
Szanowni Paostwo,  

w całej historii XX wieku, a zwłaszcza podczas II wojny światowej dwa 

totalitaryzmy, czerwony i brunatny, dążyły do eksterminacji naszego narodu.   

15 września, czyli dzieo pacyfikacji Cechówki wpisuje się w ten ponury 

scenariusz.  Mieszkaoców Sulejówka nie ominęła tragiczna polska historia                  

II wojny światowej. Nasi mieszkaocy ginęli w czasie kampanii wrześniowej,                 

w strukturach polskiego paostwa podziemnego, walczyli i ginęli w powstaniu 

warszawskim, byli mordowani w Katyniu, wywożeni do sowieckich łagrów                   

i niemieckich obozów koncentracyjnych. Taki los spotkał miłośniaoskich Żydów, 

obywateli polskich a Polacy ich ratujący płacili za to życiem swoim i swoich 

rodzin. Mimo wysiłków okupantów przetrwaliśmy jako naród, a duża w tym 

zasługa okresu poprzedzającego wojnę, dwudziestolecia międzywojennego,                

w którym wychowano pokolenie wierne Bogu i Polsce, a także, co szczególnie 

ważne, paostwu polskiemu. I to – podkreślmy – po 120 latach zaborów, kiedy 

również nas germanizowano i rusyfikowano. Czy dzisiaj, kiedy szczycimy się 

odzyskaną przed 25 laty wolnością potrafiliśmy wychowad podobne pokolenie? 

Wierzę, że tak i że nigdy nie będzie nam dane tego sprawdzid.  Mam nadzieję, że 

tak, chod nawet ze sfer rządzących dziś  krajem słyszymy głosy, że polskie 

paostwo istnieje tylko na papierze, że wszystko jest tylko grą niejasnych 

interesów, o których zwykły obywatel nie ma pojęcia. Czy tak samo myślał 

minister spraw zagranicznych Józef Beck, kiedy w 1939 roku,                                           

w przeddzieo wybuchu wojny mówił z trybuny sejmowej: „Pokój jest rzeczą 

cenną i pożądaną. Nasza generacja skrwawiona w wojnach na pewno na okres 

pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją 

cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pokoju za wszelką cenę! 

Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i paostw, która jest bezcenna.              



Tą rzeczą jest honor!”. Ten honor i taka postawa pozwoliły Polakom przetrwad 

koszmar II wojny światowej.  

Mieszkamy w Sulejówku, kochamy to miasto. Ale czy często zastanawiamy się 

nad tym, właściwie dlaczego jest nam tak drogie? Czy tylko dlatego, że mieliśmy 

tak wspaniałą historię, z której możemy byd dumni? Przecież nie każdy 

mieszkaniec naszego miasta interesuje się nią, nie każdy ją zna. Dlaczego zatem 

cieszymy się, że nasza mała ojczyzna mimo trudności wciąż rozwija się                           

i możemy dobrze się w niej czud? Odpowiedź tkwi w nas samych.  To my 

jesteśmy tym miastem, my wszyscy tworzymy jego niepowtarzalny klimat. Ono 

jest po prostu takie, jacy my jesteśmy, bo wszyscy tu mieszkamy, widzimy na co 

dzieo, że Sulejówek z roku na rok pięknieje. Dziś cieszymy się wolnością                  

i możemy pracowad dla siebie, swoich rodzin i miasta. Nie możemy jednak 

zapomnied o tych, którzy tego szczęścia nie doświadczyli. Myślę tu                                 

o zamordowanych z Cechówki, których ofiara zobowiązuje nas do pamięci, bo 

przecież nie była ona daremna. Pamiętaliśmy o nich 1 listopada zeszłego roku, 

kiedy zorganizowaliśmy kwestę na odnowienie grobów pomordowanych                      

15 września. Pierwsze nagrobki odnowimy już niebawem, a kwesta będzie 

kontynuowana corocznie.  

Szanowni Paostwo, 

my mieszkaocy Sulejówka, jesteśmy szczególną społecznością, z powodu naszej 

historii, pięknej, acz tragicznej, której symbolicznie patronuje Marszałek Józef 

Piłsudski.   

Sytuacja polityczna za naszą wschodnią granicą jest niepewna, niestabilna. 

Dlatego powinniśmy wciąż myśled o naszym paostwie, starad się każdego dnia, 

żeby było silniejsze. Takie zadanie zostawił nam Józef Piłsudski, który polskie 

paostwo uważał za wartośd najwyższą. Paostwo, w którym wszyscy, niezależnie 



od narodowości, wyznawanej wiary i poglądów, będą czuli się bezpieczni.                 

Ale również wszyscy obywatele polscy, bez względu na narodowośd, 

wyznawaną wiarę i poglądy będą pracowali na rzecz tego paostwa. Paostwa, 

rozumianego jako całośd i jako jego poszczególne części – małe ojczyzny takie 

jak nasz piękny Sulejówek.    

 

 


