11 listopada przypada 102. rocznica odrodzenia Polski. Tego dnia Polacy obchodzą Narodowe Święto Niepodległości.
Od 1795 r. aż do 1918 r. Polska nie istniała, została wymazana z map przez Rosję, Prusy i Austrię. Państwa te narzucały Polakom swój
język i kulturę, surowo karały za każdy przejaw polskości. Wielu Polaków straciło życie walcząc o ojczyznę, najczęściej w czasie powstań
narodowych –powstania listopadowego czy styczniowego. Dopiero I wojna światowa, w czasie której państwa zaborcze wystąpiły
przeciwko sobie, dała Polakom szansę na wolność. Wielu naszych rodaków walczyło o ziemie i język polski, niewielu udało się doczekać
wolnej ojczyzny. Ci, najbardziej znani – zwani ojcami niepodległości to: Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski,
Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński. Narodowe Święto Niepodległości oficjalnie przywrócono dopiero w 1989 roku.
Każdego roku – 11. listopada składamy hołd naszym przodkom, którzy poświęcili swoje życie, by istniała wolna i niepodległa Polska.
Uczestnicząc w obchodach święta niepodległości, wywieszając flagę biało – czerwoną na naszym domu, śpiewając wspólnie Mazurka
Dąbrowskiego, dajemy wyraz pamięci wszystkim bohaterom.

Pielęgnuj w sobie miłość do ojczyzny,
bo wolność nie jest dana raz na zawsze
Jan Paweł II
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