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Historia dla Historii – Polskie Święto Niepodległości
11 Listopada 1918
Wybór 11 listopada jako daty odzyskania Niepodległości to suma kilku wydarzeń związanych z
zakończeniem I wojny światowej.

W tym dniu zawarto rozejm w Compiègne kończący I Wojnę Światową oraz
pieczętujący ostateczną klęskę Niemiec.
Dzień wcześniej czyli 10 listopada przybył do Warszawy Marszałek Józef Piłsudski, któremu
przekazano władzę w Polsce.
Po 123 latach nieobecności na mapie świata Polska odzyskuje niepodległość.

Marszałek J. Piłsudski

Pierwsze obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada
1919 r., odbywały się w trudnych warunkach - trwały bowiem
nadal walki i spory o granice nowo odrodzonej przed rokiem
Polski. W trudnych warunkach rozpoczął się długi i
dramatyczny proces walki o granice i kształt ustrojowy
odrodzonej Rzeczypospolitej.
W okresie międzywojennym 1918 -1939 dzień 11 listopada był
już obchodzony jako jeszcze nieoficjalne Święto
Niepodległości. Dzień ten uchodził w II Rzeczpospolitej za
szczególną okazję - odbywały się wtedy rewie wojskowe,
msze święte za ojczyznę, ważne uroczystości na szczeblu
państwowym.
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Historia dla Historii – Polskie Święto Niepodległości
Od kiedy 11 XI dniem wolnym od pracy?
Dopiero w roku 1926 r. Józef Piłsudski wydał okólnik - uchwałę, która ustanawiała dzień 11 listopada
dniem wolnym od pracy. A od 1937 r. dzień ten staje się oficjalnie państwowym Świętem Niepodległości. 

Obchody w Warszawie były
dwudniowe i zaczęły się w już 10

listopada. Czego tam nie było!
Uroczyste nabożeństwa,

specjalna sesja parlamentu,
kwiaty pod Grobem Nieznanego

Żołnierza, historyczna parada
wojskowa na odrestaurowanym

Starym Mieście,

Obchody Święta Niepodległości w Warszawie w 1937roku.
W latach 1939-1944 – podczas  II Wojny Światowej oficjalne lub jawne obchodzenie Święta Niepodległości
było niemożliwe.
Po wojnie, w roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca, rocznicę
ogłoszenia Manifestu PKWN.
W okresie PRL Święto Niepodległości zostało całkowicie zakazane. Jakiekolwiek próby obchodów tego
dnia groziły surowymi represjami ze strony władz.  

Mimo to, w latach 70. przed
Grobem Nieznanego Żołnierza w

Warszawie odbywały się
patriotyczne manifestacje, które
władze uznawały za nielegalne

zgromadzenia. Ludzie nie chcieli
by zapominano o tym wielkim

dniu.
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Historia dla Historii – Polskie Święto Niepodległości

Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono dopiero w 1989
roku.
Obecnie dzień 11 Listopada jest dniem wolnym od pracy i nauki, dniem -  uroczyście świętowanym w
całym kraju.
Centralne obchody, w których uczestniczą przedstawiciele najwyższych władz państwowych, są
organizowane przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Lokalnie w całym
kraju odbywają się liczne akademie, odczyty, uroczystości i defilady.
W roku 2018 Święto Niepodległości obchodzono wyjątkowo uroczyście na pamiątkę 100-lecia odzyskania
niepodległości po 123 latach niewoli.

                                                                                        Opracował: Jakub Pociask - kl. 8
Z ŻYCIA SZKOŁY

Uczniowie klasy 8: Kacper Sowa i Jakub Zawiła zakwalifikowali się na warsztaty „Koduj z Gigantami”
promujące ideę nauki programowania wśród dzieci i młodzieży.
9 października uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej wzięli udział w zajęciach pt .”DOBRE
WYCHOWANIE”, przeprowadzonych przez zaproszonego gościa -  panią  pedagog naszej szkoły
Karolinę Witek.
Na początku października uczniowie klasy pierwszej uczyli się rozpoznawać gatunki drzew.
10 października po raz kolejny gościła w naszej szkole Mobilna Filharmonia.
11 października odbyła się wycieczka do Zagrody Edukacyjnej: „Ranczo” w Pstrągowej. Wzięły w niej
udział dzieci z zerówki i przedszkola.
13 października odbył się XXXVI Rajd Pieszy Szkół Podstawowych. Miejscem docelowym rajdu była
Szkoła Podstawowa w Hermanowej.
15 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W dniach 15-22 października dzieci z klasy pierwszej i z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w
akcji Code Week,  którego celem jest popularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych.
17 października  w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia.
1 5 września w świetlicy obchodzony był Międzynarodowy Dzień Kropki, 30września – Dzień
Chłopaka, a 16 października dzieci obchodziły Światowy Dzień Chleba.

                                                                                                              cd.s. 4

x x



www.nowiny24.plNowiny | Numer 9 11/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWokół Nas 2018

Z ŻYCIA SZKOŁY
W klasie siódmej, na lekcji plastyki, odbyło się spotkanie z fotografem – p. Gabrielą Joniec.
26 października 2018r. w naszej szkole odbył się pokaz historyczny zaprezentowany przez grupę
Rekonstrukto.
W XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Słońce, woda i przygoda”, w kategorii wiekowej -
przedszkola - Lenka Szczypek z Punktu Przedszkolnego otrzymała nagrodę specjalną, a Klaudia
Trojanowska zdobyła wyróżnienie.

Zespół red.: Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz
Opiekun: Jadwiga Sitek
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