
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 13 maja 2020 r. 

w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie 

Przed 75 laty, 8 maja 1945 roku, zakończył się, rozpoczęty przez dwa zbrodnicze 

systemy totalitarne – niemiecki nazizm i sowiecki komunizm, największy i najkrwawszy 

konflikt zbrojny w dziejach ludzkości: II wojna światowa. 

Polska pierwsza stawiła zbrojny opór najeźdźcom. Naród Polski nigdy się nie poddał, 

a żołnierz polski walczył u boku armii sojuszniczych na wielu frontach. Szacuje się, że pod 

koniec II wojny światowej łącznie walczyło przeciw Niemcom ponad pół miliona polskich 

żołnierzy. Porównywalną liczbę stanowili członkowie różnych organizacji podziemnych 

działających w okupowanej Polsce. Polska była jedynym krajem okupowanym przez III 

Rzeszę, w którym nie utworzono kolaboracyjnych struktur władz państwowych, politycznych 

i wojskowych. W Polsce istniał zaś największy i najsilniejszy ruch oporu w Europie, 

z ewenementem na skalę światową – Polskim Państwem Podziemnym i jego konspiracyjnymi 

siłami zbrojnymi – Armią Krajową. Polska była też jednym z nielicznych krajów okupowanej 

Europy, w którym za pomoc Żydom groziła kara śmierci, a pomimo tego to Polaków jest 

najwięcej wśród osób, którym przyznano odznaczenie „Sprawiedliwy wśród Narodów 

Świata” za ratowanie Żydów z Holocaustu. 

W trakcie wojny Niemcy i Sowieci dopuszczali się masowych mordów na ludności 

cywilnej i jeńcach wojennych, wysiedleń, kradzieży i celowego niszczenia mienia. To były 

znaki charakterystyczne całej okupacji niemieckiej i sowieckiej w Polsce: ludobójstwo, 

niszczenie elity narodowej, morderstwa i masowe egzekucje, deportacje, wypędzenia, obozy 

koncentracyjne, więzienia, łapanki, wywózki do prac przymusowych i do łagrów, 

eksploatacja ekonomiczna, grabież mienia i dóbr kultury, celowe niszczenie polskiego 

majątku narodowego. W wyniku tej zbrodniczej działalności Polska poniosła 

niezrekompensowane, proporcjonalnie największe straty w ludziach i w majątku narodowym, 

o czym mamy obowiązek przypominać całej wspólnocie międzynarodowej. 

Podjęty w tych niezwykle trudnych warunkach wojenny wysiłek żołnierza 

i społeczeństwa polskiego w znaczący sposób przyczynił się do pokonania hitlerowskiej, 
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niemieckiej III Rzeszy. Jednak jej rozgromienie nie zwróciło Polakom wolności. Jałtańska 

umowa wielkich mocarstw pozostawiła Polskę w sowieckiej strefie wpływów i odebrała 

Polakom prawo suwerennego decydowania o własnym losie. Polacy nie zaakceptowali tego 

stanu (walka Żołnierzy Wyklętych, protesty robotnicze, organizacje podziemia 

antykomunistycznego, powstanie i działalność NSZZ „Solidarność”, doniosła rola Kościoła 

Katolickiego), nie poddali się i wywalczyli rzeczywistą niepodległość po 1989 roku. 

W 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie Senat Rzeczypospolitej 

Polskiej składa hołd bohaterskim żołnierzom wszystkich armii alianckich, którzy oddali życie 

w zwycięskiej walce z niemieckim nazizmem, oraz oddaje cześć Polakom – żołnierzom, 

uczestnikom ruchu oporu, członkom Polskiego Państwa Podziemnego, ludności cywilnej – 

ofiarom II wojny światowej.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 
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