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100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI PRZEZ POLSKĘ 

 

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest w naszym kraju 11 listopada dla 

upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W tym roku mija sto lat 

od tamtego ważnego wydarzenia. Z tej okazji w naszym gimnazjum odbyła się uroczysta 

akademia o charakterze patriotycznym, którą zaprezentowano społeczności szkolnej              

(8 listopada) i podczas mszy świętej w intencji poległych w obronie Ojczyzny (11 listopada).  

Na początku wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy. Następnie  uczniowie 

przybliżyli nam historię i okoliczności prowadzące do odzyskania niepodległości w 1918 

roku. Tę niezwykłą lekcję historii wzbogaciły recytowane wiersze i koncert pieśni 

patriotycznych. Wśród poruszających utworów znalazły się między innymi: „Rota” Marii 

Konopnickiej, „Moja piosnka” Cypriana Kamila Norwida, „Hymn o zachodzie słońca na 

morzu” Juliusza Słowackiego oraz „Z doli niedoli” Władysława Bełzy. Zaprezentowana 

literatura budziła poczucie dumy narodowej i pokrzepiała serca naszych Rodaków, którzy 

gotowi byli poświęcić wszystko dla Ojczyzny. Uwagę publiczności zwróciły również piękne 

pieśni wyrażające miłość wielu pokoleń Polaków szczerze zatroskanych o dobro wspólnoty.           

W repertuarze znalazły się utwory bliskie sercu każdego patrioty oraz piosenki 

współczesnych twórców (między innymi Jana Pietrzaka). Nie zabrakło znanych melodii 

polskich kompozytorów, takich jak Fryderyk Szopen czy Andrzej Kurylewicz. Występ naszej 

młodzieży zachwycił zgromadzonych gości, nauczycieli i uczniów, co potwierdzały gromkie 

brawa publiczności. Po części oficjalnej wręczono nagrody za udział w Szkolnym Konkursie 

Poprawnej Polszczyzny pod tytułem „Językowe dylematy”, który wpisywał się w cykl działań 

poświęconych obchodom 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  

W tym szczególnym dniu społeczność szkolna złożyła hołd wszystkim, którzy 

walcząc o wolną Polskę poświęcili własne zdrowie i życie. Uroczystość była okazją do 

refleksji nad przeszłością i teraźniejszością naszej Ojczyzny. Warto pamiętać, że 

niepodległość, którą uzyskaliśmy w roku 1918, nie była nam dana raz na zawsze, co 

potwierdziły dalsze losy naszego Kraju. Wolność, suwerenność, niepodległość to wartości 

fundamentalne dla każdego narodu. Nie możemy o tym zapominać! / E.K./  


