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OŚWIADCZENIE KONGRESU POLONII AMERYKAŃSKIEJ Z OKAZJI UPAMIĘTNIENIA 83 

ROCZNICY NAPAŚCI NIEMIEC NA POLSKĘ 

 

Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA) popiera rezolucję wniesioną do Izby Reprezentantów Stanów 

Zjednoczonych numer 664, która upamiętnia 83 rocznicę inwazji Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę, 

oraz podkreśla znaczenie silnych więzi między Stanami Zjednoczonymi a Rzeczpospolitą Polską  w dziedzinie 

członkostwa w sojuszu NATO. 

 

Wniesienia projektu rezolucji uchwały dokonał kongresmen Thomas Suozzi, demokrata z Nowego Jorku.  

 

Rezolucja Izby Reprezentantów, 664 składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, prezydent Rosji Władimir Putin 

wygłosił ostatnio wiele fałszywych komentarzy, na temat rozpoczęcia przez Polskę II wojny światowej. Jest to 

nieprawda, ponieważ przed rozpoczęciem II wojny światowej Niemcy i Związek Radziecki podpisały pakt 

Ribbentrop-Mołotow, który wzywał do podziału Polski.  

 

Uchwała ta wyjaśnia, że 1 września 1939 roku niemieckie siły zbrojne pod dowództwem Adolfa Hitlera 

zaatakowały Rzeczpospolitą Polską. 

 

Hitler wydał rozkaz inwazji na Polskę, bez wypowiedzenia wojny. Na śmierć bez litości i współczucia wydani 

byli mężczyźni, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i posługujący się językiem polskim.” W Polsce, 

tradycyjnie tolerancyjnym kraju, który był domem dla największej populacji żydowskiej w Europie, niemieckie 

siły okupacyjne założyły obozy śmierci, w których zamordowały miliony ludzi. 

 

17 września 1939 roku wojska radzieckie pod dowództwem Józefa Stalina zaatakowały Polskę. Po kapitulacji 

twierdzy Modlin, 5 października Polska została podzielona zgodnie z protokołem paktu Ribbentrop-Mołotow.  

Rezolucja numer 664, skoryguje kłamstwo propagowane przez Putina, że Polska rozpoczęła II wojnę światową. 

 

Drugim elementem rezolucji Izby Reprezentantów numer 664, jest poinformowanie amerykańskiej opinii 

publicznej, że Polska jest niezłomnym sojusznikiem NATO w tym momencie, gdy kraje pierwszej linii NATO, 

zwłaszcza Polska, są zagrożone agresją Kremla. Polska jest liderem w Europie od czasu niesprowokowanej 

inwazji Rosji na Ukrainę. Od początku inwazji, Polacy przyjęli do Polski ponad cztery miliony ukraińskich 

uchodźców. Szacuje się, że tej jesieni do polskich szkół będzie uczęszczało milion ukraińskich dzieci.   Niniejsza 

rezolucja jeszcze bardziej podkreśli rolę Polski jako sojusznika Stanów Zjednoczonych i NATO, w tym 

niebezpiecznym momencie historii.  

 

Kongres Polonii Amerykańskiej popiera starania Polski o odszkodowanie za niemieckie zbrodnie wojenne i 

zniszczenia kraju, podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. 

 

"Niemcy odcięły się od niemieckich zbrodni nazistowskich i rozwinęły kulturę pamięci, ich politycy prosili ofiary 

o przebaczenie.  Zignorowali jednak materialną stronę reparacji i odmówili wypłaty odszkodowań" – powiedział 

niedawno Polskiej Agencji Prasowej niemiecki historyk i lekarz dr Karl Heinz Roth.  Pracuje nad tym tematem od 

1980 roku.  

 



"Roszczenia Warszawy o reparacje za niemieckie zbrodnie wojenne i zniszczenia są w pełni uzasadnione" - 

dodał. 

"Polska i naród polski szczególnie ucierpiały w wyniku okupacji niemieckiej. Roszczenia odszkodowawcze nie 

ulegają przedawnieniu" – podkreślił niemiecki historyk. Dr Roth opisuje brak odszkodowań za zbrodnie i 

zniszczenia, jako "obłudne zachowanie". 

 

W grudniu 2021 roku Polska powołała do życia Instytut Strat Wojennych. Instytutowi powierzono zadanie 

oszacowania szkód wyrządzonych krajowi przez okupację niemiecką i sowiecką podczas II wojny światowej, 

która spowodowała śmierć od czterech do sześciu milionów Polaków.  

 

Według wcześniejszych polskich ocen, opartych na inwentarzu z 1946 roku, plus odsetki za szkody wyrządzone 

przez okupację niemiecką wyniosły około 800 miliardów euro. 

 

*** 

 

Kongres Polonii Amerykańskiej, założony w 1944 roku reprezentuje interesy ponad dziesięciu milionów 

Amerykanów polskiego pochodzenia. KPA ma oddziały w dziewiętnastu stanach, jego misją jest propagowanie i 

prowadzenie kampanii na rzecz legislacji wzmacniających relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz 

chroniących interesy Polonii amerykańskiej.  

 

Kongres Polonii Amerykańskiej utrzymuje bliskie relacje z członkami Amerykańskiego Kongresu, a także 

reprezentantami w urzędach stanowych i miejskich. Stany Zjednoczone i Polska są bliskimi partnerami w wolności 

od czasów rewolucji amerykańskiej i polskiej pod koniec XVIII wieku. Nasze wspólne zaangażowanie w obronę 

wolności jest motorem polityki KPA.   
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