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Oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej 

Szanowna Pani Minister! 
Jako członkowie Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie pragniemy wyrazić nasze 

ogromne oburzenie spowodowane powszechną aprobatą spektaklu „Golgota Picnic”, jaką władze państwowe, 

a w szczególności Pani resort, zdają się wyrażać wobec obecności tejże sztuki w naszym kraju. Chcemy 
zwrócić uwagę na to, że wspomniany pseudospektakl nie tylko godzi w uczucia religijne chrześcijan w na-
szym kraju, lecz także wyśmiewa Chrystusa i przyczynia się do kpienia z wiary katolickiej. Z ogromnym 

zbulwersowaniem przyglądamy się temu, jak spektakl „Golgota Picnic” jest pokazywany bez zważania na to, 

że przyczynia się on do profanacji krzyża, czyli symbolu istotnego dla każdego katolika. 
Pseudointelektualny bełkot, jakim jesteśmy faszerowani przez autora sztuki i osoby odpowiedzialne za or-

ganizację jej pokazów w Polsce, czyli wmawianie nam, że sztuka zawiera krytykę społeczeństwa konsump-
cyjnego i porusza temat natury ludzkiej, to nic innego jak zasłona, pod którą kryje się zamiar obrazy naszej 

religii. Ponadto uważamy, że zamiarem autora wspomnianej „sztuki” było nie tylko sprofanowanie wiary 

katolickiej oraz jej symboli, lecz także obrażenie wszystkich wierzących w śmierć Chrystusa na krzyżu oraz 

w jego zmartwychwstanie. 
Jako osoby wierzące i praktykujące stanowczo protestujemy przeciwko publicznemu czytaniu sztuki lub 

pokazywaniu jej filmowego zapisu. Żyjemy w państwie szanującym prawa wszystkich obywateli i nie potra-
fimy sobie wyobrazić, że podobny spektakl mógłby być pokazywany wśród społeczności żydowskiej lub 

muzułmańskiej. Tym bardziej domagamy się stanowczej reakcji ze strony zarówno Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, jak i samej Pani Minister. 

Z wyrazami szacunku 
Robert Mamątow 
Maciej Klima 
Krzysztof Słoń 
Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Matusiewicz 
Henryk Cioch 
Waldemar Kraska 
Janina Sagatowska 
Grzegorz Bierecki 
Dorota Czudowska 
Michał Seweryński 
Stanisław Gogacz 
Przemysław Błaszczyk 
Marek Martynowski 



Kazimierz Wiatr 
Jan Filip Libicki 
Stanisław Iwan 
Jan Maria Jackowski 
Wiesław Dobkowski 

 




