
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

wspólnie z innymi senatorami
na 31. posiedzeniu Senatu
w dniu 22 kwietnia 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza oraz prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska

Panie Marsza³ku! Panie Premierze!
Jest to oœwiadczenie senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci w sprawie skandalicznego g³osowania pol-

skich deputowanych w Parlamencie Europejskim.
7 maja 2008 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podj¹³ uchwa³ê w sprawie przywrócenia pamiêci zbioro-

wej Polaków bohaterskiej postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, uznaj¹c go za godny wzór Polaka bez re-
szty oddanego sprawom ojczyzny.

Przypominamy, ¿e zamordowany przez komunistów w warszawskim wiêzieniu przy Rakowieckiej je-
den z najwiêkszych bohaterów Polski podziemnej rotmistrz Witold Pilecki by³ oficerem rezerwy Wojska
Polskiego, zmobilizowanym ponownie w 1939 r., wspó³za³o¿ycielem Tajnej Armii Polskiej, dobrowolnym
wiêŸniem KL Auschwitz, oficerem Komendy G³ównej Armii Krajowej i organizacji „NIE”, wreszcie wiêŸ-
niem politycznym okresu stalinowskiego i ofiar¹ komunistycznego mordu s¹dowego. Znany by³ pod
pseudonimami „Witold”, „Tomek”, „Romek” i pod konspiracyjnymi nazwiskami „Tomasz Serafiñski”,
„Roman Jezierski”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznañski”, „Witold Smoliñski” oraz kryptonimem organizacji
„NIE”, „T-IV”. Dziœ jest legend¹ Polski walcz¹cej z obu okupantami, legend¹, która nie ma nale¿nego bla-
sku w wolnej Polsce.

Mimo wielokrotnych i d³ugoletnich starañ o rewizjê wyroku dopiero 28 wrzeœnia 1990 r. nast¹pi³o
„uniewinnienie” Witolda Pileckiego. Podkreœlono niesprawiedliwy charakter wydanych wyroków oraz bez-
sporny fakt, ¿e rotmistrz nie by³ szpiegiem genera³a W³adys³awa Andersa, ale ¿o³nierzem PSZ na Zacho-
dzie i wykonywa³ powierzone sobie zadania. S¹d III RP doceni³ wysoce patriotyczn¹ postawê nies³usznie
skazanych. Mimo tego wyroku pozostaje nieodparte przeœwiadczenie, i¿ to nie rotmistrz Pilecki potrzebo-
wa³ rehabilitacji.

W 2006 r., pomijaj¹c sprzeciw kapitu³y orderowej, prezydent Lech Kaczyñski odznaczy³ poœmiertnie
rotmistrza Witolda Pileckiego, a tak¿e genera³a Emila Fieldorfa, Orderem Or³a Bia³ego, najwy¿szym od-
znaczeniem Rzeczypospolitej, w uznaniu jego zas³ug w wiernej, niez³omnej i usque ad finem s³u¿bie Pol-
sce niepodleg³ej.

Panie Marsza³ku! Panie Premierze!
Rotmistrz Witold Pilecki móg³ zostaæ bohaterem Europy. Europos³anka Hanna Foltyn-Kubicka z PiS

1 wrzeœnia 2008 r. zaapelowa³a w Parlamencie Europejskim o poparcie akcji na rzecz ustanowienia
dnia 25 maja Miêdzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. W swoim wyst¹pieniu wez-
wa³a do uznania rotmistrza Witolda Pileckiego za bohatera ca³ej Europy. Zaproponowana data nie by³a
przypadkowa. Dok³adnie 25 maja 1948 r. rotmistrz Pilecki zosta³ zamordowany przez komunistów.
Chodzi³o o to, ¿eby dzieñ jego œmierci uznaæ za Miêdzynarodowy Dzieñ Bohaterów Walki z Totalitaryz-
mem.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e po raz pierwszy z t¹ inicjatyw¹ do Parlamentu Europejskiego wyst¹pi³a Fun-
dacja Paradis Judaeorum. Uda³o jej siê wówczas zainteresowaæ pomys³em Javiera Solanê, José Manue-
la Barroso i Hansa-Gerta Poetteringa, którzy byli ¿yczliwi tej inicjatywie.

2 kwietnia bie¿¹cego roku pos³owie do Parlamentu Europejskiego g³osowali nad projektem rezolucji
„Œwiadomoœæ europejska a totalitaryzm”. Europos³anka Hanna Foltyn-Kubicka, przemawiaj¹c w Parla-
mencie Europejskim, z³o¿y³a trzy poprawki dotycz¹ce uczczenia rotmistrza Witolda Pileckiego. Tekst
poprawki dwunastej brzmia³: „Proponujê, aby dzieñ 25 maja (rocznicê wykonania wyroku œmierci na
bohaterze z Auschwitz, rotmistrzu Witoldzie Pileckim, straconym 25 maja 1948 r.) og³osiæ Miêdzynaro-
dowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmami, co bêdzie zarówno wyrazem szacunku i ho³du z³o¿o-
nego wszystkim tym, którzy walcz¹c z tyrani¹, dawali œwiadectwo heroizmu i prawdziwej mi³oœci do
cz³owieka, jak i wyraŸnym wskazaniem przysz³ym pokoleniom w³aœciwej postawy w obliczu groŸby tota-
litarnego zniewolenia”.

Trudno wyobraziæ sobie lepsz¹ okazjê do zamanifestowania dumy ze swego kraju w europarlamen-
cie. Niestety, dosz³o do haniebnej kompromitacji. Dwudziestu dwóch polskich eurodeputowanych za-
g³osowa³o przeciwko ustanowieniu dnia 25 maja, rocznicy œmierci Witolda Pileckiego, Europejskim
Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmami. Przeciw g³osowali miêdzy innymi nastêpuj¹cy polscy euro-



deputowani: Marek Aleksander Czarnecki, Janusz Onyszkiewicz, Pawe³ Piskorski, Gra¿yna Staniszew-
ska, Andrzej Wielowieyski, Jerzy Buzek, Zdzis³aw Chmielewski, Urszula Gacek, Stanis³aw Ja³owiecki,
Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Bogus³aw Sonik, Czes-
³aw Siekierski, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Lidia Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Geno-
wefa Grabowska, Bogus³aw Liberadzki, Andrzej Szejna i Jan Masiel.

Uwa¿amy, ¿e polskich eurodeputowanych g³osuj¹cych przeciwko uhonorowaniu jednego z najwiêk-
szych bohaterów najnowszej historii ich kraju nale¿y napiêtnowaæ. Œrodowiska kombatanckie domaga-
j¹ siê wrêcz „wycofania siê tych europos³ów z ¿ycia politycznego”. Dodaj¹, ¿e „politycy podnosz¹cy rêce
przeciw uczczeniu uznanego przez ca³y œwiat za jednego z najdzielniejszych ludzi okresu II wojny œwia-
towej rotmistrza Witolda Pileckiego nie powinni w przysz³oœci reprezentowaæ Polski ani w Parlamencie
Europejskim, ani w polskim, ani nawet w lokalnych samorz¹dach”.

Nie ma ¿adnego wyt³umaczenia dla zachowania polskich eurodeputowanych. Nie usprawiedliwia ich
ani to, ¿e g³osowali zgodnie z zaleceniami swoich frakcji, ani te¿ to, ¿e móg³ to spowodowaæ „b³¹d techni-
czny”.

Có¿, nie pierwszy raz poprawnoœæ polityczna zwyciê¿y³a nad polsk¹ racj¹ stanu. Nie pierwszy raz eu-
ropos³owie pos³uchali poleceñ swych frakcji, a nie sumienia. NajwyraŸniej wy¿ej cenili logo frakcji,
w której zasiadaj¹, ni¿ god³o z Or³em Bia³ym, którym poœmiertnie odznaczony zosta³ rotmistrz Pilecki.
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