Swoją ofiara poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła.
79. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
W czwartek, 27 września przed pomnikiem żołnierzy Armii
Krajowej w Białymstoku odbył uroczysty apel pamięci w 79.
rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W
uroczystości udział wzięli kombatanci, przedstawiciele władz
miasta, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego reprezentował
Zbigniew Kamiński.
- Obchodzimy dzisiaj uroczyście rocznicę powstania Polskiego
Państwa Podziemnego, tego dnia w 1939 roku odebrano polskiemu
żołnierzowi ostatni karabin – mówił w czasie uroczystości Czesław
Chociej, prezes Zarządu Okręgu AK w Białymstoku. - Wydawało się,
że już nigdy tej Polski nie będzie kiedy dwóch najeźdźców najechało
nasz kraj. W krótkim czasie jednak otrząsnęliśmy się i powstało
Polskie Państwo Podziemne a razem z nim wojsko polskie i
największy w nim Związek Walki Zbrojnej.
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Polskie Państwo Podziemne było fenomenem w skali europejskiej, a
nawet światowej, z uwagi na rozbudowane struktury, które objęły
całe terytorium II Rzeczpospolitej (a nawet wychodziły poza ziemie
przedwojennej Polski) oraz zakres prowadzonych w konspiracji
prac. PPP nie ograniczało się do bieżącej walki z okupantami, ale
prowadziło także w szerokim zakresie prace przygotowawcze na
okres „przełomu” (powstania powszechnego) oraz na okres
powojenny - komórki organizacyjne przygotowały plany odbudowy
różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego na okres 10 lat
po wojnie. Pamiętać też należy o prowadzonej szeroko w czasie
okupacji akcji tajnego nauczania na wszystkich szczeblach od szkół
powszechnych po uniwersytety, w którym brało udział setki tysięcy
młodych ludzi (niektórzy twierdzą, że było to około miliona osób).
27 września jest obchodzony jako dzień Polskiego Państwa
Podziemnego od 1998 roku.
– W strukturach PPP uczestniczyły ogromne ilości polskich
patriotów – podkreślał wojewoda Bohdan Paszkowski. - Dzisiaj
chcemy im oddać cześć i chwałę. Zwłaszcza tym, co oddali swoje
życie za ojczyznę. Wszyscy mamy świadomość jak trudne to były
czasy, jako skomplikowana sytuacja międzynarodowa, jakie ofiary
naród polski ponosił. O tym pamiętamy.
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