10 listopada 2020

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada jest niezwykle istotnym dniem dla wszystkich żołnierzy Sił Zbrojnych RP, gdyż tego dnia
obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości – obchodzone corocznie dla upamiętnienia odzyskania w
1918 roku niepodległości przez Polskę, po 123 latach zaborów.
W okresie poprzedzającym Narodowe Święto Niepodległości, odbyła się w 2 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego uroczysta
zbiórka, podczas której Dowódca jednostki - gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak przypomniał historię tego święta.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, wybór 11 listopada uzasadnić można
zbiegiem wydarzeń w Polsce i zakończeniem I Wojny Światowej. To tego dnia zawarto rozejm w Compiegne, a
dzień wcześniej do Warszawy przybyły Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach naród polski uświadomił sobie w
pełni odzyskanie niepodległości.
W latach 1919 – 1936 rocznice odzyskania niepodległości świętowano jako uroczystości o charakterze
wojskowym, w 1019 roku nie było sprzyjającej sytuacji, by uczcić rocznicę odzyskania niepodległości, ponieważ
trwały jeszcze walki o granice Rzeczypospolitej. Pierwszy raz w pełni uroczyście upamiętniono odzyskani
niepodległości 14 listopada 1920 roku. Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wodza
Naczelnego w wojnie polsko – bolszewickiej, wręczając mu buławę marszałkowską.
W 1945 roku zniesiono Święto Niepodległości. A w okresie PRL obchody rocznicy organizowane były
nielegalnie przez środowiska niepodległościowe.
Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono przez Sejm PRL ustawą z 15 lutego 1989 roku,
stanowiąc w uchwale, że ta uroczysta rocznica skłania także do refleksji nad półwieczem, w którym
wolnościowe i demokratyczne aspiracje Polaków były dławione przez hitlerowskich i sowieckich okupantów, a
następnie – obcą naszej tradycji – podporządkowaną Związkowi Radzieckiemu komunistyczną władzę.
W tym roku obchody święta w 2SLT były uroczyste, choć ze względów sanitarno-epidemiologicznych wyjątkowo skromne.
Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, ich sumienne wykonywanie, zaangażowanie i włożony w
pracę i służbę trud, Dowódca 2SLT gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak przyznał żołnierzom i pracownikom Skrzydła wyróżnienia
i nagrody. Dowódca podziękował im za codzienną służbę i pracę, za wysiłek i wyrzeczenia, które są ich udziałem i złożył
życzenia wspaniałych sukcesów, pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym oraz spełnienia ambicji dla dobra Sił
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Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
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