
95 lat temu po 123-letniej niewoli, Polska odzyskała niepodległość. 

Spośród wielu chwalebnych wydarzeń z ponad 1000-letniej historii 

Polski właśnie na pamiątkę wydarzenia z 11 listopada 1918 r. 

obchodzimy Święto Narodowe. Świadczy to o znaczeniu i wadze tej 

daty w historii Polski. W dniu 11 listopada składamy hołd twórcom 

niepodległej Polski, doceniamy ich bohaterstwo i odwagę z pól 

bitewnych I wojny światowej, wojny z bolszewicką Rosją, powstania 

wielkopolskiego, powstań śląskich, doceniamy ich myśl polityczną i 

kunszt dyplomatyczny dzięki któremu Polska ledwo odzyskała 

niepodległość w wyniku I wojny światowej a już weszła do grona 

państw zwycięskich współdecydując o losach powojennej Europy. 

Doceniamy sztukę kompromisu dzięki której politycy różnych 

orientacji politycznych mających różne zdanie potrafili porozumieć 

się ponad podziałami partyjnymi dla dobra wspólnej sprawy, ta 

sprawą była niepodległość Polski. Przykładem takiego kompromisu 

jest porozumienie z grudnia 1918 r. zawarte między dwoma wielkimi 

adwersarzami Józefem Piłsudskim i Romanem Dmowskim. Dzięki 

temu porozumieniu powstał w styczniu 1919 r. rząd Ignacego Jana 

Paderewskiego, pierwszy rząd akceptowany przez większość 

społeczeństwa polskiego i uznany przez wszystkie zachodnie 

zwycięskie mocarstwa. Oddając hołd bohaterom z tamtych lat 

powinniśmy się od nich uczyć odwagi w działaniu, skuteczności w 

dyplomacji czy sztuki kompromisu dla dobra wspólnej nadrzędnej 

sprawy jaką jest wolna Polska.  

My Polacy XXI wieku nie musimy walczyć o niepodległość z bronią w 

ręku, ale musimy o nią zabiegać i ją pielęgnować przekazując tradycję 

i prawdę historyczną następnym pokoleniom.  Młodzi Polacy tę naukę 

powinni wynosić ze szkół, w których niestety kolejne reformy oświaty 

niezbyt fortunnie modyfikują nauczanie historii, powinni tę wiedzę 

wynosić z rodzinnych domów, a także patriotycznych uroczystości i 



od instytucji w tym celu powołanych. Taką instytucją jest Muzeum 

Marszałka Józefa Piłsudskiego, działające tutaj w Sulejówku i dzięki 

tym działaniom następuje wzrost zainteresowania i przyrost wiedzy 

historycznej zwłaszcza wśród młodych mieszkańców naszego Miasta. 

Mam nadzieję, że już niedługo Muzeum będzie działało w nowym 

przestronnym budynku i wtedy to miejsce stanie się prawdziwym 

Centrum myśli niepodległościowej i wiedzy o historii Polski tamtego 

okresu. Szanowni Państwo w tym roku obchodzimy również 150 

rocznicę powstania styczniowego, które też związane jest z 

dzisiejszym Świętem Niepodległości. Twórcy II Rzeczypospolitej 

Polskiej czerpali inspirację z tego tragicznego i jakże heroicznego 

czynu jakim było powstanie styczniowe, byli kontynuatorami ich myśli 

niepodległościowej, a powstańcy styczniowi byli dla nich wzorem do 

naśladowania. Dlatego my również mimo dzisiejszego radosnego 

święta poświęćmy chwilę refleksji tym pokoleniom Polaków, którym 

nie było dane zaznać wolności ale z niewolą się nie godzili i przelali 

krew za ojczyznę. Musimy tę pamięć pielęgnować, żeby nikt nie był 

nam w stanie wmówić, że ojczyzna, walka za nią, patriotyzm, 

świadomość narodowa są to wartości nieaktualne, niemodne, 

niepotrzebne. Zapamiętajmy i idźmy do domu z myślą wielkiego 

Polaka mieszkańca Sulejówka Józefa Piłsudskiego przed którego 

pomnikiem się znajdujemy: „Naród, który nie zna swojej historii nie 

zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” 

My Polacy zasługujemy na szacunek i mamy prawo do przyszłości.  


