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List Otwarcia
Szanowni Internauci,
Panowie Admirałowie,
Panie i Panowie Oficerowie,
Marynarze,
Pracownicy wojska!

Już niedługo nasza Ojczyzna będzie świętować 100-lecie odzyskania swojego niepodległego bytu. Zryw całego
Narodu, dążącego do niepodległości i przywrócenia suwerenności Państwa Polskiego, ukoronowany został 11
listopada 1918 roku, kiedy to uroczyście ogłoszono odzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską upragnionej
niepodległości. Wraz z odradzającą się Ojczyzną powołano do życia wiele instytucji, które miały
zagwarantować jej stabilność i niezależność.
Święto Marynarki Wojennej pięknie wpisuje się w jubileusz Niepodległej, bo przecież już 17 dni po ogłoszeniu
niepodległości Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał do życia Marynarkę Polską. Mimo że nad Bałtyk
powróciliśmy dopiero po kilkunastu miesiącach od tego wydarzenia, to ówcześnie ogłoszony akt był wyrazem
przekonania, że Polska bez morza istnieć nie może. Obowiązek stania na straży, a w miarę potrzeby także
obrony naszego „okna na świat” został powierzony Polskiej Marynarce Wojennej.
W ciągu dwudziestu lat II Rzeczypospolitej Polacy zbudowali od podstaw swoją flotę wojenną. I choć
rozwijanej na miarę naszych ówczesnych możliwości formacji daleko było do światowych potęg morskich, była
to armada odpowiadająca tamtym wyzwaniom, nowoczesna i otwarta na wykorzystywanie najnowszych
osiągnięć myśli technicznej, ze świetnie wyszkoloną i przygotowaną do działań kadrą i oddanymi swojej służbie
marynarzami. Jej siłę i rozmach potwierdziły już wkrótce wojenne dokonania naszych okrętów.
Dziś okręty flotylli wojennej Rzeczpospolitej Polskiej pływają po wszystkich akwenach naszego globu w ramach
międzynarodowych ćwiczeń, misji i szkoleń. Można je zobaczyć na Morzu Północnym, Śródziemnym czy
Czarnym, ale też spotkać na Oceanie Atlantyckim. Przede wszystkim jednak, podobnie jak przed laty, nasi
marynarze – we współpracy z sojusznikami – strzegą naszej północnej, morskiej granicy. To służba szczególna,
bo wymaga nie tylko ogromnej wiedzy i bardzo specjalistycznych umiejętności, ale też dyspozycyjności,
psychicznej odporności oraz wielkiego zaangażowania i gotowości do poświęceń, bo to właśnie marynarze
większą część roku, w tym święta i czas rodzinnych uroczystości, spędzają z dala od bliskich, domu i
macierzystej jednostki.
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Ten jubileuszowy rok Marynarki Wojennej, choć jest niewątpliwie okazją do przywołania przeszłości, to przede
wszystkim sposobność, by popatrzeć w przyszłość. Wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej dołożę
wszelkich starań, by polska flota wojenna była nowoczesną i efektywną formacją naszego systemu
bezpieczeństwa i jak dawniej sławiła imię polskiego oręża na morzach i oceanach całego świata!
Pozwolę sobie przy tej sposobności zachęcić wszystkich Państwa do udziału w uroczystościach i imprezach
przygotowanych z okazji jubileuszowych obchodów 100-lecia Marynarki Wojennej RP.
Minister Obrony Narodowej
Antoni Macierewicz
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