Oświadczenie złożone
przez senatora Antoniego Szymańskiego
na 54. posiedzeniu Senatu
w dniu 19 stycznia 2018 r.
W dniu 7 stycznia 2018 r przyjęty został Apel Ruchów i Organizacji Katolickich Archidiecezji Gdańskiej.
Z uwagi na jego znaczenie pragnę przedstawić treść apelu w moim oświadczeniu senatorskim.
„Jako przedstawiciele Ruchów i Organizacji Katolickich Archidiecezji Gdańskiej zgromadzeni na XX
spotkaniu noworocznym, połączonym z wręczeniem odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Społeczeństwa), pragniemy nawiązać do orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
z 5 grudnia bieżącego roku.
Pan Prezydent wezwał w nim wszystkie środowiska i ugrupowania społeczne do dialogu w perspektywie
zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyraził godną uznania determinację,
aby położyć kres temu, co nazwał wyniszczającym starciem wrogich plemion. Obserwując to, co się dzieje
w polskich realiach, jako przedstawiciele laikatu zdecydowanie podzielamy ten punkt widzenia.
Potwierdzamy, że przyszedł czas na rozmowę pomiędzy depozytariuszami bezcennego dobra, którym jest
nasze wspólne, niepodległe państwo. Stanowczo podkreślamy za Panem Prezydentem, że ojczyzna nie jest
niczyją wyłączną własnością.
Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że Polska – wiecznie młoda i zniewalająco piękna, groźna, ale i pełna
majestatu – wciąż budzi w nas nowe siły i zdolności, dumę i odwagę, wielkie idee i żywe uczucia. Dlatego
pragniemy jeszcze pełniej włączyć się w opiekę nad tym skarbem, który kiedyś przekażemy naszym dzieciom
i wnukom.
Wzywamy wszystkich rodaków, szczególnie tych, którzy są uwikłani w niekończący się spór polityczny,
by odwrócili oczy od siebie samych, a trzymali je utkwione w Polsce. Korzystając z inspiracji ojców polskiej
niepodległości 1918 roku: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa oraz Wojciecha Korfantego, naśladując sługi Ojczyzny i Kościoła:
św. Jana Pawła II, Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego oraz bł. Jerzego Popiełuszkę – pragniemy
wnieść swój wkład w utrwalenie wolności i pokoju społecznego w naszej ojczyźnie.
Deklarujemy, że w naszych środowiskach i wspólnotach będziemy posługiwać się językiem wolnym od
nienawiści i wzajemnego wykluczenia. Promować będziemy partnerską debatę i nade wszystko będziemy
szukać tego, co łączy.
Deklarujemy modlitwę o pokój i dialog w naszej ojczyźnie, otaczając nią w sposób szczególny Pana Prezydenta, parlamentarzystów, członków rządu oraz samorządowców, a także wszystkich rodaków w roku 100lecia odzyskania niepodległości Polski”.
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