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Jarosław Zieliński
Szanowny Pan
Jarosław Cukierman
Wójt Gminy Szumowo
Szanowny Panie Wójcie,
Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości upamiętnienia 99. rocznicy
walk 201 Ochotniczego Pułku Piechoty o wolność Ziemi Szumowskiej. Niestety ze względu
na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę w niej uczestniczyć. Proszę więc o przyjęcie tą drogą
kilku słów refleksji.
Rok 1920 pokazał światu, że odrodzona po latach niewoli Rzeczpospolita najbardziej ceni
wolność. Dowodem tego jest również bohaterstwo żołnierzy 201 Pułku Piechoty, wśród których
było wielu młodych ludzi, harcerzy i studentów, którzy mężnie stanęli przeciwko bolszewickiej
Armii Czerwonej. Wypełnili oni do końca swój żołnierski, patriotyczny obowiązek i obronili naszą
Ojczyznę. W ubiegłym roku ich odnalezione szczątki zostały uroczyście pochowane na cmentarzu
w Szumowie. W ten sposób mogliśmy choć w części spłacić wobec nich swój dług wdzięczności.
Choć od tamtych wydarzeń minęło już blisko sto lat, pamięć o nich jest wciąż żywa.
Z wielkim szacunkiem pochylamy się nad wszystkimi, którzy w walce o Niepodległą poświęcili
swe życie, składając je na ołtarzu Ojczyzny. Ich godne upamiętnienie służy podtrzymaniu prawdy
o tym ważnym okresie naszej historii. Wartości te są bowiem fundamentem wspólnoty narodowej.
Z serca dziękuję organizatorom tegorocznych uroczystości. Stanowią one ważny wkład
w kształtowanie nie tylko świadomości historycznej mieszkańców Ziemi Szumowskiej, ale
i współczesnego patriotyzmu Polaków.
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