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Nie wolno, nie można i nie uda się pozbawić niepodległości dużego,
europejskiego narodu. A takim jesteśmy, byliśmy i pozostaniemy.
(z przemówienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 11 listopada 2009 roku)

Szanowni Państwo,
obchodzone dziś Święto Wojska Polskiego to hołd pamięci zwycięskiej Bitwy
Warszawskiej stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej w połowie sierpnia 1920
roku. Niecałe dwa lata po odzyskaniu upragnionej niepodległości, o którą walczyło kilka
pokoleń Polaków nasza Ojczyzna musiała znowu stawić czoła inwazji Rosji Sowieckiej
oraz niesionej na bagnetach Armii Czerwonej bolszewickiej ideologii, która zagrażała nie
tylko Polsce, ale także całej ówczesnej Europie. Dzięki bohaterstwu obrońców naszej
stolicy i zmysłowi taktycznemu przywódców, a w szczególności Marszałka Józefa
Piłsudskiego i generała Tadeusza Rozwadowskiego, Warszawa została ocalona,
a ekspansja rosyjskiego imperializmu na zachód Europy powstrzymana. „Cud nad Wisłą”
stał się momentem zwrotnym w wojnie polsko-bolszewickiej, a Polacy kolejny raz, jak
wielokrotnie w historii, udowodnili, że w obronie Ojczyzny są w stanie dokonać rzeczy
wielkich. Nie bez powodu Bitwa Warszawska zaliczana jest przez historyków do
osiemnastu największych bitew świata, które zaważyły na jego losach.
Bezpieczeństwo militarne jest również dzisiaj podstawą suwerenności naszego
państwa. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna nakazuje nam w sposób
szczególny troszczyć się o potencjał obronny i gwarancję bezpieczeństwa Polski.
Musimy czynić wszystko, aby tak ciężko okupiona niepodległość była mocna
i niezachwiana. Służy temu nasze członkostwo w Pakcie Północno-Atlantyckim,
zwiększanie nakładów budżetowych na obronność, rozbudowa i modernizacja polskiej
armii, powstanie i rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego rodzaju sił zbrojnych
oraz obecność wojsk sojuszniczych na terytorium Rzeczypospolitej.
Działania te mają szczególne znaczenie wobec odradzającego się imperializmu
rosyjskiego i pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa naszego państwa. Niestety
przez wiele lat niebezpieczeństwo to było lekceważone. Musimy naprawić te błędy.
Z tego wynika konieczność dyslokacji polskich sił wojskowych do wschodniej części

kraju oraz planowane utworzenie i rozlokowanie nowej dywizji Wojska Polskiego
na terenie północno-wschodniej i wschodniej części Polski.
Z bólem zauważamy, że bezpieczeństwo i niepodległość Rzeczypospolitej nie dla
wszystkich dzisiaj stanowią podstawę najwyższej polskiej racji stanu. Są niestety wśród
nas tacy, którzy w imię swoich partykularnych interesów, przy pomocy „ulicy
i zagranicy” osłabiają siłę i suwerenność Rzeczypospolitej. Nie możemy dawać na to
przyzwolenia, ponieważ nie ma większej wartości dla wspólnoty narodowej jak
niepodległe państwo, o które walczyli nasi przodkowie.
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podkreśla w znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze swój historyczny
rodowód i tradycję, którą rozumiemy jako trwanie państwa oraz ciągłość istnienia jego sił
zbrojnych. Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego nawiązujące do bohaterskiej
Bitwy Warszawskiej to kultywowanie pięknej i dumnej historii oręża polskiego.
Są one doskonałą okazją do złożenia hołdu tym, którzy w walce o Niepodległą poświęcili
swoje życie, składając je na ołtarzu Ojczyzny, a także podziękowania współczesnym
polskim żołnierzom za to, że stoją na straży bezpieczeństwa naszego kraju. Uroczystości
te integrują armię i umacniają więź wojska ze społeczeństwem.
Polskie dzieje są nierozerwalnie związane z wiarą, religią i Kościołem.
Symbolicznym wyrazem tych więzi jest fakt, że rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto
Wojska Polskiego obchodzone są podczas religijnych uroczystości Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.
Z serca dziękuję wszystkim, którzy kształtują w polskim społeczeństwie
patriotyczne postawy służby dobru wspólnemu, tak potrzebne naszej Ojczyźnie i proszę,
abyśmy w jubileuszowym roku stulecia odzyskania niepodległości poświęcili jeszcze
bardziej niż dotąd nasze serca, myśli i czyny silnej i bezpiecznej Polsce, suwerennej
i niepodległej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
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