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17 czerwca 2018 r. dr hab. Piotr Kardela Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku i Naczelnik
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej dr Paweł P. Warot uczestniczyli w Suwałkach w
odsłonięciu  Pomnika  Ofiar  Obławy  Augustowskiej  z  lipca  1945  r.  Uroczystość  poprzedziła
msza święta w intencji Ojczyzny, która rozpoczęła się o godz. 10.00 przed kościołem pw.
Bożego Ciała  OO.  Franciszkanów.  Koncelebrowanej  mszy świętej  przewodniczył  JE  abp
Leszek Głódź - Metropolita Gdański, który wygłosił też homilię, w której odniósł się do
pięknych choć tragicznych dziejów Polski. Metropolita przypomniał, że w XX w. okupanci,
zarówno sowiecki, jak też niemiecki dokonywali czystek etnicznych, mordowali naszych
przywódców politycznych i przedstawicieli elit narodu polskiego.

Przed błogosławieństwem odczytany został przez ministra Jarosława Zielińskiego specjalny
list Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa „Prawa i Sprawiedliwości”. Po mszy świętej nastąpił
przemarsz uczestników na miejsce odsłonięcia i poświęcenia Pomnika na rondzie o tym
samym  imieniu  na  skrzyżowaniu  ulic  Armii  Krajowej  i  Mikołaja  Reja.  W  uroczystości
uczestniczyli  licznie przybyli  goście,  oprócz wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego,
Józef  Mozolewski,  Przewodniczący  Regionu  Podlaskiego  NSZZ  „Solidarność”,
przedstawiciele  wojska,  w  tym płk  Sławomir  Kocanowski  dowódca  Podlaskiej  Brygady
Obrony Terytorialnej, a także przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej, kombatanci oraz młodzież, w tym harcerze, którzy prowadzili całą uroczystość. W
specjalnym liście skierowanym do uczestników uroczystości, Prezes Instytutu dr Jarosław
Szarek przekazał,  iż  IPN,  a  zwłaszcza jego białostocki  oddział  od lat  podejmuje  wiele
przedsięwzięć związanych z tragicznymi wydarzeniami z lipca 1945 r., wymienił inicjatywy
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zmierzające do upamiętnienia ofiar, a także rozmaite działania o charakterze edukacyjnym
i naukowym. Prezes wspomniał też, że prokuratorzy Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu zajmują się śledczym badaniem tych wydarzeń. Dr Szarek podkreślił,
że  komunistyczna  dyktatura  przez  pół  wieku  czyniła  wszystko,  aby  zatrzeć  pamięć  i
dowody sowieckiej odpowiedzialności za tę zbrodnię. Prezes wyraził wdzięczność i uznanie
tym wszystkim, którzy mimo stosowanych wobec nich represji stawali w obronie prawdy i
upominali się o prawo do pamięci o ofiarach z 1945 r.


