
NOTATKA 

z posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu 

Data posiedzenia: 9 lipca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 90 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Grzegorz Czelej. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy 

Augustowskiej z lipca 1945 roku (druk senacki nr 971, druki 

sejmowe nr 3294 i 3531). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Ryszard Bonisławski, Barbara 

Borys-Damięcka, Grzegorz Czelej, Mieczysław Gil, Maria Koc, 

Kazimierz Kutz, Andrzej Person, Jarosław Rusiecki, Czesław 

Ryszka, Aleksander Świeykowski, 

 

 
 goście: 

 Sejm RP: 

 poseł sprawozdawca Piotr Babinetz, 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

 sekretarz stanu Piotr Żuchowski, 

 zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego 

Piotr Szpanowski, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz. 

 
 
 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił poseł sprawozdawca Piotr Babinetz. Poinformował, że celem ustawy 

jest złożenie hołdu ofiarom obławy augustowskiej z lipca 1945 r. – bohaterom 

antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, zamordowanym z rozkazu Stalina na 

terenie północno-wschodniej Polski. Poseł podkreślił, że wyjątkowość tej zbrodni polega 

m.in. na tym, że była to największa zbrodnia dokonana na Polakach przez Sowietów po 

II wojnie światowej, czyli już po zawarciu pokoju, po zakończeniu działań wojennych 

w Europie. Dodał też, że obława augustowska jest największą niewyjaśnioną zbrodnią na 

Polakach po II wojnie światowej. Nadal nie jest znana cała skala tej zbrodni oraz miejsce 

spoczynku doczesnych szczątków ofiar. 

W dyskusji senatorowie przyjęli z zadowoleniem inicjatywę ustanowienia 12 lipca Dniem 

Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. Podkreślili konieczność podjęcia 

wśród polskiego społeczeństwa, a szczególnie wśród młodego pokolenia działań 

informacyjnych i edukacyjnych mających na celu rozpowszechnienie wiedzy i prawdy o tej 

zbrodni. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego nie miał uwag o charakterze legislacyjnym. 

Senator Grzegorz Czelej zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/6795/druk/971.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/E85809A4AB5483B6C1257E21003C9647/%24File/3294.pdf
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3531


- 2 - 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Czesława Ryszkę. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 971 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


