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SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
o projekcie uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku” (druk nr 368)

Marszałek Senatu w dniu 8 grudnia 2016 r. skierował do Komisji Ustawodawczej
projekt uchwały w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.
Komisja na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r. rozpatrzyła w pierwszym
czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały, wprowadziła do
niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu
uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek.

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Stanisław Gogacz

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 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek”
13 grudnia 1981 r. władza komunistyczna na czele z generałem Wojciechem
Jaruzelskim wprowadziła w Polsce stan wojenny. Wojsko przejęło kontrolę nad Polską
i Polakami. Radio i telewizja nadawały jeden tylko komunikat – człowieka, który zniewolił
Ojczyznę na wiele lat. Aresztowano, internowano, osadzono w ośrodkach odosobnienia
tysiące działaczy „Solidarności”, artystów, intelektualistów, robotników i studentów, którym
się zamarzyło żyć w kraju wolnym i niepodległym. Zmilitaryzowanymi zakładami pracy
zarządzali komisarze wojskowi, a ludzi szantażem zmuszano do podpisywania oświadczeń
o lojalności względem samozwańczej władzy.
Strajkujące przeciw stanowi wojennemu zakłady pracy były brutalnie pacyfikowane
przez oddziały ZOMO wspomagane przez czołgi. 16 grudnia 1981 r. w kopalni „Wujek”
w Katowicach, po trzydniowym strajku i płynących zewsząd informacjach o pacyfikacji
innych kopalń na Śląsku, zapadła decyzja o obronie zakładu. Około godziny 11 na teren
kopalni wjechały czołgi, a wraz z nimi oddziały milicji. Naprzeciw stanęło 600 górników
w hełmach, uzbrojonych jedynie w łańcuchy, łopaty, kilofy i pręty. Zaczęli śpiewać hymn
państwowy oraz pieśń „Boże, coś Polskę”. Do głównego uderzenia przystąpiło 5 kompanii
ZOMO, 2 kompanie ORMO, 3 kompanie transporterów opancerzonych i czołgi. W brutalnej
pacyfikacji zostało zamordowanych 9 górników: Jan Stawisiński, Joachim Gnida, Józef
Czekalski, Krzysztof Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Zbigniew
Wilk, Zenon Zając.
20 stycznia 1982 r. Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach umorzyła śledztwo
w sprawie śmierci górników z kopalni „Wujek”. 9 lutego 1982 r. sąd Śląskiego Okręgu
Wojskowego ogłosił wyrok w procesie przywódców górniczego strajku w KWK „Wujek”.
Stanisław Płatek skazany został na 4 lata, Jerzy Wartak na 3,5 roku, Adam Skwirz i Marian
Głuch na 3 lata więzienia.
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Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że sprawcy stanu wojennego i osoby
odpowiedzialne za pacyfikację kopalni „Wujek” okryli się wieczną hańbą. Jednocześnie
Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć zamordowanym w kopalni „Wujek” i składa
hołd wszystkim niezłomnym, którzy prowadzili działalność opozycyjną, organizowali pomoc
pokrzywdzonym i po dziś dzień czczą pamięć o bohaterskich górnikach, którzy przelali krew
za wolną Polskę i demokratyczny ład.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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