Data publikacji: 12-05-2010

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

_____________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 12 maja 2010 r.

Druk nr 877

_____________________________________________________________________________________
KOMISJA
PRAW CZŁOWIEKA,
PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 90d ust. 1 pkt 1 Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji wnosi projekt uchwały

w

sprawie

uczczenia

pamięci

żołnierzy

Polskiego

Państwa

Podziemnego, prześladowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce
w latach 1944–1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniony jest senator Zbigniew Cichoń.

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Stanisław Piotrowicz

projekt
UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia
w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego,
prześladowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach 1944–1956
za działalność w szeregach Armii Krajowej
My, Polacy żyjący w niepodległej dziś Ojczyźnie, oddajemy hołd tym, którzy
w czarną noc okupacji hitlerowskiej i stalinowskiej, a następnie w latach terroru
komunistycznego systemu narzuconego narodowi przemocą, nie tracili nadziei i walczyli
z okupantem – czcimy pamięć żołnierzy Polski Podziemnej.
Przypominamy, że wkrótce po kampanii wrześniowej, w której wojsko polskie
musiało ulec przeważającym siłom agresorów, niemieckiego z zachodu i sowieckiego ze
wschodu, powstały: Związek Walki Zbrojnej, potem Armia Krajowa, a następnie także inne
formacje, takie jak Bataliony Chłopskie.
Żołnierze Polski Podziemnej przypominali narodowi o jego prawie do życia
w wolności i do godności oraz podtrzymywali wolę oporu. Swym istnieniem i działaniem
unaoczniali, że prawdziwe są słowa: "być zwyciężonym, a nie ulec, to zwycięstwo". Tym
bardziej okrutne i jakże bolesne było traktowanie po wojnie żołnierzy AK, NSZ, WiN jak
zdrajców, wrogów narodu czy wręcz kolaborantów hitlerowskich.
Nowe, komunistyczne władze nie cofały się przed mordami, zbrodniami sądowymi
i innymi prześladowaniami żołnierzy Polski Podziemnej i ich rodzin – klinicznym
przykładem był mord sądowy na osobie generała Fieldorfa "Nila" – ale takie postępowanie
nie złamało ducha tych bohaterów. To dzięki nim, stanowiącym żywy przykład tego, jak
można

miłować Ojczyznę,

możliwe stało

się pielęgnowanie poczucia wolności,

przekazywanie prawdziwej historii i w końcu powstanie ruchu "Solidarność", uwieńczone po
długiej drodze pełnej cierpień uzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski".
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