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Druk nr 642 O - poprawiony

Warszawa, dnia 23 września 2009 r.

_______________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz
KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)
o projekcie uchwały w 70. rocznicę napaści przez Niemcy i Rosję na Polskę

Marszałek Senatu w dniu 8 września 2009 r. skierował do Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Spraw Zagranicznych projekt uchwały w 70. rocznicę napaści przez
Niemcy i Rosję na Polskę w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 22 września 2009 r. rozpatrzyły
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawcę projekt uchwały
zawarty w druku nr 642 i wnoszą o jego odrzucenie (pkt I zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

Przewodniczący Komisji
Spraw Zagranicznych
(-) Leon Kieres

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu uchwały w 70. rocznicę napaści przez Niemcy
i Rosję na Polskę

Wniosek
KU, KSZ

I.

Wniosek o odrzucenie projektu uchwały.

II.

Wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały:

a) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
"w 70. rocznicę rozpoczęcia napaścią przez Niemcy i Rosję na
Polskę II Wojny Światowej",
b) treść uchwały otrzymuje brzmienie:
"Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 70. rocznicę rozpoczęcia
II W ojn y Ś wi atowej napaś ci ą prz ez hitlerowski e Ni em c y
i stalinowską Rosję na Polskę:
- wobec wezwania Rady Federacji i Zgromadzenia Federalnego
Federacji Rosyjskiej w uchwale z

18 lipca 2009 r.

do

"sprawiedliwej i bezstronnej oceny przyczyn i konsekwencji
rozpoczęcia II Wojny Światowej",
- podzielając pogląd co do potępienia działań mających na celu
stronniczą interpretację faktów historycznych "wykorzystywaną
w sposób instrumentalny we współcześnie toczącej się walce
o wpływy w świecie",
- troszcząc się o prawdę historyczną i pokojową przyszłość Europy
i całego świata
uważa za niezbędne wzięcie pod uwagę, iż jedną z okoliczności
wybuchu II Wojny Światowej stało się dokumentowane faktami
porozumienie między Adolfem Hitlerem i Józefem Stalinem
w oparciu o wspólne umowy z 23 sierpnia 1939 r. i 28 września 1939
r. połączone z tajnymi protokołami, które zostały wprowadzone
w życie w postaci napaści zbrojnej na Polskę i dokonania rozbioru jej
terytorium przez obu okupantów.

Poprawka
sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

-2-

Okres, w którym Związek Sowiecki i III Rzesza Niemiecka
prowadziły

wspólną

politykę

eksterminacyjną

przeciw

Rzeczypospolitej Polskiej poza działaniami wojennymi dokonując
wysiedleń, deportacji, czystek etnicznych począwszy od elit kultury,
nauki, wojska, duchowieństwa, grabiąc dobra materialne i niszcząc
dorobek kultury i nauki polskiej - trwał od września 1939 r. do 22
czerwca 1941 r., czyli do wojennego konfliktu sowieckoniemieckiego. W tym czasie dopuszczono się zbrodni wojennych
i ludobójstwa.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wolę pojednania
i budowy przyjaznych stosunków z narodami i państwami Europy
i Rosji.
Senat wyraża przekonanie, że budowa stosunków przyjaźni
i współpracy między Naszymi Narodami winna być budowana na
gruncie prawdy, wzajemnego poszanowania wolności, z którą
nierozerwalnie wiąż e się odpowi edzialność za przeszłość
i przyszłość.".
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