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Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach 79. rocznicy bitwy
pod Olszewem. Żałuję, że ze względu na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę w nich
uczestniczyć. Proszę więc o przyjęcie tą drogą słów okolicznościowej refleksji.
13 września 1939 roku Suwalska Brygada Kawalerii napotkała w drodze do
Olszewa niemiecki oddział. Korzystając z elementu zaskoczenia rozpoczęła atak na
pozycje nieprzyjaciela. Natarcie polskich szwadronów po ponad pięciogodzinnej nocnej
walce z wojskami pancernymi wroga zostało zatrzymane. Przeciwnik stracił około 100
żołnierzy oraz poniósł duże straty w sprzęcie. Po stronie polskiej poległo 70 żołnierzy,
a ponad 100 zostało rannych. Następnego dnia, 14 września w godzinach rannych
Niemcy w odwecie spacyfikowali wieś. Palili zabudowania, mordowali cywilów, dobijali
rannych żołnierzy polskich, rozstrzeliwali wziętych do niewoli jeńców. W tej bestialskiej
akcji zginęły 53 osoby.
Choć od tamtych wydarzeń minęło już 79 lat, pamięć o nich jest niezwykle
bolesna i wciąż żywa. Obowiązkiem nas wszystkich jest pamiętać i czcić polskich
bohaterów oraz przekazywać obecnym i przyszłym pokoleniom prawdę historyczną.
Swoją postawą i postępowaniem również dzisiaj tworzymy podwaliny pod budowę silnej
wspólnoty narodowej. Polacy są narodem boleśnie doświadczonym w swojej ponad
tysiącletniej historii i dlatego szczególnie powinniśmy troszczyć się o nasze dziedzictwo.

Serdecznie dziękuję organizatorom tegorocznych obchodów. Stanowią one ważny
wkład w kształtowanie nie tylko świadomości historycznej mieszkańców regionu, 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.
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