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Oœwiadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Od lat, jako senator Rzeczypospolitej z pilskiego okrêgu wyborczego, utrzymujê œcis³e kontakty
z bardzo w Pile aktywnym Okrêgowym Zarz¹dem Zwi¹zku Represjonowanych Politycznie ¯o³nierzy Gór-
ników. Z powodów naturalnych jest to coraz mniej liczna grupa osób przeœladowanych przez re¿im sta-
linowski, która dot¹d nie uzyska³a odszkodowania za swe cierpienia. Kilka razy w przesz³oœci w ich
imieniu wystêpowa³em w Senacie. Byæ mo¿e dlatego po raz kolejny zwrócili siê do mnie z proœb¹ o inter-
wencjê i wsparcie argumentów zawartych w liœcie, jaki skierowali na rêce pani Ireny Lipowicz, rzecznik
praw obywatelskich.

W liœcie tym w sposób przekonywaj¹cy i przejmuj¹cy dokonuj¹ rachunku krzywd, jakich doznali
w przesz³oœci, i rachunku zaniedbañ ze strony w³adz niepodleg³ej Polski. „W latach 1949–1959 – pisz¹
oni – dwustutysiêczna grupa spo³eczna, dyskryminowana i przeœladowana z powodów politycznych, zo-
sta³a przez ówczesn¹ w³adzê totalitarn¹ w ramach s³u¿by wojskowej zmuszona do pracy w kopalniach
wêgla kamiennego i rud uranu, w wyniku której jako ¿o³nierze ponios³a ogromne szkody i straty biologi-
czne, nieporównywalnie do innych grup represjonowanych w trakcie pokoju. Wed³ug oficjalnych Ÿróde³
w okresie kator¿niczej pracy przymusowej ponad jedenaœcie tysiêcy ¿o³nierzy uleg³o rozmaitym groŸ-
nym wypadkom skutkuj¹cym kalectwem lub utrat¹ pe³nej sprawnoœci fizycznej. Ponad tysi¹c ¿o³nierzy
zginê³o, a w wyniku doznanych urazów i nabytych w czasie s³u¿by chorób wielu sta³o siê niepe³nospra-
wnymi lub przedwczeœnie zmarli”.

Mimo dramatu ¿o³nierzy górników i okrucieñstwa przeœladowañ, jakich doznali, s¹ obecnie jedyn¹
pozosta³¹ przy ¿yciu grup¹ represjonowanych – jest ich oko³o piêtnastu tysiêcy – która mimo up³ywu
szeœædziesiêciu lat nie doczeka³a siê zrekompensowania krzywd w postaci jednorazowego odszkodowa-
nia. Odszkodowanie takie na mocy ustawy z 1999 r. otrzyma³ w 2000 r. zaledwie u³amek procenta ¿y-
j¹cych wtedy ¿o³nierzy górników zatrudnionych w kopalniach uranu.

„W tym czasie – cytujê ponownie ich list – prominentni przedstawiciele zarówno ustawodawcy, jak
i rz¹du, nieoficjalnie zapewniali, ¿e pozostali ¿o³nierz górnicy podobne odszkodowania otrzymaj¹ w na-
stêpnych latach, w miarê poprawy sytuacji finansowej pañstwa. Niestety mimo up³ywu dwunastu lat
i systematycznych postulatów ze strony krajowych i terenowych w³adz stowarzyszenia, a tak¿e licznych
wyst¹pieñ indywidualnych, choæ roszczenia nadal uznawano za s³uszne, w praktyce mo¿na o nich mó-
wiæ wy³¹cznie w kategoriach permanentnego odk³adania w czasie albo te¿ legislacyjnych zaniedbañ,
a mo¿e nawet zaniechañ”.

Podzielam rozgoryczenie autorów listu i dlatego zdecydowa³em siê na wsparcie ich starañ swoim
oœwiadczeniem senatorskim, które za poœrednictwem pana marsza³ka Senatu kierujê na rêce Pani
Rzecznik wraz z gor¹cym apelem o ¿yczliwe zainteresowanie siê losem ¿o³nierzy górników tak okrutnie
potraktowanych w przesz³oœci i tak bezdusznie traktowanych dziœ przez pañstwo polskie.
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