Mikołów, 07.01.2022
List Otwarty
Do Jego Ekscelencji Ambasadora RP w Czechach
Mirosława Jasińskiego

Szanowny Panie Ambasadorze,
Chciałem złożyć Panu gratulacje za odwagę polityczną i obywatelską
w ujawnieniu prawdy w sprawie Turowa.
Co prawda Pana misja dyplomatyczna rozpoczęła się niedawno, ale
szybko zorientował się Pan w realiach i komplikacjach, jakie generuje obecny
polski rząd w Turowie. I ma Pan absolutną rację twierdząc, że kwestia ta
niepotrzebnie rzutuje na wspólne relacje z naszym południowym sąsiadem,
partnerem i sojusznikiem.
Nie jest tajemnicą, że reprezentujemy dwa środowiska polityczne,
skrajnie różne. Jednak odwaga cywilna w nazywaniu prawdy po imieniu, oraz
ryzyko polityczne, jakiego Pan się podjął, udzielając takiego wywiadu, są
godne podziwu i szacunku. Musiał Pan być świadomy konsekwencji
politycznych i osobistych, jakie niechybnie i niezwłocznie zastosuje rząd RP
wobec Pana, jednak nie zawahał się Pan mówić głośno o krzywdzie zwykłych
ludzi, po każdej stronie granicy i tego konfliktu. Bo prawdą jest, co Pan również
podkreślał, że krzywda ta dotyczy i Czechów, i Niemców, i Polaków.
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Nie zgadzam się również z tezą, którą forsują już publicznie członkowie
PIS, o rzekomej „zdradzie dyplomatycznej”. Zadaniem dyplomacji jest
utrzymywanie dobrych i pokojowych relacji między państwami i ich narodami
– także w kontekście zwykłych obywateli. A nierozwiązywana sprawa Turowa
jest jak najbardziej konfliktowa w każdym rozpatrywanym aspekcie. W mojej
osobistej ocenie, zachował się Pan etycznie, rzetelnie i profesjonalnie.
Szanowny Panie Ambasadorze, jeżeli zdarzy się tak, że pańskie zaplecze
polityczne zrezygnuje ze współpracy z Panem z różnorakimi możliwymi i
potencjalnymi

konsekwencjami

tej

współpracy,

proszę

o

kontakt.

Wykształcony polityk z doświadczeniem dyplomatycznym to zawsze cenny
zasób partyjny.
Z wyrazami szacunku,

Piotr Chmielowski
Przewodniczący partii
Nowa Demokracja – TAK
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