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W związku ze zmianami personalnymi, ich trybem wprowadzenia oraz komunikowania i jako
bezpośrednie następstwo Komunikatu Zarządu do forumowiczów
, 28 V 2010 o
godz. 21:46 pożegnałem się następującym
wpisem na forum Frondy
.

Szanowni Panowie

Grzegorz Górny, Prezes SKF, Redaktor Naczelny Kwartalnika Fronda

Tomasz Terlikowski, Wiceprezes SKF, Redaktor Naczelny portalu Fronda.pl

Na forum funkcjonuję od 2003 roku, najpierw pod swoimi inicjałami (PNi) a od pewnego czasu
pod imieniem i nazwiskiem. Nigdy nie zostałem karnie usunięty z forum (ang. ban) a liczba
użytkowników indywidualnie mnie cenzorujących (ang. plonk) była bodajże mniejsza niż ilość lat
na forum. Od samego początku również na Panów prośbę płaciłem na portal składki, tak by
portal mógł istnieć, nie mając z tego tytułu żadnych korzyści.

Forum Frondy dla mnie osobiście było miejscem, które ceniłem za możliwość otwartej dyskusji.
Spotkałem tutaj buddystów, agnostyków, ateistów, protestantów, członków rozmaitych ruchów i
grup w Kościele Katolickim. Dzięki rozmowom moja wiedza o Kościele znacznie się
poszerzyła. Żaden z przedstawicieli innych religii lub światopoglądów nie miał racjonalnych
argumentów, które osłabiły moją wiarę, wręcz przeciwnie z wszystkich dyskusji wyszedłem
umocniony w jedynej prawdziwej wierze. Dzięki forum poznałem również piękno
Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego, w której czasem uczestniczę.

Dzisiejszy list Panów list do mnie potraktowałem bardzo osobiście. Nie przypominam sobie,
żebym obrażał hierarchię kościelną. Nigdy również nie drwiłem z liturgii. Owszem wielokrotnie
kontestowałem zachowania które zachodzą w rozmaitych grupach kościelnych a uważam, że
są one niebezpieczne dla członków tych grup. O tyle niebezpieczne, że wielokrotnie uczestnicy
nie są ich świadomi. Dalej podtrzymuję swoje stanowisko w tej kwestii. Z wielką powagą
przeczytałem zeszłoroczny raport po kontroli w Rodzinie Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji
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Warszawskiej, który w dużej mierze potwierdził moje obawy dotyczące mechanizmów
zachodzących w grupach religijnych.

Panów list ubrany we wzniosły słowa stanowi jeden wielki zarzut wobec społeczności Forum.
Zarzucacie Panowie mi chamstwo i agresję, powołując się jednocześnie na słowa Tomka
Budzyńskiego twórcy jakże agresywnej muzyki. Zarzucacie mi oskarżenia pod adresem
hierarchii Kościoła a jednocześnie sam Pan Panie Tomaszu był łaskaw formułować liczne
zarzuty wobec JE Arcybiskupa Stanisława Wielgusa z anten ogólnopolskich stacji
telewizyjnych, co doskonale pamiętam. Dla ustalenia uwagi zaznaczam, że media te zazwyczaj
promują wartości uznane za sprzeczne z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Jednocześnie
byliście Panowie łaskawi odwołać wszystkich społecznych moderatorów forum nawet ich o tym
nie informując. Złożyliście bardzo nieuczciwą propozycję awansu dla Piotra Pałki twórcy,
założyciela portalu. W myśl tej propozycji Piotr miał tworzyć strategię rozwoju portalu w którym
Redaktorem Naczelnym miał być przedstawiciel właściciela treści portalu. Jak Panowie
wyobrażaliście sobie wnioski w dotyczące strategii formułowane wobec osoby która miała by ją
realizować jako Redaktor Naczelny z jednoczesną władzą zwolnienia Dyrektora
Strategicznego? Szanowny Panie Tomaszu wnioskuje Pan o jawność w Kościele a
jednocześnie nie był Pan w stanie jasno odpowiedzieć czy i za co na Pana konto wpłynęły
znaczne ilości pieniędzy w ostatnim kwartale zeszłego roku. Panie Grzegorzu to już chyba
trzeci skład redakcji, który prawie w całości odchodzi od współpracy z Panem. Czy jest Pan
pewien, że te wszystkie osoby myliły się w ocenie współpracy z Panem?

W związku z powyższymi wątpliwościami zawieszam swoją działalność na Forum oraz
zawieszam płacenie składek. Nie chcę również, żeby moje wpisy i odwiedziny wyrabiały
Panom markę. Szczególnie gdy nie jasna jest struktura własności między trzema podmiotami:
Fronda.pl sp. z o.o., Stowarzyszenie Kulturalne Fronda i Portal Fronda.pl sp. z o.o.

Z wyrazami szacunku

Piotr Nikołajuk
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