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List Ojca Świętego na 100-lecie odzyskania
niepodległości
Papież Franciszek przesłał na ręce abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski list z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
Do Czcigodnego Brata
Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległośd. Wraz z zakooczeniem I wojny
światowej zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed
rozbiorami współtworzył historię chrześcijaoskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej
kultury i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski, którzy
gotowi byli poświęcid swą wolnośd osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny.
Dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem
dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości
trzeba było szukad jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywad kraj i bronid jego
granic” (Jan Paweł II, 11.11.1998).
Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą
kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolnośd i nie utracili jej, mimo
kolejnych, bolesnych doświadczeo dziejowych, związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją
komunistycznym reżimem.
Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary,
nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru
wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i
wszystkim Polakom! Niech Boża Opatrznośd darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w
przyszłości! Boże błogosławieostwo niech zawsze będzie z Wami!
Franciszek
Watykan, 4 listopada 2018 r.
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-11/papiez-list-100lat-niepodleglosc-polska.html

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2018-11/audiencja-generalna-papiez-o-niepodleglosci-polski.html

Polska. Moja miłość
W 100-lecie niepodległości chyba nie ma Polaka,
któremu nie przychodziłyby do głowy myśli: co to
znaczy kochad Ojczyznę? Czy ja ją kocham? Jeśli
kocham, to co konkretnie? Czym dla mnie jest
Ojczyzna? Na czym polega jej wyjątkowa wartośd?

Piękna odpowiedź jest już w słowniku synonimów:
Ojczyzna to kraj narodzin, kraj ojczysty, ojczyste
progi, ojczyste strony, ziemia ojców, ziemia
rodzinna, kraj urodzenia, kolebka, macierz,
pramatka…
Ojczyzna to miejsce, to naród, to korzenie, to tożsamośd. Ksiądz Tischner idąc po śladach naszych
wspaniałych rodaków, np. Norwida, pisał, że "Ojczyzna zaczyna istnied dopiero wtedy, gdy zostanie
wybrana jako wartośd, jako zadanie, jako pole naszej odpowiedzialności".
Tylko jak kochad zadanie czy też miejsce i korzenie? Trudno sobie to wyobrazid. Dużo prościej jest, jak
również pisał ks. Tischner, wyobrazid sobie Ojczyznę jako osobę, spersonifikowad ją. Jeśli bowiem Ojczyzna
jest jak osoba, wiemy wtedy, że "mamy jej bronid jak osoby, byd wierni jak osobie", kochad ją jak osobę.
Pięknie wyśpiewał to Grzegorz Ciechowski w swojej piosence “Nie pytaj o Polskę”: "Nie pytaj mnie,
dlaczego jestem z nią, dlaczego z inną nie, nie pytaj mnie dlaczego myślę, że… że nie ma dla mnie innych
miejsc".
Coś zawsze nas do niej ciągnie. Jakkolwiek byśmy o niej nie myśleli, mamy w sercu poczucie, że to coś
drogiego, najdroższego, kochanego, naszego…
Ci ludzie, te miejsca, ta pewnośd, że są moje, że tu się wyrosło i tak się wrosło w ten krajobraz, że to jest
właśnie to moje miejsce na ziemi. Jak śpiewa Grzegorz Turnau, mogą nami kierowad chociażby takie
względy, że: "tutaj jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem. Tu się wychowałem i tutaj zostałem. Mogłem
jechad, wyjechad i stąd się oddalid, ale jednak zostałem z tymi, co zostali".
Każdy człowiek, który chociaż przez krótki czas mieszkał gdzieś za granicą, doskonale wie, co znaczy nie byd
u siebie. Nie czud się jak w swoim domu. Dało temu wyraz wielu naszych narodowych wieszczów
zmuszonych do życia na emigracji, dają temu wyraz wszyscy ludzie, którzy z jakichś powodów wyjechali
z Polski, swojej Ojczyzny.
Dziś jest wolna. Nie musimy o nią walczyd, nie musimy za nią umierad, nie musimy posyład synów na śmierd
ale czy potrafimy ją kochad, chociażby kochając siebie nawzajem? Czy potrafimy razem świętowad to, że ją
mamy? Czy w tym roku, 11 listopada, damy wyraz temu, że jesteśmy rodziną a Polska jest naszym domem
i naprawdę mamy co wspólnie świętowad?
Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyoski mówił: "ongiś bili nas najeźdźcy. Nie możemy ich naśladowad.
Nie możemy sami siebie poniewierad i bid. Polacy już dosyd byli bici przez obcych… Trzeba spróbowad innej
drogi porozumienia – przez miłośd, która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: “Oto, jak oni
się miłują”. Wtedy dopiero zapanuje upragniony pokój, zgoda i wzajemne zaufanie".
Bardzo szkoda byłoby, gdyby nie została wykorzystana szansa na to, aby tego jednego dnia – a potem może
i w kolejne – pokazad światu, ale także naszym wielkim przodkom, że potrafimy uszanowad to, co nam
wypracowali. Że potrafimy byd razem, szanowad się nawzajem, wspierad i także wspólnie, pięknie
świętowad.
Przecież Polska, nasza Ojczyzna, to nasz skarb, nasza miłośd. I przecież "nie ma takich sytuacji" – jak pisał kard.
Wyszyoski – "w których by jeszcze miłośd nie miała czegoś do powiedzenia".

Z okazji stulecia niepodległości na polskich paszportach znajdzie się napis
"Bóg, honor, ojczyzna". Każdy, kto od 5 listopada złoży wniosek o wydanie
paszportu, otrzyma dokument według nowego wzoru.

Na biało-czerwonym znaku zabezpieczającym znajdzie się hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” .
Większość Polaków i Polek, jak pokazują badania CBOS z 2015 roku, jest do obecności religii i kościoła w
polskim państwie przyzwyczajona. Większości osób przebadanych przez CBOS nie raziły ani krzyże w
budynkach publicznych, ani religijny charakter przysięgi wojskowej, ani lekcje religii w szkołach, ani udział
księży czy biskupów w obrzędach i uroczystościach państwowych, ani święcenie przez księży miejsc i
budynków użyteczności publicznej.
Nie oznacza to jednak, że części obywateli i obywatelek nie razi wprowadzanie przez władze religii lub
odwoływań do Boga w kolejnych obszarach życia publicznego i w relacjach państwo-obywatel.
Jak „najlepsze paszporty na świecie”
Wprowadzenie nowych paszportów ma znaczenie praktyczne – Ministerstwo zapewnia, że wprowadzone
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa stawiają polski paszport na równi z „najlepszymi paszportami na
świecie”. Ważna jest też symbolika – nowe wzory graficzne uświetniają stulecie niepodległości. Część
nowych znaków graficznych, które pojawią się na kartach paszportów, wybrano w głosowaniu
internetowym. Najwięcej głosów przyznano:





Kopcowi Józefa Piłsudskiego w Krakowie – zwanemu Mogiłą Mogił. Usypano go z
ziemi z miejsc bitew i kaźni Polek i Polaków; przypisuje mu się takie znaczenie, jak Grobowi
Nieznanego Żołnierza w Warszawie,
Orzełkowi Legionowemu, czyli graficznemu symbolowi Legionów,
a także Gabrielowi Narutowiczowi, pierwszemu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej,
zamordowanemu w 1922 roku na schodach „Zachęty” w Warszawie.

Ponadto na kartach książeczki paszportowej znajdziemy grafiki przedstawiające:




Bitwę Warszawską,
Order Virtuti Militari,
oraz twórców Polskiej niepodległości, m.in.: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego,
Wincentego Witosa.

Wprowadzenie nowych paszportów nie oznacza konieczności wymiany starych, które pozostają ważne aż
do wskazanego na nich terminu.



Pliki mp3, teksty muzyczne i historia Mazurka Dąbrowskiego



O symbolach narodowych na archiwalnej stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Mazurek Dąbrowskiego w formacie mp3 (Wersja instrumentalna)



Mazurek Dąbrowskiego w formacie mp3 (Wersja instrumentalna – z przewagą skrzypiec)



Jedno z najstarszych nagrao Mazurka Dąbrowskiego (wykonuje Stanisław Bolewski)



Mazurek Dąbrowskiego w serwisie Wolne Lektury



Pieśń Legionów z ilustracjami Juliusza Kossaka; z tekstem objaśniającym Dra Ludwika Finkla, wyd. 2, Lwów
1910



Polish National Anthem : Jeszcze Polska nie zginęła (tłumaczenie angielskie) w polona.pl



Chant National Polonais : Jeszcze Polska nie zginęła (tłumaczenie francuskie i niemieckie) w polona.pl

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz, Dąbrowski...
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

