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i 9 maja 1945 r.
Dla uczczenia 60. rocznicy

zakończenia wojny planuje się w Europie
wiele uroczystości. Najbardziej okazała
odbędzie się 9 maja w Moskwie. Prezy-
dent Putin zaprosił na wielką paradę wielu
przywódców państw z całego świata.
Cierpienia narodów ZSRR w czasie II
wojny światowej były niezmierzone.
Wojna i terror narodowosocjalistycznych
Niemiec i ich sojuszników przyniosły
śmierć milionom rosyjskich żołnierzy i
cywilów. Słusznie więc 60.
rocznica zakończenia wojny
będzie w Moskwie obchod-
zona szczególnie uroczyście.
Nie podlega dyskusji także
fakt wyzwolenia Polski 9
maja 1945 r.  spod hitle-
rowskiego jarzma zagra-
żającego istnieniu narodu
polskiego. Dotychczas 9
maja świętowano w Rosji
jako dzień «wielkiego
ojczyźnianego zwycięstwa».
W tym roku rocznica ma być
dodatkowo obchodzona jako
«dzień europejskiego pojed-
nania». Skoro tak, to nie
można pominąć faktu, że
zarówno narody ZSRR, jak
też  połowa Europy po
zwycięstwie nad nazizmem
nadal musiały cierpieć ucisk
i niewolę - tym razem pod
stalinowską dyktaturą komunistyczną.
Były polski minister spraw zagranicznych
Bronisław Geremek stwierdził niedawno:
«Jeśli 9 maja nie powie się całej prawdy
historycznej, to ta pamięć nie może
prowadzić do niczego dobrego». Obecny
szef polskiej dyplomacji, Adam Daniel
Rotfeld powiedział: „musimy pamiętać, że
nie można zbudować wspólnej pamięci
historycznej różnych narodów. Rosjanie
maja inną pamięć niż Polacy, odmienną

od innych narodów. Mają też prawo
określać wagę problemów zgodnie ze
swoją pamięcią. Nie zbudujemy więc
wspólnej historii i wspólnej pamięci, ale
nie możemy pozwolić na kłamstwo.”
Minister  zapowiedział , że polskie
obchody rocznicy zakończenia wojny
odbędą się 8 maja we Wrocławiu i tam
odbędzie się spotkanie prezydenta RP z
polskimi kombatantami.

Kto dziś obchodzi 60. rocznicę

końca wojny, nie może zapominać o
historii powojennej. 9 maja 1945 r. stano-
wi ważną cezurę historii europejskiej.
Europa była zrujnowana i podzielona.
Zaczęła się epoka supermocarstw i zimnej
wojny. Ale mimo tych niesprzyjających
okoliczności powstawały zalążki euro-
pejskiej integracji. 50 lat temu 9 maja
1955 r. Robert Schuman położył kamień
węgielny pod Europejską Wspólnotę. II
wojna światowa skończyła się dla Polski

tak prawdziwie dopiero w 1989 roku.
Sukces europejskiej integracji

sięgnął szczytu, kiedy po pokonaniu ko-
munistycznej dyktatury 15 lat temu, 1
maja 2004 r. do UE przystąpiło dziesięć
nowych państw, dokonując wytęs-
knionego zjednoczenia Europy. Europa
integracji - Unia Europejska - jest
ucieleśnieniem nauk, jakie wyciągnęliśmy
z wojen i dyktatur XX wieku. Wszystkie
narody Europy chcą wolności, pokoju i

praworządności. Właśnie zjednoczenie
Europy na gruncie demokracji i praw czło-
wieka oznacza prawdziwy koniec II wojny
światowej. Unia jest dziełem przyszłości,
w którym narody szukają bezpieczeństwa
i dobrobytu. Musimy czcić i pamiętać
rocznicę 9 maja, aby śmierć i cierpienie
milionów ludzi w latach II wojny świato-
wej w zachodniej Europie i wschodniej
Europie nie poszły na marne.
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