
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości  Polski 

W 2018 r. obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, po 123 

latach zmagań o wolność narodu i prawo do suwerennego państwa.  

Przez ponad 100 lat kolejne pokolenia, żyjące w kraju i na emigracji, podejmowały 

zobowiązanie zapisane w pieśni legionowej, która stała się w Polsce odrodzonej hymnem 

państwowym: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Walkę o niepodległość 

toczyliśmy zarówno poprzez powstania (listopadowe czy styczniowe), licząc bezskutecznie 

na pomoc mocarstw, jak i przez pracę u podstaw, służącą modernizacji ziem polskich 

i budowaniu nowoczesnego narodu. Dziewiętnastowieczne pokolenia Polaków, powstańcy 

niosący w sercu pamięć o I Rzeczypospolitej, wieszczowie narodu, artyści, polska 

inteligencja, ziemiaństwo, duchowieństwo, przemysłowcy, robotnicy i chłopi, wpłynęły swą 

postawą na kształt polskiego patriotyzmu, w którym dominowało umiłowanie wolności 

i sprawiedliwych rządów, wspartych na filarach powszechnie wyznawanej wiary 

chrześcijańskiej. 

Wybuch Wielkiej Wojny, o którą modlił się Adam Mickiewicz, a która dla wielu stała 

się niezapomnianą do dziś tragedią narodów, przyniósł jednocześnie nadzieję na 

wprowadzenie nowego ładu europejskiego opartego na prawie narodów do samostanowienia. 

Dzięki zwycięstwu 11 listopada 1918 r. zachodnich demokracji i czternastopunktowemu 

programowi pokoju opracowanemu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, z punktem 

trzynastym, mówiącym o ustanowieniu niepodległej Polski z wolnym dostępem do morza, 

Polska wróciła na mapę polityczną Starego Kontynentu. Równocześnie przedstawiciele 

kolejnego pokolenia Polaków, nazwanego „pokoleniem niepokornych”, z Józefem Piłsudskim 

i Romanem Dmowskim na czele, walczyli zarówno zbrojnie pod polskim sztandarem, jak 

i w gabinetach przywódców świata o umiędzynarodowienie sprawy polskiej. Efektem tej 

mozolnej pracy i daniny krwi złożonej na rzecz wskrzeszenia Ojczyzny był udział 

przedstawicieli odrodzonej Polski w budowaniu ładu wersalskiego, opartego na zasadach 

demokracji i wolności narodów.  
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Dzień zakończenia I wojny światowej to dla Polaków także kolejna odsłona naszych 

zmagań o kształt terytorialny państwa. Pokonane mocarstwa centralne oraz Rosja nie 

pogodziły się z utratą ziem, które zajęły ponad 100 lat wcześniej w ramach prowadzonej 

przez siebie imperialnej polityki. Począwszy od listopada 1918 r. na ziemiach polskich 

toczyły się wojny i powstania o prawo mieszkańców spornych obszarów do uczestnictwa 

w budowaniu Polski odrodzonej. Na ziemiach polskich i na emigracji ujawnił się niezwykły 

potencjał patriotyzmu polskiego, samorządnego i oddolnie realizującego polską rację stanu. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2018 Rokiem Niepodległości Polski, 

w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, składa hołd zarówno przywódcom 

polskim, politykom i dowódcom, jak i tym wszystkim, którzy w latach zmagań o wolną 

i niepodległą Polskę dali świadectwo swej miłości do Ojczyzny i wpisali się swą postawą 

w piękne strofy wiersza Leopolda Staffa: „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Lecz czymś 

największym, czym być można: Sobą!”. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 
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