
 

SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII KADENCJA 
_______________________________________________________________________________________

 Warszawa, dnia 8 września 2009 r. Druk nr 643 

_______________________________________________________________________________________

 
 
 
 
 

 

Pan 
Bogdan BORUSEWICZ  
MARSZAŁEK  SENATU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu wnoszę projekt uchwały 

w 70. Rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej. 
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

z dnia 
 

w 70. Rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej 
 
 

1 września 1939 r. Wojska III Rzeszy Niemieckiej bez wypowiedzenia wojny 
wkroczyły w granice Rzeczypospolitej Polskiej. 17 dni później armia ZSRR najechała 
wschodnie obszary Rzeczypospolitej uniemożliwiając dalszy opór polskiego wojska wobec 
hitlerowskiej agresji. Dokonał się IV rozbiór Polski uzgodniony pomiędzy napastnikami 23 
sierpnia 1939 r. Paktem Ribbentrop-Mołotow. 

 
Rozpoczęła się II wojna Światowa, najbardziej ponury epizod w dziejach ludzkości. 

Zapanował czas zbrodni i pogardy dla drugiego człowieka, które przyniosły śmierć ponad 50 
milionom ludzi, niezliczonym rzeszom rany, tułaczkę i upodlenie.   

 
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej doświadczyli ludobójstwa, więzień, zsyłek i 

wysiedleń ze strony obydwóch najeźdźców. Koniec wojny nie przyniósł im oczekiwanej 
wolności. Przez blisko półwiecze niesuwerenna Polska była podległa ZSRR a jej mieszkańcy  
doświadczali dalszych zbrodni i represji, musieli też znosić obcy im system polityczny. 

 
Zachodnia Europa przerażona okropnościami II Wojny Światowej wypracowała 

metodę pojednania między narodami, opartą na prawdzie, pamięci tamtych strasznych 
zdarzeń i wzajemnym wybaczeniu win. Powstała Unia Europejska, której nadrzędnym celem 
jest bezpieczeństwo i dobrobyt wszystkich mieszkańców naszego kontynentu. 

 
Senat RP wyraża wolę pojednania i budowy przyjaznych stosunków z państwami i 

narodami Wschodniej Europy znajdującymi się poza UE, w tym z Rosją. Jednak szczególnie 
w stosunkach polsko –rosyjskich proces pojednania wymaga szczerych intencji i 
bezwzględnego poszanowania historycznej prawdy, którą nie można manipulować dla 
doraźnych politycznych korzyści. Wybaczenie i wzajemne zaufanie można zbudować tylko 
na otwartym wyznaniu win. 

 
Senat RP przypominając 70. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej składa hołd 

wszystkim ówczesnym obrońcom Ojczyzny i czci pamięć wszystkich jej ofiar.   
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