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Szanowni Państwo 
 

 

W każdą kolejną rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów i niewoli 

uświadamiamy sobie na nowo, jak wielką wartością jest własne suwerenne państwo.  

Zawsze też, w kontekście aktualnej sytuacji politycznej i społecznej, zastanawiamy się, czy my 

jako współczesne pokolenie Polaków w sposób wystarczająco odpowiedzialny, godny  

i właściwy wypełniamy swoje obowiązki wobec Ojczyzny, czy dobrze chronimy i urządzamy 

nasze niepodległe państwo, spłacając dług wdzięczności wobec przodków i troszcząc się o jego 

przyszłość. 

Spośród wszystkich pierwszym zadaniem wobec tego wielowiekowego dziedzictwa, 

któremu na imię Polska jest zapewnienie naszemu państwu trwałości i bezpieczeństwa.  

To jest i musi być najświętszy obowiązek każdego pokolenia i każdego Polaka.  

Trzeba mu poświęcić wszystkie swoje siły, uczucia, zbiorową mądrość, wyobraźnię, pracę,  

a gdy zajdzie potrzeba – także życie. 

Drugim jest budowanie sprawiedliwego ładu społecznego jako podstawy, by Polska 

była przyjaznym i bezpiecznym domem wszystkich Polaków, by mogli oni w nim żyć  

i pracować, a wspólnym wysiłkiem pomnażany był dobrobyt służący wszystkim obywatelom. 

Żyjemy w czasach, kiedy oba te zadania mogą być zrealizowane, chociaż nie jest to ani 

łatwe, ani z góry zagwarantowane. Nikt nie powinien być obojętny na losy Ojczyzny,  

bo od nich zależy życie każdego z nas, jak w wymownej metaforze księdza Piotra Skargi: 
 

„Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi tłomoczki i skrzynki swoje opatruje 

i na nich leży, a do obrony okrętu nie idzie, i mniema, że się sam miłuje, a on się sam 

gubi. Bo gdy okręt obrony nie ma, i on ze wszystkim, co zebrał, utonąć musi.” 
 

Trzeba wsłuchać się w głos patriotyzmu płynący z naszych dziejów, piętnować  

i eliminować z życia publicznego prywatę, karierowiczostwo, nepotyzm, korupcję i kłamstwo. 

Dobro wspólne wymaga przede wszystkim jednoznacznych postaw, jak w „Kwiatach polskich” 

Juliana Tuwima: 
 

„Lecz nade wszystko słowom naszym, 

Zmienionym chytrze przez krętaczy, 

Jedyność przywróć i prawdziwość. 

Niech prawo zawsze prawo znaczy, 

A sprawiedliwość – sprawiedliwość.” 
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Mamy niepodległe państwo i dzięki demokratycznym decyzjom szansę na jego lepsze 

niż dotąd urządzenie. Zawsze najwięcej zależy od tych, „którzy Pospolitą Rzeczą władają”.  

Oni to, „swoich pożytków zapomniawszy”, Ojczyźnie winni „służyć uczciwie”, by państwo 

polskie to nie była „kamieni kupa”, lecz gmach solidnie zbudowany dla wielu przyszłych 

pokoleń. W trosce o przyszłość Rzeczypospolitej przywołajmy jeszcze raz głos księdza  

Piotra Skargi: 
 

„Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 

rządy kraju naszego sprawujące, 

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.” 
 

Przy Bożej Opatrzności wspólnie damy radę. 
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