
Szanowni Państwo! 

Szanowni Kombatanci II wojny światowej! 

Droga Młodzieży! 

Każdego roku spotykamy się w tym miejscu, przed pomnikiem ofiar hitleryzmu w Nawrze, my, 

przedstawiciele lokalnych władz, kościoła, organizacji społecznych, oraz kombatanci i młodzież, bo 

taką odczuwamy potrzebę i dlatego że jest to nasz obowiązek. Spotykamy się tutaj, by oddać hołd 

żołnierzom II wojny światowej, wszystkim obrońcom naszej ojczyzny, którzy nie szczędzili krwi i życia, 

aby jej bronić przed hitlerowskim i sowieckim najeźdźcą. Spotykamy się tutaj także po to, by skłonić 

młode pokolenia do odrobienia tej niewątpliwie trudnej lekcji historii, do wyciągnięcia z niej 

właściwych wniosków na przyszłość.  

 

Szanowni Państwo! 

Powiat lubawski, który graniczył z Prusami Wschodnimi, był jednym z pierwszych, który przeciwstawił 

się Trzeciej Rzeszy. Mieszkańcy powiatu od pierwszego dnia wojny doświadczyli wielu okrucieństw – 

najpierw miały miejsce aresztowania, przesłuchania, tortury, następnie eksterminacja najlepszych 

synów tej ziemi, elity intelektualnej, politycznej i gospodarczej, w pierwszym rzędzie katolickich 

księży i nauczycieli.  

Pozwolą Państwo, że przywołam te najtragiczniejsze dla naszego powiatu wydarzenia: w pierwszej 

dekadzie września zamordowano małżeństwo Kuligowskich – Edwarda, naczelnika poczty, i jego 

żonę, nauczycielkę. W październiku miała miejsce największa na terenie ziemi lubawskiej zbrodnia 

hitleryzmu – w Bratianie, w lesie przy drodze do Ostródy, zamordowano ok. 150 mieszkańców 

Nowego Miasta Lubawskiego i okolic. W tym samym miesiącu zamordowano 6 mieszkańców powiatu 

w Bagnie, a w Gryźlinach – 23 mieszkańców tej miejscowości i okolicznych wsi. Od połowy 

października do połowy listopada trwały egzekucje naszych przodków w Nawrze, w miejscu, w 

którym stoimy. 7 grudnia na rynku w Nowym Mieście Lubawskim Selbstschutz dokonał publicznej 

egzekucji 15 mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. To tylko część tragicznych wydarzeń 

roku 1939 na naszej ziemi. W tym samym czasie i w latach następnych mieszkańcy powiatu 

lubawskiego ginęli na wielu frontach II wojny światowej i w obozach koncentracyjnych. 

Wspominając czasy II wojny światowej, nie można nie wspomnieć o 17 września, o ataku sowieckiej 

Rosji na Polskę, o nożu zadanym w plecy wycofującej się polskiej armii. O Katyniu. O gwałtach, 

torturach i zniszczeniach dokonanych przez „wyzwolicielską” Armię Czerwoną. 

Dzisiejsza uroczystość z pewnością nie ma służyć rozdrapywaniu zabliźnionych dawno ran. Ma nam 

przypominać, że po to, byśmy mogli żyć w wolnej i w pełni suwerennej Polsce, nasi przodkowie 

przelali morze krwi i ponieśli ogrom cierpień. Dlatego oddajemy im bezwzględny szacunek, pamięć i 

hołd. 


