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Tak Kraków świętuje 11 listopada
Msza w Katedrze Wawelskiej była uroczystym początkiem obchodów
święta 11 Listopada w Krakowie. Po mszy przedstawiciele władz miasta
i województwa złożyli wieniec pod Krzyżem Katyńskim, później pochód
ruszył na plac Matejki. W samo południe uroczystości odbyły się na
Placu Matejki przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Tam nastąpiło
wyciągnięcie flagi i odegranie Hymnu Państwowego. Później ul.
Basztową przeszła defilada wojskowa wraz z Kawalerią Konną.

Bez osłonek
11 listopada
Święto Odzyskania Niepodległości

Tradycyjnie wokół Plant jeździł Patriotyczny Tramwaj. Można było
śpiewać w nim pieśni patriotyczne. Na krakowskim Rynku Głównym
odbyła się lekcja śpiewania pieśni patriotycznych "Radosna
Niepodległość" zorganizowana przez Bibliotekę Polskiej Piosenki i Loch
Camelot.
Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię - i żyć,
ale nie można owocować.
/W. Szymborska/

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.
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Postaci, które przyczyniły się
do odzyskania przez Polskę niepodległości
Józef Piłsudski był jedną z największych postaci
w dziejach Polski. Jego zasługi dla odzyskania
niepodległości są niepodważalne. Organizował
polski
ruch
zbrojny.
Był
legendarnym
komendantem I Brygady Legionów, którą
poprowadził ku Niepodległej, polskie wojsko
zwyciężyło pod jego dowództwem w wojnie
1920r. Należał do głównych architektów
odbudowy państwa polskiego i jego siły zbrojnej.
Józef Piłsudski to wielki polityk i mąż stanu.
Czyny i myśli Pierwszego Marszałka Polski wciąż
dla wielu Polaków stanowią wartość żywą, źródło
siły, mądrości, patriotycznych postaw, wierności
temu, co Polskę stanowi.
Roman Dmowski to zwolennik tzw. państwa
narodowego. Sprzeciwiał się koncepcji Józefa
Piłsudskiego budowy państwa polskiego jako
wielonarodowego
organizmu
państwowego,
nawiązującego do dawnej, wielonarodowej
Rzeczypospolitej. Opowiadał się za asymilacją
mniejszości słowiańskich. Nie sprzeciwiał się
narastającym tendencjom totalitarnym w endecji
w latach 30. Był honorowym prezesem Młodzieży
Wszechpolskiej, założonej w 1922 roku.
W 1917 roku Dmowski założył Komitet Narodowy
Polski w Paryżu.
Wraz z Władysławem Grabskim i Ignacym Paderewskim reprezentował
Polskę na konferencji paryskiej w 1919 roku. Brał ze strony polskiej udział
w podpisaniu traktatu wersalskiego.

Ignacy Daszyński
to polityk, działacz
socjalistyczny, przywódca Polskiej Partii
Socjalistyczno-Demokratycznej Galicji i Śląska
oraz Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach
1897-1918 był posłem do parlamentu
austriackiego. Sprawował urząd premiera i
ministra spraw zagranicznych w rządzie
lubelskim
(listopad
1918).
Należał
do założycieli i był przewodniczącym
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (1923-1933). W latach 1919-1930 pełnił
funkcję posła na sejm (1922-1928 wicemarszałek, 1928-1930: marszałek sejmu).
Józef Haller w młodości był oficerem
cesarza Franciszka Józefa , po przejściu na
emeryturę zajął się działalnością społeczną.
Wybuch I wojny światowej zupełnie zmienił
jego życie. Objął dowództwo w Legionach
Polskich,
dowodził Polskim Korpusem
Posiłkowym, II Korpusem Polskim, Armią
Polską we Francji. Haller stał się legendą,
dowódcą, który poprowadził swoich
żołnierzy do walki z trzema zaborcami,
powrócił z "Błękitną Armią" do kraju, dowodził w walkach z bolszewikami pod
Warszawą.
Ignacy Paderewski pianista, kompozytor, polityk, premier
Polski,
działacz
niepodległościowy,
profesor
konserwatorium w Warszawie.
Zyskał sławę jednego z największych pianistów, a jego
kariera wirtuoza trwała ponad 50 lat. Był artystą najlepiej
opłacanym,
pożądanym
przez
tłumy
słuchaczy
najsłynniejszych sal koncertowych. Jego recitale zaszczycały
swą obecnością koronowane głowy Europy. Koncertował
w całej Europie, obydwu Amerykach, Południowej Afryce
oraz w Australii i Oceanii.
Dla Polaków Ignacy Paderewski to wielki mąż stanu, który po I wojnie światowej
stanął na czele rządu. Za swoją działalność artystyczną i polityczną na arenie
międzynarodowej został odznaczony Wielką Wstęgą Orderu Orła Białego,
Orderem Polonia Restituta i pośmiertnie Virtuti Militari.

