Projekt

Uchwała Sejmu RP
z dnia …
w sprawie 70. rocznicy bitwy pod Lenino
W 70. rocznicę udziału 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Lenino Sejm RP
oddaje hołd wszystkim żołnierzom 1. Armii Wojska Polskiego. Ich szlak bojowy wiódł spod Lenino,
poprzez przełamanie Wału Pomorskiego, wyzwolenie Kołobrzegu, forsowanie Odry, aż do Berlina.
Sejm RP oddaje hołd wszystkim żołnierzom, którzy podczas II wojny światowej złożyli daninę krwi
walcząc o Polskę.
Sejm RP przeciwstawia się próbom dzielenia i różnicowania wysiłku kombatantów w zależności od
tego w jakich formacjach walczyli podczas II wojny światowej. Wszyscy kombatanci – niezależnie od tego,
czy do Polski szli z Zachodu, czy ze Wschodu – zasługują na równy szacunek.

UZASADNIENIE
W dniach 12-13 października 1943 roku 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki stoczyła u
boku radzieckiej 33. Armii bitwę z siłami Wehrmachtu. W bitwie poległo 510 polskich żołnierzy.
Armia Wojska Polskiego w skład, której weszła później 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki przeszła szlak bojowy od Lenino do Berlina. 1. Armia Wojska Polskiego uczestniczyła w
operacji wyzwalania zniszczonej po powstaniu Warszawy. Jej żołnierze brali udział w ciężkich walkach o
Wał Pomorski, w których poległo 5 tysięcy żołnierzy a 11 tysięcy odniosło rany. Niemniej ciężkie walki
toczyły się podczas wyzwalania Kołobrzegu. To była najkrótsza droga do kraju.
Armia Wojska Polskiego wzięła udział w forsowaniu Odry i w zdobyciu Berlina. W Bitwie o Berlin
poległo 7 tysięcy polskich żołnierzy a 17 tysięcy zostało rannych.
Wojsko Polskie sformowane w ZSRR w 1943 było najliczniejszą polską formacją wojskową w
czasie II wojny światowej. Żołnierze Pierwszej, Drugiej i Trzeciej Armii Wojska Polskiego walczyli o
wyzwolenie Ojczyzny. Walcząc o Polskę zapłacili nierzadko cenę najwyższą. Wielu żołnierzy powyższych
formacji brało udział w heroicznym wysiłku odbudowy zrujnowanego kraju.
W ostatnich kilkunastu latach można było zaobserwować niepokojącą tendencję dzielenia
kombatantów II wojny światowej według formacji, w której walczyli. Wywyższano jednych kosztem
drugich. 74 lata po wybuchu II wojny światowej i 24 lata po Okrągłym Stole takie zabiegi są niezrozumiałe i
budzą najwyższe oburzenie.
Krew polskich żołnierzy jest tak samo cenna, niezależnie od tego, czy szli oni do Polski ze Wschodu,
czy z Zachodu. Rzeczpospolita Polska powinna oddać należyty hołd wszystkim żołnierzom walczącym o
wyzwolenie Ojczyzny.

