Zapaliliśmy światełko dla śp. Pawła
Adamowicza i światełko wsparcia dla Jurka
Owsiaka!
20 stycznia w godzinie największej tragedii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponad
200 osób spotkało się na koluszkowskim wtorkowym rynku, by oddać hołd zamordowanemu
prezydentowi Gdańska śp. Pawłowi Adamowiczowi.
W ciszy i zadumie, z latarkami skierowanymi ku górze, przy piosence „ The Sound of
Silence”, zebrani uczcili pamięć prezydenta Adamowicza jak i wolontariuszy
koluszkowskiego Sztabu WOŚP, którzy zmarli przedwcześnie. Następnie wspólnie
pokazaliśmy swoje poparcie dla Orkiestry i Jurka Owsiaka w piosence „Przeżyj to sam”. Niech wie,
że z nim jesteśmy i gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Koluszkowski Sztab serdecznie
dziękuje wszystkim za przybycie, zapalenie światełka i bycie w tym czasie razem.
Przemówienie burmistrza Koluszek Waldemara Chałat, wystosowane podczas sesji Rady
Miejskiej w Koluszkach, dnia 21 stycznia 2019 r.
W minioną niedzielę podczas WOŚP został zamordowany prezydent Gdańska, pan Paweł Adamowicz.
Wydarzenie to wstrząsnęło Gdańskiem, ale i całym naszym krajem. Na oczach wielu ludzi
wznoszących światełko do nieba, zginął samorządowiec, a więc jeden z nas. Potworna zbrodnia nie
pozwala mi, i myślę że wielu z Państwa, przejść obok tego dramatu obojętnie. Okoliczności tego
ataku są bardzo symboliczne. Gdańsk, miasto ponad 1000-letniej trudnej historii, uznawane za
symboliczne miejsce wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu. WOŚP, idea
braterstwa, wzajemnego pomagania, służby dzieciom, osobom starszym. A jednak w tych
okolicznościach zdarzył się ten straszny mord.
Przychylam się do opinii, że to mowa nienawiści zabiła prezydenta Gdańska. Mowa nienawiści, która
niestety u nas, w naszej gminie, także jest obecna.
Szanowni Państwo. Proszę każdego z was, abyśmy zrobili swój osobisty rachunek sumienia. I proszę,
aby z tego rachunku sumienia wypłynęło przebaczenie, wzajemna zgoda, zrozumienie, empatia, ale
przede wszystkim zaniechanie chamstwa, nienawiści i egocentryzmu. Jesteśmy wszyscy tutaj
powołani dla naszych mieszkańców. Mamy im służyć w pokoju i życzliwości, aby wspólnie dążyć do
rozwoju naszej gminy.
Czesław Niemen śpiewał: „Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne
jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw, czasem aż
wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem. Lecz ludzi
dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”.

