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serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości upamiętniającej 

utworzenie Brygady Kawalerii „Plis”. Żałuję, że ze względu na inne obowiązki poselskie  

i rządowe nie mogę bezpośrednio uczestniczyć w tym patriotycznym spotkaniu.  

Chciałbym chociaż tą drogą przekazać kilka słów okolicznościowej refleksji.  

Brygada Kawalerii „Plis” wzięła czynny udział w kampanii wrześniowej  

1939 roku. Mimo iż była to jednostka improwizowana, złożona z mniejszych formacji  

i sformowana w konkretnym celu bojowym, którym było natarcie na niemieckie 

przyczółki w miejscowości Jawidz, brygada ta na trwałe zapisała się w historii polskiego 

oręża. Jej brawurowa akcja, okupiona znacznym stratami własnymi, utorowała Dywizji 

Kawalerii „Zaza” wolną drogę do granicy polsko-węgierskiej. Dzięki temu bohaterskiemu 

uderzeniu część polskich wojsk była w stanie przegrupować się i dalej podejmować walkę 

z niemieckim najeźdźcą. Dowódcą Brygady Kawalerii „Plis” był pułkownik Kazimierz 

Plisowski, którego dziś uroczyście wspominamy. O jego męstwie i waleczności 

świadczyć mogą m. in. Złoty i Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari. Nic więc dziwnego, 

że to właśnie pułkownik Kazimierz Plisowski został dowódcą jednostki, której 

powierzono tak ważne strategicznie zadanie.  

Dziś wspominamy kolejną rocznicę utworzenia tej słynnej Brygady. Warto przy tej 

okazji, pamiętając o tym, co wydarzyło się we wrześniu 1939 roku, głębiej zastanowić się 

nad dzisiejszym stanem Rzeczpospolitej. Musimy wciąż przypominać trudne losy naszego 

Narodu, ponieważ płynie z nich ważna nauka dla nas i przyszłych pokoleń. Nasze 

narodowe losy uświadamiają nam, że niepodległa Ojczyzna jest najwyższą wartością, dla 

której warto ponieść każdą ofiarę. Tego uczą nas żołnierze Brygady Kawalerii „Plis”, 

którzy polegli podczas obrony Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku. Podobnie jak
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wtedy, tak i dziś, mimo międzynarodowych sojuszy wartość niepodległości i potencjalne 

zagrożenie jej utraty pozostają aktualne. Ważna jest przede wszystkim codzienna troska  

o Ojczyznę, abyśmy już nigdy nie musieli doświadczyć braku własnego państwa.  

Dbając o tradycję naszych przodków, przekazując przyszłym pokoleniom wiedzę  

o naszych dziejach i oddając należną cześć bohaterom możemy być pewni naszej 

przyszłości. 

Z serca dziękuję organizatorom uroczystości tegorocznych obchodów.  

Wnosicie swoim działaniem ważny wkład w kształtowanie świadomości historycznej  

i współczesnego patriotyzmu Polaków. 
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