
Warszawa, 16.04.2020 r. 

 

Koleżanki i Koledzy! 

Represjonowani! 

Zwracam się do Was w kolejną miesięcznicę uchwalenia ustawy 

represyjnej (16.12.2016 r.), która przyniosła śmierć co najmniej 60 osobom,  

a dla kilkudziesięciu tysięcy mundurowych okazała się bezprecedensowym 

aktem pogardy i bezprawia. 

Po pierwsze, pamiętajcie o środkach ostrożności. Nie dajcie się zarazie, 

traktujcie zagrożenie poważnie, zastosujcie wszystkie dostępne środki 

prewencji. 

Po drugie, obudźcie się! Nasza walka trwa! To oczywiste, że pandemia 

koronawirusa zmieniła radykalnie główne tematy debaty politycznej. Musimy 

jednak wspólnie zrobić wszystko, żeby nie dać rządzącym i opinii publicznej 

zapomnieć o naszej tragedii. 

Dlatego proszę Was o wzmożenie aktywności w mediach 

społecznościowych. Zostanie to zauważone, tylko wtedy, gdy będziemy mówić 

jednym głosem, który będzie wydobywał się z tysięcy ust. Nie mamy swoich 

mediów, nie możemy z publicznych pieniędzy zapłacić „dziennikarzom”  

2 miliardy złotych, ale mamy siebie i nasze zasięgi. Gdy je zsumować, okaże 

się, że możemy dotrzeć do milionów ludzi.  

Co robić? 

Skupmy się na tym, co najlepiej działa na opinię publiczną. Z moich  

i Waszych obserwacji wynika, że filmy dokumentalne Andrzeja Dziedzica mogą 

zmiękczyć najtwardsze serca. Problem polega tylko na tym, że na razie widziało 

je nieliczne grono, głównie osobiście zainteresowanych. 

Musimy wszyscy, jak jeden mąż, zacząć je regularnie publikować w sieci. 

Narzućmy sami sobie ścisły reżim. Proponuję, żeby każdy codziennie 

opublikował jeden wpis zawierający odnośnik do jednego z tych filmów. 

Oczywiście można, a nawet wypada, każdy taki link po swojemu skomentować. 

Możecie popisać się własną inwencją, napisać dlaczego to ważne, czemu ktoś 

niezainteresowany powinien obejrzeć ten dokument. 



Tylko jeden wpis dziennie! To chyba nie jest zbyt dużo? 

Dla ułatwienia zamieszczam linki, które wystarczy skopiować i wkleić do 

przeglądarki. W razie problemów, na pewno chętnie pomogą młodsi członkowie 

rodziny, albo koleżanki i koledzy bardziej biegli w internecie. 

 

„Listy śmierci”: 

https://www.youtube.com/watch?v=VllzDGzFO1g 

 

„Czy ktoś za tę zbrodnię odpowie?”: 

https://www.youtube.com/watch?v=PPbIQbljzWc&t=9s 

 

„Listy śmierci” wersja z angielskimi napisami: 

https://www.youtube.com/watch?v=7gY_utddUGE&t=11s 

 

OBYWATELE RP - Toruń - Konferencja „Solidarni z Represjonowanymi”: 

https://www.youtube.com/watch?v=ewMnsDUEoOM 

 

„ZADOWOLONY?”: 

https://www.youtube.com/watch?v=a-JqWgrKFdU&t=9s 

Proszę też, żebyście przy okazji zasubskrybowali kanał You Tube 

Andrzeja Dziedzica. Zrobił dla nas bardzo dużo, naprawdę zasługuje na więcej 

niż 191 (sic!) subskrypcji. 

Wszystko o co Was proszę nic nie kosztuje, poza Waszym czasem  

i odrobiną woli.  

Zaczynamy jutro, tj. 17 kwietnia. Wklejamy linki z filmami Andrzeja 

Dziedzica do następnej miesięcznicy, czyli do 16 maja. 

Nie dajmy zapomnieć o tragicznej śmierci 60 osób! Nie dajmy zapomnieć 

o cierpieniu dziesiątek tysięcy! Niech oprawcy wiedzą, że ich ofiary jeszcze żyją 

i wciąż żądają sprawiedliwości. 

 

 

Z góry dziękuję za wszystko co zrobicie. 

 

Wasz zawsze oddany, 

Andrzej Rozenek /-/ 
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