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Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z okazji nadchodzącej 100 rocznicy odzyskania Niepodległości 

 

Radni Województwa Podkarpackiego zgromadzeni 27 listopada 2017 roku na sesji 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażają głęboki szacunek i uznanie 

Twórcom Niepodległości Polski z okazji nadchodzącej 100 rocznicy odzyskania 

Niepodległości.  

Pragnienie wolności i jej krańcowe umiłowanie to istotna cecha tysiącletnich losów 

Narodu Polskiego, wedle której zapisywał on kolejne rozdziały swojej historii. Rok 

1918 był jedną z jej najpiękniejszych kart. Sejmik Województwa Podkarpackiego 

oddaje hołd Ojcom Niepodległości oraz wszystkim Rodakom, którzy przez 123 lata 

walczyli zarówno na polach bitew, jak i w codziennej pracy o Niepodległą Polskę.  

O odzyskanie państwa walczył naród silny dzięki Rodzinie i mający oparcie  

w Kościele, który nieustannie był w służbie narodu. Od tej misji nigdy nie odstąpił, 

mimo wrogich działań zaborców. 

Radni Województwa Podkarpackiego wyrażają wdzięczność autorom tamtego 

dziejowego sukcesu oraz doceniają znaczenie wielkiego jubileuszu Niepodległej dla 

współczesnych mieszkańców naszego regionu i Polaków na wszystkich 

kontynentach.  

Przesłanie roku 1918 dociera również do obecnych czasów, kiedy w zdecydowanie 

innych, pokojowych warunkach, nadal pragniemy wypełniać patriotyczny obowiązek  

i pracować na rzecz krzewienia polskiego dziedzictwa, ochrony narodowego interesu, 

pomnożenia wspólnego dobra. Wierzymy, że obchodzony w 2018 roku jubileusz 

będzie ważnym wydarzeniem także dla społeczności województwa podkarpackiego. 

Mieszkańcy tych ziem walczyli o suwerenność w dobie zaborów, zaś ich zasługi na 

polu militarnym, politycznym, społecznym, kulturowym czy gospodarczym są chlubą 

nas wszystkich.  



 

Radni Województwa Podkarpackiego pragną, aby 100 rocznica odzyskania 

Niepodległości przyświecała naszym staraniom na rzecz Ojczyzny oraz służbie 

obywatelskiej w przestrzeni państwowej, samorządowej, społecznej, zawodowej  

i prywatnej. Zachęcamy do podejmowania rocznicowych inicjatyw, które pokażą 

dumę i radość z naszej historii, ale także skierują w stronę obecnych i przyszłych 

wyzwań. Rok 2018 na Podkarpaciu powinien być czasem głębszego spojrzenia w 

stronę tamtych wydarzeń i zastanowieniem się nad ich znaczeniem dla narodowej 

tożsamości oraz budowania nowoczesnego i silnego państwa. 

Z okazji zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania przez Polaków niepodległości dla 

Polski życzymy, abyśmy niepodległość odnajdywali w codziennej pracy, w 

szanowaniu tradycji i przeszłości, w budowaniu przyszłości Polski i dążeniu do jej 

rozwoju. Abyśmy wolną i niepodległą Ojczyznę przekazali swoim następcom. 

„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” – niech te słowa Jana 

Pawła II będą dla nas drogowskazem, zadaniem i mottem dla naszych działań.  

 

 


