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Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Panie Premierze!
W ostatnich tygodniach opiniê publiczn¹ zbulwersowa³o pañskie rozporz¹dzenie z 18 lipca 2008 r., które

nak³ada na organizatorów pielgrzymek obowi¹zek kosztownego szkolenia porz¹dkowych pielgrzymek. Doku-
ment podpisany przez pana ministra wprowadza równie¿ obowi¹zkowe p³atne szkolenia dla osób odpowie-
dzialnych za utrzymanie porz¹dku podczas procesji i konduktów pogrzebowych. Koszt tych szkoleñ,
wynosz¹cy kilkaset z³otych, maj¹ ponosiæ porz¹dkowi, a wiêc ci, którzy dotychczas jako wolontariusze opie-
kowali siê pielgrzymami. Co wiêcej, szkolenie musi byæ powtarzane co dwa lata. Skutki przyjêtych rozwi¹zañ
prawnych znacz¹co ogranicz¹ lub nawet sparali¿uj¹ ruch p¹tniczy w Polsce. Ju¿ obecnie wielu duszpasterzy
rezygnuje z organizacji pielgrzymek, poniewa¿ parafii nie staæ na op³acanie szkoleñ dla porz¹dkowych.

Panie Premierze, nasuwa siê zasadnicze pytanie: jaki by³ cel wydanego rozporz¹dzenia? Naszym zda-
niem, nie chodzi w tym przypadku o bezpieczeñstwo pielgrzymów czy te¿ innych u¿ytkowników dróg,
poniewa¿ dotychczas nie zanotowano podczas pielgrzymek ³amania prawa ruchu drogowego, które
skutkowa³oby powa¿nymi dramatami na drogach. Przeciwnie, osoby odpowiedzialne za poruszanie siê
pielgrzymek s¹ nadzwyczaj odpowiedzialne i z regu³y znakomicie znaj¹ zasady wynikaj¹ce z prawa o ru-
chu drogowym. Wielu z nich ma wieloletnie doœwiadczenia, wielu te¿ by³o ju¿ przeszkolonych przez poli-
cjê. Swoj¹ s³u¿bê traktuj¹ jako pracê na rzecz bliŸnich, jako wyraz mi³oœci do Koœcio³a. Dlaczego wiêc
maj¹ p³aciæ za szkolenia? A poza tym, jaki specjalistyczny oœrodek jest przygotowany do tego, aby w kró-
tkim czasie organizowaæ i prowadziæ setki szkoleñ i egzaminów dla tysiêcy osób? W zwi¹zku z tym rodzi
siê pytanie: czy MSWiA, wprowadzaj¹c kontrowersyjne rozporz¹dzenie, zamierza utrudniaæ czy wrêcz
zlikwidowaæ ruch pielgrzymkowy w Polsce?

Przypominamy, ¿e w latach PRL pielgrzymowano bardzo czêsto nielegalnie, bez zezwoleñ, nara¿aj¹c
siê na grzywny i aresztowania. Trzeba by³o uwa¿aæ, aby zmyliæ szpicli. Ilu¿ ich by³o! Milicjanci w cywilu,
informatorzy i tajni wspó³pracownicy s³u¿b bezpieczeñstwa. Zatruwali oni studnie, okradali pielgrzy-
mów, handlowali wódk¹, a wszystko po to, by w komunistycznych œrodkach przekazu mo¿na by³o
oczerniæ, oœmieszyæ i skompromitowaæ pielgrzymów. Czy mamy do tych czasów wróciæ?

Zapewne religijny fenomen polskich pielgrzymek odbiega od politycznej poprawnoœci oczekiwanej
przez oœwiecon¹ Europê, która w unijnych dokumentach nie chce widzieæ nawet wzmianki o Bogu, o war-
toœciach chrzeœcijañskich – w ogóle nie chce o nich s³yszeæ. A do takich wartoœci nale¿y pielgrzymowanie
do miejsc œwiêtych. Byæ mo¿e unijnych urzêdników oburza fakt, ¿e 80% polskich pielgrzymów stanowi
m³odzie¿, a wiêc ci, którzy powinni byæ w awangardzie osób wyzwolonych z religijnych przes¹dów.

Fenomen pielgrzymkowy w naszym kraju jest prospo³ecznym przejawem ¿ycia narodu, któremu trze-
ba bardziej pomagaæ ni¿ przeszkadzaæ. Przecie¿ wielowiekowa tradycja p¹tnicza w Polsce nie tylko s³u¿y³a
rozwojowi ¿ycia religijnego, ale tak¿e stanowi³a wyraz jednoœci narodu. Doskonale w tym orientowali siê
zaborcy, zakazuj¹c pielgrzymowania na Jasn¹ Górê, stawiaj¹c kordony graniczne przed tym miastem.

Panie Premierze, apelujemy o rozs¹dek i pozostajemy z nadziej¹, ¿e wycofa pan rozporz¹dzenie, które
odczytujemy jako próbê zlikwidowania pieszego ruchu p¹tniczego w naszym kraju. Gdyby jednak przy-
j¹æ, ¿e naprawdê chodzi panu o bezpieczeñstwo pielgrzymów, to ufamy, ¿e niezw³ocznie podejmie pan
decyzjê o bezp³atnym szkoleniu przewodników pielgrzymek. Bêdzie to wyrazem uznania dla tych, którzy
poœwiêcaj¹ swój czas i si³y dla spraw ojczyzny i Koœcio³a.
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