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Szanowny Pan
.Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie,

. .

■ W imieniu licznej grupy inicjatyw, kolektywów i stowarzyszeń działających na rzecz osób
nieheteronormatywnych oraz transpłciowych w Polsce, chcemy złożyć na Pańskie ręce list,
będący symbolicznym podziękowaniem za kadencję Pańskiej prący.

■

Niezwykle trudno się pisze takie listy. Listy, które mają być podsumowaniem oraz
podziękowaniem różnorodnej i wszechstronnej pracy jednego człowieka w ciągu kilku ostatnich,
trudnych lat. Ten list oznacza dla nas, ąueerowych aktywistów_tek, osób sojuszniczych, koniec
pewnej wspólnej drogi, zamknięcie jednej z wielu klamr, rozpoczęcie pewnego nowego etapu.
Etapu, który w tych niefortunnych i chaotycznych czasach przestrzega nas. przed dalszym
życiem w napięciu i strachu. '

Jednak pragniemy' wyrazić niesamowitą i wykraczającą poza ramy języka polskiego
wdzięczność za poświęcenie, jakiego podjął się Pan, codziennie, przez te kilka lat, stojąc na
straży uważności, empatyczności, społeczeństwa obywatelskiego i wartości, które są przezeń
wyrażane. Pańska postawa i czujność stały się dla wielu inspiracją, wcieleniem słynnego
jedenastego przykazania z przemówienia pańa Mariana Turskiego. Nie był Pan obojętny. Dzięki
Panu tysiące osób znalazły w sobie odwagę, by nie być obojętnymi
Dostrzegamy zakończenie pewnej wspólnej podróży, jednak Pańska obecność w życiu
społecznym tego kraju dla niektórych z nas stała się motywacją do zmian naszego otoczenia, ■
działań pełnych uczciwości i uważności na każde jego potrzeby. Jest to wartość wniesiona dzięki
Pańskiej kilkuletniej pracy, która zostanie na zawsze gdzieś wdrukowana w tkankę tego
społeczeństwa.
.
’
.
Niemożliwym by było w treści tego listu pominąć niezwykłą sojuszniczą postawę, jaką
wyraził Pan niejednokrotnie wobec społeczności LGBTQIAP w Polsce. Niezwykle cieszy nas to, że
. za tą postawą również podążała konsekwentna, rzetelną i wartościowa działalność edukacyjna. ■
Przez ostatnie kilka lat uczestniczylibyśmy wspólnie w historycznych wydarzeniach tęgo
kraju, które mogą być zwiastunem przemian, tak oczekiwanych przez poprzednie jak i obecne
pokolenia. Dziękujemy za wspólną wędrówkę.

Z najlepszymi życzeniami na najbliższy czas,

Fundacja Warto być równym nad Wartą
Instytut Równości
Kaliski Marsz Równości
Kultura Równości
Lambda Szczecin
Marsz Równości w Gnieźnie
Marsz Równości w Kielcach
Marsz Równości w Koszalinie
Marsz Równości w Pile
Marsz Równości w Radomsku
Marsz Równości w Rzeszowie
Marsz Równości w Toruniu
Marsz Tolerancji w Koninie
Olsztyński Marsz Równości

Parada Równości
Płocki Marsz Równości
Stowarzyszenie Fabryka Równości
Stowarzyszenie Grupa Stonewall
Stowarzyszenie Marsz- Równości Vv Lublinie
.Stowarzyszenie na rzecz osób LGBTTolęrądo
Stowarzyszenie Queerowy Maj
Stowarzyszenie Stan Równości
Stowarzyszenie Tęczówka
Stowarzyszenie Tęczowy Białystok
Stowarzyszenie Tęczowe Opole
Tęczowa Częstochowa
Tęczowa Przystań Włocławek
Tęczowy Tarnów

.

pieczęć biura, element graficzny

Szanowny Adamie Bodnarze,

chciałabym w imieniu 28 grup działających na rzecz praw osób
LGBTQIAP w całej Polsce przekazać Panu list wdzięczności.
Wdzięczności
za
ciężką
pracę,
uważność,
odwagę
i
bezkompromisowość w kwestiach praw człowieka. W ostatnich
latach zaobserwowaliśmy szczególne nasilenie presji na wiele grup
mniejszościowych w naszym kraju. Przemoc instytucjonalna,
nadużycia władzy, przestępstwa motywowane nienawiścią, z
którymi nie poradzilibyśmy sobie bez Pańskiego wsparcia. To była
wspaniała podróż, podczas której udało nam się wspólnie
odmienić los wielu osób i zrobić kolejne kroki w stronę równości
wszystkich ludzi.
Dziękujemy za pracę Pana i całego Zespołu.
Nie mówimy do widzenia, a raczej do
aktywistycznym szlaku.

zobaczenia

na

W imieniu grup podpisanych pod listem,

( /
Julia Maciocha
Prezeska Parady Równości
graficzny element dekoracyjny, podpis

