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Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach 75. rocznicy dokonania
mordu na mieszkańcach wsi Jasionowo. Żałuję, że ze względu na obowiązki poselskie i rządowe
nie mogę w nich uczestniczyć. Proszę więc o przyjęcie tą drogą słów okolicznościowej refleksji.
Pacyfikacja Jasionowa w 1943 roku została dokonana przez niemieckiego okupanta
wobec mieszkańców patriotycznej Ziemi Augustowskiej. W odwecie za aktywną współpracę
z niepodległościowym ruchem oporu 58 naszych rodaków zostało zamordowanych. W nocy z 25
na 26 sierpnia oddział niemieckich żołnierzy otoczył wieś i nad wykopanymi wcześniej dołami
strzałami w tył głowy pozbawił życia większość mieszkańców wsi, której zabudowania zostały
następnie doszczętnie zniszczone.
Choć od tamtych wydarzeń minęło już 75 lat, pamięć o nich jest niezwykle bolesna
i wciąż żywa. Na ołtarzu Ojczyzny swoje życie złożyli ludzie, którzy byli oddani Polsce. Ich
godne upamiętnienie służy podtrzymaniu prawdy o tym tragicznym okresie naszej historii
i oddaniu ofiarom należnego szacunku. Wartości te są fundamentem naszej wspólnoty
narodowej.
Serdecznie dziękuję organizatorom tegorocznych obchodów. Stanowią one ważny wkład
w kształtowanie nie tylko świadomości historycznej mieszkańców Augustowszczyzny, ale
i współczesnego patriotyzmu Polaków, co jest szczególnie istotne w jubileuszowym roku
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym wyjątkowym czasie poświęćmy jeszcze
bardziej niż dotąd nasze serca, myśli oraz czyny niepodległej i suwerennej Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej.
Z wyrazami szacunku
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Jarosław Zieliński
Warszawa, 26 sierpnia 2018 roku
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa
Biura Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego:
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 32, tel. (87) 566 55 48
15-062 Białystok, ul. Warszawska 13/5, tel. (85) 653 77 69
16-300 Augustów, ul. Młyńska 20/6, tel. (87) 644 57 73
16-500 Sejny, ul. J. Piłsudskiego 28, tel. (87) 565 66 04

e-mail: jaroslaw.zielinski@sejm.pl

www.jaroslawzielinski.pl

