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100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski. Dzień ten wieńczy
ponad stuletnie dążenie Polaków do odzyskania utraconej niepodległości. Gdy obchodzimy kolejną
rocznicę Polski niepodległej, składamy hołd tym, którzy za nią walczyli i za nią ginęli…

„Jako Wódz Armii Polskiej Naczelny, pragnę notyfikować rządom i narodom
wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego
wszystkie ziemie zjednoczonej Polski (...).Państwo Polskie powstaje z woli całego
narodu (...).
Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez ponad 100 lat ciążyła
nad losami Polski.
Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy
i bohaterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej!

Wódz Naczelny, Józef Piłsudski.
Warszawa, 16 listopada 1918”

Rok 1918. W całej Europie zachodzą wielkie zmiany. Polska wybija się na
niepodległość. A co dzieje się w Kutnie? „Tygodnik Kutnowski” tak relacjonuje
powitanie niepodległości w naszym mieście 9 listopada 1918 roku…

„Z inicjatywy Związku Zawodowego pracowników kolejowych odbył się w Kutnie w dniu 9 listopada
b.r. uroczysty obchód pierwszej rocznicy oswobodzenia Polski od niemieckich okupantów, podług programu
ułożonego przez Komitet złożony z przedstawicieli instytucji społecznych. Pomimo mroźnego powietrza
o godzinie 10.30 rano na placu strażackim zebrały się liczne delegacje od przeszło 30 instytucji społecznych
ziemi kutnowskiej, od władz rządowych ze starostą na czele, od szkół, cechów, korporacji ze sztandarami itd.,
stawiły się również oddziały wojsk z udziałem całego sztabu z pp. gen. Tranié, gen. Pruszyńskim, gen. Bühler
i szefem sztabu pułk. De Person na czele. Służbę honorową tego dani pełniła straż ogniowa ochotnicza i skauci,
pod dowództwem naczelnika straży p. J. Szymańskiego. W ustanowionym z góry ordynku delegacje o godz.
11.00 udały się do kościoła, gdzie przed uroczystym nabożeństwem wygłosił podniosłe kazanie, obdarzony
niepospolitą wymową i darem słowa kapelan miejscowego garnizonu wojskowego gen. Hallera, ksiądz Tadeusz
Dykier. Następnie ks. prałat Zborowski odprawił sumę, po skończeniu której dokonał poświęcenia wspaniałego
sztandaru Związku prac. Kolejowych. Po odśpiewaniu w Kościele hymnu „Boże coś Polskę” – na placu przed
kościołem uszykował się „pochód”. Imponujący rozmiarami i liczbą sztandarów. Pochód z Szan.
Duchowieństwem i sztandarem narodowym na czele uda się przy dźwiękach orkiestry strażackiej oraz
fabrycznej z Konstancji, przez udekorowane ulice miasta, do dworca Kolejowego.

Dworzec udekorowany zielenią i flagami. Nastrój uroczysty. Odegrano hymn. Na balkonie dworca
ukazał się przedstawiciel kolejowy p. inżynier Pawelec i wygłosił mowę, odzwierciedlającą wymownie
stanowisko polskich kolejarzy w tym wiekopomnym momencie. Mówca przedstawił zaszczytne zadanie, jakie
im przypadło w udziale i jak dzielnie się z tegoż wywiązali. W zakończeniu swego przemówienia mówca zwrócił
się z gorącym wezwaniem do pracowników kolejowych, aby zawsze i nadal z równą miłością Ojczyzny pełnili
swą zaszczytną służbę tak bardzo doniosłą przy ogólnej odbudowie i zabezpieczeniu Polski.

Następny mówca, były pierwszy starosta Kutnowski p. Wł. Froelich, miejscowy ziemianin, zobrazował
pierwsze początki organizowania się powiatu po usunięciu okupantów, ówczesne nastroje społeczeństwa przy
organizowaniu władz państwowych w powiecie; zakończył swą mowę okrzykiem na cześć dzielnej, bohaterskiej
armii polskiej.

Uroczystość na dworcu zakończona została przemówieniem dra Troczewskiego i odśpiewaniem „roty”.
Pochód wyruszył, w tym samym porządku, z powrotem do miasta i po drodze stopniowo rozwiązywał się.
Wieczorem, o godz. 8 –ej, na zakończenie tego dnia świątecznego, odbył się „Wieczór uroczysty” w teatrze,
urządzony głównie staraniem „T-wa miłośników sceny” z Kutna”.
Źródło: „Tygodnik Kutnowski”, nr 46 z 15 XI 1919 rok

PATRIOTYZM DO PONOWNEGO ZDEFINIOWANIA?
Święto Niepodległości skłania do refleksji nad współczesnym pojmowaniem patriotyzmu. Mamy rok
2018. Polska jest krajem niepodległym, suwerennym. Kolejne pokolenia żyją w czasach pokoju
i stabilizacji, w poczuciu bezpieczeństwa. Zabory, wojny, okupacja, konspiracja to pojęcia znane tylko
z podręczników historii. Na szczęście. Nie musimy już, jak bohaterowie znani z historii czy literatury, być
kamieniami rzucanymi na szaniec, nie musimy ginąć z cierpkim obolem ojczyzny pod drętwym językiem.
Romantyczne pojmowanie patriotyzmu jako walki o wolność ojczyzny nie ma więc dziś racji bytu. Czym
w takim razie jest współczesny patriotyzm, jak się przejawia?
Zamieszczamy kilka wypowiedzi znanych osób i kilka cytatów z książek, z nadzieją, że mogą
skłonić do refleksji.
Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Norwid
Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać
i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.
Bolesław Prus
Patriotyzm nie polega na przekrzykiwaniu się, kto Polskę bardziej kocha. Rzecz w tym , aby po cichu, z zaciętymi
zębami, nieco pochylonym karkiem, ale z podniesioną głową żyć w niej i nie uciekać.
Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec

Patriotyzm to jest przywiązanie do własnej Ojczyzny, a Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa,
wspólna ziemia i wspólna pamięć. Bogusław Wolniewicz

Każdy człowiek, który ceni swój kraj, musi być wobec niego krytyczny i przyjmować krytykę. Będąc patriotą, muszę
być krytyczny wobec swojego kraju, tak samo, jak muszę być krytyczny wobec samego siebie. Krzysztof Zanussi
Polacy umieją wcale nieźle umierać za ojczyznę, ale nie w tym stopniu umieją dla niej żyć.
Barbara Wachowicz Marie jego życia
- Niepatriotycznie - nasępił się Prokop - brzmią twe słowa, bracie Szarleju
- Gadany patriotyzm - odparował demeryt - to kamuflaż łajdaków i szuj. Andrzej Sapkowski Lux perpetua
Nie jest niczym trudnym być patriotą wśród bohaterów, trudniej jest zachować miłość do rodaków wśród tchórzy,
kłótników, zdrajców. Elżbieta Cherezińska Turniej cieni
W tym kraju patriotyzm wyraża się nie w walce z wrogami zewnętrznymi, ale z naturalnymi zagrożeniami
wewnątrz kraju, na przykład ze szkodnikami. Być patriotą oznacza także rzetelnie, uczciwie pracować i kupować
jak najwięcej australijskich produktów. Na pustyni, gdzie nie ma zakładów pracy i sklepów spożywczych,
patriotyzm określa święte prawo buszu, które mówi: zostaw busz takim, jakim go zastałeś. Śmieci nie zagrzebuje
się w ziemi, ani nie pali, ale zbiera do specjalnych worków i wiezie do legalnego kontenera, czasem nawet 1000
km.
Marek Tomalik Australia. Gdzie kwiaty rodzą się z ognia

A CO O PATRIOTYZMIE MÓWIĄ UCZNIOWIE NASZEGO ALO?
„Patriota uczęszcza na

„Według mnie, patriota jest osobą, która
dba o swój kraj. Stara się nie niszczyć
rzeczy do użytku publicznego.”

wybory i świadomie
wybiera rządzących…”

„Współczesny patriotyzm opiera
się na drobnych czynach każdego
z nas…”

„…to osoba, która godnie
reprezentuje nasz kraj. Nie wstydzi
się, że jest Polakiem.”

„..patriota pielęgnuje
tradycje.”

„Najważniejsze jest nie oszukiwać państwa, płacić
podatki, ponieważ każdy patriota pragnie, aby
jego kraj się rozwijał i dawał ludziom lepsze
możliwości życia.”

„Musimy znać także historię
naszej ojczyzny i postacie
z nią związane. Śmieszne jest
to, że obecnie ludzie noszą
bluzy z symbolami
narodowymi, a nie wiedzą, co
one znaczą.”
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„

„ Patriotyzm to także
wspieranie się nawzajem
(Polak z Polakiem)
w sprawach codziennych.”

„Patriota swoimi działaniami dąży
do tego, aby kraj się rozwijał…”

„Współczesny patriotyzm
nie polega na walce za
ojczyznę. (…) Nie wstydźmy
się mówić, że jesteśmy
z Polski. Nie bójmy się
używać naszego języka,
kibicujmy polskim
drużynom.”

„Powinien umieć
zaśpiewać cały
hymn
narodowy.”
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