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W Pałacu Prezydenckim wybrzmiał „Puls
Niepodległości” – Warszawa, 8 stycznia 2017
Podczas spotkania przedstawicieli instytucji obywatelskich oraz
organizacji kampanii społecznych obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości, w którym wziął udział m.in.
wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma, prezydent RP Andrzej
Duda przypomniał grudniową inaugurację jubileuszu,
zorganizowaną przez IPN w małopolskiej Stróży. Podziękował
też za zaangażowanie organizacji pozarządowych i lokalnego
społeczeństwa w zachowanie pamięci o legionowej tradycji tego
miejsca.
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– Muszę powiedzieć, że z ogromną satysfakcją zaraz po tym, jak zainaugurowałem jako
Prezydent swoim orędziem 100. rocznicę obchodów odzyskania niepodległości przez polskie
państwo przed Zgromadzeniem Narodowym, udałem się na pierwsze spotkanie związane z tą
rocznicą do niewielkiej miejscowości – do Stróży koło Limanowej, gdzie czczono pamięć
marszałka Józefa Piłsudskiego, jego pierwszych współpracowników, pierwszych oficerów, którzy
w ramach szkoły oficerskiej Związku Walki Czynnej kształcili się tam jeszcze przed wybuchem I
wojny światowej – przypomniał prezydent.

Zwrócił uwagę, że mieszkańcy Stróży od pokoleń pielęgnują pamięć o wydarzeniach
związanych z tradycją legionową, które przed ponad stuleciem miały miejsce na ich ziemi.
Kultywacja tej tradycji jest o tyle istotna, że funkcjonowanie szkoły oficerskiej w
małopolskiej wsi nie jest w skali kraju faktem powszechnie znanym.

Odnosząc się do roli organizacji obywatelskich w budowaniu postaw niepodległościowych,
prezydent podkreślił, że zawsze „organizowały one ludzi w wielkim marzeniu, które później
spowodowało, że ta Rzeczpospolita się w 1918 r. odrodziła, a później, że ukształtowała
swoje granice, że utrzymała się".

– To właśnie Państwa działalność, wszystko to, co Państwo przez te 100 lat i wcześniej
zrobiliście dla Rzeczpospolitej, predestynuje właśnie was do tego, by w tę setną rocznicę
się włączyć i by tę wielką, wspaniałą atmosferę patriotyczną, historyczną, propaństwową,
proniepodległościową, prosuwerennościową w tę setną rocznicę budować – podkreślił
prezydent.

Uczestnicy uroczystości w Pałacu Prezydenckim wysłuchali koncertu Orkiestry Wielkich
Bębnów, która wybiła „Puls Niepodległości”. – To organizacje obywatelskie tętniły pulsem,
dążącym do niepodległej Rzeczpospolitej – podsumował Andrzej Duda.
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