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Druk nr 47 X

Warszawa, dnia 17 stycznia 2020 r.

_______________________________________________________________________________________

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

Senat na 3. posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2020 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu
– zgodnie z art. 81 ust. 3 i 4 w związku z art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu skierował projekt
uchwały do Komisji Ustawodawczej.
Komisja na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2020 r. ustosunkowała się do zgłoszonych
w toku dyskusji wniosków.
Komisja nie poparła żadnego wniosku i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego
projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej, zawartego w druku nr 47 S.

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Krzysztof Kwiatkowski

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

1)

przed akapitem pierwszym dodaje się akapity w brzmieniu:

Poprawka sen.
J. Czerwińskiego

„We wrześniu 1939 r. dwa zbrodnicze systemy totalitarne –
niemiecki nazizm i sowiecki komunizm – rozpoczęły największy
i najkrwawszy

konflikt

zbrojny w dziejach

ludzkości:

II wojnę

światową. Pierwszą ofiarą agresorów stała się Rzeczpospolita Polska.
Jej obywatele na terenach okupowanych przez ZSRS zostali poddani
przez stalinowski aparat przemocy brutalnym represjom: morderstwom,
masowym egzekucjom, osadzaniu w więzieniach, wysiedleniom,
wywózkom do łagrów i prac przymusowych – łącznie dotknęły one
blisko 500 tysięcy Polaków.
W

czerwcu

1941

r.

Niemcy

zaatakowały

swojego

dotychczasowego sojusznika – Związek Sowiecki. Po zmianie losów
wojny i opanowaniu w latach 1944–1945 ziem polskich przez Armię
Czerwoną, sowiecki aparat represji powrócił do metod prześladowań
stosowanych wcześniej wobec polskich obywateli.”;

2)

skreśla się akapit siódmy;

Poprawka sen.
J. Czerwińskiego

3)

akapit dziewiąty otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.
J. Czerwińskiego

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 75. rocznicę wydarzeń
zwanych Tragedią Górnośląską oddaje hołd wszystkim obywatelom
Polski represjonowanym przez Armię Czerwoną i komunistyczny
aparat bezpieczeństwa. Niech pamięć o ofiarach Tragedii Górnośląskiej
będzie godnie uczczona przez mieszkańców naszego kraju.”.
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