
Panie Pułkowniku, Szanowni Goście, Drodzy Mieszkańcy Sulejówka, 

jak co roku spotykamy się 11 listopada pod Kopcem Współtwórców 

Niepodległej, aby oddać hołd twórcom II Rzeczypospolitej Polskiej, 

państwa, które było wytchnieniem polskości między ponad 100-letnim 

okresem zaborów, a czasem okupacji II wojny światowej i reżimu 

komunistycznego. Te 20 lat niepodległości pozwoliło zatrzeć 

negatywne dla Polaków skutki rusyfikacji i germanizacji z okresu 

zaborów i przetrwać tragiczny dla Polaków czas II wojny światowej            

i rządów komunistycznych. Przez te 20 lat funkcjonowania II RP            

w polskich szkołach można było budować świadomość narodową, 

patriotyzm, a dzieci i młodzież wychowywać w rodzimej polskiej 

tradycji. W II RP, w polskiej rodzinie, a nikt wtedy nie miał wątpliwości 

co to jest rodzina i z kogo powinna się składać, w tradycyjnej polskiej 

rodzinie wychowano pokolenie bohaterów. Bohaterów, którzy we 

wrześniu 1939 r. stanęli do walki z najazdem niemieckim. Bohaterów  

i męczenników tej wojny czcimy również w Sulejówku.                                 

15 września oddajemy hołd zamordowanym przez Niemców 

mieszkańcom naszego Miasta. A w zeszłym roku zainicjowaliśmy 

zbieranie datków na odrestaurowanie ich zapomnianych grobów.           

W II RP w polskich rodzinach wychowano bohaterów, którzy stanęli 

do walki z agresją sowiecką z 17 września 1939 r., a później 

przechodzili gehennę wywózek i łagrów. My w Sulejówku w ostatnich 

latach przywracamy pamięć o tych zapomnianych wydarzeniach.             

W niedawno powstałym Miejskim Domu Kultury 17 września 

organizowane są uroczystości upamiętniające te wydarzenia                         

i przywracające je do powszechnej świadomości. W II RP w polskich 

rodzinach wychowano bohaterów, którzy zasilili szeregi Polskiego 

Państwa Podziemnego i mimo krwawych represji okupanta 

niemieckiego  podejmowali z nim nierówną walkę. Apogeum tej walki 

i heroizmu było Powstanie Warszawskie. My w Sulejówku już od 25 



lat oddajemy im hołd 1 sierpnia pod pomnikiem żołnierzy Armii 

Krajowej Harcerskiego Batalionu Zośka. W II RP w polskich rodzinach 

wychowano bohaterów, którzy jako żołnierze wyklęci stanęli do walki 

ze stalinowską okupacją Polski po II wojnie światowej. A za swoją 

walkę, umiłowanie Ojczyzny otrzymali pogardę, kłamstwa                                 

i zapomnienie.  My w Sulejówku od trzech lat przywracamy pamięć                    

o bohaterskich czynach i tragicznych losach żołnierzy niezłomnych, 

organizując obchody z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. Wreszcie do 

tradycji II RP sięgali Ci, którym na sercu leżało przywracanie prawdy                

o zbrodni katyńskiej, zbrodni popełnionej w Związku Radzieckim na 

oficerach II RP. Delegacja władz państwowych z Lechem Kaczyńskim 

na czele przypłaciła to życiem ginąc w katastrofie lotniczej w kwietniu 

2010 r. W Sulejówku z inicjatywy Miejskiego Komitetu Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, 

dzięki Państwa hojności została ufundowana tablica pamiątkowa, 

która zawisła w Kościele pw. Maryi Matki Kościoła obok tablicy 

katyńskiej. Co roku w kwietniu oddajemy hołd ofiarom zbrodni 

katyńskiej i katastrofy smoleńskiej.  

Szanowni Państwo, przez ostatnie 300 lat naszej historii kilkunastu 

pokoleniom Polaków nie dane było żyć w wolności. Przez około 250 

lat nasz kraj był pod zaborami, okupacjami, lub teoretycznie 

niepodległy a w praktyce zależny od obcych mocarstw. Wyjątek 

stanowi pokolenie II RP, które mogło się cieszyć pełnią wolności i tej 

szansy nie zmarnowało. Mogli się cieszyć wolnością dzięki 

przywódcom, których pamięć dzisiaj czcimy. Są to te osoby, związane 

z Sulejówkiem, wypisane na kamieniu na naszym Kopcu: Józef 

Piłsudski, Jędrzej Moraczewski, Ignacy Jan Paderewski, Maciej Rataj, 

Stanisław Grabski. Ale również nie związane z naszym miastem, tacy 

jak Józef Haller, Wincenty Witos czy Roman Dmowski i wielu wielu 

innych. Nam tak, jak pokoleniu II RP również dane jest żyć w wolnej 



Polsce. Nie zmarnujmy tej szansy, tak jak nie zmarnowali jej 

obywatele II RP. Czerpmy z ich dorobku i dokonań, wychowujmy 

młodzież według ich wzorców. Nie dajmy się zwieść tzw. 

„postępowym ideologiom” i pozornej nowoczesności.  

Szanowni Państwo, niepodległość nikomu nie jest dana raz na zawsze. 

Trzeba o nią zabiegać w czasie wojny i pokoju. My Polacy szczególnie 

o tym powinniśmy pamiętać, zważywszy na naszą tragiczną historię              

i położenie geopolityczne. A my Mieszkańcy Sulejówka, mając na 

uwadze Twórców II RP związanych z naszym miastem, powinnyśmy 

pielęgnować ich idee i przekazywać je następnym pokoleniom.  


