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i o�ary pokoleń Polaków, którzy zgodnie wierzyli, że nasz 
Naród jest jak mocne drzewo, które podcinane w swych 
korzeniach, wypuszcza nowe. Może to drzewo przejść przez 
burzę, mogą one urwać mu koronę chwały, ale ono nadal trzyma 
się mocno ziemi i budzi nadzieję, że się odrodzi – jak mówił 
kard. Stefan Wyszyński. Pamiętając o ich męstwie na polach 
bitew oraz o wierze w zwycięstwo Rzeczypospolitej 
i obywatelskiej odpowiedzialności w czasach pokoju, 
uczcijmy dzień 11 listopada czyniąc go radosnym świętem 
wszystkich Polaków. Swoją postawą dajmy świadectwo sobie 
nawzajem oraz innym narodom, że jesteśmy dumni z faktu 
bycia Polakami, doceniamy dar wolności i suwerenności 
oraz że – wobec coraz bardziej  skomplikowanych wydarzeń 
we współczesnym świecie – mamy świadomość 
odpowiedzialności za ich utrzymanie. Stwórzmy przestrzeń 
porozumienia i zgody, w której najważniejsze jest dobro 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako Komitet Honorowy Obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości zapraszamy do udziału w uroczystościach, 
które 11 listopada będą organizowane w Lublinie 
oraz w innych miejscowościach województwa lubelskiego. 
Niech będzie to wyraz naszego umiłowania Ojczyzny 
i gotowości pracy dla jej bezpiecznej, dostatniej i spokojnej 
przyszłości. Do udziału w obchodach zapraszamy rodziny, 
młodzież szkolną i akademicką, kombatantów, pracowników 
instytucji i przedsiębiorstw, rolników, reprezentantów 
wolnych zawodów, partii politycznych i organizacji 
społecznych, służb mundurowych, państwowych 
i samorządowych. Apelujemy, by zadbać o odświętny wygląd 
miast i wsi Lubelszczyzny. Niech biało-czerwone �agi 
naznaczą nasze domy, ulice oraz miejsca pracy i nauki, stając 
się symbolem siły naszego Narodu. Godnie, radośnie, 
a przede wszystkim wspólnie uczcijmy nasze Narodowe 
Święto Niepodległości!

 W imieniu Komitetu Honorowego Obchodów
 Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada
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Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubelskiego!
Rodacy!

Zbliża się dzień 11 listopada, w którym obchodzić 
będziemy 97. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W listopadzie 1918 roku, po 123 latach 
niewoli, Rzeczypospolita powróciła na mapę Europy i świata. 
Towarzyszył temu entuzjazm Narodu, gotowego 
do ponoszenia wyrzeczeń dla odbudowy własnego państwa. 
Pracy było wiele. Trzeba było podnieść Ojczyznę 
ze zniszczeń I wojny światowej, zjednoczyć części kraju 
od wielu lat eksploatowane w trzech różnych zaborach 
oraz zbudować struktury nowoczesnego, demokratycznego 
państwa. 
 

16 listopada 1918 roku, Józef Piłsudski w telegramie 
do przywódców państw pisał: Jako Wódz Naczelny Armii 
Polskiej, pragnę noty�kować rządom i narodom wojującym 
i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, 
obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Odrodzenie 
Rzeczypospolitej oznaczało spełnienie dążeń pokoleń 
Polaków, którzy nigdy nie pogodzili się z utratą 
niepodległości. W ciągu XIX wieku trwał na polskich 
ziemiach zacięta walka o zachowanie polskości, języka 
i kultury oraz o rozwój Narodu. Podjęli go przedstawiciele 
wszystkich warstw społecznych. O Polskę walczyli obrońcy 
Konstytucji 3 Maja, żołnierze Insurekcji Kościuszkowskiej, 
legiony, które szły „z ziemi włoskiej do Polski”, żołnierze 
Księstwa Warszawskiego. W bojach o wolność Ojczyzny 
ginęli powstańcy listopadowi i styczniowi. Zbrojny czyn 
podjęły legiony Józefa Piłsudskiego, legion puławski 
i żołnierze „błękitnej armii” Józefa Hallera. Wiele poniesiono 
o�ar i przelano krwi dla odzyskania niepodległości po okresie 
rozbiorów oraz dla jej skutecznej obrony wobec sowieckiego 
zagrożenia. I dzięki temu nasz Naród stał się uczestnikiem 
tego, że historia jest dziełem człowieka, a nie sił przyrody, 
nieubłaganej dialektyki, ducha dziejów czy czegoś podobnego. 
Jest w ręku człowieka, który jest wyprostowany, odzyskał honor 
i swoją godność, nie da się poniżyć (Zbigniew Herbert).

Święto 11 Listopada – ustanowione przez Sejm 
Rzeczypospolitej w 1937 roku, zakazane podczas okupacji 
hitlerowskiej i po roku 1945, a odnowione w wolnej 
III Rzeczypospolitej – stanowi symbol zwycięstwa 
oraz odrodzenia Ojczyzny i Narodu. Nasza wolność 
i niepodległość to owoce odpowiedzialności, determinacji 
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