
     Szanowni Państwo 

 

 

 

         Dziś rano o godzinie 4.50 minęła  kolejna 82 rocznica napaści wojsk niemieckich 

i słowackich na Polskę. Niemcy zaczęli wojnę od ataku bombowego na  miasto Wieluń, 

które nie miało żadnego znaczenia militarnego. Miasto zostało starte z powierzchni 

ziemi, nie oszczędzono ani szkoły ani szpitala. Ta pierwsza zbrodnia wojenna 

niemieckiej armii dokonana na cywilnej ludności, miała za cel pokazanie Polakom jaki 

czeka ich los, jeśli będą bronić swego kraju. Kilka minut później wojska niemieckie 

zaatakowały Westerplatte i tysiące innych miejscowości wzdłuż wspólnej granicy. 

 Polacy nie przestraszyli się przewagi militarnej napastników i stanęli do obrony 

swojej ojczyzny. Na zachodniej i północnej granicy państwa rozpoczęły się krwawe 

boje. Od południa zaatakowały Polskę sprzymierzone z Niemcami wojska słowackie. 

Od strony Prus ziemi białostockiej broniły pułki Wojska Polskiego z Łomży, 

Zambrowa i Białegostoku, zorganizowane w Samodzielną Grupę Operacyjną „Narew”. 

Zgrupowanie to  w sile 660 żołnierzy pod dowództwem gen. Młota Fijałkowskiego 

dokonało, wydaje się, rzeczy niemożliwej. Przez dwa tygodnie stawiali opór 

korpusowi pancernemu Guderiana, wyposażonemu w samoloty,  artylerię i dużą ilość 

czołgów. Szczególnie krwawy bój toczył się pod Nowogrodem i fortach Piątnicy. 

Dopiero złamanie obrony pod Strękową Górą, dowodzonej przez kap. Władysława 

Raginisa, pozwoliło Niemcom na zajęcie Zambrowa i okrążenie wojsk polskich 

zgrupowanych w rejonie Łomży. Po trzydniowej wręcz heroicznej walce zgrupowanie 

SGO „Narew” zostało przez Niemców rozgromione. Nieliczni żołnierze, głównie 

kawalerzyści, którzy wydostali się z okrążenia, podjęli dalszą walkę w zgrupowaniu 

SGO „Polesie” pod dowództwem gen. Kleeberga.  

 Po klęsce wojny obronnej ppłk. dypl. Lucjan Stanek tak napisał o swoich 

żołnierzach: 

 "Dla mnie i moich żołnierzy istniało tylko powierzone do wykonania zadanie. 

Robiliśmy wszystko, nie szczędząc własnych sił i życia, by sprostać danemu nam 

zaufaniu, by nigdy historia nie mogła nam zarzucić, że pułk nie wykonał swego zadania 

przez brak uporu i heroizmu. W walce ulegli przemocy, której najwyższe i 

najszlachetniejsze walory żołnierskie nie mogły zwalczyć. Szczycimy się do dziś, że 

nas w walce wybito i rozbito, gdyż świadomi jesteśmy, że ci, co polegli pod 

Nowogrodem, Szablakiem, Łomżą, Śledziami, Długoborzem, Srebrną, Srebrnym 

Borkiem, Łętownicą, Andrzejewem, Zarębami Kościelnymi- i Ci, którym w bitwach 

udało się życie zachować, obowiązek swój w stosunku do Ojczyzny wykonali” 

  W połowie września wojska niemieckie wyhamowały  mniej więcej na linii 

rzeki Bug. Dowództwo Wojska Polskiego nabrało nadziei, że obroni chociaż część 

państwa, gdyż mieliśmy na wschodzie  kraju duże zasoby ludzkie i zapasy 

zgromadzonej tam broni. Nadzieje te okazały się płonne, gdyż 17 września na wojska 

polskie uderzyła prawie milionowa armia radziecka. Atak ten był przysłowiowym 

gwoździem do trumny II Rzeczypospolitej. Żadne państwo świata nie mogłoby obronić 

się przed  tymi dwoma napastnikami. 

 



                                                     Szanowni Państwo 

 

  Skutkiem  napaści na państwo polskie: 

- Straciliśmy połowę swego terytorium, w tym dwa największe ośrodki kultury - Lwów 

i Wilno. 

- Straciliśmy 12 milionów obywateli, w tym sześć milionów zostało solidarnie przez 

Rosjan i Niemców zamordowanych. 

 - wymordowano nam prawie całą polską inteligencję, ocalało jedynie 1% osób z 

wyższym wykształceniem. 

- Gospodarka i infrastruktura zostały zniszczone w 80 -90%. 

- Zostaliśmy obrabowani przez okupantów ze wszystkiego co dało się wywieźć. Co 

   się nie dało zrabować, spalono lub wysadzano w powietrze. 

- Staliśmy się państwem okupowanym przez Związek Radziecki, ich wojska opuściły 

  Polskę dopiero w 1993 roku. 

- Wskutek rosyjskiej okupacji i wprowadzonej przez okupantów ideologii 

komunistycznej, przez dziesięciolecia  byliśmy krajem zacofanym technologicznie i 

cywilizacyjnie. 

- żaden z napastników nie wypłacił Polsce odszkodowań za straty jakie poniosła w 

   wyniku wojny. 

 

                                                       Drodzy Państwo 

 

 

  Każda kolejna  rocznica wybuchu II WŚ, sprzyja refleksji, kto w tym   

dramatycznym dla Polaków czasie pomagał nam, a kto Polsce szkodził. Na pierwszą 

część pytania odpowiedź jest krótka - nikt nam nie pomógł, również zachodni 

sojusznicy. Warto z tej nauki wyciągnąć wnioski i pamiętać że: 

 

-  to banki niemieckie, angielskie i amerykańskie pożyczyły Hitlerowi pieniądze na 

   wojnę z Polską. 

- prawie wszystkie europejskie i amerykańskie koncerny współpracowały do połowy 

   wojny  z przemysłem    niemieckim. 

- historia po raz kolejny pokazała, że sojusze militarne z Francją, Anglią i Ameryką 

  są nic nie warte, gdyż te kraje, nie mają w zwyczaju dotrzymywać zawartych 

   zobowiązań. 

- należy też pamiętać że część mieszkających w Polsce mniejszości narodowych, 

   takich  jak: Litwini, Białorusini i Ukraińcy w znacznej   liczbie, zdradziły   Polskę i 

   swoich  polskich  sąsiadów przyłączając się do najeźdźców. Należy liczyć się z 

   tym, że  mogą to uczynić ponownie w kolejnej kryzysowej sytuacji państwa. 

- bezpieczeństwo Polakom może zapewnić tylko silna własna armia, na tyle silna i 

   profesjonalna, aby nie opłacało się sąsiadom napadać na nasz kraj. Do tego państwo 

   powinno  prowadzić wielowektorową politykę zagraniczną. 

 

 

 Proszę,  przekazujcie tę prawdę historyczną kolejnym pokoleniom, gdyż jesteśmy to 



winni poległym i zamordowanym. 

  

                                                               Polacy 

 

  Przyszliśmy tu, pod ten pomnik w 82 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, 

aby oddać hołd: 

- obrońcom Ojczyzny, za  ich męstwo i  ofiarę z życia jaką Jej złożyli 

oddać hołd: 

- wywiezionym  mieszkańcom gminy Choroszcz  na Syberię i do Kazachstanu w 

   liczbie ponad dwustu osób, gdzie zaznali  zimna, głodu, a wielu z tego powodu 

   zmarło 

oddać hołd: 

- zamordowanym nauczycielom i kierownikom Szkół  Powszechnych gminy 

  Choroszcz 

oddać hołd: 

- zamordowanym  pacjentom i pracownikom Szpitala Psychiatrycznego w 

   Choroszczy 

oddać hołd: 

-zamordowanym w Treblince obywatelom Choroszczy wyznania mojżeszowego 

oddać hołd: 

- zamordowanym Polakom w miejscach straceń  w Nowosiółkach, Bacieczkach, 

Pietraszach, Grabówce, oraz w innych miejscach 

 

 

 

 

                                     Chwała bohaterom ! 

                                     Cześć ich pamięci ! 

 

 

 Choroszcz 1.08.2021r. 


