
PRZEMÓWIENIE BURMISTRZA MIASTA 

 

Wiosną 1940 r. sowieccy oprawcy zamordowali kilkanaście tysięcy polskich oficerów. 

Zginęli za to, że byli Polakami, a stalinowscy zbrodniarze uznali, że nie da się ich 

wynarodowić i zsowietyzować. Władze Związku Radzieckiego przez kilkadziesiąt 

miesięcy próbowały tę zbrodnię ukryć, a przez następne kilkadziesiąt lat zakłamać, czyli 

przerzucić odpowiedzialność na inne zbrodnicze imperium – Niemcy hitlerowskie.  

W kłamstwie katyńskim związek radziecki wspierany był przez władze innych 

socjalistycznych państw, w tym niestety Polski Rzeczypospolitej Ludowej. Ale Naród 

Polski nigdy się z tym nie pogodził, pielęgnował pamięć i żądał prawdy o zbrodni 

katyńskiej. Taką postawę prezentowali również mieszkańcy Sulejówka. A jej przejawem 

było ufundowanie 18 lat temu z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka tablicy 

poświęconej mieszkańcom naszego Miasta zamordowanym w 1940 r. na tej nieludzkiej 

ziemi.  

Taka idea przyświecała również polskiej delegacji, która 10 kwietnia 2010 r. leciała  

na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Na jej czele stali prezydenci Lech Kaczyński  

i Ryszard Kaczorowski. Wiedzieli oni, iż prawda o zbrodni katyńskiej, zakłamywana przez 

tyle lat, zbyt wolno przenika do powszechnej świadomości. Za chęć głoszenia prawdy o tej 

zbrodni zapłacili najwyższą cenę – cenę swojego życia. 

My, Polacy żyjący obecnie, teraz również winni jesteśmy im pamięć i prawdę. Tak, jak tę 

pamięć i prawdę winni byliśmy i jesteśmy ofiarom zbrodni katyńskiej. Dlatego tutaj,  

w Sulejówku, z inicjatywy Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, 

Mieszkańcy naszego Miasta i innych miejscowości ufundowali tablicę poświęconą ofiarom 

tragedii smoleńskiej, która zawisła obok tablicy katyńskiej. Tą tablicą oddajemy hołd: 

Lechowi i Marii Kaczyńskim 

Ryszardowi Kaczorowskiemu 

Januszowi Zakrzeńskiemu 

Andrzejowi Przewoźnikowi 

Ks. Romanowi Indrzejczykowi 

Arturowi Francuzowi i wszystkim pozostałym.  

Józef Piłsudski – obywatel naszego Miasta z okresu międzywojennego mówił: „Naród, 

który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma 

prawa do przyszłości.” Dlatego my, mieszkańcy Sulejówka, my, Polacy XXI wieku winni 

jesteśmy, aby tę myśl Marszałka pielęgnować i wypełniać, mówiąc całemu światu, że 

zasługujemy na szacunek i mamy prawo do przyszłości. Musimy pielęgnować pamięć 

 i walczyć o prawdę o zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej, by świadectwa o tych 

wydarzeniach czas nie zaćmił i niepamięć. 


