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Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11.11.2021

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga
uczestniczył w uroczystej zmianie wart przed Grobem Nieznanego
Żołnierza w Warszawie. Uroczystość, w której wzięły udział także
Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej i poczet sztandarowy SG
odbyła się z okazji Narodowego Święta Niepodległości i 103 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję Wam, funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze,
policjanci – powiedział w swoim wystąpieniu Prezydent RP Andrzej Duda  – Patrzę na Was,
żołnierze i  funkcjonariusze,  stojący dumnie w służbie  Rzeczypospolitej.  Przyszedł  czas,  w
którym trzeba bronić granic.  Trzeba to robić z  poświęceniem, nieprzespanymi nocami,  w
chłodzie, trudzie, w bardzo niewdzięcznej sytuacji, do jakiej zmusiły nas hybrydowe działania
reżimu białoruskiego przeciwko Polsce i Unii Europejskiej. Realizujemy w ten sposób swoje
zadania, pokazujemy, że jesteśmy poważnym narodem, który rozumie co to znaczy solidność i
solidarność. Nasze myśli były, są i będą z Wami, żołnierze i funkcjonariusze stojący na straży
bezpieczeństwa Ojczyzny, w głębokim szacunku dla Was i polskiego munduru, który z dumą
nosicie.

Uroczystość  zakończyła  defilada,  w  której  uczestniczyła  Kompania  Reprezentacyjna  Straży
Granicznej  i  poczet  sztandarowy  SG.

***

11 listopada 1918 roku – 103 lata temu nadeszła Niepodległość.

Proces odradzania się niepodległej Polski trwał już od października 1918, kiedy zaczęły na
ziemiach polskich powstawać lokalne ośrodki władzy polskiej.

Na  początku  października  1918  r.  Rada  Regencyjna  ogłosiła  proklamowanie  Królestwa
Polskiego z dostępem do morza. W Krakowie 28 października 1918 r.  ukonstytuowała się
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Strona znajduje się w archiwum.



Polska Komisja Likwidacyjna, która rozpoczęła przejmowanie władzy w Galicji, a na obszarze
Królestwa Polskiego w nocy z 6 na 7 listopada, w Lublinie, powstał rząd z Ignacym Daszyńskim
na czele.

Na przełomie października i listopada członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, wspierani
m.in. przez gimnazjalistów, studentów, młodzież robotniczą, harcerzy, strażaków czy kolejarzy
przystąpili  do  rozbrajania  okupantów.  Przybycie  10  listopada  1918  roku  do  Warszawy
Piłsudskiego i objęcie przez niego zwierzchnictwa oraz naczelnego dowództwa nad Wojskiem
Polskim  przyśpieszyło  bieg  wypadków.  Komendant  przyjął  tytuł  Naczelnika  Państwa.
Podporządkował  mu  się  rząd  lubelski.

Nastąpił  teraz kilkuletni,  trudny czas walki  o granice Rzeczypospolitej.  Walka o korzystne
zapisy  traktatu  wersalskiego,  powstanie  wielkopolskie,  plebiscyty  na  Śląsku,  Warmii  i
Mazurach, trzy kolejne powstania śląskie, krwawa wojna z bolszewikami, starcia zbrojne na
Śląsku Cieszyńskim, to jedne z najważniejszych wydarzeń, które nastąpiły.

 

zdj. st. chor. SG Paweł Kowaleczko (KGSG)
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