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Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Pan
Nadinspektor Krzysztof Justyński 
Komendant Wojewódzki Policji
w Katowicach

Fundamentalnym prawem dziecka jest prawo do bezpieczeństwa.

Państwo, które chce dobrze służyć swoim obywatelom, jest naprawdę silne, jeśli potrafi 

ochronić najsłabszych. Troska o dzieci jest tej zasady podstawowym wyznacznikiem. 

Zwłaszcza, gdy w grę wchodzą również tak podstawowe wartości, jak poszanowanie wiary

i wyznawanych zasad etycznych. Dlatego – na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy o Rzeczniku 

Praw Dziecka – zwracam się z wnioskiem o dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa Pielgrzymki Podwórkowych Kół Różańcowych Radia Maryja, która 16 

czerwca br. ma odbyć się w Częstochowie. 

W pielgrzymce tej uczestniczą głównie dzieci, w ramach ruchu modlitewnego 

zainicjowanego w Radiu Maryja i Telewizji Trwam przez panią Magdalenę Buczek. Ruch ten 

jest aktywnym przejawem realizacji podstawowego prawa człowieka, tj. prawa do wolności 

religijnej oraz wyrażonej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady ustrojowej 

określonej w art. 25 ust. 2, gwarantującej swobodę publicznego wyrażania przekonań 

religijnych, oraz prawa do wolności sumienia i wyznania określonego w art. 53 Konstytucji. 

To ostatnie prawo ma charakter absolutny i nie może być ograniczone. Wolność wyznania, 

obejmująca uzewnętrznianie indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie 

zachowań określonych przez wyznawaną wiarę, stanowi również prawo zagwarantowane

w art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Zwracam się o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom pielgrzymki, ponieważ

w tym samym dniu zaplanowano w Częstochowie wydarzenia mogące mieć charakter 
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konfrontacyjny, w tym „marsz równości”. Należy zauważyć, że w trakcie podobnej imprezy, 

jaką był przeprowadzony w Gdańsku 25 maja 2019 r. V Trójmiejski Marsz Równości, doszło 

do zachowań, które mogły wypełniać znamiona publicznego znieważania uczuć religijnych 

innych osób, to jest czynu z art. 196 Kodeksu karnego. Po wydarzeniach tych do organów 

ścigania wpłynęły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Ponadto treści przedstawiane w trakcie imprez konfrontacyjnych względem 

Pielgrzymki Podwórkowych Kół Różańcowych Radia Maryja mogą mieć charakter 

demoralizujący i w negatywny sposób wpływający na odczucia i moralność młodych ludzi, 

chcących w niezakłóconej atmosferze modlitwy i radości przeżywać wspólne spotkanie 

pielgrzymkowe.

Z tego powodu zwracam się z prośbą o bieżące monitorowanie sytuacji

w Częstochowie w dniu pielgrzymki oraz podjęcie działań, które wyeliminują ryzyko 

zagrożenia dla dzieci.

Ryzyko to może dotyczyć zarówno przestępstw pospolitych, czy użycia przemocy

w wyniku bójek pomiędzy uczestnikami innych manifestacji, jak też i czynów określonych

w art. 196 Kodeksu karnego. Sytuacja, w której modlące się dzieci zostaną, ze względu na 

swoją wiarę, pokrzywdzone przestępstwem, będzie w sposób rażący naruszać dobro i prawa 

dziecka, w tym prawo do wolności wyznania określone w art. 53 Konstytucji RP.

Mając na uwadze powyższe, proszę o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom

w ramach Państwa kompetencji. W przypadku, w którym uznają Państwo, że przebieg 

zaplanowanych w Częstochowie na 16 czerwca b.r. imprez zagraża bezpieczeństwu dzieci, 

proszę o skorzystanie – w ramach obowiązujących przepisów – z wszelkich możliwych 

środków, w tym nawet, w uzasadnionej sytuacji, z możliwości wydania decyzji o przerwaniu 

lub odmowie przeprowadzenia imprezy zakłócającej pielgrzymkę dzieci.

Do wiadomości: 
Pani Elżbieta Witek Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pani Anna Sobecka Poseł na Sejm RP
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