Pripomenuli sme si 69. výročie oslobodenia Bardejova a okresu. Spája nás
minulosť s dneškom
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BARDEJOV - Pamätník vďaky na Námestí SNP bol v piatok 17. januára 2014 miestom
osláv 69. výročia oslobodenia Bardejova a nášho okresu.
Uctiť si a pripomenúť tento významný medzník v našej novodobej histórii prišli odbojári
a členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov i Zväzu vojakov SR,
predstavitelia miestnej štátnej správy a samosprávy na čele s primátorom mesta Borisom
Hanuščakom a prednostom okresného úradu Miroslavom Bujdom, zástupcovia úradov,
inštitúcií a organizácií s pôsobnosťou v okrese, predstavitelia ozbrojených zložiek, občania
mesta, školská mládež a deti MŠ.
Medzi hosťami bol predseda SZPB Pavol Sečkár, tajomník ÚR SZPB Viliam Longaver,
poslanec NR SR Viliam Holeva, zástupcovia Generálneho konzulátu Ukrajiny v Prešove,
delegácia z družobného mesta Gorlice a veliteľ 2. mechanizovanej brigády v Prešove
plk. Martin Michalko.
Po položení vencov a kvetov pri stene pamätníka a recitácii básne Jána Nagajdu
"Bardejovská pieta" v podaní Dominiky Duboveckej, privítal účastníkov osláv moderátor
Štefan Hij a po úvodných slovách vyzval primátora mesta Borisa Hanuščaka o prednesenie
slávnostného príhovoru.
Vo svojom príhovore primátor Boris Hanuščak okrem iného poznamenal, že vo chvíli,
keď si spoločne pripomíname 69. výročie ukončenia nezmyselného vojnového besnenia na
území nášho mesta, oslobodenie Bardejova od fašizmu, ktorého ideológia je symbolom
krutosti, ničenia ľudskej dôstojnosti a stala sa najbrutálnejším zločinom človeka proti
človeku, vzdávame hold všetkým, ktorí sa pričinili o naše oslobodenie.
"Aj s odstupom niekoľkých desaťročí patrí naša vďaka a úcta vojakom osloboditeľskej
Červenej armády, vojakom 1. československého armádneho zboru, ktorí priniesli obrovskú
osobnú obetu, stratili, či riskovali svoje životy. Svojou morálkou, sebazaprením, nasadením,
umom a oddanosťou v záujme boja za slobodu priniesli i do nášho mesta vytúžený koniec
fašistickej poroby. Toto sú fakty a skutočnosti, ktoré nesmieme nikomu a nikdy dovoliť
prekrúcať, či spochybňovať. Hrdosť národa siaha tak ďaleko ako ďaleko siaha jeho pamäť.
Aj to je dôvod kvôli ktorému nemôže náš bežný život, aj keď s odstupom rokov
a udalostí, plynúť iba v zabehanom tempe všedného dňa. V konkrétnom čase a priestore sme
zviazaní s našou minulosťou, nadväzujeme i zveľaďujeme historické dedičstvo, preberáme
jeho tradície, ctíme si jeho hodnoty overené časom, udalosťami a skúsenosťami našich
predkov.
Aj dnes sme preto prišli na toto výnimočné pietne miesto, aby sme si po šesťdesiatich
deviatich rokoch uctili všetkých, ktorí sa pričinili o oslobodenie nášho Bardejova,
pripomenuli si tých, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu a mierovú súčasnosť. Je to
naša naliehavá povinnosť aj v týchto časoch, pretože zabúdanie by mohlo opäť priniesť
ľahostajnosť, ktorá ohrozuje obozretnosť, prináša riziká, ktoré deformujú význam tradičných
hodnôt, pevných pilierov nášho života, medzi ktoré patrí i oslobodenie nášho mesta."
"Deň oslobodenia Bardejova navždy zostane v pamäti našich občanov! Aj
organizovaním týchto osláv nikdy nezabudneme na tých, ktorí sa svojimi životmi pričinili o
jeho oslobodenie a rozkvet!

V tejto chvíli vzdávam úctu všetkým účastníkom protifašistického odboja, klaniam sa
pamiatke padlých a vyjadrujem potešenie nad tým, že ste si svojou účasťou prišli pripomenúť
túto významnú udalosť." - uviedol v závere svojho vystúpenia Boris Hanuščak.
K účastníkom osláv sa prihovoril aj predseda SZPB Pavol Sečkér, ktorý pripomenul
historické súvislosti boja proti fašizmu, hrdinstvo tých, ktorí nám vybojovali slobodu
a zdôraznil potrebu čeliť snahám, ktoré by viedli k oživovaniu fašizmu v akýchkoľvek jeho
podobách.
Minúta ticha a štátna hymna SR ukončili prvú časť osláv 69. výročia oslobodenia mesta
a okresu, ktoré potom pokračovali v Obradnej sieni MsÚ odovzdávaním Ceny primátora
a koncertom vďaky.
Súčasťou programu osláv 69. výročia oslobodenia mesta a okresu Bardejov bolo v
sobotu 18. januára 2014 na Radničnom námestí vojensko-historické podujatie, ktoré poskytlo
obyvateľom mesta a ďalším záujemcom dobovú ukážku a rekonštrukciu bojov a oslobodenie
nášho mesta. Postarali sa o to členovia Spišského klubu vojenskej histórie Gvardija
a novovznikajúceho klubu vojenskej histórie v Bardejove.
Medailu M. R. Štefánika III. stupňa odovzdal počas osláv 69. výročia oslobodenia
Bardejova a nášho okresu predseda SZPB Pavol Sečkér (vpravo) predsedovi Oblastného
výboru SZPB Jánovi Šnyrovi. Na snímke vľavo je Viliam Longaver, tajomník ÚR SZPB.
Ocenenia v podobe Cestného uznania ÚR SZPB sa dostalo Mestu Bardejov a Okresnému
úradu v Bardejove, ktoré prevzali primátor Baris Hanuščak a prednosta OkÚ Miroslav Bujda.

