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oŚ\ilIADCZENIE

W ,mviryktt ż oświadczeniem Prezydenta Miasta Białegostoku odczytanym
i upublicznionym na konferencji prasowej w dniu 22.07.2019 r. pragnę odnieść się do
zatzutów stawianych mojej osobie.

Pan Prezydent publicznie zarzucił 1ń, iż brałem ,,§zyt7ny udziń w ustawianiu blokad
przeciwko marszowi" oraz, ze biorę czymy udziń w łamaniu prawa. Jednoznaczne
sformułowania uźryte w oświadczeniu pana Prezydenta są nieprawdziwę i naruszĄą moje
dobra osobiste.

-W 
dniu ż0 llpca 2a19 t nie ustawińem żadnych blokad. Nie ustawiałem również

żńnych innych ruęczy. Brałem jedynie czynny ludziń w zorgańzowanym ptzez Marszałka
§/ojewództwa Podlaskiego przęmar§al na Piknik Rodzinny i publicznym różańcu pod
Katedrą, który był legalrynr zgramadzenienr i przebiegń wpokojowej atrnosferze.

Udziń w publicznym różańcu pod Katedrą był formą manifestacji wartości, któryrni
to kieruję się w zyciu osobistym, Uważam, iż mam pfawo publicznie wryrazać swoje
przywiązańe do wartości chrześcijanskich oraz podkreślanią iZ rodzina powinna być
podstawą fimkcjonowania społeczeństwa. Są to wartości dla mnie wazne i nie boję się ich
publicznie lwyraż,aó oraz w raziepotztby bronić.

Rozumiem, ż Pan Prezydent promując nowoczesność moze nie podzielaó

wzlnawanych przeze mnie wartcści. Jest to jego pra§/o. Jednakże nie jest dopuszczalne
aby pan Tadeusz Truskolaski - łvyĘpując jako Prezydent Miasta Białegostoku publicznie
rarzucal mi czyny, które nię miał miejsca. Ptaz jeszcze podkreślam, że ńe ustawiałem
żadnychblokad.

Wydawało mi się, ź ad uznania czy ktoś bruł czynny ludńń w łamanirr prawa
powołane są w Rzeczpospolitej Polskiej Sądy. Z tego co jest mi wiadome Prezydent Miasta
Białegostoku nie posiada kompetencji do wydawania wyroków ustalających łamanie pfawa.

Jednakże w swoim oświadczeniu pan Prezydent jednoanaczrie stwierdził, iz brałem
czynny udzlń w łamaniu prźilva. Brałem czynny udziń w modlitwie różańcowej przed
Katedą, Jeśli pan Prezydent tą moją akĘwność uwa:źn" za łamanie pra\Mą ta cóż jestenr
w stanie ponieść konselavencje mojego udziafu w zebraniu modlitewnym. Pragnę jednak
przypomnieć panu Prezydentoń, iż wraz ze nmą v/ modlitwie różańcowej uczestniczyło
wielu Białostoczan. Nasze zebranie bflo vłyrazem troski o przyszłość miasta.

Pan Prezydent w swoim oświadczęniu dalej zatzucatń, iż moje zachowanie podczas
modlitwy rózańcowej jest 

",drastycznym nadużyciem demokraty§znego mandatu i całkowitym
zaprzeczeńem misji samorządowej". To sformułowanie pozostawiam bez komentarza.


