Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych

Tam – i tylko tam – gdzie wspólnie opowiadają się
za wolnością i walczą o nią solidarnie,
może ona zapanować i przetrwać.
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Szanowni Państwo,
nasze pokolenie ma wyjątkowe szczęście przeżywać taki rok i taki dzień, który
zdarza się tylko raz w całych dziejach. W tym roku Narodowe Święto Niepodległości ma
dla wszystkich Polaków szczególny wymiar. 100 lat temu nasza Ojczyzna po 123 latach
niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń naszych rodaków
odzyskała upragnioną wolność. Dziś świętujemy ten wielki i radosny jubileusz.
Pragniemy oddać hołd tym, którzy przez lata zaborów marzyli o Niepodległej,
pracowali dla niej i mieli odwagę walczyć o jej suwerenny byt. Bez poświęcenia
i determinacji Polaków, powstań narodowych, syberyjskich zsyłek, bez wysiłku
duchowego polskich poetów, wiary i Kościoła Polska nie powróciłaby na mapę Europy.
Dzięki temu, że polski duch narodowy nie uległ osłabieniu i zagładzie nasi przodkowie
mogli przystąpić do dzieła odbudowy Rzeczypospolitej. Musimy dziś czerpać z ich
doświadczeń, aby dobrze zrozumieć, jak ważne dla wspólnoty narodowej jest własne,
niepodległe państwo, możliwość samostanowienia oraz kultura, język i tradycja Narodu.
Marszałek Józef Piłsudski jeszcze przed odzyskaniem niepodległości określał cel dla
odrodzonego państwa: Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie
lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich.
Musimy cały czas mieć w swojej świadomości, że wolność nie jest dana raz na
zawsze. Trzeba pamiętać o przyczynach, które spowodowały, że tak silne i potężne
państwo, jakim była I Rzeczpospolita, zniknęło na długo z mapy Europy i świata. Nie
wszystko można wytłumaczyć imperialną polityką sąsiednich mocarstw. Polska upadła
również przez podziały, kłótnie, prywatę, stawianie partykularnych interesów ponad
dobrem wspólnym.

Nie powinniśmy też zapominać, że nasza Ojczyzna cieszyła się odzyskaną
suwerennością jedynie przez połowę minionego stulecia. Druga jego część była
naznaczona cierpieniami spowodowanymi niemiecką i sowiecką okupacją okresu
II wojny światowej, a następnie totalitarnym, komunistycznym zniewoleniem PRL-u.
Dopiero po obaleniu komunizmu, dzięki wielkiemu ruchowi „Solidarności” od przełomu
lat 80. i 90. XX wieku mogliśmy ponownie przystąpić do realizowania idei, które
przyświecały twórcom odrodzonego w 1918 roku państwa polskiego.
Choć Polska jest dzisiaj krajem suwerennym i bezpiecznym, to w naszym
położeniu geopolitycznym, w świecie pełnym różnych zagrożeń musimy szczególnie
troszczyć się o umacnianie jej niepodległego bytu. Każdy z nas ma w tym swój udział.
Przyszłość Polski zależy w dużej mierze od nas samych i od tego, w jaki sposób
potrafimy korzystać z odzyskanej i danej nam wolności, abyśmy nie zmarnotrawili tego
wielkiego, narodowego daru. Wolność wszakże może przerodzić się w swawolę,
a swawola - jak wiemy również z naszych własnych dziejów - może omamić człowieka
pozorem złotej wolności – przestrzegał największy z rodu Polaków Św. Jan Paweł II.
Z okazji tego wyjątkowego Narodowego Święta w setną rocznicę odzyskania
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej życzę, aby wszelkie dobre zmiany, które
zachodzą i będą zachodzić w naszej Ojczyźnie służyły rozwojowi i pomyślności
polskiego państwa i jego obywateli. Poświęcając nasze serca, umysły i czyny wolnej,
bezpiecznej i suwerennej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej pragniemy jak najlepiej służyć
przyszłym pokoleniom żyjącym w niepodległej Polsce.
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