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Czterdzieści lat temu 17 września 1939 roku, łamiąc podpisany przez siebie dobrowolnie 
układy międzynarodowy i działając w zmowie z hitlerowskimi Niemcami - Związek Radziecki 
najechał zbrojnie na Polskę.

Napaść ZSRR stała się główną przyczyną, klęski Polski w kampanii jesiennej 1939 roku i 
następnej wieloletniej okupacji kraju. Na mocy układu rozbiorowego między Niemcami a ZSRR, 
obszar Rzeczypospolitej został podzielony między obu agresorów. Naród polski został poddany 
straszliwemu terrorowi. Na obszarze okuposwanym przez ZSRR w latach 1939-41 ponad dwa 
miliony osób wymordowano, będź osadzono w łagrach. 

Wielu tych zesłańców nadal przebywa w głębi ZSRR, bez możności powrotu do kraju. 
Symbolem tych zbrodni radzieckich na narodzie polskim jest bezprzykładny mord w Katyniu.
W końcowej fazie drugiej wojny światowej, gdy armia radziecka w swym marszu do Berlina 
wkroczyła na ziemie polskie - ofiarą radzieckiego terroru padły tysiące Polaków. Związek 
Radziecki uczynił też wszystko, aby umożliwić Niemcom zburzenie ogarniętej Powstaniem 
Warszawy i wymordowanie 250 tysięcy jej mieszkańców. Związek Radziecki ponosi również 
współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez zależną od siebie władzę PRL, a w 
szczególności za terror lat 1944-1955 oraz krwawe masakry ludności w czerwcu 1956 w Poznaniu i 
w grudniu 1970 na Wybrzeżu.

Stan prawny stosunków między Polską a ZSRR - od czterdziestu lat pozostaje 
nieuregulowany. Agresja ZSRR spowodowała między naszymi krajami stan wojny. Układ Sikorski 
- Majski z lipca 1941 r., prowizorycznie uregulował stosunki polsko-radzieckie, lecz w kwietniu 
1943 r. został jednostronnie zerwany przez ZSRR. Układy zawierane przez ZSRR z mianowanymi 
przez nie władzami PRL moc prawną mogłyby uzyskać dopiero wówczas, gdyby w sposób 
rzeczywiście wolny i nieskrępowany naród Polski wyraził wolę ich uznania.

Przypominając społeczeństwu powyższe fakty, w pełni rozumiejąc kluczową wagę 
stosunków polsko-radzieckich zarówno dla Polski, jak i dla Związku Radzieckiego - Rada 
Polityczna Konfederacji Polski Niepodległej oświadcza co następuje:

1. Nie żywimy wrogości wobec Związku Radzieckiego oraz któregokolwiek z narodów 
mieszkających w tym państwie (narodu rosyjskiego nie wyłączając).

2. Przeszłość historyczna i straszliwe zbrodnie, których na narodzie polskim dopuścił się 
Zwigzek Radziecki i ludzie działający w imieniu ZSRR bądź z mandatu ZSRR - nie mogą być 
zapomniane, ani wyłączone spod oceny moralnej i prawnej.

3. Podstawą normalizacji stosunków polsko-radzieckich może być jedynie szczere i jawne 
potępienie wszystkich zbrodni popełnionych na narodzie polskim, rekompensata wyrządzonych 
szkód oraz rzeczywiste odstąpienia od imperialnej polityki uzależniania Polski, czego wyrazem 
winno stać się w szczególności wycofanie wojsk radzieckich z Polski. 

4. Polsko-radziecki układ normalizujący może zastać zawarty tylko przez autentyczne 
władze najwyższe niepodległej Rzeczypospolitej.

5. Normalizacja stosunków między Polskę i ZSRR leży bowiem w interesie obu stron, 
Europy i świata.
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