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List Otwarty Burmistrza Miasta Milanówka 

 

Szanowni koledzy samorządowcy, 

                         moje doświadczenia ostatnich miesięcy, doświadczenia samorządowca, który 

dopiero co został wybrany na burmistrza miasta Milanówka, każą mi powiedzieć 

kategoryczne NIE, dla panoszącej się pogardy, internetowego hejtu i gróźb kierowanych  

w stronę samorządowców.  

Rozmowy z Wami, prywatne kontakty sprawiają, że docierają do mnie niepokojące 

informacje, że stan jaki ma miejsce teraz, to sytuacja, do której w pewnym sensie poprzez 

bierność przyzwyczailiśmy się i zaakceptowaliśmy. 

W styczniu, raptem kilka dni po tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza, sam 

stałem się adresatem gróźb. Osoba, która z pełną świadomością groziła mi śmiercią, została 

skazana prawomocnym wyrokiem więzienia w zawieszeniu. 

Jak zapewne już wiecie z mediów, w lipcu skierowałem do prokuratury w Grodzisku 

Mazowieckim zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez grupę osób 

prowadzących jeden z profili w serwisie Facebook.  

Uczyniłem to, bowiem wielokrotne zwracanie uwagi zarządzającym tym popularnym 

internetowym serwisem społecznościowym, nie przyniosło efektu.  

Zgłaszanie do administratora Facebooka, że na profilu mają miejsce szkalujące mnie, moją 

rodzinę kłamliwe wpisy, skutkowały informacją zwrotną mówiącą, że nie łamią one 

standardów społeczności Facebooka. Wobec tego zdecydowałem się na podjęcie innych 

działań. 

Jako samorządowcy: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, jesteśmy przedstawicielami 

konstytucyjnego organu władzy publicznej. Z oczywistych powodów podlegamy większej 

krytyce, i to jest rzecz naturalna. Natomiast ksenofobiczne, rasistowskie artykuły, 

podprogowe sugestie o łamaniu prawa, korupcji, nepotyzmie czy czynach niegodnych 

samorządowca, w sposób jaskrawy przekroczyły granicę dopuszczalnej krytyki. Posiadamy 

również kodeksową ochronę. Ta nie dopuszcza szkalowania nas i poniżania 

Stąd moje zdecydowane NIE.  
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Pragnę zainspirować Was do wspólnego działania przeciw hejtowi w Internecie. Przeciw 

mowie nienawiści, przeciw kłamstwom i pomówieniom.  

Siła internetu jest nie do przecenienia. Używany w dobrej wierze, jest znakomitym 

narzędziem informacji. Ale jest również brudną bronią w walce, w której kłamstwo  

i opluwanie innych stają się standardem. Kilka osób, zazwyczaj ukrytych pod internetowymi 

nickami, trolli, może rozpętać wielką falę hejtu. 

Wiem, że nie jestem pierwszym samorządowcem, który stał się celem hejtu. Wiem, że wielu  

z nas stanęło twarzą w twarz z rekcją aparatu ścigania, że podobne działania jako czyn, mają 

znikomą szkodliwość społeczną. Co zatem musi się jeszcze zdarzyć, aby wreszcie przestano 

tolerować mowę nienawiści i internetowy hejt, skierowany w przedstawicieli władzy 

samorządowej? 

Czy internetowa manipulacja i kłamstwa zaczną kształtować opinię publiczną wpływając na 

wyniki wyborów? Na nastroje w gminie czy powiecie? 

To już się dzieje! Zachęcam do wspólnego głośnego powiedzenia NIE i działania na rzecz 

uświadamiania mieszkańców naszych Małych Ojczyzn, jak niebezpieczne jest zjawisko hejtu. 

Jeśli nie zrobimy tego razem, za pewien czas przegramy nie my, ale praworządność. 

Symbolem władzy na poziomie miast i gmin, będzie ukryty za ekranem komputera troll.  
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