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Panie komendancie toruńskiego garnizonu, oficerowie, podoficerowie, żołnierze Wojska 

Polskiego, żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych, służby mundurowe, 

wszyscy, którzy dzisiaj mają powody do tego, aby czuć, iż jest to ich święto, 

Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący Starostwa Toruńskiego,  

Pani Poseł, Panie Pośle,  

koleżanki i koledzy samorządowcy, 

przedstawiciele organizacji i instytucji z Torunia i naszego województwa, mieszkańcy Torunia, 

całego regionu, wszyscy nasi goście. 

 

Szanowni Państwo, 

dziękując wszystkim Państwu za obecność, pragnę wyrazić swoją wdzięczność, iż najpierw pod 

przewodnictwem nowego proboszcza mogliśmy uczestniczyć w kościele garnizonowym w 

uroczystej mszy świętej i modlitwie w intencji Ojczyzny, a teraz tu, na Rynku nieopodal pomnika 

tego, który przed 102 laty zjednoczył naród do zwycięstwa, oddać hołd każdemu polskiemu 

żołnierzowi, który od wieków stoi na straży bezpieczeństwa naszych granic. W ten dzień, znany 

w polskiej tradycji jako Święto Matki Boskiej Zielnej, pragniemy objąć swymi myślami i sercem, 

wszystkich tych, którzy wzięci z ludu, temu ludowi służą w czasach pokoju i wojny, będąc tarczą 

naszej suwerenności i wolności. Cześć pamięci i chwała wszystkim poległym, cześć i chwała 

bohaterom imiennym i bezimiennym, weteranom i kombatantom walk, Chwała Wojsku 

Polskiemu! 

W sierpniu 1920 roku polscy żołnierze pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego 

pokonali na przedpolach Warszawy Armię Czerwoną i zatrzymali jej marsz na Zachód Europy. 

Walki toczyły się również na terenie naszego województwa. Na linii Wisły odparto atak hord 

Budionnego we Włocławku, na przedpolach Torunia, Lubicza. Jak to określił Norman Davies – 

„zwyciężyła umiejętność, dyscyplina i determinacja polskich obrońców, patriotyczny duch dużej 

liczby ochotników oraz genialny kontratak marszałka Piłsudskiego, który powstrzymał sowiecką 

ofensywę”. Sowieci na swych czerwonych sztandarach nieśli ponętne hasła, równość, 

wyzwolenie z ucisku proletariatu, sprawiedliwość dla chłopów, i tym podobne. Polacy nie dali 

się jednak omamić, jak nigdy wcześniej w naszej historii wszyscy, z każdego stanu, stanęli w 

obronie Ojczyzny. Kim więc byli obrońcy cywilizacji chrześcijańskiej Europy? Młodzi chłopcy, 

którzy rwali się pod dowództwo Piłsudskiego, ich matki i ojcowie, którzy błogosławili im z progu 

ich domów, kiedy odchodzili na front. Stawali dobrowolnie przed komisjami poborowymi, często 

jak treść cytowanego już wcześniej Normana Daviesa, okłamując je podając się za pełnoletnich, 



mają w rzeczywistości ukończone zaledwie 16 lat. Chłopi, inteligencja, poeci, lekarze, robotnicy, 

synowie właścicieli majątków ziemskich i fabryk. Stanęli bez względu na narodowość, religię, 

ramię w ramię. Wszystkich połączyło braterstwo broni. Stanęli w obronie Ojczyzny. Ojczyzny, 

która po przeszło 100 latach odzyskała przed chwilą niepodległość. Nie byliśmy też sami, 

sowieckie sztandary czerwone od krwi niewinnych ludzi skutecznie odstraszyły i zjednoczyły 

ówczesny, cywilizowany świat. Otrzymaliśmy pomoc w uzbrojeniu i ludziach. Walczyli u naszego 

boku m. in. Ukraińcy. Do dziś w Aleksandrowie Kujawskim znajduje się cmentarz żołnierzy 

ukraińskich. Czy wydarzenia sprzed 102 lat nader wyraźnie nie przypominają naszych 

współczesnych? Trwa wojna na Ukrainie. Wojna barbarzyństwa przeciwko cywilizacji pokoju. 

Oby świat, który pragnie żyć w pokoju, jak przed 102 latami, zwyciężył. Aby nie uległ pokusie 

zobojętnienia czy doraźnych interesów. Pokój jest najważniejszą wartością w życiu społecznym, 

a wojna największym złem, nie dającym się niczym wytłumaczyć – mówił nasz patron 

województwa, św. Jan Paweł II. Jako europejski naród znów możemy być dumni, że stoimy po 

stronie prawdy, pomagając Ukrainie walczymy za naszą wolność, ale wolność dla innych 

narodów. Dlatego tak ważna jest nasza dzisiejsza przynależność do świata, który wyznaje 

wspólne wartości, że w nim odnajdujemy naszych antenatów, sprzymierzeńców. Cieszy nas więc 

obecność wśród nas żołnierzy Armii Amerykańskiej, którzy nie od dziś, a od wielu już lat, w 

polowych warunkach stacjonują pod Toruniem. Cieszy, pomimo naturalnych różnic zdań w 

krajach członkowskich, przynależność do NATO i także to co ważne, z ekonomicznego i 

społecznego punktu widzenia, do Unii Europejskiej.  

Szanowni Państwo! 

Dziś wspominamy czasy, kiedy przelanej żołnierskiej krwi, bez której nie byłoby wolnej i 

suwerennej Polski, jednocześnie w niepokoju stawiając pytanie, czy onegdajszy agresor sprzed 

wieku nie zamierza swego celu współcześnie powtórzyć? 

Trzeba więc nam na nowo przypomnieć znamienne słowa rozkazu gen. broni Stanisława 

Szeptyckiego z 4 sierpnia 1923 roku o ustanowieniu Święta Żołnierza Polskiego: 

„W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem 

jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą 

święci się pamięć w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski”. 

Obecnie Święto Żołnierza stało się dniem Wojska Polskiego, dniem Sił Zbrojnych RP, które 

zawsze były i pozostaną w gotowości do ofiarnej służby, wiernych triadzie: Bóg, Honor, 

Ojczyzna.  

Z czcią wspominając dzisiaj weteranów walk o niepodległość oraz obrońców naszej wolności w 

przeszłości, zwracamy się z uszanowaniem do polskich żołnierzy i ich rodzin służących 

współcześnie pod sztandarami Rzeczypospolitej. Obecnymi wszędzie tam, gdzie potrzebne są 

działania obronne czasu pokoju, gotowymi do niesienia pomocy w nieszczęściach, wyczulonych 

na krzywdę obrońców, jak ongiś każdego nieznanego z imienia żołnierza.  

Bitwę Warszawską nazwano „cudem nad Wisłą”. Podstawą był śmiały plan strategiczny Józefa 

Piłsudskiego, ale prawdziwymi twórcami zwycięstwa byli żołnierze, wsparci ofiarnością i 

jednością całego społeczeństwa, które ówcześnie porzuciło waśnie i podziały. Obyśmy w obliczu 

zagrożeń, o jakich dotąd nie mówiliśmy tak wyraźnie, jako naród stanęli na wysokości zadania. 

Chwała żołnierzom, Boże błogosław Ojczyźnie.  


