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Wystąpienie ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
podczas uroczystości mianowania absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej

Panowie Ministrowie,
Panowie Generałowie,
Panie i Panowie Oficerowie,
Panie i Panowie Podporucznicy,
Nowi członkowie elity elit, jaką jest kadra oficerska Wojska Polskiego.
To dzień szczególnie dla Was radosny, tak ja radosny jest dla polskiej armii. Ale też chcę
zwrócić się do waszych najbliższych, waszych rodziców, sióstr, narzeczonych, żon, dzieci do
tych wszystkich, bez których wsparcia, obecności, pomocy codziennej, zapewne to wielkie
osiągnięcie nie byłoby możliwe. Słyszałem podczas promocji. gdy koniec szabli generała
dotykał waszych ramion, okrzyki radości, kolegów ale i najbliższych, widziałem dumę na ich
twarzach, nie tylko radość ale i dumę, z Waszych osiągnięć. Myślę, że też z naszych
osiągnięć, z osiągnieć polskiej armii, z tego, że stajecie się częścią armii polskiej i będziecie
ją współkształtowali, będziecie Ją współkształtowali, będziecie Ją odradzali, będziecie Ją na
nowo tworzyli, bo armia polska dzisiaj to armia, która staje przed nowymi wyzwaniami, takimi
wobec, których potrzebujemy najodważniejszych z odważnych i najmądrzejszych z mądrych,
takich właśnie ja Wy.
Chcę przy tej okazji, gratulując Wam tego osiągnięcia, dziękując za wysiłek i oczekując, że
słowa przysięgi, które tutaj złożyliście „Tibi Patriae” „Tobie Ojczyzno” będą Wam
przyświecały przez całą służbę wojskową, a także te słowa być może najważniejsze „Dobro
Rzeczypospolitej będzie dla mnie najwyższym prawem”, tak dobro Rzeczypospolitej, dobro
narodu polskiego, dobro Polaków, ich obrona i bezpieczeństwo jest najważniejszym prawem
armii polskiej.
Wy, będziecie wychowywali innych żołnierzy, dowodzili żołnierzami, decydowali o tym w jaki
sposób oni swoja żołnierską służbę będą pełnili, jak będą ją rozumieli, jakie wnioski
wyciągną z doświadczeń dziejowych, jak będą patrzyli na Warszawę, miasta i wsie polskie,
jak będą patrzyli na Polaków, tych wszystkich, którzy ponieśli śmierć za Ojczyznę, ale także
tych, którzy za nią cierpieli przez dziesiątki lat zepchnięci na margines. Poniewierani,
wyśmiewani, nazywani „Polaczkami”, nazywani ludźmi, którzy mogą tylko i wyłącznie pomóc
innym, tym ważniejszym, tym lepszym, tym bogatszym. Naród nie zna takich rozróżnień,
armia polska nie zna takich rozróżnień, żołnierz, oficer polski, który ma honor żołnierza
polskiego nie zna takich rozróżnień, walczy za cały naród, broni całego narodu.
Ale powtarzam, gratulując Wam dzisiaj, chcę pogratulować jeszcze serdecznie komuś
szczególnemu.
Ukończyliście tak wspaniale, jedną z najlepszych, jeżeli nie najlepszą wyższą szkołę
oficerską, Wojskową Akademię Techniczną, ale ukończyliście ją pod ręką jednego
z najlepszych, jeżeli nie najlepszego Komendanta – Rektora Pana Komendanta płk.
Szczurka i Jemu chcę, a na Jego ręce całej kadrze, szczególnie podziękować, bo bez ich
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wysiłku, ich pracy, ich odwagi, ich patriotyzmu, zapewne nie byłoby możliwe, byście dzisiaj
tutaj stali, z taką dumą z taką pewnością swojej misji, z taką wiarą, że będziecie dobrze
spełniali obowiązki żołnierza polskiego.
A stoicie nie byle gdzie, stoicie w sercu Polski, bo sercem Polski dla każdego żołnierza jest
Plac Józefa Piłsudskiego.
Wam przyszło odbierać te szlify, Wam przyszło składać tę przysięgę, Wam przyszło wstąpić
do elity narodu i elity armii polskiej w szczególnym momencie, w przeddzień rocznicy
największego zwycięstwa jakie odniósł kiedykolwiek żołnierz polski, zwycięstwa z 1920 roku
nad bolszewikami, zwycięstwa, o którym mówi się, że jest 18 bitwą, która zadecydowała
o losach świata. Ale niewątpliwie jest najważniejszą bitwą, która zadecydowała o losach
Polski i o losach Europy. Wstępujecie w szeregi tych właśnie, którzy tę bitwę wygrali
jesteście ich dziedzicami. Przejmujecie od nich nie tylko tamtą tradycję, ale tamtą wolę
zwycięstwa.
Dzisiaj pamiętając o tej bitwie dziękujemy naszym sojusznikom, dziękujemy sojusznikom
francuskim, amerykańskim, angielskim, węgierskim, ale także sojusznikom tym najbliższym
ukraińskim, białoruskim, łotewskim i dziękując im pamiętajmy o tym, że dzisiaj Wojsko
Polskie wraz z innymi armiami sojuszu NATO stacjonuje także na Łotwie, stacjonuje także w
Rumunii, broni flanki wschodniej i całej Europy. Jak wtedy, broni Europy. I to jest wasze
wyzwanie i to jest wasza misja i to jest zadanie, jakie przed Wami stawia dzisiaj historia.
Bo stajecie się jej częścią i z tego musicie sobie zdawać sprawę. Jesteście od dzisiaj częścią
wielkiej, wspaniałej historii Wojska Polskiego i nie mam wątpliwości tak, jak wy mówiliście
i mówili Wasi przełożeni, na pewno nie zawiedziecie. Z tyłu wspiera Was pomnik Marszałka
Józefa Piłsudskiego tego, którego myśl, wola i decyzja przesądziły wówczas o losie Bitwy
Warszawskiej. Tego, który dzięki temu zwycięstwu słusznie nazywany jest twórcą
niepodległego państwa polskiego, ale też za wami jest krzyż, który stoi tu na pamiątkę
obecności tu tego, który siłą swojego ducha i siłą swej modlitwy i siłą swej posługi papieskiej
wydobył naród polski z czerwonego morza zagłady, a z drugiej strony stoi pomnik Lecha
Kaczyńskiego, prezydenta RP tego, który całe życie poświęcił po to, żeby Polska była
niepodległa po to, aby tacy młodzi ludzie jak Wy, mogli tu składać przysięgę, mogli
odbudowywać armię polską, mogli czynić ją silną i niezwyciężoną taką, która nie będzie
dodatkiem, breloczkiem u obcych. Taką, która prędzej czy później, a liczę, że wcześniej niż
później liczyć będzie tylu żołnierzy, dysponować będzie taką bronią, cieszyć się będzie
wsparciem i siłą takiej kadry oficerskiej czerpiącej najlepszą wiedzę i dającą najlepszą
wiedzę i siłę swojego patriotyzmu, że będzie zdolna wypełnić nakaz konstytucji obrony
własnej ojczyzny, nawet wtedy, gdy musiałaby walczyć sama.
To jest cel dla jakiego odbudowujemy armię, to jest cel, który stoi przed wami, cel taki,
jakiego nie stawiano polskiej armii już od dawna, wtedy, gdy ją pomniejszano, wtedy, gdy nią
pogardzano, wtedy, gdy odstawiano do kąta. Ale dzisiaj musimy mieć świadomość, że to
armia właśnie, jest największym i jedynym gwarantem bezpieczeństwa narodu polskiego. To
jej siła, jej wytrwałość, jej zdolność daje nam gwarancję bezpieczeństwa i daje poczucie
bezpieczeństwa narodowi polskiemu.
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej
Oddział Mediów
newsroom@mon.gov.pl
Tel. 261 840 230

www.mon.gov.pl

https://twitter.com/mon_gov_pl

https://pl-pl.facebook.com/DPIMON/

2017-10-08
Najwspanialsze słowa na ten temat powiedział niedawno prezydent Stanów Zjednoczonych
u stóp pomnika Powstania Warszawskiego. Trzeba było się urodzić tam daleko, za morzem,
żeby zobaczyć wielkość narodu i Wojska Polskiego i żeby się nie bać powiedzieć głośno ten naród czerpie siłę z wiary w Boga, ten naród czerpię siłę z przywiązania do swojej
tradycji chrześcijańskiej i narodowej. To właśnie przesłanie stoi za słowami, które mówiliście
„Tibi Patriae” – „Tobie Ojczyzno” i te wartości stoją za słowami, które mówiliście - "Dobro
Rzeczpospolitej będzie dla mnie najwyższym prawem". A wypowiadaliście je stając twarzą
w twarz z tablicami przypominającymi żołnierzy, którzy zginęli w służbie narodu polskiego,
a dzisiaj upamiętnieni są na Grobie Nieznanego Żołnierza.
Pamiętajcie o tym, gdy Wasza służba będzie wymagała najwyższego poświęcenia.
Pamiętajcie o tym także wtedy, gdy będzie się ona wydawała żmudną, ale nie ma takiego
wysiłku, którego by nie warto by znieść dla bezpieczeństwa narodu i bezpieczeństwa
ojczyzny. Wy to potraficie.

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej
Oddział Mediów
newsroom@mon.gov.pl
Tel. 261 840 230

www.mon.gov.pl

https://twitter.com/mon_gov_pl

https://pl-pl.facebook.com/DPIMON/

2017-10-08

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej
Oddział Mediów
newsroom@mon.gov.pl
Tel. 261 840 230

www.mon.gov.pl

https://twitter.com/mon_gov_pl

https://pl-pl.facebook.com/DPIMON/

