
W Warszawie w dniu 15 sierpnia 2009 r. planowany jest koncert piosenkarki 

występującej pod pseudonimem Madonna. Już sam pseudonim, ale także sposób 

zachowania się, tak na scenie, jak i poza sceną, tej piosenkarki jest dla wielu osób 

prowokacyjny. Organizowanie w Warszawie koncertu w dniu święta Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny budzi poważny sprzeciw i niesmak. O takich reakcjach wielu 

środowisk na planowany występ szeroko informowały media. Swoje oburzenie wyraziło 

także wiele osób ze świata polityki, kultury czy też środowisk ludzi wierzących, ale także 

wiele osób prywatnych nieaprobujących tego typu arogancji i prowokacji, która nie jest 

niewątpliwie wyłącznie przypadkowa. 

Nie jest, w moim przekonaniu, żadnym usprawiedliwieniem odwoływanie się w tej 

sprawie do konstytucyjnych wolności wyrażania poglądów, swobody działalności twórczej, 

wolności sumienia i religii. Są granice, których w imię tej wolności przekraczać nie należy. 

Do nich zaliczyć trzeba konstytucyjną zasadę nakazującą poszanowanie praw innych osób, 

w tym ich uczuć religijnych. Prowokacja artystyczna, jak to określają niektórzy 

obserwatorzy wydarzeń kulturalnych, mająca na celu zwiększenie zainteresowania 

koncertem, ma swoje granice wyznaczone sferą wolności i praw innych osób. 

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że to nie Pani Prezydent, ani też inne władze miasta 

stołecznego Warszawy są organizatorami koncertu, jednak zgodnie z przepisami obecnie 
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obowiązującej ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 108, poz.909 ze zm.), jak i wchodzącej w życie od 1 sierpnia 2009 r. ustawy 

z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504), organizacja tego typu imprezy wymaga 

zgody władz samorządowych. Zgodę wydaje wójt, burmistrz, czy też, jak w tym przypadku, 

prezydent miasta. Tak więc Pani Prezydent lub podległym jej służbom fakt i data 

organizowania koncertu były znane i zgoda została mimo to udzielona. 

Uwzględniając powyższe, działając w oparciu o przepisy art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 

147 ze zm.), uprzejmie proszę Panią Prezydent o przedstawienie swojego stanowiska 

w niniejszej sprawie. 


