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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

w sprawie uczczenia 80-tej rocznicy śmierci księdza Stanisława
Streicha.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senatora Jana Marię Jackowskiego.

(-) Anna Maria Anders
(-) Waldemar Bonkowski
(-) Jerzy Chróścikowski
(-) Jerzy Czerwiński
(-) Dorota Czudowska
(-) Jan Dobrzyński
(-) Jan Maria Jackowski
(-) Andrzej Kamiński

(-) Andrzej Pająk
(-) Wojciech Piecha
(-) Krystian Probierz
(-) Konstanty Radziwiłł
(-) Janina Sagatowska
(-) Michał Seweryński
(-) Krzysztof Słoń
(-) Antoni Szymański

(-) Maria Koc
(-) Małgorzata Kopiczko
(-) Maciej Łuczak
(-) Józef Łyczak
(-) Marek Martynowski
(-) Andrzej Mioduszewski

(-) Rafał Ślusarz
(-) Artur Warzocha
(-) Kazimierz Wiatr
(-) Alicja Zając
(-) Józef Zając
(-) Jan Żaryn

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie uczczenia 80-tej rocznicy śmierci księdza Stanisława Streicha
27 lutego 1938 roku został zamordowany podczas odprawiania mszy św. dla dzieci
ks. Stanisław Streich (1902 – 1938), pierwszy proboszcz nowo powstałej parafii św. Jana
Bosko w Luboniu niedaleko Poznania. W trakcie mszy św. kapłan skierował się ku ambonie,
aby przeczytać ewangelię i wygłosić kazanie. Wtedy z 9-strzałowego browninga kalibru
7,35 mm zaczął do niego strzelać Wawrzyniec Nowak, komunista działający z pobudek
antyreligijnej nienawiści.
„Proboszcz – czytamy w opisie tej tragedii w Luboniu – przyciskając lewą ręką do piersi
niesione księgi, prawą ręką dotykał główek dzieci, prosząc o przejście. Wkrótce zbliżył się do
ambony. Nagle, niespodziewanie dla wszystkich, wyskoczył człowiek z wysoko podniesioną
ręką i strzelił dwukrotnie do księdza, mierząc w jego twarz zwróconą w kierunku napastnika.
Druga kula utkwiła w podniesionym ewangeliarzu. Ksiądz natychmiast padł do tyłu na prawy
bok i już się nie poruszył. Po kilku sekundach zamachowiec zrobił krok naprzód i oddał dwa
kolejne strzały w plecy ks. Streicha. Powstała nieopisana panika, dzieci zaczęły krzyczeć
i gwałtownie pchać w kierunku wyjścia”.
Zbrodnia wstrząsnęła całą Polską. W uroczystościach pogrzebowych ks. Stanisława
Streicha uczestniczył Prymas Polski kard. August Hlond a ich kulminacja miała miejsce
4 marca 1938 roku z udziałem ok. 20 000 osób i 200 pocztów sztandarowych różnych
organizacji. Mord na księdzu Streichu stał się dla polskiej opinii publicznej przestrogą
i zapowiedzią zła, grożącego Polsce ze strony komunizmu.
Senat Rzeczypospolitej składa hołd pamięci księdza Stanisława Streicha bestialsko
zamordowanego 80 lat temu w trakcie wykonywania obowiązków kapłańskich.
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