
UCHWALA 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 28 sierpnia 2009 roku 
w 70. rocznice wybuchu II wojny światowej 

 
 

 1 wrzesnia 1939 r. od ataku hitlerowskich Niemiec na Polske rozpoczela sie II wojna 
swiatowa. Wkrotce potem, 17 wrzesnia, w wyniku ukladu Ribbentrop - Molotow, w granice 
II Rzeczypospolitej wkroczyly wojska ZSRR. 
 II wojna swiatowa kosztowala zycie prawie szesciu milionow obywateli Polski. 
Polscy zolnierze meznie stawili czola niemieckiemu najezdzcy we wrzesniu 1939 r., a potem 
na wielu frontach II wojny swiatowej, w tym takze w formacjach podziemia. 
 Tragedia II wojny swiatowej otworzyla w dziejach Europy nowy rozdzial, w ktorym 
dzieki pojednaniu pokoj i wspolpraca staly sie fundamentem zjednoczonej, demokratycznej 
Europy. 
 Niech ten dzien, w ktorym oddajemy nalezna czesc ponad 50 milionom ofiar tej 
okrutnej wojny, gdy czcimy bohaterow, ktorzy zapisali tak chlubna karte w historii polskiego 
oreza, stanowi takze swoiste memento sklaniajace nas do silnego postanowienia, iz nalezy 
uczynic wszystko co mozliwe, aby juz nigdy we wspolczesnym swiecie wojny i konflikty 
zbrojne nie byly sposobem rozwiaywania sporow, aby wszystkie panstwa i narody mogly zyc 
i rozwijac sie w pokoju. 
 W 70. rocznice wybuchu II wojny swiatowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje 
hold jej ofiarom i bohaterom. Zolnierzom, ktorzy walczyli, gineli, byli mordowani, na 
wschodzie i zachodzie, ludnosci cywilnej; wszystkim tym, ktorzy polegli i walczyli w imie 
wolnosci Ojczyzny i wspolobywateli, w tym take prawie czterystu poslom i senatorom II 
Rzeczypospolitej, ktorzy stracili zycie w latach 1939-1945. Sejm czci pamiec tych, ktorzy w 
imir niepodleglosci Polski, nie wahali sie poswiecic swojego zycia i zdrowia. 
 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie wyrazic wdziecznosc tym, ktorzy przyczynili 
sie w ostatnim polwieczu do zachowania pokoju, ktorego gwarantem sa, dzis Unia 
Europejska i Sojusz Polnocnoatlantycki. 
 Dzis, w imie pamieci ofiar, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do szczegolnego 
szacunku dla prawdy historycznej i przeciwstawienia sie probom rozmywania 
odpowiedzialnosci za dramat milionow obywateli Europy i Swiata. 
 


