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Do wszystkich ludzi dobrej woli,
Do wszystkich mediów w kraju i poza jego granicami.
24 maja 2021 r. Janusz Niedźwiedzki został bezpodstawnie
zatrzymany i aresztowany. Janusz od roku pełni funkcję Sekretarza
Generalnego naszej Partii Nowa Demokracja TAK. Postawiono mu
zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji, jednak jest on bezpodstawny i
wynika z wybujałej wyobraźni krajowych i zagranicznych organów
ścigania.
Obecnie, po nałożeniu 3 miesięcznego aresztu, należy stwierdzić, że
zastosowanie tego środka zapobiegawczego ukazuje w czystej postaci
reżim politycznego działania autorytarnych rządów Prawa i
Sprawiedliwości. Przez 11 dni nikt, czy to najbliżsi współpracownicy,
czy też przyjaciele albo rodzina, nie wiedział co się z nim dzieje. Od
trzech miesięcy Janusz Niedźwiedzki jest w izolacji i do dziś nie mogli
odwiedzić go rodzice.
Materiały wykorzystane przez ABW i prokuraturę pochodzą z Ukrainy,
gdzie

Janusz

nie

mógł podróżować od

5

lat z

powodów

administracyjnych. To bezwartościowe materiały dowodowe, które
domorosły prokurator PiS postanowił poddać ocenie aż 10 (sic!)
biegłych! Sami jesteśmy bardzo ciekawi, jakim zakresem badań
zostaną one objęte.
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Janusz od samego początku współuczestniczył w tworzeniu programu
naszej Partii, a jednym z elementów programu jest: „odpowiedzialność
osób wykonujących zawody prawnicze”. Dla nas pewnym jest, że
osoby preparujące oskarżenia wobec Janusza, jak również i sędzia
nakładający bezpodstawnie areszt, znajdą się tam gdzie obecnie
przebywa Janusz, na wiele lat.
Janusz Niedźwiedzki jest kolejnym więźniem politycznym po
Mateuszu Piskorskim, który to spędził 3 lata swojego życia w aresztach
PiS, bez jakikolwiek rozsądnych zarzutów.
Janusz Niedźwiedzki jest więźniem politycznym, podobnym do
Sławomira Nowaka, o którym wystarczyło, aby wspomniał w telewizji
Donald Tusk, aby ten na drugi dzień został zwolniony.
Janusz Niedźwiedzki nie ma protektorów Sławomira Nowaka, dlatego
apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli aby wsparli nasze
działania w celu uwolnienia Janusza, a później ukarania winnych
jego aresztowania!

W imieniu Członków i Zarządu Nowej Demokracji TAK
- Piotr Chmielowski

