
Apel 
Rady Miejskiej w Brwinowie 

z dnia ………… 2021 r. 
 

w sprawie potępienia aktów wandalizmu w obiektach sakralnych oraz 
poszanowania przekonań i symboli religijnych 
 
                 Na podstawie § 25 ust.2 lit. b Statutu gminy Brwinów przyjętego uchwałą Rady 
Miejskiej w Brwinowie nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa 
Mazowieckiego z 2010 r. Nr 213, poz. 7206 z późn. zm.) Rada Miejska w Brwinowie, postanawia 
co następuje. 
 

§ 1 
Rada Miejska w Brwinowie zdecydowanie potępia akty wandalizmu, które miały miejsce na 
terenie kościoła Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Otrębusach. 
W nocy z 4 na 5 marca br. nieznani sprawcy zniszczyli witrynę tablicy informacyjnej na terenie 
kościoła Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Otrębusach. Ponadto osoby te 
podarły znajdujący się w gablocie wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Kolejny incydent miał miejsce 8 marca br. W tym dniu po porannej mszy św. skradziono  
z przedsionka kościoła krzyż oraz plakaty o treści religijnej. 
 

§ 2 
Rada Miejska w Brwinowie wyraża głębokie zaniepokojenie tym co wydarzyło się w ostatnich 
dniach wokół nas, niszczeniem symboli religijnych, naruszeniem wartości i uczuć religijnych.  
Jesteśmy za poszanowaniem prawa ludzi do wyrażania własnych poglądów. Uważamy, że nie 
należy w żaden sposób tego ograniczać. Jednakże jasno podkreślamy – że zdecydowanie nie 
wolno w imię jakichkolwiek idei niszczyć czyjegoś mienia – w tym także miejsc kultu 
jakiegokolwiek wyznania czy religii.  
Wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej to obraz ważny i drogi dla katolików w Polsce. Jego 
podarcie i podeptanie jest dla osób wierzących bolesnym naruszeniem wartości i uczuć 
religijnych.   
 

§ 3 
Rada Miejska w Brwinowie apeluje do wszystkich mieszkańców gminy o wzajemne 
poszanowanie swoich wartości, przekonań, tradycji i własności. Tylko wzajemny szacunek, 
poszanowanie cudzej własności, naszych obyczajów oraz przekonań tak głęboko 
zakorzenionych w naszej tradycji, nasze postawy i działania dają szansę na wspólne 
kształtowanie naszej przyszłości w sposób umożliwiający zapewnienie dobra gminy i jej 
mieszkańców.  
 

§ 4 
Apel podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy Brwinów oraz publikację na stronie internetowej gminy i w „Ratuszu”.  


