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Mijają 103 lata od odzyskania przez Polskę niepodległości. W wojewódzkich uroczystościach tego
najważniejszego święta państwowego wzięły udział władze państwowe i samorządowe, poczty
sztandarowe, żołnierze, przedstawiciele służb mundurowych, a przede wszystkim licznie
zgromadzeni mieszkańcy Zielonej Góry. Lubuskich stróży prawa reprezentował Komendant
Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jarosław Pasterski.
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada to wyjątkowy dzień dla każdego obywatela naszego kraju. To
właśnie 11 listopada 1918 roku, dzięki zawarciu rozejmu we francuskim Compiègne dla Europy i świata zakończyła się I
Wojna Światowa. Tego samego dnia Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne
dowództwo podległych jej wojsk. Dla Polski rozpoczął się nowy, powolny etap odrodzenia polskiej państwowości. Dziś
czcimy pamięć wszystkich, którzy przez 123 lata zaborów walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. My,
spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej sięgamy do skarbnicy dokonać naszych walecznych przodków, idących
szlakiem niepodległości w XXI wieku.
Tegoroczne, Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się pod gorzowskim pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego złożeniem wiązanek kwiatów przez władze państwowe, samorządowe i przedstawicieli
służb mundurowych. Następnie obchody dzisiejszego święta przeniosły się do Zielonej Góry, gdzie w Konkatedrze pod
wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił Biskup Zielonogórsko –
Gorzowski, Tadeusz Lityński. Po jej zakończeniu przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, poczty
sztandarowe, pododdziały wojska, przedstawiciele służb mundurowych, a przede wszystkim licznie zebrani Lubuszanie
przeszli uroczystym pochodem na Plac Bohaterów. Tam, podniesieniem ﬂagi państwowej i odegraniem Mazurka
Dąbrowskiego rozpoczął się uroczysty Apel z ceremoniałem wojskowym. Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak
przypomniał pamiętne czasy II Rzeczpospolitej, zwracając się do uczestników obchodów: (…) „Nie ma rzeczy
ważniejszej niż suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny. Dzisiaj jesteśmy dumni z tamtego pokolenia. Chociaż II
Rzeczpospolita trwała tylko 21 lat, to udało zbudować się silne, duże państwo, nowoczesną administrację, potężną
armię, uchwalić nowoczesną Konstytucję. To II Rzeczpospolita wychowała pokolenie, które tak wspaniale sprawdziło się
w II Wojnie Światowej i po niej. To szkoły II Rzeczpospolitej wykształciły warszawskich Powstańców, żołnierzy Armii
Krajowej i innych organizacji podziemnych” (…). Lubuskich policjantów reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w
Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jarosław Pasterski oraz poczet sztandarowy Lubuskiej Policji. W trakcie
uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, a na zakończenie odczytano uroczysty Apel Pamięci i
oddano salwę honorową.
„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.” - Józef Piłsudski
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