Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania rządowego projektu
ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (tekst
niewygłoszony).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko co do
rządowego projektu ustawy o grobach weteranów walk o wolność
i niepodległość Polski oraz komisyjnego projektu ustawy o zapewnieniu godnej
pamięci i należytej ochrony miejscom spoczynku Bohaterów Powstania
Warszawskiego oraz innych osób zasłużonych w walkach o niepodległość
i suwerenność Państwa Polskiego.
O tym, że taki rządowy akt prawny powstanie, premier Mateusz Morawiecki
zapewniał w minioną rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Cieszy mnie,
że składane przez niego obietnice są realizowane i że dzieje się to w tak szybkim
tempie.
Na tę ustawę od wielu lat czekały środowiska kombatanckie i rodziny
kombatantów. Zakłada ona objęcie przez państwo polskie opieką wszystkich
grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, bez względu na to,
czy znajdują się one na terenie, czy poza granicami naszego kraju. Ponadto
przewiduje się także utworzenie specjalnego funduszu, którego środki
przeznaczane będą na finansowanie dotacji na pokrycie całości lub części
kosztów opieki nad takimi mogiłami, a także ich remontów. Stworzeniem
i prowadzeniem specjalnej ewidencji zająć ma się prezes Instytutu Pamięci
Narodowej.
Obecnie opiece państwa podlegają miejsca pochówków osób, które poległy
lub zmarły z powodu działań wojennych albo wskutek represji okupanta

niemieckiego lub sowieckiego. Ważne jest jednak, że zapisy tej ustawy
obejmować będą wszystkich, którzy podjęli się walki o naszą wolność, nie zaś
tylko tych, którzy zapłacili za tę walkę najwyższą cenę.
Bieżący rok jest szczególnym rokiem w historii naszego państwa. Od jego
początku w całym kraju odbywają się liczne wydarzenia, których celem jest
upamiętnienie tego wspaniałego jubileuszu, jakim jest 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości. Tym bardziej doceniam fakt, że właśnie w tym roku
polski rząd przejmuje opiekę nad pamięcią o tych, dzięki którym nasz kraj jest
wolny i niepodległy.
Zgadzam się z panem premierem, że pamięć o naszych przodkach powinna
budować przyszłość. Jestem przekonana, że troszcząc się o mogiły swoich
bohaterów, oddajemy im należny hołd i dbamy o naszą tożsamość narodową.
Koło Wolni i Solidarni oczywiście będzie popierać ten rządowy projekt.
Jednocześnie, mając na uwadze, że przedmiot komisyjnego projektu ustawy
z druku nr 2920 pokrywa się z rządowym projektem z druku nr 2902, koło
Wolni i Solidarni również będzie głosować za jego dalszym procedowaniem.
Liczę na to, że merytoryczna praca nad tymi projektami w komisji pozwoli
na wypracowanie najlepszego rozwiązania. Dziękuję.

