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INTERPELACJA
Przywróćmy Jana Pawła II...
Przybyła nam nowa Honorowa Obywatelka Miasta Słupska Anna Bogucka-Skowrońska
i jest to dla nas słupszczan powód do dumy. Dumni powinniśmy być również z pozostałych
słupskich Obywateli, którym nadaliśmy najwyższe obywatelstwo. Jest ich razem z najmłodszą nominatką 19. Wymieńmy ich: Aleksy Antkiewicz, Anna Bogucka-Skowrońska, Jerzy
Bytnerowicz, Józef Cieplik, Wanda Chotomska, Jan Druyff, ks. Jan Giriatowicz, papież
Jan Paweł II, ks. bp. Ignacy Jeż, Ryszard Ksieniewicz, Zofia Lewenstam, Anna Łajming,
Władysław Piotrowicz, Isabel Sellheim, Jan Stępień, Franciszek Szafranek, Piotr Maksymowicz Telepiew, Jerzy Waldorff i ks. Tadeusz Werno.
Wszyscy Oni dla Słupska są jednakowo ważni.
Na ostatniej uroczystej i bardzo wzruszającej sesji Rady Miejskiej nowa Honorowa Obywatelka Miasta Słupska Anna Bogucka-Skowrońska w serdecznych słowach zaapelowała do
prezydenta Roberta Biedronia o przywrócenie na godne miejsce portretu papieża Polaka, Honorowego Obywatela naszego grodu. Myślę, że za tą prośbą kryła się głębsza myśl. Myśl idąca w kierunku nadania decyzjom demokratycznym należnej im istotności, którą jest powszechna estyma i poszanowanie demokratycznych wyborów.
Dlatego napisałem powyżej, że Wszyscy Oni dla Słupska są jednakowo ważni.
Nie chcę roztrząsać sprawy, jakie były rzeczywiste motywy tego, że w gabinecie byłego
włodarza miasta zawisł portret papieża.
Apeluję do pana prezydenta Roberta Biedronia o przywrócenie wizerunku Jana Pawła
II oraz razem z Jego portretem, podobizn pozostałych Honorowych Obywateli Miasta Słupska. Jednak nie w gabinecie prezydenta, bo to nie najlepsze miejsce.
Marzy mi się aby ze ściany korytarza na pierwszym piętrze znajdującej się po tej samej
stronie co drzwi do sekretariatu, zniknęły te wszystkie „kupione” certyfikaty, dyplomy i inne
zamknięte w szklanej ramce bufonady- czyli nic nie znaczące achy i ochy. Zresztą całkowicie
nie odpowiadające rzeczywistości.
A wtedy po ich zniknięciu będzie to znakomite miejsce do stałej ekspozycji najznakomitszych Honorowych Obywateli naszego miasta. Będą mogli na Nich spojrzeć i coś o Nich
przeczytać ludzie odwiedzający słupski Ratusz. Oprócz funkcji honorowych byłaby to znakomita galeria wychowawcza. Przed portretami na stoliku można by wyłożyć pamiątkową księgę Słupska, do której wszyscy odwiedzający nasze miasto, a także słupszczanie, a przede
wszystkim młodzież ucząca się lokalnego patriotyzmu- mogliby się wpisywać.
Zaznaczam, że nie jestem w tej propozycji odosobniony.
Marzy mi się jeszcze jedna rzecz, dotycząca naszych Honorowych Obywateli. Uważam,
że każdy z nich po śmierci powinien być patronem słupskiej ulicy, alei, placu bądź ronda.
Niektórzy się doczekali, ale tylko niektórzy, a przecież demokracja nie lubi słowa wybiórczość. Bo czyż nie mamy wtedy do czynienia z tym, że na żyznej glebie demokracji wyrastają
sztuczne kwiaty?- o czym tak kapitalnie mówiła Anna Bogucka-Skowrońska na ostatniej
uroczystej sesji Miasta.
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