
                                                                                                                                       

DEKLARACJA  Nr LII.1.2018 z dnia 10 listopada 2018 r. 

Rady Gminy Nadarzyn 

w sprawie uczczenia pamięci Rodaków walczących o niepodległą Polskę 

 

„Świadomość własnej przeszłości pomaga włączyć się w długi szereg pokoleń,  

by przekazać innym wspólne dobro - Ojczyznę”  

Jan Paweł II 

 

Radni Gminy Nadarzyn, zebrani na uroczystej sesji, zwołanej z okazji 100. rocznicy 

odzyskania przez nasz Naród niepodległego i suwerennego Państwa, składają hołd pamięci 

wszystkim Rodakom, którzy dla wolnej Polski poświęcili swoje życie. Szczególnie cześć i 

pamięć należy się wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy pracowali, walczyli i ginęli 

dla Niepodległej.  

W dniu 11 listopada 1918 roku spełniło się dążenie pokoleń Polaków - Państwo 

Polskie narodziło się na nowo. Wolna i niepodległa Polska powróciła na mapę świata. 

Symboliczna data 11 listopada zakorzeniła się mocno w narodowej tradycji. Odzyskanie 

przez Polskę niepodległości umożliwiło jednocześnie rozwój samorządności, która jest jedną 

z podstaw bytu niezależnego państwa oraz społeczeństwa obywatelskiego. Tylko w wolnym, 

samodzielnym państwie możliwe jest funkcjonowanie samorządu lokalnego. Wyrażamy 

wdzięczność tym wszystkim, którzy walczyli o wolną Ojczyznę, którzy tworzyli zręby naszej 

państwowości i budowali strukturę lokalnego samorządu, zarówno przez 123 lata zaborów, 

jak i w czasach braku suwerenności, w latach późniejszych. Świadomi spoczywających na nas 

obowiązków, wynikających z historii, ale również z wyzwań czasów współczesnych, 

pamiętając o daninie życia, krwi i pracy naszych przodków, jesteśmy zobowiązani do 

uczczenia i zachowania w pamięci ich dokonań oraz do rzetelnej pracy na rzecz Ojczyzny i 

naszej lokalnej społeczności. 

Wyrazem wdzięczności, oddania czci oraz pamięci i hołdu bohaterom walczącym i 

poległym za Polskę, będzie - umieszczona w kruchcie Kościoła św. Klemensa w Nadarzynie - 

tablica z białego marmuru, z wyrytym złotymi literami napisem o treści zgodnej z 

załącznikiem do niniejszej Deklaracji. 

Tablica, umiejscowiona z inicjatywy samorządu Gminy Nadarzyn i Komitetu 

Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, we współpracy z ks. Proboszczem Parafii 

św. Klemensa w Nadarzynie, pozostanie dla pokoleń trwałym znakiem upamiętnienia przez 

społeczność Gminy Nadarzyn, wszystkich Rodaków walczących o niepodległą Polskę. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn 

Danuta Wacławiak 


