
 
 

 

 

    

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Szanowni Gospodarze,  

Szanowni Goście - Uczestnicy uroczystości 

 

 

 

Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w obchodach  

73. rocznicy bitwy stoczonej w 1944 roku przez oddziały Armii Krajowej i Narodowych 

Sił Zbrojnych z niemieckim okupantem. Żałuję, że ze względu na inne obowiązki 

poselskie i rządowe nie mogę w tych patriotycznych uroczystościach bezpośrednio 

uczestniczyć. Proszę więc o przyjęcie chociaż tą drogą kilku słów refleksji.  

Nie ma co ukrywać, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z poważnym 

zagrożeniem związanym ze słabnącą świadomością historyczną i wynikającym z tego 

kryzysem tożsamości narodowej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje wysiłki na 

rzecz umocnienia świadomości historycznej naszego narodu, przywraca należne miejsce  

i rolę nauczania historii w polskich szkołach, aby w procesie edukacji przekazywana była 

nie tylko wiedza, ale przede wszystkim, aby w oparciu o prawdę kształtowana była 

tożsamość narodowa młodych Polaków. Procesy europejskiej unifikacji oraz globalizacji 

wzmacniane przez środki masowego przekazu dewaluują zwłaszcza wśród młodzieży 

poczucie przynależności do tradycji i kultury przodków, co jest zjawiskiem 

niebezpiecznym, któremu wspólnie musimy się przeciwstawić.  

Pamięć historyczna nie jest tylko oglądaniem się wstecz. To warunek mądrze 

kształtowanej przyszłości - „aby kroczyć drogą przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd  

się przyszło”. Dlatego tak cenna jest każda inicjatywa, która uczy szacunku dla minionych  

dziejów i pozwala lepiej zrozumieć naszą współczesność i samych siebie. Jedną z nich  

jest bez wątpienia upamiętnienie bohaterstwa żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił 

Zbrojnych, którzy 23 czerwca 1944 roku stoczyli bitwę z niemieckim okupantem.  

Do bitwy pomiędzy wojskami niemieckiego okupanta, a oddziałami AK i NSZ doszło  

w lasach Czerwonego Boru, Giełczyna i Pniewa. Walki zostały poprzedzone koncentracją 

polskich oddziałów wchodzących w skład 71. Pułku Piechoty AK Zambrów, 33. Pułku  
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Piechoty AK Łomża i Narodowej Organizacji Wojskowej. W walce z niemieckim  

najeźdźcą poległo 69 polskich żołnierzy. Straty wroga to 200 zabitych i około 300 

rannych. Było to niekwestionowane zwycięstwo polskiego oręża, o którym warto 

pamiętać  

Obywatelom dobrze znającym historię swojego kraju, oddającym hołd tym, 

których ofiara jest ceną naszej obecnej wolności nikt nigdy nie będzie w stanie wmówić 

nieprawdziwej wersji dziejów, gdzie relatywizuje się fakty i odpowiedzialność za zło, 

nawet za największe zbrodnie. Mieliśmy już przecież do czynienia i z przedstawianiem 

inwazji sowieckiej z 17 września 1939 roku jako przyjścia Polsce z pomocą i wzięcia  

w opiekę wschodnich terytoriów Rzeczypospolitej, i nawet z próbą sugerowania, że 

istniały polskie obozy koncentracyjne. Trzeba się przed tym bronić i na tak niezwykle 

groźne, fałszywe reinterpretacje historii zdecydowanie reagować.  

Oddając dziś hołd żołnierzom Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych 

pamiętajmy, że Ich czyn - obok bohaterstwa powstańców warszawskich - jako jeden  

z heroicznych aktów poświęcenia w walce o prawdziwą niepodległość Rzeczypospolitej 

zasługuje na wieczną pamięć i wdzięczność potomnych. Chwała Bohaterom!  

Z serca dziękuję organizatorom corocznych uroczystości patriotycznych  

w Wygodzie. Wnosicie swoim działaniem ważny wkład w kształtowanie nie tylko 

świadomości historycznej mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej, ale i współczesnego 

patriotyzmu Polaków. 
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