
DRODZY MIESZKAŃCY GMINY PUŁAWY, KOCHANI  PRZYJACIELE, SZANOWNI PAŃSTWO, 

pragnę dzisiaj podzielić się z Państwem moimi myślami, nadziejami, obawami i wyzwaniami, 

jakie przed nami stoją. Wszyscy zauważamy i jesteśmy świadkami zmian spowodowanych 

koronawirusem. Z jednej strony za wcześnie jest przewidzieć, w którym kierunku ta dzisiejsza 

podróż zmierza, z drugiej zaś wiemy, że możemy w dużym stopniu sami wpłynąć na naszą 

przyszłość. Znajdujemy się dzisiaj w światowej pandemii, która niestety pozbawia nas 

możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb codziennego, normalnego funkcjonowania. 

Brakuje nam też spotkań, wspólnych przedsięwzięć, uczestnictwa w różnych uroczystościach,  

czy po prostu towarzystwa na co dzień. 

Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada upamiętnia odzyskanie wolności przez Polskę 

w 1918 r. po 123 latach zaborów. Cztery pokolenia nadaremnie czekały na tę chwilę. Dopiero 

piąte pokolenie doczekało się tego radosnego dnia. Jakie było wówczas głębokie wzruszenie 

Polaków i entuzjazm w całym kraju! 11 Listopada był zawsze szczególnie optymistycznym 

dniem. Spotykaliśmy się wszyscy razem, by po prostu świętować!  Dzisiaj brakuje nam tej 

radości… Brakuje nam uroczystych i podniosłych Mszy Świętych za Ojczyznę, sztandarów, 

wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych, wieczornic i wzruszających akademii w naszych 

szkołach i przedszkolach. Wiem, że ta długa pandemia koronawirusa to wielkie psychiczne 

obciążenie, które kosztuje nas bardzo dużo energii! To ciężka próba dla nas wszystkich! Mimo 

tych wielu przeciwności, nie dajmy się pokonać! Wszyscy razem na pewno przezwyciężymy te 

trudności! Dlatego musimy dzisiaj być solidarni i nawzajem sobie pomagać! Nie okazujmy 

swojej agresji innym, lecz starajmy się cierpliwie znosić wszelkie ciężary, bo przecież jesteśmy 

ludźmi wielkich serc! 

SZANOWNI PAŃSTWO, 

Jestem pełen nadziei, widząc jak wielu Mieszkańców naszej Gminy świetnie odnajduje się w tej 

trudnej rzeczywistości. Z całego serca pragnę podziękować wszystkim, dzięki którym 

funkcjonują szpitale, służba zdrowia, apteki, różne instytucje, urzędy, placówki oświatowe, 

sklepy i zakłady pracy. Dziękuję również wolontariuszom, ludziom dobrej woli, strażakom, 

żołnierzom, policji, sołtysom, radnym, pracownikom Urzędu Gminy Puławy, pracownikom 

jednostek organizacyjnych i stowarzyszeniom za oddanie oraz ofiarną służbę! Cały czas 

pamiętajmy, że nasz niewidoczny wróg koronawirus, nie może uśpić naszej czujności! Myjmy 

więc często ręce, dezynfekujmy je i zawsze pamiętajmy o noszeniu maseczki oraz zachowaniu 

bezpiecznej odległości! Stosujmy się do wszystkich zaleceń!  

Jestem pełen optymizmu, kiedy widzę gotowość całej Europy do pokonania tego śmiertelnego 

wirusa! 

W tych bardzo trudnych chwilach dzisiaj proszę Was o solidarność, owocną współpracę, 

wzajemne zaufanie, mądre decyzje oraz szukanie za wszelką cenę ludzkich, praktycznych 

i pokojowych rozwiązań. 



Nasz ukochany Rodak, Święty Papież Jan Paweł II powiedział: „… abyście nie podcinali sami 

tych korzeni, z których wyrastamy. (…) Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie 

zniechęcali.” 

I kiedy za rok 11 Listopada 2021 r. znowu się spotkamy, mam głęboką nadzieję, że to, co 

najgorsze będzie już za nami! Patrząc na ten niebezpieczny czas koronawirusa, będziemy mogli 

znowu się cieszyć tak jak dawniej. Dzięki naszej ludzkiej solidarności oraz wspaniałej gminnej 

wspólnocie razem będziemy świętować…. I my wszyscy  jako Mieszkańcy tej nadwiślańskiej, 

pięknej Gminy Puławy będziemy dumni, że zdaliśmy najtrudniejszy egzamin w naszej 

współczesnej historii… 
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