
Drodzy Kombatanci, Szanowni Państwo, Droga Młodzieży, 

70 lat temu po 5 latach bestialskiej okupacji niemieckiej 

żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego chwycili za broń. 

Wraz z mieszkańcami Warszawy stanęli do walki, aby 

pomścić zbrodnie dokonane przez Niemców na swoich 

bliskich, na swoim narodzie. Stanęli do walki, aby wybić się 

na niepodległość. Niestety, wydarzenia z 1944 roku 

pokazywały, że olbrzymi wysiłek zbrojny polskich żołnierzy 

od początku wojny, miliony ofiar umęczonego narodu mogą 

nie dać Polsce niepodległości. 

Zaistniała realna groźba, iż przywódca USA F.D. Roosevelt                

i Wielkiej Brytanii W. Churchill ugną się przed imperialnymi 

żądaniami przywódcy ZSRR J. Stalina i położą niepodległość 

Polski na ołtarzu świętego spokoju i dobrych stosunków                     

ze Związkiem Radzieckim. Po 5 latach okrucieństw 

wojennych  Polacy nie chcieli, nie mogli się z tym pogodzić.  

70 lat temu o niepodległość Polski w dalekich Włoszech                

pod Monte Cassino walczyli  żołnierze Generała Andersa,  

70 lat temu o niepodległość Polski w dalekiej Francji                   

pod Falaise walczyli  żołnierze Generała Maczka,  

70 lat temu  o niepodległość Polski w dalekiej Holandii               

pod Arnhem walczyli żołnierze Generała Sosabowskiego,  

70 lat temu  o niepodległość Polski na terenach okupowanej 

Polski walczyli żołnierze Armii Krajowej, Szarych Szeregów, 

Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych                           



w ramach akcji „Burza”: na Wileńszczyźnie w akcji Ostra 

Brama, na kresach wschodnich, na Podlasiu, na 

Lubelszczyźnie, w Górach Świętokrzyskich i Polsce centralnej.  

Wreszcie 70 lat temu  1 sierpnia 1944 roku do tej walki 

włączyła się Warszawa.  

Spośród tych walk, Powstanie Warszawskie stało się 

największym symbolem polskiego heroizmu, bohaterstwa, 

patriotyzmu i ofiarności za ojczyznę. Powstanie 

Warszawskie stało się największym symbolem męczeństwa    

i tragedii narodu polskiego. Bo jakże inaczej nazwać 

wydarzenia, w których w dwa miesiące w bestialski sposób 

wymordowano prawie 200 000 naszych rodaków.  Niestety, 

Powstanie Warszawskie nie dało Polsce upragnionej 

wolności. Przez długie lata komunistycznych rządów 

próbowano zafałszować prawdę o Powstaniu Warszawskim  

i wymazać z pamięci ideały, o które walczyli powstańcy. 

Dlatego nie możemy o tym zapomnieć dzisiaj,                                    

w III Rzeczypospolitej Polskiej. Tym bardziej, iż takie ideały 

jak polskość i patriotyzm są wyśmiewane przez niektórych 

przedstawicieli naszych „elit”. Trwanie przy tych ideałach 

jesteśmy winni tym, którzy 70 lat temu oddali życie za 

ojczyznę. Jesteśmy zobowiązani wypełnić ich swoisty 

testament. Tak jak 70 lat temu na pomoc walczącej 

Warszawie szły oddziały z różnych stron kraju, tak dzisiaj 

obok głównych uroczystości odbywających się w Warszawie, 

w wielu miejscowościach, w tym w Sulejówku oddajemy 

cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, tym zmarłym             



i tym, którym piekło powstania i II wojny światowej udało 

się przeżyć.  

Szanowni Państwo, 

jeżeli dla kogoś takie ideały jak patriotyzm, ojczyzna, 

polskość są wartościami samymi w sobie, nie ma lepszych 

wzorców do przekazywania młodemu pokoleniu jak heroizm 

powstańców warszawskich, czy męczeństwo narodu 

polskiego podczas II wojny światowej.  

Cześć i chwała tym, którzy zostali zamordowani podczas                 

II wojny światowej, tylko dlatego, że byli Polakami.   

Cześć i chwała wszystkim, którzy walczyli i ginęli w obronie 

ojczyzny.  

Cześć i chwała bohaterom Powstania Warszawskiego.   


