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Szanowni Państwo,  
 

 

 

 

 

W 1920 roku jeszcze słaba, głęboko poraniona po 123 latach zaborów i niewoli, 

ledwie odbudowująca swoją państwowość Polska rozgromiła najgroźniejszą armię świata, 

jaką była po zakończeniu I wojny światowej Armia Czerwona. Było to możliwe dzięki 

wielkiemu patriotycznemu zrywowi całego narodu polskiego, mądrości dowódców  

i opiece Opatrzności Bożej. 15 sierpnia w Bitwie Warszawskiej i następującej po niej 

wrześniowej Bitwie Niemeńskiej Rzeczpospolita obroniła świeżo odzyskaną i znów 

śmiertelnie zagrożoną niepodległość i powstrzymała bolszewicki marsz na Berlin, Paryż  

i całą zachodnią Europę. Aż strach pomyśleć, jaki byłby dzisiaj polityczny kształt świata  

i co byłoby z Polską, gdyby nie Cud nad Wisłą. 

Data 15 sierpnia przypomina, że nasze dzieje to nie tylko klęski i cierpienia, lecz 

również dzieła wielkie i heroiczne, zwycięstw na miarę historycznej potęgi polskiego 

Państwa i Narodu, który może samodzielnie kształtować swój los i skutecznie wpływać na 

bieg zdarzeń w Europie, niosąc przy tym solidarną pomoc sąsiadom. Mamy z czego  

i powinniśmy być dumni. 

 Wszyscy pragniemy pokoju. Ale historia uczy, że nie zapewni go słabość  

i pacyfizm. Si vis pacem, para bellum - „chcesz pokoju, gotuj się do wojny” to dewiza 

wciąż aktualna. Tym bardziej, że imperialne zakusy mocarstw nie ulegają przedawnieniu. 

Silna i niepodległa Polska nigdy nie leżała w ich interesie.  

 Świadomość tego powinna wyznaczać kierunek wysiłków państwa dla 

zapewnienia bezpiecznej przyszłości naszej Ojczyzny, a to niezmiennie wymaga dbałości 

o potencjał obronny polskiej armii, umacnianie postaw patriotycznych oraz realne sojusze 

wojskowe. Jestem przekonany, że po latach naiwnych i szkodliwych złudzeń przychodzi 

czas konkretnych i odpowiedzialnych decyzji, dzięki którym będziemy mogli czuć się 

naprawdę bezpiecznie. Zapowiedział je w swoim niedawnym orędziu Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Pan dr Andrzej Duda. 

 

 

 



 

 

 

 

 Chlubne karty polskiej historii powinny być dla nas źródłem siły i narodowej 

dumy, dzięki którym potrafimy przełamać niewiarę i poczucie małości.  

Jest to nieodzowny warunek, by przyszłość naszej Ojczyzny mogła być kształtowana  

na miarę godnych i wielkich dokonań naszych przodków. Musimy się wszyscy  

o to postarać. 

 Kieruję serdeczne słowa wdzięczności do wszystkich, którzy umacniają w polskim 

społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży - w domu i w szkole, w środkach przekazu,  

w kościele i podczas uroczystości jak rocznica Cudu nad Wisłą w dniu Święta Wojska 

Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - patriotyzm, wiarę w polskie 

możliwości oraz poczucie odpowiedzialności za to wielkie dziedzictwo, któremu na imię 

Polska.      
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