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Drodzy Rodacy

11 listopada jest szczególnym dniem. 11 listopada jest symbolem zwycięstwa po 123 latach
niewoli Niepodległej Polski. Obchody Święta Niepodległości łączą Polaków mieszkających w
kraju i na obczyźnie. To święto łączy Polaków żyjących pod każdą szerokością geograficzną.

Jakże ważnym, jakże znamiennym w tym naszym rozrzuceniu, jakże istotnym w umacnianiu i
rozwoju dla nas, tak jak dla każdego narodu, jest język ojczysty, pamięć historyczna..., chyba
nie ma lepszej okazji niż właśnie to święto by sobie uzmysłowić, iż patriotą jest się nie tylko
podczas wielkich zagrożeń, ale jest się nim także na co dzień, wtedy, gdy szanuje się symbole
narodowe, kiedy dba się o język, kiedy pamięta się o korzeniach, szanuje tradycje i dziedzictwo
kulturowe Ojców.

Święto Niepodległości przypada w listopadzie, a listopad to czas szczególnej refleksji nad
przemijaniem. Niedawno odwiedzaliśmy groby naszych zmarłych, naszych bohaterów
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narodowych, żołnierzy, którzy oddali życie za wolność, często bezimiennych, zanosiliśmy
kwiaty, paliliśmy znicze. Mogliśmy w ten sposób pokazać, że pamiętamy... Lecz 11 listopada
niech będzie też symbolem nie jedynie pamięci, ale też inspiracją do czynnego, osobistego,
wkładu w losy przyszłej Polski.

W to radosne Święto Niepodległości życzymy wszystkim wiele dobra ofiarowanego przez
każdego w czyjej piersi bije polskie serce kochanej Ojczyźnie naszych przodków. Rodakom
żyjącym tu na białoruskiej ziemi i tym nad Wisłą i tym rozrzuconym po całym świecie życzymy
radości, aby umieli cieszyć się dobrem przez siebie czynionym i tym odczuwalnym wokół siebie.
Dzieciom, młodzieży, dorosłym w wieku, który pozwala na twórcze działanie mądrości i
umiejętności ubogacania się i właściwego korzystania z

dorobku pokoleń. Najstarszemu pokoleniu spokojnych dni w upragnionej wolności i pokoju! I
wdzięczności młodych za piękne, często ofiarne zapisanie kart historii wyrzeczeniami i
cierpieniem.

Prezes ZPB
Mieczysław Łysy
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