
 

 

 

 

       

            
 

 

 

 

 

Szanowny Pan 

Lech Łępicki 

Burmistrz Lipska 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

Szanowni Państwo, 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości 74. rocznicy 

zakończenia II wojny światowej, która odbywa się dziś w Lipsku. Żałuję, że ze 

względu na obowiązki parlamentarne i rządowe nie mogę w niej osobiście 

uczestniczyć. Proszę więc o przyjęcie tą drogą kilku słów okolicznościowej refleksji. 

74 lata temu zakończyła się najkrwawsza i najstraszliwsza wojna w historii 

świata. Polska była krajem, który poniósł w niej ogromne straty – około 6 milionów 

obywateli zginęło, a straty materialne, dziś wciąż oszacowywane, sięgnęły setek 

miliardów dolarów. Osiągnięte po 6 latach okupacji zwycięstwo nad hitlerowskimi 

Niemcami miało niestety dla Polaków bardzo gorzki smak. Gdy polscy żołnierze 

zdobywali Berlin, to na ziemiach polskich zajmowanych przez Armię Czerwoną 

instalowała się od już kilku miesięcy komunistyczna władza. Wyzwalając się spod 

okupacji niemieckiej na następne pół wieku zostaliśmy włączeni do strefy wpływów 

imperium sowieckiego. 

Niestety nasi dotychczasowi sojusznicy z Zachodu zdradzili nas na rzecz 

Stalina i pomniejszali wkład, jaki wnieśliśmy w zwycięstwo nad niemieckim 

nazizmem. Polacy nie kolaborowali z III Rzeszą, stworzyli sprawnie działające Polskie 

Państwo Podziemne oraz Armię Krajową – największą podziemną armię świata 

liczącą blisko 400 tys. ludzi. Polscy żołnierze walczyli na wszystkich frontach  

II wojny światowej. Niestety dzisiaj ich wysiłek jest często relatywizowany  

i niedoceniany. Pojawiają się również próby rewizji historii i przypisywania Polakom 

haniebnych czynów, jakich rzekomo mieli dopuścić się w czasie II wojny światowej. 

Musimy się temu zdecydowanie przeciwstawić.  

 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński 



 

W rocznicę zakończenia II wojny światowej pragniemy podziękować 

wszystkim, którzy we wrześniu 1939 roku stawiali opór najeźdźcom. Oddajemy hołd 

żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, żołnierzom Armii Krajowej, 

żołnierzom I i II armii Wojska Polskiego, powstańcom warszawskim oraz tym, którzy 

po zakończeniu II wojny światowej nie zgodzili się na dominację Związku 

Sowieckiego i prowadzili działania zbrojne w antykomunistycznym podziemiu 

niepodległościowym.  

 Chwała Bohaterom. Cześć Ich pamięci. 

 

  Z wyrazami szacunku 

 

                                                                       Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

      Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

        i Administracji 

 

        

     Jarosław Zieliński 
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