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Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubelskiego!  

Rodacy! 

 

96 lat temu, w obliczu końca I wojny światowej, Polacy rozpoczęli 

przejmowanie władzy na ziemiach okupowanych przez państwa centralne. 

W nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku powstał Tymczasowy Rząd Ludowy 

Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego w Lublinie. Z nim planował spotkać 

się Józef Piłsudski, wracający z więzienia w Magdeburgu. 11 listopada, 

wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, 

dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku 

w kraju, członkowie Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego powierzyli 

mu władzę wojskową. Wówczas Komendant, zwracając się do swoich żołnierzy, 

powiedział: Obejmuję nad wami komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku 

bije silniej i żywiej, gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce swobody w całym 

jej blasku. Z wami razem przeżywam wzruszenie tej godziny dziejowej, 

z wami razem ślubuję życie i krew poświęcić na rzecz dobra Ojczyzny i szczęścia 

obywateli. Na wiadomość o powrocie do Warszawy Józefa Piłsudskiego, 

lubelski rząd oddał się do jego dyspozycji. Tego samego dnia zaczęły 

obowiązywać ustalenia rozejmu w Compiègne we Francji, podpisanego 

pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim. Zakończyła się Wielka Wojna. 

 

Dzień 11 listopada 1918 roku zapisał się w historii jako przełomowy dla Polski 

i Europy - zaborcy naszej Ojczyzny ponieśli klęskę. I chociaż dążenie 

do niezależności było procesem stopniowym, dla Polaków, którzy nigdy 

nie pogodzili się z niewolą, stał się symbolem odradzania państwowości. 

Świadectwem odpowiedzialności obywatelskiej i mądrości narodu, który potrafi 

sprostać najtrudniejszym wyzwaniom. Znakiem niełatwej, ale zwycięskiej drogi, 

która w przyszłości wiodła także przez trudne lata II wojny światowej i reżimu 

komunistycznego, aż do nowej nadziei 1989 roku, niosącej trwałe zmiany.  



Jędrzej Moraczewski, który w 1918 roku tworzył pierwszy oficjalny rząd 

niepodległej Polski, mówił: Wojna się kończy, ale nie z woli tych, 

którzy ją zaczynali, bo okazało się, że ci właśnie skończyć jej nie potrafią. 

I oto walą się w proch trony za tronami, zdruzgotana pada tyrania za tyranią, 

burza rozpętana wywraca tych, co ją wywołali. I dla nas, dla narodu polskiego, 

bije godzina wyzwolenia. (…) Po 120 latach prysły kordony. Wolność! 

Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! 

 

Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada, ustanowione przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej w 1937 roku, stało się najważniejszym polskim 

świętem państwowym. Zakazane podczas II wojny światowej i po jej 

zakończeniu, powróciło w III Rzeczypospolitej jako dzień pamięci o tych 

wszystkich, którzy walczyli, cierpieli i ginęli za niepodległą Polskę. 

Dla nas, współczesnych, jest to także dzień refleksji nad naszym patriotyzmem 

oraz nad naszą odpowiedzią na poświęcenie i ofiarę Rodaków, 

którzy za wolność Ojczyzny nie wahali się zapłacić najwyższej ceny własnego 

życia. Jako wolni obywatele niepodległej i demokratycznej Polski jesteśmy 

ich spadkobiercami. 

 

Dlatego niech święto 11 Listopada pomoże nam wszystkim uświadomić sobie, 

kogo i co rokrocznie upamiętniamy. Niech przywoływane symbole 

i wykonywane gesty nie będą tylko martwym elementem organizowanych 

uroczystości, ale niech uświadamiają wartość życia w wolnym kraju, 

wspomagają narodową zgodę i motywują do pracy dla wspólnego dobra.  

 

Jako Komitet Honorowy Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 

apelujemy do mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego, byśmy 

wszyscy - bez względu na dzielące nas różnice - godnie uczcili święto 

11 Listopada, dając świadectwo szacunku do posiadanej wolności. 

Weźmy udział w obchodach w imię jedności i solidarności, w poczuciu dumy 

i radości z niepodległego państwa. Stwórzmy przestrzeń porozumienia i zgody, 

w której najważniejsze jest dobro Rzeczypospolitej. Niech biało-czerwone flagi 

naznaczą nasze domy, miejsca pracy i nauki, budynki urzędów państwowych 

i samorządowych, instytucji i przedsiębiorstw, stając się symbolem siły naszego 

narodu oraz świadomego podejmowania odpowiedzialności za Polskę. 

 

       W imieniu Komitetu Honorowego Obchodów  

    Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada 

         Wojciech Wilk  

        Wojewoda Lubelski 
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