Olsztyn dnia 10.10.2018r.

Panie Prezydencie Grzymowicz,
My Radni Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość oraz kandydaci do Rady Miasta Olsztyna
w zbliżających się wyborach samorządowych, stanowczo protestujemy przeciwko
skandalicznym ekscesom pseudoartystycznym odbywającym się w jednej z placówek
podległych Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Olsztynie, inicjowanym i promowanym przez
dyrektora MOK powołanego przez Pana na to stanowisko w atmosferze licznych kontrowersji
i oskarżeń związanych odwołaniem poprzedniej kierowniczki tej instytucji.
Szczególnie bulwersujące jest tolerowanie a nawet szczycenie się przez w/w w środkach
masowego przekazu heppeningami znieważającymi wizerunki symboli narodowych i
religijnych, nawet jeśli ma to formę stylizacji. I nie rozwiązuje tu sprawy bezczelne i pełne
hipokryzji zakrywanie elementów obscenicznych i wulgarnych tabliczkami z napisami o
naruszeniu jakichkolwiek „kanonów artystycznych” oraz deklaracje wzywające do dyskusji o
„granicach wolności i swobody wyrazu..”
Jest to naszym zdaniem tylko próba odwrócenia uwagi opinii publicznej od skrajnie
nihilistycznych społecznie, antynarodowych, antyreligijnych zapatrywań prezentowanych
przez obecnego dyrektora MOK, w niektórych miejskich instytucjach, które powinny
zajmować się krzewieniem kultury w Olsztynie. Formowanie poglądów, że „ każdy
anonimowo może sobie namalować lub zamalować co chce…” sprowadza te działania do
poziomu „artyzmu”, który funkcjonował na ścianach toalet dworcowych w PRL ( nawet z
zachowaniem głównych elementów stylistyki).
Działania te prowadzą tylko do eskalowania konfliktów społecznych oraz szerzenia ideologii
nienawiści i przemocy przez środowiska anarchistyczne wyrażające się w niszczeniu mienia i
materiałów wyborczych politycznych oponentów.
Żądamy zajęcia przez Pana zdecydowanego stanowiska i usunięcia z przestrzeni publicznej
Olsztyna skandalicznej ekspozycji. „Umywanie rąk” i próba oskarżania nas o „działania
polityczne..” będzie traktowana jako ucieczka od odpowiedzialności. To Pan ponosi pełną
odpowiedzialność za to co się dzieje, kto pracuje i co propaguje w miejskich instytucjach i
placówkach za pieniądze podatników.
Jeśli spróbuje Pan po raz kolejny wykręcić się od odpowiedzialności zaprotestujemy
zdecydowanie w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta, która ma się odbyć w dniu jutrzejszym
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zakończenia VII kadencji Rady
Miasta Olsztyna.
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