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11 listopada 2020r. numer 1

,,Polskę, być może, czekają i ciężkie przeżycia. Podczas kryzysów –
powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie
Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym”.
Wiesz, kto to powiedział? Nie? To przeczytaj nasze artykuły, które przybliżą
Tobie postacie i wydarzenia związane z…

Rok temu, dwa lata
temu, śpiewaliśmy
wspólnie na rynku,
na
Placu
20
Października.
Obejrzyj zdjęciowe
wspomnienia
z
tamtych chwil na
stronie 2.

Czy w obecnej sytuacji ma sens świętowanie Święta
Niepodległości? Przecież nie możemy się spotykać.
Wszyscy podkreślają konieczność dystansu i potrzebę
odosobnienia. Może więc tym bardziej warto
przypomnieć sobie historię tego święta i ludzi, dzięki
którym mamy wolna Polskę.
Zobacz, jaką przeszłość mają twórcy niepodległego
państwa (str.4). Razem z nami zastanów się, dlaczego
właśnie 11 listopada świętujemy(str.3).

Zaśpiewaliśmy
razem hymn
na rynku
No i zaśpiewaliśmy. Chyba dobrze wyszło.
Dziękujemy wszystkim, za wspólne
uczczenie 100 i 101. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Bardzo
budujący był śpiew dzieci. Z różnych szkół,
bez pomocy nauczycieli i rodziców,
najmłodsi mieszkańcy naszej gminy
zaśpiewali pięknie wszystkie zwrotki
“Mazurka Dąbrowskiego”. Brawo!

2018:

2019:

Bardzo budujący był śpiew dzieci. Z różnych
szkół bez pomocy nauczycieli i rodziców
zaśpiewały pięknie wszystkie zwrotki
“Mazurka Dąbrowskiego”. Brawo!

Teraz możemy mieć to tylko we
wspomnieniach , tak pięknie
śpiewaliśmy …..

Dzisiaj możemy ten czas tylko pięknie
powspominać i pooglądać.
,,Tylko ten człowiek wart nazwy
człowieka, który ma pewne
przekonania i potrafi je bez względu
na skutki wyznawać czynem”

2020 :
Jak zamierzasz
świętować ?

APEL
Skierowany do mieszkańców Mosiny
Składamy wielką prośbę o zawieszenie flag
na Waszych domach
Zróbcie to , bo naprawdę warto !!

Flaga na 11 listopada? Co powinniśmy wiedzieć? Upamiętnij
odzyskanie niepodległości!
Biały kolor zawsze u góry, a czerwony na dole – tak wygląda wieszanie flagi państwowej, niby
łatwa sprawa, ale czasami sprawia kłopot. Gdy obchodzimy Święto Niepodległości, warto
pamiętać o podstawowych zasadach.
Gdy flaga wisi poziomo – biały pas jest
u góry, a czerwony na dole. Gdy wisi
pionowo – wtedy biały pas musi być po
lewej stronie, a jeśli powiesiliśmy go na
maszcie, biały pas będzie zawsze przy
maszcie.

Gdy jest kilka flag różnego rodzaju
zaczynają się kłopoty, ale zasada jest
prosta i łatwa do zapamiętania. Polska
flaga(lub innej narodowości na danym
terytorium)
ma
pierwszeństwo
i
wieszamy ją zawsze przed flagą innego
kraju, Unii Europejskiej, kościelną, czy
watykańską.

,,Jedynie czyn ma znaczenie. Najlepsze chęci pozostają bez skutku, o ile nie
pociągają za sobą następstw praktycznych.”

Dlaczego 11 listopada?
Dziś spór o to, czy Święto
Niepodległości powinno się
obchodzić akurat w dniu 11
listopada, wygasł. Ale w II RP
rozpalał polityczne emocje do
białości. Pod uwagę brano różne
dni z całkowicie różnych ideowo
powodów
.
No właśnie, dlaczego 11 listopada? Mało
kto wie, ale ten dzień świętem ogłoszono
specjalną ustawą dopiero 23 kwietnia
1937 r. Miało łączyć w zamyśle odzyskanie
suwerenności
państwowej
z
zakończeniem wielkiej wojny, a przy
okazji oddawać hołd osobie marszałka
Józefa Piłsudskiego., który 10 listopada
przybył do Warszawy, a 12 listopada Rada
Regencyjna powierzyła mu misję
utworzenia rządu narodowego.
Stanisław Cat-Mackiewicz, monarchista,
ale też nieprzejednany zwolennik
Marszałka, napisał kiedyś, że Święto
Niepodległości musiało trafić na 11
listopada nijako z konieczności. Po
pierwsze dlatego, że piłsudczycy stanowili
w czasie gorących wydarzeń jesieni 1918
r. konkretną siłę i mogli wybierać, który
dzień im najbardziej odpowiada, po
drugie zaś, 10 listopada, właśnie kiedy
brygadier przybył do stolicy, wypadła
niedziela. A niedziele, dzień obiadów i
towarzyskich spotkań, nie sprzyjają raczej
tworzeniu historii. Pozostał więc dzień
następny.

Ignacy Paderewski i Józef Piłsudski w styczniu 1919 roku

Rada Regencyjna powołana przez
Niemców i Austriaków w 1916 roku
stanowiła organ władzy Królestwa
Polskiego. Regenci powołali pierwszy
polski
rząd
pod
prezydenturą
Jana Kucharzewskiego. Ale dokonali też
gestu znacznie donioślejszego dla naszej
historii - 7 października 1918 r. ogłosili
niepodległość Polski, a 12 października
Rada Regencyjna przejęła od okupantów
władzę zwierzchnią nad wojskiem.
Marceli Handelsman, znany
mediewista i historyk pochodzenia
żydowskiego, a przy okazji wybitny
mason, głosił teorię, ze dniem
niepodległości Polski powinien być
5 listopada. Tego dnia w 1916 r.
cesarze Niemiec i Austro-Węgier
proklamowali powstanie Królestwa
Polskiego. Stosowny akt głosił, że
będzie to państwo "samodzielne z
dziedziczną monarchią i
konstytucyjnym ustrojem".

Socjaliści i radykalni ludowcy,
dowodzili, że Święto Niepodległości
powinno wypadać 7 listopada.
Dlaczego? Bowiem właśnie 7
listopada 1918 r. powstał w Lublinie
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki
Polskiej Ignacego Daszyńskiego.

15 lutego 1989 r.
Sejm, jeszcze wówczas
PRL-owski, przywrócił
11 listopada do rangi
Narodowego Święta
Niepodległości. I tak
już chyba pozostanie.

Napad na pociąg pod Bezdanami. Westernowa akcja
Piłsudskiego i przyszłych premierów
26 września 1908r.

„Akcja czterech
premierów” to inne
określenie napadu na carski
pociąg w Bezdanach pod
Wilnem. W skoku
uczestniczyli m.in. Walery
Sławek (trzykrotny
premier), Aleksander
Prystor oraz Tomasz
Arciszewski (premier na
uchodźstwie w latach
(1944-1947). Na czele grupy
stał Józef Piłsudski.

Skok na carski
pociąg pod
Bezdanami to był
niezwykły napad,
bardzo zuchwały,
a pikanterii
dodawał mu fakt,
że brali w nim
udział „rabusie”, z
których kilku
potem rządziło
Polską.

Oczywiście wszystkie sentencje zostały
wypowiedziane przez Józefa Piłsudskiego

W tym głośnym skoku na pociąg 26 września 1908
roku w Bezdanach uczestniczył m.in. Józef Piłsudski, to
on wymyślił napad i trzech późniejszych premierów
Polski. Z kolei przyszły prezydent Ignacy Mościcki
pomagał skonstruować bomby. Niemal wszyscy
uczestnicy tej, co by o niej nie mówić, awanturniczej
akcji zaszli bardzo wysoko. Bo Walery Sławek był za
sanacji premierem aż trzykrotnie. Aleksander Prystor
raz. Tomasz Arciszewski piastował stanowisko
premiera RP na uchodźstwie w latach 1944 - 1947.
Aleksandra Szczerbińska zaś została potem żoną
Piłsudskiego. Nie da cię też ukryć, że wszyscy
uczestnicy tej operacji zdobyli pod Bezdanami coś dla
nich najcenniejszego, pełne zaufanie późniejszego
Komendanta i Marszałka. A to oznaczało zaszczyty,
tytuły, prestiżowe stanowiska.

Kożystałam ze stron
https://polskatimes.pl/napad-na-pociag-pod-bezdanami-westernowa-akcja-pilsudskiego-i-przyszlych-premierow/ar/9075886
oraz strony Urzędu Miejskiego w Mosinie
https://www.polityka.pl/pomocnikhistoryczny/1615171,1,najslynniejsze-cytaty-jozefa-pilsudskiego.read
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