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Rzeczpospolita Polska w okresie międzywojennym była państwem żywotnie
zainteresowanym utrzymaniem pokoju na kontynencie europejskim. Zawarła dwa pakty o
nieagresji z totalitarnymi sąsiadami – z ZSRS w 1932 roku i z Rzeszą Niemiecką w roku
1934. Oba porozumienia oznaczały we wzajemnych stosunkach wyrzeczenie się
wojny. Polska zamierzała w ten sposób utrwalić pokój i istniejące granice – polsko-
niemiecką i polsko-sowiecką. Nie dołączono do tych paktów żadnych tajnych protokołów,
nie było skrywanych porozumień o podziale stref wpływów w Europie. Była chęć
zabezpieczenia polskich obywateli przed groźbą wojny i zniewolenia.

Podpisany 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie Pakt Ribbentrop-Mołotow miał zgoła odmienny
charakter. Pod pozorami „paktu o nieagresji” Niemcy i Związek Sowiecki w tajnym
protokole dokonali podziału stref wpływów, dzieląc między siebie terytoria innych
niepodległych państw. W ten sposób oba państwa przygotowały się do polityki imperialnych
podbojów wolnych narodów – w celu ich zniewolenia i podporządkowania totalitarnym reżimom
z Moskwy i Berlina. Pakt ten był wstępem do rozpalenia pożogi drugiej wojny światowej.

Rzesza Niemiecka, po tym gdy wypowiedziała deklarację z 1934 roku, dokonała agresji na
Polskę 1 września 1939 roku. Związek Sowiecki złamał porozumienie z 1932 roku, dokonując –
w sojuszu z Adolfem Hitlerem – zbrojnej inwazji na Polskę 17 września 1939 roku.

Obecne rosyjskie próby rehabilitacji niemiecko-sowieckiego porozumienia z 1939 roku i
przemilczanie jego długoletnich, tragicznych konsekwencji są niczym innym jak próbą
fałszowania historii i obroną polityki totalitarnych reżimów – polityki, której ofiarami byli nie
tylko Polacy, Żydzi, Litwini, Łotysze, Estończycy, Rumuni, Finowie, Ukraińcy, Białorusini i wiele
innych nacji, ale także i sami Rosjanie. 

W tym szczególnym dniu, gdy obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów
Totalitarnych, apelujemy, aby tragiczna historia pozostała lekcją, z której potrafimy wyciągnąć
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wnioski.

***

In the interwar period, the Republic of Poland was vitally interested in maintaining peace on the
European continent. It concluded two non-aggression pacts with both totalitarian neighbours: in
1932 (with the USSR) and in 1934 (with the German Reich). Both agreements meant
renunciation of war in mutual relations. In this way Poland intended to consolidate peace and
existing borders, the Polish-German and the Polish-Soviet one. There were no secret protocols
attached to these pacts, nor were there any hidden agreements on the division of spheres of
influence in Europe. Instead, there was a desire to secure Polish citizens against the threat of
war and enslavement.

Signed on 23 August 1939 in Moscow, the Molotov-Ribbentrop Pact was of a completely
different nature. Under pretence of a "non-aggression pact", Germany and the Soviet Union
delineated their spheres of influence in a secret protocol, dividing the territories of other
independent states among themselves. In this way, both countries prepared for a policy of
imperial conquests of free nations - in order to enslave them and subordinate them to
totalitarian regimes of Moscow and Berlin. This pact was an introduction to the Second
World War.

The German Reich, after terminating the 1934 declaration, invaded Poland on 1 September
1939. The Soviet Union broke the 1932 pact with its armed invasion of Poland on 17
September 1939, in alliance with Adolf Hitler.

The current Russian attempts to rehabilitate the German-Soviet agreement of 1939 and
silencing its long-term tragic consequences are nothing more than an attempt to falsify
history and defend the policy of totalitarian regimes – the victims of which were not only
Poles, Jews, Lithuanians, Latvians, Estonians, Romanians, Finns, Ukrainians, Belarusians
and many other nations, but also Russians themselves. 

On this special day, as we celebrate the European Day of Remembrance for the Victims of
Totalitarian Regimes, we urge that the tragic history remains a lesson to be learnt.


