W setną rocznicę odzyskania niepodległości przez
Rzeczpospolitą ku przestrodze
Nasza ojczyzna Polska, 24 października 1795 r. przestała istnieć, została
wymazana z mapy świata na 123 lata. Bez względu na to jak skomplikowane były
stosunki międzynarodowe, nieważne jakich argumentów będziemy używać aby
pomniejszyć odpowiedzialność naszą, to właśnie my Polacy pozwoliliśmy
odebrać sobie nasz kraj.
Inni jedynie skorzystali z nadążającej się okazji i zadbali o swoje interesy, o swoje
interesy a nie o nasze.
To my jako naród byliśmy tym dyletantem, którego ograno.
W XVII i XVIII wieku o losie narodu decydowała nieliczna liczba decydentów.
W 1918 roku jako naród uzyskaliśmy wolność na 20 lat. 1 września 1939 roku
wolny naród polski podejmuje heroiczną walką z niemieckim najeźdźcą, którego
17 września 1939 wspomaga najeźdźca rosyjski. Polska zostaje ponownie
wymazana z mapy świata na 6 lat. W 1945 roku w wyniku ustaleń konferencji
poczdamskiej Polska wraca na mapy świata lecz nie znaczy to, że odzyskała
swoją suwerenność, pozostajemy w strefie wpływów sowieckiej Rosji do 1989
roku. Czas zaborów , niewoli i wpływów sowieckich to systemowa eliminacja
naszego patriotyzmu.
Od 1993 roku każdy z nas przynajmniej raz na cztery lata przy urnie wyborczej
podejmuje decyzję komu powierzyć swój własny i naszego kraju los. Od
pierwszych wolnych wyborów upłynęło 25 lat w trakcie których jesteśmy
świadkami jak heroiczny wysiłek musimy jako naród wkładać w dzieło
zachowania niepodległości.
Musimy być świadomi, że naród niepodległy to naród, który może swobodnie
decydować o swoim bycie.
Jeżeli mamy być wolnym narodem musimy odrobić lekcje jakie dała nam historia
i zrozumieć dlaczego przez tyle lat byliśmy pozbawieni ojczyzny. Obecna
sytuacja polityczna w naszej ojczyźnie powinna zmobilizować nas do wysiłku
intelektualnego, nie wolno nam dopuścić do powtórki z historii. Są granice,
których nie wolno przekroczyć nikomu, a szczególnie politykom, którzy w imię
różnych działań zapomnieli czym jest patriotyzm.
Wolność i niepodległość nie jest dana nikomu bezwarunkowo na stałe
– zachowanie jej musi być nadrzędnym celem każdego z nas bez względu na
nasze poglądy i przekonania.
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