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Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach setnej rocznicy
wyzwolenia Choroszczy. Żałuję, że ze względu na obowiązki rządowe i poselskie nie
mogę w nich uczestniczyć. Proszę więc o przyjęcie tą drogą słów okolicznościowej
refleksji.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku było jednym
z najdonioślejszych wydarzeń w naszej historii, jednak granice odrodzonego państwa
polskiego dopiero zaczynały się kształtować. Wraz z zakończeniem I wojny światowej
rozpoczynał się proces scalania ziem mających tworzyć II Rzeczpospolitą. Trzy
miesiące po odzyskaniu niepodległości, 19 lutego 1919 roku do Białegostoku weszły
pierwsze polskie oddziały pod dowództwem płk. Stanisława Dziewulskiego, stąd
dzień ten jest uważany za moment wyzwolenia Białegostoku i terenów przyległych,
w tym Choroszczy.
Oddajemy dziś hołd tym, którzy przez lata zaborów marzyli o Niepodległej,
pracowali dla niej i mieli odwagę walczyć o jej suwerenny byt, a także wszystkim
mieszkańcom Choroszczy i Ziemi Białostockiej, którzy z zaangażowaniem
i poświęceniem budowali odrodzone państwo polskie.
To niezwykle cenne, że mieszkańcy i władze samorządowe przygotowując
bogaty program kilkudniowych obchodów setnej rocznicy wyzwolenia miasta poprzez
wydarzenia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy sportowym stworzyli

doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy o historii miasta i regionu. Służą one również
integracji lokalnej społeczności, pielęgnowaniu tradycji oraz promocji Choroszczy.
Pragnę złożyć wyrazy szczerego uznania i podziękowania wszystkim, którzy
włączyli się w organizację tegorocznych uroczystości. Życzę Państwu sukcesów
i pomyślnego rozwoju miasta, w którym będziecie mogli realizować swoje szlachetne
plany i przedsięwzięcia.
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