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Gdańsk,  dnia  7 września  2020  roku

Szanowny  Pan

dr  hab.  Adam  Bodnar

Rzecznik  Praw  Obywatelskich

Dro (
I

składam  na Pana  ręce  wyrazy  wdzięczności  i najwyższego  szacunku  za pięcioletnią  służbę

Rzeczypospolitej  na stanowisku  Rzecznika  Praw  Obywatelskich.  Pana  kadencja  przypadła  na czas

wyjątkowo  tnidny,  który  sam  Pan określił  w ostatnirn  wystąpieniu  w Senacie  RP,  szczególnym

okresem  dla  praw  człowieka  ze względu  na intensywne  zrniany  w  ustrojowym  krajobrazie  Polski.

0  niewielu  postaciach  w  naszych  dziejach  można  powiedzieć:  ,,właściwy  człowiek  na właściwym

miejscu  w  trudnych  czasach"  -  bez  wątpienia  właśnie  tak  przechodzi  Pan  do naszej  historii.

Stosownie do art. 208 Konstytucji RP ,,Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na stra0

wolności  i praw  człowieka  i obywatela  określonych  w Konstytucji  oraz  w innych  aktach

nomatywnych  ". Ten  zapis  doskonale  obrazuje  Pana  postawę  przez  ostatnie  pięć  lat. Był  Pan

twardym  i odważnym  strażnikiem  naszych  praw.  Przeciwstawiał  się  Pan  upolitycznieniu

sądownictwa,  podporządkowywaniu  kolejnych  instytucji  państwowych  przez  partię  władzy,

redefu'iicji  podstawowych  pojęć  i praw,  delegitymizacji  działań  samorządów  i organizacji

pozarządowych  oraz  brorńł  tych,  którzy  sami  obronić  się nie  byli  w  stanie.  Wypowiadał  się Pan  o

tym  jasno  i bezkompromisowo,  co przypłacił  Pan podłymi  atakami  na Pana  i Pańską  rodzinę.

Podczas  swojej  kadencji  nie  zapomniał  Pan  o tych,  których  uciszano,  którym  odebrano  głos.  Gdy

machina  państwa  przytłaczała  jednostkę  -  Pan  zawsze  stawał  w obronie  obywatela,  niezależnie  od

barw  politycznych,  wyznania,  orientacji,  pochodzenia.  Był  Pan  zawsze  po stronie  praw  człowieka,

praw  obywatelskich.
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Piszę  do Pana  ten  list  nie  tylko  jako  osoba  pełniąca  funkcję  publiczną,  ale również  jako

osoba  prywatna.  Kiedy  mnie  imojej  rodzinie  zamarł  głos,  okazał  nam  Pan  nieocenione  wsparcie.

Nie  zapomnę  tego  i dziękuję.

Panie  Profesorze,  dziękuję  Panu  raz  jeszcze  za  Pana  pracę  i  odwagę.  Wiem,

że koniec  kadencji  nie  oznacza  końca  Pana  zaangażowania  w obronę  praw  człowieka,  naszej

demokracji,  w  szerzenie  zrozumienia  Konstytucji  i jej  znaczenia  dla  życia  każdego  obywatela.  Jest

i będzie  Pan  również  ostoją  wartości,  które  zdecydują  o losach  Rzeczypospolitej.

Wszystkim  nam  życzę,  aby  nadal  wspierał  nas  Pan  swoją  wiedzą,  autorytetem  oraz  wielką

kulturą  osobistą.
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