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Szanowny Pan
Jan Kramnicz
Wójt Gminy Giby

Szanowny Panie Wójcie,
Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach 77. rocznicy
zamordowania pięciu żołnierzy sejneńskiego Korpusu Ochrony Pogranicza, które dziś
odbywają się w Gibach. Niestety, obowiązki poselskie i rządowe spowodowały, że nie
mogę osobiście uczestniczyć w tej patriotycznej uroczystości. Udaję się bowiem dzisiaj
wraz z policjantami z pielgrzymką do Częstochowy. Proszę przyjąć, chociaż tą drogą,
kilka słów okolicznościowej refleksji.
Dziś w sposób szczególny wspominamy pięciu polskich żołnierzy sejneńskiego
Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy zginęli służąc Ojczyźnie w trakcie najkrwawszego
konfliktu zbrojnego w dziejach świata – II wojny światowej. Napaść na Polskę najpierw
przez hitlerowskie Niemcy, a potem przez Związek Sowiecki stała się zaczątkiem
globalnego konfliktu zbrojnego, który miał tragiczny wpływ na losy Europy i świata.
Chcemy i musimy pamiętać o tamtych mrocznych latach i dramatycznych wydarzeniach,
ale naszą ludzką i patriotyczną powinnością jest przede wszystkim pamięć o tych, którzy
oddali życie za naszą wolność.
Niestety, prawda o tamtych wydarzeniach bywa nader często wypaczana.
Trzeba w sposób zdecydowany przeciwstawiać się fałszowaniu historii oraz szkalującym
naszą Ojczyznę informacjom. W dzisiejszym świecie, mimo wielu udogodnień w dostępie
do wiedzy, coraz trudniej o rzetelną informację i edukację historyczną.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przywraca po latach należne miejsce i rolę nauczaniu
historii w polskich szkołach. Pamięć i edukacja 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 pięciu żołnierzy
sejneńskiego Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy zostali zamordowani tylko dlatego, że
do końca służyli Polsce. Żołnierze ci, jak wielu innych bohaterów września 1939 roku, nie
szczędzili krwi i ponieśli najwyższą ofiarę życia w walce o wolność naszej Ojczyzny.
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. Dzisiejsza sytuacja na
Ukrainie będąca wynikiem ekspansji odradzającego się rosyjskiego imperializmu po raz
kolejny pokazuje, jak to wszystko jest wciąż aktualne.
Oddając hołd zamordowanym żołnierzom sejneńskiego Korpusu Ochrony
Pogranicza pamiętajmy, że Ich czyn – obok bohaterstwa Powstańców Warszawskich,
Żołnierzy Wyklętych, obrońców Ojczyzny Kampanii Wrześniowej i Żołnierzy Armii
Krajowej – jako jeden z heroicznych aktów poświęcenia w walce o prawdziwą
niepodległość Rzeczypospolitej zasługuje na wieczną pamięć i wdzięczność potomnych.
Chwała Bohaterom!
Jako poseł, minister i obywatel Rzeczypospolitej Polskiej z serca dziękuję
organizatorom uroczystości patriotycznych w Gibach. Wnosicie swoim działaniem ważny
wkład w kształtowanie nie tylko świadomości historycznej mieszkańców Ziemi
Sejneńskiej, ale i współczesnego patriotyzmu Polaków.
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