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demokratycznej Polsce. Obecne wydarzenia mające miejsce na polskiej scenie politycznej, 

w wykonaniu partii Prawo i Sprawiedliwość próbują odwrócić ten kierunek. Dlatego, należy z całą 

bezwzględnością i dogmatyczną stanowczością eliminować wszystkie działania, które próbują 

odwrócić proces trwania demokratycznego porządku Rzeczypospolitej.

Nie mamy obecnie wpływu na decyzje podejmowane przez sejmową większość Prawa 

i Sprawiedliwości, ale mamy wpływ na to, kto współrządzi Naszym Miastem -  Szczecinem. Dlatego 

moim obowiązkiem jest, wymagać od przedstawicieli władz samorządowych Naszego Miasta, 

a szczególnie od Prezydenta Szczecina, aby w sposób jednoznaczny i zdecydowany potępił 

niekonstytucyjne działania podejmowane przez Prawo i Sprawiedliwość, i stanął w obronie 

trójpodziału władzy, który jest podstawą polskiej demokracji.

Biorąc powyższe pod uwagę, jestem niezwykle zaniepokojony, że Pan Panie Prezydencie, jako 

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i radca prawny nie dostrzega 

antydemokratycznych działań partii rządzącej i pozwala Pan, aby rolę Zastępców Prezydenta Miasta 

Szczecina pełnili przedstawiciele ugrupowania politycznego, które w sposób bezwzględny niszczy 

demokratyczny porządek prawny w naszym kraju.
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Dlatego w imieniu swoim i znakomitej części mieszkańców Szczecina, a także jako Poseł na 

Sejm Rzeczypospolitej, zwracam się do Pana Prezydenta o podjęcie działań w obronie 

demokracji i natychmiastowego zaprzestania współpracy z przedstawicielami Prawa 

i Sprawiedliwości. Panie Prezydencie, to jest Szczecin, miasto dumnych demokratów, którzy 

wielokrotnie dawali, także swoją krwią, świadectwo umiłowania dla wolności Rzeczypospolitej.

Parafrazując słowa Józefa Becka mówię do Pana:

Demokracja jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, umęczona doświadczeniem 

PRL-u, na pewno na demokrację zasługuje. Ale demokracja, jak prawie wszystkie sprawy tego świata 

ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Szczecinie nie znamy pojęcia demokracji za wszelką 

cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest 

honor!
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