
 

SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI KADENCJA 

____________________________________________________________________________________

 Warszawa, dnia 13 września 2007 r. Druk nr 539 

____________________________________________________________________________________

 

 

Pan 

Bogdan BORUSEWICZ  

MARSZAŁEK  SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

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

wnosimy projekt uchwały 

w 68. Rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy 

senatora Stefana Niesiołowskiego. 

 

 (-) Franciszek Adamczyk (-) Andrzej Owczarek 

 (-) Przemysław Berent (-) Maria Pańczyk-Pozdziej 

 (-) Andrzej Gołaś (-) Andrzej Person 

 (-) Roman Ludwiczuk (-) Krzysztof Piesiewicz 

 (-) Andrzej Łuczycki (-) Władysław Sidorowicz 

 (-) Antoni Motyczka (-) Piotr Wach 

 (-) Stefan Niesiołowski (-) Edmund Wittbrodt 

 (-) Mirosława Nykiel (-) Piotr Zientarski 

 (-) Michał Okła (-) Marek Ziółkowski 

 



 

 

UCHWAŁA 

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia .......... 2007 r. 

 

w 68. Rocznicę agresji sowieckiej na Polskę 
 

W związku z 68. rocznicą sowieckiej napaści na Polskę w dniu 17 września 1939 roku 

Senat RP oddaje hołd wszystkim ofiarom tej agresji i bohaterskim obrońcom naszej wschodniej 

granicy. Sowiecka napaść na Polskę będąca efektem paktu Ribbentrop – Mołotow ostatecznie 

przekreśliła szansę na skuteczny, długotrwały opór stawiany agresji niemieckiej. Była 

złamaniem nie tylko wzajemnych i międzynarodowych umów, ale cynicznym, brutalnym 

i krwawym aktem przemocy wobec broniącej swojej niepodległości Polski. 

Wkraczająca w granice Rzeczypospolitej Armia Czerwona oraz idąca policja polityczna 

(NKWD) dopuściły się wielu zbrodni wobec bezbronnej ludności cywilnej i wziętych do 

niewoli żołnierzy. To wtedy rozpoczęła się sowiecka okupacja połowy Polski i ludobójstwo 

wobec obywateli polskich, którego najbardziej tragiczną częścią 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 RP przypomina o tym tragicznym rozdziale w polsko – 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 Polskiej 

„Monitor Polski”. 
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