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Patriotyzm i rocznica stanu wojennego 

Senator Kazimierz Wiatr: 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Muszę powiedzieć, że do podzielenia się tym, co chcę powiedzieć, zainspirowany zostałem pytaniem, 
jakie tutaj przed chwilą padło: czy jest sens, aby każdego roku... 

(Senator Stanisław Kogut: Jest sens.) 

...podobną uchwałę uchwalać? Otóż myślę, że należy się odnieść do tej wątpliwości, ja przynajmniej 
taką potrzebę odczuwam i chciałbym się tym podzielić. 

Po pierwsze, nie ma wątpliwości, że młodzież i dzieci dorastają, a nauka historii i patriotyzmu to nie 
tylko lekcja w szkole. Dyskutowaliśmy rok i dwa lata temu na temat budowy patriotyzmu, na temat lekcji 
historii w szkole. Dyskutowaliśmy tutaj niemalże rok temu o sprawach wychowania, mówiąc, że 
wychowuje całe społeczeństwo, a nie tylko dom, Kościół i szkoła. Podobnie jest z nauką patriotyzmu. 
Myślę, że ta nauka historii i patriotyzmu to także, a może przede wszystkim, świadectwo całego 
społeczeństwa, w tym Senatu Rzeczypospolitej. 

Po drugie, gdybyśmy dokonali przeglądu takich uchwał, gdyśmy spojrzeli na kilka uchwał dotyczących 
tego wydarzenia, podjętych w różnych momentach, chociażby w ciągu minionych osiemnastu lat, 
zobaczylibyśmy, że one są różne. Są różne, bowiem my na tamte wspomnienia, na ocenę tamtych 
wydarzeń nakładamy nasze dzisiejsze emocje, dzisiejszą sytuację w naszym państwie, może 
i w Europie. I myślę, że także poprzez tę uchwałę chcemy dokonać szczególnego przekazu, 
dotyczącego tamtych dni i wydarzeń, biorąc pod uwagę czas, w którym się aktualnie znajdujemy. To 
takie swoiste odczytywanie znaków czasu przy patrzeniu zarówno wstecz, w przeszłość, jak 
i w przyszłość. 

Pamiętam tamte wspaniałe dni wielkiej "Solidarności", pomiędzy 31 sierpnia 1980 r. a 13 grudnia 
1981 r., to budzenie się polskich sumień. Pamiętam też czołgi i bagnety w Warszawie, Bydgoszczy 
i Krakowie, bo tak się złożyło, że 13 grudnia rano przebywałem w Bydgoszczy, a potem się 
przemieszczałem przez całą Polskę i widziałem to, co się działo. Dlatego w pełni popieram tę uchwałę. 
Wyrażam także radość, że jej treść została wspólnie uzgodniona i że udało się te wszystkie poprawki 
w niej zawrzeć. Dziękuję bardzo za uwagę. (Oklaski) 

 


