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Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 68. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę
(druk nr 539).



(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 10)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Janusz Gałkowski)

Przewodniczący Janusz Gałkowski:

Witam panów senatorów, państwa z Biura Legislacyjnego, z obsługi sekretariatu.
Proszę państwa, w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia komisji jest rozpa-

trzenie senackiego projektu uchwały w 68. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Pro-
jekt ten wnieśli senatorowie Platformy Obywatelskiej, przedstawicielem wnioskodaw-
ców jest pan senator Stefan Niesiołowski. Na początku chciałbym serdecznie pogratu-
lować bardzo dobrego tekstu i w ogóle podziękować za tę inicjatywę, jest ona bardzo
ważna. Nie będę przedłużał, wszyscy państwo macie tekst, jest bardzo ładny, więc mo-
że pozwolę sobie w całości go odczytać.

„W 68. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.
W związku z 68. rocznicą sowieckiej napaści na Polskę w dniu 17 września

1939 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim ofiarom tej agresji
i bohaterskim obrońcom naszej wschodniej granicy. Sowiecka napaść na Polskę, będą-
ca efektem paktu Ribbentrop – Mołotow, ostatecznie przekreśliła szansę na skuteczny,
długotrwały opór stawiany agresji niemieckiej. Była złamaniem nie tylko wzajemnych
i międzynarodowych umów, ale także cynicznym, brutalnym i krwawym aktem prze-
mocy wobec broniącej swojej niepodległości Polski.

Wkraczająca w granice Rzeczypospolitej Armia Czerwona oraz idąca za nią po-
licja polityczna NKWD dopuściły się wielu zbrodni wobec bezbronnej ludności cywil-
nej i wziętych do niewoli żołnierzy. To wtedy rozpoczęła się sowiecka okupacja poło-
wy Polski i ludobójstwo wobec polskich obywateli, którego najbardziej tragiczną czę-
ścią był Katyń, jako symbol mordu wobec wziętych do niewoli polskich oficerów.
Rozpoczął się sowiecki podbój Europy, który kosztował Polskę i inne kraje wiele ofiar,
cierpień, poniżeń, a przede wszystkim zmarnowanych szans na pomyślny rozwój.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej przypomina o tym tragicznym rozdziale w pol-
sko-rosyjskich stosunkach, odrzucając próby fałszowania historii, pomniejszania
zbrodni komunistów, odmowy nazywania zbrodni katyńskiej ludobójstwem.

Z najwyższą czcią przypominamy tych wszystkich, którzy w tamtych dniach
pozostali wierni Polsce.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej «Monitor Polski».”

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę, pan senator Niesiołowski.
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Senator Stefan Niesiołowski:

Panie Przewodniczący, dziękuję za miłe słowa. Tekst jest krótki, ale ja szanuję
czas, wiem, że dzisiaj jest ostatnie posiedzenie, wszyscy chcą dzisiaj głosować. Nie
pisałem uzasadnienia, więc już tylko bardzo krótko, w paru słowach, odniosę się jesz-
cze do dzisiejszych prób Rosji na Białorusi, gdzie dzień, o którym mowa, ogłasza się,
na przykład, świętem narodowym, co, uważam, jest absolutnie niedopuszczalne, żeby
nie powiedzieć mocniej. To właściwie tyle.

Mówię o tym bardzo krótko i prosiłbym kolegów z innych klubów, żeby tego
tekstu nie zmieniać, nie przedłużać sprawy. Jest on oczywisty, prosty, krótki, w nikogo
nie bije, jest rocznicowy i prosiłbym, żeby go po prostu przyjąć. Dziękuję bardzo, Pa-
nie Przewodniczący.

Przewodniczący Janusz Gałkowski:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z panów senatorów członków komisji chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę, pan senator Chmielewski.

Senator Jarosław Chmielewski:

Szanowni Panowie Senatorowie, rzeczywiście, bardzo fajna uchwała, dobry pro-
jekt. Ja mam jedynie uwagę natury historycznej. Nie chcę, broń Boże, polemiki uskutecz-
niać, ale chciałbym odnieść się do słów: „ostatecznie przekreśliła szansę na skuteczny,
długotrwały opór stawiany wobec agresji niemieckiej”. Otóż są dwie szkoły w historii.
Jedni mówią, że już przed 17 września armii polskiej nie było i cokolwiek by się wyda-
rzyło, to i tak wojna była już przegrana. Ja się z tym nigdy nie zgadzałem, dlatego cieszę
się, że pan ten właśnie aspekt podkreślił w projekcie. Z faktów historycznych, z informacji
choćby z zakresu techniki militarnej, wynikało już bardzo wyraźnie zmęczenie materiało-
we, a także psychologiczne wojska niemieckiego. I może to są dywagacje historyczne, ale,
rzeczywiście, gdyby nie agresja ze Wschodu, to może udałoby się jeszcze dłużej utrzymać
działalność resztki armii polskiej. Tak że bardzo dobry głos w tej sprawie. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Gałkowski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan senator Piotrowicz.

Senator Stanisław Piotrowicz:

Ja chciałbym tylko jednym słowem pogratulować tekstu. Uważam, że uchwała
powinna przejść w takim kształcie, jaki jest, i jeszcze raz serdecznie dziękuję tym, któ-
rzy przygotowali tekst.

Przewodniczący Janusz Gałkowski:

Dziękuję bardzo.
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W związku z tym, że nie ma więcej mówców, bardzo proszę o przystąpienie do
głosowania.

Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? (3)
Wniosek jednogłośnie został przyjęty.
Ja pozwolę sobie zgłosić siebie jako sprawozdawcę komisji.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim wnioskodawcom, składając podziękowania

na ręce przedstawiciela. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 16)
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