
Oświadczenie w sprawie hejtu podczas meczu MKS "Chojniczanka 1930" w dniu 6 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 06.12.2021 roku na Stadionie Miejskim w Chojnicach doszło do dwóch wydarzeń: 

 sukcesu piłkarzy Chojniczanki w postaci wygranego meczu, dającego wielką nadzieję na powrót

do I Ligi, czego z serca życzę, 

 porażki,  w  postaci  treści  banneru  wymierzonego  przeciwko  drugiemu  człowiekowi:

„Nie pomagasz, wiecznie szczekasz, od nas trzymaj się z Dale/c/ka”

Jestem  oburzony  faktem,  że  na  stadionie,  utrzymywanym  z  pieniędzy  mieszkańców  Chojnic,

na którym wielokrotnie kibicowałem piłkarzom, pojawia się hejt skierowany przeciwko radnej Rady Powiatu

Chojnickiego - osobie publicznej. Banner ten był widoczny przez cały czas trwania meczu transmitowanego

przez telewizję TVP Sport. Jestem zaskoczony brakiem reakcji organizatora meczu, władz klubu na hejt,

który pojawił się na stadionie.  Zastanawia mnie, kto za tym stoi  i  dlaczego pozwolono na wywieszenie

banneru, którego treść dotyka godności człowieka.

Wszyscy walczymy z "mową nienawiści"  w przestrzeni  publicznej.  Rada  Powiatu Chojnickiego

kilka dni temu podjęła uchwałę przeciwko hejtowi. Niestety, nie do wszystkich dotarło przesłanie radnych.

To bardzo smutne.

Po meczu, jeden z widzów - samorządowiec, na FB zamieścił zdjęcie obraźliwego banneru wraz

z komentarzem: gratulując „Chojnie” sukcesu, dodał:  w ostatnim meczu w 2021 roku kibice zabrali głos

w ważnej dla nich sprawie…. Drodzy kibice Chojniczanki nie wierzę, byście byli do tego zdolni. Wsparcie

finansowe  każdemu  klubowi  jest  potrzebne  i  zapewne  środki  przekazywane  decyzją  Zarządu  Powiatu

Chojnickiego  są  także  potrzebne.  Osoba  pełniąca  funkcję  radnego,  wybrana  przez  społeczność  lokalną

ma prawo zabierać głos, nawet krytyczny- zwłaszcza w sprawach dotyczących budżetu samorządu. 

Pragnę w tym miejscu przekazać,  że w ramach programu rządowego „Sportowa Polska” miasto

Chojnice  otrzymało 973 tysięcy złotych na zadanie dotyczące modernizacji  boiska piłkarskiego Modrak

w Chojnicach, z którego korzystają piłkarze MKS „Chojniczanka 1930”. 

Pani  Radnej  Mirosławie  Daleckiej  należą  się  wielkie  przeprosiny  ze  strony  tych,  którzy

nie zareagowali, gdy te obraźliwe treści znalazły się na stadionie podczas wczorajszego meczu. 

Oczekuję  zdecydowanej  reakcji  ze  strony  Zarządu  Klubu  oraz  władz  miasta,  aby  nigdy  więcej

nie doszło do takich aktów nienawiści na jakimkolwiek obiekcie sportowym w Chojnicach. 
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