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Szanowny Panie Prezesie,
Zainspirowani Pana zaangażowaniem i wytrwałością w czynieniu tego świata lepszym, chcielibyśmy wprowadzić odrobinę zmian w sposobie świętowania sylwestra.
Wszechobecne w tym czasie wybuchy petard i fajerwerków są bowiem koszmarem
dla wielu z najsłabszych: osób starszych, dzieci, zwierząt.
Zainicjowaliśmy ważną i potrzebną akcję „Podaruj Ciszę”, której celem jest promowanie innych sposobów świętowania sylwestra niż te z użyciem fajerwerków
i petard. Chcemy uświadamiać, że chwilowa radość jednych ma drugie, mroczne
oblicze, np. kilkudniowy koszmar osób z autyzmem, cierpienie i śmierć zwierząt,
zanieczyszczanie środowiska. Na filmie przygotowanym przez jedną ze szkół specjalnych w Łodzi, są przytoczone słowa mamy autystycznej córki, o tym, jak wygląda sylwester w ich domu. Dziewczynka gryzie ręce ze strachu przed fajerwerkami.
Kolejna noc też jest nieprzespana.
A przecież bawić się można na wiele różnych sposobów, bez odpalania fajerwerków
i petard. Bez szkodzenia innym, słabszym.
Niestety, nie możemy liczyć w tej sprawie na wsparcie rządzących. Od lipca 2021,
nierozpatrzony do tej pory, leży w Sejmie RP projekt zmian w ustawie o materiałach
wybuchowych dotyczący m.in. zakazu używania fajerwerków.
Pana głos dociera do milionów. Miliony osób uważnie Pana słuchają, otwierają swoje serca i świat staje się lepszy. Chcemy wspólnie z Panem dotrzeć do ludzi, chcemy otworzyć ich serca tak, żeby pomimo prawa do odpalania fajerwerków sami z tego prawa rezygnowali, wykazując zrozumienie,
empatię oraz troskę o innych. Zwracamy się do Pana z prośbą – ale prosimy jedynie o moc SŁOWA. Słowa poparcia dla akcji „Podaruj Ciszę”. Tylko i aż tyle.
Bawmy się w sylwestra, cieszmy się z nadejścia Nowego Roku. Róbmy to tak, żeby
inni nie cierpieli, żeby nie umierały zwierzęta, a osoby z autyzmem nie przeżywały
ciężkich chwil. Wtedy radość będzie większa, bo obejmie również tych, dla których
dotychczas sylwester był bardzo trudnym przeżyciem.
List kończymy jednym z haseł akcji: „Podaruj Ciszę, to nic nie kosztuje, a znaczy
bardzo wiele”.
Koordynatorzy akcji Podaruj Ciszę
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