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Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Oœwiadczenie, sk³adane przez senatorów Rzeczypospolitej Polskiej Klubu Parlamentarnego „Pra-
wo i Sprawiedliwoœæ”, dotyczy zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rz¹du 10 kwiet-
nia bie¿¹cego roku przed Pa³acem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieœciu.

Panie Marsza³ku!
10 kwietnia bie¿¹cego roku, w pierwsz¹ rocznicê tragicznej katastrofy pod Smoleñskiem, pragnêliœ-

my w modlitewnej zadumie uczciæ pamiêæ œwiêtej pamiêci prezydenta profesora Lecha Kaczyñskiego
i jego ma³¿onki Marii oraz dziewiêædziesiêciu czterech poleg³ych wybitnych Polaków, w wiêkszoœci na-
szych przyjació³. Mieliœmy zagwarantowane przez Biuro Ochrony Rz¹du, ¿e po mszy œwiêtej w koœciele
seminaryjnym przejdziemy przez biuro przepustek pod Pa³ac Prezydencki, aby tam, jak co miesi¹c, z³o-
¿yæ wieñce i zapaliæ znicze. Jak siê okaza³o, wokó³ pa³acu ustawiono metalowe barierki, odcinaj¹c w ten
sposób du¿¹ czêœæ Krakowskiego Przedmieœcia. Dodatkowo dostêpu do miejsca, gdzie kiedyœ sta³ krzy¿,
bronili policjanci wspierani przez stra¿ miejsk¹. Ju¿ samo ustawienie masywnych barierek i odgrodze-
nie pa³acu od ludzi sugerowa³o zagro¿enie stwarzane przez tych, którzy ka¿dego dziesi¹tego dnia mie-
si¹ca manifestowali na Krakowskim Przedmieœciu. Skoro te osoby zagra¿a³y bezpieczeñstwu
publicznemu, to znaczy, ¿e s¹ one niebezpieczne. Ta decyzja by³a zatem stygmatyzowaniem uczestni-
ków, przypisywaniem im agresji i z³ych intencji.

Niestety, przez Pa³ac Prezydencki funkcjonariusze BOR przepuœcili jedynie prezesa partii Prawo
i Sprawiedliwoœæ, pana premiera Jaros³awa Kaczyñskiego, oraz oko³o dziesiêciu parlamentarzystów.
Ponad stu innych odgrodzono barierk¹, co spowodowa³o ogromne zamieszanie, straszny œcisk, ponie-
wa¿ przed barierk¹ stali jedni, a z ty³u napierali inni. W pewnym momencie kordon policjantów zosta³
przerwany i wielu z nas znalaz³o siê przed masywnymi barierkami, które niektórzy próbowali sforsowaæ.
Wówczas rozpoczê³o siê brutalne dzia³anie policji i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz¹du, odpychanie
tych, którzy przeskoczyli przez barierki. Tysi¹ce osób by³y œwiadkami, jak parlamentarzystów Prawa
i Sprawiedliwoœci funkcjonariusze Policji i Biura Ochrony Rz¹du traktuj¹ jak chuliganów. Nie pomog³y
trzymane w d³oniach legitymacje poselskie i senatorskie, na nic zda³y siê okrzyki tysiêcy ludzi, aby prze-
puœciæ pos³ów i senatorów. Dopiero interwencja prezesa partii Prawo i Sprawiedliwoœæ, pana premiera
Jaros³awa Kaczyñskiego, zakoñczy³a ten incydent.

Panie Marsza³ku, dlaczego z niewyjaœnionych przyczyn za barierki przepuszczono tylko dziesiêciu
parlamentarzystów, co doprowadzi³o do poturbowania niektórych pos³anek i senatorów? Czy to dzia³a-
nie nie mia³o znamion prowokacji? Nie mo¿emy przechodziæ do porz¹dku dziennego nad faktem, ¿e
„stró¿e prawa” zachowali siê jak bojówkarze partii rz¹dz¹cej, uniemo¿liwiaj¹c parlamentarzystom z³o-



¿enie ho³du ofiarom katastrofy. Nie mo¿e byæ tak, ¿e pos³ów i senatorów bior¹cych udzia³ w uroczysto-
œciach traktuje siê jak rzezimieszków.

Dlatego prosimy Pana Marsza³ka, aby minister MSWiA wyjaœni³, kto odpowiada za ca³e zajœcie. Ma-
my nadziejê, ¿e opisana reakcja w³adzy na obywatelskie obchody pierwszej rocznicy katastrofy smoleñ-
skiej nie by³a wyrazem strachu partii rz¹dz¹cej przed domaganiem siê przez Polaków pe³nej prawdy o tej
najwiêkszej po II wojnie œwiatowej tragedii narodowej.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
Czes³aw Ryszka
Piotr Andrzejewski
Przemys³aw B³aszczyk
Ryszard Bender
Tadeusz Skorupa
Witold Idczak
Waldemar Kraska
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Piotrowicz
W³adys³aw Dajczak
Henryk Górski
Wojciech Skurkiewicz
Stanis³aw Gogacz
Lucjan Cichosz
Bronis³aw Korfanty
Stanis³aw Kogut
W³adys³aw Ortyl
Piotr Kaleta
Bohdan Paszkowski
Krzysztof Majkowski
S³awomir Sadowski
Jerzy Chróœcikowski
Wies³aw Dobkowski
Grzegorz Czelej
Zdzis³aw Pupa




