„Żaden kraj nie może być szczęśliwy,
dopóki nie jest wolny, a nie może być wolny, dopóki nie jest
silny”
̴Ignacy Jan Paderewski̴

W tym roku obchodzimy 102 rocznicę odzyskania niepodległości
w wyjątkowych okolicznościach.

W tych trudnych czasach chcemy przypomnieć pracownikom i uczniom
naszego liceum okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę.

(orzełek legionowy 1914-1917)

(rysunek satyryczny z 1916 roku)

1914

28 czerwca Serb
Gawriło Pricip
dokonał zmachu na
arcyksięcia AustroWęgier Franciszka
Ferdynanada, co
spowodowało
wybuch I wojny
światowej.

1915

5-6 sierpnia
Pierwsza Kompania
Kadrowa
późniejszych
Legionów Polskich
przekroczyła
granicę Królestwa
Polskiego.
22 października
Józef Piłsudski
utworzył Polska
Organizację
Wojskową.

24 sierpnia Królestwo
Polskie oficjalnie
przemianowano na
Gubernatorstwo
Warszawskie (koniec
zaboru rosyjskiego,
okupacja niemieckoaustriacka).

1917

1916
5 listopada
ogłoszono akt
podpisany przez
cesarzy Niemiec i
Austro-Węgier
zapowiadająy, że
Królestwo Polskie
stanie się w
przyszłości
państwem
samodzielnym.

8 stycznia
utworzono w
Szwajcarii z
inicjatywy Henryka
Sienkiewicza
Komitet Generalny
Pomocy Ofiarom
Wojny w Polsce.

2 lipca Józef
Piłsudski odmówił
współpracy z
Tymczasową Radą
Stanu (tzw.kryzys
przysięgowy).
12 września
utworzono w
Warszawie Radę
Regencyjną formalną
tymczasową władzę
na ziemiach
polskich.

8 stycznia prezydent USA Wilson ogłosił orędzie, w którym
stwierdził, że powinno powstać niepodległe Państwo Polskie.

28 października Polska Komisja Likwidacyjna przejęła władzę
w Krakowie.

1 listopada

rozpoczęła się wojna polsko-ukraińska o Galicję
Wschodnią (walki o Lwów z udziałem młodzieży – „Orlęta Lwowskie”).

7 listopada powołano w Lublinie Tymczasowy Rząd Republiki
Polskiej.

10 listopada Józef Piłsudski został wypuszczony z więzienia w
Magdeburgu i przyjechał do Warszawy.

11 listopada podpisano rozejm na froncie zachodnim między
państwami Ententy a Niemcami, koniec I wojny światowej.

14 listopada Józef Piłsudski otrzymał od Rady Regencyjnej władzę
nad wojskiem.

22 listopada Józef Piłsudski został Tymczasowym Naczelnikiem
Państwa.

Oswobodzenie Warszawy w listopadzie 1918 roku we
wspomnieniach Mariana Romeyko:
„W nocy z 9 na 10 listopada cała Warszawa wyległa na ulice w nieprawdopodobnym
podnieceniu. Każdy chciał powrócić do domu z jakąś pamiątką zdobytą na
Niemcach. Rozbrajaniu zaborcy towarzyszył ogólny śmiech tłumu, ogólna radość,
ogólny entuzjazm. I oto w pamiętnym dniu 10 listopada błyskawicą rozniosła się
wieść po całej Warszawie, że Piłsudski jest w stolicy. Trudno opisać entuzjazm
tłumów wciąż zapełniających ulice…”Wrócił komendant” wołano, władzę
Piłsudskiemu, precz z Radą Regencyjną.”

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem - staje się jedynie zbiorem
ludzi, czasowo zajmującym dane terytorium.”
̴Józef Piłsudski̴

Na odzyskanie niepodległości pracowało wiele pokoleń naszych przodków.
Walczyli w powstaniach, realizowali program pracy organicznej, tworzyli
dzieła literackie i malarskie, rozsławiali nasz naród osiągając sukcesy poza
ziemiami polskimi. W latach I wojny światowej i tuż po jej zakończeniu
działali na arenie międzynarodowej i na ziemiach polskich. Różnili się
politycznie, mieli różne wizje niepodległej Ojczyzny, ale umieli przekroczyć
bariery własnych uprzedzeń i ambicji. Cel był jeden - Wolna Polska!
Niech dzień 11 listopada będzie Dniem Pamięci o I wojnie światowej,
ale również niech będzie dniem radości nas wszystkich żyjących
współcześnie z odzyskanej wtedy niepodległości.
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