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72. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

16.09.2011

W związku z obchodami 72.rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, 16
września, Zastępca Komendanta NoOSG płk SG Piotr Perszke wraz z
delegacją i pocztem sztandarowym wziął udział w uroczystym apelu i
złożeniu wieńców pod pomnikiem Sybiraków na Cmentarzu
Komunalnym w Krośnie Odrzańskim. O świcie w dniu 17 września
1939r., kiedy oddziały Wojska Polskiego stawiały jeszcze opór armiom
niemieckim, Polska została zaatakowana przez Związek Sowiecki,
związany tajnym sojuszem z III Rzeszą (pakt Ribbentrop - Mołotow).
Siły sowieckie liczyły ponad 450 tysięcy żołnierzy. Liczba ta z każdym
dniem wzrastała, dochodząc pod koniec września do około półtora
miliona. Na wschodnich obszarach Polski w różnego rodzaju
jednostkach było ponad 200 tys. żołnierzy. A granicę wschodnią
dozorowało niespełna 20 tys. żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.
Dla Polski to był cios. Co roku wspominamy wielosettysięczną rzeszę
Polaków deportowanych przez władze sowieckie na Syberię i do
Kazachstanu. Wielu z nich już nigdy nie powróciło umierając z głodu,
zimna, chorób czy zamęczonych katorżniczą pracą na rzecz Związku
Radzieckiego.
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