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Choć jej granice znajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia,

Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach.

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.

Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

W listopadzie 1918 roku spełniły się marzenia o niepodległości, którą Polacy odzyskali po 123 latach niewoli
pod  zaborami.  Powstaniu  suwerennego  państwa  sprzyjał   rezultat  I  wojny  światowej,  w  której  klęskę
poniosły  państwa rozbiorowe.  Niepodległość nie  byłaby jednak możliwa,  bez determinacji  świadomego
swoich celów narodu.

11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski  przejął część kompetencji przywódczych, uruchamiając proces budowy
państwa.  Wybory do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1919 r. zostały  rozpisane w państwie niemającym
jeszcze utrwalonych granic. Zadaniem sejmu było przygotowanie i uchwalenie konstytucji odpowiadającej
wymogom demokratycznego państwa prawa. 

Na wytyczenie czekała, kluczowa dla przyszłości - granica z Niemcami. Od jej przebiegu zależała zasobność
gospodarcza państwa i charakter jego związków z państwami ościennymi.

Kończący wojnę z Rosją pokój, podpisany w marcu 1921 r., przesądzał o kształcie granicy wschodniej, a tym
samym o wieloetnicznym charakterze państwa. W jego obrębie znalazła się część Kresów Wschodnich.

Proces  budowy  państwa  w  wymiarze  ustrojowym  i  terytorialnym  dobiegł  końca  w  początku  lat  20.
Uchwalono  konstytucję  i  wybrano  dwuizbowy  parlament.  Stanowisko  prezydenta  objął  Gabriel
Narutowicz.

Postacie Marszałka Piłsudskiego, obok, Romana Dmowskiego  i Wincentego Witosa  - jego przeciwników
i   adwersarzy  oraz  przywódców  niepodległościowej  PPS,  stały  się  symbolami  walki  o  niepodległość
i jej utrzymanie.

Święto Niepodległości  zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku  i  obchodzone po raz
pierwszy tego roku 11 listopada.

W 1945 roku zniesiono Święto Niepodległości na czas okupacji. Nie obchodzono święta także w czasach
PRL-u. Przywrócono je dopiero w 1989 roku pod nazwą: Narodowe Święto Niepodległości. W całym kraju
obchodzone jest bardzo uroczyście. 

Obecne ograniczenia wymuszone przez sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie nie pozwalają nam
na  całkowite  wyrażenie  swoich  emocji  związanych  z  Narodowym  Świętem  Niepodległości.  11  listopada
w  wielu  oknach  pojawiają  się  biało-czerwone  flagi,  które  są  znakiem  integracji  narodowej  i  pamięci
o historii. 

W  naszej  szkole  (podczas  zajęć  online)  dnia  10  listopada  o  godzinie  11:11  odśpiewaliśmy  Mazurka
Dąbrowskiego, biorąc tym samym  udział w akcji „Szkoła do Hymnu!”


