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SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

o projekcie 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 (druk nr 877) 

 

 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2010 r. skierował do Komisji Ustawodawczej 
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 w celu rozpatrzenia go 
w pierwszym czytaniu. 

Komisja na posiedzeniach dniach 21 lipca oraz 11 sierpnia 2010 r. rozpatrzyła 
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały, 
wprowadziła do niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego, 
załączonego projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego 
Państwa Podziemnego. 

 
 

 
  Przewodniczący Komisji 
  Ustawodawczej 
  (-) Piotr Zientarski 
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p r o j e k t 
 

UCHWAŁA 

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
z dnia 

 
w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego 

 

My, Polacy, żyjący w niepodległej dziś Ojczyźnie, oddajemy hołd tym, którzy 

w czarną noc okupacji hitlerowskiej i opresji sowieckiej, a następnie w latach terroru 

komunistycznego, nie tracili nadziei i walczyli o wolną Polskę. 

Pamiętamy, że już w czasie kampanii wrześniowej, w której wojsko polskie musiało 

ulec przeważającym siłom agresorów, niemieckiego z zachodu i sowieckiego ze wschodu, 

powstały pierwsze organizacje konspiracyjne: Służba Zwycięstwu Polski, przekształcona w 

Związek Walki Zbrojnej, przemianowany w 1942 r. rozkazem na Armię Krajową. 

Pamiętamy także o innych formacjach, takich jak m.in. Bataliony Chłopskie, 

Narodowe Siły Zbrojne, Narodowa Organizacja Wojskowa. 

Żołnierze Polski Podziemnej przypominali narodowi o jego prawie do życia 

w wolności i do godności oraz podtrzymywali wolę oporu. Swym istnieniem i działaniem 

zaświadczali, że prawdziwe są słowa: "być zwyciężonym i 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 prześladowaniami żołnierzy 

Polski Podziemnej i ich rodzin – przejawem takiego działania był mord sądowy na osobie 

generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila". 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 pełnej cierpień drodze 

uzyskaniem przez Polskę niepodległości. 

Czcimy pamięć żołnierzy Polski Podziemnej. 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski". 
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