………….……………, dnia …………………….…… r.
………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………
………………………………
(adres zamieszkania)
Komenda Wojewódzka Policji
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 73
20-019 Lublin

ZAPYTANIE
Dot.: Fizycznego ataku na samochód Pastora Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie
Radosława Kopcia motywowanego względami religijnymi.
Szanowni, Państwo,
Ja

niżej

podpisany/a

…………………………………………………………….

niniejszym oświadczam, iż jestem Członkiem/Sympatykiem Kościoła Nowego Przymierza w
Lublinie (zarejestrowanego od 1997 r. na podstawie wpisu do Rejestru kościołów i związków
wyznaniowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dziale A, pod nr. 132) działającego na
podstawie Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r.
Wskazuję, iż z powodu wymierzonego w niedzielę 8 grudnia 2019 r., w trakcie odbywającego
się nabożeństwa, ataku motywowanego względami religijnymi (tj. przestępstwa
wypełniającego znamiona czynów zabronionych stypizowanych w art. 119 § 1 Ustawy
kodeks karny oraz w art. 256 § 1 Ustawy kodeks karny, a także w art. 257 Ustawy kodeks
karny) na samochód pastora Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie – Radosława Kopcia
(na masce widniał wyryty ostrym narzędziem napis „Je**ć sekty!” oraz dorysowany
wulgarny męski fallus), postanowiłem/am wystosować do Państwa zapytanie o udzielenie
informacji w przedmiotowej sprawie, ponieważ z racji mojej przynależności wyznaniowej
obawiam się o życie moje oraz życie najbliższych.
Wnoszę

o

udzielenie

mi

informacji

na

poniżej

przedstawione

pytania:

1. Czy Policja zabezpieczyła materiał z kamery monitoringu (Alior Bank – ul. Chopina)?
2. Czy została powiadomiona Prokuratura, że takie zdarzenie miało miejsce?
3. Jakie kroki w celu zidentyfikowania sprawcy/ów Państwo podjęliście?
4. Czy zostało sporządzone i wysłane do Prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym

podejrzeniu popełnienia przestępstw motywowanych nienawiścią religijną?
5. Czy Policja w Lublinie zagwarantuje wszystkim obywatelom bezpieczeństwo?
Należy w tym miejscu również zaznaczyć, iż nie jest to pierwszy atak na Kościół Nowego
Przymierza w Lublinie. Kilkakrotnie członkom Kościoła i dziennikarzom Telewizji Idź Pod Prąd,
należącej do KNP, niszczono samochody: przebijano opony, odkręcano koła, wybijano szyby.
Niszczono i oblewano fekaliami wejście do budynku Kościoła, rozklejano obelżywe ulotki itp.
W Internecie pod adresem pastorów i członków Kościoła pojawiają się liczne groźby (w tym
grożenie pobiciem, zgwałceniem i śmiercią). Informuję, iż Kościół Nowego Przymierza w
Lublinie wystosował do Prokuratury Rejonowej Lublin Południe w Lublinie zawiadomienia o
uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw motywowanych nienawiścią religijną,
których większość została umorzona przez Prokurator Dorotę Bochen. Obiektywnym jest
twierdzenie, iż niewystarczające działania Policji i Prokuratury na ww. akty na tle
nienawiści religijnej powodują narastające poczucie bezkarności sprawców oraz
motywuje tychże osobników do wzmożonego prześladowania Członków i Sympatyków
Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie.
W związku z realnym zagrożeniem aktami agresji bezpośredniej motywowanymi
nienawiścią

wyznaniową

niniejszym

wnoszę

o

udzielenie

odpowiedzi

na

powyżej

przedstawione pytania oraz o zagwarantowanie bezpieczeństwa Członkom i Sympatykom
Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie z racji przynależności wyznaniowej.

Z poważaniem,

