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ODEZWA KOMITETU HONOROWEGO  

OBCHODÓW NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  

11 LISTOPADA  

W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 

 

Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubelskiego!  Rodacy! 

W dniu 1 września 2019 roku podczas uroczystości zorganizowanych 

w Warszawie z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Mike Pence 

wiceprezydent Stanów Zjednoczonych podkreślał: Historia Polski jest historią 

narodu, który nigdy nie utracił nadziei, który nigdy nie dał się złamać, który 

nigdy nie zapomniał kim jest. (...) Nikt nie walczył z większą odwagą  

i determinacja niż Polacy. Polska udowodniła, że jest ojczyzną bohaterów. 

Wymownie brzmią te słowa w kontekście zbliżającego się Narodowego Święta 

Niepodległości, kiedy będziemy przywoływać historię naszego kraju i trudną 

drogę naszego Narodu do odzyskania wolności i niepodległości. Kiedy wspólnie 

będziemy oddawać hołd naszym rodakom, których nie ma już wśród nas, ale 

dzięki którym jesteśmy u siebie. 

Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wypadkową 

pojedynczych zdarzeń. Nie przyszła tylko wskutek zakończenia I wojny 

światowej oraz zawarcia traktatu wersalskiego. Od początku dziejów nasz naród 

pracował na odzyskanie wolności państwa, wyrabiając sobie na karcie Europy 

takie miejsce, że nie zdołały go zatrzeć zmienione granice, podziały i zakusy 
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potężnych monarchów wielkich imperiów (kard. Stefan Wyszyński, Prymas 

Tysiąclecia). Niepodległość odzyskana po 123. latach bardzo ciężkiego, wręcz 

dramatycznego okresu w historii naszego Narodu, jest wypadkową bohaterskiej 

walki, organicznej pracy, trudnych decyzji i ogromnego wysiłku pokoleń 

Polaków. Nasza niepodległość została okupiona poświęceniem i ofiarą życia 

polskich patriotów, wyrwana wysiłkiem zbrojnym i stanowczą dyplomacją oraz 

wypracowana trudem zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania 

polskiej myśli politycznej. Ojcowie naszej niepodległości to marszałek Józef 

Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński, 

Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Józef Haller i wielu, wielu innych. 

Bohaterowie tamtych czasów pomimo prześladowań, aresztowań, represji  

i wywózek zachowali kulturę, język i tradycję polską. Byli świadomi, że chodzi 

o odzyskanie przez Polskę niepodległości nie tylko w wymiarze państwowym, 

ale także duchowym, a zmagania musza być toczone nie tylko o samą 

niepodległość, ale także o jej kształt. W tej wspólnej walce o wolność Polski,  

o prawo do własnego państwa i do własnych decyzji filarem był Kościół 

katolicki, który podtrzymywał wiarę i umacniał poczucie narodowej tożsamości. 

Nasi przodkowie wiedzieli bowiem, że nie ma w pełni wolnej i niepodległej 

Polski bez wartości chrześcijańskich. 

Jestem przekonany, ze wszystkich nas bez wyjątku, pomimo codziennych 

różnic i sporów, łączy niepodległa Rzeczypospolita Polska – nasza wspólna 

Ojczyzna. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Lublina  

i województwa lubelskiego do licznego udziału w uroczystościach 

organizowanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wspólnie 

cieszmy się wolnością, cieszmy się suwerennością naszego Narodu, cieszmy się 

niepodległością Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystujmy je do 

zrównoważonego, dostępnego dla wszystkich rozwoju, do budowy dobra 

wspólnego. Naszą postawą dajmy świadectwo patriotyzmu opartego na 

konkretnych czynach, na szacunku do drugiego człowieka. Niech łączą nas 
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ideały, które prowadziły na drodze do wolności wiele pokoleń polskich 

bohaterów pomimo zaborów, okrucieństw germanizacji i rusyfikacji, a później 

okupacji niemieckiej i sowieckiej. Niech łączy nas niepodległość głęboko 

osadzona w świadomości naszego Narodu, w jego myśleniu, w jego przeżywaniu 

świata. Niepodległość – bowiem – to nie tylko stan prawny  i faktyczny, 

odnoszący się do państwa i narodu. To także realny kształt tego narodu, jego 

świadomości. To wszystko, co trwanie państwa legitymizuje,  co kontynuuje go 

jako moralną jakość, ale także to – a jest to ważne szczególnie w dzisiejszym 

świecie – co o narodzie i państwie wiedzą inni. Budowa tej niepodległości to 

ciągłe wyzwanie (Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej). 

Podejmijmy je jako świadomi, odpowiedzialni i dumni kontynuatorzy 

dziedzictwa naszych przodków. Ku chwale Ojczyzny. 

 

Niech Bóg błogosławi wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Polską! 

 

W imieniu Komitetu Honorowego Obchodów  

Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada 

 

Przemysław Czarnek 

Wojewoda Lubelski 
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