
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do przedstawionego przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób 

przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich  (tekst niewygłoszony) 

    

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam nasze stanowisko odnośnie do 

prezydenckiego projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób 

przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

    Przedstawiony przez pana prezydenta RP Andrzeja Dudę projekt jest 

odpowiedzią na liczne postulaty napływające ze środowisk sybiraków. W moim 

przekonaniu odpowiedzialne państwo, które dba o swoich obywateli, powinno 

na te postulaty odpowiedzieć pozytywnie. 

    Nasz kraj, w którym tak dużą wagę przykłada się do patriotycznych postaw, 

nie może i nie powinien nigdy zapominać o wszystkich tych, którzy chociażby w 

najmniejszym stopniu przyczynili się do jego wolności. 

    Mimo że wielu z nas walczyło o wolną Polskę w latach 80., doświadczyło z 

tego powodu represji i prześladowania, to w moim odczuciu nie jesteśmy w 

stanie wyobrazić sobie krzywdy i cierpienia doznanego przez osoby 

przebywające na zesłaniu lub deportacji w ZSSR. Ilu z ich współbraci i sióstr nie 

przeżyło transportu, bo umarło z wycieńczenia, głodu czy zimna? Ilu umarło już 

na miejscu przez niewyobrażalnie trudne warunki? Żadna kwota nie będzie 

wystarczającym zadośćuczynieniem. 

    A w sytuacji gdy obserwujemy i słyszymy, że sybiracy spędzają ostatnie dni 

jesieni swojego życia w trudnych warunkach materialnych, a także w poczuciu 



zapomnienia przez państwo polskie, mamy obowiązek jak najszybciej te realia 

zmienić. Ta ustawa jest potwierdzeniem, że ojczyzna i my wszyscy o nich 

pamiętamy. 

    Jako żyjący w wolnej Polsce jesteśmy zobowiązani nie tylko kultywować 

coroczne obchody Dnia Sybiraka, ale swoimi działaniami świadczyć, że nie tylko 

nie zapomnieliśmy o tych, co umarli za naszą wolność, ale także dbamy o tych, 

którzy nadal żyją i którym należy się potwierdzenie, że doceniamy ich odwagę i 

patriotyzm. Jest to szczególnie ważne w kontekście zbliżającej się 80. rocznicy 

agresji sowieckiej na Polskę. Ta data nie tylko pokazuje upływający czas, ale 

przede wszystkim to, że przez tyle lat, przez okres kolejnych rządów nie 

umieliśmy tej sprawy właściwie zakończyć. Wierzę, że tą ustawą kwestia 

odszkodowań dla Polaków przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub 

deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich ostatecznie 

zostanie rozwiązana. 

    Koło Wolni i Solidarni popiera przedstawiony projekt. 

 

 

 


