Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba,
Tęskno mi, Panie.”
Prawie półtora wieku walk, często krwawych i ofiarnych, półtora wieku cierpień, tęsknoty i gorliwych
modlitw. Aż cztery pokolenia Polaków na tę chwilę czekały. Nadaremno. Dopiero piąte doczekało.
Oni wszyscy zdali egzamin z wierności Ojczyźnie. Kochali ją, chociaż przez tak długi czas nie miała
kształtu ani ciała. Żyła jednak, wbrew tak wielu przeciwnościom, tam, gdzie nie sięgały represje i
kajdany zaborców - w sercach i duszach - przekazywana z pokolenia na pokolenie.
My dziś, współcześni, dzieci przełomu wieków, dziękujemy im za wolną, niepodległą Polskę, za tę
ojcowiznę, najcenniejszy dar, który od nich otrzymaliśmy.
Jako wolny naród, staramy się tę wolność właściwie zagospodarować, choć wiemy, z jakim trudem
często nam to przychodzi, kiedy szukamy raczej tego, co różni, a nie tego, co łączy.
Dziś Ojczyzna, wymaga od nas jedynie - i aż - pokornej służby, by „mężnie stać na straży wspólnych
nam wartości wypracowanych przez wieki w pracy rolników, robotników i rzemieślników, mężów
nauki, mistrzów i artystów, kapłanów i wychowawców, pracujących pługiem, młotem, piórem, żywym
słowem i na kolanach.”
Tu, na Kujawach i Pomorzu, przez ostatnie miesiące staraliśmy się godnie przygotować się do tego
wielkiego jubileuszu.
Zaczęliśmy już w grudniu ubiegłego roku, w przeddzień 150. urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego,
kiedy to na fasadzie gmachu Urzędu Marszałkowskiego zawisła tablica z apelem o wspólne
świętowanie stulecia Niepodległej.
Wielu osobom i instytucjom wręczyliśmy specjalnie wybity na okoliczność jubileuszu Medal Marszałka
Województwa. Okazaliśmy w ten sposób wdzięczność tym, którzy o wolność i niepodległość walczyli i
wciąż o nią się troszczą - kombatantom, żołnierzom, działaczom [przedsierpniowej] opozycji, ludziom
Solidarności. Szczególnie jednak wzruszające były chwile, kiedy honorowaliśmy tym medalem
najstarszych mieszkańcom naszego regionu, rówieśników Niepodległej. Świadków historii mijających
100 lat. Historii, która, niczym kartki z kalendarza, przemijała wraz z ich radościami, smutkiem, trudem,
szczęściem i lękami, splatając je z każdym dniem naszej Ojczyzny. W ciągu ostatnich miesięcy specjalne
wyróżnienia - medale z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości -otrzymało blisko 90 osób
urodzonych w 1918 roku i wcześniej.

Szczególnie podniosły charakter miały w tym roku obchody rocznicy podpisania porozumień
sierpniowych, które, jak wiemy, otworzyły drogę do powstania Solidarności i odzyskania pełnej
Niepodległości.
Ważnym momentem była uroczysta sesja sejmiku województwa, połączona z Forum Samorządowym,
która 14 maja tego roku zgromadziła samorządowców wszystkich szczebli, parlamentarzystów,
przedstawicieli środowisk naukowych, służb mundurowych, duchowieństwa, młodego pokolenia,
organizacji pozarządowych oraz seniorów i kombatantów, by wspólnie zainaugurować akcję zbierania
podpisów pod okolicznościową deklaracją w 100-lecie odzyskania niepodległości. Jutro o godz. 10.00
przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego nastąpi uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy z
wygrawerowaną treścią owej deklaracji, aby kolejnym pokoleniom przekazać naszą radość z przywileju
życia w wolnym kraju oraz wyrazić zobowiązanie do dalszej służby Ojczyźnie. Zapraszam Państwa
wszystkich do udziału w jutrzejszej uroczystości.
Tobie, Polsko!
My, mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wdzięczni Opatrzności Bożej za odzyskaną
przez Polskę po czasach zaborów niepodległość, dziś ponownie, po stu latach, pragniemy wyrazić
radość z naszej wolności i zobowiązać się do dalszej służby Ojczyźnie. Okazać pragniemy wszystkim tym
pokoleniom, które ofiarą najcenniejszą, życia, sercem, pracą rąk i umysłu, zachowały Rzeczpospolitą
dla pokoleń nam współczesnych. Trwaj „o roku ów!”, jako ten upragniony i wymarzony! Od 100 lat
stoimy na jego straży, pomni na miłość i ofiarę, których nie szczędzili Polsce nasi Ojcowie. Dziś,
umocnieni patronatem św. Jana Pawła II, deklarujemy odpowiedzialność za przyszłość naszej Ojczyzny
jako najwyższej wspólnej wartości. Pragniemy oddać ją kolejnym pokoleniom wolną i niezawisłą, jako
wspólnotę wszystkich pragnących żyć w pokoju, wzajemnej tolerancji i solidarności. Boże chroń Polskę!
Pozwólcie Państwo, iż zakończę apelem i zarazem pragnieniem, cytując jednego z ojców naszej
niepodległości, Ignacego Jana Paderewskiego: „Niech żyje Polska, zgoda, jedność, a Ojczyzna nasza
wolna, zjednoczona żyć będzie po wsze czasy.”
Gaude Mater Polonia!
Boże, błogosław naszej Ojczyźnie.
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