
 

 

 

 

Ojczyzna to wyzwanie tej ziemi rzucone 

przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru.   

 

Jan Paweł II  

       
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Bitwa Warszawska spośród wszystkich tryumfów polskiego oręża zajmuje 

miejsce szczególne. 99 lat temu na przedpolach stolicy rozegrała się dramatyczna, 

uznana za jedną z decydujących w historii świata bitew. Niezłomny opór polskich 

żołnierzy, geniusz dowódców oraz ofiarność obywateli pozwoliły zatrzymać 

bolszewicką nawałę, która zagrażała nie tylko świeżo odrodzonej Rzeczypospolitej, 

ale także całej Europie. Na pamiątkę tego wspaniałego zwycięstwa ustanowiono dzień  

15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego. W okresie PRL było ono rugowane  

z przestrzeni publicznej i pamięci Polaków, ale dzięki odważnym ludziom przetrwało 

w ich świadomości i mogło w 1992 roku ponownie stać się oficjalnym świętem 

państwowym. 

Dziś, przywołując tamte wydarzenia, w poczuciu odpowiedzialności za 

historyczne dziedzictwo i przyszłość pamiętamy, że wolność nie jest dana raz na 

zawsze. Dlatego czynimy wszystko, by budować silne, sprawne, a przede wszystkim 

bezpieczne państwo, które pozwoli umacniać naszą suwerenność. Jednym  

z gwarantów niepodległości naszej Ojczyzny jest nowoczesna i silna armia. 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje starania, aby polskie wojsko przy 

wsparciu naszych sojuszników było w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszej 

Ojczyzny. Rozwój Sił Zbrojnych to m.in. modernizacja sprzętu i uzbrojenia. Do 

polskiej armii wkrótce trafią samoloty bojowe piątej generacji F-35, śmigłowce, 

drony, system obrony powietrznej PATRIOT oraz artyleria rakietowa krótkiego i 

średniego zasięgu. Wzmacnianie Wojska Polskiego to także rozwijanie piątego 

rodzaju sił zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej, budowa wojsk obrony 

cyberprzestrzeni czy tworzenie nowych struktur wojskowych jak 18 Dywizja 

Zmechanizowana z siedzibą dowództwa w Siedlcach czy 14 Pułk Przeciwpancerny w  
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Suwałkach. W obecnej sytuacji geopolitycznej nie do przecenienia jest współpraca w 

dziedzinie bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. W tym roku została podjęta 

decyzja o rozlokowaniu w naszym kraju dodatkowych żołnierzy amerykańskich  

w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. 

W dniu Święta Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

chylimy czoła przed obrońcami Ojczyzny, przed wszystkimi, którzy z bronią w ręku 

walczyli o jej wolność i suwerenność, byśmy mogli żyć w niepodległej 

Rzeczypospolitej.  

Niech dzisiejsze święto będzie zachętą dla nas wszystkich, aby szczerze 

troszczyć się o dobro Ojczyzny. Zobowiązuje nas do tego doświadczenie i ofiara 

naszych przodków związana z trudnymi dziejami dwóch ostatnich stuleci naszej 

Ojczyzny oraz dobrze pojęty interes narodowy przyszłych pokoleń. Na straży tej 

suwerenności musi stać nie tylko armia, ale również siła polskiego ducha,  

a największym gwarantem niepodległości naszej Ojczyzny jest i zawsze będzie 

patriotyzm Polaków. 

 

 

 

 Z wyrazami szacunku 
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Warszawa, 15 sierpnia 2019 roku 
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