
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk

na 77. posiedzeniu Senatu
w dniu 26 maja 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Panie Marsza³ku!
Oœwiadczenie senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci w sprawie ocenzurowania w Senacie wystawy o za-

olziañskich ofiarach Katynia.
25 maja bie¿¹cego roku podczas siedemdziesi¹tego siódmego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej

dokona³ pan otwarcia wystawy „Katyñ – Pamiêæ Narodu Polskiego. Losy ofiar z Zaolzia i z innych obsza-
rów obecnej Republiki Czeskiej”. Wystawa powsta³a z inicjatywy ambasadora Republiki Czeskiej w Pol-
sce Jana Sechtera i zosta³a otwarta w jego obecnoœci. Na ekspozycji przedstawiono tragiczne losy ponad
piêciuset polskich ofiar NKWD, pracowników s³u¿b pañstwowych województwa œl¹skiego i oficerów
Wojska Polskiego, którzy znaleŸli siê wœród prawie dwudziestu dwóch tysiêcy polskich ofiar sowieckiego
ludobójstwa w Katyniu. Nale¿y dodaæ, ¿e po raz pierwszy ekspozycjê zaprezentowano podczas obcho-
dów siedemdziesi¹tej rocznicy zbrodni katyñskiej w dniach od 28 kwietnia do 9 maja 2010 r. w Czeskim
Cieszynie.

Na wystawie przygotowanej przez Oœrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czes-
kiej, Œl¹skie Muzeum Krajowe w Opawie, Stowarzyszenie „Rodzina Katyñska” w Republice Czeskiej
i Urz¹d Miasta Czeskiego Cieszyna znalaz³y siê tak¿e dwie plansze dotycz¹ce dziewiêædziesiêciu szeœciu
ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem. Organizatorzy s³usznie przypomnieli tak¿e œmieræ tych
osób, poniewa¿ lecia³y one do Katynia, by oddaæ ho³d ofiarom sowieckiej zbrodni. Krótko przed otwar-
ciem wystawy urzêdnicy Kancelarii Senatu usunêli wspomniane dwie tablice, w tym jedn¹ ze zdjêciami
miêdzy innymi pary prezydenckiej, Lecha i Marii Kaczyñskich. Wróci³y one na miejsce dopiero po prote-
œcie Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie. Pytamy: jak mog³o dojœæ do ocenzurowania wystawy?
Gdyby nie interwencja senatorów PiS, mog³oby dojœæ do skandalu politycznego.

Panie Marsza³ku, jesteœmy zbulwersowani takimi dzia³aniami i zdecydowanie protestujemy prze-
ciwko tego typu próbom ograniczania wolnoœci s³owa w polskim parlamencie. Domagamy siê wyjaœ-
nieñ, na czyje polecenie urzêdnicy Kancelarii Senatu cichaczem dokonali usuniêcia tych plansz. Kto
ponosi osobist¹ odpowiedzialnoœæ za ten czyn? Czy musimy przypominaæ panu marsza³kowi, ¿e
ubieg³oroczne obchody siedemdziesi¹tej rocznicy ludobójstwa w Katyniu odby³y siê w cieniu olbrzy-
miej dla narodu polskiego tragedii z 10 kwietnia 2010 r.? Doskonale to dostrzegli nasi czescy przyja-
ciele, bo przecie¿ polska delegacja zginê³a w drodze do Katynia. St¹d te¿ na pustych krzes³ach
przygotowanych dla delegacji w Katyniu znalaz³y siê polskie flagi. Takie zdjêcie by³o miêdzy innymi na
jednej z plansz usuniêtej przez urzêdników senackich. Stwierdzili oni, ¿e to s¹ niestosowne tablice.

Druga cenzurowana plansza zawiera projekt pomnika katyñskiego czeskiego architekta Augusti-
na Milaty z jego refleksjami dotycz¹cymi genezy pomys³u upamiêtnienia mordu na Polakach. Pod-
kreœla on, ¿e przyt³oczony by³ skal¹ tragedii, która dotknê³a Polaków podczas wojny. Przypomina
w tym kontekœcie s³owa Lecha Kaczyñskiego wypowiedziane na forum Parlamentu Europejskiego do
Angeli Merkel, kanclerz Niemiec: „Gdybyœcie w czasie II wojny œwiatowej nie wymordowali nas tylu,
by³oby nas dzisiaj dwukrotnie wiêcej”.

Panie Marsza³ku, ¿¹damy wyjaœnieñ: co tak zniechêci³o Kancelariê Senatu, ¿e próbowano usun¹æ te
dwie tablice? Czy¿by i pan uwa¿a³, ¿e nie nale¿y ³¹czyæ katastrofy w Smoleñsku z mordem w Katyniu?

Z powa¿aniem
senatorowie klubu „Prawo
i Sprawiedliwoœæ”




