
Opole 13 I 2020 r.

Szanowna Pani Senator Danuta Jazłowiecka, 
Szanowni Panowie Posłowie Ryszard Wilczyński i Tomasz Kostuś  

Szanowni Państwo,

Kilka dni temu, awaria fejsbuka obnażyła autorów hejterskich portali posługujących się
mową  nienawiści.  Autorami  jednego  z  nich  nazwanego  "Ośmiornica  Wiśniewskiego"
okazali  się  politycy  opolskiej  Platformy  Obywatelskiej,  w  tym  Pan  Przemysław
Pospieszyński - rzecznik regionalnych struktur PO i szef klubu radnych w Radzie Miasta
Opola. 

Pan rzecznik tę niegodną działalność prowadził w sposób ciągły przez wiele lat (od 2015
r.).  Korzystając  z  anonimowości  w  sieci,  wielokrotnie  manipulował  informacjami,
bezprawnie  wykorzystywał  materiały  fotograficzne  będące  m.  in.  moją  własnością  i
niszczył mój wizerunek. Tym samym krzywdził mnie i moją rodzinę. Dziś tłumaczy się, że
tak robią wszyscy, a poza tym to taka metoda walki politycznej.

Szanowni Państwo, w związku z tym, zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie,
czy  rzeczywiście  politycy  partii  politycznej,  która  w  swoim  programie  wielokrotnie
odwołuje  się  do  wysokich  standardów  etycznych,  broni  demokracji,  a  dla  której
autorytetem jest prof. Bartoszewski, powinni postępować w ten sposób? Czy to jest ta
„przyzwoitość”,  którą  chcecie  zaproponować  Polsce  i  Polakom?  Czy  to  jest  język
demokracji, którą proponujecie? Czy tak właśnie zamierzacie budować lepszą Polskę?

Na refleksję ze strony rzecznika-hejtera zupełnie nie liczę. Zastanawia mnie tylko czy
Wam nie przeszkadza, że Waszym reprezentantem jest ktoś o takim „gadzim języku”?
Ktoś nazywający hejt standardem.

Pamiętam,  że  i  Państwo  bywaliście  ofiarą  niewybrednych  ataków,  w  tym  choćby
publicznego  wieszania  na  szubienicy  Waszego  wizerunku.  Z  pewnością  czuliście  się
wtedy  tak  samo  jak  ja,  w  chwili  gdy  widziałem  nienawistne  materiały  na  portalu
„Ośmiornica Wiśniewskiego”. Mam zatem nadzieję, że nie uciekniecie w tłumaczenie, że
to nie był hejt (podobnie jak narodowcy tłumaczyli w wyp. szubienic), albo nie uznacie,
że taki jest standard, bo wszyscy tak robią, tylko z otwartą przyłbicą zmierzycie się z
problemem  i  zadbacie  o  to,  by  Waszym  reprezentantem,  by  twarzą  Platformy
Obywatelskiej, nie był Przemysław Pospieszyński! 

Nie  wyobrażam  sobie,  że  akceptujecie  Państwo  takie  metody,  że  dotychczasowe
potknięcia regionalnej PO nie pokazały, że nie wolno iść tą drogą. Wierzę, że zachowacie
się  przyzwoicie  i  pokażecie  opolanom,  że  twarz  PO to  nie  twarz  hejtu,  nienawiści  i
anonimowego atakowania przeciwników politycznych. Tym bardziej, że hejterski portal
to nie jedyna wpadka Pana radnego.  Do tej  pory znany był  głównie z tego,  że Rada
Miasta jednogłośnie wprowadziła tzw. „lex pospieszyński” po tym jak przyszedł na sesję
tylko po to by wyłudzić dietę radnego. 

Szanowni Państwo od lat reprezentuję opolan w samorządzie miasta. Od pięciu lat jako



prezydent, a przecież byłem i wiceprezydentem z ramienia PO a także miejskim radnym.
Pośród tych lat pierwszy raz mam do czynienia z takimi metodami działania. Nie mogę w
to  uwierzyć,  że  skrajne  zachowania  stały  się  standardem  dla  partii  centrum  i  ludzi
wyważonych. Proszę zatem o to byście potwierdzili, że PO to inne standardy niż język
hejtu i nienawiści oraz kłamstw. Dajcie nadzieję tym, którzy uwierzyli w Wasz program,
że  to  prawdziwe  postulaty,  a  nie  hasła  wyciągnięte  na  sztandary  tylko  w  celach
wyborczych.  Pokażcie,  że  słowo  „przyzwoitość”  dalej  ma  swoją  wartość,  a  zatem
wyklucza ze swego grona hejt i język nienawiści. 

Liczę na Państwa reakcję.

Z poważaniem

Arkadiusz Wiśniewski

Prezydent Miasta Opola


