
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Roberta Mamątowa i Waldemara Kraskę 

na 72. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 marca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do minister spraw wewnętrz-

nych Teresy Piotrowskiej oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz 

Szanowna Pani Minister! Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Prokuratorze Generalny! 

W czasie wieców wyborczych Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego doszło do dwóch powszech-

nie znanych incydentów. W pierwszym przypadku chodziło o osobę, która podczas wiecu wyborczego Pana 

Prezydenta, stojąc w znacznej od niego odległości, trzymała w ręku krzesło. Osoba ta została zatrzymana 

i aresztowana pod zarzutem usiłowania dokonania zamachu na Pana Prezydenta. Wydaje się to absurdalne, 

wszak krzesło nie jest narzędziem, którym można rzucić na znaczną odległość. Krzesło wystąpiło tu raczej 

w roli rekwizytu wykorzystywanego podczas demonstracji, a nie narzędzia zamachu. Prosimy, by Pan Proku-

rator Generalny zbadał sprawę i powstrzymał organy prokuratury przed nadgorliwością w doszukiwaniu się 

zamachu tam, gdzie go nie było. 

W drugim przypadku chodzi o incydent, podczas którego funkcjonariusze BOR zaatakowali starszego 

człowieka wykrzykującego coś w kierunku Pana Prezydenta i natychmiast zakleili temu człowiekowi usta 

taśmą. Zaskakujące jest to, że taśmę tę posiadali przy sobie jako sprzęt niezbędny do ochrony Pana Prezyden-

ta. Rozumiemy krępowanie rąk, ale czemu miało służyć zaklejanie ust? Czy temu, żeby osobnik nie ugryzł 

Pana Prezydenta? Prosimy o stanowisko w tej kwestii Panią Minister Spraw Wewnętrznych. 

Obie zaś sprawy polecamy uwadze, prosząc o zajęcie stanowiska, Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, 

odnosimy bowiem wrażenie graniczące z pewnością, że w obu tych przypadkach doszło do naruszenia kon-

stytucyjnej wolności demonstrowania swoich poglądów. Nie negując troski o bezpieczeństwo Pana Prezyden-

ta, negujemy jednak prawo do represjonowania ludzi, którzy w bezpiecznej formie, słowem czy gestem, wy-

rażają swoją krytyczną ocenę Pana Prezydenta. Tego rodzaju represja narusza konstytucyjną wolność demon-

strowania. 

Pan Prezydent zaś, organizując publiczne wiece wyborcze, musi liczyć się z tym, że biorą w nich udział 

nie tylko jego zwolennicy, ale także osoby chcące wyrazić krytyczną ocenę jego kandydatury. 

Z poważaniem 

Robert Mamątow 

Waldemar Kraska 

 




