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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy
Bitwy Warszawskiej.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senatora Jana Marię Jackowskiego.

(-) Anna Maria Anders
(-) Jan Maria Jackowski
(-) Stanisław Karczewski
(-) Maria Koc
(-) Ryszard Majer
(-) Robert Mamątow
(-) Łukasz Mikołajczyk
(-) Andrzej Pająk

(-) Tadeusz Romańczuk
(-) Janina Sagatowska
(-) Krzysztof Słoń
(-) Aleksander Szwed
(-) Artur Warzocha
(-) Kazimierz Wiatr
(-) Jan Żaryn

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT 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
w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy
Warszawskiej
Za cztery lata przypada setna rocznica Bitwy Warszawskiej, nazwanej Cudem nad Wisłą
– jednej z najważniejszych bitew w naszej historii, ale i z tych batalii, które zadecydowały
także o losach Europy. W sierpniu 1920 r. na przedpolach Warszawy i w wielu innych
miejscach żołnierze młodej, niepodległej Polski rozbili maszerującą na podbój świata
sowiecką armię. To dzięki ich bezprzykładnemu męstwu i bohaterstwu oraz dzięki
strategicznemu geniuszowi marszałka Józefa Piłsudskiego komunizm nie zawładnął wówczas
naszym krajem. O tym pragniemy przypomnieć Polsce i światu.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do wszystkich środowisk politycznych
i społecznych o godne uczczenie tej tak ważnej dla wszystkich rodaków rocznicy.
Senat RP wspiera wszelkie obywatelskie przygotowania zmierzające do przypomnienia
tego

historycznego

wydarzenia.

W

szczególności

wspiera

inicjatywę

wzniesienia

w Warszawie pomnika – monumentu upamiętniającego bitwę 1920 r. i zwraca się do władz
stolicy o dołożenie wszelkich starań, by możliwa była realizacja tego historycznego,
patriotycznego przedsięwzięcia.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję, że dzięki wspólnemu społecznemu
zaangażowaniu i wysiłkowi w sierpniu 2020 r., w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej,
w stolicy przed pomnikiem Bitwy uczcimy pamięć naszych bohaterów i oddamy im hołd.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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