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ANNA ELŻBIETA SOBECKA

Szanowna Pani 
Ewa Kopacz 

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Premier!

Jestem oburzona najnowszym spotem wyborczym, w którym wzięła udział Pani 
Premier. W zaprezentowanym materiale filmowym w atmosferze kłótni, między innymi, padają 
słowa - cytuję: „Potraficie tylko zdejmować krzyże i błaznować!” -  na co Pani Premier 
odpowiada ..) Chcę, by samorządowcy nie zajmowali się bzdurami, ale rozwiązywali wasze 
problemy”.

Szanowna Pani Premier! Z ogromnym bólem zapoznałam się z tym żenującym spotem 
wyborczym i z przykrością stwierdzam, że dla celów propagandowych został w nim 
wykorzystany Krzyż, który jest nie tylko świętym znakiem męki i śmierci Chrystusa dla 
chrześcijan, ale również ogólnoludzkim symbolem godności człowieka i powszechnie 
akceptowanych wartości uniwersalnych, takich jak dążenie do prawdy, sprawiedliwości 
i wolności. To także znak solidarności z każdym człowiekiem, bez względu na jego 
pochodzenie czy wyznanie. M.in. z tych powodów, temu szczególnemu znakowi należy się 
szacunek i uznanie. Pragnę także Pani Premier przytoczyć tekst z Preambuły do Konstytucji 
RP, w której jest jasno zaznaczone, że obywatele mają prawo stanowczo domagać się, aby 
wszystkie organy władzy publicznej, tzn. państwowe i samorządowe -  zgodnie z Konstytucją 
-  respektowały prawo do poszanowania obecności krzyża i respektowały podstawowe wartości 
ludzkie, zakorzenione w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu. To prawo obowiązuje 
wszystkich bez wyjątku.

Szanowna Pani Premier! Wielkim nietaktem i zniewagą dla majestatu Rzeczypospolitej 
Polskiej jest wykorzystywanie przez Panią Krzyża do spotu wyborczego Platfonny 
Obywatelskiej, w którym trywializuje się postawy skierowane wobec tego świętego symbolu. 
Jeżeli polityk upada tak nisko, że dla celów kampanii politycznej dopuszcza się takiego 
uproszczenia postaw i przekonań religijnych, nie jest godzien być przedstawicielem żadnej 
instytucji państwowej demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Co więcej, 
w cywilizowanym świecie, nawet dla ludzi niewierzących, staje się PERSONA NON GRATA.

W związku z powyższym, wzywam Panią Premier do natychmiastowego wycofania 
obraźliwego dla chrześcijan spotu i publicznego przeproszenia za wykorzystanie w niecnych 
celach Krzyża w kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej.

Z poważaniem 
Anna Sobecka
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