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o. Marian Waligóra 

Przeor klasztoru NMP na Jasnej Górze 

abp Wojciech Polak 

Prymas Polski 

Pan Joachim Brudziński 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

nadinsp. Jarosław Szymczyk 

Komendant Główny Policji 

mł. insp. Dariusz Atłasik 

Komendant Miejski Policji w Częstochowie 

 

Szanowni Państwo, 

 

W sobotę 13 stycznia 2018 roku podczas kończącego X Patriotyczną 

Pielgrzymkę Kibiców na Jasną Górę pokazu banerów i rac na 

przyklasztornych Błoniach doszło do ataku słownego i fizycznego grupy 

osób rekrutujących się spośród uczestników pielgrzymki na manifestację 

członków stowarzyszeń Demokratyczna RP oraz Obywatele RP. 

Manifestujący stali w milczeniu pod murem otaczającym klasztor, 

trzymając transparenty głoszące „Chrześcijaństwo to nie nienawiść”, 

„Moją Ojczyzną jest człowieczeństwo”, „Tu są granice przyzwoitości”. Jak 

wynika z relacji świadków żadne z haseł widniejących na innych 

przyniesionych przez demonstrantów tablicach (m.in. „Kopiemy piłkę, 

a nie ludzi”, „Patriotyzm to miłość!”, „Polsko kochamy cię!!!”, „Kochaj 

bliźniego swego jak klub sportowy”, „Polacy walczyli za wolność waszą 
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i naszą”, „Miłość niczego się nie boi”) nikogo nie obrażały ani nie miały charakteru 

prowokacyjnego.  Manifestacja była oficjalnie zgłoszona i zarejestrowana, toteż powinna być 

chroniona przez policję.  

 

Film, na którym zarejestrowano obraz i dźwięk z kulminacyjnego momentu wydarzeń 

(http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,156770,22892781,pielgrzymka-kibicow-na-jasna-gore-po-mszy-podpalenie-i-pobicie.html) , 

pokazuje w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, że po początkowych słownych zaczepkach  

i wyzwiskach pod adresem manifestantów, na które ci nie odpowiadali, zaatakowano ich 

fizycznie. Rzucano w ich kierunku race; jeden, a potem drugi mężczyzna podbiegł i podpalił 

transparent z hasłem „Chrześcijaństwo to nie nienawiść”; inny baner wyrwano trzymającej go 

kobiecie; ostatecznie spalono wszystkie trzy transparenty. Manifestantów szarpano i popychano, 

grożono im i używano wobec nich wulgaryzmów. Policja była nieobecna; wedle jej 

początkowych komunikatów podczas całych uroczystości nie doszło do żadnych incydentów. 

Dopiero po zgłoszeniu przez manifestantów możliwości popełnienia przestępstwa (fizyczne 

ataki, groźby, zniszczenie mienia)  zostały podjęte działania, które – według oświadczenia 

rzeczniczki częstochowskiej Policji – mają wyjaśnić szczegóły i okoliczności całego zdarzenia. 

 

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wyraża najgłębsze oburzenie z powodu tych wydarzeń, 

a także braku – jak dotąd – stanowiska w tej sprawie polskiego Kościoła i odpowiednich 

instytucji RP. 

 

Oczekujemy od hierarchów Kościoła zdecydowanej reakcji na to, że w  najważniejszym polskim 

katolickim sanktuarium doszło do gorszącego dla każdego wierzącego wypadku spalenia 

transparentu z hasłem CHRZEŚCIJAŃSTWO TO NIE NIENAWIŚĆ, którego sens odpowiada 

podstawowej prawdzie wiary. Oczekujemy też pogłębionej refleksji władz Kościoła nad rolą  

i skutecznością oddziaływania pasterzy sprawujących pieczę religijną i moralną nad 

Patriotycznymi Pielgrzymkami Kibiców, których uczestnicy – nie tylko ci, którzy atakowali  

i podpalali, ale także ci, którzy na to w żaden sposób nie reagowali –  wydają się bardzo dalecy 

od chrześcijańskiego ducha. 

 

Oczekujemy od Ojców z jasnogórskiego klasztoru refleksji nad tym, czemu nie udało się im 

zapobiec zjawiskom agresji i zgorszenia na terenie, którego są gospodarzami, a w związku z tym 

– do złożenia uzasadnionych, jak się nam wydaje, przeprosin skierowanych do wszystkich 

pokrzywdzonych fizycznie i moralnie tymi wydarzeniami. 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,156770,22892781,pielgrzymka-kibicow-na-jasna-gore-po-mszy-podpalenie-i-pobicie.html
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Oczekujemy od władz odpowiadających za porządek publiczny i działania Policji wyjaśnienia, 

jak mogło dojść do zaatakowania oficjalnie zgłoszonej manifestacji przy całkowitej bierności 

służb mających za zadanie ją ochraniać. Oczekujemy też, że  wobec odpowiedzialnych 

bezpośrednio, a także pośrednio – w wypadku organizatorów Pielgrzymki Kibiców – za te 

wydarzenia po ustaleniu ich ewentualnej winy wyciągnięte będą konsekwencje prawne.    

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Paula Sawicka               Marek Gumkowski 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Programowej        Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 


