
„To, co przeżyło jedno pokolenie,
drugie przerabia w sercu i pamięci.
I tak pochodem idą cienie, cienie,
aż się następne znów na krew poświęci!”  Artur Oppman

Szanowni Państwo!

Dziś,  w  99.  rocznicę  Odzyskania  Niepodległości,  oddajemy  hołd  bohaterom
tamtych czasów.  11 listopad 1918r. to był zwyczajny, szary poniedziałek, ale
stał się zupełnie nadzwyczajnym i  niepowtarzalnym poprzez wydarzenia, które
w tym dniu się dokonały. W Warszawie Marszałek Józef Piłsudski objął władzę
nad  wojskiem,  a  w  lasku  Compiegne  pod  Paryżem,  w  kolejowym  wagonie
Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację. Wydarzenia te uczyniły ten dzień
szczególnym w historii świata, a zwłaszcza w historii Polskiego Narodu. W tym
dniu  ziściły  się  marzenia  wielu  pokoleń  Polaków,  którzy  nie  poddali  się
zaborcom. Przez długie dziesiątki lat pielęgnowali pamięć o wolnej Ojczyźnie.
Pielęgnowali  jej  wartości,  tradycje  i  pamięć  o  bohaterach.  Podejmowali
powstania  narodowe  -  śmiałe  zrywy  całego  narodu.  Przygotowywali  się  do
walki o odzyskanie niepodległości. Na  frontach I wojny światowej starli się nasi
zaborcy. Dało to szansę walki o Wolność. Wcześniejsze plany i przygotowania
Józefa Piłsudskiego miały szanse zostać wcielone w życie. Zaborcy opuszczali
nasze miasta i wsie. Na ulicach miast i miasteczek zagościły biało – czerwone
barwy. Radość była powszechna.

Podjęto  trud  odbudowy  struktur  państwowych,  administracyjnych
i  gospodarczych.  Był  to  ogromny  wysiłek,  który  dźwigał  cały  naród  pod
przewodnictwem  Naczelnika  Państwa  Józefa  Piłsudskiego.  Dla  młodego
państwa nadszedł czas walki  o granice i  czas śmiertelnego zagrożenia wojną
z bolszewikami.  Wydarzenia te miały też miejsce na Ziemi Rzekuńskiej, gdzie na
polach Zabiela, Suska, Nowej Wsi, Marynarze i Ułani stoczyli bohaterski bój w
powstrzymaniu bolszewickiego marszu na Warszawę. W trakcie tych walk 53.
marynarzy i 18. ułanów złożyło ofiarę życia, którą przyczynili się do „Cudu nad
Wisłą” 1920 r.



Budowę Niepodległej przerwał wybuch II wojny światowej.  Znowu ofiara krwi
Bohaterów  Września,  Żołnierzy  Armii  Krajowej,  Powstańców  Warszawskich
i Żołnierzy Wyklętych. Wśród nich „Inka” czy rotmistrz Pilecki, a tu na naszej
ziemi  kapitan  Aleksander  Bednarczyk  „Adam”.  To  także  ofiary  złożone  w
katowniach SB i UB oraz na zimnej Syberii i stepach Kazachstanu.  Długie lata
komunistycznych  represji.  I  ponownie  nadzieja  -  zryw  Solidarności,  który
doprowadził nas do dni obecnych. Tamta ofiara krwi rodzi nasze zobowiązanie
do pamięci o bohaterach. Do obowiązku kontynuowania ich dzieła niepodległej
Ojczyzny.

Niepodległość  to  nie  jest  dar  bezwarunkowy.  Ona  zobowiązuje  nas  do
odpowiedzialności.  Odpowiedzialności  za  dziedzictwo  kulturowe  przeszłych
pokoleń.  Za ich walkę, krew, poświęcenie i  bohaterstwo. Powinniśmy to ich
dzieło kultywować, rozwijać, ubogacać tak, by było dalszym etapem w rozwoju
naszego narodu, by przekazać je jeszcze lepszym przyszłym pokoleniom.

 Znane słowa C. K. Norwida „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”  wciąż są
aktualne,  bo  zawierają  istotę  naszej  powinności  wobec  Polski,  którą  jest
również  obowiązek  przedkładania  spraw publicznych  nad  osobistymi,  bo  na
tym  polega  służba  publiczna.  Dowiedli  tego  wielcy  Polacy  odradzającej  się
Polski. Roman Dmowski i  Józef  Piłsudski różnili się  we wszystkim, ale kiedy
ważyły  się  losy Polski  na konferencji  w Paryżu  potrafili  się  porozumieć.  Bo
Ojczyzna  była  najważniejsza.  My,  jako  córki  i  synowie  dumnego  narodu
jesteśmy odpowiedzialni za to dziedzictwo, któremu na imię POLSKA.

„Pokój Tobie Polsko! Ojczyzno moja”, tak w 1983r. wołał Św. Jan Paweł II.

My dziś zawołajmy, Pokój Tobie Polsko! Ojczyzno Nasza!


