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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
we WROCŁAWIU (Cz. II „Dzień Dzisiejszy 11.11.2015 r.”)

Nasze święto państwowe, obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzys-
kania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918)
we Wrocławiu - od 2002 r. obchodzone jest z każdym rokiem bardziej uroczyś-
cie i z każdym rokiem przy większej ilości społeczeństwa, a głownie dzieci i
młodzieży! (Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione
ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je w okresie
transformacji systemowej w 1989). Jest dniem wolnym od pracy.

"Ludzie wolni są braćmi" 
- motto Legionów Polskich

97 ROCZNICA – naszej NIEPODLEGŁOŚCI. We Wrocławiu w Rynku od rana jest
podniosła atmosfera. Przemarsze pododdziałów /wojska, policji, służby celnej,
straży miejskiej, ułanów, harcerzy, itp./. Na honorowym miejscu są przedstawi-
ciele województwa, miasta, wojska i innych służb mundurowych, jak i różnych
ugrupowań politycznych, społecznych, związkowych, itp. Prym wiodą m.in.
przedstawiciele wojska, młodzieży i dzieci. Na plac Gołębi ze wszystkich stron
zbliżają się grupy dzieci /od przedszkola i szkół podstawowych/, młodzieży /z
różnych szkół gimnazjalnych i średnich/. Słychać śpiew, śmiech, radość, pod-
niecenie i zaciekawienie. Mimo, że każdy bierze udział w uroczystości i chce
wypaść jak najlepiej, to i chce zobaczyć jak są przygotowani inni! Jest fajnie,
wesoło, miło, nastrojowo i świątecznie.
Uroczystości wg tradycyjnego już przebiegu: msza św., przejście na plac
Gołębi w Rynku, powitanie, meldunek, podniesienie flagi, hymn narodowy,
przemówienia, APEL poległych, defilada, manifestacja mieszkańców, a głownie
dzieci i młodzieży ulicami miasta – wokół Rynku. Wszystko to b. uroczyste!

Poniżej przedstawiam najważniejsze momenty z przemarszu tysięcy osób.

Rynek tonie w bieli i czerwieni, a miasto jest …”czarno-białe”. Stąd smutny
pierwszy król Polski – Bolesław Chrobry

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transformacja_systemowa_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Rada_Narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_pod_zaborami
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
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Poczet sztandarowy ZŻWP zawsze na posterunku…

Piosenki patriotyczne rozpoczynają uroczystości w wykonaniu dzieci 

Młodzież w drodze na pl. Gołębi
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Ogólny widok na pl. Gołębi. Po prawej stronie są widzowie, przedstawiciele
szkół, mieszkańców Wrocławia. W środku pododdziały do uroczystości

wojskowych. Po lewej – oficjeli, a dalej też widzowie…

Harcerze, straż miejska, ułani

Każdy skrawek placu podobnie wyglądał

Młodzież i dzieci – pokazali widzom naszą historię i pamięć o naszych przod-
kach. Ich walce o Polskę w różnych okresach, a szczególnie w I i II w. św.
Śpiew – piosenki patriotyczne dochodziły z każdej strony Rynku. Przedszkolaki
np. w dwu grupach bez „nakazu” na zmianę śpiewali nasz hymn „Mazurek
Dąbrowskiego i „My, Pierwsza Brygada”… . To było piękne!
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Wojsko, a właściwie pododdziały służb mundurowych zawsze są atrakcją
mieszkańców Wrocławia. Defilada trwa…
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„Raduje się dusza”…, gdy Młodzież w pochód rusza …
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Hej hej ułani,
Malowane dzieci

Nie jedna panienka 
Za wami poleci…
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01.08.1944 … data pamiętna „Powstanie Warszawskie”

 
Maska może się przydać … dbajmy o nasze bezpieczeństwo, nie tylko bronią …

Piękne motto 
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„Mury runęły”. „Opoka” została …

Idziemy … idziemy … idziemy
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To jest pomysł

Dbajmy o PAMIĘĆ WIELKICH POLAKÓW
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SP 113 BYŁA RADOSNA…mieli swoją tubę … i piękny głos

Radosne dzieciaki, wspaniałe wychowawczynie 

„Józef Piłsudski” ma swoich sobowtórów i to kilku
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Wąsacze, ale sympatyczni

„Chcesz mieć pokój … szykuj się do wojny” – oby tylko być postrachem!
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„Orzeł” – kończy przemarsz dzieci i młodzieży …

Kiedy ostatnia grupa rozpoczęła swój marsz na Rynek wchodziło czoło
pochodu
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Weselmy się … i pamiętajmy o tym!

„Józef Piłsudski” w asyście ułanów i straży miejskiej … pozdrawia NARÓD

Anglia … zawdzięcza POPRZEDNIKOM … wiele
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Czyż to nie jest piękne …?

W tym radosnym nastroju … kończę przekaz radosnego przemarszu nas
wszystkich, którzy byli w tym czasie w rejonie Rynku – t.j. „sercu” naszego
WROCŁAWIA. Uważam, że warto przychodzić, bez względu na aurę, gdyż
„pogodę ducha” tworzymy sobie sami.

 „KOCHAJMY POLSKĘ, BO JEST NASZA”

P.S. Część II – chciałbym dedykować wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy 
z różnych przyczyn, a głownie choroby nie mogli być z nami … 

Opracował:
Kol. Antoni Tunkiewicz
Koło „SAPER”


