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W tym numerze: 

11 listopada 1918 r. Polska odzyskuje niepodległość 

 

11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach 

całej Europy i Polski. W lasku Compiégne pod Paryżem Niem-

cy podpisali rozejm kończący I wojnę światową. W tym sa-

mym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę 

Józefowi Piłsudskiemu. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała 

Naród, który przestaje śpiewać, przestaje żyć" 
  
 Takie hasło towarzyszyło  spotkaniu  z piosenką 

patriotyczną i żołnierską, któ-

re odbyło się  11 listopada 

2017 roku w naszym kościele 

parafialnym. Głównym jego 

celem było upowszechnianie 

wśród dzieci, młodzieży  

i mieszkańców regionu pieśni 

niepodległościowych jako ważnego ogniwa w kulturze 

narodowej. W koncercie zaprezentowano kilkanaście 

utworów, których treść obejmowała najważniejsze wy-

darzenia z dziejów Polski. Prezentowanym pieśniom to-

warzyszyły krótkie historie ich powstania. Do śpiewu 

chętnie włączali się  zgromadzeni w kościele mieszkań-

cy  Lipnika. Atmosfera 

miejsca i patriotyczne de-

koracje podkreślały waż-

ność i doniosłość Narodo-

wego  Święta Odzyskania 

Niepodległości.                     

Zapraszamy do przeczytania numeru wydanie specjalne Wieści Wi-
śniowskie. Znajdziecie go na stronie szkoły - link do wydania 

http://zpolipnik.pl/wp-content/uploads/2016/03/Wie%C5%9Bci-Wi%C5%9Bniowskie.pdf
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 Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone 

corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 

1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23 

kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywró-

cono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989. Jest dniem wolnym od 

pracy.  

11 listopada—Święto Niepodległości 

Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło 
swój triumf 

w dniu dzisiejszym. 

Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po  
długiej, 

Ciężkiej nocy cierpień—Józef Piłsudski 
 

(Józef Piłsudski, Przemówienie naczelnika państwa na otwarcie Sejmu  
Ustawodawczego, w: Pisma zbiorowe. Warszawa: Inst. J. Piłsudskiego, 1937. T. 
V, str.55)  

 Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867r.  
w Zułowie na Wileńszczyźnie. Był politykiem, Naczel-
nikiem Państwa w latach 1918 - 1922 i naczelnym wo-
dzem Armii Polskiej od 11 listopada 1918 r. Był 
pierwszym marszałkiem Polski i dwukrotnie pełnił 
funkcję premiera (1926 - 1928 i 1930). W 1887r. został 
skazany na pięcioletnie zesłanie na Syberię. Do Wilna, 
gdzie wcześniej mieszkał, powrócił w 1892 roku i tam 
zaangażował się w ruch socjalistyczny. Podczas I woj-
ny światowej zainicjował powstanie Legionów Pol-
skich, aktywnie działając na rzecz odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Po odzyskaniu niepodległości 
zajmował się polityką. W maju 1926 r. przeprowadził 
zbrojny zamach stanu (tzw. przewrót majowy),  
doprowadzając do przejęcia władzy przez obóz sana-
cyjny. Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935r.  
w Warszawie.  
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 Najważniejsze daty  

Proces odzyskania niepodległości był długotrwały:  

5 listopada 1916 r. - wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego  
w bliżej nieokreślonych jeszcze granicach.  

14 stycznia 1917 r. - rozpoczęcie działalności Tymczasowej Rady Stanu, oznaczające 
formalne zaistnienie Królestwa polskiego.   

12 września 1917 r. - przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną.  

7 października 1918 r. - ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną.   

23 października 1918 r. - powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego.  

Z 6 na 7 listopada 1918 r. powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego  
Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.  

10 listopada 1918 r. - przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy.  

11 listopada 1918 r. - przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi 
Piłsudskiemu. Zostaje on Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich.  

12 listopada 1918 r. - Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję stworze-
nia rządu narodowego.  

14 listopada 1918 r. - rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie zwierzchniej  
władzy państwowej w ręce Józefa Piłsudskiego. Zostaje on głową państwa (na razie bez 
formalnego określenia nazwy rządu).  

15 listopada 1918 r. - zmiana nazwy państwa polskiego z "Królestwa Polskiego" na 
"Republikę Polską".  

17 listopada 1918 r. - Józef Piłsudski mianuje Jędrzeja Moraczewskiego prezydentem 
ministrów Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej.  

19 listopada 1918 r. - wojska niemieckie zakończyły wycofywanie się z Republiki  
Polskiej.  

22 listopada 1918 r. - podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych państwa polskiego. 
Józef Piłsudski obejmuje urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.   
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Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie  
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie – oddział zamiejscowy Muzeum Naro-
dowego w Gdańsku, znajdujący się w Będominie na Kaszubach. Muzeum ulokowano 
w dworze szlacheckim, należącym w latach 1740-1785 do rodziny Wybickich. Tam 
urodził się Józef Wybicki, twórca tekstu Mazurka Dąbrowskiego, hymnu państwowego 
Polski.  
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Zdjęcia MB 
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Zdjęcia MB 
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Pomnik orła na terenie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 

Obiekt ma wysokość około pięciu metrów, a skrzydła orła mają rozpiętość ponad 4,5 
metra. Składa się z prawie 250 kos. 
 

Orzeł ten emanuje wielką siłą oraz dynamiką rozpostartych skrzydeł, a kosy zastosowa-
ne w jego skrzydłach świetnie komponują się z pejzażem pól, z których pochodzą. Orzeł 
jest jednocześnie ukłonem w stronę naszej tradycji Powstania Kościuszkowskiego, w 
którym aktywny udział brał Józef Wybicki - twórca hymnu narodowego. 
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W Muzeum Hymnu Narodowego pre-
zentowane są dwie wystawy stałe. 
Pierwsza, zatytułowana ,,Józef Wybic-
ki i jego epoka”, ukazuje życie i działal-
ność publiczną autora hymnu oraz 
okoliczności powstania Mazurka Dą-
browskiego. Wystawa prezentuje także 
zabytkowe wnętrza pomorskiego dwo-
ru szlacheckiego z XVIII i początku XIX 
w. 

Druga ekspozycja przedstawia rolę 
Mazurka Dąbrowskiego w podtrzyma-
niu świadomości narodowej Polaków w 
okresie zaborów i w ich walkach o od-
zyskanie utraconej państwowości, po-
cząwszy od XIX w., aż po okres II woj-
ny światowej. 

Zdjęcia MB 
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