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11 LISTOPADA
Narodowe Święto
Niepodległości – święto
państwowe w Polsce
obchodzone 11 listopada
dla upamiętnienia
odzyskania przez Naród
Polski w 1918 roku
niepodległego bytu
państwowego, po 123
latach rozbiorów Polski
dokonanych przez
Imperium Rosyjskie,
Królestwo Prus i Imperium
Habsburgów.
Wprowadzone ustawowo w
okresie II Rzeczypospolitej
w roku 1937, a od 1939
nieobchodzone.
Przywrócone w 1989, jest
dniem wolnym od pracy.

ZNACZENIE
DATY
Odzyskiwanie przez Polskę
niepodległości było
procesem stopniowym.
Wybór 11 listopada
uzasadnić można zbiegiem
wydarzeń w Polsce z
zakończeniem I wojny
światowej dzięki zawarciu
rozejmu w Compiegne 11

listopada 1918,
pieczętującego ostateczną
klęskę Niemiec. Dzień
wcześniej przybył do
Warszawy Józef Piłsudski.
W  tych  dwóch  dniach,  10  i
11 listopada 1918, naród
polski uświadomił sobie w
pełni odzyskanie
niepodległości, a nastrój
głębokiego wzruszenia
i entuzjazmu ogarnął kraj.
Jędrzej Moraczewski opisał
to słowami

DLACZEGO 11
LISTOPADA?

Dnia 11 listopada 1918
roku, po 123 latach
zaborów Polska odzyskała
wolność. Tego dnia Rada
Regencyjna przekazała
władzę wojskową Józefowi
Piłsudskiemu. Rozpoczęto
przygotowania do
powołania koalicyjnego
rządu, w skład którego mieli
wejść przedstawiciele
polskich stronnictw
politycznych.
USTANOWIENIE ŚWIĘTA
Dzień 11 listopada
ustanowiono świętem
narodowym dopiero ustaw
z kwietnia 1937 roku, czyli
prawie 20 lat po odzyskaniu
niepodległości.
DZIEJE OBCHODÓW
Do czasu wybuchu II wojny
światowej święto
obchodzono tylko dwa razy
- w roku 1937 i 1938.
W latach 1939-1944 -

podczas okupacji
hitlerowskiej oficjalne lub
jawne świętowanie,
podobnie jak i każde inne
przejawy
polskości, było niemożliwe.
W roku 1945 władze
komunistyczne świętem
państwowym uczyniły
dzień 22 lipca - datę
podpisania Manifestu
PKWN, jako Narodowe
święto Odrodzenia Polski.
W okresie PRL święto
niepodległości zostało
zakazane. Jakiekolwiek
próby kultywowania
obchodów dnia 11 listopada
groziły surowymi sankcjami
ze strony władz. Narodowe
święto Niepodległości
obchodzone 11 listopada
przywrócono, ustaw Sejmu
(jeszcze PRL), w 1989 roku.
W III Rzeczpospolitej,
Narodowe święto
Niepodległości obchodzone
11 listopada, jest
najważniejszym świętem
narodowym Polski Dzień
ten jest dniem wolnym od
pracy. Rocznicowe
uroczystości miał miejsce w
wielu polskich miastach,
jednak największe obchody
z udziałem najwyższych
władz państwowych
odbywają się w Warszawie
na placu Józefa
Piłsudskiego, przed
Grobem Nieznanego
Żołnierza.
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OBÓZ TAKTYCZNY

BEMOWO PISKIE
W dniach 22-24.10.2014r. uczniowie 2SLO im.
Tonika Halika w Ostrołęce przebywali na
obozie w Bemowo Piski nieopodal Orzysza.

Organizatorem wyjazdu był pan Adam
Ochenkowski  oraz Wiesław Białczak. Dla
uczniów naszej szkoły zorganizowano szereg
zadań wymagających dużo wysiłku.
Organizatorzy nie dali nam pospać . Wcześnie
rano każdy musiał uczestniczyć w zaprawie
porannej. Plan dnia był następujący :
pierwszym punktem było zwiedzanie
muzeum , kolejnym musztra indywidualna i
zespołowa . Wieczorem spędziliśmy miło czas
na sali sportowej , oraz siłowni. Po całym dniu
pełnych wrażeń wszyscy odpoczywali przy
wspólnym śpiewaniu i został zorganizowana
prezentacja klas, wieczornicy prezentowali:
IA -wiersz o klasie, IB – autorska piosenka
marszowa i pokaz sprawnościowy, IIA – pieśń
Legiony, IIB- piosenkę  „Zanim Pójdę”.  Na
koniec dnia nasi pierwszoklasiści zostali
pasowani na kadeta.

Następny dzień zaczęliśmy od tego , co
uczniowie lubią najbardziej. Pojechaliśmy na
strzelnicę multimedialną. Oczywiście po
pobycie każdy musiał po sobie posprzątać i
udaliśmy się na wielkie sprzątanie koszar. Po
doskonałej rozrywce spakowaliśmy się i
wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Udany obóz będziemy wspominać bardzo
długo.  Trzy  dni  minęły  bardzo  szybko,  mimo
sprzątania rejonów i spania na niewygodnych
wozach, wszyscy miło będą wspominać
zajęcia w JW w Bemowie Piskie prowadzone
przez żołnierzy zawodowych z 8
Szczycińskiego Batalionu Radiotechnicznego
w Lipowcu k/Szczytna: st. kpr. Kamila
Górniaka, st. szer. Rafała Opalacha i st. szer.
Martyna Spirydowicza.

Natalia Rawa , Wioleta Mierzejewska
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