Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
tym co służą ojczyźnie.”

Wiceminister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Jan Kochanowski

Jarosław Zieliński
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Przewodniczący Powiatowego Zespołu
ds. Obchodów Świąt Państwowych
i Rocznic Patriotycznych
w Bielsku Podlaskim

Szanowni Państwo,
gromadzimy się dziś po raz kolejny w Lesie Pilickim przy Krzyżu
upamiętniającym zbrodnię popełnioną przed 74 laty na naszych rodakach przez
niemieckiego okupanta. To w tym miejscu 15 lipca 1943 roku Niemcy rozstrzelali około
tysiąca osób, w tym przedstawicieli inteligencji oraz duchownych. Zbrodnia ta była
częścią planu eksterminacji ludności polskiej, który z chwilą wybuchu II wojny światowej
i wkroczenia wojsk hitlerowskich oraz sowieckich do Polski był realizowany przed
obydwu najeźdźców.
Rozpoczęta w lipcu 1943 roku przez żołnierzy niemieckich zmasowana akcja
miała za zadanie eksterminację ludności zamieszkującej Bielsk Podlaski i jego okolice.
Chciano zniszczyć polskość oraz odebrać Polakom wolę walki. Stąd wśród ofiar tamtej
zbrodni było bardzo wielu przedstawicieli ówczesnej inteligencji i duchowieństwa, którzy
czynnie przeciwstawiali się okupantowi organizując lub uczestnicząc w konspiracji
i innych działaniach wspierających walkę o niepodległość. Celem przyświecającym
oprawcom było zatrzymanie, a następnie wymordowanie jak największej liczby ludności
cywilnej. Cała akcja była dokładnie zaplanowana, a ludzie, których wówczas zabito,
zginęli tylko dlatego, że byli i chcieli być Polakami.

Ich śmierć nie pozostała jednak bezowocna. Dziś ofiary ludobójstwa oraz żołnierze
organizacji niepodległościowych powracają do zbiorowej świadomości Polaków, a białe
karty naszej historii są systematycznie uzupełniane o wydarzenia wcześniej skazane na
zapomnienie. Budujące jest zwłaszcza to, że ku wyznawanym przez ofiary tamtych dni
wartościom coraz częściej skłaniają się dzisiaj ludzie młodzi. Dla nich ofiary represji na
tle narodowościowym i żołnierze podziemia są bohaterami oraz wzorami patriotycznej
postawy i pełnego oddania Ojczyźnie. Z tak ukształtowanym młodym pokoleniem
możemy być spokojni o przyszłość naszej Ojczyzny - Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Chwała Bohaterom. Cześć Ich pamięci.
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