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Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w uroczystości 

poświęcenia i odsłonięcia pomnika mogiły zbiorowej - ofiar terroru niemieckiego  

z 1943 roku w Jasionowie. Żałuję, że ze względu na kolizję terminów z innymi przyjętymi 

wcześniej zobowiązaniami nie mogę w niej bezpośrednio uczestniczyć. Prosiłem więc, 

aby mógł mnie reprezentować radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, 

Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Pan Leszek Dec. 

Nie ma co ukrywać, że mamy obecnie do czynienia z poważnym zagrożeniem, 

jakie wiąże się ze słabnącą świadomością historyczną i wynikającym z tego kryzysem 

tożsamości narodowej. Pozostawia wiele do życzenia miejsce i rola nauczania historii  

w polskich szkołach, a procesy europejskiej unifikacji oraz globalizacji sprawiają,  

że młodzi Polacy czują się coraz bardziej obywatelami świata niż własnej Ojczyzny. 

Pamięć historyczna nie jest tylko oglądaniem się wstecz. To warunek mądrze 

kształtowanej przyszłości - „aby kroczyć drogą przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd  

się przyszło”. Dlatego tak cenna jest każda inicjatywa, która uczy szacunku dla minionych  
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dziejów i pozwala lepiej zrozumieć naszą współczesność i samych siebie. Jedną z nich 

jest bez wątpienia upamiętnienie ofiar niemieckiej zbrodni wojennej z okresu  

II wojny światowej, która została dokonana w Jasionowie. Obywatelom dobrze znającym 

historię swojego kraju, oddającym hołd tym, których ofiara jest ceną naszej obecnej 

wolności nikt nigdy nie będzie w stanie wmówić nieprawdziwej wersji dziejów, gdzie 

relatywizuje się fakty i odpowiedzialność za zło, nawet za największe zbrodnie. Mieliśmy 

już przecież do czynienia i z przedstawianiem inwazji sowieckiej z 17 września 1939 roku 

jako przyjścia Polsce z pomocą i wzięcia w opiekę wschodnich terytoriów 

Rzeczypospolitej, i nawet z próbą sugerowania, że istniały polskie obozy koncentracyjne. 

Trzeba się przed tym bronić i na takie niezwykle groźne, fałszywe reinterpretacje historii 

zdecydowanie reagować. Dzisiejsza sytuacja na Ukrainie, będąca wynikiem ekspansji 

rosyjskiego imperializmu po raz kolejny pokazuje, jak to wszystko jest wciąż aktualne. 

Jako poseł i obywatel Rzeczypospolitej Polskiej z serca dziękuję inicjatorom 

powstania pomnika ofiar niemieckiego terroru z 1943 roku w Jasionowie i organizatorom 

dzisiejszej uroczystości. Tym dziełem wnosicie swój ważny wkład w kształtowanie  

nie tylko świadomości historycznej mieszkańców Ziemi Lipskiej, ale i współczesnego 

patriotyzmu Polaków. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 
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