
 
  

 

     „…ten kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, 

       ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,  

       ani ma prawo do przyszłości”. 

                                                        

/ Józef Piłsudski / 

 

   

Listopad 1918 r. był początkiem budowy niepodległej Polski. 

 29 listopada 1918 r. Józef Piłsudski w Belwederze mówił  

 do grona najbliższych współpracowników o odzyskanej 

 niepodległości : 

        „ Jest to największa, najdonioślejsza przemiana , 

 jaka w życiu narodu może nastąpić. Przemiana,  

          w której konsekwencji powinno się zapomnieć  

         o przeszłości; Powinno się przekreślić wielkim krzyżem 

      stare porachunki (…) A czas przed nami jest krótki  

    i tylko wspólnym wysiłkiem możemy zadecydować, 

na jakiej przestrzeni , w jakich granicach naszą 

            wolność obwarujemy i jak silnie staniemy na nogach, 

          zanim dojdą z powrotem do siły i pełnego głosu  

          sąsiedzi ze wschodu i zachodu” 

   Ustawą z 23 kwietnia 1937 roku dzień 11 listopada został  

   ogłoszony Świętem Niepodległości. 

   Podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne świętowanie  

   było zakazane. 

   Podobnie było w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.  

   Patriotyczne manifestacje były pacyfikowane przez ZOMO, 

   a ich organizatorzy i uczestnicy trafiali do więzień. 

    Święto zostało przywrócone ustawą z 15.lutego 1989 roku  

   jako Narodowe Święto Niepodległości. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Kolegium Miejskie                                                                 Liga 

Morska i Rzeczna 
Centrum Kształcenia Ustawicznego                                         

Oddział  Gdynia 

ul. Raduńska 21,81– 057 Gdynia 

 

 

„Ceremoniały zwycięstwa” 

Wystawa okolicznościowa 

w 95. rocznicę 

odzyskania niepodległości 

w 81. rocznicę 

Pierwszego Dnia Morza 

   

              

 

 

 

 



 

 

 

             Wystawa  prezentuje  eksponaty  

             ze zbiorów prywatnych 

           Konstantego Siekierskiego  

      działacza Fundacji Oświatowej  

  im. gen. pil. Stanisława Karpińskiego       

             Małgorzaty Medyckiej  

    wicedyrektora Kolegium Miejskiego  

    Centrum Kształcenia Ustawicznego,  

   Oraz pasjonatów odkłamywania historii  

                   

 

                  Kustosz wystawy 

           mgr Barbara Latocha 

         

          Organizatorzy Wystawy 

         Dyrektor Kolegium Miejskiego CKU  

           Liga Morska i Rzeczna o/Gdynia  

                 Fundacja Oświatowa 

        im. gen. pil. Stanisława Karpińskiego  

      

       Pragną  przywołać w pamięci 11 listopada  

      przywrócony ustawą z 15.lutego 1989 roku   

        jako Narodowe  Święto Niepodległości 

                              

    Gdynia, 13– 22 listopada 2013 

 
   

          

 
      

                
 

                                   ZAPROSZENIE 
                                                       na 

                   Kolegialne Obchody Święta Niepodległości  
 
13 listopada 2013 r. godziny : 11.30 szkoły s/dzienne 16.30 szkoły s/wieczorowe 
    1. .Okolicznościowa Wystawa Historyczna w Sali Kolegialnej   
   „Ceremoniały zwycięstwa„ Konstanty Siekierski, E. Kubiak-Gęsior 
     2 . Twórcy Niepodległości  - dyrektor KM CKU 
   - „Król Kaszubów” ks. Hilary Jastak Wspomnienie o Niepodległej 
   -  Józef Piłsudski na spotkaniu z żołnierzami Polskiej Organizacji  
      Wojskowej, listopad  1918r ./fragment przemówienia przesłanego  
       przez PiS Wydawcę „Dziennika Niepodległości” 
   - Pochwała pracy zbiorowej Marszałek Józef Piłsudski, 
      fragment przemówienia, rok 1926 
   - „ Pierścień w Bałtyku „gen Józefa Hallera  wspomnienie 
      o Zaślubinach Polski z morzem r.1920 / archiwalna 
      wypowiedzi ze zbiorów Polskiego Radia S.A/. 
    3. Zapalenie ZNICZA PAMIĘCI przy Dębie Pamięci i płycie mjr Edmunda Wróblewskiego  
        zamordowanego strzałem w tył głowy w Katyniu w 1940 r. 

  11 listopada 2013 r. 
  3*Udział słuchaczy i grona pedagogicznego w GDYŃSKIEJ PARADZIE 
     NIEPODLEGŁOŚCI-złożenie wiązanki kwiatów NA Płycie Marynarza  



     Polskiego 
  10 listopada 2013r.  
  *Udział delegacji słuchaczy i nauczycieli w Uroczystości odsłonięciu pomnika  
     w Gdyni – złożenie wiązanki kwiatów pamięci Marszałkowi Józefowi 
     Piłsudskiemu godzina15.00 



 


