Rok Feliksa Nowowiejskiego
W tym roku przypada także 70. rocznica śmierci wybitnego
kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty wirtuoza,
organizatora życia muzycznego i szambelana papieskiego,
autora słów Roty – Feliksa Nowowiejskiego. Artysta był
autorem wielu pieśni patriotycznych, które umacniały
tożsamość narodową Polaków. W niepodległej Polsce brał
czynny udział w tworzeniu i organizowaniu życia
artystycznego.
Rocznica zamachu majowego
W maju czeka nas również 90. rocznica zamachu majowego (1926), która na
pewno wzbudzi liczne kontrowersje i dyskusje nad słusznością działań
Piłsudskiego i jego zwolenników. Ta rocznica może być również okazją
uczczenia przez Sejm RP ofiar tego zamachu, a także potępienia dochodzenia
do władzy taką drogą. O odpowiednie upamiętnienie tego wydarzenia zawsze
zabiegało PSL.
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Czerwiec 1976
Na skutek wysokich cen podwyżek żywności,
w proteście na ulice wyszli robotnicy. Największe
manifestacje odbył się w Radomiu i Ursusie.
W trakcie radomskich wydarzeń spalono gmach
Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Natomiast
w Ursusie robotnicy zatamowali ruch pociągów
rozkręcając szyny na magistrali kolejowej pod
Warszawą. Protesty zostały brutalnie stłumione
przez oddziały Milicji, ZOMO i SB. W ubiegłym
roku na obchody radomskiego czerwca
przyjechał prezydenta Andrzej Duda.
Źródło: http://historia.org.pl/2016/01/02/najwazniejsze-rocznice-historyczne-2016

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.
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Centralne uroczystości 1050 rocznicy chrztu Polski odbyły się w Gnieźnie oraz
Poznaniu w dniach od 14 do 16 kwietnia. Uroczystości miały charakter kościelnopaństwowy, ponieważ przyjęcie chrztu dało początek obecności Kościoła
katolickiego i przyczyniło się do powstania naszego państwa. Patronat nad
obchodami objął prezydent Andrzej Duda.
Główne uroczystości państwowo-kościelne odbyły się na Ostrowie Lednickim 14
kwietnia. W obecności przedstawicieli władz państwowych i kościelnych oraz
zaproszonych gości miała miejsce uroczysta Jubileuszowa Liturgia odprawiona
przez ks. Abpa. Wojciecha Polaka Metropolitę Gnieźnieńskiego Prymasa Polski,
w ramach której nastąpiło poświęcenie dzwonu „Mieszko I i Dobrawa” – symbolu
dynastii piastowskiej. Natomiast 15 kwietnia odbyło nadzwyczajne, wyjazdowe
posiedzenie Sejmu i Senatu. Chrzest Polski będzie też ważnym elementem
lipcowych Światowych Dni Młodzieży.

Mówiąc o chrzcie, Jan Paweł II powiedział: "nie mamy na myśli tylko sakramentu
chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski,
ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla

Rok Henryka Sienkiewicza
Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016
rokiem Henryka Sienkiewicza. W 2016 roku obchodzić
będziemy 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci
pisarza, minie także 120 lat od chwili wydania
powieści Quo vadis”, która przyniosła mu
międzynarodową sławę. Henryk Sienkiewicz był
pierwszym Polakiem uhonorowanym Nagrodą Nobla
w dziedzinie literatury.

Rok Cichociemnych
Patronami roku zostali także Cichociemni, którzy 75 lat temu zostali po raz
pierwszy zrzuceni do walki. Jako pierwsi w taki sposób do Polski dotarli: major
Stanisław Kostka-Krzymowski, rotmistrz Józef Gabriel Zabielski i kurier Czesław
Raczkowski. Działania Cichociemnych umożliwiły nawiązanie łączności z Krajem
drogą lotniczą oraz przeprowadzenie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko
okupantom. Do końca 1944 roku na obszar Polski zrzuconych zostało 316
Cichociemnych, z których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę .

Gen. Sikorski w ośrodku cichociemnych w Audley End dekoruje krzyżem VM
por. Michała Fijałkę ps. „Kawa”.
Zrzuceni na spadochronach do okupowanej Polski, podejmowali samobójcze
misje. Nieliczni, którzy przeżyli, trafili po wojnie do piekła komunistycznych
więzień. Jednak nigdy się nie poddali. Do końca marzyli o wolnej Polsce.

ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu
Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej
dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie”.

Cichociemni to polscy bohaterowie, przy których bledną historie o amerykańskich
komandosach.

