Morderstwo dokonane na polskim
samorządzie
Na oczach tysięcy ludzi morderca pozbawił życia Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
w czasie pełnienia służby publicznej. Zrobił to w świetle jupiterów, przy bierności wszystkich
obecnych na scenie wraz z Prezydentem, a potem cieszył się przez dłuższy czas, do chwili
powalenia na podłogę, z dokonanej zbrodni,. Jakie konsekwencje będzie miało to ekstremalne
zło, zdarzenie bez precedensu w historii polskiego samorządu?
Jestem przekonany, że nastąpi obniżenie poziomu agresji debaty publicznej, która jest
codzienną formą wypowiedzi politycznych, a nasiliła się zwłaszcza w czasie kampanii
wyborczej. Szczególnie widoczne jest to od wielu lat w internecie, gdzie hejt jest nieustającą
formą wypowiedzi, ukrywających się pod hasłami, anonimowych oszczerców nie
oszczędzających nikogo i niczego. Nie uznający żadnych barier, zasad, wartości, autorytetów
i świętości. Tragedia w Gdańsku spowodowała, że media i politycy rozpoczęli debatę nad
tzw. mową nienawiści. Ponadto organy ścigania, które dotychczas przeważnie nie
interesowały się obelgami i groźbami zamieszczanymi w internecie i często nie brały ich na
serio, przystąpiły do ostrej interwencji uciekając się do kilku aresztowań osób składających
w ten sposób groźby karalne. Dobrze, że wreszcie dokonano takiej analizy wpisów i podjęto
interwencje, ale przypomina to przypadek, eskape roomów, kiedy dopiero po koszalińskiej
tragedii, przeprowadzono ich kontrole przeciwpożarowe. Wypowiedzenie wojny
internetowym hejterom nawołującym do agresji powinno nastąpić już dawno.
W tym kontekście trzeba zauważyć wielką solidarność mieszkańców Gdańska ze swoim
Prezydentem i niezwykłą solidarność samorządowców z różnych polskich miast,
organizujących marsze, wiece i dni żałoby oraz ogólnopolskich korporacji samorządowych
(nadzwyczajne zgromadzenia Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich
w Gdańsku).
Trzeba widzieć ważne gesty i wydarzenia takie jak: odwiedziny wiceprezydenta Gdańska
u matki zabójcy z deklaracją pomocy; objęcie się wojewody pomorskiego i pełniącej
obowiązki Prezydenta Gdańska - osób z dwóch przeciwstawnych obozów politycznych;
deklaracja niewystawienia w nowych wyborach na prezydenta Gdańska kandydata PiS; na
szczeblu państwowym ogłoszenie przez Prezydenta RP dnia pogrzebu Pawła Adamowicza
dniem żałoby narodowej oraz zadeklarowanie udziału w uroczystości pogrzebowej
Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów.
Wstrząśnięci zbrodnią, z wielkim żalem żegnamy śp. Pawła Adamowicza, wieloletniego
Prezydenta Gdańska, wybitnego samorządowca, lidera trójmiejskiej metropolii. Rodzinie
Zmarłego, współpracownikom i mieszkańcom Gdańska przekazuję wyrazy solidarności
w bólu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
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