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

„In memoriam”.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senatora Jana Rulewskiego.

(-) Łukasz Abgarowicz
(-) Anna Aksamit

(-) Józef Pinior
(-) Marek Rocki

(-) Mieczysław Augustyn
(-) Stanisław Iwan
(-) Stanisław Jurcewicz
(-) Ryszard Knosala
(-) Ireneusz Niewiarowski

(-) Jan Rulewski
(-) Aleksander Świeykowski
(-) Michał Wojtczak
(-) Jan Wyrowiński

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
„In memoriam”
Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął dzisiaj uchwałę w sprawie przyjęcia, będącej
wynikiem inicjatywy Senatu, ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów politycznych. Akt ten jest zaadresowany do osób,
które do tej pory noszą brzemię krzywd zadanych w okresie PRL przez władze
komunistyczne, i tym samym wypełnia postanowienie art. 19 Konstytucji. Ale oprócz
wysiłków tych osób szlak do wolności zbudowany jest również z trudów i prześladowań
także innych osób i instytucji.
Niewątpliwie do takich kluczowych instytucji, które sprzeciwiały się komunizmowi,
należały Kościół katolicki i inne kościoły. Z tej racji wielu kapłanów było prześladowanych,
więzionych, szykanowanych aż do śmierci. Postać ks. Jerzego Popiełuszki jest tego
przykładem. Do końca PRL w aparacie państwowym i w PZPR funkcjonowały służby mające
na celu zwalczanie Kościoła i jego wiernych. Prowadzono upaństwowioną ateizację – na
służbie, w pracy i w szkole. Wielu kapłanów, przez głoszenie ewangelii wolności, godności i
innych praw człowieka, było sojusznikami stawiających opór totalitarnej idei. Gdy ten opór
okazywał się niemożliwy, organizowali pomoc prześladowanym. Nawet kultura niezależna
znalazła u nich schronienie.
Z wolnością i niepodległością w Polsce nieodmiennie kojarzony jest Jan Paweł II. Jego
pielgrzymki i napomnienia osłaniały opozycję demokratyczną przed potęgowaniem
prześladowań. Tworzył on klimat do pokojowych przemian w Polsce.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje wdzięczny i oddaje szacunek Kościołowi,
duchowieństwu, wierzącym – wszystkim tym, którzy podobnie jak ludzie opozycji złożyli
daninę życia, wolności i upokorzeń. Senat wyraża przekonanie, że trud wszystkich tych osób
pozostanie w pamięci Polaków i będzie kamieniem węgielnym Rzeczypospolitej.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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