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Szklarska Poręba, 04.11.2013 r. 
          
 
 

 

Pan 
Ryszard Rogatko 

Prokurator Okr ęgowy 
w Warszawie                                                                                                        

ul. Chocimska 28                                        
00 - 791 Warszawa 

E-mail: sekretariat@warszawa.po.gov.pl 
 

 
 
 

zawiadamiający: 
 
 

Ryszard Nowak 
oraz 

 Stanisława Filipowicz - Suchy 
 

w imieniu  
 

 Stowarzyszenia 
„Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą” 

(wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  
 pod numerem 0000208102) 

ul. 1 Maja 37 
                                                                                         58-580 Szklarska Poręba 
 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

o popełnieniu przestępstwa  
z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego 

 
 
W imieniu Stowarzyszenia „Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i 
Przemocą” składamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, które miało 
następujący przebieg:  
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W dniu 02.11.2013 r., na stronie internetowej „Radia Maryja”  

przeczytaliśmy artykuł z dnia 30.10.2013 r., pt: „Bluźniercza wystawa w CSW 
w Warszawie”. 
Link do powyższego artykułu jest następujący: 
 
http://www.radiomaryja.pl/informacje/bluzniercza-wystawa-w-csw-w-
warszawie/ 
 
 

Powyższy artykuł opisuje, że Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie 
prezentuje do 15 listopada 2013 r. wystawę tzw. sztuki nowoczesnej 
zatytułowaną: „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 
90’ i dziś”.  Wystawa została przeznaczona wyłącznie dla widzów, którzy 
skończyli 18 lat. 

 
Jednym z eksponatów na tej wystawie jest wyświetlany na ścianie 

bluźnierczy film Jacka Markiewicza „Adoracja”. 
 
 Na filmie całkiem nagi Jacek Markiewicz ociera się genitaliami o 

naturalnej wielkości figur ę Jezusa Chrystusa przybitego do krzyża. 
 
Co więcej krucyfiks jest średniowiecznym zabytkiem i pochodzi ze 

zbiorów Muzeum Narodowego. 
 
Uważamy, że artysta Jacek Markiewicz popełnił przestępstwo z artykułu 

196 Kodeksu Karnego, który mówi: 
 
 „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie 

przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania 
obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2”. 

 
Nasze doniesienie o popełnieniu przestępstwa dotyczy również, pana 

Fabio Cavallucciego, dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, 
który  publicznie wyświetla bluźnierczy film Jacka Markiewicza „Adoracja”.  
 

Chcielibyśmy zaznaczyć, że w powyższej sprawie Ryszard Nowak 
oraz pozostali członkowie Stowarzyszenia „Ogólnopolski Komitet Obrony 
przed Sektami i Przemocą” są osobami pokrzywdzonymi, ponieważ 
publiczne prezentowanie filmu, na którym sprofanowano Krzyż 
Chrześcijański obraziło ich uczucia religijne poprzez publiczne znieważenie  
przedmiotu czci religijnej. 
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Jednocześnie informujemy, że w wyżej wymienionej sprawie, zgodnie 
ze Statutem  Stowarzyszenia „Ogólnopolski Komitetu Obrony przed 
Sektami i Przemocą” reprezentuje przewodniczący Zarządu Ryszard 
Nowak oraz sekretarz Zarządu  Stanisława Filipowicz - Suchy.  
 
§ 32 Statutu Stowarzyszenia „Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i 
Przemocą”  
 
pkt 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie 
praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch 
osób: przewodniczącego i skarbnika. 
 
pkt 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: 
przewodniczącego oraz sekretarza. 
 
 W załączeniu przesyłamy kserokopie dokumentów świadczących, iż 
Ryszard Nowak oraz Stanisława Filipowicz - Suchy reprezentują zgodnie z 
przepisami Stowarzyszenie „Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i 
Przemocą”: 
 

1) Zaświadczenie o dokonaniu wpisu wydane przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20.02.2012 r. 

 
2) Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we 

Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 20.02.2012 r. o zmianę 
danych w KRS  dla podmiotu Ogólnopolski Komitet Obrony przed 
Sektami, 

3) Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia  „Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i 
Przemocą” z 27.07.2013 r. 

 
W imieniu Stowarzyszenia 

„Ogólnopolski Komitet Obrony  
przed Sektami i Przemocą” 

 
  ……………………………                               ……………………. .…….           
przewodniczący Stowarzyszenia                        sekretarz Stowarzyszenia 
        Ryszard Nowak                                         Stanisława Filipowicz - Suchy 

 
 
W załączeniu: 
- kserokopie dokumentów wymienionych w piśmie – 3 sztuki. 


