
Spotykamy się dzisiaj w Parku Miejskim, aby uczcić wielkie święto Narodu 

Polskiego – 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

11 listopada 1918 r., po 123 latach niewoli, upodlenia i wynaradawiania 

Polaków, Rzeczypospolita Polska powróciła na polityczną mapę Europy, 

odzyskała upragnioną wolność, o którą przez pokolenia walczyła.  

Chociaż wydawało się to absolutnie niemożliwe, aby Polska rozdarta przez 

trzy rozbiory mogła jeszcze kiedyś powstać, to nasz naród nigdy się nie 

poddał i wielokrotnie stawał do walki o niepodległość: poczynając od 

insurekcji kościuszkowskiej, poprzez wojny napoleońskie, Wiosnę Ludów, 

powstanie listopadowe i styczniowe. 

I w końcu, po ponad stu latach niewoli, uzyskaliśmy upragnioną wolność. 

Cieszyliśmy się nią i często traktowaliśmy jako coś danego nam raz na zawsze, 

jak pewnik. Pomimo burzliwych kart w naszej historii, wielu z nas nie 

zdawało sobie sprawy, że ponownie możemy ją utracić, że nasza Ojczyzna 

może być zagrożona.  

Dopiero atak Rosji na Ukrainę uzmysłowił nam, że nawet w XXI wieku, 

w cywilizowanej Europie, pomimo wielu sojuszów, najeźdźca może 

zaatakować nasz kraj, że możliwa jest wojna nie tylko hybrydowa, ale też 

militerna, a niepodległość i wolność nie są nam dane raz na zawsze. 

Obecnie nasz rząd, w myśl łacińskiego przysłowia Wegecjusza, które mówi: 

„Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny”, stara się wzmocnić i zwiększyć 

siły zbrojne, ponieważ pomimo że jesteśmy członkiem najsilniejszego paktu 

obronnego – NATO, musimy zabezpieczyć się przed ewentualnym 

zagrożeniem. 

Cieszy mnie fakt, że w naszym powiecie tak wielu młodych ludzi kształci się 

w klasach o profilu mundurowym. To nie tylko przyszli potencjalni obrońcy 

naszej Ojczyzny, ale przede wszystkim młode pokolenie patriotów, któremu 

nieobce są słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna.  

Patrząc na Was dzisiaj - i podczas wielu uroczystości patriotycznych, w 

których uczestniczycie - jestem pewien, że w sytuacji ewentualnego 

zagrożenia staniecie do walki, dzielnie broniąc naszych granic i niezawisłości 

naszej Ojczyzny. 

U naszych sąsiadów, na terytorium Ukrainy, od wielu miesięcy prowadzone 

są działania wojenne, które łudząco przypominają te z czasów II wojny 

światowej. Wojska Putina za cel obrały niewinnych cywilów. Po wielu 



zbrodniach ludobójstwa, armia rosyjska zaatakowała ukraińską infrastrukturę 

energetyczną. W ostatnim czasie bombardowane są elektrownie na obszarze 

całej Ukrainy. Zniszczone zostały sieci wodociągowe, sanitarne i elektryczne, 

co w perspektywie zbliżającej się zimy, coraz bardziej zagraża narodowi 

ukraińskiemu. 

Najprawdopodobniej Rosja nie radząc sobie na polu militarnym, zmieniła 

taktykę i chce zmusić zaatakowany kraj do poddania się na warunkach 

dyktowanych przez Moskwę. W tym celu Putin chce się posłużyć zimnem - 

chce „zamrozić Ukrainę”, wywierając presję na ludność ukraińską, aby 

naciskała na własny rząd do poddania się. 

Dzisiaj, obserwując wydarzenia na Ukrainie, odnoszę wrażenie, że historia 

zatoczyła krąg, a działania żołnierzy Federacji Rosyjskiej przypominają 

okrucieństwo Sowietów z czasów II wojny światowej.  

Bardzo ciężko zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, bo nie ma żadnych 

militarnych przesłanek, tłumaczących takie barbarzyńskie zachowania. 

Obserwując sytuację za naszą wschodnią granicą i podążając za przykładem 

naszych Ojców broniących niepodległości, dbajmy o naszą Ojczyznę, o jej 

wolność i niezawisłość.  

Wcielmy w życie słowa Wielkiego Polaka, Świętego Jana Pawła II, które 

wypowiedział w Częstochowie: „Nie pragniemy takiej Polski, która by nas nic 

nie kosztowała”. Oddajmy Ojczyźnie nasze serca, działajmy z myślą o Niej 

tak, aby Polska rozkwitała, a nasz patriotyzm był podstawą trwałej 

niepodległości dla nas, naszych dzieci i wnuków.  

Dziękuję tym, którzy pomogli zorganizować dzisiejszą uroczystość: 

w szczególności pocztom sztandarowym, Policji, Wojskowemu Centrum 

Rekrutacji, Straży Miejskiej, Urzędowi Miasta, Młodzieżowemu Domowi 

Kultury, klasom mundurowym, drużynom strzeleckim i harcerzom. 

Wszystkim Państwu dziękuję za przybycie i wspólne świętowanie 

Narodowego Święta Niepodległości! 

Cześć i Chwała Bohaterom! 

 


