
Wspólnie przelana krew wytwarza najsilniejsze więzy. 
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Szanowni Państwo, 

 

po raz kolejny pierwszego września przypominamy tragizm II wojny światowej, jej 

ofiary i bohaterstwo polskich żołnierzy, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny. 

Oddając hołd pomordowanym i walczącym o wolność Rzeczypospolitej musimy 

przypominać światu, że to Polska była ofiarą agresji hitlerowskich Niemiec. Podejmujemy 

jednocześnie refleksję dotyczącą aktualnego stanu naszego bezpieczeństwa w kontekście 

powracających zagrożeń. 

Nie minęło wiele czasu, odkąd przełamaliśmy bolesne skutki pojałtańskiego 

podziału Europy i kilkudziesięcioletniej sowieckiej okupacji, a przychodzi nam mierzyć 

się z nowymi zagrożeniami – odradzającym się na naszych oczach rosyjskim 

imperializmem, ale także z terroryzmem czy cyberprzestępczością. 

Powinniśmy nieustannie czynić wszystko, aby zwiększać potencjał obronny 

naszego państwa i troszczyć się o gwarancję bezpieczeństwa Polski tak, byśmy już nigdy 

nie stali się ofiarą napaści ze strony obcych mocarstw. Służy temu nasze członkostwo  

w Pakcie Północnoatlantyckim, rozbudowa i modernizacja polskiej armii, powstanie  

i rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego rodzaju sił zbrojnych oraz zwiększanie 

nakładów budżetowych na obronność.  

Z bólem zauważamy, że bezpieczeństwo i niepodległość Rzeczypospolitej nie dla 

wszystkich dzisiaj stanowią podstawę polskiej racji stanu. Są niestety wśród nas tacy, 

którzy w imię swoich partykularnych interesów, przy pomocy „ulicy i zagranicy” 

osłabiają siłę i suwerenność Polski. Naszą powinnością jest się temu stanowczo 

przeciwstawić. Suwerenne państwo jest dla wspólnoty narodowej najwyższą wartością. 

Ucząc się zbiorowej mądrości z trudnych doświadczeń dziejowych, a także mając 

poczucie odpowiedzialności za losy swojej Ojczyzny jesteśmy świadomi, że zawsze 

najważniejszą gwarancją jej niepodległego i podmiotowego bytu był, jest i będzie głęboki 

patriotyzm Polaków. Jego świadectwem jest nasza codzienna służba Polsce i gotowość 

poświęcenia się dla Niej, gdy sytuacja będzie od nas wymagała, aby zachować się jak 

trzeba, nawet narażając swoje życie. 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński
 



 

 

Z serca dziękuję wszystkim, którzy kształtują w polskim społeczeństwie 

patriotyczne postawy służby dobru wspólnemu i dbają o to, by pamięć o wydarzeniach  

z historii naszej Ojczyzny, zarówno heroicznych, jak mrocznych i tragicznych, była 

przekazywana kolejnym pokoleniom Polaków. 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. 

 

 

   Z wyrazami szacunku 

 

                                                                           Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

         Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

         i Administracji 

 

        

       Jarosław Zieliński 
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