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POSEŁ NA SEJM RP

ANNA ELŻBIETA SOBECKA

Szanowny Pan 
                                                                Sz. P. Artur Krause 
                                                                Prokurator Okręgowy 
                                                                w Toruniu
                                                                ul. Grudziądzka 45, 
                                                                87-100 Toruń
                                      

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA
PRZESTĘPTWA

Szanowny Panie Prokuratorze!

Realizując społeczny obowiązek wynikający z art. 304 § 1 kpk czuję się
zobligowana  do  zawiadomienia  o  podejrzeniu  możliwości  popełnienia
przestępstwa  polegającego na tym, iż w dniu 3 maja 2019 roku w Toruniu, przy
ulicy  Żwirki  i  Wigury  80,  przed  siedzibą  Radia  Maryja,  podczas  legalnego
zgromadzenia określanego mianem ,,Na drugi koniec tęczy z Ojcem Tadeuszem
Chryja  2”  dopuszczono  się  czynów,  które  w  moim  odczuciu  wyczerpywały
znamiona kilku przestępstw, niezależnie od tego, czy czyny te pozostawały w
tak zwanej kumulacji, czy też każdy z nich stanowił odrębne przestępstwo. 

Tego dnia we wskazanym wyżej miejscu i czasie doszło do manifestacji,
podczas której:

1. Wielokrotnie  znieważano  Ojca  Tadeusza  Rydzyka  z  powodu  jego
przynależności  wyznaniowej  wynikającej  z  kapłaństwa,  poprzez
wykrzykiwanie np.: ,,Dla Ciebie mamona jest błogosławiona”, tj. czynu z
art. 257 kk.

2. Wielokrotnie  nawoływano do nienawiści  na tle  wyznaniowym poprzez
wykrzykiwanie  treści  np.  ,,Radio  Maryja  syczy  jak  żmija”,  poprzez
niszczenie,  dziurawienie,  biczowanie i  kopanie,  oraz rozrywanie, kukły
symbolizującej kapłana katolickiego tj. czynu z art. 256 § 2 kk.

3. Wielokrotnie zniesławiano dyrektora toruńskiej rozgłośni Radia Maryja,
rozpowszechniając  publicznie  przy  użyciu  środków  masowego
komunikowania  treści  mogące  pozbawić  go  zaufania  niezbędnego  do
prowadzenia  pracy  duszpasterskiej,  jak  i  pełnienia  funkcji  Dyrektora



Rozgłośni  Radio  Maryja  m.in.  takie  jak  powtarzanie  okrzyków:
,,Wszyscy razem ręce w górę obalimy Rydzykurę.” tj. czynu z art. 212 § 2
kk   

4. Wielokrotnie znieważono Ojca Tadeusza Rydzka  poprzez umieszczanie
podobizny Ojca Tadeusza Rydzyka na kartkach papieru symbolizujących
banknoty  o  nazwie  -  nominale  ,,10  Rydzyków”,  odśpiewanie  słów:
,,Rydzyk tryska z piersi ziemią, Rydzyk bije cały świat, dziś wchodzimy,
wstępujemy na Ryzyka złoty ślad.”  tj. czynu z art. 216 § 2 kk

5. Wielokrotnie  obrażano  uczucia  religijne  zawiadamiającej  i  jej  rodziny
poprzez  profanowanie   wizerunku  Matki  Boskiej,  którą  przedstawiono
jako  waginę,  oraz   poprzez  niszczenie,  dziurawienie,  biczowanie  i
kopanie, oraz rozrywanie, kukły symbolizującej kapłana katolickiego, tj.
196 kk 

                                               UZASADNIENIE

W  dniu  3  maja  2019  roku  przed  siedzibą  Radia  Maryja  ponownie,
podobnie jak przed rokiem,  zorganizowano zgromadzenie pod nazwą ,,Na drugi
koniec tęczy z Ojcem Tadeuszem Chryja 2”  Również podczas tegorocznego
zgromadzenia  w  sposób  haniebny  obrażano  uczucia  religijne  katolików,
obrażano  Ojca  Dyrektora  Tadeusza  Rydzyka  i  całą  społeczność  katolicką.
Uczestnicy zgromadzenia nie demonstrowali pokojowo i spokojnie, a ich celem
nie było wyrażenie swoich racji, a łamanie prawa.

Doszło między innymi do profanowania wizerunku Matki Boskiej,  którą
przedstawia  się  jako  waginę.  Kopano,  dziurawiono,  biczowano  i  niszczono
kukłę  symbolizującą  kapłana  katolickiego.  Śpiewano  obraźliwe  pieśni
znieważające Ojca Tadeusza Rydzyka. Zniesławiano go również twierdząc, że
Ojciec  Tadeusz  Rydzyk  jest  dyktatorem.  Umieszczano  jego  podobizny  na
kartkach papieru symbolizujących banknoty. 

To pokazuje, że celem organizatorów i uczestników tego zgromadzenia nie
jest  merytoryczna dyskusja,  ale obraza ludzi  o innych poglądach z uwagi na
wyznawane przez nich wartości i przynależność do społeczności katolickiej.

 

  
Z poważaniem
Anna Sobecka 
Poseł na Sejm RP

Do wiadomości:
1. Pan Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro

Prokuratura Krajowa ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa



2.  Pani  Pierwszy Prezes  Sądu Najwyższego prof.  dr  hab.  Małgorzata  Gersdorf,  plac
Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa    


