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Prezes IPN do opozycjonistów: dzisiaj polskie
państwo pamięta
– Punktem odniesienia opozycjonistów antykomunistycznych
była wolna Polska. Trzeba dziś mówić, jak byli osamotnieni w
końcu lat 70., gdy wydawało się, że system będzie wieczny –
powiedział prezes IPN Jarosław Szarek podczas inauguracyjnego
posiedzenia Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej
oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych,
powołanej przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych
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19 marca 2018 w Belwederze szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył akty powołania 17 członkom Rady ds.
Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów
Politycznych, m.in. doradczyni prezydenta Zofii Romaszewskiej oraz marszałkowi seniorowi
Sejmu Kornelowi Morawieckiemu. Wcześniej prezes IPN oraz szef UdsKiOR złożyli wieniec
przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzień i miejsce wręczenia aktów
powołania do Rady nie były przypadkowe – 19 marca są imieniny Marszałka, a Belweder
był miejscem jego pracy i służby, co podkreślił szef Uds.KiOR.

Prezes IPN zaznaczył, że trzeba dziś mówić, „ile upokorzeń zaznali opozycjoniści i jak byli
osamotnieni w morzu obojętności w końcu lat 70., gdy wydawało się, że system będzie
wieczny”. – Później, przez wiele lat kombatanci i weterani Solidarności byli dekoracją.
Trzeba było czekać lata, zanim państwo polskie rzeczywiście państwa doceniło. Dzisiaj
państwo polskie pamięta, powstaje Rada z głosem doradczym – podkreślił Jarosław Szarek.

„PRL to nie saturator i lody Bambino, a wielkie upokorzenie człowieka”

Prezes IPN podziękował opozycjonistom za „zmagania podczas kilkudziesięciu lat PRL”.
Zaznaczył, że dla członków Rady, „ludzi wielkiego wolnościowego ruchu „Solidarność”,
punktem odniesienia , zupełnie niemożliwym, była niepodległa Polska, której stulecie powrotu
na mapę będziemy w tym roku obchodzić”.

Prezes IPN dodał, że „opozycjoniści bronili tego dziedzictwa, które stanowiło Polskę:
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naszych tradycji, 1050-letniego narodu, który trwa oparty na fundamentach cywilizacji
łacińskiej”. – Kłamstwo, nurt zdrady narodowej i zaprzaństwa niestety się nie skończyły się
w 1989 roku, dlatego dalej jest potrzebny głos prawdy, jak wyglądało życie w PRL, że PRL
to nie był saturator i lody Bambino, a wielkie upokorzenie człowieka – podkreślił Jarosław
Szarek.

„Zamiast domu wybrali »gniazda na orlich skałach«”

– Chcemy, aby ta Rada stała się dla nas bardzo ważnym organem doradczym, bardzo
ważną instancją do której też odwoływać się będą w różnych sprawach działacze opozycji –
podkreślił szef UdSKiOR.

Zdaniem Jana Józefa Kasprzyka „zwycięstwo przyszło dzięki temu, że działacze opozycji
zamiast domu wybrali »gniazda na orlich skałach«". Jak podkreślił szef Uds.KiOR, w radzie
zasiądą opozycjoniści z różnych środowisk – związani z „Komitetem Obrony Robotników,
Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Wolnymi Związkami Zawodowymi,
Konfederacją Polski Niepodległej, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, Solidarnością
Walczącą i Solidarnością".

Akty powołania do Rady otrzymali także: Andrzej Anusz, Wojciech Borowik, Kazimierz
Drzazga, Zbigniew Fijak, Joanna Frankiewicz, Michał Janiszewski, Andrzej Kołodziej,
Stanisław Kowalski, Ryszard Majdzik, Iwona Olejniczak, Antoni Piekałkiewicz, Andrzej
Rozpłochowski, Andrzej Słowik, Andrzej Sobieraj oraz Jerzy Zacharow.

Marszałek senior Kornel Morawiecki przypomniał, że „działacze opozycji w PRL byli bici,
padali też ofiarą skrytobójstw – cena buntu była bardzo wysoka”. Stanisław Kowalski
podkreślił, że Rada powstała, by „szukać innych zasłużonych działaczy opozycji”.

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Rada ds.
Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów
Politycznych jest organem opiniodawczo-doradczym, działającym przy Szefie Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W jej skład wchodzi od 15 do 20 pełniących
swą funkcję społecznie członków, powoływanych i odwoływanych przez Szefa UdSKiOR.
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