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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja

Ustawodawcza wnoszą projekt uchwały

w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniony

jest senator Piotr Łukasz J. Andrzejewski.

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej Obrony Narodowej

(-) Janusz Gałkowski (-) Franciszek Adamczyk



projekt

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia ....

w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa

Dnia 9 lipca 1947 roku nastąpiło rozwiązanie Polskich Sił Zbrojnych bohatersko

walczących wespół z zachodnimi sojusznikami na frontach drugiej wojny światowej.

Ten dzień stał się symboliczną datą zwieńczenia etosu Wojska Polskiego na Zachodzie,

ponieważ wtedy właśnie Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych generał Władysław Anders po

zakończeniu działań bojowych powierzył opiekę nad sztandarami wojskowymi ówczesnemu

Instytutowi Historycznemu im. Generała Władysława Sikorskiego w Londynie.

Generał Władysław Anders, owiany żołnierską sławą dowódca Armii Polskiej na

Wschodzie, dowódca Drugiego Korpusu Polskiego, a następnie Naczelny Wódz Polskich Sił

Zbrojnych, jest symbolem chwały żołnierza polskiego walczącego nieugięcie o wolność

i niezawisłość Rzeczypospolitej. Uosabia także niezłomną postawę Polaków na obczyźnie, ich

tragizm oraz wierność ideałom, o które walczył Naród Polski.

Po wojnie generał Anders i Jego oficerowie zostali pozbawieni obywatelstwa polskiego

przez władze komunistyczne w kraju. Dopiero po przełomie ustrojowym wolna, niepodległa

i suwerenna Rzeczpospolita przywróciła należne Mu miejsce w panteonie bohaterów narodowych.

Dziś, w przededniu 60. rocznicy pamiętnego wydarzenia i 115. rocznicy urodzin Generała,

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2007 – Rokiem Generała Władysława Andersa.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej czyni to dla uczczenia pamięci znamienitego Polaka

generała Władysława Andersa – wybitnego dowódcy i polityka, oraz dla uhonorowania pamięci

Jego Żołnierzy, których wyprowadził z „imperium zła” i wiódł zwycięskim szlakiem do Ojczyzny

przez Monte Cassino i Bolonię, Żołnierzy, którym „ojcował” do końca swoich dni na

wychodźstwie.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

„Monitor Polski”.
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