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Dopiero od kilku lat w sposób oficjalny w naszym mie-
�cie zaczêli�my obchodziæ Rocznicê Powstania Warszaw-
skiego. 1 sierpnia 2005r. o godz. 1700 d�wiêk syren przy-
pomnia³ bi³gorajanom kolejn¹, 61 rocznicê jego wybu-
chu. Przed Pomnikiem Armii Krajowej na �Skwerze So-
lidarno�ci� stawi³y siê poczty sztandarowe, delegacje �ro-
dowisk kombatanc-
kich, organizacji
obywatelskich, dele-
gacje samorz¹dowe,
pracownicze oraz
mieszkañcy Bi³gora-
ja. Porucznik
�Wrzos� Stanis³aw
Mazur ¿o³nierz Ar-
mii Krajowej przy-
pomnia³ zebranym
okoliczno�ci, prze-
bieg i skutki Po-
wstania Warszaw-
skiego podkre�laj¹c
jego heroizm i wolê
walki ujarzmionego
narodu. Z kolei Marian Kurzyna - Wiceprzewodnicz¹-
cy Rady Powiatu wskazuj¹c na potrzebê rozbudzania
w�ród m³odzie¿y postaw patriotycznych w swym wy-
st¹pieniu przypomnia³: �bohaterstwo powstañców
warszawskich spod znaku Armii Krajowej i wielka
danina krwi, jak¹ z³o¿yli w walce o wolno�æ nieujarz-
mionej stolicy Warszawy, stawia ich bitewn¹ ofiarê
w�ród najwiêkszych zrywów polskiego narodu w jego
ponad tysi¹cletniej historii. To mi³o�æ do ukochanej
Ojczyzny Polski wpojona w rodzinnych domach
i polskiej szkole by³a ich najwiêksz¹ si³¹. Tej
mi³o�ci nie zdo³a os³abiæ nawet zdrada sojusz-
niczej armii Zwi¹zku Radzieckiego, czekaj¹-
cej na prawym brzegu Wis³y na totalne wynisz-
czenie prawnego sukcesora do objêcia steru
rz¹dów po wojnie. Z tego ogromnego �ród³a
patriotyzmu i mi³o�ci Ojczyzny, jakim by³o Po-
wstanie Warszawskie tak d³ugo dyskredytowa-
na w naszej najnowszej historii wp³ynie dla nas
wszystkich nauka, ¿e w wychowaniu m³odego
pokolenia nale¿y po³o¿yæ nacisk na patrio-
tyzm�. Uroczysto�æ zakoñczy³a siê z³o¿eniem
przed pomnikiem kwiatów i wieñców, maj¹-
cych przypominaæ bi³gorajanom, i¿ Pamiêæ
o Powstaniu Warszawskim jest wci¹¿ ¿ywa.

Dzi� ¿yjemy w wolnej Polsce, dlatego tym bardziej po-
winni�my sobie zadaæ pytanie jak to mo¿liwe, ¿e tak
ogromna tragedia minê³a w �wiadomo�ci Europy niemal
bez echa? Czy dzisiaj po tamtych do�wiadczeniach jeste-
�my m¹drzejsi? Dlaczego gen. Antoni Chru�ciel ps.
�Monter�, jeden z wy¿szych dowódców Powstania War-
szawskiego pozbawiony zosta³ obywatelstwa polskiego?
Dlaczego musia³ przebywaæ na emigracji i dopiero w 2004
roku w 60 lat od wydarzeñ, a 20 lat po �mierci genera³a

córki mog³y zgodnie z ¿y-
czeniem zmar³ego pocho-
waæ jego prochy w Polsce?
Dlaczego dopiero w 60 lat
po powstaniu uda³o siê
stworzyæ w Warszawie od
dawna obiecywane Mu-
zeum Powstania Warszaw-
skiego? Dlaczego Powsta-
nie Warszawskie, w którym
zginê³o 10 ty�. ¿o³nierzy
niemieckich jest uto¿samia-
ne przez Europê i �wiat z po-
wstaniem w Getcie ̄ ydow-
skim, w trakcie którego
zginê³o 14 ¿o³nierzy nie-
mieckich? Czy jako Pola-

cy nie zatracili�my instynktu narodowego? Czy¿ wy-
kute w kamieniu Pomnika AK przes³anie wielkiego
polskiego romantyka Adama Mickiewicza �walka
o wolno�æ gdy siê raz zaczyna z krwi¹ ojca spada dzie-
dzictwem na syna� nie zobowi¹zuje nas wszystkich
do pamiêci historycznej, do tego, by kolejne rocznice
Powstania Warszawskiego na trwa³e wpisa³y siê w ka-
lendarz rocznic historycznych naszego miasta.


