Oświadczenie złożone przez senatorów
Grażynę Sztark, Bogdana Klicha, Sławomira Rybickiego,
Jana Rulewskiego, Wiesława Kiliana, Piotra Florka,
Mariana Poślednika, Macieja Grubskiego, Piotra Wacha,
Marka Rockiego, Leszka Czarnobaja, Jarosława Dudę,
Kazimierza Kleinę, Władysława Komarnickiego, Piotra Zientarskiego,
Jerzego Wcisłę, Jadwigę Rotnicką,
Barbarę Zdrojewską, Marię Pańczyk-Pozdziej,
Mieczysława Augustyna i Ryszarda Bonisławskiego
na 31. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 grudnia 2016 r.
Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry
J. P. został w dniu 29 listopada 2016 r. zatrzymany w stylu przypominającym najgorsze czasy stanu
wojennego i oskarżony o działania korupcyjne. W stylu nawiązującym do propagandy komunistycznej
i stylu prokuratora, który potrafił publicznie i przed zebraniem dowodów oświadczyć, że „ten pan już nikogo
nie uśmierci”, wykorzystując media publiczne zwane narodowymi, dokonano de facto cywilnego
„uśmiercenia” J. P.
Przejęcie sprawy przez Prokuraturę Krajową podległą ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze
i decyzja o zastosowaniu aresztu, przy jednoczesnej kampanii medialnej, świadczą o tym, że istotą działań
nie były sprawy procedury, ale potrzeby propagandy politycznej.
Na szczęście niezależny, poznański sąd po zapoznaniu się z całością „obciążających” materiałów nie
uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu.
Mimo takiego finału wyrażamy zaniepokojenie i sprzeciw wobec możliwości powrotu praktyk
z nieodległych czasów, gdy sprawiedliwość była podporządkowana propagandzie partyjnej. Zbyt dobrze
pamiętamy, ile zła uczynił indywidualnym ludziom oraz całym sferom życia społecznego minister, który
przywrócił w wolnej Polsce praktyki rodem ze stanu wojennego.
Protest grupy senatorów, który niniejszym przedkładamy, ma swój symboliczny związek z 35. rocznicą
stanu wojennego, którego wprowadzenie za kilka dni będziemy wspominali. Mamy nadzieję, że będziemy
tylko wspominali, a nie ostrzegali przed powrotem praktyk z tamtych lat.
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