Kraków, 5.06.2014
Oświadczenie POKiN
Porozumienie Organizacji Kombatanckich I Niepodległościowych w Krakowie
stanowczo potępia zorganizowanie państwowego pogrzebu z honorami wojskowymi zdrajcy,
agentowi sowieckiemu i zbrodniarzowi komunistycznemu Wojciechowi Jaruzelskiemu na
cmentarzu wojskowym na Powązkach.
III RP w osobach prezydenta Bronisława Komorowskiego, Ministra Obrony
Narodowej Tomasza Siemoniaka i prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz podjęła
podłą i obelżywą decyzję w stosunku do tysięcy ofiar kilkudziesięcioletniej zbrodniczej
działalności Jaruzelskiego podporządkowanej całkowicie interesom Moskwy. Ofiary
Jaruzelskiego to Żołnierze Niezłomni chowani w dołach śmierci, to zastrzeleni robotnicy,
kobiety, dzieci, uczniowie i uczennice z grudnia 1970 r. chowani po kryjomu, bez księdza, w
nocy, w obecności nielicznych członków rodzin, którym pozwoliła Służba Bezpieczeństwa na
uczestnictwo, to setki zamordowanych przez SB i ZOMO w stanie wojennym. Nie wolno
również zapomnieć, że na jego rozkaz oddziały Ludowego Wojska Polskiego wkroczyły do
Czechosłowacji w 1968 r. i wspólnie z wojskami sowieckimi uczestniczyły w okupacji tego
kraju.
Nam wszystkim, kombatantom i weteranom walki o Niepodległą Polskę, rodzinom ofiar
i polskim patriotom prezydent Bronisław Komorowski et consortes tą decyzję plunęli w
twarz. Przeciwko takiemu pogrzebowi wypowiedział się Prezes Instytutu Pamięci
Narodowej dr Łukasz Kamiński, Organizacje Kombatanckie i Represjonowanych, i organizacje
studenckie. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wypowiadając się przeciw
pochówkowi Jaruzelskiego na Powązkach stwierdził, że „ nigdy nie był on żołnierzem Wojska
Polskiego – służył w stworzonej przez Stalina u boku Armii Czerwonej formacji o zbliżonej
nazwie”.
Niestety prezydent Komorowski nie wycofał się z tego haniebnego pomysłu, bo jak
powiedział „majestat państwa umacnia szacunek do prezydenta”. Czy także ma umacniać
szacunek do zbrodniarza i prezydenta PRL, bo na pewno nie był on prezydentem III RP?
Dlatego mimo zmobilizowania przez Ministra Bartłomieja Sienkiewicza setek policjantów do
siłowej pacyfikacji patriotów musiało dojść do ostrego protestu społeczeństwa, bo czas
jeszcze nie zagoił ran, a już zrehabilitowano zdrajcę. Protestujący ratowali honor narodu
zdradzonego kolejny raz przez rządzącą ekipę Tuska i Komorowskiego, która zachowała się
jak komunistyczne władze.
Posłuszna władzy Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz prowadzi teraz śledztwo
w sprawie protestów na cmentarzu, chcąc zniszczyć represjami prawdę i patriotyzm, tak jak

to robili komunistyczni prokuratorzy w stanie wojennym. Dlatego Porozumienie apeluje do
Prokuratora Generalnego o natychmiastowe zaprzestanie tych śledztw.
Dla Porozumienia najważniejszym celem jest dobro Polski, dlatego wzywamy po raz
kolejny władze III RP do zaprzestania działań dzielących Polaków i zaprzestania represji.
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