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Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

W nocy z 14 na 15 lipca 1410 r. by³a burza, pada³ deszcz, wia³ porywisty wiatr. Rano zza chmur wyj-
rza³o s³oñce, by towarzyszyæ wydarzeniom, które uczyni³y pañstwo jagielloñskie jedn¹ z wa¿niejszych
si³ europejskich. Noc z 15 na 16 lipca znowu by³a deszczowa i zimna, przez co zmar³o wielu rannych po-
zostawionych na grunwaldzkich polach. Myœlê, ¿e 16 lipca rano nawet uczestnicy tych wydarzeñ nie po-
trafili jeszcze oceniæ ich znaczenia, a wiêkszoœæ mieszkañców naszego pañstwa, Polaków, Litwinów
i Rusinów, ¯ydów i Ormian, Tatarów i Niemców, dowiedzia³a siê o bitwie du¿o póŸniej.

A czy dziœ, po piêciuset dziewiêædziesiêciu dziewiêciu latach, my wszyscy potrafimy ju¿ oceniæ wagê
tego, co sta³o siê pod Grunwaldem? Grunwald to nie tylko krwawa rozprawa dwóch rycerskich armii.
Gdyby nie by³o Grunwaldu, dziœ nasze ¿ycie wygl¹da³oby pewnie inaczej, inaczej równie¿ wygl¹da³aby
mapa Europy. Ówczesny konflikt naszych przodków z Krzy¿akami to nie tylko bohaterskie czyny wojen-
ne Zawiszy Czarnego i Zyndrama z Maszkowic, ale tak¿e nowatorska doktryna tolerancyjnej koegzy-
stencji prezentowana przez Paw³a W³odkowica z Brudzenia na soborze w Konstancji, to skuteczna akcja
dyplomatyczna informuj¹ca europejsk¹ opiniê publiczn¹ o istocie konfliktu koordynowana przez pod-
kanclerzego koronnego Miko³aja Tr¹bê, to logistyka niezbêdna do zaopatrzenia wielkiej armii, to wresz-
cie most na ³odziach przez Wis³ê pod Czerwiñskiem, wielkie osi¹gniêcie naszych saperów.

W piêæset dziewiêædziesi¹t¹ dziewi¹t¹ rocznicê bitwy pod Grunwaldem potrafimy ju¿ sine ira et studio,
bez gniewu i zawziêtoœci, oceniæ oddanie ojczyŸnie, m¹droœæ i przemyœlnoœæ bohaterów tamtych dni. Po-
trafimy oceniæ znaczenie wzorów osobowych tamtej epoki dla wspó³czesnoœci.

Pokojowa s³u¿ba krajowi równie¿ wymaga rzetelnoœci, m¹droœci, odwagi i cierpliwoœci. Dziœ, w rocz-
nicê jednej z tych bitew, które wp³ynê³y na historiê Europy i Polski, apelujê do pana marsza³ka o to, aby
nasza Izba sta³a siê inspiratorem przywrócenia zbiorowej œwiadomoœci Polaków pamiêci o bohaterach
tamtej epoki – wojskowych, dyplomatach, politykach, ró¿nych narodach zamieszkuj¹cych jagielloñsk¹
Polskê – których ³¹czy³a umiejêtnoœæ m¹drej i skutecznej s³u¿by krajowi. Spróbujmy doprowadziæ do te-
go, aby urzêdy i struktury odpowiedzialne za przygotowanie kadry do s³u¿by publicznej w si³ach zbroj-
nych, w s³u¿bie zagranicznej, administracji publicznej, szko³ach i uczelniach siêga³y czêœciej do tych
wzorców osobowych.




