LIST POPARCIA
dla działań prawnych Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
"Otwarta Rzeczpospolita" przeciwko Leszkowi Bublowi
Ja, niżej podpisany, od wielu lat z poczuciem wstydu i bezsilności obserwuję działalność
publicystyczną, wydawniczą i polityczną Leszka Bubla. Głównym tematem jego politycznej kampanii, a
zarazem przedmiotem wydawniczej działalności gospodarczej, jest ordynarna propaganda antysemicka.
Ostatnio, korzystając z praw przysługujących kandydatom na urząd prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Leszek Bubel uzyskał dostęp do rozgłośni radiowych i kanałów telewizji publicznej, w których
manifestował swój antysemityzm. Tym bardziej budzi to mój niepokój, że w odczuciu niewyrobionego
odbiorcy emisja radiowa i telewizyjna jest w pewnym sensie uwiarygodnieniem głoszonych tam treści.
Publiczne, jawne łamanie prawa przez Leszka Bubla, a w szczególności art. 256 i 257 kodeksu
karnego, polegające na nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych i znieważaniu
współobywateli z powodu ich przynależności narodowej – jeśli nie spotyka się z reakcją wymiaru
sprawiedliwości, prowadzi do erozji prawa i zachęca do jego lekceważenia.
Działalność Leszka Bubla jest atakiem na moje dobra osobiste jako członka wspólnoty
obywatelskiej, na moją godność, a także na moje poczucie bezpieczeństwa – ponieważ szerzona przez
niego nienawiść demoralizuje, obniża standardy etyczne i prowadzi do eskalacji agresji słownej i
fizycznej w życiu publicznym. Antysemicka propaganda Leszka Bubla godzi w moje poczucie
odpowiedzialności za Ojczyznę, gdyż czyni społeczeństwo polskie łatwym obiektem manipulacji,
odwracając jego uwagę od realnych problemów. Dodatkowo czuję się, jako obywatel RP upokorzony
tym, że na arenie międzynarodowej działalność Leszka Bubla i jego bezkarność stanowią potwierdzenie
wyobrażeń o polskim antysemityzmie.
W związku z powyższym, w całości popieram wszelkie działania prawne, które zostaną podjęte
przez Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita" przeciwko
Leszkowi Bublowi w trybie art. 61 kodeksu postępowania cywilnego. W szczególności zgadzam się na
wniesienie w moim imieniu przez Stowarzyszenie "Otwarta Rzeczpospolita" powództwa cywilnego
przeciwko Leszkowi Bublowi o ochronę dóbr osobistych, w którym Stowarzyszenie domagać się będzie
od Leszka Bubla opublikowania przeprosin za jego działalność antysemicką jak również zapłaty
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Upoważniam przy tym Stowarzyszenie
"Otwarta Rzeczpospolita" do sprecyzowania żądań pozwu w zakresie rodzaju oraz charakteru przeprosin
oraz do określenia wysokości żądanej sumy pieniężnej oraz celu społecznego.
Gdyby po przeprowadzonej analizie inne rozwiązanie prawne okazało się bardziej korzystne, a
mianowicie przystąpienie Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita" w charakterze organizacji
społecznej do procesu cywilnego przeciwko Leszkowi Bublowi wytoczonego przez jakąś konkretną
osobę fizyczną, popieram również ten rodzaj działania Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita".
Warszawa, dnia ....................................................... 2006 roku.
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