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Uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęła
uroczysta Msza Święta w Świątyni Opatrzności Bożej w intencji Ojczyzny. We mszy wziął
udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Dzięki uprzejmości kardynała Kazimierza Nycza oraz inicjatywie prezesa IPN, po Mszy
Świętej odbyła się uroczystość odsłonięcia siedmiu obelisków przy siedmiu dębach, które
symbolizują siedmiu Ojców Niepodległości. Drzewa zostały poświęcone przez Ojca
Świętego Franciszka. Przy roślinach pojawiły się tablice, na których znajdują się
podstawowe informacje o okolicznościach ich posadzenia. W ten sposób upamiętniono
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siedmiu Ojców Niepodległości, którzy swoją postawą i pracą przyczynili się do wskrzeszenia
Polski po 123 latach zaborów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką nadali pierwszemu dębowi
imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński nadał kolejnemu dębowi
imię Ignacego Daszyńskiego, a marszałek Senatu Stanisław Karczewski – Wojciecha Korfantego.
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki nadał dębowi imię Wincentego Witosa. Prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski nadał dębowi imię Ignacego Jana
Paderewskiego. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek nadał kolejnemu dębowi
imię Romana Dmowskiego, a przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław
Gądecki odsłonił tablicę z imieniem ks. kard. Aleksandra Kakowskiego.

W samo południe na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego hymnem państwowym rozpoczęła się
uroczysta odprawa wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Prezes IPN Jarosław
Szarek oraz wiceprezesi – Krzysztof Szwagrzyk i Mateusz Szpytma oddali hołd wszystkim
walczącym o niepodległość, nieznanym z nazwiska, poprzez złożenie wieńca na płycie Grobu, w
którym spoczywa także dzielny obrońca zawsze wiernego miasta Lwowa.

 

Po uroczystości wręczenia Orderów Orła Białego na Zamku Królewskim, razem z
przedstawicielami najwyższych władz państwowych, prezes Jarosław Szarek wraz z
wiceprezesem Mateuszem Szpytmą wzięli udział w Biało-Czerwonym Marszu.

 

11 listopada 1918 r. po 123 latach Polska zrzuciła kajdany niewoli. Niepodważalną rolę
w procesie walki i odbudowy państwowości odegrał – obok działań dyplomatycznych –
czyn zbrojny Józefa Piłsudskiego, który poprzez niezłomną postawę wobec wszystkich
trzech zaborców zaskarbił sobie zaufanie i szacunek tak w społeczeństwie, jak i w wielu
kręgach politycznych. Dlatego też powołana przez Niemcy i Austro-Węgry Rada
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Regencyjna zdecydowała się tego dnia przekazać mu zwierzchnictwo i naczelne
dowództwo nad podległym jej Wojskiem Polskim.

Do tego czasu regenci wiedzieli, że ich polityczna rola dobiega końca i starali się utworzyć
rząd, mający jak najszersze poparcie społeczne. Ważnym aspektem była też pewność, że w
możliwie krótkim czasie zostaną przeprowadzone wybory do Sejmu. 10 listopada 1918 r.
specjalnym pociągiem z Berlina przybył do stolicy odradzającej się Polski Józef Piłsudski,
więziony wcześniej w twierdzy magdeburskiej. Tym samym dyskusje nad znalezieniem
odpowiedniej osoby, która zjedna sobie Polaków i postara się zrealizować powyższe cele,
zostały ucięte.

11 listopada 1918 r. Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe I wojny
światowej. Rada Regencyjna rozwiązała się trzy dni później, przekazując Józefowi
Piłsudskiemu całość posiadanej przez siebie władzy zwierzchniej w Królestwie Polskim. Tak
odradzała się Polska.

Listopad 1918 r. był dopiero początkiem budowy silnej i niepodległej Polski oraz walki o jej
granice.  Dobrze rozumiał to Józef Piłsudski, który stwierdził później: Długoletnia niewola
zatrzymała pod wieloma względami nasz rozwój […]. Więc teraz wszyscy obywatele wolnej
Polski muszą wykorzystać czas pokoju i zdobyć się na wysiłek woli, na duże natężenie
pracy, aby w krótkim czasie dogonić cały świat i stanąć, jako równi, w tej wielkiej rodzinie
wolnych narodów.

 
Zapraszamy do świętowania z Instytutem Pamięci
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