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Od kilku lat jesteśmy świadkami narastającej brutalizacji i prymitywizacji 

debaty politycznej w Polsce. Środowiska skrajnie lewicowe – dla celów 

bieżącej rozgrywki politycznej – bezwzględnie atakują szerokie kręgi 

społeczeństwa, wyznające wiarę katolicką i przywiązane do tradycji polskiego 

narodu. Nie ustają również w atakach na wybitne polskie autorytety. 

Przy pomocy obrzydliwych kłamstw atakowany jest papież Jan Paweł II, który 

jest nie tylko najwybitniejszym przedstawicielem narodu polskiego w całej 

jego historii, ale także świętym Kościoła katolickiego. W ramach tej kampanii 

nienawiści stosuje się podłe uogólnienia, oskarżające cały stan kapłański o 

zbrodnie pojedynczych osób, zaś św. Jan Paweł II jest bezpodstawnie 

oskarżany o świadome chronienie i ukrywanie przestępców. 

Bezpardonowych i opartych na kłamstwach ataków na pamięć św. Jana Pawła 

II dopuszczają się już nie tylko radykalni antyklerykałowie, ale też coraz 

częściej polscy parlamentarzyści, którzy powinni przecież wykazywać się 

wyjątkową odpowiedzialnością za wypowiadane słowa. Przed sądem toczą się 

już postępowania w sprawie wypowiedzi europosła Roberta Biedronia, który 

mówił o nazwaniu placu miejskiego imieniem “ofiar Jana Pawła II” oraz poseł 

Joanny Senyszyn, która pomówiła św. Jana Pawła II o przyjmowanie pieniędzy 

w zamian z krycie pedofili. Przedstawiciele środowisk antykatolickich 

domagali się też odebrania św. Janowi Pawłowi II tytułu honorowego 

obywatela miasta Poznania oraz zmiany nazw wielu ulic i skwerów, parków 

czy też szkół, którym patronuje nasz wybitny rodak. 

Teraz do grona autorów oszczerczych ataków na św. Jana Pawła II dołączyła 

poseł Klaudia Jachira, która podczas sejmowej debaty nad projektem 

nowelizującym przepisy o państwowej komisji ds. zwalczania pedofilii, 

wzywała do usunięcia św. Jana Pawła II z przestrzeni publicznej. Posłanka 

oskarżyła Papieża Polaka o to, że przez dekady brał udział w ukrywaniu 

przestępstw w stosunku do bezbronnych dzieci. 

– Wybierajmy na patronów ludzi, którzy dbali o dzieci, a nie je krzywdzili lub 

dopuszczali do ich krzywdzenia. Czas odjaniepawlić polską, świecką 

przestrzeń publiczną – krzyczała z mównicy sejmowej poseł Jachira. 

Chcielibyśmy wierzyć, że Pani poseł nie wykorzystała swojego sejmowego 

wystąpienia do świadomego siania dezinformacji, a jedynie sama dała się 

zwieść obecnej w życiu publicznym propagandzie skrajnych środowisk 

antykatolickich. Nie zmienia to jednak faktu, że z mównicy sejmowej padły 

wobec św. Jana Pawła II bardzo poważne oskarżenia, co do których nie ma 



żadnych dowodów, a które kalają pamięć o człowieku, który dla milionów 

ludzi na całym świecie jest wielkim autorytetem i wzorem do naśladowania. 

Jako nauczyciele związani ze szkołami i przedszkolami noszącymi imię św. 

Jana Pawła II a także ich uczniowie, absolwenci i ich rodzice oraz wszyscy, 

którzy sprzeciwiają się publicznemu oczernianiu św. Jana Pawła II, wzywamy 

Panią poseł do odwołania bezpodstawnych oskarżeń oraz publicznych 

przeprosin milionów Polaków, dla których Papież jest niekwestionowanym 

autorytetem. 

Jeśli jednak nie doczekamy się stosownych przeprosin, apelujemy do Komisji 

Etyki Poselskiej o zdyscyplinowanie lub odpowiednie ukaranie poseł Klaudii 

Jachiry. Tylko w ten sposób możemy wpłynąć na jej ewentualnych 

naśladowców, którzy w poczuciu bezkarności również chcieliby dopuścić się 

szerzenia podobnych kłamstw. 

 

W oczekiwaniu niezwłocznej reakcji 

Polacy 
 


