Pan Kazimierz „Casey” Chlebek
Szanowny Panie,
potwierdzamy wpływ Pana pisma z 2 lutego 2018 r. nadesłanego do Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy, a przekazanego do Biura Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta
RP w celu udzielenia odpowiedzi.
Uprzejmie informujemy, że z uwagą zapoznaliśmy się z Pana opiniami i sugestiami dotyczącymi
przede wszystkim aktualnych stosunków bilateralnych pomiędzy Polską a Izraelem w kontekście
historii II wojny światowej oraz zapisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o
Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o
grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 369). Odnosząc się do
poruszonych przez Pana zagadnień, pragniemy podkreślić, że zawarte w listach spostrzeżenia i apele,
prezentowane przez zainteresowane osoby i środowiska, stanowią istotny materiał, który w
Kancelarii Prezydenta RP jest wnikliwie analizowany i traktowany jako ważny element dialogu
społecznego.
Ponadto chcielibyśmy wskazać, że swoją decyzję w sprawie ww. ustawy Prezydent RP Andrzej
Duda przekazał opinii publicznej, jak Panu zapewne wiadomo, w dniu 6 lutego 2018 r. Podczas
specjalnego oświadczenia Pan Prezydent oznajmił m.in.: „(…) zdecydowałem się podpisać ustawę,
ale jednocześnie zdecydowałem się w tzw. trybie następczym – jako Prezydent Rzeczypospolitej,
korzystając z prezydenckiej prerogatywy – skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego celem
zbadania zgodności art. 55a z Konstytucją. Taka jest moja decyzja. Myślę, że jest to takie
rozwiązanie, które z jednej strony zabezpiecza polskie interesy – powtarzam jeszcze raz: naszej
godności, prawdy historycznej, tego, abyśmy byli w sposób sprawiedliwy oceniani na świecie i aby
nas nie pomawiano jako Państwa i jako Narodu. Ale z drugiej strony – także uwzględniająca
wrażliwość osób, dla których kwestia pamięci historycznej, pamięci o Holokauście jest niezwykle
ważna, a przede wszystkim tych, którzy ocaleli i powinni światu, póki mogą, mówić o tym, jak
pamiętają tamte czasy i co przeżyli”. Pełna treść ww. oświadczenia Głowy Państwa dostępna jest na
prezydenckiej stronie internetowej (również w wersji
anglojęzycznej:http://www.president.pl/en/news/art,669,president-decides-to-sign-anti-defamationbill.html).
Pozdrawiamy Pana serdecznie.
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