Szanowni Państwo

Tu w Porąbce już szósty raz spotykamy się, aby uczcić jedno z największych naszych
polskich zrywów niepodległościowych.
W tym roku obchodzimy bowiem 155 Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego,
które było heroicznym aktem odrzucenia niewoli rosyjskiej i próbą wskrzeszenia
Niepodległej Polski.
Kultywując tradycję spotkań przy kaplicy świętego Urbana oddajemy hołd dzielnym
powstańcom, ich nierównej walce z zaborcą. Czcimy ich niezachwianą wiarę w wolną,
niepodległą Rzeczypospolitą.
Powstańcy Styczniowi ze swoim dyktatorem Romualdem Trauguttem dla kolejnych
pokoleń walczących o niepodległość i suwerenności naszej Ojczyzny, byli wzorem
bohaterstwa, głębokiego patriotyzmu – otaczani byli niemal kultem.
Trzeba nam i tu w tym miejscu dziś wspomnieć, że przez szeregi powstańcze
przewinęło się ponad 220 tysięcy, często bezimiennych bojowników o niepodległość, wielu
zginęło, w wyniku zbrodniczego osądu zgładzono ponad 1000 osób a około 38 tysięcy
zesłano na Syberię. Strat materialnych nie sposób policzyć. Ale przetrwał i umocnił się duch.
Tradycja powstania była tak żywa, że wychowane na jego dziejach następne pokolenia
wskrzesiły z idei tego ostatniego zrywu polskiego romantyzmu niepodległą II Rzeczpospolitą.
I My którzy dziś się tu spotykamy, pragniemy uhonorować Ich patriotyczne oddanie,
szlachetne poświęcenie w walce o wolną Polskę w imię Boga, Honoru i Ojczyzny.
Dziś w 2018 roku to nasze spotkanie w Eucharystii, nasza modlitwa o pomyślność
Ojczyzny oraz składanie kwiatów pod tablicą z 1913 roku upamiętniającą 50 Rocznicę
Powstania Styczniowego, nabiera jeszcze innego – szczególnego wymiaru – Rozpoczynamy
drodzy zebrani, obchody stulecia odzyskania niepodległości.
Oddając hołd Powstańcom Styczniowym honorujemy całe pokolenie naszych Ojców
walczących o wolność i niepodległość Polski.
Czcimy wszystkich, którzy przelewając krew odnieśli ostateczne zwycięstwo 11
listopada 1918 roku, kiedy to Polska po 123 latach odzyskała WOLNOŚC.
I zapewne jest to dopiero początek naszych przedsięwzięć w ramach obchodów 100lecia niepodległości.
Są dziś jak i zawsze, z nami przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” z Międzybrodzia Bialskiego-organizacji, która powstała niemalże zaraz po klęsce
Powstania Styczniowego w roku 1867. Zatem, pozwolicie, że w poetyckiej formie
przedstawię historię idei powstania „Sokoła”:
Było to cztery lata po powstaniu
Smutek, żałoba i upadek serca
Jedni konali w śniegach na wygnaniu,
Drugich do lochów wtrącił wróg morderca

Wymyślając tortury najkrwawsze,
By słowo „Polska” wymazać na zawsze.
I w owym czasie, kiedy tylko w pacierz,
Wplatano Polskę wargami drżącymi,
Powstał we Lwowie pierwszy SOKÓŁ-Macierz
Wszystkich gniazd na polskiej ziemi,
Gdzie pod przykrywką gimnastykowania
Uczono hartu, nadziei, wytrwania.

Ta organizacja, podobnie jak inne tego typu lepiej znane, wzorowały się na
powstańczym duchu walki i powstańczej determinacji. Jego twórcy i członkowie
kontynuowali walkę o wolność.
„Sokół” różni się tym, iż łączył romantyczną ideę walki zbrojnej z pozytywistyczną
pracą u podstaw-a wszystko w myśl hasła „w zdrowym ciele zdrowy duch”.
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości jest doskonałą okazją do kultywowania
pamięci o Tych, którzy o wolność walczyli.
Ciąży na nas obowiązek pokazywania chlubnych kart przeszłości młodemu pokoleniutakie spotkania jak to w Porąbce temu celowi służy jak najlepiej.
Gorąco dziękuje wszystkim Państwu za przybycie i uczestnictwo w uroczystościach.
Chwała Bohaterom!

