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Informacja w sprawie przesłuchania

7 maja br. złożyłam zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Toruniu o podejrzeniu 
możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na tym, iż 3 maja br. w Toruniu, 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. W związku z powyższym pragnę poinformować, 
że wczoraj byłam przesłuchiwana w niniejszej sprawie wskazując na sytuacje budzące moje 
oburzenie, tj:
1. Wielokrotne znieważanie Ojca Tadeusza Rydzyka z powodu jego przynależności 
wyznaniowej wynikającej z kapłaństwa, poprzez wykrzykiwanie np.: „Dla Ciebie mamona jest 
błogosławiona”, tj. czyn z art. 257 kk.
2. Wielokrotne nawoływanie 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. czyn żart. 256 § 2 kk.
3. Wielokrotne zniesławianie dyrektora toruńskiej rozgłośni Radia Maryja, poprzez 
rozpowszechnianie publicznie przy użyciu środków masowego komunikowania treści 
mogących pozbawić go zaufania niezbędnego do prowadzenia pracy duszpasterskiej, jak 
i pełnienia funkcji Dyrektora Radia Maryja m.in. takie jak powtarzanie okrzyków: „Wszyscy 
razem ręce w górę obalimy Rydzykurę.” tj. czyn z art. 212 § 2 kk
4. Wielokrotne znieważanie Ojca Tadeusza Rydzka poprzez umieszczanie jego podobizny na 
kartkach papieru symbolizujących banknoty o nominale „10 Rydzyków”, odśpiewanie słów: 
„Rydzyk tryska z piersi ziemią, Rydzyk bije cały świat, dziś wchodzimy, wstępujemy na 
Rydzyka złoty ślad.” tj. czyn z art. 216 § 2 kk
5. Wielokrotne obrażanie moich uczuć religijnych oraz mojej 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.

W mojej ocenie wyżej wymienione działania były zamierzone. Świadczy o tym m.in. 
fakt, że uczestniczka trzymająca plakat znieważający Maryję, otwarcie mówiła co on 
przedstawia i tłumaczyła jego symbolikę. Natomiast odnosząc się do znieważania Ojca 
Dyrektora chodziło o celowe zdyskredytowanie jego osoby, poprzez rozpowszechnianie treści 
mogących pozbawić go zaufania publicznego niezbędnego do prowadzenia pracy 
duszpasterskiej i kierowania mediami katolickimi.

Warto dodać, że organizatorki "Chryi pod Radiem Maryja" startowały do Parlamentu 
Europejskiego. Pomimo medialnego rozgłosu wokół tej lewackiej hucpy, organizatorki nie 
uzyskały mandatu. Startująca z Lewicy Razem Agata Chyżewska-Pawlikowska dostała tylko 
591 głosów, a Oksana Lytvynenko, znana z naśmiewania się z Polski i Polaków za ich 
przywiązanie do religii startowała z Wiosny otrzymując zaledwie 1243 głosów.
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