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Bogdan BORUSEWICZ
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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie

wnosimy projekt uchwały w sprawie rocznicy wywozów Polaków na Sybir.

Do reprezentowania nas w pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy senator

Annę Kurską.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały.

(-) Przemysław Alexandrowicz (-) Krzysztof Putra

(-) Dorota Arciszewska-Mielewczyk (-) Elżbieta Rafalska

(-) Ryszard Bender (-) Jadwiga Rudnicka

(-) Piotr Boroń (-) Czesław Ryszka

(-) Dariusz Górecki (-) Antoni Szymański

(-) Andrzej Jaroch (-) Rafał Ślusarz

(-) Anna Kurska (-) Zbigniew Trybuła

(-) Adam Massalski (-) Marek Waszkowiak

(-) Mieczysław Maziarz (-) Kazimierz Wiatr

(-) Stanisław Piotrowicz (-) Czesław Żelichowski



projekt

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie rocznicy wywozów Polaków na Sybir

W tym roku mija 65. i 66. rocznica masowych wywozów rodzin polskich na Sybir,

głównie z kresów wschodnich i północnych. W lutym i kwietniu 1940 r., a także w czerwcu

1941 r., przy czym ich kulminacja przypadła na kwiecień 1940 r., oblicza się, że objęły one

320 tys. osób. Ci, którym udało się wrócić z zesłania, doznali poważnego uszczerbku na

zdrowiu wskutek głodu, chorób i nieludzkich warunków.

Za barbarzyńskie działania sowieckiego reżimu zmierzające do wyniszczenia narodu

polskiego, a w szczególności najbardziej patriotycznej jego części, byli odpowiedzialni nie

tylko decydenci, tacy jak Stalin, Beria, Mołotow, ale także wykonawcy ich zbrodniczych

rozkazów.

Senat RP oddaje hołd wszystkim Polakom zamęczonym i pozbawionym życia przez

komunistyczną tyranię, a jednocześnie chyli czoła przed wszystkimi, którzy tę gehennę przeżyli

lub też z narażeniem życia ratowali się ucieczką z transportów i wracali do Polski, pokonując

pieszo nieprawdopodobne odległości. Pamiętajmy o ofierze i bohaterstwie naszych sióstr

i braci.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

„Monitor Polski”.
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