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Narodowe Święto
Niepodległości

Narodowe
Święto
Niepodległości
święto państwowe
w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla
upamiętnienia
odzyskania
przez
Polskę
niepodległości w 1918 r., po 123 latach zaborów
(1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą
z dnia 23 kwietnia 1937r., zniesione ustawą
Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945r.,
przywrócono je ustawą w okresie transformacji
systemowej w 1989r. Jest dniem wolnym od pracy
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Obchody 100-lecia
odzyskania Niepodległej

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę zaplanowane na 2018r. i związane z
jubileuszem stu lat od odzyskania niepodległości
przez Rzeczpospolitą Polską 11 listopada 1918r.
Podczas
obchodów
Narodowego
Święta
Niepodległości 11 listopada 2016r. prezydent RP
Andrzej
Duda
zaapelował
o
wspólne
przygotowanie i świętowanie obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę w 2018r.
Pełnomocnikiem prezydenta RP do spraw
narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej został
minister Wojciech Kolarski
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Na wniosek prezydenta RP zwołano Zgromadzenie
Narodowe na 5 grudnia 2017r. z okazji 150.
rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, co
stanowiło inaugurację obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę. W orędziu
wygłoszonym przed obiema izbami parlamentu
tego dnia prezydent zainaugurował obchody
jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.
8 maja 2018r. Rada Ministrów ustanowiła odznakę
okolicznościową Medal 100-lecia Odzyskania
Niepodległości.
15 czerwca 2018r. ustanowiono Medal Stulecia
Odzyskanej Niepodległości.
12 września 2018r. prezydent Andrzej Duda
ogłosił nazwiska 25 osób, które w dniu 11
listopada
2018r.
pośmiertnie
zostaną
uhonorowane Orderem Orła Białego
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Dzieje Obchodów

W latach 1919–1936 rocznice odzyskania niepodległości
świętowano w Warszawie jako uroczystości o
charakterze wojskowym. Organizowano je zazwyczaj w
pierwszą niedzielę po 11 listopada. W 1919r. roku nie
było sprzyjającej sytuacji by uczcić rocznicę odzyskania
niepodległości, ponieważ trwały jeszcze wojny o granice
Rzeczypospolitej. Pierwszy raz w pełni uroczyście
upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 listopada
1920r. Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako
zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie polskobolszewickiej wręczając mu buławę marszałkowską.
Po przewrocie majowym w 1926r. obchody kolejnych
rocznic były uroczystościami ściśle wojskowymi. W tym
samym roku 8 listopada Józef Piłsudski jako prezes
ministrów wydał okólnik ustanawiający ten dzień
wolnym od pracy dla urzędników państwowych. Odtąd
w tym dniu na placu Saskim w Warszawie Piłsudski
dokonywał przeglądu pododdziałów, a następnie
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odbierał defiladę (po raz ostatni w 1934 roku). W 1928r.
roku plac Saski w stolicy nazwano placem marszałka
Józefa Piłsudskiego, a cztery lata później Minister
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ustanowił
ten dzień wolnym od nauki. Rozporządzeniem
Prezydenta RP z dn. 29 października 1930r.
ustanowiono odznaczenie państwowe Krzyż i Medal
Niepodległości dla osób czynnie zasłużonych dla
niepodległości Polski. 11 listopada 1932r. odsłonięto
Pomnik Lotnika w Warszawie.
Główne obchody, z udziałem najwyższych władz
państwowych, odbywają się w Warszawie na placu
marsz. Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego
Żołnierza. Inne formy obchodów to: Bieg Niepodległości
organizowany od 1989r. w Warszawie, Koncert
Niepodległości organizowany od 2009 roku w Muzeum
Powstania Warszawskiego, wykłady i inscenizacje
historyczne, koncerty patriotyczne czy parady ulicami
miast, np. Marsz Niepodległości w Warszawie, Marsz
Patriotów i Radosna Parada Niepodległości we
Wrocławiu, Parada niepodległości w Gdańsku
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Trening strzelecki

W dniu 29 i 30 listopada 2018r. klasy pierwsze i drugie w
ramach realizacji programu przedmiotu edukacja
wojskowo-policyjna
uczestniczyły
w
wycieczce
szkoleniowej na strzelnicę Klubu Sportowego „Obrońca”
w Troszynie.
Po przeanalizowaniu wyników i omówieniu błędów
wyłoniono najlepszych strzelców:
KL I
I miejsce - 87 pkt. Podolak Aneta IB
II miejsce - 78 pkt. Krysiak Wiktoria IA
III miejsce - 72 pkt. Mamiński Kacper IA
KL II
I miejsce - 82 pkt. Grodzki Adrian IIB
II miejsce - 76 pkt. Sawicki Jakub IIA
III miejsce - 73 pkt. Lenkiewicz Adrian IIA
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Krzyżówka
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