
Przemówienie wójta gminy Nowe Miasto Lubawskie 

z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

Bratian, Trzy Dęby 

 

Czcigodni Księża! 

Panie Wicestarosto! 

Panie Przewodniczący Rady Gminy! 

Szanowni Państwo! 

Droga Młodzieży! 

W dniu Święta Niepodległości tradycyjnie spotykamy się na naszej patriotycznej uroczystości 

pod trzema dębami w przepięknej scenerii tylickiego lasu. W tym szczególnym miejscu 

nietrudno o refleksję nad drogą do wolności, którą przemierzyli nasi rodacy i mieszkańcy tego 

skrawka ziemi zwanego niegdyś ziemią lubawską.  

Dzisiejszy dzień skłania nas do zadumy nad historią naszej ojczyzny. Wspominamy 

bohaterów powstań narodowych i wszystkich walk niepodległościowych. Wspominamy także 

lokalnych bohaterów: dowódcę 4. Kompanii Lubawskiej walczącej w powstaniu 

styczniowym – Jana Fryderyka Wandela ps. Ewald; generała Adolfa Mikołaja Waraksiewicza 

– dowódcę brygady kawalerii, uczestnika wielu wojen i bitew niepodległościowych; ks. 

Józefa Dembieńskiego – wybitnego działacza niepodległościowego i społecznego i wiele 

innych osób.  

Pamiętamy, że nasi przodkowie przelali niemało krwi, by w końcu, po 123 latach niewoli, 

Polska wróciła na mapę Europy. Pamiętamy, że teren dzisiejszego powiatu nowomiejskiego 

wyzwolił się spod jarzma zaborcy dopiero po 148 latach. 19 stycznia 1920 r. o godz. 15 na 

nowomiejskim rynku mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego i okolicznych miejscowości 

powitali chlebem i solą wojsko polskie. Towarzyszyła temu muzyka, bicie kościelnych 

dzwonów i piękna dekoracja rynku. Radość z odzyskanej niepodległości była ogromna. 

Niech ten niebywały entuzjazm i radość naszych przodków udzielają się także nam. Dlatego z 

uznaniem patrzę na wszystkie inicjatywy, które mają na celu uwypuklenie znaczenia 

dzisiejszego święta, takie jak Rowerowy Rajd Niepodległości czy Przełajowy Bieg 

Niepodległości u Brata Jana. 

Drodzy Państwo! 

Nasi przodkowie zapewne nie wywalczyliby wolnej Polski, gdyby nie byli jej wierni i gdyby 

nie ich patriotyczny duch.  

A czy my dzisiaj jesteśmy wierni Polsce, czy jesteśmy patriotami? I co w dzisiejszych 

realiach wolnej Polski oznacza bycie patriotą?  

Patriotyzm dzisiejszych czasów to uczestnictwo w świętach narodowych takich jak to 

dzisiejsze, to obywatelska postawa nacechowana otwartością, by samemu rozwiązać choć 

niektóre problemy społeczne, to wola zrobienia czegoś pożytecznego dla miejsca, w którym 

żyjemy, i dla kraju. To szacunek okazywany bliźnim. To także przestrzeganie prawa, 

szacunek do cudzej własności, uszanowanie odmiennych poglądów. Właśnie taki powinien 

być współczesny patriotyzm. Patriotyzm z uśmiechem na ustach za to, że tak wiele w 



ostatnich kilkudziesięciu latach udało nam się osiągnąć. Patriotyzm napełniony dumą z naszej 

bogatej tradycji i trudnej, choć pięknej historii. Patriotyzm, który nas jednoczy, a nie dzieli.  

I jeszcze jedno, drodzy Państwo! 

Takie dni jak ten dzisiejszy przypominają nam, jak wielkim darem jest Ojczyzna i Wolność. 

Ale ta świadomość to nie tylko powód do dumy i radości. To również świadomość, że 

jesteśmy za tę wolność odpowiedzialni. Że jesteśmy odpowiedzialni za naszą Ojczyznę, za 

nasz Powiat i Gminę. Każdy z nas powinien choć trochę tej odpowiedzialności wziąć na 

swoje barki. Pielęgnujmy wolność na co dzień, wypełniając przesłanie Jana Pawła II, który 

mówił, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, tylko zadana. Świętując dziś 96. rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości, zapytajmy siebie samych, czy i jak realizujemy to 

zadanie dbania o wolność. 

Szanowni zgromadzeni! 

Zachęcam, byśmy częściej manifestowali swój patriotyzm, nie tylko przez pozostałą część 

dzisiejszego dnia, lecz także na co dzień. Nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski. Uczmy 

nasze dzieci szacunku i miłości do ojczyzny. A wtedy będziemy silnym społeczeństwem. 

Składając dziś hołd naszym przodkom za ten najcenniejszy dar wolności, pamiętajmy, że 

powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych 

pokoleń. 


