Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wszyscy Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego!
Szanowny Panie Przewodniczący,
Panie i Panowie Radni Województwa,
Wszyscy uczestnicy Wojewódzkiego Forum Samorządowego: Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad Gminnych i Powiatowych
Ekscelencje Księże Biskupie, Ordynariuszu Diecezji Toruńskiej,
Ks. Biskupie Andrzeju – Honorowy Obywatelu naszego Województwa,
Panie i Panowie Senatorowie i Posłowie,
Drodzy Kombatanci i Zasłużeni dla naszej Wolności, Droga Młodzieży,
Przedstawiciele służb mundurowych i innych organizacji i instytucji z naszego regionu,
Wszyscy, tak licznie gromadzeni uczestnicy dzisiejszego spotkania!
Wszystkim Państwu dziękuję za tę obecność. Szczególną, kiedy obrady sejmiku, jako reprezentacji 2
milionów mieszkańców naszego województwa i władz samorządowych innych szczebli spotykają się
wśród tych, których reprezentujemy. Ale jest też w istocie szczególna ku temu okoliczność.
Podkreślamy tym spotkaniem, że sprawy wolności naszej Ojczyzny są dla nas najważniejsze i gdzie bije
jej źródło!
Jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodległości jest ważny dla wszystkich Polaków, również na
Pomorzu i Kujawach. Wspólnota mieszkańców naszego województwa jest bowiem scalona wspólną
tożsamością i miłością do Ojczyzny, której wszyscy, każdego dnia, służymy. Służymy na różne sposoby,
wykonując swe codzienne obowiązki, solidarnie dzieląc się wzajemną odpowiedzialnością i troską.
Przez pryzmat wolnego państwa patrzymy również w przyszłość, troszcząc się, aby to, co ocalili nasi
Ojcowie, przekazać jako najwyższe dobro wspólne kolejnym pokoleniom.
Co musieli czuć nasi przodkowie, kiedy po 123, a w zasadzie po 140 latach zaborów, ofiar, walki
zbrojnej, pracy i modlitw odzyskaliśmy własne, niepodległe Państwo? Kiedy wreszcie nadszedł ten
upragniony rok ów? Pewnie radość, entuzjazm, zapał i wielkie, liczne plany, marzenia.
Pewnie nie przypuszczali, że potrwają tak krótko. Że ten dar wolności będzie tak trudny. Przez kolejne
lata musieli znów udowadniać jak wielką cenę gotowi są za nią zapłacić.
Hekatomba II Wojny Światowej i jej następstwa: zdrada sprzymierzonych. Przeszliśmy przez lata
dominacji sowieckiej i liczne próby duchowej i materialnej eksterminacji fundamentów naszych
aspiracji do bycia wolnym Państwem. (Upamiętniona w obecnym tu pomniku postać Władysława
Raczkiewicza nader wyraźnie obrazuje nam dramat tamtych czasów.) Jak dla niego, tak dla całego
Narodu koniec II wojny to przecież początek nowej tułaczki, cudem ostatecznie wiodącej jako droga do
pełnej niepodległości.
Przeszliśmy tę drogę i jesteśmy pokoleniem przełomu. Od niespełna 30 lat możemy budować zgodnie
z naszą wolą swój dom. Od 25 lat na toruńskich Wrzosach i na terenie całego naszego Państwa nie
stacjonują już Jednostki Armii Radzieckiej, jesteśmy członkiem NATO i Unii Europejskiej. Tę drogę
przeszliśmy dzięki naszej wewnętrznej sile, przywództwu Jana Pawła II, wsparciu obywateli całego
ówczesnego wolnego świata.

Trzy tygodnie temu gościliśmy podczas posiedzenia sejmiku rówieśników Niepodległej. Aby w pełni
zrozumieć źródło naszej niepodległości nie wystarczy znać jedynie historię pisaną przez jej badaczy.
Bowiem wykuwali ją nie tylko ludzie wielkiego czynu, ale przede wszystkim, swą codzienną pracą i
sercem, miliony zwykłych ludzi. Dziś, ściskając ich spracowane ręce, możemy w pełni zrozumieć jaką
jest pełna wersja historii naszej niepodległości. Bowiem jak kartki kalendarza, każdy dzień ich życia to
dzień radości, nadziei, trudu, obaw o dobro ich rodzin, sąsiadów, bliskich. Takie dni przeżywał cały nasz
naród – tworząc historię Polski.
Dlatego stając dziś przed Państwem, ośmielam się prosić, aby z naszą deklaracją podejmowaną z okazji
100. rocznicy odzyskania niepodległości udać się do wszystkich mieszkańców naszego województwa i
powiedzieć im, że to oni i ich rodziny pisały historię naszej Ojczyzny. I że to oni nadal będą to dzieło
kontynuować.
Dziś, podczas tej uroczystości, po naszych stulatkach, którzy pierwsi złożyli swe podpisy, rozpoczynamy
zbieranie podpisów pod naszą wojewódzka deklaracją wśród wszystkich mieszkańców. Dlatego proszę
tu obecnych, aby dając przykład włączyli się w tę akcję, bowiem nie wszyscy mogą przyjechać do
Torunia; dajmy jednak wszystkim naszym mieszkańcom szansę przyłączenia się do radości wspólnego
świętowania.
Zebrane podpisy [zostaną wkomponowane w pamiątkową instalację], dzieło artystyczne, które
wyeksponujemy po wsze czasy w naszym Urzędzie Marszałkowskim. Będzie to trwały, materialny ślad
naszego wielkiego jubileuszu.

