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Towarzysze! 

Narody Związku Radzieckiego święcą dziś 26 rocznicę Wielkiej Październikowej 

Rewolucji Socjalistycznej. 

Po raz trzeci obchodzi nasz kraj rocznicę swej rewolucji ludowej w warunkach 

Wojny Narodowej. 

W październiku 1941 roku Ojczyzna nasza przeżywała ciężkie dni. Wróg zbliżył 

się do stolicy. Okrążył od strony lądu Leningrad. Wojska nasze musiały się cofad. 

Trzeba było ogromnych wysiłków armii i wytężenia wszystkich sił narodu, by 

zatrzymad wroga i zadad mu poważny cios pod Moskwą. 

W październiku 1942 roku niebezpieczeostwo grożące naszej Ojczyźnie wzrosło 

jeszcze bardziej. Wróg stał wówczas w odległości około 120 kilometrów od 

Moskwy, wdarł się do Stalingradu, wkroczył na przedgórza Kaukazu. Ale i w tym 

ciężkim okresie armia i naród nie upadły na duchu i z hartem znosiły wszystkie 

próby. Znalazły w sobie siły, by zatrzymad wroga i na uderzenie odpowiedzied 

uderzeniem. Wierne nakazom wielkiego Lenina, nie szczędząc sił i życia, broniły 

one zdobyczy Rewolucji Październikowej. Jak wiadomo, te wysiłki armii i narodu 

nie poszły na marne. 

Wkrótce po dniach październikowych roku ubiegłego nasze wojska przeszły do 

ofensywy i zadały Niemcom nowy potężny cios, najpierw pod Stalingradem, na 

Kaukazie, w rejonie środkowego biegu Donu, następnie zaś, na początku 1943 

roku, pod Wielkimi Łukami, pod Leningradem, w rejonie Rżewa i Wiaźmy. Od 

tego czasu Armia Czerwona nie wypuszczała już ze swych rąk inicjatywy. W ciągu 

całego lata roku bieżącego jej uderzenia stawały się coraz mocniejsze i z 

miesiąca na miesiąc wzrastał jej kunszt bojowy. Od tego czasu wojska nasze 

odnoszą wielkie zwycięstwa, Niemcy zaś ponoszą klęskę za klęską. Mimo 

wszelkie wysiłki wroga wciąż jeszcze nie udało mu się osiągnąd ani jednego jako 

tako poważnego sukcesu na froncie radziecko-niemieckim. 

 

1. Rok zasadniczego przełomu w przebiegu wojny 

Miniony rok — od 25 do 26 rocznicy Października — jest przełomowym rokiem 

Wojny Narodowej. 
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Rok ten był przełomowy przede wszystkim dlatego, że w roku tym po raz 

pierwszy od początku wojny Armii Czerwonej udało się przeprowadzid wielką 

ofensywę letnią przeciwko wojskom niemieckim, przy czym pod uderzeniami 

naszych wojsk niemieckie wojska faszystowskie musiały pośpiesznie opuszczad 

zagarnięte przez nie terytoria, często ucieczką ratowad się przed okrążeniem i 

porzucad na polu walki wielką ilośd sprzętu technicznego, składów broni i 

amunicji oraz rannych żołnierzy i oficerów. 

Tak więc sukcesy naszej kampanii letniej w drugiej połowie bieżącego roku były 

przedłużeniem i uwieoczeniem sukcesów naszej kampanii zimowej na polu walki 

tego roku. 

Obecnie, gdy Armia Czerwona rozwijając sukces kampanii zimowej zadała latem 

potężny cios wojskom niemieckim, bajeczkę, że Armia Czerwona rzekomo 

niezdolna jest do prowadzenia pomyślnej ofensywy w okresie letnim, można 

uważad za ostatecznie pogrzebaną. Miniony rok wykazał, że Armia Czerwona 

może równie dobrze nacierad latem jak i zimą. 

W wyniku tych ofensywnych operacji nasze wojska zdołały w ciągu minionego 

roku przejśd tocząc boje od 500 kilometrów w centralnej części frontu do 1 300 

kilometrów na południu (oklaski), wyzwalając do I miliona kilometrów 

kwadratowych terytorium, tj. niemal 2/3 ziemi radzieckiej zagarniętej 

przejściowo przez wroga; odrzucono przy tym wojska nieprzyjacielskie od 

Władykaukazu do Chersonia, od Elisty do Krzywego Rogu, od Stalingradu do 

Kijowa, od Woroneża do Homla, od Wiaźmy i Rżewa do przedpoli Orszy i 

Witebska. 

Nie wierząc w trwałośd swych poprzednich sukcesów na froncie radziecko-

niemieckim, Niemcy w ciągu dłuższego okresu budowali zawczasu potężne pasy 

obrony, zwłaszcza wzdłuż wielkich rzek. Ale w tegorocznych walkach nie 

uratowały Niemców ani rzeki, ani potężne umocnienia. Nasze wojska zburzyły 

niemieckie linie obronne i w ciągu trzech zaledwie letnich miesięcy 1943 roku po 

mistrzowsku sforsowały cztery bardzo poważne przeszkody wodne — Doniec 

Północny, Dzisnę, Soż i Dniepr. Nie mówię już o takich przeszkodach jak 

niemieckie linie obronne w rejonie rzeki Mius — na zachód od Rostowa — oraz 



5 
 

linie obronne w rejonie rzeki Molocznaja — obok Melitopola. Obecnie Armia 

Czerwona z powodzeniem gromi wroga po tamtej stronie Dniepru. 

Rok ten był przełomowy również dlatego, że w stosunkowo krótkim czasie 

Armia Czerwona zdołała wyniszczyd i pogruchotad najbardziej doświadczone, 

stare kadry niemieckich wojsk faszystowskich, hartując zarazem i pomnażając 

swe własne kadry w pomyślnych walkach ofensywnych w ciągu roku. W 

minionym roku w walkach na froncie radziecko--niemieckim niemiecka armia 

faszystowska straciła przeszło 4 miliony żołnierzy i oficerów, w tym nie mniej niż 

1 milion 800 tysięcy zabitych. Ponadto Niemcy stracili w ciągu tego roku przeszło 

14 tysięcy samolotów, przeszło 25 tysięcy czołgów i nie mniej niż 40 tysięcy 

dział. 

Teraz niemiecka armia faszystowska nie jest już tą armią, co na początku wojny. 

O ile na początku wojny armia ta miała dostateczną ilośd doświadczonych kadr, 

to teraz została ona rozcieoczona świeżo upieczonymi, młodymi, 

niedoświadczonymi oficerami, których Niemcy rzucają pośpiesznie na front, nie 

mają bowiem ani niezbędnych rezerw oficerskich, ani czasu na ich szkolenie. 

Zupełnie inny obraz przedstawia obecnie Armia Czerwona. Kadry jej wyrosły i 

zahartowały się w ciągu minionego roku w pomyślnych walkach ofensywnych. 

Jej kadry bojowe rosną liczebnie i będą rosły, gdyż posiadanie niezbędnych 

rezerw oficerskich daje jej czas i możnośd szkolenia młodych kadr oficerskich i 

wysuwania ich na odpowiedzialne stanowiska. 

Jest rzeczą znamienną, że zamiast 240 dywizji — w czym było 179 dywizji 

niemieckich — które znajdowały się w ubiegłym roku na naszym froncie, w tym 

roku przeciwko Armii Czerwonej stoi 257 dywizji, w tym 207 dywizji niemieckich. 

Widocznie Niemcy zamierzają zrównoważyd gorszą jakośd swoich dywizji przez 

zwiększenie ich ilości. Jednak porażka Niemców w minionym roku świadczy, że 

pogorszenia jakości dywizji nie można zrównoważyd zwiększeniem ich ilości. 

Z czysto wojskowego punktu widzenia porażkę wojsk niemieckich na naszym 

froncie ku koocowi bieżącego roku przesądziły dwa niezmiernie doniosłe 

wydarzenia: bitwa pod Stalingradem i bitwa pod Kurskiem. 
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Bitwa pod Stalingradem zakooczyła się okrążeniem 300-tysięcznej armii 

Niemców, jej rozgromieniem i wzięciem do niewoli około 1/3 okrążonych wojsk. 

By wyrobid sobie pojęcie o rozmiarach tej niebywałej w dziejach krwawej bitwy, 

do której doszło na polach Stalingradu, wiedzied należy, że po zakooczeniu bitwy 

stalingradzkiej znaleziono i pochowano 147 tysięcy 200 zabitych niemieckich 

żołnierzy i oficerów oraz 46 tysięcy 700 zabitych żołnierzy i oficerów radzieckich. 

Stalingrad był zmierzchem niemieckiej armii faszystowskiej. Jak wiadomo, po 

krwawej bitwie stalingradzkiej Niemcy nie zdołali już przyjśd do siebie. 

Co do bitwy pod Kurskiem, to skooczyła się ona rozgromieniem dwóch głównych 

nacierających grup niemieckich wojsk faszystowskich i przejściem naszych wojsk 

do przeciwnatarcia, które przekształciło się następnie w potężną ofensywę 

letnią Armii Czerwonej. Bitwa pod Kurskiem rozpoczęła się od niemieckiego 

natarcia na Kursk od północy i południa. Była to ostatnia próba Niemców 

przeprowadzenia wielkiej ofensywy letniej i odzyskania w razie jej sukcesu tego, 

co stracili. Natarcie skooczyło się, jak wiadomo, fiaskiem. Armia Czerwona nie 

tylko odparła natarcie Niemców, lecz sama przeszła do natarcia i szeregiem 

następujących po sobie w ciągu lata uderzeo odrzuciła niemieckie wojska 

faszystowskie za Dniepr. 

Jeśli bitwa pod Stalingradem zwiastowała zmierzch niemieckiej armii 

faszystowskiej, to bitwa pod Kurskiem postawiła ją w obliczu katastrofy. 

Wreszcie rok ten był rokiem przełomowym dlatego, że pomyślna ofensywa 

Armii Czerwonej gruntownie pogorszyła gospodarczą i wojskowo-polityczną 

sytuację faszystowskich Niemiec, stawiając je w obliczu niezmiernie głębokiego 

kryzysu. 

Niemcy zamierzali przeprowadzid latem bieżącego roku pomyślną ofensywę na 

froncie radziecko-niemieckim, aby odzyskad to, co stracili, i podnieśd swój 

zachwiany autorytet w Europie. Ale Armia Czerwona obróciła wniwecz rachuby 

Niemców, odparła ich ofensywę, sama przeszła do ofensywy, popędziła 

Niemców na zachód i obaliła tym samym autorytet oręża niemieckiego. 

Niemcy zamierzali wziąd kurs na przewlekłą wojnę, zaczęli budowad pozycje 

obronne i „wały", oznajmiając wszem i wobec, że ich nowe pozycje są nie do 

zdobycia. Ale Armia Czerwona i te rachuby Niemców obróciła wniwecz, 
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przerwała ich pozycje oraz „wały", kontynuuje pomyślnie ofensywę i nie daje im 

czasu na przewlekanie wojny. 

Niemcy zamierzali poprawid sytuację na froncie przy pomocy „totalnej" 

mobilizacji. Ale wydarzenia obróciły wniwecz i te rachuby Niemców. Kampania 

letnia pochłonęła już 2/3 „totalnie" zmobilizowanych, jednakże nic widad, aby ta 

okolicznośd przyniosła jakąkolwiek poprawę sytuacji niemieckiej armii 

faszystowskiej. Możliwe, że wypadnie ogłosid jeszcze jedną „totalną" 

mobilizację, przy czym nie ma podstaw do przypuszczenia, że powtórzenie 

podobnego przedsięwzięcia nie doprowadzi do „totalnej" katastrofy pewnego 

paostwa. (Burzliwe oklaski). 

Niemcy zamierzali mocno trzymad Ukrainę w swych rękach, by wykorzystad 

ukraioskie produkty rolne dla swej armii i ludności, węgiel doniecki — dla 

zakładów przemysłowych i kolei obsługujących armię niemiecką. Ale i tu 

przeliczyli się. W wyniku pomyślnej ofensywy Armii Czerwonej Niemcy stracili 

nie tylko węgiel doniecki, ale i najbogatsze w zboże obwody Ukrainy, przy czym 

nie ma podstaw do przypuszczenia, że nie stracą oni w najbliższej przyszłości 

również pozostałej części Ukrainy. (Burzliwe oklaski). 

Rzecz zrozumiała, że wszystkie te zawiedzione rachuby nie mogły nie pogorszyd i 

istotnie z gruntu pogorszyły gospodarczą i wojskowo-polityczną sytuację 

faszystowskich Niemiec. 

Faszystowskie Niemcy przeżywają głęboki kryzys. Stoją one w obliczu katastrofy. 

 

2. Ogólnonarodowa pomoc dla frontu 

Sukcesy Armii Czerwonej byłyby niemożliwe bez poparcia narodu, bez ofiarnej 

pracy ludzi radzieckich w fabrykach i zakładach przemysłowych, w kopalniach i 

szybach, w transporcie i rolnictwie. W trudnych warunkach wojennych naród 

radziecki zdołał zapewnid swej armii wszystko, co było najkonieczniejsze, i 

nieustannie doskonalił jej sprzęt bojowy. Przez cały czas wojny wrogowi nie 

udało się wyprzedzid naszej armii pod względem jakości uzbrojenia. 

Jednocześnie przemysł nasz dawał frontowi coraz większą ilośd sprzętu 

bojowego. 
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Miniony rok był rokiem przełomowym, nie tylko jeśli chodzi o przebieg działao 

wojennych, lecz również w pracy naszego zaplecza. Nie stały już przed nami 

takie zadania, jak ewakuacja przedsiębiorstw na wschód i przestawienie 

przemysłu na produkcję uzbrojenia. Paostwo Radzieckie posiada obecnie 

usprawnioną i szybko rosnącą gospodarkę wojenną. A więc wszystkie wysiłki 

narodu można było skoncentrowad na zwiększaniu produkcji i dalszym 

doskonaleniu uzbrojenia, zwłaszcza czołgów, samolotów, dział, artylerii 

pancernej. W tej dziedzinie osiągnęliśmy znaczne sukcesy. W oparciu o pomoc 

całego narodu Armia Czerwona otrzymywała bez przerwy ekwipunek bojowy, 

zrzucała na wroga miliony bomb, pocisków moździerzowych i artyleryjskich, 

wprowadzała do boju tysiące czołgów i samolotów. Można powiedzied z pełnym 

uzasadnieniem, że ofiarna praca ludności radzieckiej w zapleczu przejdzie do 

historii na równi z bohaterską walką Armii Czerwonej jako bezprzykładny 

heroiczny czyn narodu w obronie Ojczyzny. (Długotrwałe oklaski). 

Robotnicy Związku Radzieckiego, którzy w latach pokojowego budownictwa 

stworzyli potężny, wysoce rozwinięty przemysł socjalistyczny, w okresie Wojny 

Narodowej stanęli do wytężonej i gorączkowej pracy dla frontu, wykazując 

prawdziwe bohaterstwo pracy. Powszechnie wiadomo, że w wojnie przeciwko 

ZSRR hitlerowcy dysponowali nie tylko silnie rozwiniętym przemysłem Niemiec, 

lecz również dośd potężnym przemysłem swoich wasali i krajów okupowanych. 

A jednak hitlerowcy nie zdołali zachowad liczebnej przewagi w sprzęcie 

wojennym, jaką mieli na początku wojny nad Związkiem Radzieckim. Skoro 

obecnie zlikwidowana została poprzednia przewaga liczebna wroga w czołgach, 

samolotach, moździerzach i pistoletach maszynowych, skoro armia nasza nie 

odczuwa teraz poważnego braku uzbrojenia, amunicji i ekwipunku, to należy w 

tym upatrywad przede wszystkim zasługę naszej klasy robotniczej. (Burzliwe, 

długotrwałe oklaski). 

Chłopi Związku Radzieckiego, którzy w latach pokojowego budownictwa 

przekształcili na gruncie ustroju kołchozowego zacofane rolnictwo w przodującą 

gospodarkę rolną, wykazali w okresie Wojny Narodowej niebywały w dziejach 

wsi, wysoki stopieo uświadomienia ogólnonarodowych interesów. Ofiarną pracą 

dla frontu dowiedli oni, że chłopstwo radzieckie uważa obecną wojnę przeciwko 

Niemcom za najżywotniejszą dla siebie sprawę, za wojnę o swe życie i wolnośd. 
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Wiadomo, że w wyniku najazdu hord faszystowskich kraj nasz został przejściowo 

pozbawiony ważnych rejonów rolnych Ukrainy, Donu i Kubania. A jednak nasze 

kołchozy i sowchozy bez poważnych przerw zaopatrywały w żywnośd armię i 

kraj. Oczywiście, bez ustroju kołchozowego i bez ofiarnej pracy kołchoźników i 

kołchoźnic nie zdołalibyśmy rozwiązad tego niezwykle trudnego zadania. Jeśli w 

trzecim roku wojny armia nasza nie odczuwa braku żywności, jeśli ludnośd 

zaopatrywana jest w żywnośd, a przemysł w surowce, jest to wyrazem siły i 

żywotności ustroju kołchozowego oraz patriotyzmu chłopstwa kołchozowego. 

(Długotrwałe oklaski). 

Wielką rolę w dziele pomocy dla frontu odegrał nasz transport, przede 

wszystkim transport kolejowy, a także rzeczny, morski i samochodowy. 

Transport jest, jak wiadomo, najważniejszym środkiem łączności między 

zapleczem a frontem. Można produkowad wielką ilośd uzbrojenia i amunicji, jeśli 

jednak nie dostarczy się ich w porę na front przy pomocy transportu, to mogą 

one pozostad ładunkiem dla frontu bezużytecznym. Należy stwierdzid, że jeśli 

chodzi o terminowy dowóz na front uzbrojenia, amunicji, żywności, 

umundurowania itd., to rola transportu jest decydująca. I skoro mimo trudności 

okresu wojennego i braku paliwa zdołaliśmy jednak zaopatrywad front we 

wszystko, co konieczne, to należy przyznad, że jest to przede wszystkim zasługą 

robotników i pracowników naszego transportu. (Długotrwałe oklaski). 

W dziele pomocy dla frontu nie pozostaje w tyle za klasą robotniczą i 

chłopstwem również nasza inteligencja. Inteligencja radziecka pracuje z 

oddaniem dla sprawy obrony naszego kraju, nieustannie doskonali uzbrojenie 

Armii Czerwonej, technikę i organizację produkcji. Pomaga robotnikom i 

kołchoźnikom w rozbudowie przemysłu i rolnictwa, posuwa naprzód w 

warunkach wojny radziecką naukę i kulturę. 

Przynosi to zaszczyt naszej inteligencji. (Długotrwałe oklaski). 

Do obrony swej Ojczyzny stanęły jednomyślnie wszystkie narody Związku 

Radzieckiego, słusznie uważając obecną Wojnę Narodową za wspólną sprawę 

wszystkich ludzi pracy bez różnicy narodowości i wyznania. Obecnie widzą już 

sami politycy hitlerowscy, jak beznadziejnie głupie były ich rachuby na rozłam i 

konflikty między narodami Związku Radzieckiego. Przyjaźo narodów naszego 
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kraju wytrzymała wszystkie trudności i próby wojny i okrzepła jeszcze bardziej 

we wspólnej walce wszystkich ludzi radzieckich przeciwko najeźdźcom 

faszystowskim. 

W tym tkwi źródło siły Związku Radzieckiego. (Burzliwe, długotrwałe oklaski). 

Siłą przewodnią i kierowniczą narodu radzieckiego zarówno w latach 

pokojowego budownictwa jak i podczas wojny była partia Lenina, partia 

bolszewików. Żadna partia nie miała i nie ma takiego autorytetu w masach 

ludowych jak nasza partia bolszewicka. I jest to rzeczą zrozumiałą. Pod 

kierownictwem partii bolszewików robotnicy, chłopi i inteligencja naszego kraju 

wywalczyli sobie wolnośd i zbudowali społeczeostwo socjalistyczne. W dobie 

Wojny Narodowej partia jawiła się nam jako źródło natchnienia i organizator 

ogólnonarodowej walki przeciwko najeźdźcom faszystowskim. Organizatorska 

praca partii zjednoczyła i skierowała ku wspólnemu celowi wszystkie wysiłki 

ludzi radzieckich, podporządkowując wszystkie nasze siły i środki sprawie 

rozgromienia wroga. W okresie wojny partia zrosła się jeszcze bardziej z 

narodem, zespoliła jeszcze ściślej z szerokimi masami ludzi pracy. 

W tym tkwi źródło siły naszego paostwa. (Burzliwe, długotrwałe oklaski). 

Obecna wojna potwierdziła z całą siłą znane słowa Lenina, że wojna jest 

wszechstronną próbą wszystkich sił materialnych i moralnych każdego narodu. 

Historia wojen uczy, że próbę wytrzymywały tylko te paostwa, które były 

silniejsze od swego przeciwnika pod względem rozwoju i organizacji gospodarki, 

pod względem doświadczenia, umiejętności i ducha bojowego swych wojsk, pod 

względem hartu i jedności narodu przez cały czas wojny. Takim właśnie 

paostwem jest nasze paostwo. 

Paostwo Radzieckie nigdy nie było tak mocne i niezachwiane jak obecnie, w 

trzecim roku Wojny Narodowej. Doświadczenie wojny uczy, że ustrój radziecki 

okazał się nie tylko najlepszą formą organizacji gospodarczego i kulturalnego 

rozwoju kraju w latach budownictwa pokojowego, lecz również najlepszą formą 

mobilizacji wszystkich sił narodu do odparcia wroga w okresie wojny. Władza 

Radziecka, która powstała przed 26 laty, w ciągu krótkiego okresu historycznego 

przekształciła kraj nasz w twierdzę nie do zdobycia. Spośród wszystkich armii 

świata Armia Czerwona posiada najbardziej trwałe i pewne zaplecze. 
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W tym tkwi źródło siły Związku Radzieckiego. (Burzliwe, długotrwałe oklaski). 

Nie ulega wątpliwości, że Paostwo Radzieckie wyjdzie z wojny silne i jeszcze 

bardziej wzmocnione. Niemieccy najeźdźcy rujnują i pustoszą nasze ziemie 

starając się podważyd potęgę naszego paostwa. Ofensywa Armii Czerwonej w 

większym jeszcze niż dotąd stopniu ujawniła barbarzyoski, bandycki charakter 

armii hitlerowskiej. W zagarniętych przez siebie rejonach Niemcy wytępili setki 

tysięcy naszej ludności cywilnej. Jak średniowieczni barbarzyocy lub hordy Attyli, 

złoczyocy niemieccy tratują pola, palą wsie i miasta, burzą zakłady przemysłowe 

i instytucje kulturalne. Zbrodnie Niemców świadczą o słabości najeźdźców 

faszystowskich, gdyż tak postępują tylko ci, którzy dorwali się przejściowo do 

władzy i sami nie wierzą w swe zwycięstwo. I im bardziej beznadziejna staje się 

sytuacja hitlerowców — z tym większą wściekłością dopuszczają się oni swych 

bestialstw i grabieży. Naród nasz nie wybaczy tych zbrodni wyrodkom 

niemieckim. Zmusimy zbrodniarzy niemieckich, by ponieśli odpowiedzialnośd za 

wszystkie swe zbrodnie! (Burzliwe, długotrwale oklaski). 

W rejonach, w których przejściowo panoszyły się zbiry faszystowskie, będziemy 

musieli odbudowad zburzone miasta i wsie, przemysł, transport, rolnictwo, 

instytucje kulturalne oraz stworzyd normalne warunki życia dla ludzi radzieckich 

wyzwolonych z niewoli faszystowskiej. Już teraz rozwinęły się pełną parą prace 

nad odbudową gospodarki i kultury w wyzwolonych od wroga rejonach. Ale to 

dopiero początek. Musimy całkowicie zlikwidowad skutki gospodarowania 

Niemców na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej. Jest to wielkie, 

ogólnonarodowe zadanie. Możemy i musimy w krótkim czasie rozwiązad to 

trudne zadanie. 

 

3. Wzmocnienie się koalicji antyhitlerowskiej. Rozpadnięcie się bloku 

faszystowskiego 

Rok ubiegły był rokiem przełomowym nie tylko Wojny Narodowej Związku 

Radzieckiego, lecz i całej wojny światowej. 

Zmiany, które zaszły w ciągu owego roku w sytuacji wojennej i 

międzynarodowej, ułożyły się korzystnie dla ZSRR i zaprzyjaźnionych z nim 
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krajów sojuszniczych, niekorzystnie zaś dla Niemiec i ich wspólników w rozboju 

dokonywanym w Europie. 

Rezultaty i następstwa zwycięstw Armii Czerwonej sięgnęły daleko poza obręb 

frontu radziecko-niemieckiego, zmieniły cały dalszy przebieg wojny światowej i 

nabrały wielkiego znaczenia międzynarodowego. Zwycięstwo krajów 

sojuszniczych nad wspólnym wrogiem zbliżyło się, stosunki zaś między 

sojusznikami, przyjaźo bojowa ich armij, wbrew nadziejom wroga nie tylko nie 

osłabły, ale przeciwnie, okrzepły i utrwaliły się. Świadczą o tym wymownie 

historyczne uchwały konferencji moskiewskiej przedstawicieli Związku 

Radzieckiego, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, ogłoszone 

niedawno w prasie. Nasze zjednoczone kraje są obecnie w pełni zdecydowane 

wspólnie zadad wrogowi ciosy, które doprowadzą do ostatecznego nad nim 

zwycięstwa. 

W roku bieżącym ciosy zadane niemieckim wojskom faszystowskim przez Armię 

Czerwoną poparte zostały działaniami bojowymi naszych sojuszników w Afryce 

północnej, w basenie Morza Śródziemnego i w południowych Włoszech. 

Jednocześnie sojusznicy bombardowali i w dalszym ciągu intensywnie 

bombardują ważne ośrodki przemysłowe Niemiec, znacznie osłabiając przez to 

siłę wojenną wroga. Jeśli dodamy do tego fakt, że sprzymierzeocy zaopatrują 

nas regularnie w różnego rodzaju uzbrojenie i surowce, to można bez przesady 

powiedzied, że dzięki temu wszystkiemu znacznie ułatwili nam osiągnięcie 

sukcesów w naszej letniej kampanii. Oczywiście, nie można jeszcze uważad 

obecnych działao armii sojuszniczych na południu Europy za drugi front. Ale jest 

to jednak coś w rodzaju drugiego frontu. Rzecz zrozumiała, że utworzenie 

prawdziwego drugiego frontu w Europie, co nie jest już za górami, znacznie 

przyśpieszy zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami i umocni jeszcze bardziej 

przyjaźo bojową paostw sojuszniczych. 

Tak więc wydarzenia roku ubiegłego wykazują, że koalicja antyhitlerowska jest 

trwałym zjednoczeniem narodów i opiera się na mocnym fundamencie. 

Teraz jest już dla wszystkich rzeczą oczywistą, że klika hitlerowska przez 

rozpętanie obecnej wojny zapędziła Niemcy i ich pomagierów w zaułek bez 

wyjścia. Klęski wojsk faszystowskich na froncie radziecko-niemieckim i ciosy 
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zadane przez naszych sojuszników wojskom włosko-niemieckim wstrząsnęły 

całym gmachem bloku faszystowskiego i teraz rozpada się on w naszych oczach. 

Włochy odpadły bezpowrotnie od koalicji hitlerowskiej. Mussolini nic zmienid 

nie może, gdyż jest w istocie rzeczy jeocem Niemców. Teraz przyszła kolej na 

innych uczestników koalicji. Finlandia, Węgry, Rumunia i inni wasale Hitlera, 

zbici z tropu porażkami wojennymi Niemiec, teraz stracili już ostatecznie wiarę 

w pomyślny dla nich wynik wojny i myślą tylko o tym, jak wydostad się z 

trzęsawiska, w które wciągnął ich Hitler. Wspólnicy Niemiec hitlerowskich w 

grabieżach, jeszcze do niedawna tak pokorni wobec swego pana, teraz, gdy 

przyszedł czas zapłaty za rozboje, zerkają w bok wybierając dogodną chwilę, by 

niepostrzeżenie czmychnąd z bandyckiej szajki. (Śmiech). 

Przystępując do wojny uczestnicy bloku hitlerowskiego liczyli na szybkie 

zwycięstwo. Już z góry podzielili, co się komu dostanie: komu placki i gościoce, 

komu guzy i sioce. (Śmiech, oklaski). Rzecz zrozumiała, że guzy i sioce 

przeznaczali dla swych przeciwników, a dla siebie placki i gościoce. Teraz jednak 

jest rzeczą jasną, że Niemcom i ich pomagierom nie dostaną się placki i gościoce, 

że przyjdzie im teraz dzielid między siebie guzy i sioce. (Śmiech, oklaski). 

W przewidywaniu tej nie do pozazdroszczenia perspektywy wspólnicy Hitlera 

łamię sobie teraz głowę nad tym, jakby tu wycofad się z wojny z jak najmniejszą 

ilością guzów i sioców. (Śmiech). 

Przykład Włoch wskazuje wasalom Hitlera, że im dłużej odwlekają nieuniknione 

zerwanie z Niemcami i pozwalają im panoszyd się w swoich paostwach, tym 

większe spustoszenie czeka ich kraje, tym większe cierpienia będą musiały 

znieśd ich narody. Przykład Włoch wykazuje również, że hitlerowskie Niemcy nie 

myślą nawet bronid swych wasali, zamierzają natomiast przekształcid ich kraje w 

arenę niszczycielskiej i wojny, byleby tylko odwlec chwilę własnej klęski. 

Sprawa faszyzmu niemieckiego jest przegrana, a stworzony przezeo krwawy 

„nowy ład" zdąża ku katastrofie. W okupowanych krajach Europy narasta 

ogólnonarodowy wybuch buntu przeciwko ciemięzcom faszystowskim. Niemcy 

stracili bezpowrotnie dawny prestiż w krajach swych sojuszników i w krajach 

neutralnych; ich stosunki gospodarcze i polityczne z paostwami neutralnymi są 

poderwane. 
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Do dalekiej przeszłości należy okres, gdy klika hitlerowska trąbiła hałaśliwie o 

zdobyciu przez Niemców panowania nad światem. Teraz, jak wiadomo, 

Niemcom ani w głowie panowanie nad światem — marzą tylko o tym, by wyjśd 

żywcem z tej opresji. (Śmiech, oklaski). Tak więc przebieg wojny wykazał, że 

sojusz paostw faszystowskich nie miał i nie ma trwałej podstawy. Koalicja 

hitlerowska powstała na bazie zaborczych, grabieżczych zakusów jej 

uczestników. Dopóki hitlerowcy odnosili sukcesy wojenne, koalicja faszystowska 

wydawała się trwałym zjednoczeniem. Ale pierwsze już klęski wojsk 

faszystowskich doprowadziły do faktycznego rozpadu bloku bandyckiego. 

Niemcy hitlerowskie i ich wasale znajdują się w przededniu katastrofy. 

Zwycięstwo krajów sojuszniczych nad Niemcami hitlerowskimi postawi na 

porządku dziennym ważne zagadnienia organizacji i odbudowy paostwowego, 

gospodarczego i kulturalnego życia narodów europejskich. Polityka naszego 

rządu w tych sprawach pozostaje niezmienna. Wraz z naszymi sojusznikami 

będziemy musieli: 

1) uwolnid narody europejskie od najeźdźców faszystowskich i udzielid tym 

narodom pomocy w odbudowie ich paostw narodowych, rozczłonkowanych 

przez ciemięzców faszystowskich. Narody Francji, Belgii, Jugosławii, 

Czechosłowacji, Polski, Grecji i innych paostw znajdujących się pod jarzmem 

niemieckim znów muszą stad się wolne i samodzielne; 

2) dad wyzwolonym narodom Europy pełne prawo i swobodę samodzielnego 

decydowania o swym ustroju paostwowym; 

3) poczynid kroki ku temu, by wszyscy zbrodniarze faszystowscy, winowajcy 

obecnej wojny i cierpieo narodów, bez względu na to, w jakim kraju będą się 

ukrywali, ponieśli surową karę i odwet za wszystkie popełnione przez siebie 

zbrodnie; 

4) wprowadzid w Europie taki stan rzeczy, który by całkowicie wykluczał 

możliwośd nowej agresji Niemiec; 

5) stworzyd długotrwałą ekonomiczną, polityczną i kulturalną współpracę 

narodów Europy, opartą na wzajemnym zaufaniu i wzajemnej pomocy, w celu 

odbudowy zniszczonej przez Niemców gospodarki i kultury. 
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*** 

Armia Czerwona i naród radziecki odniosły w ciągu ubiegłego roku wielkie 

sukcesy w walce przeciwko najeźdźcom niemieckim. Osiągnęliśmy zasadniczy 

przełom w wojnie na korzyśd naszego kraju i wojna zmierza teraz ku 

ostatecznemu rozstrzygnięciu. Ale ludziom radzieckim nie przystało 

poprzestawad na dotychczasowych osiągnięciach, upajad się swymi sukcesami. 

Zwycięstwo może się wymknąd, jeśli w szeregach naszych pojawi się beztroska. 

Zwycięstwa nie odnosi się bez walki i wysiłku. Zwycięstwo zdobywa się w walce. 

Zwycięstwo jest teraz bliskie, lecz aby je wywalczyd, konieczne jest nowe 

natężenie sił, ofiarna praca całego zaplecza, umiejętne i zdecydowane działania 

Armii Czerwonej na froncie. Byłoby zbrodnią wobec Ojczyzny, wobec ludzi 

radzieckich, którzy przejściowo dostali się pod jarzmo faszystowskie, wobec 

narodów Europy cierpiących w niewoli niemieckiej, gdybyśmy nie wykorzystali 

wszystkich możliwości celem przyśpieszenia klęski wroga. Nie wolno dawad 

wrogowi wytchnienia. Oto, dlaczego musimy wytężyd wszystkie nasze siły, by 

dobid wroga. 

Naród radziecki i Armia Czerwona widzą wyraźnie trudności czekającej ich walki. 

Ale teraz jest już rzeczą jasną, że dzieo naszego zwycięstwa zbliża się. Wojna 

weszła w takie stadium, gdy chodzi o całkowite wypędzenie okupantów z ziemi 

radzieckiej i zlikwidowanie faszystowskiego „nowego ładu w Europie". Niedaleki 

jest czas, kiedy zakooczymy oczyszczanie od wroga Ukrainy i Białorusi, obwodów 

leningradzkiego i kalininowskiego oraz uwolnimy od najeźdźców niemieckich 

narody Krymu, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii i republiki Karelo-Fioskiej. 

Towarzysze! 

O zwycięstwo angielsko-radziecko-amerykaoskiego sojuszu bojowego! (Oklaski). 

O wyzwolenie narodów. Europy spod jarzma faszystowskiego! (Oklaski). 

O całkowite wypędzenie wyrodków niemieckich z naszej ziemi! (Oklaski). 

Niech żyje nasza Armia Czerwona! (Oklaski). 

Niech żyje nasza Marynarka Wojenna! (Oklaski). 
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Niech żyją nasi odważni partyzanci i partyzantki! (Oklaski). 

Niech żyje nasza wielka Ojczyzna! (Oklaski), 

Śmierd niemieckim najeźdźcom! (Burzliwe, długotrwałe oklaski. Wszyscy wstają. 

Powszechna owacja na sali). 

 

 

 


