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Szanowni Panowie Starostowie, 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

 Szanowni Państwo,  

 
 

 pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w obchodach 155. rocznicy 

wybuchu Powstania Styczniowego, które odbywają się dziś w Zambrowie. Żałuję, że ze 

względu na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę bezpośrednio uczestniczyć w tej 

patriotycznej uroczystości.    

 Czerpiąc z mądrości, jaką przekazał nam Zygmunt Gloger w „Encyklopedii 

Staropolskiej”, że „obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje obowiązek”, powinniśmy 

zatroszczyć się o to, aby nasza heroiczna, tragiczna, ale piękna i chlubna historia nigdy nie 

została zapomniana, a przyszłe pokolenia mogły w pełni poznawać dzieje zmagań naszych 

przodków o wolność i niepodległość Ojczyzny. Temu między innymi z pewnością służy 

dzisiejsza uroczystość.  

Powstanie Styczniowe odcisnęło ogromne piętno na naszym narodzie i pomimo klęski 

podtrzymało wiarę w odzyskanie niepodległości oraz zaszczepiło nową nadzieję  

na przyszłość. W martyrologii Narodu Polskiego zryw styczniowy zajmuje szczególne  

miejsce, a poniesiona przez jego uczestników ofiara życia złożona na ołtarzu Ojczyzny 

zasługuje na naszą cześć, dozgonną wdzięczność i pamięć. Znaczny udział w czynie 

powstańczym miały ziemie wchodzące w skład obecnego Podlasia, na terenie którego 

prowadzone były intensywne walki mające na celu wyzwolenie Polski spod jarzma  

zaborcy. Tereny powiatu zambrowskiego były także świadkami walk i potyczek 

powstańczych. Pamiętając o tych dawnych już czasach powinniśmy głębiej zastanowić się 

nad dzisiejszym stanem Rzeczypospolitej. Warto dzisiaj przypominać trudne losy naszego 

Narodu. Jego długotrwała walka o wolność i kolejne zrywy powstańcze uczą nas,  

że niepodległa Ojczyzna jest najwyższą wartością, dla której warto ponieść każdą ofiarę. 

Tego uczą nas wydarzenia sprzed 155 lat, które dzięki dzisiejszym uroczystościom możemy
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lepiej poznać i zrozumieć. Mimo upływu lat i innych niż w wieku XIX warunków  

i okoliczności, mimo międzynarodowych sojuszy i porozumień wartość niepodległości  

i zagrożenie jej utraty zawsze pozostanie aktualne. Ważne jest, aby troska o Ojczyznę była 

zawsze obecna w naszym codziennym życiu. Kultywując tradycję naszych przodków, 

przekazując przyszłym pokoleniom wiedzę o naszych dziejach i oddając należną cześć 

bohaterom możemy być pewni naszej przyszłości, bowiem zgodnie ze słowami Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego „Naród bez przeszłości staje się narodem bez przyszłości”.  

W 2018 roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Poświęćmy więc w tym czasie jeszcze bardziej niż dotąd nasze serca, umysły i czyny dla 

Niepodległej. Niech to będzie nasza wspólna deklaracja i patriotyczne zobowiązanie wobec 

przyszłości. 

 

 

      Z wyrazami szacunku 
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