
Narodowe Święto Niepodległości
jest najważniejszym polskim
świętem narodowym. 11 listopada
1918 roku po 123 latach niewoli
Polska odzyskała niepodległość.
Po latach rozbiorów, dokonanych
przez Austrię, Prusy i Rosję w
latach 1772-1795, powstaniach
narodowych (Listopadowym 1830
i Styczniowym 1863), zmaganiach
na różnych frontach, Polacy dzięki
niezłomności, patriotyzmowi i
bohaterstwu wywalczyli wolność.

Ogromną rolę w odzyskaniu
niepodległości odegrał pierwszy
marszałek Polski – Józef Piłsudski.
Dzień 11 listopada ustanowiono
świętem narodowym w 1937 roku.
Od roku 1939 do 1989
obchodzenie tego święta było
zakazane. Po upadku rządów
komunistycznych nabrało
szczególnego znaczenia i jest
dniem wolnym od pracy.

Główne obchody z udziałem
najwyższych władz
państwowych mają miejsce w
Warszawie na placu Józefa
Piłsudskiego. W samo południe
przed Grobem Nieznanego
Żołnierza odbywa się uroczysta
zmiana warty.

W całym kraju organizowane są
patriotyczne wiece i pochody, a w
kościołach odprawiane msze w
intencji ojczyzny. Od upadku
komunizmu w 1989, co roku w
stolicy dla upamiętnienia święta
kilka tysięcy chętnych bierze udział
w Biegu Niepodległości.
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Patriotyzmu powinniśmy uczyć się od Polonii
z Obwodu Kaliningradzkiego
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Polonia Czerniachowska z panią konsul G. Kostrusiak

Występ Polonii Czerniachowska

W dniach 24-27 października
2013 r. odbyło się VII Forum
Organizacji Polonijnych w Ob-
wodzie Kaliningradzkim.

Forum na stałe wpisało się w
kalendarz najważniejszych wyda-
rzeń polonijnych w obwodzie ka-
liningradzkim. Stowarzyszenie
Polonijne „Dom Polski” im. F. Chopina
w Czerniachowsku jest pomysło-
dawcą i organizatorem Forum
Polonijnego. Była to już siódma edycja
Forum. Jego cele – propagowanie
kultury polskiej poprzez muzykę,
język polski, literaturę oraz integracja
środowisk polonijnych obwodu
kaliningradzkiego. Forum Polonijne w
Czerniachowsku – to jedyna uro-
czystość raz na rok, która łączy i
gromadzi największą liczbę osób
polskiego pochodzenia  obwodu.

Forum to czas ciekawych imprez
kulturalnych, takich jak m.in. festiwal

filmów polskich „Wisła”, w czasie
którego można było zobaczyć naj-

ciekawsze dzieła polskiej kine-
matografii, zarówno znanych, jak i
debiutujących reżyserów. Kolejną
ciekawą propozycją kulturalną była
wystawa z cyklu „Życiorysy niez-
wykłe”, poświęcona Maciejowi
Ernestowi Boretiusowi, znanemu
profesorowi Wydziału Medycyny
Uniwersytetu Królewieckiego, a
zarazem nadwornemu lekarzowi i
radcy króla Fryderyka Wilhelma I.

Jednym w ważnych punktów
Forum było posiedzenie Rady Or-
ganizacji Polonijnych Obwodu Ka-
liningradzkiego. Podczas posie-
dzenia omówiono bieżącą sytuację
organizacji polonijnych i plany na
przyszłość. Przeprowadzono rów-
nież wybory prezesa Rady, które
wygrała ponownie Irena Korol.


