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Oœwiadczenie skierowane do prezydenta elekta Bronis³awa Komorowskiego

Panie Prezydencie!
Niepokoi nas sytuacja, w której Pan jako prezydent elekt rozpoczyna urzêdowanie od zapowiedzi

usuniêcia krzy¿a sprzed Pa³acu Prezydenckiego. Nie dajemy wiary, ¿e panu ten krzy¿ przeszkadza. Nie
rozumiemy, dlaczego krzy¿ – najbardziej czczony znak chrzeœcijan – który symbolizuje tragiczn¹ œmieræ
prezydenta Polski Lecha Kaczyñskiego i jego ma³¿onki, wspó³pracowników z Kancelarii, a tak¿e tylu in-
nych zas³u¿onych dla Polski osób, nie mo¿e staæ w tym miejscu. Ten krzy¿ wyra¿a wspólnotê narodowej
¿a³oby, która zawi¹za³a siê po 10 kwietnia, i jest znakiem tych dobrych rzeczy, które dzia³y siê po tym
dniu. Jest fundamentem nowej, nawet lepszej wizji pañstwa. W³aœnie pozostawienie krzy¿a tutaj, mod-
litwa przy nim, palenie zniczy, sk³adanie kwiatów – to wszystko jest czymœ naturalnym dla naszej wiary
i kultury. Skoro krzy¿e mog¹ staæ przed Stoczni¹ Gdañsk¹, przed Kopalni¹ „Wujek” i w wielu innych
miejscach upamiêtniaj¹cych wielkie tragedie narodowe, tak¿e tu znak krzy¿a ma swoje najlepsze miej-
sce. Co wiêcej, w jego pobli¿u powinien zostaæ wzniesiony obelisk upamiêtniaj¹cy œwiêtej pamiêci Lecha
Kaczyñskiego, jego ma³¿onkê i wszystkich, którzy zginêli 10 kwietnia 2010 r. Do tego czasu nie powinno
siê znaku ¿a³oby sprzed pa³acu ruszaæ.

Panie Prezydencie! Spór o krzy¿ jest w Polsce niepotrzebny. Nies³usznie oskar¿a siê tych, którzy bro-
ni¹ krzy¿a, o dzia³anie polityczne. Przypisuje siê im wrêcz sianie nienawiœci. Nie mamy tu absolutnie do
czynienia z zaw³aszczaniem krzy¿a dla celów politycznych czy te¿ z zaw³aszczaniem przestrzeni publicz-
nej, która rzekomo powinna byæ neutralna, jak komentuj¹ to liberalne media. Dlatego, Panie Prezyden-
cie, prosimy wykazaæ siê taktem wobec uczuæ milionów Polaków, a tak¿e tych dziesi¹tków tysiêcy osób,
które tam sk³ada³y i sk³adaj¹ ho³d poprzedniej parze prezydenckiej. Cokolwiek Pan uczyni przeciw temu
krzy¿owi, bêdzie uznane to za usuwanie materialnych œladów pamiêci o ofiarach katastrofy. Zostanie
Pan równie¿, Panie Prezydencie, uznany za przeœladowcê krzy¿a.

Aby opanowaæ emocje, przypomnijmy s³owa Jana Paw³a II, wypowiedziane w 1995 r. w Skoczowie
podczas jednodniowej pielgrzymki. Nawi¹zuj¹c do czasów „wielkiej próby sumieñ”, jak nazwa³ lata PRL,
powiedzia³: „Wbrew pozorom praw sumienia trzeba broniæ tak¿e dzisiaj. Pod has³ami tolerancji w ¿yciu
publicznym i w œrodkach masowego przekazu szerzy siê nieraz wielka, mo¿e coraz wiêksza nietoleran-
cja. Odczuwaj¹ to boleœnie ludzie wierz¹cy. Zauwa¿a siê tendencje do spychania ich na margines ¿ycia
spo³ecznego, oœmiesza siê i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz najwiêksz¹ œwiêtoœæ”. Dalej Jan Pa-
we³ II mówi³ o koniecznoœci trwania przy krzy¿u, w którym w okresach najciê¿szych dziejowych prób na-
ród szuka³ si³y do przetrwania, do powstania z dziejowych klêsk, i znajdowa³ j¹. Zakoñczy³ tak: „Broñcie
krzy¿a!”.
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