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

w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 roku.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senator Grażynę Sztark.

(-) Bogdan Borusewicz
(-) Tomasz Grodzki
(-) Bogdan Klich

(-) Grażyna Sztark
(-) Piotr Wach
(-) Piotr Zientarski

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 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 roku
30 stycznia 1968 r. studenci Warszawy i innych miast akademickich rozpoczęli protest
w obronie zakazanego przez ówczesne komunistyczne władze spektaklu „Dziady” Adama
Mickiewicza w inscenizacji Kazimierza Dejmka. Władze nie ustępowały, główni
organizatorzy sprzeciwu Adam Michnik i Henryk Szlajfer zostali wyrzuceni z uniwersytetu
i to doprowadziło do dalszych demonstracji w obronie wolności słowa oraz praw
obywatelskich z udziałem Związku Literatów Polskich oraz wielu pracowników wyższych
uczelni.
Wzrost represji i brutalne rozbicie masowej demonstracji 8 marca 1968 r. doprowadziły
do licznych strajków na uczelniach, a protesty skierowane głównie przeciwko cenzurze
i tłumieniu wolności wypowiedzi zostały wykorzystane przez władze do prowadzonej od
blisko roku antysemickiej nagonki i przypisane tak zwanym „syjonistycznym prowokacjom
i dywersji”.
Równolegle odbywały się liczne aresztowania uczestników demonstracji, zwalnianie
wykładowców, relegowanie studentów i czystki antysemickie w większości instytucji
państwowych – wyższych uczelniach, urzędach, przedsiębiorstwach przemysłowych,
szkołach i szpitalach. Wzrosła fala antysemityzmu, a dramat wielu rodzin zakończył się
ogromnym exodusem ocalałych z Holocaustu Polaków narodowości żydowskiej.
Zarówno obrona praw obywatelskich oraz wolności słowa jak i otwartość na
różnorodność nurtów tworzących polską kulturę i historię są jedną z najcenniejszych części
naszej narodowej tradycji. Dziś, w 50. rocznicę tych dramatycznych zdarzeń sprzed lat Senat
Rzeczypospolitej Polskiej uznaje wydarzenia ’68 roku za ważne memento dla współczesnych
oraz oddaje hołd wszystkim tym, którzy stanęli po stronie wolności w obronie polskiej
kultury i tradycji tolerancji.
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Jednocześnie Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pamiętając o dramatycznych losach
Żydów polskich, w tym także o czystkach z roku ’68, wyraża w ich rocznicę zdecydowany
sprzeciw wobec jakichkolwiek objawów antysemityzmu pod jakąkolwiek postacią.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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