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                                                                                        Gdańsk , dnia 18 maja 2019 r. 
 
 
                                                          Protest 
 
 W nocy 17 maja w przed dzień 99 rocznicę urodzin został oblany różową farbą 
pomnik Św Jana Pawła II i Prezydenta Ronalda Reagana w Parku  na Przymorzu. 
Pomnik ten zbudowało w 2012 r. Stowarzyszenie Godność ze zbiórki społecznej jako 
wyraz wdzięczności dla Papieża Jana Pawła II i Prezydenta Ronalda Reagana za 
wyprowadzenie naszego narodu z komunistycznej niewoli. Św Jan Paweł II prowadził 
nasz Naród bezpieczną drogą przez ciemną noc komunizmu, stanu wojennego, 
represji i biedy. Pozostawił nam ogromną ilość homilii , które są drogowskazem dla 
przyszłych pokoleń. Dziś w 99 rocznice dziękujemy za to że, prowadził nas przez 
ponad 26 lat 
 Pomnik ten został bardzo życzliwie przyjęty przez mieszkańców Gdańska. Bardzo 
często ludzie starsi zatrzymuję się przy pomniku, biorą Papieża za rękę i modlą się. 
Dla tych ludzi warto było zbudować ten Pomnik. Dbamy o ten pomnik zapewniając 
świeże kwiaty przez cały rok. W święta urodzin i zgonu postaci pomnikowych , w 
święta państwowe Polskie i USA składamy pod pomnikiem wieńce i kwiaty, zapalamy 
znicze, odmawiamy krótkie modlitwy i przypominamy ważne wydarzenia z historii 
naszych narodów. Wraz z nami wieńce składają pani poseł Anna Fotyga, pan 
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, pan dyr Oddziału Gdańskiego IPN Mirosław 
Golon, przedstawiciele Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, 
zaprzyjaźnieni z nami księża z pobliskich kościołów, prowadzą modlitwy.  
  Oto w przed dzień 99 rocznicy urodzin Św Jana Pawła II znaleźli się Polacy, którzy 
nie bacząc na zasługi Tych dwóch Postaci pomnikowych dla naszego Narodu 
postanowili różową farbą zbeszcześcić pomnik i obrazić nasze uczucia religijne i 
patriotyczne.Ta profanacja pomnika mogła się zdarzyć tylko na fali profanacji Obrazu 
Matki Matki Boskiej Częstochowskiej zapoczątkowanej  przez środowiska LGBT. To 
środowisko postanowiło atak  skierować na Kościół i Papieża Jana Pawła II. 
Wystarczy przytoczyć słowa czołowego wroga Św Jana Pawła II filozofa Uniwersytetu 
Jagielońskiego Jana Hartmana który pisze na swoim blogu cyt ,, Kult Wojtyły obraża 
uczucia ludzi prawdziwie wierzących. Wiara w Boga brzydzi się kultem jednostki. To 
jednak ich sprawa. Dla moralności publicznej, moralności społecznej, hańbą jest 
wszechobecność nazw ulic, placów, szkół nie tylko dlatego, że kult jednostki jest 
czymś wstrętnym,lecz dlatego, że wiedza o zgniliźnie Kościoła jest powszechnie 
dostępna i niepodważalna. Nadchodzi dla Kościoła czas kary a dla narodu czas 
słusznego gniewu i wyzwolenia”.   Czy można polskim filozofem nazwać człowieka, 
który obraża, polski Kościół ,  Św Jana Pawła II i nas ludzi wierzących. 
  Członkowie Stowarzyszenia Godność i my wszyscy tu zebrani wyrażamy oburzenie i 
sprzeciw wobec tak haniebnego czynu. Żądamy od Policji wykrycia sprawców i 
ukarania winnych. Nie zwracamy się do Pani Prezydent  Gdańska, bo dotąd nie 
zainteresowała się stanem pomnika i dochodzeniem w tej sprawie. Być może boi się 
narazić tym na których czele będzie szła ulicami Gdańska 25 maja. 
 
 Stowarzyszenie Godność i zebrani mieszkańcy Gdańska przy pomniku 18 maja 2019r  
                                 W 99 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II 


