
 

 

 

 

       

            
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

osiemdziesiąt lat temu wojska niemieckiej III Rzeszy zaatakowały terytorium 

Rzeczypospolitej. Rozpoczęła się najpierw trwająca ponad miesiąc batalia o obronę naszych 

granic, a potem sześcioletnia walka o odzyskanie niepodległości, którą nasza Ojczyzna znowu 

utraciła po zaledwie dwudziestoletnim okresie wolności. Dwa tygodnie później sowiecka Armia 

Czerwona uderzyła od wschodu na Polskę realizując w ten sposób pakt zawarty pomiędzy 

dwoma totalitarnymi reżimami – hitlerowskimi Niemcami i Związkiem Sowieckim.  

Polscy żołnierze walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, gdzie w obronie 

wolności oddawali życie z marzeniem o odzyskaniu niepodległości przez naszą Ojczyznę.  

II wojna światowa cechowała się wyjątkowym barbarzyństwem na niespotykaną dotąd skalę  

i milionami indywidualnych dramatów. Nie ma chyba w Polsce rodziny, której nie dotknęłoby 

okrucieństwo drugiej apokalipsy.  

W sposób szczególny wspominamy dziś cywilne ofiary ataku na Wieluń, bohaterskich 

obrońców Westerplatte, Wizny, Poczty Gdańskiej, a także uczestników bitwy nad Bzurą i pod 

Kockiem. Wyrażamy naszą wdzięczność i oddajemy cześć wszystkim, którzy wówczas stanęli 

w obronie niepodległości Polski i wolnego świata.  

Próba przeciwstawienia się najeźdźcom została okupiona krwią tych, którzy polegli na 

ołtarzu Ojczyzny. Chociaż dziś Polacy nie muszą walczyć z bronią w ręku o swoją 

niepodległość, to przed nami stoi wielkie zadanie budowy sprawiedliwej, bezpiecznej i dumnej 

Polski, po której suwerenność już nigdy nikt nie wyciągnie ręki. Cześć i chwała Bohaterom! 

 

        Z wyrazami szacunku 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

               Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

             i Administracji 

 

        

           Jarosław Zieliński 
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