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                                                            Protest 

 

                                                                                                          Łódź, 01 lipca 2011 r. 
       Szanowny Panie Ministrze,                                                                                                                                                   
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 

        Z ogromnym zdumieniem dowiedzieliśmy się o treści postanowienia Sądu Rejonowego dla 
m.st. Warszawy z dnia 14.06.11 o dopuszczeniu dowodu opinii biegłych lekarzy psychiatrów 
mających „zdiagnozować” zdrowie psychiczne pozwanego przez Janusza Kaczmarka, o 
naruszenie dóbr osobistych, prezesa PiS, posła na Sejm RP Jarosława Kaczyńskiego. Z polskich 
Kodeksów nie wynika, Ŝe tego rodzaju procedury są obligatoryjnie stosowane. Biorąc to pod 
uwagę oraz statusy społeczne tak pozwanego jak i pozywającego moŜna dojść do wniosków 
wskazujących jednoznacznie na: 
 

a. dyspozycyjność części obecnego polskiego wymiaru sprawiedliwości wobec grupy politycznej 

sprawującej władzę w jej walce politycznej z opozycją. 

b. kolejny zamiar zdyskredytowania, w oczach społeczeństwa polskiego i międzynarodowego, 

niewygodnej politycznie, znanej osoby publicznej. 

c. kolejną, prowokacyjną, próbę podzielenia społeczeństwa polskiego. 

 Szanowni Panowie, 
        Związek Kombatantów Trzeciej Konspiracji 1956-1989 rekrutuje się wyłącznie z osób, dla 
których poświęcenie dla Ojczyzny było, w mrocznych czasach PRL-u jednym z najwaŜniejszych 
Ŝyciowych priorytetów. Dobrze pamiętamy metody, jakie stosowane były, przez ówczesny 
aparat ucisku, wobec przeciwników politycznych. Działania te były zawsze przedmiotem naszej 
ostrej krytyki i przeciw działań. Dlatego i teraz nie wahamy się nazwać ww. postanowienie Sądu 
Rejonowego dla m.st. Warszawy skandalicznie-prowokacyjnym, wobec którego wyraŜamy 
jednoznacznie stanowczy protest. Nie moŜe być tak, Ŝeby w pretendującym do miana 
praworządnego i demokratycznego, państwie stosowano metody Ŝywcem wyjęte z niechlubnej i 
tragicznej dla Narodu Polskiego PRL-owskiej przeszłości. 
 
         Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989 domaga się od Panów 
przedsięwzięcia odpowiednich działań mających na celu wstrzymanie wykonania tego 
postanowienia a takŜe, ze względu na zbliŜające się wybory, podjęcia w trybie pilnym kroków w 
celu wykluczenia tego rodzaju metod z polskiego prawodawstwa i praktyk w Sądach. 
Z wyrazami naleŜnego szacunku 

 
                                               Z up. Prezesa 
 
 
                                                       Piotr Radowski 
                                        (wiceprezes Zarządu ZWTK 1956-1989)   


