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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji wnosi projekt uchwały

w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci
Generała Stanisława Maczka.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniony jest senator Michał Seweryński.

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Michał Seweryński

pro jekt
UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia
w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci Generała
Stanisława Maczka
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia miesiąc październik 2012 roku miesiącem
Generała Stanisława Maczka.
W ten sposób w 120. rocznicę Jego urodzin Senat oddaje hołd temu wielkiemu
synowi polskiego narodu. Generał Stanisław Maczek zasłużył się mu działalnością
niepodległościową przed powstaniem II Rzeczypospolitej, uczestnictwem w wojnie polskobolszewickiej 1920 roku oraz walką na frontach drugiej wojny światowej w kraju i za
granicą. Sławę i poczesne miejsce w historii oręża polskiego przyniosły mu zwłaszcza
zwycięskie bitwy, które stoczył jako dowódca 1. Dywizji Pancernej, w ramach pamiętnej
ofensywy normandzkiej 1944 roku. To wtedy zdobył wysokie uznanie w dowództwie
alianckim, zaskarbił sobie wdzięczność ludności wyzwalanych miast we Francji, Belgii i
Holandii oraz wzbudził podziw i szacunek swoich żołnierzy. Do końca życia spędzonego na
obczyźnie cieszył się szacunkiem rodaków, a zwłaszcza swoich żołnierzy i kombatantów, nie
uchybiając w niczym dobremu imieniu Polaka i polskiego żołnierza. Za swoje wybitne
zasługi został wyróżniony najwyższymi polskimi i zagranicznymi odznaczeniami.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa za swój obowiązek przypomnienie opinii
publicznej tego wybitnego Polaka, będącego wzorem cnót patriotycznych i wojskowych, tak
bardzo potrzebnych w odbudowie wielkości naszego kraju oraz w umacnianiu jego godnego
miejsca na świecie.

Senat wzywa środowiska kombatanckie, wojskowe i społeczne do podjęcia
w miesiącu październiku 2012 roku stosownych działań w celu uczczenia pamięci Generała
Stanisława Maczka.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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