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Szanowni Państwo,
przypominając wydarzenia sprzed 103 lat, kiedy Polska po długim okresie niewoli odzyskiwała
niepodległość, uświadamiamy sobie po raz kolejny z całą mocą, jak wielką wartością jest wolna
Ojczyzna i własne suwerenne państwo. „Chcemy Polski niepodległej – mówił Marszałek Józef
Piłsudski, abyśmy mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich”. Jest to możliwe tylko
wtedy, kiedy o naszym losie we wspólnym domu możemy decydować sami, a nie za nas ktoś obcy.
W naszym położeniu geopolitycznym niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Uczy nas tego
cała nasza historia, w tym także jej ostatnie stulecie. Odzyskaną w 1918 roku i obronioną 2 lata
później w wojnie polsko – bolszewickiej niepodległością naszej Ojczyzny dane nam było cieszyć się
krótko, bo potem przyszła II wojna światowa oraz niemiecka i sowiecka okupacja. Po obaleniu
komunizmu przez ostatnich 30 lat czuliśmy się znowu bezpiecznie we własnym kraju wśród rodziny
wolnych europejskich narodów.
Aktualne zagrożenie bezpieczeństwa naszej wschodniej granicy i odradzający się rosyjski
imperializm potwierdzają głęboką prawdę słów Ignacego Jana Paderewskiego: „Polska, aby była
wolna, musi być silna”. Podobne przekonanie wyrażał Józef Piłsudski: „Polska będzie wielka, albo nie
będzie jej wcale”.
Dzisiaj wielkość Polski mierzymy nie tyle rozległością terytorialną, co potencjałem
ekonomiczno – gospodarczym, demografią, sprawnością państwa i jego siłą obronną, a także i może
przede wszystkim patriotyzmem naszej wspólnoty narodowej i jej zaangażowaniem w trosce o losy
Ojczyzny. Wszyscy musimy dla Niej pracować. „Państwo Polskie – napisali twórcy Konstytucji
kwietniowej z 1935 roku – jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli.(…) Każde pokolenie
obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa”.
W imię przyszłości i bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, którą chcemy przekazać przyszłym
pokoleniom, powinniśmy w narodowej zgodzie wypełnić nasz pokoleniowy obowiązek wobec
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Niech żyje niepodległa Polska!
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