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

wnosimy projekt uchwały

w trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy

senatora Stefana Niesiołowskiego.

(-) Przemysław Berent (-) Mirosława Nykiel

(-) Krystyna Bochenek (-) Andrzej Owczarek

(-) Ryszard Ciecierski (-) Władysław Sidorowicz

(-) Urszula Gacek (-) Zbigniew Szaleniec

(-) Elżbieta Gelert (-) Edmund Wittbrodt

(-) Roman Ludwiczuk (-) Piotr Zientarski

(-) Andrzej Łuczycki (-) Marek Ziółkowski

(-) Stefan Niesiołowski



p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników

W trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników, przekształconego

w 1977 roku w Komitet Samoobrony Społecznej KOR Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża

uznanie dla tej ważnej społecznej inicjatywy. Utworzony jako odpowiedź na brutalne represje

komunistycznych władz wobec uczestników protestów w Radomiu i Ursusie w 1976 roku KOR

był realizacją słynnego hasła Jacka Kuronia – zamiast palić ich komitety zakładajmy własne.

Utworzony 23 września 1976 roku był z jednej strony w obliczu dyktatury przemocy

i kłamstwa, symbolicznym protestem i znakiem solidarności z ofiarami represji, z drugiej

sygnałem, że mija czas bierności zastraszonego i zatomizowanego społeczeństwa.

Powstanie KOR było ważnym wydarzeniem w najnowszej historii Polski.

Zapoczątkowało proces uaktywniania się środowisk i grup opozycyjnych wobec reżimu

komunistycznego, umożliwiło rozwój niezależnych wydawnictw, przełamywało monopol władz

komunistycznych w dziedzinie informacji, pozwalało na zapoczątkowanie procesu

odkłamywania historii. KOR organizował niezależny ruch wydawniczy (m.in. pisma „Biuletyn

Informacyjny”, „Robotnik”, „Zapis”, „Krytyka”, Niezależna Oficyna Wydawnicza (NOWA),

samokształceniowy (Towarzystwo Kursów Naukowych), związkowy (komitety założycielskie

Wolnych Związków Zawodowych). Członkowie i współpracownicy KOR byli wielokrotnie

zatrzymywani przez władzę i poddawani represjom. Były to czynniki w istotnym stopniu

zwiększające wpływ społeczeństwa na kształt i bieg spraw publicznych, które wraz z ogromną

rolą Kościoła i historycznym pontyfikatem Jana Pawła II doprowadziły do powstania NSZZ

„Solidarność”, związku zawodowego i ruchu społecznego, który zmienił historię świata

przyczyniając się do obalenia komunizmu, a w konsekwencji odzyskania niepodległości przez

Polskę i odbudowania demokracji.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że działania Komitetu Obrony Robotników

i KSS KOR dobrze przysłużyły się Ojczyźnie.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski".
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