
Szanowni Państwo, Droga Młodzieży, Szanowni Kombatanci,  

72 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie, które w całej naszej 

1050-letniej historii – bo tyle lat liczy nasze państwo, którego początek 

datuje się na rok przyjęcia chrztu w 966 roku, było najbardziej 

tragicznym, bolesnym wydarzeniem, bo jakież wydarzenie można 

porównać z Powstaniem Warszawskim, w czasie którego niemieccy 

barbarzyńcy w dwa miesiące wymordowali 200 000 naszych rodaków. 

A przez wiele lat prawda o bohaterach i ofiarach Powstania 

Warszawskiego była przemilczana lub zakłamana. A i po 1989 r. zbyt 

wolno ją odkłamywano i zbyt wolno bohaterowie tamtych czasów 

znajdowali właściwe miejsce w naszej historii.  

Dotyczy to szczególnie Cichociemnych - Polskich Komandosów                          
z okresu II wojny światowej, szkolonych  w Londynie i zrzucanych na 
ziemie polskie w celu wzmacniania ruchu oporu i  organizowania walki 
zbrojnej z niemieckim okupantem. Pamięć i prawda historyczna o tych 
najodważniejszych z odważnych najwolniej przebija się do 
świadomości narodowej. Cichociemni zrzucani byli na teren tak 
zwanego Generalnego Gubernatorstwa głównie w okolice Kielc                            
i Warszawy, w tym na tereny dzisiejszych powiatów wołomińskiego                            
i mińskiego. Dlatego kilka samorządów z tych powiatów, w tym 
Sulejówek postanowiło przypomnieć pamięć o tych dzielnych 
żołnierzach - obalić ostatni bastion zapomnienia. Zorganizowaliśmy 
dzisiaj Bieg „Cichociemni 44” na cześć 91 Cichociemnych  uczestników 
Powstania Warszawskiego. Bieg rozpoczął się tu w tym miejscu                          
o godz. 9.00 złożeniem wieńców i odśpiewaniem hymnu narodowego,                           
a zakończył w Ossowie w powiecie wołomińskim przy cmentarzu 
żołnierzy polskich poległych w walce z bolszewikami w 1920 roku. 

Będziemy ten inicjatywę kontynuować, bo takie biegi, takie 
uroczystości są potrzebne aby upamiętnić i oddać należne miejsce                          
w naszej historii bohaterom II wojny światowej, ale również są 
potrzebne, żeby pokazywać wzorce do naśladowania naszej młodzieży. 
Tej młodzieży, która tak pięknie w ostatnich dniach gościła w swoich 
domach młodzież z całego świata, również w Sulejówku i tej młodzieży, 



która do wczoraj z młodzieżą z całego świata uczestniczyła w Krakowie 
w Światowych Dniach Młodzieży. Musimy naszej polskiej młodzieży 
pokazywać piękne polskie wzorce z historii często zapomniane takie jak 
Cichociemni - moim zdaniem najodważniejszych ludzi w naszej historii. 
Ale takie uroczystości czy biegi nie wystarczą, potrzebne jest nauczanie 
historii Polski w polskich szkołach we właściwym wymiarze. Dlatego 
napawają optymizmem ostatnie decyzje władz oświatowych                                 
o zwiększeniu godzin nauczania historii,  bo dotychczasowa polityka 
władz, rugowanie nauczania historii Polski z polskich szkół 
przypominała politykę podcinania gałęzi na której się siedzi. 

Ksiądz Proboszcz w swojej homilii wspomniał o wielkim znaczeniu 
patriotycznego wychowania polskiej młodzieży w 20-leciu 
międzywojennym, które przyniosło efekt w postaci bohaterskich 
postaw młodych Polaków w okresie II wojny światowej. Dążmy                        
do tego, żeby naszą młodzież wychować w takim duchu i z takim 
skutkiem jak w II RP.  

Mam nadzieję, patrząc na naszą młodzież w czasie dzisiejszego Biegu 
„Cichociemni 44”, patrząc na naszą młodzież w trakcie Światowych Dni 
Młodzieży, że jest to możliwe, że wychowamy naszą młodzież w duchu 
patriotyzmu,  silnej świadomości narodowej i dumy z tego, że jesteśmy 
Polakami. A zakończę swoje wystąpienie hasłem, które dzisiaj 
wielokrotnie słyszałem z ust młodych ludzi biorących udział w Biegu 
„Cichociemni 44”:  „Cześć i Chwała Bohaterom”.  

 


