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Szanowny Panie Rzeczniku, 

w obliczu zatrważającej fali hejtu i ataków ze strony polityków oraz mediów 

publicznych, chcielibyśmy wyrazić podziw i szacunek dla profesjonalizmu Pańskich 

działań. Jest Pan sojusznikiem nas – niżej podpisanych – młodych obywatelek i 

obywateli. 

Wśród licznych przykładów Pańskiego zaangażowania możemy wymienić, działania 

na rzecz osób niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych i narodowych, mniejszości 

seksualnych oraz podejmowane interwencje w pojedynczych sprawach osób 

publicznych i prywatnych. Niejednokrotnie doświadczyliśmy Pana wsparcia w 

ważnych dla nas sprawach. Doceniamy Pańskie apele w sprawie poprawy stanu 

polskiej psychiatrii dziecięcej, zaangażowanie w organizowane przez nas wydarzenia 

oraz działania na rzecz naszych praw. Swoją postawą przypomina Pan, że standardy 

demokratyczne dotyczą wszystkich bez wyjątku. 

Ze smutkiem obserwujemy ostatnie wypowiedzi polityków i dziennikarzy, które 

uderzają w Pana i Pańską rodzinę. Nie podoba nam się dyskurs debaty publicznej – 

jest niemerytoryczny, niekulturalny i pełen cynizmu. Jednocześnie rozumiemy zajęte 

przez Pana stanowisko w sprawie aresztowania osoby podejrzanej o haniebną 

zbrodnię. Mimo ogromu ciążących na nim zarzutów, podejrzany ma prawo, zgodnie z 

polskim przepisami, zachować godność. Wiemy, że zajęcie przez Pana stanowiska w 

tej sprawie, wynika z roli urzędu, jaki pełni Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Podkreślamy, że zgodnie z art. 208. Konstytucji RP Rzecznik Praw Obywatelskich 

stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w 

innych aktach normatywnych. Tym samym krytyka podjętych przez Pana działań i – 

ponownie – jej forma jest dla nas absolutnie niezrozumiała. 



Nas, młode i młodych, męczą jałowe dyskusje, brak profesjonalizmu i kompetencji w 

organach władzy publicznej. Dlatego cieszy nas, że mamy w Polsce urzędnika 

państwowego spełniającego wymogi dojrzałych demokracji i będącego wzorem dla 

innych. Podkreślamy, że nie jest to tylko nasza opinia, ale także wielu znamienitych 

instytucji tj. World Justice Project czy fundacji Ratio. 

Szanowny Panie Rzeczniku, ma Pan w nas sojuszniczki i sojuszników. 

Życzymy siły, odwagi i determinacji w kontynuowaniu przez Pana tej ważnej dla nas 

wszystkich misji! 
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