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Szanowny Panie Wójcie,
Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystym odsłonięciu miejsca straceń
12 Żołnierzy bądź Współpracowników Armii Krajowej zamordowanych przez Niemców
25 maja 1944 roku w Bakałarzewie. Żałuję, że ze względu na trwające 1. posiedzenie Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji i obowiązki rządowe nie mogę wziąć udziału w tym
ważnym wydarzeniu. Proszę więc o przyjęcie tą drogą słów okolicznościowej refleksji.
Oddajemy dziś hołd naszym rodakom związanym z Armią Krajową, którzy zostali
straceni w Bakałarzewie przez niemieckiego nazistowskiego okupanta. Ten barbarzyński
i zbrodniczy akt represji stanowił przejaw ówczesnej polityki okupacyjnej III Rzeszy polegającej
na likwidacji struktur ruchu oporu na ziemiach polskich.
Nasi przodkowie zapłacili najwyższą cenę za obronę patriotycznych i nieprzemijających
wartości, które każdy z żołnierzy Armii Krajowej nosił w swym sercu – Bóg, Honor i Ojczyzna.
Próbowali przeciwstawić się najeźdźcy i w obronie wolności oddawali życie z marzeniem
o odzyskaniu niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Choć od tamtych wydarzeń minęło już 75 lat, pamięć o nich jest niezwykle bolesna
i wciąż żywa. Obowiązkiem nas wszystkich jest pamiętać, czcić oraz przekazywać obecnym
i przyszłym pokoleniom prawdę historyczną. Swoją postawą i postępowaniem tworzymy
podwaliny pod budowę silnej wspólnoty narodowej. Polacy są narodem tragicznie
doświadczonym w swojej ponad tysiącletniej historii i dlatego szczególnie powinniśmy
troszczyć się o zachowanie pamięci o bohaterach naszej niepodległości.
Serdecznie dziękuję organizatorom i uczestnikom dzisiejszej uroczystości. Stanowi ona
ważny wkład w kształtowanie nie tylko świadomości historycznej mieszkańców Ziemi
Suwalskiej, ale i współczesnego patriotyzmu Polaków.
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