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SZEF MSWIA: PODLEGAJĄCA MI POLICJA BĘDZIE
PODEJMOWAŁA ZDECYDOWANE DZIAŁANIA
"Wobec zapowiadanych przez liderów i organizatorów protestów kolejnych prób aktów agresji i
profanacji miejsc kultu religijnego, podlegająca mi policja będzie podejmowała zdecydowane
działania" - poinformował w wydanym dziś oświadczeniu minister spraw wewnętrznych i administracji
Mariusz Kamiński. Dodał, że celem policji zawsze było i pozostaje zapewnienie porządku oraz
bezpieczeństwa wszystkim obywatelom.
"W ostatnich dniach w wielu polskich miastach organizowane są uliczne protesty. Niektórym
demonstracjom towarzyszą oburzające działania wymierzone w miejsca kultu religijnego, polegające
na wtargnięciach do kościołów podczas odprawianych nabożeństw, profanacji symboli religijnych,
niszczeniu elewacji świątyń czy obrażaniu duchownych i uczestników mszy świętych" - napisał w
swoim oświadczeniu Mariusz Kamiński. Jak zaznaczył tylko w miniony weekend w związku z
organizowanymi demonstracjami policja zabezpieczała 386 kościołów. Odnotowano też 22 wtargnięcia
na msze i 79 uszkodzeń elewacji.
"Na takie działania nie ma społecznego przyzwolenia, nie było i nigdy nie będzie zgody państwa.
Wszystkie takie zdarzenia są dokumentowane przez funkcjonariuszy Policji, a sprawcy tych aktów nie
pozostają bezkarni" - podkreślił Kamiński. Dodał, że tylko w związku ze wspomnianymi wyżej
wydarzeniami zatrzymano 76 osób, a w 101 przypadkach policja wraz z prokuraturą prowadzą
postępowania.

Wobec zapowiadanych przez liderów i organizatorów protestów
kolejnych prób podobnych aktów agresji i profanacji, podlegająca mi
Policja będzie podejmowała zdecydowane działania. Celem Policji zawsze
było i pozostaje zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa
wszystkim obywatelom.
Fragment oświadczenia Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji

Czytaj też: Wyższe dodatki służbowe i funkcyjne za walkę z epidemią?
Szef MSWiA podkreślił, że w Polsce każdy musi respektować obowiązujące przepisy bez względu na
swoje poglądy i przekonania. "Jeśli ktoś łamie prawo musi się liczyć ze stanowczą reakcją państwa.
Agresywne i wulgarne zachowanie uczestników demonstracji, dewastowanie kościołów, profanacje

miejsc kultu religijnego oraz pomników i tablic, upamiętniających wybitne osoby lub ważne
wydarzenia w przestrzeni publicznej, spotkają się ze zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy Policji" przekazał Kamiński.

.@WasikMaciej: @PolskaPolicja reagowała, reaguje i będzie reagowała adekwatnie na
wszelkie akty agresji: ataki na ludzi, ataki wobec kościołów, zakłócanie obrzędów
religijnych. Jeśli ktoś łamie prawo prędzej czy później musi się liczyć ze stanowczą reakcją
Policji i państwa. pic.twitter.com/efWlRK5LDm
— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) October 28, 2020
Głos w sprawie zabrał też dziś z sejmowej mównicy wiceszef MSWiA, Maciej Wąsik, który odpowiadał
dziś na pytania posłów dotyczące działań Policji w sprawie ulicznych protestów. "Policja reagowała,
reaguje i będzie reagować adekwatnie do sytuacji na wszelkie akty agresji" - powiedział.
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