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Szanowny Panie Prezydencie,
Świąteczny czas, inny i dużo trudniejszy w dobie pandemii, to czas wyjątkowy. Czas
wspólnoty, czas szczególnej troski o drugiego człowieka.
Dlatego pozwalam się niepokoić Pana Prezydenta w imię obrony mieszkańców wielu
polskich gmin i miast, w tym także Sopotu. W imieniu wszystkich mieszkańców,
niezależnie od tego, jak głosowali w wyborach lokalnych czy centralnych. Ufam, że jest
Pan Prezydentem wszystkich Polaków, tak jak wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci
miast są przedstawicielami wszystkich mieszkańców naszych małych ojczyzn i troska
o nich wszystkich musi być naszym wspólnym celem.
Bardzo niepokoi nas fakt, że Ci mieszkańcy, którzy w wyborach prezydenckich
głosowali na Pana kontrkandydatów, są przez aparat państwowy poddawani
obecnie licznym szykanom: wzywani na policję, przesłuchiwani a nawet karani za
udział w wiecach i demonstracjach w czasie kampanii prezydenckiej. Zarzucany jest
im m.in. brak maseczek czy zachowania dystansu.
A przecież na początku lipca to sam szef polskiego rządu apelował i przekonywał, że
zagrożenie zarażeniem minęło, a pandemia jest w odwrocie („Apeluję zwłaszcza do osób,
które nie poszły (głosować), bo się obawiały. Nie ma się już czego bać. Latem wirusy
grypy i ten koronawirus są słabsze, dużo słabsze”). Te apele były zresztą wygłaszane
bez maseczki i podczas licznych, tłumnych wieców wyborczych Pana zwolenników.
Również Pan wielokrotnie bez maseczki brał udział w dziesiątkach, a może setkach
wieców wyborczych. Podczas nich również nie zachowywano dystansu, robiono zdjęcia
z Panem Prezydentem, ściskano ręce. Relacje z tych wydarzeń były szeroko
transmitowane w mediach.
Dlatego apeluje do Pana Prezydenta - aby w imię solidarności z szykanowanymi
obywatelami naszego wspólnego państwa, naszych miast i gmin i z siłą autorytetu
Prezydenta wszystkich Polaków, zatrzymał Pan falę mściwości rozpętanej przez Pana
zwolenników będących zwierzchnikami prokuratury, policji czy sanepidu. Falę nienawiści
i mściwości wobec zwykłych obywateli naszego państwa, za których pomimo, że nie są
Pana zwolennikami, jest Pan Prezydent także odpowiedzialny.
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Jednocześnie zwracam się do Pana Prezydenta o zaapelowanie do rządu RP
o niekaranie mieszkańców gmin i miast za ich demokratyczne wybory. Czy fakt,
że nie wybrali włodarzy należących do Prawa i Sprawiedliwości ma ich pozbawiać
publicznych funduszy? Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych muszą być dzielone uczciwie i transparentnie dla zrównoważonego
rozwoju naszego kraju.
Szanowny Panie Prezydencie,
Panu osobiście i Pana Rodzinie, bliskim życzę dużo zdrowia.
Liczę, że zbliżające się Święta Bożego Narodzenia spowodują w nas wszystkich
refleksje, abyśmy byli lepsi i się wzajemnie szanowali.
A myśląc o naszej ojczyźnie, tej małej i dużej warto przypomnieć słowa pięknej polskiej
kolędy

…” Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami!….
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