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Wstęp 

 

Konstytucja RP w art. 53 deklaruje prawo do wolności sumienia i religii, mimo to 

na terenie Polski odnotowuje się różne formy ataków na osoby wierzące, miejsca 

kultu i symbole wyznaniowe powodowe ich przynależnością religijną. Prezentowany 

raport ukazuje 311 przypadków naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce 

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku podanych do wiadomości publicznej 

za pośrednictwem mediów oraz zgłoszonych do Ośrodka Informacyjno-

Konsultacyjnego Laboratorium Wolności Religijnej1. Podzielono je na siedem 

kategorii: 

I.  Fizyczne ataki na osoby wierzące (duchownych i świeckich) - zachowania 

bezpośrednio godzące w najwyższe dobra: życie lub zdrowie człowieka, 

o ile towarzyszy im kontekst religijny (duchowni, uczestnicy nabożeństw) i pobudki 

antyreligijne są ewidentne2; 

II. Niszczenie i znieważanie miejsc kultu (kościoły, kapliczki, cmentarze) oraz 

III. Niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej (krzyże, 

figurki, obrazy świętych) - do pierwszego typu zachowań (niszczenie) 

kwalifikują się akty wandalizmu, do drugiego (znieważanie) - niszczenie z zamiarem 

znieważenia uczuć religijnych; typ przestępstwa zależy też od woli sprawcy 

i okoliczności, w jakich działał; 

IV. Ograniczanie publicznego wyznawania wiary (złośliwe zakłócanie sprawowania 

aktów religijnych: modlitwy, liturgii) - zdarzenie uniemożliwiające publiczne 

 
1 Nazwa Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego Laboratorium Wolności Religijnej w dalszej części raportu 
przytaczana będzie poprzez użycie skrótu: OIK. 
2 W klasyfikacji I. uwzględniamy także przypadki rabunków nieposiadających motywacji religijnej, jednak 
wyłącznie w sytuacji, gdy częstotliwość ataków jest tak duża, że tego typu rabunki zaczynają w danych 
okolicznościach powodować strach przed swobodnym realizowaniem potrzeb religijnych. 
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realizowanie wolności religijnej: ktoś nie dopuszcza wiernych do kościoła; podnosi 

fałszywy alarm przed nabożeństwem etc. Naruszenia w postaci ograniczania 

publicznego wyznawania wiary mogą łączyć się z aktem niszczenia 

lub znieważania, niemniej te elementy nie muszą występować; 

V. Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne (ograniczanie praw z powodu 

wyznawanej wiary) - sytuacje, gdy osoby pozbawiane są przysługujących im 

normalnie praw lub ograniczane w nich tylko z powodu przynależności religijnej  

(w kwestiach umów czy relacjach pracowniczych etc.); 

VI. Nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych albo znieważanie grupy 

ludności lub jakiejś osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej - niefizyczne 

ataki na osoby wierzące (pojedyncze lub na grupę osób): mowa nienawiści 

lub znieważanie osób z uwagi na ich przynależność wyznaniową (obraźliwe słowa, 

nawoływanie do nienawiści); 

VII. Inne - zdarzenia nie klasyfikujące się do pozostałych kategorii czynu. 

 

Naruszenia odnotowane w raporcie zebrane zostały drogą monitoringu doniesień 

medialnych: systematycznego i zgodnego z przyjętą metodologią przeglądu stron 

internetowych, komunikatorów i portali społecznościowych, bądź zostały zgłoszone do OIK 

poprzez formularze zgłoszeniowe lub wiadomości mailowe. Pierwszym etapem badań było 

przyjęcie informacji o danym czynie, weryfikacja zdarzenia jako aktu wykraczającego 

przeciwko wolności religii oraz potwierdzenie autentyczności doniesienia w co najmniej 

dwóch źródłach3. Następnie kompletowano dane o sprawcach i nałożonych na nich 

konsekwencjach prawnych, o ile takie były dostępne w przestrzeni medialnej. Ostatni etap  

 

 
3 W przypadku monitoringu medialnego kryteria te spełniają się pod warunkiem: 1) uzyskania dwóch 
niezależnych od siebie źródeł prasowych, komunikatorów internetowych bądź postów z portali 
społecznościowych; lub 2) uzyskania jednego źródła prasowego, komunikatora internetowego bądź posta 
z portali społecznościowych i weryfikacji tego źródła poprzez kontakt z osobami lub instytucjami związanymi 
z czynem (m.in. sprawcą, poszkodowanym, parafią, urzędem odpowiedzialnym za pieczę nad obiektem kultu - 
np. pomnikiem). Zaklasyfikowanie w raporcie czynu zgłoszonego do OIK następuje po weryfikacji źródła 
informacji oraz poprzez kontakt z osobami lub instytucjami związanymi z weryfikowanym czynem (m.in. 
sprawcą, poszkodowanym, parafią, urzędem odpowiedzialnym za pieczę nad obiektem kultu - np. pomnikiem). 
Za potwierdzone naruszenie uznaje się także informację zweryfikowaną na podstawie zdjęcia ukazującego 
doznaną szkodę pod warunkiem potwierdzenia daty zdarzenia przez co najmniej jedno źródło medialne 
lub instytucjonalne (ze strony kurii, parafii, związku wyznaniowego, urzędu miasta etc.). 
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stanowiło skatalogowanie czynu według przyjętej kategoryzacji i utworzenie pełnej metryki 

zdarzenia, ujętej w formie tabelarycznej, zawierającej następujące dane: 

1. Tytuł. 

2. Data4. 

3. Zdjęcie. 

4. Opis wydarzenia. 

5. Sprawca (opcje do wyboru): 

a) osoba fizyczna; 

b) inny (np. zespół osób, przedsiębiorstwo etc.). 

6. Wiek sprawcy (opcje do wyboru): 

a) poniżej 18 roku życia; 

b) 18-30; 

c) 30-45; 

d) powyżej 45; 

e) nieznany/nie dotyczy. 

7. Płeć sprawcy (opcje do wyboru): 

a) mężczyzna; 

b) kobieta; 

c) nieznana. 

8. Kategoria czynu (opcje do wyboru): 

I. Fizyczne ataki na osoby wierzące; 

II. Niszczenie i znieważanie miejsc kultu; 

III. Niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej; 

IV. Ograniczanie publicznego wyznawania wiary; 

V. Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne; 

VI. Nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych albo znieważanie 

grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej; 

VII. Inne. 

9. Miejscowość. 

10. Województwo. 
 

4 W przypadku braku informacji na temat daty zdarzenia odnotowano datę publikacji informacji. 
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11. Stan postępowania5. 

12. Religia/wyznanie6. 

13. Źródło informacji7. 

 

Raport nie zawiera wszystkich aktów naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce 

w 2020 roku, lecz jedynie wskazuje na skalę problemu. 

 
5 Działania, jakie zostały podjęte w odniesieniu do sprawcy. 
6 Religia/wyznanie, przeciwko któremu dokonał się akt. 
7 Odnośnik do adresu internetowego wraz z datą dostępu bądź numer zgłoszenia do OIK. 



 
 

 

 

 

 

 

 
KATEGORIA CZYNU I 

Fizyczne ataki na osoby wierzące 
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1. Ostrzelanie księży i ministrantów 

podczas kolędy na terenie parafii 

pw. Świętej Rodziny w Rzeszowie 

Data: 20.01.2020 r. 

Opis: 20 stycznia 2020 r. trzynastolatek i piętnastolatek strzelali z wiatrówki do księży 

i ministrantów chodzących po kolędzie na terenie parafii pw. Świętej Rodziny  w Rzeszowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  poniżej 18 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  35-001 Rzeszów (M) 

Województwo:  podkarpackie 

Stan postępowania: Sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/rzeszow/strzelali-do-ksiezy-na-
osiedlu-krakowska-poludnie-w-rzeszowie-sobotnia-koleda/76mt5vt (data 
dostępu: 31.07.2020 r.) 

 https://nowiny24.pl/na-osiedlu-krakowskapoludnie-w-rzeszowie-ktos-
strzelal-do-ksiezy-podczas-koledy-proboszcz-padlo-kilka-strzalow/ar/c1-
14726550 (data dostępu: 31.07.2020 r.) 

 https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Ksieza-ostrzelani-z-wiatrowki-
podczas-koledy-na-jednym-z-osiedli-w-Rzeszowie (data dostępu: 24.09.2020 
r.) 

 https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/200129397-Do-ksiezy-w-Rzeszowie-
strzelali-nieletni.html (data dostępu: 03.10.2020 r.)  
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2. Pobicie księdza 

w parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi 
Data: 11.02.2020 r. 

 

Źródło zdjęcia: 
https://v.wpimg.pl/Mzk4OTM0YhsKVjlnYktvDkkObT0kEmFYHhZ1dmJ_YkxfADdgfgBiHkVDPz0gV2MKBxt6bXkFeU1cDXx5fAl6TVoB
eGF5AWIKBFgmNydRYxAbU20p (data dostępu: 23.12.2020 r.) 

Opis: 11 lutego 2020 r. wikariusz z parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi został 

zaatakowany przy wejściu na teren przykościelny przez trzydziestodwuletniego napastnika. 

Po powaleniu księdza na ziemię, agresor zadał mu kilka ciosów nogą. Poszkodowany 

duchowny trafił do szpitala na kilkudniową obserwację. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  90-001 Łódź (M) 

Województwo:  łódzkie 

Stan postępowania: Sprawcę zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dzienniklodzki.pl/napad-na-ksiedza-w-lodzi-pobicie-ksiedza-na-
obywatelskiej-w-lodzi-32letni-sprawca-zatrzymany-informacje- policji-
15022020/ar/c1-14789422 (data dostępu: 15.02.2020 r.)   

 https://wiadomosci.wp.pl/lodz-ksiadz-pobity-przed-msza-swieta-
6478566710806145a (data dostępu: 14.02.2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/kryminal/487095-brutalny-atak-na-ksiedza-w-lodzi-
wierni-rozpoznali-sprawce (data dostępu: 25.09.2020 r.) 

    https://dzienniknarodowy.pl/lodz-brutalne-pobicie-ksiedza-podejrzany-w-
   rekach-policji/ (data dostępu: 25.09.2020 r.)  
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3. Atak fizyczny na księdza na terenie parafii 

pw. św. Jana Chrzciciela w Brennej 
Data: 19.03.2020 r. 

Opis: 19 marca 2020 r. trzech napastników, kobieta i dwóch mężczyzn, pobili i okradli proboszcza 

parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Brennej na Śląsku Cieszyńskim. Do zdarzenia doszło na 

terenie miejscowej plebanii. Sprawcy po obezwładnieniu księdza zabrali gotówkę i drobny 

sprzęt elektroniczny. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  kobieta, mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  43-438 Brenna (W) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Sprawców zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/brenna-napad-na-ksiedza-policja-szuka-
sprawcow/2d0s9rl (data dostępu: 21.03.2020 r.) 

 https://ekai.pl/zatrzymano-osoby-podejrzane-o-pobicie-
ksiedza/?fbclid=IwAR1OwimGSaVkleA_XZxo3dWCjWZi6hGNSDXJcwgpufN0W
y1c5BKl0MquPFU (data dostępu: 31.03.2020 r.)  
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4. Atak fizyczny na kapłana 

w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kobiórze 
Data: 16.04.2020 r. 

Opis: 16 kwietnia 2020 r. dwóch mężczyzn pozostających pod wpływem alkoholu zaatakowało 

kapłana podczas spowiedzi przedślubnej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kobiórze. 

Mężczyźni obezwładnili księdza, następnie jeden ze sprawców uderzył wikarego w twarz 

i zadał mu cios w brzuch. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  43-210 Kobiór (W) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Sprawców zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dziennikzachodni.pl/pobicie-ksiedza-w-kosciele-w-kobiorze-bandyci-
krzyczeli-ze-sa-zakazeni-koronawirusem/ar/c1-14933626 (data dostępu: 
24.04.2020 r.) 

 https://www.se.pl/slask/pobili-po-pijaku-ksiedza-podczas-spowiedzi-
krzyczeli-ze-maja-koronawirusa-aa-Cbnv-TAxL-tovt.html (data dostępu: 
23.04.2020 r.)  



 
 

Strona | 11  
 

5. Rozbój na plebanii i zakłócanie mszy świętej 

w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie 
Data: 16.05.2020 r. 

 

Źródło zdjęcia: https://bi.im-g.pl/im/60/40/16/z23333728V,Bazylika-Grobu-Bozego-w-Miechowie.jpg  
(data dostępu: 23.12.2020 r.) 

Opis: 16 maja 2020 r. dwudziestosześcioletni mężczyzna wszedł z nożem w ręku na teren plebani 
w Miechowie i grożąc dwóm księżom pozbawieniem życia, zażądał pieniędzy. Według ustaleń 

Policji ten sam mężczyzna w marcu 2020 r. trzykrotnie zakłócał przebieg mszy świętej 
w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie - głośno znieważając księdza i wiernych. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  32-200 Miechów (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Sprawcę zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-05-19/z-nozem-grozil-ksiezom-
wczesniej-zaklocal-msze-trafil-do-aresztu/ (data dostępu: 10.09.2020 r.) 

 https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25957386,miechow-napadl-z-
nozem-na-plebanie-wczesniej-zaklocal-msze.html (data dostępu: 10.09.2020 
r.) 

 https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/7708175,areszt-rozboj-
miechow-zaklocanie-mszy.html (data dostępu: 10.09.2020 r.) 

 https://www.pch24.pl/zaatakowal-kaplanow%E2%80%93ublizal-
wiernym%E2%80%93zaklocal-eucharystie%E2%80%93miechowska-policja-
zatrzymala-sprawce,76083,i.html (data dostępu: 10.09.2020 r.)  
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6. Atak fizyczny na osoby modlące się 

przed kościołem pw. św. Aleksandra w Warszawie 
Data: 26.10.2020 r. 

 

Źródło zdjęcia: 
https://static.ftpn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/1603739900c6e7708bc4b8f61ac485dd4e037293340bd48bef16b907
d1461b18a7643baad9.jpg (data dostępu: 23.12.2020 r.) 

Opis: 26 października 2020 r. demonstranci Ogólnopolskiego Strajku Kobiet rzucali butelkami, 

kamieniami i petardami w kierunku osób modlących się przed kościołem pw. św. Aleksandra 

przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://nczas.com/2020/10/26/kolejny-atak-wscieklych-na-kosciol-w-
warszawie-sa-ranni-video/ (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.rp.pl/Spor-o-aborcje/201029440-Protest-ws-aborcji-Na-Placu-
Trzech-Krzyzy-w-Warszawie-doszlo-do-zamieszek.html (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

 https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2609032,Atak-srodowisk-
lewicowych-na-kosciol-sw-Aleksandra-na-pl-Trzech-Krzyzy-w-Warszawie 
(data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://niezalezna.pl/360158-barbarzynski-atak-na-kosciol-sw-aleksandra-w-
strone-modlacych-sie-osob-leca-petardy (data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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7. Atak fizyczny na osoby broniące kościoła 

pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu 
Data: 27.10.2020 r. 

 

Źródło zdjęcia: https://bi.im-g.pl/im/a6/38/19/z26447526V,27-pazdziernika-2020-r--Bijatyka-przed-kosciolem-p.jpg (data 
dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 27 października 2020 r. grupa zwolenników liberalizacji prawa aborcyjnego zaatakowała 
przy użyciu gazu i metalowych pałek osoby broniące kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela 
przy ul. Fredry w Poznaniu. W wyniku działania sprawców jedna osoba została ranna. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  60-001 Poznań (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Sprawa nie została zgłoszona. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dorzeczy.pl/kraj/158834/poznan-obronca-kosciola-ugodzony-
nozem.html (data dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2609717,Ataki-na-koscioly-
w-calej-Polsce-Pobity-ksiadz-jedna-osoba-ugodzona-nozem (data dostępu: 
28.10.2020 r.) 

 https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,26447340,bijatyka-przed-
kosciolem-w-poznaniu-posel-narodowiec-do-opozycji.html (data dostępu: 
28.10.2020 r.) 

 https://www.onet.pl/informacje/onetpoznan/aborcja-protesty-po-wyroku-
tk-bijatyka-przed-kosciolem-w-poznaniu/6rxf51h,79cfc278 (data dostępu: 
28.10.2020 r.)  
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8. Atak fizyczny na księdza wikarego 

z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu 
Data: 27.10.2020 r. 

Opis: 27 października 2020 r. w okolicy stacji benzynowej w Myśliborzu zwolennik liberalizacji 

prawa aborcyjnego zaatakował wikariusza miejscowej parafii pw. św. Jana Chrzciciela. 

Sprawca kilkukrotnie zadał kapłanowi ciosy w brzuch i głowę. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  74-300 Myślibórz (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Sprawa nie została zgłoszona. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://tvp.info/50537168/ksiadz-zaatakowany-w-czasie-protestu-bity-w-
brzuch-i-glowe-wideo (data dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://gs24.pl/ksiadz-pobity-w-mysliborzu-policja-nie-potwierdza-zdarzenia-
ale-doszlo-do-incydentu/ar/c1-15260474 (data dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/kryminal/524249-nasz-news-jest-sledztwo-ws-
brutalnego-pobicia-ksiedza?fbclid=IwAR3ih4-4MlzKSIH8FFSj7-2wbv--usBDD6-
h4v4LqX0K8ru0mMKXHZJZ2M0 (data dostępu: 29.10.2020 r.)  



 
 

Strona | 15  
 

9. Atak fizyczny na wiernego broniącego 

pomnika św. Jana Pawła II w Wołominie 

przed dewastacją 
Data: 27.10.2020 r. 

 

Źródło zdjęcia: 
https://s5.tvp.pl/images2/e/a/a/uid_eaa2111474cc9c1f371fc055cfe213b91603879504214_width_907_play_0_pos_0_gs_0_hei
ght_515_mezczyzna-trafil-do-szpitala-dzis-zlozy-zawiadomienie-na-policje-fot-facebookzolnierze-chrystusa.jpg (data dostępu: 
26.12.2020 r.) 

Opis: 27 października 2020 r. nieznani sprawcy zaatakowali przy użyciu pałek teleskopowych osoby 

broniące pomnika św. Jana Pawła II w Wołominie przed dewastacją podczas miejscowego 

Strajku Kobiet. W wyniku działania sprawców jedna osoba została ranna. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  05-200 Wołomin (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://tvp.info/50536547/bronil-pomnika-papieza-zostal-pobity-nagle-
wyciagneli-palki (data dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2610069,Zostal-brutalnie-pobity-
bo-bronil-pomnika-sw-Jana-Pawla-II-Wstrzasajace-sceny-w-Wolominie (data 
dostępu: 28.10.2020 r.)  
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10. Atak fizyczny na osoby wierzące 

 i zakłócenie nabożeństwa 

 w parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku 
Data: 30.10.2020 r. 

 

Źródło zdjęcia: 
https://s5.tvp.pl/images2/5/f/a/uid_5fa039a21bc7822db0d5ef0efd2b2dc81604102605352_width_720_play_0_pos_0_gs_0_hei
ght_405.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 30 października 2020 r. dwie młode kobiety próbowały zakłócić przebieg adoracji 

Najświętszego Sakramentu w parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku. Podczas 

interwencji wiernych, którzy próbowali wyprosić kobiety ze świątyni, jedna z nich wyjęła nóż. 

W wyniku szarpaniny kobieta uderzyła telefonem komórkowym mężczyznę broniącego 

kościoła. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  kobieta, kobieta 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  80-008 Gdańsk (M) 

Województwo:  pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dorzeczy.pl/kraj/159307/gdansk-kobiety-wtargnely-do-kosciola-
jedna-wyciagnela-noz.html (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/polityka/524480-kobiety-wtargnely-do-kosciola-
interweniowali-wierni (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://www.tvp.info/50583220/kobiety-wtargnely-do-kosciola-jedna-
wyciagnela-noz-
wideo?fbclid=IwAR1wh1XFuVjkeCMUkpE9vWGJgNT9u7pmyEb9opvpfNRkZt3
yqmHXBnV_tbU (data dostępu: 31.10.2020 r.)  
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11. Atak fizyczny na grupę wiernych 

 w Krakowie 
Data: 28.11.2020 r. 

Opis: 28 listopada 2020 r. podczas manifestacji grup proaborcyjnych w Krakowie doszło 
do bezpośredniego ataku na grupę członków Małopolskiej Samoobrony Wiernych. Część 

demonstrujących przy ul. św. Gertrudy zaatakowało obrońców kościołów używając pałek 

teleskopowych oraz gazu pieprzowego. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Sprawa nie została zgłoszona. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.pch24.pl/atak-na-obroncow-kosciolow-w-krakowie--policja-
musi-reagowac-zdecydowanie,80264,i.html#ixzz6fN9N0nBy (data dostępu: 
01.12.2020 r.) 

 https://dorzeczy.pl/religia/163182/w-krakowie-doszlo-to-ataku-z-bronia-na-
obroncow-
kosciola.html?fbclid=IwAR1gqJQ7BB7ovBDM7l0StyVVluOSCsbITuP0WNbYL15
Zmu_Kpw_nDUtu2yk (data dostępu: 01.12.2020 r.) 

 https://wrealu24.pl/krakow-bojowki-zaatakowaly-czlonkow-malopolskiej-
samoobrony-wiernych/ (data dostępu: 01.12.2020 r.) 
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1. Włamanie i kradzież 

do cerkwi greckokatolickiej 

pw. Podwyższenia Krzyża w Górowie Iławeckim 
Data: 14/15.01.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia 1: https://i.wm.pl/00/11/81/65/n/cerwiew1-picture5e2025dd20cf3.jpg (data dostępu: 19.03.2020 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://i.wm.pl/00/11/81/65/n/cerkiew2-picture5e2025dd685a2.jpg (data dostępu: 19.03.2020 r.) 

Opis: W nocy z 14 na 15 stycznia 2020 r. trzydziestojednoletni mężczyzna włamał się do cerkwi 

greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża w Górowie Iławeckim. Sprawca wybił szybę 
w oknie nad wejściem głównym do świątyni, okradł skarbonkę na ofiary oraz spowodował 

liczne zniszczenia wewnątrz budynku. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  11-220 Górowo Iławeckie (M) 

Województwo:  warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, prawosławie 

Źródło informacji: https://www.se.pl/olsztyn/wlamywal-sie-do-kosciolow-w-gorowie-

ilaweckim-mezczyzna-zostal-aresztowany-aa-5KEn-z18g-wz8h.html (data 

dostępu: 19.03.2021 r.) 

 https://gazetaolsztynska.pl/gorowoilaweckie/628159,Wlamali-sie-do-cerkwi-

greckokatolickiej.html (data dostępu: 19.03.2021 r.) 

 https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/aresztowano-

sprawce-wlaman-do-kosciolow-w-bartoszycach-i-gorowie-

ilaweckim,149918.html (data dostępu: 19.03.2021 r.) 

 https://olsztyn.tvp.pl/46446320/okradal-koscielne-skarbony-z-zarzutami-

trafil-do-aresztu (data dostępu: 19.03.2021 r.)  
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2. Zniszczenie figury Matki Bożej 

w Ścięgnach 

Data: 17.01.2020 r. 

Opis: 17 stycznia 2020 r. dwóch mężczyzn w wieku dwudziestu trzech i dwudziestu siedmiu lat 

zniszczyło figurkę Matki Bożej znajdującą się w przydrożnej kapliczce w Ścięgnach koło 

Karpacza. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  58-534 Ścięgny (W) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Sprawców zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://legnica.gosc.pl/doc/6111760.Wojanow-Wandale-sprofanowali-krzyz 
(data dostępu: 17.01.2020 r.) 

 https://www.nj24.pl/article/niszczyli-kapliczki-z-pobudek-religijnych (data 
dostępu: 23.09.2020 r.) 

 https://tvn24.pl/wroclaw/policja-szuka-sprawcow-dewastacji-figur-i-krzyza-
w-okolicach-jeleniej-gory-3226080 (data dostępu: 23.09.2020 r.) 

 https://wroclaw.se.pl/niszczyli-figury-i-krzyze-w-kapliczkach-na-dolnym-
slasku-wandale-zatrzymani-aa-vGNL-ehs3-XoRG.html (data dostępu: 
23.09.2020 r.)  
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3. Zniszczenie przydrożnej kapliczki 

w Wojanowie 
Data: 17.01.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://wf1.xcdn.pl/files/20/01/17/270660_GmfI_IMG_20200117_151649_82.jpg.webp (data dostępu: 

 26.12.2020 r.) 

Opis: 17 stycznia 2020 r. w Wojanowie (gm. Mysłakowice) dwóch mężczyzn w wieku dwudziestu 

trzech i dwudziestu siedmiu lat połamało figurę Jezusa wiszącego na przydrożnym krzyżu 
oraz zniszczyło rzeźby aniołów stojące przy krzyżu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  58-200 Wojanów (W) w gminie Mysłakowice 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Sprawców zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://legnica.gosc.pl/doc/6111760.Wojanow-Wandale-sprofanowali-krzyz 
(data dostępu: 17.01.2020 r.) 

 https://www.nj24.pl/article/niszczyli-kapliczki-z-pobudek-religijnych (data 
dostępu: 23.09.2020 r.) 

 https://tvn24.pl/wroclaw/policja-szuka-sprawcow-dewastacji-figur-i-krzyza-
w-okolicach-jeleniej-gory-3226080 (data dostępu: 23.09.2020 r.) 

 https://wroclaw.se.pl/niszczyli-figury-i-krzyze-w-kapliczkach-na-dolnym-
slasku-wandale-zatrzymani-aa-vGNL-ehs3-XoRG.html (data dostępu: 
23.09.2020 r.) 
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4. Zniszczenie figury Matki Bożej 

w Głębocku 
Data: 17.01.2020 r. 

Opis: 17 stycznia 2020 r. dwóch mężczyzn w wieku dwudziestu trzech i dwudziestu siedmiu lat 

zniszczyło figurkę Matki Bożej znajdującą się w przydrożnej kapliczce w Głębocku. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  58-535 Głębock (W) w gminie Podgórzyn 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Sprawców zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wroclaw.se.pl/niszczyli-figury-i-krzyze-w-kapliczkach-na-dolnym-
slasku-wandale-zatrzymani-aa-vGNL-ehs3-XoRG.html (data dostępu: 
24.09.2020 r.) 

 https://www.jelonka.com/wandalizm-czy-profanacja-85289 (data dostępu: 
24.09.2020 r.) 

 https://tvn24.pl/wroclaw/policja-szuka-sprawcow-dewastacji-figur-i-krzyza-
w-okolicach-jeleniej-gory-3226080 (data dostępu: 24.09.2020 r.) 

 https://www.nj24.pl/article/niszczyli-kapliczki-z-pobudek-religijnych (data 
dostępu: 24.09.2020 r.) 

 https://wroclaw.se.pl/niszczyli-figury-i-krzyze-w-kapliczkach-na-dolnym-
slasku-wandale-zatrzymani-aa-vGNL-ehs3-XoRG.html (data dostępu: 
24.09.2020 r.) 
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5. Zniszczenie figury Niepokalanej Maryi 

w Miłkowie 
Data: 17.01.2020 r. 

Opis: 17 stycznia 2020 r. dwóch mężczyzn w wieku dwudziestu trzech i dwudziestu siedmiu lat 

rozbiło figurkę Niepokalanej Maryi znajdującą się w przydrożnej kapliczce we wsi Miłków 

(gm. Podgórzyn). 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  58-535 Miłków (W) w gminie Podgórzyn 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Sprawców zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://tvn24.pl/wroclaw/policja-szuka-sprawcow-dewastacji-figur-i-krzyza-
w-okolicach-jeleniej-gory-3226080 (data dostępu: 24.09.2020 r.) 

 https://www.nj24.pl/article/niszczyli-kapliczki-z-pobudek-religijnych (data 
dostępu: 24.09.2020 r.) 

 https://deon.pl/kosciol/wandale-sprofanowali-krzyz-a-figurce-matki-bozej-
odcieli-glowe-wszyscy-sa-wstrzasnieci,729069 (data dostępu: 24.09.2020 r.) 

 https://wroclaw.se.pl/niszczyli-figury-i-krzyze-w-kapliczkach-na-dolnym-
slasku-wandale-zatrzymani-aa-vGNL-ehs3-XoRG.html (data dostępu: 
24.09.2020 r.) 
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6. Zniszczenie figury Matki Bożej Niepokalanej 

w Łomnicy 
Data: 17.01.2020 r. 

Opis: 17 stycznia 2020 r. dwóch mężczyzn w wieku dwudziestu trzech i dwudziestu siedmiu lat 

zniszczyło figurkę Matki Bożej Niepokalanej znajdującą się w przydrożnej kapliczce w Łomnicy 

(gm. Podgórzyn). 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  58-540 Łomnica (W) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Sprawców zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://tvn24.pl/wroclaw/policja-szuka-sprawcow-dewastacji-figur-i-krzyza-
w-okolicach-jeleniej-gory-3226080 (data dostępu: 24.09.2020 r.) 

 https://www.nj24.pl/article/niszczyli-kapliczki-z-pobudek-religijnych (data 
dostępu: 24.09.2020 r.) 

 https://deon.pl/kosciol/wandale-sprofanowali-krzyz-a-figurce-matki-bozej-
odcieli-glowe-wszyscy-sa-wstrzasnieci,729069 (data dostępu: 24.09.2020 r.) 

 https://wroclaw.se.pl/niszczyli-figury-i-krzyze-w-kapliczkach-na-dolnym-
slasku-wandale-zatrzymani-aa-vGNL-ehs3-XoRG.html (data dostępu: 
24.09.2020 r.) 
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7. Profanacja kościoła pw. Ducha Świętego 

w Białymstoku 
Data: 17/18.01.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/ac/ba/5e299c1bc6dd8_p.jpg?1579785245 (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: W nocy 17/18 stycznia 2020 r. dwudziestotrzyletni mężczyzna umieścił wulgarne i obraźliwe 

treści na elewacji kościoła pw. Ducha Świętego przy ulicy Sybiraków 2 w Białymstoku. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  15-001 Białystok (M) 

Województwo:  podlaskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://poranny.pl/wulgarne-napisy-na-kosciele-ducha-swietego-przy-ul-
sybirakow-w-bialymstoku-policjanci-zatrzymali-23latka-byl-juz-
poszukiwany/ar/c1-14734400 (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://wspolczesna.pl/bialystok-23latek-zatrzymany-za-wulgarne-napisy-na-
murach-kosciola-teraz-odpowie-przed-sadem/ar/c1-14735752 (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

 https://bialystok.se.pl/bialystok-policja-szuka-tego-czlowieka-chodzi-o-
obraze-uczuc-religijnych-aa-ZKmQ-mwpm-HCi8.html (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 
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8. Zniszczenie kapliczki Najświętszej Maryi Panny 

w Beskidzie Małym 
Data: 31.01.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://www.m.pch24.pl/images/min_mid_big/big/73711.jpg?v=2020122620 (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 31 stycznia 2020 r. nieznani sprawcy zniszczyli górską kapliczkę na "Przełęczy u Panienki" 

znajdującą się na szlaku papieskim między Groniczkiem i Chrobaczą Łąką w Beskidzie Małym. 

W wyniku działań sprawców zniknął wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, który dotąd 

pozostawał wkomponowany w monument. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  43-340 Kozy, Górna Wieś (W) "Przełęcz u Panienki" 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.m.pch24.pl/beskid-maly--zdewastowano-gorska-kapliczke-
poswiecona-najswietszej-maryi-pannie-pch,73711,i.html (data dostępu: 
31.01.2020 r.) 

 https://dziennikzachodni.pl/zabytkowa-kapliczka-u-panienki-zniszczona-na-
szlaku-w-beskidzie-malym-policja-szuka-sprawcow-profanacji-kapliczki/ar/c1-
14756198 (data dostępu: 24.09.2020 r.) 

 https://www.niedziela.pl/artykul/49076/Beskid-Maly-zdewastowano-gorska-
kapliczke (data dostępu: 24.09.2020 r.) 

 https://dziennikzachodni.pl/zabytkowa-kapliczka-u-panienki-zniszczona-na-
szlaku-w-beskidzie-malym-policja-szuka-sprawcow-profanacji-kapliczki/ar/c1-
14756198 (data dostępu: 24.09.2020 r.) 
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9. Akt wandalizmu w kościele 

pw. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie 
Data: 08/09.02.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: 
https://www.przegladkoninski.pl/data/catalogue/StLS05NjgxNzMtSU1HLTIwMjAwMjA5LVdBMDAwMy5qcGc=.jpg (data 
dostępu: 26.12.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: https://m.lm.pl/media/foto/408881_5645_714.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 8 na 9 lutego 2020 r. osiemnastoletni mężczyzna wybił szyby w oknach i drzwiach 

kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu znajdującej się w tzw. dolnym kościele parafii 
pw. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  62-500 Konin (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 
https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/125861/kolejny_atak_wandali_w
ybita_szyba_w_kosciele_sw_maksymiliana (data dostępu: 09.02.2020 r.) 

 https://www.przegladkoninski.pl/PL-H5/3/14889/nocny-atak-wandali-znow-
za-cel-obrali-kosciol-sw-maksymiliana-kolbe.html (data dostępu: 25.09.2020 
r.) 

 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-02-11/boso-i-z-krzyzem-w-
reku-wybijal-szyby-w-kosciele-atak-na-parafie-w-koninie/ (data dostępu: 
25.09.2020 r.) 

 https://www.pch24.pl/konin--akt-wandalizmu-w-kosciele--wybito-szyby-w-
oknach-i-drzwiach-prowadzacych-do-kaplicy-adoracji,73897,i.html (data 
dostępu: 25.09.2020 r.)  



 
 

Strona | 28  
 

10. Kradzież i zniszczenie wyposażenia kościoła 

 pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piszczacu 
Data: 09.02.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/75/98/5e43daedb36bb_p.jpg?1581540816 (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 9 lutego 2020 r. dwaj młodzi mężczyźni w wieku dziewiętnastu i dwudziestu czterech lat 

ukradli lekcjonarz liturgiczny i dokonali zniszczenia mienia w kościele pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Piszczacu. Wartość szkód wyrządzonych w świątyni oszacowano na 800 zł. 

W chwili zdarzenia mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  21-530 Piszczac (W) 

Województwo:  lubelskie 

Stan postępowania: Sprawcy zostali zatrzymani przez Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://lublin.naszemiasto.pl/mlodzi-mezczyzni-zniszczyli-wyposazenie-
kosciola-i-ukradli/ar/c1-7550469 (data dostępu: 25.08.2020 r.) 

 https://bp24.pl/zdewastowali-kosciol-i-ukradli-ksiegi-liturgiczne/ (data 
dostępu: 25.08.2020 r.) 

 https://kurierlubelski.pl/mlodzi-mezczyzni-zniszczyli-wyposazenie-kosciola-i-
ukradli-ksiege-liturgiczna-straty-oszacowano-na-800-zl/ar/c1-14782590 (data 
dostępu: 25.08.2020 r.) 

 https://www.slowopodlasia.pl/wiadomosci/8927,piszczac-zniszczyli-i-okradli-
kosciol-byli-pijani (data dostępu: 25.08.2020 r.) 
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11. Kradzież w kościele 

 pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze 
Data: 10.02.2020 r. 

Opis: 10 lutego 2020 r. dwudziestopięcioletni mężczyzna włamał się do drewnianej skarbonki 
na datki, znajdującej się w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze, i ukradł 

z niej pieniądze. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  58-400 Kamienna Góra (M) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Sprawca przyznał się do winy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/zachodniopomorskie-

zarzuty-dla-29-latka-za-zbezczeszczenie-przydroznych-kapliczek,55282.html 

(data dostępu: 09.02.2021 r.) 

 http://koszalin.policja.gov.pl/zk/aktual/aktualnosci/31691,Zatrzymany-29-

latek-za-uszkodzenie-przydroznych-kapliczek.html (data dostępu: 09.02.2021 

r.) 

 https://www.se.pl/koszalin/ludzie-sa-zszokowani-mlody-mezczyzna-szedl-i-

niszczyl-przydrozne-kapliczki-zdjecia-aa-hgP7-3QDF-msQY.html (data 

dostępu: 09.02.2021 r.) 

 https://gk24.pl/29latek-niszczyl-przydrozne-kapliczki-zostal-zatrzymany-

zdjecia/ar/c1-14789526 (data dostępu: 09.02.2021 r.)  
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12. Zniszczenie przydrożnych kapliczek 

 w miejscowościach Jacinki, Kościernica i Szczeglino 
Data: 12/13.02.2020 r. 

   

 Źródło zdjęcia 1: http://koszalin.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/218/218-84841.jpg (data dostępu: 09.02.2021 r.) 

 Źródło zdjęcia 2: http://koszalin.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/218/218-84844.jpg (data dostępu: 09.02.2021 r.) 

Opis: W nocy z 12 na 13 lutego 2020 r. dwudziestodziewięcioletni mężczyzna dopuścił się aktów 

wandalizmu na trzech przydrożnych kapliczkach w miejscowościach Jacinki, Kościernica 

i Szczeglino w powiecie koszalińskim. W kapliczkach poobijany został gzyms, zniszczona 

została figura Matki Bożej, połamany krzyż oraz porozbijane donice. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  76-010 Jacinki (W), Kościernica (W), Szczeglino (W) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/zachodniopomorskie-

zarzuty-dla-29-latka-za-zbezczeszczenie-przydroznych-kapliczek,55282.html 

(data dostępu: 09.02.2021 r.) 

 http://koszalin.policja.gov.pl/zk/aktual/aktualnosci/31691,Zatrzymany-29-

latek-za-uszkodzenie-przydroznych-kapliczek.html (data dostępu: 09.02.2021 

r.) 

 https://www.se.pl/koszalin/ludzie-sa-zszokowani-mlody-mezczyzna-szedl-i-

niszczyl-przydrozne-kapliczki-zdjecia-aa-hgP7-3QDF-msQY.html (data 

dostępu: 09.02.2021 r.) 

 https://gk24.pl/29latek-niszczyl-przydrozne-kapliczki-zostal-zatrzymany-

zdjecia/ar/c1-14789526 (data dostępu: 09.02.2021 r.)  
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13. Profanacja kościoła 

 pw. Chrystusa Odkupiciela w Końskich 
Data: 16.02.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://www.radio.kielce.pl/themes/upload/s7/2020/02/666-135244.jpg (26.12.2020 r.) 

Opis: 16 lutego 2020 r. nieznani sprawcy namalowali na murach kościoła pw. Chrystusa Odkupiciela 

w Końskich satanistyczny symbol "666" z dopiskiem "Ty Jesteś Bóg". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  26-200 Końskie (M) 

Województwo:  świętokrzyskie 

Stan postępowania: Policja poszukuje sprawcy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://deon.pl/kosciol/sprofanowano-kosciol-w-konskich-namalowano-
satynistyczne-symbole,764313 (data dostępu 20.02.2020 r.) 

 http://www.radio.kielce.pl/pl/post-100389 (data dostępu: 21.02.2020 r.) 

 https://www.niedziela.pl/artykul/49537/Diecezja-radomska-satanistyczny-
symbol-na (data dostępu: 25.09.2020 r.) 
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14. Włamanie do cerkwi 

 pw. św. Apostoła i Ewangelisty Marka 

 w Białej Podlaskiej 
Data: 22/23.02.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://s3.tvp.pl/images2/c/5/f/uid_c5f3cb631579f6617afc0fe2134750cb1582523557199_width_1280_play_0 
 _pos_0_gs_0_height_720_sprawcow-jeszcze-nie-ustalono-fot-prawoslawnyordynariatwpmilplks-mjr-lukasz- godun.jpg (data 

 dostępu: 24.02.2021 r.) 

Opis: W nocy z 22 na 23 lutego 2020 r. nieznani sprawcy włamali się do cerkwi pw. św. Apostoła 
i Ewangelisty Marka w Białej Podlaskiej. Złodzieje wybili szybę i ukradli księgi liturgiczne, 

kielich eucharystyczny oraz ewangeliarz ołtarzowy. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  21-500 Biała Podlaska (M) 

Województwo:  lubelskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, prawosławie 

Źródło informacji: https://www.dziennikwschodni.pl/biala-podlaska/wlamanie-do-cerkwi-w-

bialej-podlaskiej-ukradziono-kielich-i-zbezczeszczono-

oltarz,n,1000260947.html (data dostępu: 23.02.2021 r.) 

 https://www.tvp.info/46796340/wlamanie-do-cerkwi-sprawca-zostawil-po-

sobie-slady-krwi-wieszwiecej (data dostępu: 23.02.2021 r.) 

 https://www.lublin112.pl/wlamanie-do-cerkwi-w-bialej-podlaskiej-sprawcy-

ukradli-kielich-eucharystyczny-i-zbezczescili-oltarz-zdjecia/ (data dostępu: 

23.02.2021 r.) 

 https://wiadomosci.cerkiew.pl/news.php?id_n=2923&id=2 (data dostępu: 

23.02.2021 r.)  
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15. Kradzież w kościele 

 pw. św. Bartłomieja Apostoła w Osieku Wielkim 
Data: 23.02.2020 r. 

Opis: 23 lutego 2020 r. dwóch mężczyzn w wieku dwudziestu trzech i dwudziestu jeden lat 

wyniosło z kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Osieku Wielkim stojącą przy wejściu 

głównym drewnianą skrzynkę na datki wraz ze znajdującą się w niej gotówką. W momencie 

dokonywania kradzieży sprawcy byli pod wpływem alkoholu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  62-600 Osiek Wielki (W) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Sprawcom postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/kryminal/488716-pijani-mezczyzni-okradli-kosciol-bo-
zabraklo-im-na-alkohol (data dostępu: 26.02.2020 r.) 

 http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/217309,Kolo-
Zatrzymani-za-kradziez-pieniedzy-z-kosciola.html (data dostępu: 25.08.2020 
r.) 
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16. Zniszczenie kapliczki Matki Bożej 

 w Staniszczach Małych 
Data: 01.03.2020 r. 

Opis: 2 marca 2020 r. nieznani sprawcy wybili szybę i rozbili figurę Matki Bożej w przydrożnej 

kapliczce znajdującej się nieopodal cmentarza w Staniszczach Małych. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  47-113 Staniszcze Małe (W) 

Województwo:  opolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.strzelec.info/wiadomosci/397,kolejne-swiete-miejsce-
zdewastowane (data dostępu: 01.10.2020 r.) 

 https://www.strzelec.info/wiadomosci/429,atakuja-matke-boska (data 
dostępu: 01.10.2020 r.) 
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17. Kradzież i profanacja w kościele 

 pw. św. Andrzeja Apostoła w Kędzierzynie 
Data: 02.03.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://tvn24.pl/poznan/cdn-zdjecie-vd8br1-kosciol-pw-sw-andrzeja-apostola-w-kedzierzynie-

 4296832/alternates/LANDSCAPE_840 (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 2 marca 2020 r. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Kędzierzynie nieznani sprawcy 

włamali się do tabernakulum, ukradli przedmioty liturgiczne (monstrancję i kielich mszalny) 

oraz dopuścili się profanacji Najświętszego Sakramentu wysypując na ołtarz konsekrowane 

hostie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  62-220 Kędzierzyn (W) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/kradziez-i-profanacja-w-
kosciele-pod-gnieznem-policja-szuka-sprawcow (data dostępu: 02.03.2020 r.) 

 https://tvn24.pl/poznan/kedzierzyn-wlamanie-do-kosciola-zniknela-
monstrancja-i-kielich-mszalny-4296777 (data dostępu: 02.03.2020 r.) 

 https://gniezno.naszemiasto.pl/kradziez-w-kosciele-w-kedzierzynie-straty-
wyceniono-na-co/ar/c1-7581591 (data dostępu: 15.08.2020 r.) 
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18. Kradzież w kościele 

pw. św. Marii Magdaleny w Czersku 
Data: 14.03.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://www.wizjalokalna.pl/userfiles/image/DSC08235.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://www.wizjalokalna.pl/userfiles/image/DSC08249.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 14 marca 2020 r. dwaj młodzi mężczyźni, dziewiętnastolatek i dwudziestodwulatek, ukradli 

pieniądze ze skarbon na datki wystawionych w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Czersku. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  89-650 Czersk (M) 

Województwo:  pomorski 

Stan postępowania: Sprawców zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.se.pl/trojmiasto/pomorskie-zlodzieje-obrabowali-kosciol-szuka-
ich-policja-zdjecia-aa-6YcU-KKuw-aBLP.html (data dostępu: 16.03.2020 r.)   

 http://www.wizjalokalna.pl/b-aktualizacja-br-sprawcy-kradziezy-pieniedzy-
br-ze-skarbon-w-czerskim-kosciele-br-sa-juz-w-rekach-policji-zostali-
zatrzymani-w-pociagu-br-zdjecia-wideo-b-art34304 (data dostępu: 
17.03.2020 r.) 
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19. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej 

w Dąbrowie Górniczej 
Data: 21.03.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://www.niedziela.pl/gifs/portaln/624x400/1584801999.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 21 marca 2020 r. trzydziestodziewięcioletni mężczyzna zniszczył mensę ołtarzową, krzyż 

oraz zabytkowe figury w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  41-300 Dąbrowa Górnicza (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://m.niedziela.pl/artykul/50624//Dabrowa-Gornicza-Profanacja- w-
Sanktuarium (data dostępu: 21.03.2020 r.) 

 https://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/dabrowa-gornicza-profanacja-
oltarza-w-sanktuarium-matki/ar/c1-7612045 (data dostępu: 15.08.2020 r.) 

 https://dziennikzachodni.pl/profanacja-kosciola-w-dabrowie-gorniczej-
mezczyzna-zniszczyl-oltarze-sanktuarium-matki-bozej-anielskiej-sprawce-
zatrzymali/ar/c1-14872239 (data dostępu: 15.08.2020 r.) 

 https://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,25809901,pijany-
mezczyzna-zdewastowal-oltarz-w-bazylice-matki-boskiej.html (data dostępu: 
15.08.2020 r.)  
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20. Włamanie do cerkwi 

pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi 
Data: 21.03.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia 1: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/cd/87/5e907746c87c1_p.jpg?1586526025 (data dostępu: 24.02.2021 r.) 

 Źródło zdjęcia 2: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/50/64/5e90774fef3d1_p.jpg?1586526033 (data dostępu: 24.02.2021 r.) 

Opis: 21 marca 2020 r. dwudziestodwuletni mężczyzna, wybijając szybę w drzwiach w przedsionku, 

włamał się do cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi. Sprawca splądrował wnętrze 

świątyni w poszukiwaniu datków i zniszczył trzy skarbonki, do których wierni wrzucali 

pieniądze przeznaczone na kontynuację remontu świątyni. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  90-001 Łódź (M) 

Województwo:  łódzkie 

Stan postępowania: Sprawca przyznał się do winy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, prawosławne 

Źródło informacji: https://lodz.tvp.pl/47226260/nieznani-sprawcy-okradli-cerkiew-pw-sw-

aleksandra-newskiego-w-lodzi (data dostępu: 23.02.2021 r.) 

 https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,25810399,wlamanie-do-cerkwii-pw-

sw-aleksandra-newskiego-w-lodzi.html (data dostępu: 23.02.2021 r.) 

 https://dzienniklodzki.pl/wlamanie-do-cerkwi-w-lodzi-zlodzieje-obrabowali-

skarbonki/ar/c1-14872691 (data dostępu: 23.02.2021 r.) 

 https://expressilustrowany.pl/policja-w-lodzi-zlapala-zlodzieja-ktory-wlamal-

sie-do-cerkwi-przy-ul-kilinskiego-ma-na-swym-koncie-rowniez-wlamania-do-

innych/ar/c15-14912390 (data dostępu: 23.02.2021 r.)  
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21. Profanacja kościoła 

pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu 
Data: 24/25.03.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://ocdn.eu/pulscms-

transforms/1/4IZktkuTURBXy9iNGM5OTgwZi03ODAyLTRiMzEtYWY1Mi1jNGFmNGQyZWFjMjUuanBlZ5KVAwAAzQO9zQIakwXNA

xTNAbw (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 24 na 25 marca 2020 r. nieznani sprawcy namalowali niebieskim sprayem napis 

"zdejmij suknię śmieciu" na drzwiach wejściowych do kościoła pw. Zmartwychwstania 

Pańskiego w Poznaniu. Oprócz tego na fasadzie świątyni sprawcy narysowali symbol anarchii. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  60-001 Poznań (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/poznan/poznan-ktos-zniszczyl-drzwi-
kosciola-na-wildzie-obrazliwy-napis/mpscz0j (data dostępu: 25.03.2020 r.) 

 https://gloswielkopolski.pl/obrazliwy-napis-na-drzwiach-poznanskiego-
kosciola-to-jest-profanacja-nie-ma-watpliwosci-proboszcz-sprawe- zgloszono-
policji/ar/c1-14878345 (data dostępu: 25.03.2020 r.) 
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22. Akt wandalizmu na cmentarzu w Wysokiej 
Data: 29.03.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: 
https://wadowiceonline.pl/images/stories/ZDJECIA/2020/wandalizm_na_cmentarzu_w_wysokiej/galeria/01.jpg (data dostępu: 
26.12.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: 

https://wadowiceonline.pl/images/stories/ZDJECIA/2020/wandalizm_na_cmentarzu_w_wysokiej/galeria/03.jpg (data dostępu: 

26.12.2020 r.) 

Opis: 29 marca 2020 r. na cmentarzu w Wysokiej koło Wadowic dwudziestodwuletni mężczyzna 

zniszczył kilka nagrobków: rozbił płyty nagrobne, poprzewracał krzyże oraz porozrzucał 

kwiaty i znicze. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  34-105 Wysoka (W) koło Wadowic 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://wadowiceonline.pl/wydarzenia/15819-wandalizm-na-cmentarzu-w-
wysokiej-ktos-zniszczyl-pomniki (data dostępu: 29.03.2020 r.) 

 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-06-02/sprawcy-dewastacji-
grobow-zatrzymani-jeden-z-nich-kradl-krzyze/ (data dostępu: 10.09.2020 r.) 
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23. Zniszczenie kapliczki 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 

i Matki Bożej w Gąsiorowicach 
Data: 30.03.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: http://doxa.fm/wp-content/uploads/2020/03/0330_Profanacja4.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 30 marca 2020 r. w przydrożnej kapliczce w Gąsiorowicach nieznani sprawcy powybijali 

szyby, zniszczyli figurę Serca Pana Jezusa i oderwali głowy dwóm rzeźbom Matki Boskiej. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  47-133 Gąsiorowice (W) 

Województwo:  opolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://doxa.fm/audycja/oburzajaca-profanacja-kapliczki/ (data dostępu: 
30.03.2020 r.) 

 https://www.24opole.pl/32693,Uciete_glowy_swietych_i_wybite_szyby._Akt
_chuliganstwa_w_Gasiorowicach,wiadomosc.html (data dostępu: 01.10.2020 
r.) 
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24. Zniszczenie kapliczki 

Matki Bożej w Ozimku 
Data: 03.04.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://radiopark.fm/media/system/aktualnosci/s_91666702-2829804953768707-1770073528691851264-o.jpg 

(data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 3 kwietnia 2020 r. nieznany sprawca roztrzaskał figurę Matki Bożej z kapliczki znajdującej się 

przed kościołem pw. św. Jana Chrzciciela w Ozimku. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  46-040 Ozimek (M) 

Województwo:  opolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://radiopark.fm/jeszcze-jedna-zniszczona-kapliczka--teraz-w-
ozimku,49,4719.html (data dostępu: 03.04.2020 r.) 

 https://www.strzelec.info/wiadomosci/609,ataki-zaczely-sie-w-styczniu (data 
dostępu: 01.10.2020 r.) 
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25. Akt wandalizmu 

w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Marii Panny w Katowicach 
Data: 12.04.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/f1/66/5ec7c5a517f66_o,size,933x0,q,70,h,c920f1.jpg (data dostępu: 

26.12.2020 r.) 

Opis: 12 kwietnia 2020 r. nieznany mężczyzna zniszczył gipsową figurę oraz uszkodził drewniany 

świecznik w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  40-001 Katowice (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Policja poszukuje sprawcy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://katowice.naszemiasto.pl/kosciol-mariacki-w-katowicach-zniszczono-
rzezbe-i-swiecznik/ar/c1-7718109 (data dostępu: 22.05.2020 r.)  

 http://katowice.slaska.policja.gov.pl/k14/informacje/wiadomosci/287605,Po
dejrzewany-o-zniszczenie-mienia-w-kosciele-czy-rozpoznajesz.html (data 
dostępu: 22.05.2020 r.) 
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26. Kradzież figurek Maryi 

z przydrożnych kapliczek w Pokrzywnicy 

Data: 27.04.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://radio.opole.pl/public/info/2020/2020-04-27_158797680120.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 27 kwietnia 2020 r. nieznani sprawcy ukradli dwie figurki Maryi z kapliczek w Pokrzywnicy, 

w gminie Reńska Wieś. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  47-208 Pokrzywnica (W) w gminie Reńska Wieś 

Województwo:  opolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://radio.opole.pl/100,322118,renska-wies-ktos-zniszczyl-kapliczki-i-
ukradl-fi (data dostępu: 25.08.2020 r.) 

 https://radio.opole.pl/100,324530,kolejna-kradziez-figurki-maryjnej (data 
dostępu: 25.08.2020 r.) 

 Weryfikacja informacji w rozmowie telefonicznej z proboszczem parafii z dn. 
28 grudnia 2020 r. 
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27. Akt wandalizmu 

na terenie Kalwarii Panewnickiej w Katowicach 

Data: 28.04.2020 r. 

   

 Źródło zdjęcia 1: https://www.niedziela.pl/gifs/portaln/624x400/1588362626.jpg (data dostępu: 20.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://wf2.xcdn.pl/files/20/04/28/073808_pK1R_259249_5896783324797468672_o_82.jpg.webp (data 

dostępu: 20.02.2021 r.) 

Opis: 28 kwietnia 2020 r. nieznani sprawcy nanieśli graffiti na zabytkowy mur okalający Kalwarię 

Panewnicką w Katolwicach. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  40-001 Katowice (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Sprawa nie została zgłoszona. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://katowice.gosc.pl/doc/6278695.Katowice-Wandale-popisali-mur-
okalajacy-Kalwarie-Panewnicka (data dostępu: 20.02.2021 r.) 

 https://ekai.pl/kolejny-akt-wandalizmu-przy-bazylice-oo-franciszkanow-w-
panewnikach/ (data dostępu: 20.02.2021 r.) 

 https://warszawa.niedziela.pl/artykul/52582/Katowice-wandale-zniszczyli-
mur-Kalwarii (data dostępu: 20.02.2021 r.) 
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28. Kradzież w kościele 

pw. św. Jacka w Rzeszowie 
Data: 03.05.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/e3/4e/5eaecab913177_o,size,933x0,q,70,h,61dd39.jpg (data dostępu: 

 26.12.2020 r.) 

Opis: 3 maja 2020 r. nieznany sprawca dokonał kradzieży skarbonki z ofiarami na rzecz ubogich 

znajdującej się w dominikańskim kościele pw. św. Jacka w Rzeszowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  35-001 Rzeszów (M) 

Województwo:  podkarpackie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.eska.pl/rzeszow/kradziez-w-kosciele-dominikanow-w-
rzeszowie-bracia-szukaja-zlodzieja-aa-EJRs-3wF6-5bSc.html (data dostępu: 
04.05.2020 r.) 

 https://rzeszow.naszemiasto.pl/kradziez-w-kosciele-dominikanow-w-
rzeszowie-zakonnicy/ar/c1-7684565 (data dostępu: 04.05.2020 r.) 

 https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,25916934,rzeszow-kradziez-
w-kosciele-dominikanow-pieniadze-byly-przeznaczone.html (data dostępu: 
04.05.2020 r.) 

 https://nowiny24.pl/z-kosciola-ojcow-dominikanow-w-rzeszowie-zlodziej-
ukradl-skarbone/ar/c1-14950006 (data dostępu: 04.05.2020 r.) 
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29. Kradzież figurki Matki Bożej w Landzmierzu 
Data: 07.05.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://static.lokalna24.pl/data/media/2020/05/13/bb04c27ca2fdecab6eb9c9471264c2cf.jpg (data dostępu: 
13.12.2020 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://radio.opole.pl/public/info/2020/2020-05-15_158954027220.jpg (data dostępu: 13.12.2020 r.) 

Opis: 7 maja 2020 r. nieznany sprawca ukradł figurkę Matki Bożej z niszy przydrożnego krzyża 

(kapliczki) w Landzmierzu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  47-253 Landzmierz (W) 

Województwo:  opolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.lokalna24.pl/wiadomosci/4050,skandal-w-landzmierzu-
skradziono-figurke-matki-boskiej (data dostępu: 25.08.2020 r.) 

 https://radio.opole.pl/100,324530,kolejna-kradziez-figurki-
maryjnej&s=4&si=4&sp=4 (data dostępu: 25.08.2020 r.) 
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30. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku 
Data: 10.05.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://esanok.pl/wp-content/uploads/01-179-768x581.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 10 maja 2020 r. trzydziestoośmioletni mężczyzna dokonał aktu wandalizmu na terenie parafii 

pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku: powybijał szyby w drzwiach i oknach świątyni, 

zniszczył gabloty kościelne, a także poważnie uszkodził samochody księży. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  38-500 Sanok (M) 

Województwo:  podkarpackie 

Stan postępowania: Sprawcę zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.pch24.pl/profanacja-w-sanoku--wybite-szyby-w-kosciele--
zniszczone-gabloty--uszkodzone-samochody-kaplanow,75951,i.html (data 
dostępu: 12.05.2020) 

 https://tygodniksanocki.pl/2020/05/11/akty-wandalizmu-na-kosciele-
farnym/ (data dostępu: 19.10.2020 r.) 

 https://esanok.pl/2020/sanok-38-latek-zdewastowal-kosciol-farny-i-
samochody-ksiezy-foto-00e7ts.html (data dostępu: 19.10.2020 r.) 
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31. Kradzież na terenie parafii 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

i św. Augustyna Biskupa w Kurozwękach 
Data: 19/20.05.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.radio.kielce.pl/themes/upload/s7/2020/05/dekanat-staszow-15-113640.jpg (data dostępu: 

09.02.2021 r.) 

Opis: W nocy z 19 na 20 maja 2020 r. czterdziestodwuletni mężczyzna ukradł witraż oraz cztery 

obrazy znajdujące się w gablotach przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

i św. Augustyna Biskupa w Kurozwękach. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  28-200 Kurozwęki (W) 

Województwo:  świętokrzyskie 

Stan postępowania: Sprawca przyznał się do winy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.se.pl/kielce/kurozweki-nie-bal-sie-boga-i-ukradl-witraz-z-

kosciola-aa-ipzt-YsJW-HrCg.html (data dostępu: 09.02.2021 r.) 

 https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,25964377,zlodziej-ukradl-witraz-i-

cztery-obrazy-z-kosciola-w-kurozwekach.html (data dostępu: 09.02.2021 r.) 

 https://www.radio.kielce.pl/pl/post-106676 (data dostępu: 09.02.2021 r.) 

 https://misyjne.pl/swietokrzyskie-mezczyzna-ukradl-z-kosciola-witraz-i-

obrazy/ (data dostępu: 09.02.2021 r.) 
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32. Akt wandalizmu w ewangelicko-augsbuskim 

Kościele Zbawiciela w Kluczborku 
Data: 20/21.05.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/1b/65/5ed1140258139_o,size,933x0,q,70,h,b93afc.jpg (data dostępu: 
26.12.2020 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/1b/65/5ed114028ca74_o,size,933x0,q,70,h,a00de1.jpg (data dostępu: 
26.12.2020 r.) 

Opis: W nocy 20/21 maja 2020 r. nieznani sprawcy dopuścili się aktu wandalizmu na zabytkowym 

XIV-wiecznym Kościele Zbawiciela w Kluczborku. Wandale wybili trzy witraże, oleistą cieczą 

oblali drzwi wejściowe i drzwi od zakrystii oraz zniszczyli elewację świątyni. Szkody 

wyrządzone na zabytkowym kościele oszacowano wstępnie na 30 tys. złotych. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  46-200 Kluczbork (M) 

Województwo:  opolskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, ewangelicko-augsburskie 

Źródło informacji: https://kluczbork.naszemiasto.pl/wandale-zniszczyli-najstarszy-zabytek-w-
kluczborku-zdjecia/ar/c1-7729937 (data dostępu: 22.10.2020 r.) 

 http://radio.opole.pl/100,325792,wybite-okna-zniszczona-elewacja-i-drzwi-
oblane-o (data dostępu: 25.05.2020 r.) 
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33. Kradzież w kościele w Nowym Sączu 
Data: 22.05.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://sadeczanin.info/sites/default/files/journos/user17399/2020/05/przedmioty_odzyskane_z_kradziezy_w_swiatyni_w_no

wym_saczu.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 22 maja 2020 r. czterdziestosześcioletni mężczyzna ukradł naczynia liturgiczne i sprzęt 

elektroniczny z jednego z kościołów w Nowym Sączu. Proboszcz parafii oszacował straty 

na kilka tysięcy złotych. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  powyżej 45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  33-300 Nowy Sącz (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Sprawcę zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.dts24.pl/nowy-sacz-okradl-kosciol-wraz-z-paserem-uslyszal-
zarzuty/ (data dostępu: 26.05.2020 r.) 

 https://sadeczanin.info/pod-paragrafem/kradziez-w-sadeckim-kosciele-
zlodziej-zabral-sprzet-i-naczynia-liturgiczne (data dostępu: 22.10.2020 r.) 

 https://nowysacz.naszemiasto.pl/nowy-sacz-okradl-jeden-z-nowosadeckich-
kosciolow-a-lupy/ar/c15-7723389 (data dostępu: 22.10.2020 r.) 
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34. Kradzież i zniszczenie grobów 

na cmentarzu parafialnym w Podłężu 
Data: 28/29.05.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/2e/f5/5ed64d1645bfd_p.jpg?1591104931 (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: W nocy 28/29 maja 2020 r. dwudziestoośmioletni mężczyzna ograbił dziesięć mogił 

na cmentarzu parafialnym w Podłężu. Sprawca poodrywał z nagrobków metalowe krzyże 

oraz drobne, będące elementami krzyży, figury nagrobne. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  32-003 Podłęże (W) gmina Niepołomice 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Sprawca przyznał się do winy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://tvn24.pl/krakow/wysoka-podleze-policja-zatrzymala-dwoch-
mezczyzn-podejrzanych-o-dewastowanie-cmentarza-4601267 (data dostępu: 
22.10.2020 r.) 

 https://dziennikpolski24.pl/gmina-niepolomice-pijany-28latek-zdewastowal-
groby-na-cmentarzu-parafialnym-w-podlezu/ar/c15-15004647 (data dostępu: 
04.06.2020 r.) 

 https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-skradzione-krzyze-zniszczone-
nagrobki-pijani-mezczyzni-dewas,nId,4531602 (data dostępu: 22.10.2020 r.) 
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35. Zniszczenie plenerowych 

stacji drogi krzyżowej na górze Paproć 
Data: 02.06.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://cdn.glos24.pl/2020/06/101012242_2743409489226807_32905728643647406 
08_n.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: https://cdn.glos24.pl/2020/06/8.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 2 czerwca 2020 r. nieznani sprawcy poprzewracali, połamali i porozrzucali krzyże 

plenerowych stacji drogi krzyżowej na górze Paproć (nad Limanową). 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  Paproć (góra) nad Limanową: 34-600 Limanowa (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://glos24.pl/ktos-zniszczyl-stacje-drogi-krzyzowej-na-gorze-paproc (data 
dostępu: 02.06.2020 r.) 

 http://tymbark.in/wandale-zniszczyli-krzyze-stacji-drogi-krzyzowej-na-
paproci-komu-one-przeszkadzaly/ (data dostępu: 22.10.2020 r.) 
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36. Akt wandalizmu na cmentarzu 

w Tarnowie-Mościcach 
Data: 03.06.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://static.tarnowska.tv/data/media/2020/06/05/s4_8806fb7a990fbaa1582c5bae50f2ed90.jpg (data 
dostępu: 26.12.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: https://static.tarnowska.tv/data/media/2020/06/05/s4_cbb81a813e124224237273c3842c4650.jpg (data 

dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 3 czerwca 2020 r. dwudziestojednoletni mężczyzna powyrywał krzyże i tablice nagrobne, 

porozrzucał wiązanki kwiatów, poprzewracał kosze na śmieci i porozbijał znicze na cmentarzu 

komunalnym w Tarnowie-Mościcach. W efekcie działań wandala uszkodzonych zostało 

kilkadziesiąt grobów. Sprawca w momencie dokonywania aktów wandalizmu był pod 

wpływem alkoholu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  33-100 Tarnów (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Sprawca przyznał się do winy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://www.se.pl/tarnow/tarnow-widok-jak-po-ataku-satanistow-wyrwane-
krzyze-zniszczone-znicze-i-nagrobki-zdjecia-aa-cfvG-UAfq-z5Gf.html (data 
dostępu: 05.06.2020 r.) 

 https://www.tarnowska.tv/wiadomosci/5909,odpowie-za-zniszczenie-
grobow-na-cmentarzu-w-moscicach (data dostępu: 24.10.2020 r.) 

 https://tarnow.naszemiasto.pl/tarnow-zdewastowal-groby-na-cmentarzu-w-
moscicach-bo-byl/ar/c1-7741893 (data dostępu: 24.10.2020 r.) 
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37. Profanacja przydrożnej kapliczki w Kicharach 
Data: 07.06.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://tyna.info.pl/wp-content/uploads/103320532_867418533740550_8407401205753049995_n-

1536x1152.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 7 czerwca 2020 r. nieznany sprawca umieścił napis "czciciele szatana, gwałciciel, morderca" 

na murach przydrożnej kapliczki w Nowych Kicharach. Na fasadzie budynku stojącej obok 

kapliczki remizy strażackiej wandal napisał m.in. "seminarium to szkoła księdzów gwałcicieli". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  27-620 Nowe Kichary (W) 

Województwo:  świętokrzyskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://tyna.info.pl/wandalizm-w-kicharach-w-gminie-dwikozy-ktos-zniszczyl-
figurke-zdjecia1/ (data dostępu: 20.06.2020 r.) 

 https://tyna.info.pl/wandalizm-w-kicharach-w-gminie-dwikozy-ktos-zniszczyl-
figurke-zdjecia1/3/ (data dostępu: 20.06.2020 r.) 
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38. Akt wandalizmu 

na murze cmentarza żydowskiego w Tarnowie 
Data: 10.06.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-QpLX-L5aL-jx75_tarnow-antysemickie-graffiti-na-murze-

cmentarza-zydowskiego-664x442-nocrop.jpg (data dostępu: 08.03.2021 r.) 

Opis: 11 czerwca 2020 r. na południowo-wschodnim fragmencie muru okalającego cmentarz 

żydowski w Tarnowie nieznany sprawca wykonał antysemickie graffiti.  Sprawca przy pomocy 

czerwonego sprayu przekreślił ozdabiającą ścianę kirkutu gwiazdę Dawida, a obok umieścił 

litery A oraz J. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  33-100 Tarnów (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: judaizm 

Źródło informacji: https://www.se.pl/tarnow/tarnow-antysemickie-graffiti-na-murze-

cmentarza-zydowskiego-aa-3dm8-M9L4-enNT.html (data dostępu: 

08.03.2021 r.) 

 https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/tarnow/wandale-znowu-

zdewastowali-mur-tarnowskiego-cmentarza-zydowskiego/ (data dostępu: 

08.03.2021 r.) 

 https://gazetakrakowska.pl/mur-cmentarza-zydowskiego-w-tarnowie-znowu-

stal-sie-celem-wandali-policja-probuje-ustalic-sprawce/ar/c15-15022722 

(data dostępu: 08.03.2021 r.) 
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39. Kradzież w parafii pw. Świętych Polskich 

Braci Męczenników w Bydgoszczy 
Data: 11.06.2020 r. 

 

Opis: 11 czerwca 2020 r. nieznany sprawca ukradł kielich mszalny oraz paramenty liturgiczne 

z Sanktuarium pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  85-001 Bydgoszcz (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Zgłoszenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: Zgłoszenie do OIK sygnatura 2020/10/06 

 (potwierdzenie zdarzenia: kuria i parafia). 
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40. Akt wandalizmu na cmentarzu farnym 

w Grudziądzu 
Data: 13/14.06.2020 r. 

  

Źródła zdjęcia: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/3f/3c/5ee8e06d80a91_o,size,933x0,q,70,h,b936a1.jpg (data dostępu: 

26.12.2020 r.) 

Opis: W nocy 13/14 czerwca 2020 r. trzydziestosześcioletni mężczyzna zniszczył kilkanaście 

nagrobków, przewracając płyty, rozbijając wazony na kwiaty i tłukąc szklane znicze na 

grudziądzkiej nekropolii usytuowanej przy ul. Cmentarnej. Akt wandalizmu zarejestrowały 

kamery zamontowane na terenie cmentarza. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  86-300 Grudziądz (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://grudziadz.naszemiasto.pl/wandal-zniszczyl-groby-na-cmentarzu-w-
grudziadzu-zdjecia/ar/c1-7759031 (data dostępu: 18.06.2020 r.) 

 https://pomorska.pl/zatrzymano-wandala-ktory-zniszczyl-nagrobki-na-
cmentarzu-w-grudziadzu/ar/c1-15039788 (data dostępu: 24.10.2020 r.) 

 https://bydgoszcz.tvp.pl/48636816/wandal-zniszczyl-nagrobki (data dostępu: 
24.10.2020 r.)  
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41. Kradzież w kościele 

pw. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu 
Data: 15.06.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://n-15-1.dcs.redcdn.pl/file/o2/redefine/cp/xy/xysm9d98358wk5au75jmx7tb5r6im5qm.jpg (data dostępu: 

26.12.2020 r.) 

Opis: 15 czerwca 2020 r. trzydziestodwuletni mężczyzna ukradł figurkę św. Franciszka z Fatimy 

z kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu (woj. śląskie). 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  43-150 Bieruń (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Sprawca przyznał się do winy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-06-18/ukradl-z-kosciola-
figurke-sw-franciszka-miala-przyniesc-mu-szczescie/ (data dostępu: 
18.06.2020 r.) 

 https://dziennikzachodni.pl/bierun-skradl-rzezbe-modlacego-sie-chlopca-z-
kosciola-sw-bartlomieja-wierzyl-ze-przyniesie-mu-szczescie/ar/c15-15030246 
(data dostępu: 24.10.2020 r.) 
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42. Profanacja kościoła w Wieleniu 
Data: 18.06.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-zWAP-5gYv-Hxsa_wielen-do-kropielnicy-w-kosciele-wlali-alkohol-

nasikali-na-podloge-a-przed-krzyzem-oddali-kal-664x442-nocrop.PNG (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 18 czerwca 2020 r. dwoje dwudziestoletnich mężczyzn nasikało na podłogę przed wejściem 

do kaplicy oraz oddało kał pod krzyżem misyjnym znajdującym się przed świątynią, a także 

piło alkohol i paliło papierosy pozostawiając niedopałki i popiół na klęcznikach w jednym 

z kościołów w Wieleniu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzn, mężczyzn 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  64-730 Wieleń (M) pow. czarnkowsko-trzcianecki 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Sprawcom postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.se.pl/poznan/wielen-do-kropielnicy-w-kosciele-wlali-alkohol-
nasikali-na-podloge-a-przed-krzyzem-oddali-kal-aa-BS7f-kWGx-NWeo.html 
(data dostępu: 23.06.2020 r.) 

 https://www.asta24.pl/2020/06/22/oddali-mocz-na-krzyz-pili-alkohol-i-pali-
papierosy-w-kosciele (data dostępu: 22.06.2020 r.) 
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43. Profanacja na cmentarzu w Pile 
Data: 21.06.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/pourywane-krzyze-zniszczone-nagrobki-taki-obraz-zastano-po-

weekendzie-na-cmentarzu-komunalnym-w-pile (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 21 czerwca 2020 r. nieznani sprawcy sprofanowali ponad 20 miejsc spoczynku na cmentarzu 

komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile. Wandale poodrywali z nagrobków krzyże 

i metalowe części ozdobne, które następnie porozrzucali przy grobach. Jeden z krzyży został 

przez sprawców odwrócony do góry nogami i wbity w ziemię. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  64-900 Piła (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://poznan.tvp.pl/48639252/akt-wandalizmu-czy-profanacja-zniszczone-
groby-w-pile (data dostępu: 22.06.2020 r.) 

 http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/pourywane-krzyze-zniszczone-
nagrobki-taki-obraz-zastano-po-weekendzie-na-cmentarzu-komunalnym-w-
pile (data dostępu: 23.06.2020 r.) 

 https://pila.naszemiasto.pl/nie-maja-zadnych-swietosci-jedni-zdewastowali-
groby-inni/ar/c15-7771066 (data dostępu: 23.06.2020 r.) 

 https://zycie.pila.pl/artykul/uszkodzone-nagrobki-na/1017128 (data dostępu: 
23.06.2020 r.) 
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44. Kradzież w kościele 

pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach 
Data: 23.06.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://img.wprost.pl/img/kadr-z-nagrania-monitoringu/3e/60/e49d917172e0e3de58395c500315.jpeg (data 

dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 23 czerwca 2020 r. dwudziestoośmioletni mężczyzna ukradł puszkę z pieniędzmi z kościoła 

pw. Matki Bożej Różańcowej w Puławach. Sprawca został zarejestrowany przez kamery 

monitoringu parafialnego, gdy wynosił ze świątyni stojak na prasę, do którego 

przytwierdzona była puszka z pieniędzmi. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  24-100 Puławy (M) 

Województwo:  lubelskie 

Stan postępowania: Sprawcę zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.wprost.pl/kraj/10338220/ukradl-puszke-z-pieniedzmi-z-
kosciola-w-pulawach-wpadl-bo-natknal-sie-na-komendanta-policji.html (data 
dostępu: 25.06.2020 r.) 

 https://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/ukradl-puszke-z-pieniedzmi-z-
kosciola-w-pulawach-zatrzymal-go-komendant-policji,n,1000268972.html 
(data dostępu: 25.06.2020 r.) 

 https://expresslubelski.pl/ukradl-puszke-z-pieniedzmi-spod-kosciola-w-
pulawach/ (data dostępu: 25.06.2020 r.) 
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45. Kradzież i zniszczenie nagrobków 

na cmentarzu w Rzadkowie 
Data: 26/27.06.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/cmentarne-hieny-na-cmentarzu-pod-pila (data dostępu: 

26.12.2020 r.) 

Opis: W nocy 26/27 czerwca 2020 r. nieznani sprawcy powyrywali krzyże i metalowe figurki 

świętych z ponad 30 grobów znajdujących się na cmentarzu we wsi Rzadkowo w Gminie 

Kaczory. Sprawcy ukradli większość mosiężnych i pozłacanych elementów 

ze zdewastowanych nagrobków. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  64-810 Rzadkowo (W) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: http://7dni.pila.pl/wiadomosci/kolejna-dewastacja-grobow-tym-razem-w-
rzadkowie/ (data dostępu: 27.06.2020 r.)  

 http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/cmentarne-hieny-na-
cmentarzu-pod-pila (data dostępu: 27.06.2020 r.) 
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46. Kradzież w kościele w Sulechowie 
Data: 18.07.2020 r. 

 

Opis: 18 lipca 2020 r. czterdziestojednoletni mężczyzna włamał się do jednego z kościołów 

w Sulechowie, rozbił pięć puszek na datki i ukradł z nich pieniądze. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  66-100 Sulechów (M) 

Województwo:  lubuskie 

Stan postępowania: Sprawca przyznał się do winy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://zgg.gosc.pl/doc/6412365.Zatrzymany-kolejny-raz-za-wlamanie-do-
kosciola (data dostępu: 17.07.2020 r.) 

 https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,25891450,zlodziej-
puszek-wlamal-sie-kosciola-ktory-byl-otwarty.html (data dostępu: 03.11.2020 
r.) 

 https://gazetalubuska.pl/sulechow-mezczyzna-po-raz-kolejny-wlamal-sie-do-
kosciola-szybko-zostal-zlapany-przez-policje-nie-uwierzycie-ile-ukradl/ar/c1-
15084123 (data dostępu: 03.11.2020 r.) 

  



 
 

Strona | 65  
 

47. Akt wandalizmu w kościele 

pw. Podwyższenia Świętego Krzyża 

w Brzezinach 
Data: 21.07.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://i.iplsc.com/zniszczony-witraz-w-kosciele-w-brzezinach/000AC0Z1HAYYXS9X-C122-F4.jpg (data dostępu: 

26.12.2020 r.) 

Opis: 21 lipca 2020 r. dwudziestotrzyletni mężczyzna podczas próby włamania do kościoła 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzezinach rozbił fragment zabytkowego witraża. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  95-060 Brzeziny (M) 

Województwo:  łódzkie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://fakty.interia.pl/lodzkie/news-wlamywacz-zniszczyl-zabytkowy-witraz-
w-kosciele-w-brzezinach,nId,4625678 (data dostępu: 22.07.2020 r.) 

 https://lodz.tvp.pl/49078273/wlamywacz-zniszczyl-zabytkowy-witraz-w-
kosciele-w-brzezinach (data dostępu: 03.11.2020 r.) 

 https://www.radiomaryja.pl/informacje/lodzkie-wlamywacz-zniszczyl-
zabytkowy-witraz-w-kosciele-w-brzezinach/ (data dostępu: 03.11.2020 r.) 
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48. Profanacja kościoła 

pw. św. Michała Archanioła w Goleszowie 
Data: 25/26.07.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/ae/a5/5f210d6b3d9f7_o,size,933x0,q,70,h,88c949.jpg (data dostępu: 

26.12.2020 r.) 

Opis: W nocy 25/26 lipca 2020 r. nieznani sprawcy namalowali białą farbą satanistyczne napisy na 

drzwiach kościoła pw. św. Michała Archanioła w Goleszowie. Poza pentagramem, liczbą 666 

i odwróconym krzyżem na drzwiach napisano po łacinie "Ecclesia Diaboli" i "Ora pro nobis 

Lucifer". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  43-440 Goleszów (W) powiat cieszyński 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/kryminal/511051-profanacja-kosciola-w-
goleszowie?fbclid=IwAR3B2h3Q__EP5rNQgMumCKHTFxJ93nY1Czsy3cy6K3Ek 
_nEoRf0xgQUCXpY (data dostępu: 27.07.2020 r.) 

 https://cieszyn.naszemiasto.pl/satanistyczne-napisy-na-drzwiach-kosciola-w-
goleszowie-kto/ar/c1-7826714 (data dostępu: 04.11.2020 r.) 

 https://m.facebook.com/OsrodekMonitorowaniaAntypolonizmu/posts/1286
905148321753?d=m (data dostępu: 31.07.2020 r.) 
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49. Kradzież w kościele w Olsztynie 
Data: 27.07.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://static.olsztyn.com.pl/static/articles_photos/30/30075/ccdc2f90b00f0a9057d8e5bf0ebbd8a4.jpg_slider_688.jpg (data 

dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 27 lipca 2020 r. dwudziestosześcioletni mężczyzna włamał się do jednego z olsztyńskich 

kościołów oraz na teren plebani. Łupem sprawcy padły pieniądze z kościelnych skarbon 

w łącznej kwocie ponad 5 tys. zł. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  10-001 Olsztyn (M) 

Województwo:  warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Sprawcę zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://tko.pl/56001,2020,08,06,okradl-kosciol-w-olsztynie-grozi-mu-kara-
do-10-lat-wiezienia (data dostępu: 25.08.2020 r.) 

 https://www.se.pl/olsztyn/okradl-kosciol-w-olsztynie-na-kilka-tysiecy-
zlotych-to-nie-byl-pierwszy-raz-aa-i2LW-FUTA-WJHd.html (data dostępu: 
25.08.2020 r.) 

 https://www.olsztyn.com.pl/artykul,podrozowal-po-polsce-i-okradal-
koscioly-obrabowal-tez-swiatynie-w-olsztynie-wideo,30075.html (data 
dostępu: 25.08.2020 r.) 

 https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/71396,Wlamal-sie-do-kosciola-
i-okradl-skarbony-zostal-zatrzymany.html (data dostępu: 25.08.2020 r.) 
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50. Kradzież w jednym z kościołów 

w Skierniewicach 
Data: 29.07.2020 r. 

 

Opis: Od kwietnia do lipca 2020 r. dwudziestojednoletni mężczyzna okradał jeden z kościołów 

w Skierniewicach. Z kościelnego sejfu sprawca ukradł w sumie 7 tys. zł oraz krzyże, kielichy 

i monstrancje. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  96-100 Skierniewice (M) 

Województwo:  łódzkie 

Stan postępowania: Sprawca przyznał się do winy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-07-28/byly-ministrant-13-razy-

wlamal-sie-do-kosciola-sa-zarzuty/ (data dostępu: 22.02.2021 r.) 

 https://lodz.tvp.pl/52091876/byly-ministrant-okradal-kosciol (data dostępu: 

22.02.2021 r.) 

 https://tusochaczew.pl/pl/473_na_sygnale/54044_-21-letni-ministrant-

okradajacy-skierniewicki-kosciol-zatrzymany-na-goracym-uczynku.html (data 

dostępu: 22.02.2021 r.) 

 https://kolumna24.pl/blog/news-

policja.kmp.skierniewice.zarzuty.za.kradziez.z.wlamaniem.do.zakr-8520.html 

(data dostępu: 22.02.2021 r.) 
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51. Kradzież w kościele 

pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

w Lęborku 
Data: 29.07.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://bi.im-g.pl/im/2c/f9/18/z26185772V,Podejrzany-o-wlamanie-do-kosciola-przyznal-sie-do-.jpg (data 

dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 29 lipca 2020 r. trzydziestoletni mężczyzna włamał się do kościoła pw. Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski w Lęborku, skąd ukradł puszkę z darami, w której znajdowało się 

2 tys. zł. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  84-300 Lębork (M) 

Województwo:  pomorskie 

Stan postępowania: Sprawcę zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://prk24.pl/49282943/30letni-mezczyzna-okradl-kosciol-w-leborku (data 
dostępu: 25.08.2020 r.) 

 https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26185697,30-latek-
okradl-kosciol-w-leborku-po-kilku-dniach-zostal-zatrzymany.html (data 
dostępu: 25.08.2020 r.) 

 https://lebork.naszemiasto.pl/30-latek-ukradl-skarbonke-z-datkami-z-
kosciola-nmpkp-w/ar/c15-7830674 (data dostępu: 25.08.2020 r.) 

 https://lebork.naszemiasto.pl/zlodziej-koscielnej-skarbonki-zatrzymany-
przez-policje/ar/c15-7837590 (data dostępu: 25.08.2020 r.)  
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52. Profanacja przydrożnych kapliczek 

w Krakowie 
Data: 11.08.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://external-frt3-

2.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQH8t2DQ4vejQTAM&w=540&h=282&url=https%3A%2F%2Flovekrakow.pl%2Fimages%2Ftm

p%2F1200x630%2F231597044199_1_.jpg&cfs=1&upscale=1&fallback=news_d_placeholder_publisher&_nc_cb=1&_nc_hash=A

QExYb7HAA_Wb6r_ (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 11 sierpnia 2020 r. nieznani sprawcy przymocowali wstążki w barwach sześciokolorowej tęczy 

LGBT oraz zainstalowano kartki z napisami stylizowanymi na katolickie modlitwy 

na przydrożnych kapliczkach znajdujących się m.in. na ul. Mazowieckiej i przy Placu 

Inwalidów w Krakowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.m.pch24.pl/krakow--profanacja-kapliczek-przez-srodowiska-
lgbt-
spc,77761,i.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaig
n=post&utm_term=spc (data dostępu: 2.09.2020 r.) 

 https://www.bibula.com/?p=116104 (data dostępu: 04.11.2020 r.) 
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53. Profanacja kościoła pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Nowym Tomyślu 
Data: 18.08.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://media.wplm.pl/thumbs/e9e/OTYwL3VfMS9jY19hYTdkMy9wLzIwMjAvMDgvMjMvOTYwLzUyOC84YzQyMjYyM2E1MTk0N

DA1OWUzZTdkZTMwMGMwZWZmNi5qcGVn.jpeg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 18 sierpnia 2020 r. nieznani sprawcy powiesili na fasadzie kościoła p.w. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Nowym Tomyślu flagę w kolorach ruchu LGBT. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  64-300 Nowy Tomyśl (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Zgłoszenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://nowytomysl.naszemiasto.pl/teczowa-flaga-przed-wejsciem-do-
kosciola-sprawa-zostala/ar/c1-7861931 (data dostępu: 5.09.2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/514516-teczowa-flaga-na-swiatyni-i-
piknik-lgbt-w-nowym-tomyslu (data dostępu: 05.11.2020 r.) 

 https://twitter.com/wPolityce_pl/status/1297504721448701953 (data 
dostępu: 5.09.2020 r.) 
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54. Kradzież w kościele pw. św. Andrzeja Boboli 

w Iławie 
Data: 18.08.2020 r. 

 

Opis: 18 sierpnia 2020 r. pięćdziesięcioletni mężczyzna włamał się do kościoła pw. św. Andrzeja 

Boboli w Iławie, skąd ukradł pieniądze z puszki na ofiary. Sprawcę zarejestrowały kamery 

monitoringu parafialnego. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  powyżej 45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  14-200 Iława (M) 

Województwo:  warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Sprawcy zostały postawione zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wiadomosci.onet.pl/olsztyn/ilawa-wlamanie-do-kosciola-zatrzymano-
sprawce/kttby3j (data dostępu: 2.09.2020 r.) 

 http://ilawa.wm.pl/661412,Okradl-kosciol-i-probowal-wlamac-sie-do-
kolejnego-Wpadl-przez-monitoring.html (data dostępu: 2.09.2020 r.) 

 https://www.onet.pl/informacje/onetolsztyn/ilawa-wlamanie-do-kosciola-
zatrzymano-sprawce/kttby3j,79cfc278 (data dostępu: 2.09.2020 r.) 
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55. Kradzież w kościele w Łomży 
Data: 21.08.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://cdn.cmc-gallery.pl/static/files/gallery/114/1041657_1598434576.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 21 sierpnia 2020 r. dwóch czternastolatków zniszczyło i ukradło pieniądze ze skarbonki 

na datki w jednym z kościołów w Łomży. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  poniżej 18 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  18-400 Łomża (M)) 

Województwo:  podlaskie 

Stan postępowania: Sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://mylomza.pl/artykul/lomza-kradziez-pieniedzy/1041657 (data 
dostępu: 2.09.2020 r.) 

 https://lomza.naszemiasto.pl/lomza-dwoch-nieletnich-odpowie-za-kradziez-
pieniedzy-z/ar/c1-7869645 (data dostępu: 2.09.2020 r.) 

 http://www.lomza.policja.gov.pl/po4/aktualnosci/67386,Dwoch-nieletnich-
odpowie-za-kradziez-pieniedzy-z-kosciola.html (data dostępu: 2.09.2020 r.) 

 https://terazostroleka.pl/lomza-dwoch-nastolatkow-skradlo-pieniadze-z-
kosciola/64943 (data dostępu: 2.09.2020 r.) 
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56. Profanacja ołtarza w kościele 

oo. Benedyktynów w Tyńcu 
Data: 23.08.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://img.dorzeczy.pl/img/polnagi-mezczyzna-wszedl-na-oltarz-w-klasztorze-w-

tyncu/4d/c4/cf3ca7801f9b37c8b06eb8c0ec55.jpeg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 23 sierpnia 2020 r. rozebrany do pasa młody mężczyzna tańczył na ołtarzu w benedyktyńskim 

kościele pw. św. Piotra i św. Pawła w Tyńcu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  30-398 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Zgłoszenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/kosciol/515404-profanacja-w-tyncu-polnagi-mezczyzna-
wszedl-na-oltarz (data dostępu: 02.09.2020 r.) 

 https://dorzeczy.pl/kraj/151830/skandal-w-tyncu-rozebrany-do-pasa-
mezczyzna-wszedl-na-oltarz.html (data dostępu: 05.11.2020 r.) 

 https://www.fronda.pl/a/wideo-profanacja-w-tyncu-polnagi-mezczyzna-
wszedl-na-oltarz,149458.html (data dostępu: 05.11.2020 r.) 
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57. Akt wandalizmu w kościele pw. św. Józefa 

w Przemyślu 
Data:  25.08.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://s1.tvp.pl/images2/1/4/4/uid_1448e25453159d94afa53ebeec69f7221598541372196_width_907_play_0_pos_0_gs_0_h

eight_515_sytuacja-miala-miejsce-w-trakcie-adoracji-najswietszego-sakramentu-fot-facebookdariusz-lasek.jpg (data dostępu: 

26.12.2020 r.) 

Opis: 25 sierpnia 2020 r. trzydziestodwuletni mężczyzna zniszczył zabytkową figurę anioła 

z kropielnicą podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w salezjańskim kościele pw. 

św. Józefa w Przemyślu. Akt wandalizmu został zarejestrowany na kamerach monitoringu 

parafialnego. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  37-700 Przemyśl (M) 

Województwo:  podkarpackie 

Stan postępowania: Prokuratura wszczęła śledztwo. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/kosciol/515169-profanacja-w-obecnosci-najswietszego-
sakramentu (data dostępu: 2.09.2020 r.) 

 https://www.tvp.info/49591234/przemysl-zniszczono-figure-aniola-w-
przemyskim-kosciele-ksiezy-salezjanow-wieszwiecej (data dostępu: 
05.11.2020 r.) 

 https://www.sdb-przemysl.pl/aktualnosci-wpis/102/prokuratura-w-
przemyslu-wszczela-sledztwo-w-sprawie-zniszczenia-figury-aniola (data 
dostępu: 05.11.2020 r.) 
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58. Kradzież w kaplicy 

pw. Matki Teresy z Kalkuty w Kamionkach 
Data: 25.08.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://img.wprost.pl/img/kadr-z-monitoringu-przy-kaplicy-w-

kamionkach/b4/30/61e179c645e17a4b66b5d1a6399e.png (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 25 sierpnia 2020 r. dwóch młodych mężczyzn zdemontowało i ukradło skrzynkę na datki 

z kaplicy pw. Matki Teresy z Kalkuty w podpoznańskich Kamionkach. Akt kradzieży został 

zarejestrowany na kamerach monitoringu parafialnego. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  62-023 Kamionki (W) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Sprawców zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/49573721/proboszcz-dogonil-zlodzieja-okazalo-sie-ze-
duchowny-jest-maratonczykiem (data dostępu: 5.09.2020 r.) 

 https://gloswielkopolski.pl/proboszcz-dogonil-zlodzieja-i-odzyskal-
skradziona-skarbonke-ksiadz-z-podpoznanskich-kamionek-od-lat-startuje-w-
maratonach/ar/c1-15147064 (data dostępu: 5.09.2020 r.) 

 https://www.wprost.pl/kraj/10357303/proboszcz-ruszyl-biegiem-za-
zlodziejem-wyczyn-ksiedza-maratonczyka-uchwycily-kamery.html (data 
dostępu: 5.09.2020 r.) 

 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-08-26/chcieli-ukrasc-skarbone-
z-kosciola-ksiadz-okazal-sie-szybszy/ (data dostępu: 5.09.2020 r.) 



 
 

Strona | 77  
 

59. Akt wandalizmu na zabytkowym 
cmentarzu żydowskim w Tarnowskich Górach 

Data: 07-10.09.2020 r. 

  
Źródło zdjęcia: https://gwarek.com.pl/news_foto/2020/0910/54516.jpg (data dostępu: 26.06.2021 r.) 

Opis: Między 7 a 10 września 2020 r. nieznany sprawca zniszczył odnawiany kilka dni wcześniej 
pomnik Rebeki Freund, zamalowując inskrypcje czerwonym sprayem na cmentarzu 
żydowskim w Tarnowskich Górach. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  42-600 Tarnowskie Góry (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: judaizm 

Źródło informacji: https://jewish.pl/pl/2020/09/13/dewastacja-cmentarza-zydowskiego-w-
zabrzu/ (data dostępu: 26.06.2021 r.) 

 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-podejmuje-sprawe-dewastacji-
czterech-cmentarzy-zydowskich-na-poludniu-polski (data dostępu: 
26.06.2021 r.) 

 https://polskatimes.pl/zabytkowy-cmentarz-zydowski-w-zabrzu-
zdewastowany-wandale-przewrocili-ponad-20-nagrobkow-sprawcow-szuka-
policja/ar/c1-15176474 (data dostępu: 26.06.2021 r.) 

 https://gwarek.com.pl/pl/473_na_sygnale/27871_zdewastowali-nagrobek-
policja-szuka-wandali.html (data dostępu: 26.06.2021 r.) 
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60. Akt wandalizmu na zabytkowym 

cmentarzu żydowskim w Dobrodzieniu 
Data: 09.09.2020 r. (data doniesienia medialnego) 

  

Źródło zdjęcia: https://tvn24.pl/wroclaw/cdn-zdjecie-ngjkp7-poprzewracane-macewy-na-cmentarzu-
4687361/alternates/FREE_840 (data dostępu: 26.06.2021 r.) 

Opis: Na początku września 2020 r. nieznani sprawcy zdewastowali 10 macew na cmentarzu 
żydowskim w Dobrodzieniu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  46-380 Dobrodzień (M) 

Województwo:  opolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: judaizm 

Źródło informacji: https://jewish.pl/pl/2020/09/13/dewastacja-cmentarza-zydowskiego-w-
zabrzu/ (data dostępu: 26.06.2021 r.) 

 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-podejmuje-sprawe-dewastacji-
czterech-cmentarzy-zydowskich-na-poludniu-polski (data dostępu: 
26.06.2021 r.) 

 https://polskatimes.pl/zabytkowy-cmentarz-zydowski-w-zabrzu-
zdewastowany-wandale-przewrocili-ponad-20-nagrobkow-sprawcow-szuka-
policja/ar/c1-15176474 (data dostępu: 26.06.2021 r.) 

 https://tvn24.pl/wroclaw/dobrodzien-zniszczone-macewy-na-zydowskim-
cmentarzu-4687355 (data dostępu: 26.06.2021 r.) 
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61. Akt wandalizmu na zabytkowym 

cmentarzu żydowskim w Zabrzu 
Data: 10/11.09.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://bi.im-g.pl/im/e6/13/19/z26292966V,Zdewastowano-cmentarz-zydowski-w-Zabrzu--Policja-s.jpg (data 

dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 10 na 11 września 2020 r. nieznany sprawca poprzewracał ponad 25 macew 

na zabytkowym XIX w. cmentarzu żydowskim przy ul. Cmentarnej w Zabrzu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  41-800 Zabrze (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: judaizm 

Źródło informacji: https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26292784,zdewastowano-
najpiekniejszy-cmentarz-zydowski-w-polsce-policja.html (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

 https://dziennikzachodni.pl/zabytkowy-cmentarz-zydowski-w-zabrzu-
zdewastowany-wandale-przewrocili-ponad-20-nagrobkow-sprawcow-szuka-
policja/ar/c1-15176474 (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://zabrze.naszemiasto.pl/zabytkowy-cmentarz-zydowski-w-zabrzu-
zdewastowany-zobacz-te/ar/c1-7894081 (data dostępu: 27.10.2020 r.) 
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62. Akt wandalizmu na zabytkowym 
cmentarzu żydowskim w Pszczynie 

Data: 12.09.2020 r. (data doniesienia medialnego) 

 

Opis: Na początku września 2020 r. nieznani sprawcy aktu dewastacji na cmentarzu żydowskim 
w Pszczynie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  43-200 Pszczyna (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: judaizm 

Źródło informacji: https://jewish.pl/pl/2020/09/13/dewastacja-cmentarza-zydowskiego-w-
zabrzu/ (data dostępu: 26.06.2021 r.) 

 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-podejmuje-sprawe-dewastacji-
czterech-cmentarzy-zydowskich-na-poludniu-polski (data dostępu: 
26.06.2021 r.) 

 https://polskatimes.pl/zabytkowy-cmentarz-zydowski-w-zabrzu-
zdewastowany-wandale-przewrocili-ponad-20-nagrobkow-sprawcow-szuka-
policja/ar/c1-15176474 (data dostępu: 26.06.2021 r.) 

 https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26292784,zdewastowano-
najpiekniejszy-cmentarz-zydowski-w-polsce-policja.html 
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63. Kradzież w kościele w w Węgrowie 
Data: 13.09.2020 r. 

 

Opis: 13 września 2020 r. dwóch mężczyzn w wieku czterdziestu dwóch i sześćdziesięciu 

pięciu lat ukradło skarbonkę z pieniędzmi z jednego z kościołów w Węgrowie. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: powyżej 45 

Płeć sprawcy: mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 86-320 Węgrowo (W) 

Województwo: kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Sprawcy przyznali się do winy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://gwio.pl/pl/11_wiadomosci/679_niedzielna-kradziez-w-wegrowskim-kosciele-

policja-zatrzymala-sprawcow.html (data dostępu: 10.02.2021 r.) 

 https://www.tygodniksiedlecki.com/t57993-ukradli.skarbonke.z.kosciola.htm# (data 

dostępu: 10.02.2021 r.) 
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64. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Świętego Krzyża w Szczecinie 
Data: 08/09.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://kresy.pl/wp-content/uploads/2020/10/Ej4Kj43XkAA4kXP-970x542.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 8 na 9 października 2020 r. nieznani sprawcy wykonali na ścianach kościoła 

pw. Świętego Krzyża w Szczecinie przy ulicy Wieniawskiego napis „Macie krew na rękach” 

oraz oblali fasadę świątyni farbami w kolorach flagi LGBT. Wandale na tablicy z ogłoszeniami 

znajdującej się przed kościołem napisali "soli LGBT" (z łac. "tylko LGBT"). 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  70-001 Szczecin (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://kresy.pl/wydarzenia/polska/tylko-lgbt-kolejna-profanacja-kosciola-w-
szczecinie-foto/ (data dostępu: 16.10.2020 r.) 

 https://www.tvp.info/50257817/atak-lgbt-na-swiatynie-proboszcz-
opowiada-co-poprzedzilo-napad-wideo (data dostępu: 16.10.2020 r.) 

 https://narodowcy.net/profanacja-kosciola-sw-krzyza-w-szczecinie/ (data 
dostępu: 08.11.2020 r.)  
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65. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Szczepana Pierwszego Męczennika 

w Warszawie 
Data: 09/10.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcie: 

https://media.wplm.pl/thumbs/234/OTYwL3VfMS9jY184NjU5OC9wLzIwMjAvMTAvMTAvOTYwLzU0MC9jMmE0NmZjMGQ2MTk

0MDM2ODRiOGM5ZDI1MzZiMzZhZi5qcGVn.jpeg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 9 na 10 października 2020 r. nieznany sprawca namalował dwa wulgarne napisy 

na froncie kaplicy parafii św. Szczepana Pierwszego Męczennika w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/50272247/wulgarne-napisy-na-scianie-kosciola-
sprawe-bada-policja (data dostępu: 17.10.2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/kryminal/521390-wulgarne-napisy-na-scianie-
warszawskiego-kosciola (data dostępu: 17.10.2020 r.)  
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66. Rozprowadzenie ulotek proaborcyjnych 

w kościele pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej 

w Bydgoszczy 
Data: 22.10.2020 r. 

 

Opis: 22 października 2020 r. nieznany sprawca pozostawił ulotki z symboliką proaborcyjnego 

protestu (Strajku Kobiet) na ołtarzu w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Bydgoszczy. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  85-001 Bydgoszcz (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: Zgłoszenie do OIK sygnatura 2020/10/06 
 (potwierdzenie zdarzenia: kuria i parafia). 
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67. Akt wandalizmu w parafii katedralnej 

pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy 
Data: 22.10.2020 r. 

 

Opis: 22 października 2020 r. nieznani sprawcy nakleili hasła Strajku Kobiet na krzyżu misyjnym 

i gablocie parafialnej znajdującej się przed katedrą pw. św. Marcina i św. Mikołaja 

w Bydgoszczy. Zniszczona została część elewacji katedry przy drzwiach głównych do świątyni. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  85-001 Bydgoszcz (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: Zgłoszenie do OIK sygnatura 2020/10/06 
 (potwierdzenie zdarzenia: kuria i parafia).  
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68. Zniszczenie muru cmentarza 

parafii katedralnej w Bielsku-Białej 
Data: 22/23.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.radiobielsko.pl/foto/20201023/1603462850-166303645.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 22 na 23 października 2020 r. nieznani sprawcy dokonali dewastacji muru 

cmentarza parafii katedralnej pw. św. Mikołaja przy ul. Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  43-300 Bielsko Biała (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Zgłoszenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/wandale-znow-nie-oszczedzili-
cmentarza/46317 (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://bbfan.pl/artykul/dewastacja-muru-cmentarza/1094653 (data 
dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://dziennikzachodni.pl/kto-zdewastowal-mur-cmentarza-w-
bielskubialej-policja-bada-sprawe/ar/c1-15253424 (data dostępu: 27.10.2020 
r.)  
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69. Atak na Kościół Garnizonowy 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu 
Data: 24.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://i.wpimg.pl/784x/filerepo.grupawp.pl/api/v1/display/embed/74002a9c-0a07-4425-8bf8-05a48edfe643 

(data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 24 października 2020 r. zastępczyni dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu rzuciła 

trzema jajkami w drzwi Kościoła Garnizonowego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 

który znajduje się przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu. Sprawczyni udostępniła film 

dokumentujący swój czyn na portalu społecznościowym. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  kobieta 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  60-001 Poznań (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://gloswielkopolski.pl/poznanianka-rzucila-trzema-jajkami-w-kosciol-na-
przesluchanie-wezwala-ja-zandarmeria-wojskowa/ar/c1-15326268 (data 
dostępu: 07.12.2020 r.) 

 https://poznan.naszemiasto.pl/rzucila-trzema-jajkami-w-kosciol-
poznanianka-moze-trafic-na/ar/c1-8028203 (data dostępu: 07.12.2020 r.) 

 https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,26568487,wicedyrektorka-
galerii-w-poznaniu-rzucala-jajami-w-kosciol.html (data dostępu: 07.12.2020 
r.) 

 https://www.o2.pl/informacje/cisnela-3-jajka-w-kosciol-wlasnie-uslyszala-
zarzuty-i-sa-one-bardzo-powazne-6582550663014976a (data dostępu: 
07.12.2020 r.)  
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70. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 

w Warszawie 
Data: 23/24.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://media.wplm.pl/thumbs/4f5/OTYwL3VfMS9jY185OTUzMi9wLzIwMjAvMTAvMjQvOTYwLzYyNi81OGZmYzA2MDdjMmU0Z

mIzOTZjMGNlYzEzYWYxZGMwOS5qcGVn.jpeg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 23 na 24 października 2020 r. nieznani sprawcy napisali czerwoną farbą 

proaborcyjne hasła "Moje ciało ≠ twoja religia" oraz "piekło kobiet", a także narysowali 

charakterystyczną dla protestów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet "błyskawicę" na fasadzie 

kościoła pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/kosciol/523482-nasz-news-aborcyjne-hasla-na-fasadzie-
kosciola-sw-mateusza (data dostępu: 26.10.2020 r.) 

 https://kresy.pl/wydarzenia/na-fasadzie-warszawskiego-kosciola-
nabazgrano-feministyczne-hasla/ (data dostępu: 26.10.2020 r.) 

 https://tvn24.pl/tvnwarszawa/srodmiescie/warszawa-napisy-na-murach-
kosciolow-przepychanki-4731143 (data dostępu: 26.10.2020 r.) 

 https://misyjne.pl/warszawa-nienawistne-hasla-na-kosciele-pw-sw-
mateusza/ (data dostępu: 26.10.2020 r.)  
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71. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Świętej Rodziny w Gdyni 
Data: 24.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/ElI70NsXEAEXD56?format=jpg&name=small (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 24 października 2020 r. nieznany sprawca napisali różową farbą hasło "moje ciało moja 

sprawa" na murze przy kościele pw. Świętej Rodziny w Gdyni. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  81-000 Gdynia (M) 

Województwo:  pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://niezalezna.pl/359885-nie-maja-hamulcow-lewactwo-w-calej-polsce-
dewastuje-koscioly-zdjecia (data dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://twitter.com/MariuszRoman1/status/1320183459999076352?ref_src=
twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E132018345999907
6352%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fniezalezna.pl%2F35988
5-nie-maja-hamulcow-lewactwo-w-calej-polsce-dewastuje-koscioly-zdjecia 
(data dostępu: 29.10.2020 r.)  
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72. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie 
Data: 24/25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://cdn01.dziennikwschodni.pl/media/news/2020/2020-

10/6a8cd9d3f00d0e8e74ed90ff1c9f799b_org_830.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 24 na 25 października 2020 r. nieznany sprawca napisał hasło „Piekło kobiet” 

oraz namalował "błyskawicę" - symbol strajku proaborcyjnego - na ścianie kościoła 

pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  22-500 Hrubieszów (M) 

Województwo:  lubelskie 

Stan postępowania: Sprawa nie została zgłoszona. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.lublin112.pl/zdewastowane-sciany-i-drzwi-kosciolow-w-calym-
kraju-msze-zaklocane-przez-uczestniczki-strajku-kobiet-i-czarnego-protestu-
wideo-zdjecia/ (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/pieklo-kobiet-i-rozliczajcie-
pedofilow-nie-kobiety-na-kosciolach-w-lublinie-i-
hrubieszowie,n,1000277000.html (data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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73. Kradzież figury Matki Bożej 

z przydrożnej kapliczki w Raciborzu 
Data: 24/25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/s600x600/122960984_209398164005324_8643961286056081249_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Oj

kttwTRABUAX8nHkod&_nc_oc=AQmN_x_q5qXDTxq9sfSuvHbYgqbFKZONeNN1cWzfcwGZSKHxlygA_dw5yc-

eyGGrJgY&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&tp=7&oh=406fbd277228c73aa669c08fafb21af5&oe=600EDCB8 (data dostępu: 

27.12.2020 r.) 

Opis: W nocy 24/25 października 2020 r. nieznany sprawca ukradł figurę Matki Bożej z przydrożnej 

kapliczki usytuowanej przy ul. Armii Krajowej w Raciborzu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  47-400 Racibórz (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://www.parafiaostrog.pl/site/artykuly/2-ogloszenia-parafialne.html (data 
dostępu: 22.12.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/209398197338654 (data 
dostępu: 29.10.2020 r.)  
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74. Akt wandalizmu w parafii katedralnej 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

w Płocku 
Data: 24/25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: http://petronews.pl/wp-content/uploads/2020/10/katedra_pieklokobiet-1.jpg (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 24 na 25 października 2020 r. nieznany sprawca napisał hasło „Piekło kobiet” 

oraz namalował błyskawicę na elewacji Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny w Płocku. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  09-400 Płock (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Wycofanie zawiadomienia złożonego na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://petronews.pl/zdewastowana-katedra-kontra-zamalowany-mural-
konflikt-aborcyjny-coraz-silniejszy/ (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://misyjne.pl/diecezja-plocka-profanacja-miejsc-sakralnych-podczas-
protestow-strajku-kobiet/ (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26455931,plock-napis-
pieklo-kobiet-na-murach-bazyliki-proboszcz-wycofal.html (data dostępu: 
31.10.2020 r.) 

 https://www.rdc.pl/informacje/proboszcz-parafii-katedralnej-w-plocku-
wycofal-zawiadomienie-o-akcie-wandalizmu-posluchaj/ (data dostępu: 
10.11.2020 r.)  
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75. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Tomasza Apostoła Dzierżeninie 
Data: 24/25.10.2020 r. 

 

Opis: W nocy z 24 na 25 października 2020 r. nieznany sprawca napisał hasło „Piekło kobiet” 

na kostce brukowej przed ogrodzeniem kościoła w parafii pw. św. Tomasza Apostoła 

w Dzierżeninie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  06-114 Dzierżenin (W) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://misyjne.pl/diecezja-plocka-profanacja-miejsc-sakralnych-podczas-
protestow-strajku-kobiet/ (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://torun.niedziela.pl/artykul/60393/Diecezja-plocka-profanacja-miejsc 
(data dostępu: 11.11.2020 r.) 
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76. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem 
Data: 24/25.10.2020 r. 

 

Opis: W nocy z 24 na 25 października 2020 r. nieznani sprawcy rozwiesili plakaty przedstawiające 

ukrzyżowane kobiety w ciąży na murach kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  87-630 Skępe (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://misyjne.pl/diecezja-plocka-profanacja-miejsc-sakralnych-podczas-
protestow-strajku-kobiet/ (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://torun.niedziela.pl/artykul/60393/Diecezja-plocka-profanacja-miejsc 
(data dostępu: 11.11.2020 r.)  
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77. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Józefa w Ciechanowie 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Opis: 25 października 2020 r. nieznani sprawcy rozwiesili plakaty z hasłami proaborcyjnymi 

oraz symbolami Ogólnopolskiego Strajk Kobiet, "błyskawicami", na drzwiach obiektów 

kościelnych parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  06-400 Ciechanów (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://misyjne.pl/diecezja-plocka-profanacja-miejsc-sakralnych-podczas-
protestow-strajku-kobiet/ (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://torun.niedziela.pl/artykul/60393/Diecezja-plocka-profanacja-miejsc 
(data dostępu: 11.11.2020 r.)  
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78. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata 

w Warszawie 

Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. nieznani sprawcy namalowali "błyskawicę", symbol Ogólnopolskiego 

Strajku Kobiet, oraz hasła proaborcyjne na elewacji kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Świata w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://niezalezna.pl/359885-nie-maja-hamulcow-lewactwo-w-calej-polsce-
dewastuje-koscioly-zdjecia (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://info.wiara.pl/doc/6588505.Prowokacyjne-napisy-i-protesty-w-
warszawskich-kosciolach (data dostępu: 27.10.2020 r.) 
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79. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Jakuba Apostoła w Warszawie 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://wf2.xcdn.pl/files/20/10/25/619859_LLzn_3_ok_98.jpg.webp (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. nieznani sprawcy namalowali proaborcyjne hasło wraz z numerem 

telefonu do inicjatywy "Aborcja bez Granic" i "błyskawicą", symbolem Ogólnopolskiego 

Strajku Kobiet, na drzwiach i ścianach kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Warszawie. 

Na chodniku przed świątynią umieszczono napis "Macie krew na rękach". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://niezalezna.pl/359885-nie-maja-hamulcow-lewactwo-w-calej-polsce-
dewastuje-koscioly-zdjecia (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.radioem.pl/doc/6588505.Proaborcyjne-napisy-na-kosciele-sw-
Jakuba (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://warszawa.gosc.pl/gal/spis/6588528.Dewastacja-kosciola-sw-Jakuba-
na-Ochocie (data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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80. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Opatrzności Bożej w Warszawie 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://v.wpimg.pl/MTY3OTUxYjU4UTlnegNvIHsJbT08WmF2LBF1dno3YmJtBzdgbUtiMjBfKiYwCCJ6PkE6JDQPPXopX2A1JRFiImgc

Kz0mCCE1IBwqOTcdKXs7UXkwZEwsZ3RRLjcwVXlkOgJibDBAfnlvBn0xN08sYGgLLGZ3BQ (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. nieznani sprawcy namalowali czarną farbą hasło "Aborcja jest ok" 

wraz z numerem telefonu do inicjatywy "Aborcja bez Granic" na fasadzie kościoła 

pw. Opatrzności Bożej w Warszawie. Na ogrodzeniu wokół świątyni demonstranci Strajku 

Kobiet powiesili wieszaki - symbol proaborcyjny. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://kontakt24.tvn24.pl/pieklo-kobiet-i-aborcja-bez-granic-na-murach-
warszawskich-kosciolow,329484.html (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://wiadomosci.wp.pl/aborcja-strajk-kobiet-w-calej-polsce-koscioly-
pomazane-sprayem-protestujacy-zaklocaja-msze-6568408541817536a (data 
dostępu: 27.10.2020 r.)  
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81. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Andrzeja Boboli w Warszawie 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/ElKxzKBWAAAFrgp?format=jpg&name=medium (data dostępu: 26.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. nieznani sprawcy namalowali proaborcyjne hasło wraz z numerem 

telefonu do inicjatywy "Aborcja bez Granic" na elewacji kościoła pw. św. Andrzeja Boboli 

w Warszawie. Na drzwiach głównych do świątyni oraz na murze przed pomnikiem patrona 

parafii wandale namalowali "błyskawice" - symbol Strajku Kobiet i numer telefonu organizacji 

proaborcyjnej. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-mamy-dosc-to-jest-wojna-
protesty-przed-kosciolami-incydenty-,nId,4814823 (data dostępu: 27.10.2020 
r.) 

 https://www.lublin112.pl/zdewastowane-sciany-i-drzwi-kosciolow-w-calym-
kraju-msze-zaklocane-przez-uczestniczki-strajku-kobiet-i-czarnego-protestu-
wideo-zdjecia/ (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.wprost.pl/kraj/10380675/zdewastowano-co-najmniej-cztery-
warszawskie-koscioly-to-niejedyne-akty-wandalizmu-z-tego-
weekendu.html?pr=10380673&pri=9#mhorala-Wejscie-do-kamienicy-gdzie-
znajduje-sie-biuro-poselskie-moje-i-JanuszSniadek (data dostępu: 27.10.2020 
r.)  
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82. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Magdy Magdaleny w Warszawie 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/p403x403/122846841_207380144207126_8158004166992396620_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=ee

spQzEtjIMAX-IgVpM&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&tp=6&oh=12c3fac432ca581085132baef9eae243&oe=60100F80 (data dostępu: 

27.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. nieznany sprawca napisał proaborcyjne hasło "piekło kobiet" 

na elewacji kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://radiowarszawa.com.pl/aktywisci-dewastuja-koscioly-i-blokuja-do-
nich-dostep/ (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.lublin112.pl/zdewastowane-sciany-i-drzwi-kosciolow-w-calym-
kraju-msze-zaklocane-przez-uczestniczki-strajku-kobiet-i-czarnego-protestu-
wideo-zdjecia/ (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://polskatimes.pl/protesty-kobiet-w-kosciolach-po-orzeczeniu-
trybunalu-konstytucyjnego-modlmy-sie-o-prawo-do-aborcji/ar/c6-15254660 
(data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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83. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Chrystusa Króla w Warszawie 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/p280x280/122823443_207461237532350_7228901330569462676_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=G

HeA2XK7N0EAX9EzFwM&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&tp=6&oh=90ee1370825b7bca927266a9fdc31b80&oe=60102B39 (data 

dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. nieznany sprawca napisał białym sprayem wulgarne hasło 

na drzwiach głównych kościoła pw. Chrystusa Króla w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.lublin112.pl/zdewastowane-sciany-i-drzwi-kosciolow-w-calym-
kraju-msze-zaklocane-przez-uczestniczki-strajku-kobiet-i-czarnego-protestu-
wideo-zdjecia/ (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/photos/a.117472499864558/2
07461234199017/?type=3 (data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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84. Akt wandalizmu w parafii 

pw. bł. Ignacego Kłopotowskiego w Warszawie 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października  2020 r. nieznani sprawcy zawiesili plakat z napisem "Piekło kobiet" na płocie 

parafii pw. bł. Ignacego Kłopotowskiego w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://warszawa.gosc.pl/doc/6588505.Proaborcyjne-napisy-na-kosciele-sw-
Jakuba (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.radioem.pl/doc/6588505.Prowokacyjne-napisy-na-
warszawskich-kosciolach (data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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85. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Jana Kantego w Krakowie 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło dostępu: 

https://s10.tvp.pl/images2/0/c/9/uid_0c91cf468f858b4227cc5b2c29fa5ce71603633926052_width_907_play_0_pos_0_gs_0_he

ight_515_o-zdarzeniu-poinformowal-na-twitterze-radny-pis-dariusz-matecki-fot-dariusz-matecki-twitter.jpg (data: 27.12.2020 

r.) 

Opis: 25 października 2020 r. nieznani sprawcy wyrzucili śmieci budowlane na schody kościoła 

pw. św. Jana Kantego w Krakowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2608283,Zwolennicy-
legalnej-aborcji-blokuja-dostep-do-kosciolow-Trwaja-przepychanki-z-policja 
(data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.radiomaryja.pl/informacje/atak-na-kosciol-w-polsce-trwaja-
agresywne-i-wulgarne-zgromadzenia-aktywistow-pro-aborcyjnych-swiatyn-
bronia-wierni-swieccy/ (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.tvp.info/50492147/wywalili-nam-smieci-z-budowy-dewastacja-
kosciola-w-krakowie-wieszwiecej (data dostępu: 04.11.2020 r.)  
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86. Akt wandalizmu na terenie parafii katedralnej 

pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty 

w Toruniu 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęć: materiał własny LWR (26.10.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. aktywiści Ogólnopolskiego Strajku Kobiet rozwiesili wieszaki - 

symbole proaborcyjne wraz z kartki zawierającymi antyklerykalne hasła na murze przed 

katedrą pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  87-100 Toruń (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: Materiał własny LWR (potwierdzenie zdarzenia na miejscu przez członków 
LWR 25.10.2020 r.).  
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87. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęć: https://tygodnikbydgoski.pl/photo/article-content/w770/22027.jpg (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. siedemdziesięcioośmioletni mężczyzna namalował czerwonym 

sprayem napis "ZARAZA" na elewacji kościoła pw. św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  powyżej 45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  85-001 Bydgoszcz (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://tygodnikbydgoski.pl/aktualnosci/elewacja-bydgoskiej-bazyliki-
zdewastowana-napis-zaraza-na-murach (data dostępu: 28.10.2020 r.) 

h ttps://expressbydgoski.pl/78letni-bydgoszczanin-dewastowal-koscioly-w-
bydgoszczy-mezczyzna-zostal-zatrzymany-i-uslyszal-zarzuty-zdjecia/ar/c15-
15272476 (data dostępu: 04.11.2020 r.) 
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88. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Chrystusa Króla w Lublinie 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.lublin112.pl/wp-

content/uploads/2020/10/122128317_352439842657693_2277200977129583748_n-640x311.jpg (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. nieznany sprawca namalował proaborcyjne hasło "Rozliczajcie 

pedofilów nie kobiety" na elewacji kościoła pw. Chrystusa Króla w Lublinie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  20-001 Lublin (M) 

Województwo:  lubelskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.lublin112.pl/zdewastowane-sciany-i-drzwi-kosciolow-w-calym-
kraju-msze-zaklocane-przez-uczestniczki-strajku-kobiet-i-czarnego-protestu-
wideo-zdjecia/ (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/pieklo-kobiet-i-rozliczajcie-
pedofilow-nie-kobiety-na-kosciolach-w-lublinie-i-
hrubieszowie,n,1000277000.html (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/207895324155608 (data 
dostępu: 27.10.2020 r.) 
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89. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Wincentego á Paulo w Otwocku 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://i1.wp.com/linia.com.pl/wp-content/uploads/2020/10/Protesty-i-wandalizm-fot.-Agnieszka-Jaskulska-

14.jpg?w=796&h=387&ssl=1 (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. nieznany sprawca napisał czerwonym sprayem hasło "Bóg wam tego 

nie wybaczy" wraz z wulgarnymi określeniami na elewacji kościoła pw. św. Wincentego 

á Paulo w Otwocku. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  05-400 Otwock (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Sprawcom postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://linia.com.pl/2020/10/26/pokojowe-protesty-i-akty-wandalizmu-w-
otwocku/ (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.lublin112.pl/zdewastowane-sciany-i-drzwi-kosciolow-w-calym-
kraju-msze-zaklocane-przez-uczestniczki-strajku-kobiet-i-czarnego-protestu-
wideo-zdjecia/ (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.tvp.info/51213974/otwock-zniszczyli-elewacje-kosciola-i-
zniewazyli-pomnik-pilsudskiego-zostali-zatrzymani (data dostępu: 07.12.2020 
r.)  
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90. Akt wandalizmu parafii 

pw. Ducha Świętego w Przeworsku 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.zycie.pl/media/articles-images/28801/fd04d5efc72f5050795606e2d4ab2bc0.jpg (data dostępu: 

27.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. nieznany sprawca namalował hasła „Zajmijcie się ciałem Chrystusa” 

i „Won od kobiet” na bramie Bazyliki Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  37-200 Przeworsk (M) 

Województwo:  podkarpackie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.zycie.pl/informacje/artykul/28801,zniszczone-ogrodzenie-
bazyliki-w-przeworsku (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.radiomaryja.pl/informacje/atak-na-kosciol-w-polsce-trwaja-
agresywne-i-wulgarne-zgromadzenia-aktywistow-pro-aborcyjnych-swiatyn-
bronia-wierni-swieccy/ (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.korso24.pl/wiadomosci/5576,zniszczona-brama-bazyliki-w-
przeworsku-to-juz-jest-swiatopogladowa-wojna-foto-video-aktualizacja (data 
dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.se.pl/rzeszow/strajk-kobiet-przenosi-sie-do-kosciolow-
zniszczone-elewacje-wielku-obiektow-sakralnych-aa-oG7q-qenH-B8vG.html 
(data dostępu: 29.10.2020 r.)  
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91. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Maksymiliana Kolbe 

w Bielsku-Białej Aleksandrowicach 
Data: 25/26.10.2020 r. 

 

Opis: 25/26 października 2020 r. nieznany sprawca napisał czerwonym sprayem hasło "Piekło 

kobiet" oraz namalował błyskawice - symbole Strajku Kobiet - na elewacji kościoła pw. 

św. Maksymiliana Kolbe w Bielsku- Białej Aleksandrowicach. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  43-300 Bielsko-Biała (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Zgłoszenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: Zgłoszenie do OIK sygnatura 2020/11/03 
(potwierdzenie zdarzenia: kuria i parafia).  
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92. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła 

w Olsztynie 
Data: 26.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://m.wm.pl/2020/10/z9/85424-655371.jpg (data dostępu: 14.02.2021 r.) 

Opis: 26 października 2020 r. nieznany sprawca namalował wulgarny napis na elewacji kościoła 

pw. Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła na olsztyńskich Jarotach. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  10-001 Olsztyn (M) 

Województwo:  warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://tko.pl/63896,2020,10,26,wulgarny-napis-na-olsztynskim-kosciele-
policyjni-technicy-zabezpieczyli-dowody (data dostępu: 14.02.2021 r.) 

 https://www.olsztyn.com.pl/artykul,je-pis-na-murze-kosciola-na-jarotach-
zdjecia,30675.html (data dostępu: 14.02.2021 r.) 

 https://gazetaolsztynska.pl/671947,Wulgarny-napis-na-murach-
olsztynskiego-kosciola-ZDJECIA.html (data dostępu: 14.02.2021 r.)  
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93. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie 
Data: 26.10.2020 r. 

 

Opis: 26 października 2020 r. nieznani sprawcy nakleili kartki z hasłami Strajku Kobiet na gablocie 

parafialnej przed kościołem pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  66-200 Świebodzin (M) 

Województwo:  lubuskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: Zgłoszenie do OIK sygnatura 2020/11/04 
(potwierdzenie zdarzenia: kuria i parafia).  
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94. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Michała Archanioła w Cigacicach 
Data: 26.10.2020 r. 

 

Opis: 26 października 2020 r. nieznani sprawcy napisali przed kościołem pw. św. Michała 

Archanioła w Cigacicach hasło: "Pedofile won z tej ziemi. Piekło z wami". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  66-131 Cigacice (W) 

Województwo:  lubuskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: Zgłoszenie do OIK sygnatura 2020/11/04 
(potwierdzenie zdarzenia: kuria i parafia).  
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95. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego 

we Wrocławiu 
Data: 26.10.2020 r. 

 

Opis: 26 października 2020 r. nieznani sprawcy namalowali symbol Strajku Kobiet na drzwiach 

kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu. Te sam symbol pojawił się także 

na pomniku św. Jana Pawła II znajdującym się na terenie parafii. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  50-001 Wrocław (M) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: Zgłoszenie do OIK sygnatura 2020/11/07 
(potwierdzenie zdarzenia: kuria i parafia).  
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96. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie 
Data: 26.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/ElM6-j3XEAE9zSU?format=jpg&name=medium (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 26 października 2020 r. nieznani sprawcy nakleili plakaty z hasłami proaborcyjnymi 

i antyklerykalnymi oraz powiesili wieszaki - symbole Strajku Kobiet - na drzwiach głównych 

kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://niezalezna.pl/360061-setki-bezdomnych-otrzymuje-tam-wsparcie-
lewackie-protesty-nie-ominely-kosciola-kapucynow (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/207944270817380 (data 
dostępu: 27.10.2020 r.)  
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97. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Aleksandra w Warszawie 
Data: 26.10.2020 r. 

 

Opis: 26 października 2020 r. demonstranci Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zniszczyli elewację 

kościoła pw. św. Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie oblewając świątynię 

pojemnikami z farbą. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dorzeczy.pl/kraj/158652/mamy-rannych-protestujacy-zaatakowali-
kosciol-sw-aleksandra.html (data dostępu: 05.11.2020 r.) 

 https://www.rp.pl/Spor-o-aborcje/201029440-Protest-ws-aborcji-Na-Placu-
Trzech-Krzyzy-w-Warszawie-doszlo-do-zamieszek.html (data dostępu: 
05.11.2020 r.)  



 
 

Strona | 116  
 

98. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie 
Data: 26.10.2020 r. 

 

Opis: 26 października 2020 r. nieznani sprawcy zniszczyli elewację kościoła pw. Matki Bożej 

Królowej Polski usytuowanego przy ul. Zamiejskiej w Krakowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26438230,popisane-mury-i-
chodniki.html (data dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://naszkrakow.com.pl/2020/10/29/ryszard-majdzik-nie-ma-
przyzwolenia-na-dewastacje-kosciolow/ (data dostępu: 29.10.2020 r.)  



 
 

Strona | 117  
 

99. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Krakowie 
Data: 26.10.2020 r. 

 

Opis: 26 października 2020 r. nieznani sprawcy zniszczyli elewację kościoła pw. Najświętszej Marii 

Panny z Lourdes usytuowanego przy ul. Misjonarskiej w Krakowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26438230,popisane-mury-i-
chodniki.html (data dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://naszkrakow.com.pl/2020/10/29/ryszard-majdzik-nie-ma-
przyzwolenia-na-dewastacje-kosciolow/ (data dostępu: 29.10.2020 r.)  
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100. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Ducha Świętego w Gliwicach 
Data: 26.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://kresy.pl/wp-content/uploads/2020/10/M%C5%81ODZIE%C5%BB-SAMA-W-LUBLINIE-36-970x542.png 

(data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 26 października 2020 r. nieznany sprawca namalował czarnym sprayem napis "Szkoda, 

że Maryja nie zrobiła aborcji" na elewacji kościoła pw. Ducha Świętego w Gliwicach. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  44-100 Gliwice (M) 

Województwo:  warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/50508346/protest-trybunal-konstytucyjny-aborcja-
gliwice-szkoda-ze-maryja-nie-zrobila-aborcji-kolejny-atak-obrazajacy-uczucia-
religijne-wieszwiecej (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2609043,Szkoda-ze-Maryja-nie-
zrobila-aborcji-Kolejny-atak-obrazajacy-uczucia-religijne (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

 https://kresy.pl/wydarzenia/napis-szkoda-ze-maryja-nie-zrobila-aborcji-na-
kosciele-ducha-swietego-w-gliwicach/ (data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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101. Profanacja Bazyliki Archikatedralnej 

pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie 
Data: 26.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/eb/35/5f9814e6859d0_p.jpg?1603802343 (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 26 października 2020 r. sprawca namalował zielonym sprayem symbol anarchii, błyskawicę 

i zamieścił napis "#Julka" na elewacji katedry św. Jakuba w Szczecinie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  70-001 Szczecin (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://gs24.pl/incydent-przed-katedra-w-szczecinie-ktos-malowal-sprayem-
po-elewacji-kosciola/ar/c1-15258762 (data dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/watch/?v=3388221897958430 (data dostępu: 
28.10.2020 r.)  
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102. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu 
Data: 26.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/s600x600/123281893_1753524494812485_8206167530154685558_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=4J

IzOlCgt54AX_RjIrv&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&tp=7&oh=055ac15a0cf701528cd568b618e4a9a5&oe=600E0142 (data dostępu: 

27.12.2020 r.) 

Opis: 26 października 2020 r. nieznany sprawca namalował wulgarne hasła pod adresem 

duchowieństwa na elewacji Sanktuarium pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  60-001 Poznań (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://narodowcy.net/liderka-strajku-kobiet-o-niszczeniu-kosciolow-nie-
mam-zalu-ze-tak-sie-stalo/ (data dostępu: 03.11.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/trzyhostiepoznan/posts/1753524748145793 
(data dostępu: 03.11.2020 r.)  
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103. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła 

w Gostyninie 
Data: 26.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/ElVBN9KW0AACAS5?format=jpg&name=small (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 26 października 2020 r. nieznany sprawca napisał różowym sprayem wulgarny napis 

na kostce brukowej przed kościołem pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła 

w Gostyninie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  09-500 Gostynin (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://misyjne.pl/gostynin-wulgarny-napis-przed-kosciolem/ (data dostępu: 
31.10.2020 r.) 

 https://misyjne.pl/diecezja-plocka-profanacja-miejsc-sakralnych-podczas-
protestow-strajku-kobiet/ (data dostępu: 31.10.2020 r.)  
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104. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej 

Uzdrowienia Chorych w Katowicach 
Data: 26/27.10.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia: https://katowice24.info/wp-content/uploads/2020/10/Dewastacja-kosciola-na-os.-Tysiaclecia-3-1024x720.jpg 

(data dostępu: 13.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia: https://katowice24.info/wp-content/uploads/2020/10/Dewastacja-kosciola-na-os.-Tysiaclecia-4-1024x720.jpg 

(data dostępu: 13.02.2021 r.) 

Opis: W nocy z 26 na 27 października 2020 r. nieznani sprawcy wymalowali żółtą farbą wulgarne 

napisy na ścianach znajdujących się po dwóch stronach schodów prowadzących do kościoła 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  40-001 Katowice (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://katowice24.info/jeb-pis-na-kosciele-zdewastowana-zostala-rowniez-
archikatedra/ (data dostępu: 13.02.2021 r.) 

 https://www.infokatowice.pl/2020/10/29/zwykle-chamstwo-akty-
wandalizmu-w-katowicach-po-protestach-popisane-budynki-i-obiekty-
sakralne/ (data dostępu: 13.02.2021 r.)  
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105. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Stanisława w Andrychowie 
Data: 27.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/e7/6f/5f9ac8577bfd0_p.jpg?1604058557 (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 27 października 2020 r. nieznany sprawca namalował sprayem napis "Piekło kobiet" 

na bramie kościoła pw. św. Stanisława w Andrychowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  34-120 Andrychów (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://gazetakrakowska.pl/pieklo-kobiet-na-murach-kosciolow-pod-
wadowicami-wyznaczyli-500-zl-nagrody-za-wykrycie-autora-tych-napisow-
zdjecia/ar/c1-15263406 (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26459812,strajk-kobiet-pieklo-
kobiet-na-murach-kosciolow-mieszkaniec.html (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://wadowiceonline.pl/wydarzenia/17255-dewastacje-kosciolow-
niestety-takze-w-naszym-regionie (data dostępu: 31.10.2020 r.)  
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106. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Świętych Bartłomieja i Łukasza w Zagórniku 
Data: 27.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/63/d5/5f9ac85a2cf1d_p.jpg?1603979355 (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 27 października 2020 r. nieznany sprawca namalował sprayem napis "Piekło kobiet" 

na dzwonnicy w parafii pw. Świętych Bartłomieja i Łukasza w Zagórniku. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  34-120 Zagórnik (W) w powiecie wadowickim 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://gazetakrakowska.pl/pieklo-kobiet-na-murach-kosciolow-pod-
wadowicami-wyznaczyli-500-zl-nagrody-za-wykrycie-autora-tych-napisow-
zdjecia/ar/c1-15263406 (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26459812,strajk-kobiet-pieklo-
kobiet-na-murach-kosciolow-mieszkaniec.html (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://wadowiceonline.pl/wydarzenia/17255-dewastacje-kosciolow-
niestety-takze-w-naszym-regionie (data dostępu: 31.10.2020 r.)  



 
 

Strona | 125  
 

107. Profanacja Kościoła Sakramentek 

pw. św. Kazimierza w Warszawie 

Data: 27.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/ElVo-7AX0AEK4mt?format=jpg&name=small (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 27 października 2020 r. nieznany sprawca namalował sprayem wulgarny napis na fasadzie 

kościoła pw. św. Kazimierza w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://narodowcy.net/koscioly-celem-feministek/ (data dostępu: 28.10.2020 
r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/208500584095082 (data 
dostępu: 28.10.2020 r.)  
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108. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

w Białym Borze 
Data: 27.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęć: https://iszczecinek.pl/news_foto/2020/1027/79914.jpg (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 27 października 2020 r. nieznani sprawcy rozwiesili kartki z czerwonymi literami tworzącymi 

łącznie wulgarne słowo na drzwiach kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

w Białym Borze. Na krzyżu usytuowanym przed świątynią wandale powiesili kartki z hasłami 

proaborcyjnymi. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  78-425 Biały Bór (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji:    https://iszczecinek.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/679_bialy_bor/21694_bialy-
bor-wulgarne-plakaty-na-drzwiach-kosciola-i-krzyzu.html (data dostępu: 
28.10.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/208578817420592 (data 
dostępu: 28.10.2020 r.)  
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109. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. Chrystusa Króla w Katowicach 
Data: 27/28.10.2020 r. 

 

Opis: W nocy z 27 na 28 października 2020 r. nieznani sprawcy zdewastowali jedną ze ścian 

Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach. Na murze świątyni wykonano sprayem kilka 

wulgarnych napisów. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  40-001 Katowice (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://katowice24.info/jeb-pis-na-kosciele-zdewastowana-zostala-rowniez-
archikatedra/ (data dostępu: 13.02.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/tomasz.wojtal/posts/4644781478929134 
(data dostępu: 13.02.2021 r.) 

 https://www.infokatowice.pl/2020/10/29/zwykle-chamstwo-akty-
wandalizmu-w-katowicach-po-protestach-popisane-budynki-i-obiekty-
sakralne/ (data dostępu: 13.02.2021 r.) 

 https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26450639,jebac-pis-na-
archikatedrze-w-katowicach.html (data dostępu: 13.02.2021 r.)  
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110. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. św. Jadwigi w Trzebnicy 
Data: 27/28.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://wf1.xcdn.pl/files/20/10/28/886284_Rgg4_442478_1373759039645807778_n_82.jpg.webp (data 

dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 27 na 28 października 2020 r. dwóch młodych mężczyzn zdewastowało mury 

Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. Sprawcy namalowali sprayem antykościelne hasło 

"Kościół Katolicki. Mordercy kobiet. Gwałciciele dzieci". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  55-100 Trzebnica (M) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wroclaw.gosc.pl/doc/6592241.Napisy-na-murach-bazyliki-w-
Trzebnicy-Wierni-reaguja (data dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://nowagazeta.pl/artykul/antykoscielne-napisy/1096170 (data dostępu: 
29.10.2020 r.)  
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111. Zniszczenie muru Klasztoru Boromeuszek 

w Trzebnicy 
Data: 27/28.10.2020 r. 

 

Opis: W nocy z 27 na 28 października 2020 r. dwóch młodych mężczyzn zdewastowało mury 

Klasztoru Boromeuszek  w Trzebnicy. Sprawcy namalowali sprayem antykościelne hasło 

"Kościół Katolicki. Mordercy kobiet. Gwałciciele dzieci". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  55-100 Trzebnica (M) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wroclaw.gosc.pl/doc/6592241.Napisy-na-murach-bazyliki-w-
Trzebnicy-Wierni-reaguja (data dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://nowagazeta.pl/artykul/antykoscielne-napisy/1096170 (data dostępu: 
29.10.2020 r.)  
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112. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. Najświętszej Maryi Panny 

Wspomożycielki Wiernych w Olsztynie 
Data: 28.10.2020 r. (data doniesienia w mediach społecznościowych) 

 

Opis: 28 października 2020 r. nieznany sprawca zdewastował elewację kaplicy znajdującej się 

przy kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych na ul. Bałtyckiej 

w Olsztynie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  10-001 Olsztyn (M) 

Województwo:  warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 
https://www.facebook.com/parafialikusy/photos/a.3249610831772408/348
9083207825168/?type=3 (data dostępu: 13.02.2021 r.) 

 https://tko.pl/65638,2020,11,10,kolejne-dewastacje-kosciolow-w-olsztynie 
(data dostępu: 13.02.2021 r.)  
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113. Akt wandalizmu w parafii pw. św. Barbary 

w Bytomiu 
Data: 28.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/123089653_208831594061981_6279038327993237312_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=4WKI0x3LzDI

AX9Ltx1Q&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=1147c9099e63804c7b367b6f86434330&oe=600E25C5 (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 28 października 2020 r. nieznani sprawcy napisali czerwonym sprayem obraźliwe hasło 

znieważające osoby duchowne na murze kościoła pw. św. Barbary w Bytomiu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  41-900 Bytom (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Sprawa nie została zgłoszona. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.bytomski.pl/112/25707-protesty-kobiet-nabieraja-na-sile-
graffiti-na-kosciolach-transparenty-w-oknach-kolejne-manifestacje (data 
dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/208831840728623 (data 
dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/208929087385565 (data 
dostępu: 29.10.2020 r.)  
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114. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Wojciecha w Bytomiu 
Data: 28.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/123041281_208925897385884_642223631059532789_n.png?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=jhcpGPC4b2Q

AX9yaeXH&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=b40f958c55baf90d42c78c43003c030f&oe=60103F5F (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 28 października 2020 r. nieznani sprawcy napisali czerwonym sprayem wulgarne słowo 

na drzwiach kościoła pw. św. Wojciecha w Bytomiu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  41-900 Bytom (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/208929087385565 
(data dostępu: 29.10.2020 r.) 

 Proboszcz parafii potwierdził informację w rozmowie telefonicznej 
z dn. 04.12.2020 /godz. 13:30/  
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115. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

w Bytomiu 
Data: 28.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/123023704_208927864052354_7750252246422373232_n.png?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=oKohUF1JN

NUAX_VG4-C&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=049a767495464889b68967881ba0bb4c&oe=60104149 (data dostępu: 

27.12.2020 r.) 

Opis: 28 października 2020 r. nieznani sprawcy napisali czerwonym sprayem wulgarne hasło 

znieważające osoby duchowne na drzwiach głównych kościoła pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny w Bytomiu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  41-900 Bytom (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Sprawa nie została zgłoszona. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.bytomski.pl/112/25707-protesty-kobiet-nabieraja-na-sile-
graffiti-na-kosciolach-transparenty-w-oknach-kolejne-manifestacje (data 
dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/208929087385565 (data 
dostępu: 29.10.2020 r.)  
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116. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

Zwycięskiej w Lublinie 
Data: 28.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/123062692_113078593922121_3815392295936772736_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=WEzO19b4S2

IAX-NZmYk&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=c5491fa9c54c1cdbbbfaa79f3d2945d1&oe=600FBD44 (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 28 października 2020 r. nieznani sprawcy namalowali obraźliwe hasło oraz "błyskawicę", 

symbol Strajku Kobiet, na elewacji powizytowskiego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  20-001 Lublin (M) 

Województwo:  lubelskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/ObroncyKatedry/posts/113078810588766 (data 
dostępu: 15.12.2020 r.) 

 https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/mocna-sugestia-ostra-reakcja-
napiecie-na-linii-ratusz-tvp-lublin,n,1000277317.html (data dostępu: 
15.12.2020 r.)  
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117. Zniszczenie elewacji Klasztoru Karmelitanek 

w Warszawie 
Data: 28.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://wf1.xcdn.pl/files/20/10/29/969601_n9QV_502343_3269324516856057877_o_82.jpg.webp (data 

dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 28 października 2020 r. nieznani sprawcy namalowali obraźliwe hasła oraz "błyskawicę", 

symbol Strajku Kobiet, na elewacji Klasztoru Karmelitanek w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu.. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.gosc.pl/doc/6593426.Ataki-na-koscioly-statystyki-
policji?fbclid=IwAR0LtYjauV39fRJ48QkC7ChuzDGfAT65ybkjdNzxaqSJyAuNuQJ
LYw_LLy8 (data dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/kosciol/524196-lewacy-zniszczyli-elewacje-
warszawskiego-klasztoru-zdjecia (data dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://www.tvp.info/50561926/wandale-zniszczyli-elewacje-klasztoru-
karmelitanek (data dostępu: 29.10.2020 r.)  
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118. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie 
Data: 28/29.10.2020 r. 

 

Źródło zdjęcia: 

https://media.wplm.pl/thumbs/b1b/ODMweDYwMC9jY19iMzdiYi9wLzIwMjAvMTAvMjkvNjQwLzQ4MC9kMTQ1ODA4ZTYxODk0

NWExYjNmMGMxYTY0NmYxMDc2Yi5qcGVn.jpeg (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 28 na 29 października 2020 r. nieznani sprawcy namalowali błyskawice 

oraz wulgarne hasła antyrządowe na elewacji kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  32-050 Skawina (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/polityka/524185-tylko-u-nas-zniszczono-elewacje-
dwoch-kosciolow-w-skawinie (data dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://www.eska.pl/krakow/wulgarne-hasla-i-blyskawice-na-kosciolach-i-
zabytkowym-palacyku-po-protestach-w-skawinie-aa-dZ21-qdK6-3Esc.html 
(data dostępu: 30.10.2020 r.)  
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119. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

w Skawinie 
Data: 28/29.10.2020 r. 

 

Źródło zdjęcia: 

https://media.wplm.pl/thumbs/6a3/ODMweDYwMC9jY181NDYxNC9wLzIwMjAvMTAvMjkvNjQwLzQ4MC9lZWNiZTllZGJjOTY0ZD

NiODI1NWI2NGE1MzkyODM1OS5qcGVn.jpeg (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 28 na 29 października 2020 r. nieznani sprawcy namalowali błyskawice 

oraz wulgarne słowo zakodowane pod postacią gwiazdek na elewacji kościoła pw. św. 

Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  32-050 Skawina (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/polityka/524185-tylko-u-nas-zniszczono-elewacje-
dwoch-kosciolow-w-skawinie (data dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://www.eska.pl/krakow/wulgarne-hasla-i-blyskawice-na-kosciolach-i-
zabytkowym-palacyku-po-protestach-w-skawinie-aa-dZ21-qdK6-3Esc.html 
(data dostępu: 30.10.2020 r.)  
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120. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie 
Data: 29.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/s600x600/123295113_209458403999300_4759286357024064547_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Rt

PVn30JqTQAX9hN0hl&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&tp=7&oh=49600f6c56705af9300dfc137e8c6ae2&oe=600D8982 (data 

dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 29 października 2020 r. nieznani sprawcy namalowali czerwonym sprayem "błyskawice", 

symbol Strajku Kobiet, na elewacji kościoła i murze okalającym świątynie na terenie parafii 

pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Kurkowej w Wołominie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  05-200 Wołomin (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/209458563999284 (data 
dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://prawicowyinternet.pl/nowacka-kosciolow-nikt-nie-atakowal-
demaskujemy-klamstwo-lewicowej-aktywistki-galeria/ (data dostępu: 
22.12.2020 r.)  
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121. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gdyni 
Data: 29.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://s-trojmiasto.pl/zdj/c/n/1/2789/555x0/2789088-Zniszczona-elewacja-kosciola-na-Witominie-w-

Gdyni__kr.jpg (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 29 października 2020 r. nieznany sprawca namalował czarnym sprayem błyskawice i hasła 

proaborcyjne na elewacji kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w na Witominie 

w Gdyni. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  81-000 Gdynia (M) 

Województwo:  pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Protestujcie-ale-nie-demolujcie-
miasta-n150149.html (data dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://www.trojmiasto.pl/raport/Zniszczona-elewacja-kosciola-na-
Witominie-w-Gdyni-rt188944.html (data dostępu: 30.10.2020 r.) 

 http://zyciepomorza.pl/2020/10/29/dewastacja-kosciola-w-gdyni-na-
witominie/ (data dostępu: 30.10.2020 r.)  
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122. Profanacja cmentarza w Lublińcu 
Data: 29.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/p180x540/123035875_209507533994387_7190803159160845328_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=G

6R-885-UeEAX_7mL9c&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&tp=6&oh=7cf21b0b8050b948a82a06727a6f18b9&oe=600D775E (data 

dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 29 października 2020 r. nieznany sprawca nakleił kartkę zawierającą wulgarne proaborcyjne 

hasło na gablocie ogłoszeniowej cmentarza w Lublińcu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  42-700 Lubliniec (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/209507557327718 (data 
dostępu: 30.10.2020 r.) 

 https://twitter.com/dariuszmatecki/status/1321954237388042246 (data 
dostępu: 30.10.2020 r.)  



 
 

Strona | 141  
 

123. Akt wandalizmu w kościele 

pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Komorowie 

Data: 30.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/123195427_209664680645339_4150288291105087681_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=rj7yPnDBod8

AX-_6-KP&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=c499e1b64d18d3dc6ef4a1a818b6a28d&oe=600EF4ED (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 30 października 2020 r. nieznany sprawca namalował czarnym markerem napis "Nasza wiara" 

zakończony "błyskawicą", symbolem Strajku Kobiet, na kolumnie wewnątrz kościoła 

pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komorowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  05-806 Komorów (W) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/209664803978660 (data 
dostępu: 30.10.2020 r.) 

 https://twitter.com/dariuszmatecki/status/1322092584781651968 (data 
dostępu: 30.10.2020 r.)  
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124. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Piotra i Pawła w Toruniu 
Data: 30.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.radiopik.pl/public/info/2020/2020-10-30_160405871710.jpg (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 30 października 2020 r. nieznany sprawca napisał antyklerykalne hasła na murze okalającym 

klasztor franciszkanów i kościół pw. św. Piotra i Pawła w Toruniu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  87-100 Toruń (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://www.radiopik.pl/2,88957,antyklerykalne-hasla-na-murze-klasztoru-na-
torun (data dostępu: 30.10.2020 r.) 

 https://ddtorun.pl/pl/680_o_tym_sie_mowi/29656_oto-co-zrobil-z-
ogrodzeniem-kosciola-franciszkanow-na-podgorzu-w-toruniu-to-
skandaliczne.html (data dostępu: 30.10.2020 r.)  
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125. Akty wandalizmu i kradzież w parafii 

pw. św. Ottona z Bambergu w Szczecinie 
Data: 30/31.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://s2.tvp.pl/images2/b/3/5/uid_b35d31778534be240ebf42d94e474de71604234037005_width_907_play_0_pos_0_gs_0_

height_515_wiele-innych-swiatyn-w-polsce-zostalo-pomazanych-symbolami-pioruna-kojarzonymi-ze-strajkami-proaborcyjnymi-

fot-ks-pawel-gorzynski.gif (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 30 na 31 października nieznani sprawcy namalowali błyskawice przed wejściem 

do kościoła pw. św. Ottona w Szczecinie. Na drzwiach głównych świątyni wandale zawiesili 

plakaty z wulgarnymi antyklerykalnymi i antyrządowymi hasłami. Z kościoła ukradzione 

zostały skarbony oraz kartki z wypominkami, w których były datki. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  70-001 Szczecin (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/50600915/pioruny-namalowane-przed-kosciolem-
wikariusz-ktos-okradl-skarbony-i-wypominki (data dostępu: 01.11.2020 r.) 

 https://szczecin.tvp.pl/50601735/pioruny-namalowane-przed-kosciolem-
wikariusz-ktos-okradl-skarbony-i-wypominki (data dostępu: 01.11.2020 r.)  
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126. Profanacja kaplicy 

pw. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny w Nowym Sączu 
Data: 31.10.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/f2/23/5f9d7840656ef_p.jpg?1604209815 (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/51/e7/5f9d7843788b6_p.jpg?1604155583 (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 31 października 2020 r. nieznany sprawca namalował graffiti z wulgarnym, antyrządowym 

hasłem na elewacji kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny znajdującej 

się na Starym Cmentarzu przy Al. Wolności w Nowym Sączu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  33-300 Nowy Sącz (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/polityka/524531-sprofanowano-zabytkowa-kaplice-w-
nowym-saczu (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://gazetakrakowska.pl/nowy-sacz-wandale-zniszczyli-kaplice-na-starym-
cmentarzu-na-murach-widnieje-wulgarny-antyrzadowy-napis-zdjecia/ar/c15-
15267146 (data dostępu: 31.10.2020 r.)  
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127. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy 
Data: 31.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/52/35/5fa172b86008e_p.jpg?1604416186 (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 31 października 2020 r. siedemdziesięcioośmioletni mężczyzna namalował czerwonym 

sprayem napis "ZARAZA" na elewacji kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego 

w Bydgoszczy. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  powyżej 45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  85-001 Bydgoszcz (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://expressbydgoski.pl/78letni-bydgoszczanin-dewastowal-koscioly-w-
bydgoszczy-mezczyzna-zostal-zatrzymany-i-uslyszal-zarzuty-zdjecia/ar/c15-
15272476 (data dostępu: 04.11.2020 r.) 

 https://bydgoszcz.naszemiasto.pl/78-letni-mezczyzna-dewastowal-koscioly-
w-bydgoszczy-zostal/ar/c15-7980449 (data dostępu: 04.11.2020 r.)  
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128. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. Apostołów Piotra i Pawła w Krępie Kościelnej 
Data: 31.10./01.11.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://www.cozadzien.pl/img/2020/11/13/symbole-strajku-kobiet-na-kosciele-w-krepie-

koscielnej/_min/resized-20201031-134742.jpeg (data dostępu: 15.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://www.cozadzien.pl/img/2020/11/13/symbole-strajku-kobiet-na-kosciele-w-krepie-

koscielnej/_min/resized-20201031-134732.jpeg (data dostępu: 15.02.2021 r.) 

Opis: W nocy z 31 października na 1 listopada 2020 r. nieznani sprawcy namalowali cztery 

czerwone błyskawice na froncie i z boku budynku zabytkowego kościoła pw. Apostołów 

Piotra i Pawła w Krępie Kościelnej. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  27-300 Krępa Kościelna (W) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,26486738,strajk-kobiet-elewacja-
zabytkowego-kosciola-w-krepie-koscielnej.html (data dostępu: 15.02.2021 r.) 

 https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-prokuratura-prowadzi-sledztwo-
w-sprawie-blyskawic-na-elewacj,nId,4841265 (data dostępu: 15.02.2021 r.) 

 https://radioradom.pl/sledztwo-ws-dewastacji-kosciola/ (data dostępu: 
15.02.2021 r.) 

 https://www.cozadzien.pl/region/symbole-strajku-kobiet-na-kosciele-w-
krepie-koscielnej/68700 (data dostępu: 15.02.2021 r.)  
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129. Aktu wandalizmu w kościele 

pw. Matki Bożej Królowej Polski 

i św. Michała Archanioła w Blachowni 
Data: 31.10./01.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2020/11/Profanacja-kosciola-w-Blachowni.jpg (data dostępu: 

27.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 31 października na 1 listopada 2020 r. nieznani sprawcy namalowali wulgarne hasła 

antykościelne i antyrządowe na elewacji kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. 

Michała Archanioła w Blachowni. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  42-290 Blachownia (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://m.niedziela.pl/zdjecia/4328/Profanacja-Kosciola-w-
Blachowni?fbclid=IwAR0AHoOZ2g42yimUe7JcTpROmgZo7e0p5ES7w3VZHnJB
jYpor6hTp1RCs_o (data dostępu: 02.11.2020 r.) 

 http://czestochowskie24.pl/kosciol/profanacja-kosciola-w-blachowni/ (data 
dostępu: 02.11.2020 r.)  
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130. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku 
Data: 31.10./01.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/s600x600/123449419_2179547342189661_3243416384500194709_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=y

mFYVWnX5AgAX-2Ot1n&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&tp=7&oh=999633def437e0c045229dcf9d6e4d46&oe=600CB44D (data 

dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 31 października na 1 listopada 2020 r. nieznani sprawcy namalowali sprayem 

błyskawice na drzwiach kościoła i stajenki w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego 

w Gdańsku. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  80-008 Gdańsk (M) 

Województwo:  pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://zyciepomorza.pl/2020/11/01/zdewastowano-kosciol-na-gdanskiej-
strzyzy-malowidla-na-drzwiach-swiatyni/ (data dostępu: 01.11.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/GdanskStrzyza/posts/2179548185522910 (data 
dostępu: 01.11.2020 r.)  
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131. Zniszczenie elewacji 

Wyższego Seminarium Duchownego 

im. bł. Biskupa Michała Kozala w Bydgoszczy 
Data: 01.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://tygodnikbydgoski.pl/photo/article-content/w770/22133.jpg (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 1 listopada 2020 r. nieznany sprawca namalował „piorun”, symbol protestujących 

zwolenników aborcji, na elewacji Wyższego Seminarium Duchownego im. bł. Biskupa Michała 

Kozala w Bydgoszczy. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  85-001 Bydgoszcz (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://bydgoszcz.tvp.pl/50628534/piorun-na-seminarium-duchownym-w-
bydgoszczy (data dostępu: 04.11.2020 r.) 

 https://tygodnikbydgoski.pl/wydarzenia/nielegalny-baner-z-wizerunkiem-
prezesa-pis-wystylizowanego-na-hitlera-i-dewastacja-seminarium-
duchownego-w-bydgoszczy (data dostępu: 04.11.2020 r.)  
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132. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Mikołaja w Krakowie 
Data: 01.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://tygodnikbydgoski.pl/photo/article-content/w770/22133.jpg (data 

dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 1 listopada 2020 r. sprawczyni oblała farbą mur kościoła pw. św. Mikołaja przy ul. Kopernika 

9 w Krakowie 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dziennikpolski24.pl/krakowskie-koscioly-w-tym-zabytkowe-z-
bazgrolami-po-protestach-jest-ogolnopolska-zbiorka-na-renowacje/ar/c1-
15301257 (data dostępu: 19.11.2020 r.) 

 https://gazetakrakowska.pl/krakowskie-koscioly-w-tym-zabytkowe-z-
bazgrolami-po-protestach-jest-ogolnopolska-zbiorka-na-renowacje/ar/c1-
15301257 (data dostępu: 19.11.2020 r.)  
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133. Profanacja przydrożnych kapliczek 

Matki Bożej w Katowicach 
Data: 01.11.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-
0/s600x600/123209509_3691258630920025_2294671704584743093_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=O
-2__veU22QAX9tsfjf&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&tp=7&oh=36d2b6e2769b0fe677d3c0c7c4c6d3dc&oe=600DE0C7 (data 
dostępu: 27.12.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/s600x600/123493909_3691258777586677_7389107725201908441_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=1

Jv2xst_CnwAX9hzdXo&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&tp=7&oh=8edecad91a63e0c544ae685c1ed2227f&oe=600E6414 (data 

dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 1 listopada 2020 r. nieznani sprawcy namalowali czerwonym sprayem błyskawice na elewacji 

dwóch przydrożnych kapliczek na osiedlu Dąbrówka Mała w Katowicach. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  40-001 Katowice (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/jan.moczulski.7/posts/3691259587586596 (data 
dostępu: 01.11.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/210828353862305 (data 
dostępu: 01.11.2020 r.)  
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134. Zniszczenie przydrożnej kapliczki 

w Gminie Bestwina 
Data: 02.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://bielskobiala.beskidy.news/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=images/Dorazne_wakacje/zdsewastowany_klr

zyz.jpg&w=768&h=576&zc=1 (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 2 listopada 2020 r. nieznany sprawca namalował zieloną farbą błyskawice na elewacji 

przydrożnej kapliczki w Bestwienie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  43-512 Bestwina (W) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://bielskobiala.beskidy.news/wydarzenia/7657-dewastacja-kapliczki-
wojt-nie-rozumie (data dostępu: 04.11.2020 r.) 

 https://www.se.pl/slask/piorun-na-kapliczce-w-bestwinie-wojt-wsciekly-nie-
rozumiem-aa-FvpK-hAVJ-xAm2.html (data dostępu: 04.11.2020 r.)  
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135. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Klemensa Hofbauera w Warszawie 
Data: 03.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/El-IlkQXUAIiX4Y?format=jpg&name=small (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 3 listopada 2020 r. nieznany sprawca niebieskim sprayem namalował hasła proaborcyjne 

i antykościelne na elewacji kościoła pw. św. Klemensa Hofbauera przy ul. Karolkowej 

w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/525061-kolejne-dewastacje-kosciolow-i-
organizacji-religijnych (data dostępu: 04.11.2020 r.) 

 https://twnews.pl/pl-news/kolejne-dewastacje-kosciolow-i-organizacji-
religijnych (data dostępu: 04.11.2020 r.)  
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136. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Matki Bożej z Lourdes w Krakowie 
Data: 03.11.2020 r. 

 

Opis: 3 listopada 2020 r. nieznany sprawca zniszczył elewację kościoła pw. Matki Bożej z Lourdes 

przy ul. Misjonarskiej 37 w Krakowie poprzez naniesienie farbą napisów i grafik. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dziennikpolski24.pl/krakowskie-koscioly-w-tym-zabytkowe-z-
bazgrolami-po-protestach-jest-ogolnopolska-zbiorka-na-renowacje/ar/c1-
15301257 (data dostępu: 19.11.2020 r.) 

 https://gazetakrakowska.pl/krakowskie-koscioly-w-tym-zabytkowe-z-
bazgrolami-po-protestach-jest-ogolnopolska-zbiorka-na-renowacje/ar/c1-
15301257 (data dostępu: 19.11.2020 r.)  
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137. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

w Olsztynie 
Data: 05.11.2020 r. (data doniesienia medialnego) 

  

Źródło zdjęcia: https://tko.pl/wp-content/uploads/2020/11/4-3-696x464.jpg (data dostępu: 14.02.2021 r.) 

Opis: W listopadzie 2020 r. nieznany sprawca napisał sprayem litery "JP" na drzwiach głównych 

kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Kromera 2A w Olsztynie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  10-001 Olsztyn (M) 

Województwo:  warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/region/7525-ujeto-sprawcow-
dewastacji-miejsca-upamietnienia-jpii-w-pasleku-najnowsze-slajd-
kafelek.html (data dostępu: 14.02.2021 r.) 

 https://tko.pl/65209,2020,11,05,kolejny-kosciol-ofiara-wandalizmu-w-
olsztynie (data dostępu: 14.02.2021 r.) 

 http://pisolsztyn.org.pl/powiaty/km-olsztyn/kolejny-olsztynski-kosciol-ofiara-
wandalizmu/ (data dostępu: 14.02.2021 r.)  
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138. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. św. Józefa w Olsztynie 
Data: 07.11.2020 r. (data doniesienia medialnego) 

  

Źródło zdjęcia: https://www.olsztyn.com.pl/static/articles_photos/30/30793/8019087a85e76bd7e736ac69b503a131_480.jpg 

(data dostępu: 14.02.2021 r.) 

Opis: W listopadzie 2020 r. nieznany sprawca namalował graffiti związane treścią z protestami 

przeciw zaostrzaniu przepisów dotyczących aborcji na elewacji kościoła pw. św. Józefa przy 

ul. Jagiellońskiej w Olsztynie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  10-001 Olsztyn (M) 

Województwo:  warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://tko.pl/65638,2020,11,10,kolejne-dewastacje-kosciolow-w-olsztynie 
(data dostępu: 14.02.2021 r.) 

 https://www.olsztyn.com.pl/artykul,kolejne-miejsca-kultu-religijnego-w-
olsztynie-zdewastowane-poprzez-graffiti-aborcyjne-zdjecia,30793.html (data 
dostępu: 14.02.2021 r.)  
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139. Profanacja kaplicy 

pw. św. Jana Nepomucena w Jejkowicach 
Data: 07.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.rybnik.com.pl/images/galbig3/news/46584/blyskawica-

jejkowice1_5fa68914481953_81780800.jpg.jpg (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 7 listopada 2020 r. nieznany sprawca namalował czerwonym sprayem "błyskawicę", symbol 

Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, na elewacji kapliczki pw. św. Jana Nepomucena 

w Jejkowicach. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  Jejkowice (W) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,blyskawica-na-murze-kaplicy-wojt-
to-chuliganeria,wia5-3266-46584.html (data dostępu: 10.11.2020 r.) 

 https://dziennikzachodni.pl/blyskawica-i-wulgaryzmy-na-kapliczkach-w-
rybniku-sprawa-zajmuje-sie-policja/ar/c1-15282466 (data dostępu: 
10.11.2020 r.)  
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140. Zniszczenie kapliczki Matki Bożej w Lublinie 
Data: 07/08.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.lublin112.pl/wp-content/uploads/2020/11/104a98-640x853.jpg (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 7 na 8 listopada 2020 r. nieznani sprawcy przewrócili kapliczkę Matki Bożej 

usytuowaną przy ul. Osmolickiej w Lublinie. W wyniku działania wandali kapliczka uległa 

zniszczeniu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  20-001 Lublin (M) 

Województwo:  lubelskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.lublin112.pl/kapliczka-w-lesie-dabrowa-zostala-dwukrotnie-
zdewastowana-najpierw-ja-przewrocono-potem-wyrzucono-figure/ (data 
dostępu: 13.11.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/214947893450351 (data 
dostępu: 13.11.2020 r.)  
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141. Profanacja kaplicy 

pw. św. Jana Nepomucena w Rybniku 
Data: 09.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.rybnik.com.pl/images/galbig3/news/46597/wandal-kaplica_5fa906a3c4b729_84644260.JPG.JPG 

(data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 9 listopada 2020 r. nieznany sprawca napisał wulgarne hasło na drzwiach kaplicy pw. św. Jana 

Nepomucena w Rybniku. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  44-200 Rybnik (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,zebrzydowice-napis-je-c-pis-na-
drzwiach-kaplicy,wia5-3266-46597.html (data dostępu: 10.11.2020 r.) 

 https://rybnik.naszemiasto.pl/wulgarne-napisy-i-blyskawica-na-kapliczkach-
w-rybnickich/ar/c15-7989175 (data dostępu: 10.11.2020 r.) 

 https://dziennikzachodni.pl/blyskawica-i-wulgaryzmy-na-kapliczkach-w-
rybniku-sprawa-zajmuje-sie-policja/ar/c1-15282466 (data dostępu: 
10.11.2020 r.)  
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142. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
Data: 10.11.2020 r. 

 

Opis: 10 listopada 2020 r. nieznany sprawca zniszczył elewację kościoła pw. Bożego Miłosierdzia 

w Krakowie poprzez naniesienie farbą napisów i grafik. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dziennikpolski24.pl/krakowskie-koscioly-w-tym-zabytkowe-z-
bazgrolami-po-protestach-jest-ogolnopolska-zbiorka-na-renowacje/ar/c1-
15301257 (data dostępu: 19.11.2020 r.) 

 https://gazetakrakowska.pl/krakowskie-koscioly-w-tym-zabytkowe-z-
bazgrolami-po-protestach-jest-ogolnopolska-zbiorka-na-renowacje/ar/c1-
15301257 (data dostępu: 19.11.2020 r.)  
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143. Akt wandalizmu w parafii katedralnej 

pw. św. Wojciecha w Ełku 
Data: 11.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/ec/11/5faea8690ec8f_p.jpg?1605281929 (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 11 listopada 2020 r. nieznany sprawca umieścił napis „pedofile” na drzwiach głównych ełckiej 

Katedry pw. św Wojciecha. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  19-300 Ełk (M) 

Województwo:  warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wspolczesna.pl/elk-dewastacja-drzwi-katedry-pw-sw-wojciecha-na-
drzwiach-znalazl-sie-napis-pedofile-zdjecia/ar/c1-15290858 (data dostępu: 
13.11. 2020 r.) 

 http://wdolnymslasku.com/2020/11/12/136951/ (data dostępu: 13.11. 2020 
r.)  
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144. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Jana Kantego w Warszawie 
Data: 14/15.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://izoliborz.pl/static/files/inline_images/13/inline__1102894_5873.jpg (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 14 na 15 listopada 2020 r. nieznani sprawcy napisali czerwonym sprayem hasło 

"stop torturom kobiet" oraz narysowali "błyskawice", symbole Ogólnopolskiego Strajku 

Kobiet, na fasadzie kościoła pw. św. Jana Kantego w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.niedziela.pl/artykul/61093/Kolejny-atak-na-kosciol (data 
dostępu: 15.11.2020 r.) 

 https://warszawa.tvp.pl/50808197/dewastacja-kosciola-na-warszawskim-
zoliborzu (data dostępu: 15.11.2020 r.) 

 https://izoliborz.pl/artykul/kolejny-atak-na-kosciol/1102894 (data dostępu: 
16.11.2020 r.)  
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145. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Kaliszu 
Data: 16.11.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: 

http://faktykaliskie.pl/gfx/faktykaliskie/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/68/6619/1/16.11.20_021,ooOAqamgpHGXr7yLZJI.jpg 

(data dostępu: 15.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: http://faktykaliskie.pl/gfx/faktykaliskie/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/68/6619/1/16.11.20_011,qop-

7WeanlrZqr7XV5Ka.jpg (data dostępu: 15.02.2021 r.) 

Opis: 16 listopada 2020 r. nieznani sprawcy pomalowali czerwoną farbą krzyż wiszący na fasadzie 

świątyni oraz elewację kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na kaliskim 

Zagorzynku. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  62-800 Kalisz (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Sprawa nie została zgłoszona. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://faktykaliskie.pl/wiadomosci/spoleczne/zniszczono-elewacje-kosciola-
na-zagorzynku-akt-wandalizmu-komentuje-proboszcz-parafii,6619.html (data 
dostępu: 16.02.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/TelewizjaKalisz/posts/3708728675858305/ (data 
dostępu: 16.02.2021 r.)  
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146. Profanacja kapliczki 

przy Bulwarach Wiślanych w Krakowie 
Data: 16.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/p552x414/125764840_216435289968278_980117263053412100_o.jpg?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wg

nc9Ruo2H8AX9vBt3d&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&tp=6&oh=f4e124885ec361489f545b187eea673b&oe=600F7569 (data 

dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 16 listopada 2020 r. nieznani sprawcy sprofanowali kapliczkę znajdującą się w okolicy 

ul. Dojazdowej przy Bulwarach Wiślanych w Krakowie. Na murach okalających kapliczkę 

wandale namalowali wizerunek Matki Bożej Bolesnej, na którym zamiast aureoli zakodowali 

przy użyciu gwiazd przekleństwo stosowane jak hasło proaborcyjne podczas Ogólnopolskiego 

Strajku Kobiet. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Zgłoszenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://gazetakrakowska.pl/krakowskie-koscioly-w-tym-zabytkowe-z-
bazgrolami-po-protestach-jest-ogolnopolska-zbiorka-na-renowacje/ar/c1-
15301257 (data dostępu: 19.11.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/216435403301600 (data 
dostępu: 19.11.2020 r.)  
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147. Dewastacja kapliczki św. Jana Nepomucena 

w Krogulczy Mokrej 
Data: 17.11.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://radioplus.com.pl/media/k2/galleries/50833/Nepo_1.jpg (data dostępu: 23.04.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://radioplus.com.pl/media/k2/galleries/50833/Nepo_3.jpg (data dostępu: 23.04.2021 r.) 

Opis: 17 listopada 2020 r. nieznani sprawcy zdewastowali przydrożną kapliczkę św. Jana 

Nepomucena w Krogulczy Mokrej. Wandale odpiłowali dłonie drewnianej figury świętego. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  26-505 Krogulcza Mokra (W) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://szydlowiecki.eu/artykul/krogulcza-mokra-krzyz/1104407 (data 
dostępu: 23.04.2021 r.) 

 https://www.se.pl/radom/obcieli-rece-swietemu-dewastacja-kapliczki-jana-
nepomucena-zdjecia-aa-xVmc-xoYd-rH28.html (data dostępu: 23.04.2021 r.) 

 https://radioplus.com.pl/region/50833-zdewastowana-kapliczka-sw-jana-
nepomucena-w-krogulczy (data dostępu: 23.04.2021 r.) 

 https://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,26526490,wandale-zniszczyli-
drewniana-figure-sw-nepomucena-kolo-oronska.html (data dostępu: 
23.04.2021 r.)  
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148. Akt wandalizmu na murach 

Bazyliki św. Michała Archanioła 

i św. Stanisława w Krakowie 
Data: 24/25.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.pch24.pl/images/min_mid_big/big/80153.jpg?r=1609108461 (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 24 na 25 listopada 2020 r. nieznani sprawcy namalowali czerwonym sprayem 

błyskawice na budynkach Bazyliki św. Michała Archanioła i św. Stanisława w Krakowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/50979200/krakow-kosciol-skalka-proaborcjonisci-
zdewastowali-zniszczyli-mury-pioruny-napisy (data dostępu: 27.11.2020 r.) 

 https://www.pch24.pl/skalka-celem-proaborcyjnych-wandali--kto-
powstrzyma-niszczenie-kosciolow-,80153,i.html#.X74kAaxjpj8.twitter (data 
dostępu: 27.11.2020 r.) 

 https://niezalezna.pl/365867-zdewastowano-kosciol-na-skalce-blyskawice-
na-bramie-i-murach-aborcyjne-hasla-na-asfalcie (data dostępu: 27.11.2020 
r.)  
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149. Włamanie i kradzież 

w jednym z kościołów w Przemyślu 
Data: 25.11.2020 r. 

 

Opis: 25 listopada 2020 r. trzydziestodziewięcioletni mężczyzna wybił szybę w drzwiach 

przedsionka jednego z kościołów w Przemyślu i ukradł puszkę na datki. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  37-700 Przemyśl (M) 

Województwo:  podkarpackie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kmp-
przemysl/wydarzenia/101043,Wlamal-sie-do-kosciola-i-ukradl-puszke-na-
datki.html (data dostępu: 10.02.2021 r.) 

 https://korso24.pl/wiadomosci/bezdomny-okradl-kosciol-w-skradzionej-
puszcze-bylo-zaledwie-kilka-zlotych/5afI4jODGsUKxd9WCgUV (data dostępu: 
10.02.2021 r.) 

 https://przemysl.naszemiasto.pl/w-przemyslu-wpadl-mezczyzna-ktory-
wlamal-sie-do-kosciola-i/ar/c1-8016349 (data dostępu: 10.02.2021 r.) 

 https://nowiny24.pl/39letni-mezczyzna-wlamal-sie-do-kosciola-w-przemyslu-
i-ukradl-puszke-na-datki/ar/c1-15313171 (data dostępu: 10.02.2021 r.)  
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150. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie 
Data: 29.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/28/1d/5fc5189a33479_p.jpg?1606753343 (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 29 listopada 2020 r. nieznany sprawca namalował sprayem hasła "Pedofile" oraz "Pedofilia to 

cywilizacja śmierci" na elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Witosa 

w Krakowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dziennikpolski24.pl/krakow-zbiorki-na-odnowe-koscielnych-fasad-po-
aktach-wandalizmu/ar/c1-15320688 (data dostępu: 01.12.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/227095308902276 (data 
dostępu: 01.12.2020 r.)  
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151. Atak na zabytkowy ołtarz Matki Bożej 

w krakowskiej Bramie Floriańskiej 
Data: 29.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-vRp3-iCLg-mEu8_szok-w-krakowie-rzucil-kamieniem-w-matke-

boska-wandalizm-czy-profanacja-664x442-nocrop.jpg (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 29 listopada 2020 r. bezdomny mężczyzna rzucił kamieniem w ołtarz Matki Bożej usytuowany 

w krakowskiej Bramie Floriańskiej. W wyniku działań sprawcy zniszczeniu uległa szyba 

chroniąca wizerunek Matki Bożej oraz płótna zabytkowego obrazu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.se.pl/krakow/szok-w-krakowie-rzucil-kamieniem-w-matke-
boska-wandalizm-czy-profanacja-aa-o9qs-Rytr-BbH6.html (data dostępu: 
02.12.2020 r.) 

 https://www.pch24.pl/krakow--atak-na-maryjny-obraz-w-bramie-florianskiej-
-sprawca-w-rekach-policji,80321,i.html (data dostępu: 02.12.2020 r.) 

 https://gazetakrakowska.pl/krakow-zaatakowal-kamieniem-obraz-matki-
boskiej-w-bramie-florianskiej/ar/c1-15321964 (data dostępu: 02.12.2020 r.)  
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152. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy 
Data: 05.12.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://media.wplm.pl/thumbs/613/OTYwL3VfMS9jY182NzQ1OC9wLzIwMjAvMTIvMDUvOTYwLzU4MC80OTE5NGEwYTAyZWM

0YThjYTgyMTZkZWJhNDU4NmI2NS5qcGVn.jpeg (data dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 5 grudnia 2020 r. nieznany sprawca rzucił dużym kamieniem w drzwi główne kościoła 

pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy oraz gablotę parafialną usytuowaną przed 

świątynią. Zdarzenie zarejestrowano na monitoringu parafialnym. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  59-200 Legnica (M) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/kosciol/529600-atak-na-kosciol-w-legnicy-mezczyzna-
rzucil-kamieniem-wideo (data dostępu: 07.12.2020 r.) 

 https://www.tvp.info/51212342/legnica-kosciol-zaatakowany-napastnik-
rzucil-kamieniem (data dostępu: 07.12.2020 r.) 

 https://legnica.gosc.pl/doc/6640071.Atak-na-kosciol-w-Legnicy (data 
dostępu: 07.12.2020 r.)  
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153. Kradzież w kościele 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

w Gryficach 
Data: 07.12.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://szczecinskie24.pl/wp-content/uploads/2020/12/1202731309-630x420.jpg (data dostępu: 09.02.2021 r.) 

Opis: W grudniu 2020 r. nieznany sprawca ukradł pieniądze ze świątecznej zbiórki charytatywnej 

zorganizowanej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  72-300 Gryfice (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://superportal24.pl/kradziez-w-kosciele-proboszcz-pyta-jak-mozna-
krasc-spod-oltarza-3410 (data dostępu: 09.02.2021 r.) 

 https://szczecinskie24.pl/kradziez-skarbonek-z-kosciola-wniebowziecia-nmp-
w-gryficach/ (data dostępu: 09.02.2021 r.)  
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154. Zniszczenie muru Klasztoru 

Karmelitanek Bosych w Warszawie 
Data: 07.12.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/p180x540/129777593_233389604939513_2516565371662293897_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=g2

O8I3-9CdQAX_cf96W&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&tp=6&oh=42e83584850694236e681a40b314c069&oe=600EF02F (data 

dostępu: 27.12.2020 r.) 

Opis: 7 grudnia 2020 r. nieznany sprawca namalował sprayem napis "Maryja miała wybór" 

na murze Klasztoru Karmelitanek w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/233389771606163 (data 
dostępu: 07.12.2020 r.) 

 Zdarzenie potwierdzone w rozmowie tel. z przełożoną dn 09.12.2020 r.  
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155. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Bydgoszczy 
Data: 09/10.12.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: materiały własne LWR. 

Opis: W nocy z 9 na 10 grudnia 2020 r. nieznani sprawcy nakleili na gablocie parafialnej znajdującej 

się przy kościele pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Bydgoszczy naklejki z wulgarnymi hasłami 

Strajku Kobiet. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  85-001 Bydgoszcz (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: Zgłoszenie do OIK sygnatura 2020/10/06 
 (potwierdzenie zdarzenia: kuria i parafia).  
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156. Kradzież w kościele 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

w Raciborzu 
Data: 16.12.2020 r. 

 

Opis: 16 grudnia 2020 r. dwóch mężczyzn w wieku dwudziestu ośmiu i trzydziestu dwóch lat 

ukradło mosiężny świecznik o szacunkowej wartości tysiąca złotych z kościoła pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  47-400 Racibórz (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Sprawcom postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.nowiny.pl/patrol/173270-kradziez-w-kosciele-farnym.html 
(data dostępu: 22.02.2021 r.) 

 https://raciborz.com.pl/2020/12/18/kradziez-w-kosciele-farnym-zlodzieje-
ukradli-mosiezny-swiecznik.html (data dostępu: 22.02.2021 r.) 

 http://www.nowinyraciborskie.pl/e/2020-12-22/165606-kradziez-w-kosciele-
farnym.html (data dostępu: 22.02.2021 r.)  
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157. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdyni 
Data: 20.12.2020 r. 

 

Opis: 20 grudnia 2020 r. nieznani sprawcy zniszczyli elewację kościoła pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego przy ul. Hodowlanej w Gdyni Witominie. Na ścianie pojawiły się wulgarne napisy 

i symbole strajku kobiet. Straty wstępnie oszacowano na około 20 tys. zł. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  81-000 Gdynia (M) 

Województwo:  pomorskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://zyciepomorza.pl/2020/12/20/ktos-ze-strajku-kobiet-zniszczyl-
elewacje-kosciola-w-
gdyni/?fbclid=IwAR39zBXLLHKMZJMP3KthWugnC9vybaEAf__hVUcKfA-
LPkXxCgLRIhSktcI (data dostępu: 21.12.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/244307673847706 (data 
dostępu: 21.12.2020 r.)  



 
 

Strona | 176  
 

158. Dewastacja kapliczki Matki Bożej 

we wsi Brochów-Kolonia 
Data: 22.12.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://e-sochaczew.pl/static/files/gallery/500/3bb12-kapliczka.jpg (data dostępu: 12.05.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://e-sochaczew.pl/static/files/gallery/500/0eae5-kapliczka1.jpg (data dostępu: 12.05.2021 r.) 

Opis: 22 grudnia 2020 r. parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie poinformowała 

o dewastacji znajdującej się na jej terenie administracyjnym kapliczki, w której potłuczono 

figurę Matki Bożej. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  05-088 Brochów-Kolonia (W) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://e-sochaczew.pl/artykul/brochow-kolonia--zniszczyli/653240 (data 
dostępu: 12.05.2021 r.) 

 https://tusochaczew.pl/pl/11_wiadomosci/55818_brochow---kolonia-
dewastacja-kapliczki-figura-matki-bozej-potluczona.html (data dostępu: 
12.05.2021 r.)  
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159. Kradzież dzwonu z wieży kaplicy 

w Białej koło Tarnowa 
Data: 23.12.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/5d/d5/5ff2d995433f1_o,size,933x0,q,70,h,a70349.jpg (data dostępu: 

06.02.2021 r.) 

Opis: 23 grudnia 2020 r. czterdziestotrzyletni mężczyzna ukradł kilkudziesięciokilogramowy dzwon 

z wieży kaplicy w Białej koło Tarnowa. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  33-102 Biała (W) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Sprawca przyznał się do winy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26656427,ukradl-dzwon-z-
wiezy-koscielnej-i-sprzedal-go-w-punkcie-zlomu.html (data dostępu: 
06.02.2021 r.) 

 https://www.tvp.info/51635677/ukradl-dzwon-z-wiezy-koscielnej-i-sprzedal-
w-skupie-zlomu (data dostępu: 06.02.2021 r.) 

 https://tarnow.naszemiasto.pl/biala-zlodziej-ukradl-dzwon-z-wiezy-kaplicy-
w-bialej-liczyl/ar/c15-8071803 (data dostępu: 06.02.2021 r.)  
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160. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Tulcach 
Data: 25.12.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: 

https://cdn.wtk.pl/storage/galleries/65701/hqmESeqTysipKz13mt6lETt1uOavBq3bTJmKP6G4_wm.jpeg?1609142740 (data 

dostępu: 13.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 1\2: 

https://cdn.wtk.pl/storage/galleries/65701/JswLaEWni2wWnFJX5TCTzNMVn9SChKRa4cG6xtIm_wm.jpeg?1609142669 (data 

dostępu: 13.02.2021 r.) 

Opis: 25 grudnia 2020 r. mężczyzna pozostający pod wpływem alkoholu dopuścił się aktu 

wandalizmu na terenie parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w podpoznańskich 

Tulcach. Sprawca zdewastował m.in. drzwi wejściowe do kościoła parafialnego oraz system 

nagłośnienia. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  63-004 Tulce (W) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/parafiatulce/posts/3506635652779632 (data 
dostępu: 13.02.2021 r.) 

 https://poznan.tvp.pl/51525107/atak-na-kosciol-w-podpoznanskich-tulcach 
(data dostępu: 13.02.2021 r.) 

 https://wtk.pl/news/65701-w-czasie-mszy-zaczal-demolowac-sanktuarium-
w-tulcach (data dostępu: 13.02.2021 r.)  
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161. Zniszczenie kapliczki 

Matki Bożej Częstochowskiej w Aleksandrii 
Data: 28.12.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://www.niedziela.pl/gifs/portaln/624x400/1609181684.jpg (data dostępu: 09.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://www.niedziela.pl/download/jpg/kapliczka.jpg (data dostępu: 09.02.2021 r.) 

Opis: 28 grudnia 2020 r. nieznani sprawcy zdewastowali kapliczkę Matki Bożej Częstochowskiej 

przy ul. Księżycowej w Aleksandrii na terenie parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

Wandale zniszczyli płotek wokół kapliczki, stłukli szybki zabezpieczające obrazek Matki Bożej 

i przewrócili całą kapliczkę na ziemię. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  42-274 Aleksandria (W) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.niedziela.pl/artykul/62973/Zniszczona-kapliczka-w-Aleksandrii 
(data dostępu: 09.02.2021 r.) 

 http://gminakonopiska.pl/wiadomosci/wandale-zniszczyli-kapliczke-matki-
bozej-czestochowskiej-w-aleksandrii/ (data dostępu: 09.02.2021 r.)  
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162. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Antoniego w Gdyni 
Data: 29.12.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/p526x296/134622264_250994673179006_7192024309840791311_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=kq

5DQL_mrDIAX-UuEOz&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&tp=6&oh=2fc737de34b0998d88cdf8889befbd7f&oe=601741F4 (data 

dostępu: 03.01.2021 r.) 

Opis: W grudniu 2020 r. nieznani sprawcy namalowali sprayem błyskawicę - symbol Strajku Kobiet -  

na drzwiach kościoła pw. św. Antoniego w Gdyni. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  81-000 Gdynia (M) 

Województwo:  pomorskie 

Stan postępowania: Zgłoszenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/250994709845669 (data 
dostępu: 31.12.2020 r.) 

 Potwierdzenie informacji drogą mailową od proboszcza parafii z dnia 
2.02.2021 r.  
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163. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku 
Data: 30/31.12.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.radio.bialystok.pl/src/383/a16ba0973df72ce126dd4f6afb2d6109 (data dostępu: 03.01.2021 r.) 

Opis: W nocy z 30 na 31 grudnia 2020 r. nieznani sprawcy wyrwali krzyż z zewnętrznego ołtarzyka 

usytuowanego w niszy kościoła pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku i wyrzucili go 

do pobliskiego kosza na śmieci oraz zniszczyli otaczające go dekoracje – kwiaty i znicze. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  15-001 Białystok (M) 

Województwo:  podlaskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://poranny.pl/krzyz-w-koszu-na-smieci-dewastacja-w-bialostockim-
kosciele-zdjecia/ar/c1-15371968 (data dostępu: 03.01.2021 r.) 

 https://bialystok.tvp.pl/51617280/dewastacja-krzyza (data dostępu: 
03.01.2021 r.) 

 https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,26653877,bialystok-
zdewastowany-przykoscielny-oltarzyk-krzyz-wyrzucony.html (data dostępu: 
03.01.2021 r.) 

 https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/194582 (data dostępu: 
03.01.2021 r.)  
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Niszczenie i znieważanie symboli religijnych 

i przedmiotów czci religijnej 
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1. Kradzież figurki Dzieciątka Jezus w Opatowie 
Data: 02.01.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://bi.im-g.pl/im/e7/61/18/z25563879V,Figurka-dzieciatka-z-szopki-w-Opatowie.jpg (data dostępu: 

 27.12.2020 r.) 

Opis: 2 stycznia 2020 r. nieznany sprawca ukradł figurkę Dzieciątka Jezus z bożonarodzeniowej 

szopki znajdującej się na Rynku miejskim w Opatowie. Nazajutrz odnaleziono skradzioną 

figurkę w rzece przy Promenadzie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  27-500 Opatów (M) 

Województwo:  świętokrzyskie 

Stan postępowania: Sprawa nie została zgłoszona. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://kielce.tvp.pl/46024503/zlodziej-ukradl-figurke-dzieciatka-jezus-z-
szopki-w-opatowiev (data dostępu: 02.01.2020 r.) 

 https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,25563853,ktos-ukradl-dzieciatka-z-
szopki-na-rynku-i-wyrzucil-do-rzeki.html (data dostępu: 03.01.2020 r.) 

 https://tyna.info.pl/znaleziono-skradziona-figurke-jezusa-z-opatowskiej-
szopki-plywala-w-rzece/ (data dostępu: 03.01.2020 r.)  
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2. Zniszczenie przydrożnego krzyża w Sosnówce 
Data: 17.01.2020 r. 

 

Opis: 17 stycznia 2020 r. dwóch mężczyzn w wieku dwudziestu trzech i dwudziestu siedmiu lat 

ścięło przydrożny krzyż znajdujący się we wsi Sosnówka (gm. Podgórzyn). 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  58-564 Sosnówka (W) w gminie Podgórzyn 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Sprawców zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://tvn24.pl/wroclaw/policja-szuka-sprawcow-dewastacji-figur-i-krzyza-
w-okolicach-jeleniej-gory-3226080 (data dostępu: 24.09.2020 r.) 

 https://www.nj24.pl/article/niszczyli-kapliczki-z-pobudek-religijnych (data 
dostępu: 24.09.2020 r.) 

 https://deon.pl/kosciol/wandale-sprofanowali-krzyz-a-figurce-matki-bozej-
odcieli-glowe-wszyscy-sa-wstrzasnieci,729069 (data dostępu: 24.09.2020 r.) 

 https://wroclaw.se.pl/niszczyli-figury-i-krzyze-w-kapliczkach-na-dolnym-
slasku-wandale-zatrzymani-aa-vGNL-ehs3-XoRG.html (data dostępu: 
24.09.2020 r.) 
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3. Zniszczenie krzyża i tablicy pamiątkowej 

św. Jana Pawła II w Starym Bielsku 
Data: 02.02.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/1d/7f/5e36fc7937754_p.jpg?1580662803 (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 2 lutego 2020 r. nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą płaskorzeźbę poświęconą Janowi 

Pawłowi II oraz kamienną podstawę krzyża znajdujące się na wzgórzu Trzy Lipki w Starym 

Bielsku (osiedlu Bielska-Białej). 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  kobieta 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  43-300 Bielsko Biała (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.m.pch24.pl/beskidy--wandale-zdewastowali-krzyz-na-trzech-
lipkach--to-drugi-atak-w-ciagu-kilku-dni-pch,73735,i.html (data dostępu: 
02.02.2020 r.) 

 https://dziennikzachodni.pl/wandale-zniszczyli-krzyz-na-trzech-lipkach-w-
bielskubialej-ktos-oblal-go-czerwona-farba-policja-szuka-sprawcow/ar/c1-
14757150 (data dostępu: 24.09.2020 r.) 

 https://bielskobiala.naszemiasto.pl/bielsko-biala-ktos-oblal-krzyz-na-trzech-
lipkach-czerwona/ar/c1-7535325 (data dostępu: 24.09.2020 r.) 
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4. Parodiowanie mszy świętej przez radnego 

w Trzciance 
Data: 17.03.2020 r. 

 

Opis: 17 marca 2020 r. radny Rady Miejskiej Trzcianki udostępnił na portalu społecznościowym 

nagranie, na którym siedzi nagi w wannie z miską na głowie i parodiuje celebrację mszy 

świętej. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=220956082290504&id=36387
6557154109 (data dostępu: 17.03.2020 r.) 

 https://twitter.com/gkorsarz/status/1240254662135156736 (data dostępu: 

27.09.2020 r.) 
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5. Zniszczenie banera z wizerunkiem 

Jezusa Zmartwychwstałego 

na terenie parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Toruniu 
Data: 14.04.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/s600x600/92953564_923984394723765_1131962772871970816_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=gAY

jn8gJuXUAX_LQ-yB&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&tp=7&oh=6a613d9027dd2214ffda9ec1489190d0&oe=600EBA85 (data dostępu: 

28.12.2020 r.) 

Opis: 14 kwietnia 2020 r. nieznany sprawca pociął znajdujący się na terenie parafii pw. św. 

Andrzeja Apostoła w Toruniu baner zawierający wizerunek Jezusa Zmartwychwstałego 

oraz życzenia wielkanocne kapłanów parafii. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  87-100 Toruń (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji:    https://www.facebook.com/parafia.sw.andrzeja.torun/posts/923984698057068 
(data dostępu: 14.04.2020 r.)  

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2597015330541199&

id=1554390264803716 (data dostępu: 14.04.2020 r.)  
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6. Internetowa parodia mszy świętej 
Data: 03.05.2020 r. 

  

Źródło grafiki: https://pantarhei24.com/wp-content/uploads/2020/05/LGBT-parodia-Mszy-%C5%9Bw-696x481.jpg (data 

dostępu: 13.12.2020 r.) 

Opis: 3 maja 2020 r. jeden z członków ruchu LGBT zamieścił na portalu społecznościowym plik 

filmowy ukazujący parodię celebracji mszy świętej. Na nagraniu aktywista wciela się w rolę 

kapłana, odczytuje czytania biblijne oraz odtwarza scenę konsekracji. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/FLGBTichtios/videos/2508978142695674/ (data 
dostępu: 05.05.2020 r.) 

 https://pantarhei24.com/wideo-spalil-flage-panstwowa-teraz-profanuje-
msze-sw-aktywista-lgbt-nie-
odpuszcza/?fbclid=IwAR0ZPgxo2vKcIFqLVkMwwG1HEPSjJjNrVdf9Q2CP6Fx8s
E HSWwlXQZj2rW0 (data dostępu: 05.05.2020 r.)  
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7. Profanacja pomnika św. Jana Pawła II 

w Toruniu 
Data: 19/20.05.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/7d/51/5ec4cf9a4c445_p.jpg?1589987391 (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: W nocy 19/20 maja 2020 r. dwóch mężczyzn dopuściło się aktu wandalizmu na pomniku 

św. Jana Pawła II w Toruniu. Sprawcy pomalowali żółtą farbą twarz rzeźby papieża 

oraz namalowali na pomniku obraźliwe rysunki. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  87-100 Toruń (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Sprawcę zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://nowosci.com.pl/profanacja-pomnika-jana-pawla-ii-w-toruniu-
skandaliczny-akt-wandalizmu-zdjecia/ga/c1-14980123/zd/43387573 (data 
dostępu: 20.05.2020 r.) 

 https://dziennikzachodni.pl/profanacja-pomnika-jana-pawla-ii-w-toruniu-
skandaliczny-akt-wandalizmu-zdjecia/ar/c1-14980123 (data dostępu: 
20.10.2020 r.) 

 https://wiadomosci.com/profanacja-pomnika-jana-pawla-ii-w-toruniu/ (data 
dostępu: 20.10.2020 r.)  
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8. Zniszczenie przydrożnego krzyża w Stypułowie 
Data: 25.05.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://s6.tvp.pl/images2/f/5/8/uid_f58472c284ea8f5d6b18202b2dbc96871590403386914_width_907_play_0_pos_0_gs_0_he

ight_515_za-zniewazenie-publiczne-przedmiotu-kultu-religijnego-grozi-do-dwoch-lat-wiezienia-fot-policja.jpg (data dostępu: 

28.12.2020 r.) 

Opis: 25 maja 2020 r. dwóch młodych mężczyzn, dziewiętnastolatek i dwudziestodwulatek, 

przewróciło zabytkowy drewniany krzyż w miejscowości Stypułów, huśtając się na jego 

ramionach. Kiedy konstrukcja się złamała, sprawcy wyrzucili zniszczony krzyż na drogę 

wojewódzką. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  67-120 Stypułów (W) 

Województwo:  lubuskie 

Stan postępowania: Sprawcy przyznali się do winy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/48209897/postanowili-pohustac-sie-na-krzyzu-
zniszczyli-zabytek (data dostępu: 25.05.2020 r.) 

 https://www.newslubuski.pl/interwencje/8609-mlodzi-mezczyzni-zniszczyli-
krzyz-w-stypulowie-bo-chcieli-sie-pohustac.html (data dostępu: 22.10.2020 
r.) 

 https://www.se.pl/zielona-gora/z-zabytkowego-krzyza-zrobili-sobie-
hustawke-zabytek-ze-stypulowa-zniszczony-aa-onaN-kCve-NjfZ.html (data 
dostępu: 22.10.2020 r.)  
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9. Zniszczenie przydrożnego krzyża w Załużu 
Data: 29/30.05.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://static.wbieszczady.pl/korsosanockie/articles/image/5a563598-0516-4f43-8d3a-480de4235503 (data 

dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: W nocy 29/30 maja 2020 r. na wyjeździe z drogi gminnej w Załużu nieznany sprawca złamał 

przydrożny drewniany krzyż i roztrzaskał na jezdni figurkę Jezusa. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  38-500 Załuż (W) 

Województwo:  podkarpackie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.korsosanockie.pl/wiadomosci/11254,zaluz-zdewastowano-
przydrozny-krzyz-i-lustro-drogowe-foto (data dostępu: 30.05.2020 r.) 

 https://esanok.pl/2020/powiat-sanocki-zdewastowano-drewniany-krzyz-
zdjecia-00e2mp.html (data dostępu: 22.10.2020 r.) 
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10. Zniszczenie figury Matki Bożej w Wilczycach 
Data: 22/23.06.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.radiorodzina.pl/wp-content/uploads/2020/06/2-1.jpg (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 22 na 23 czerwca 2020 r. nieznani sprawy zamazali czarnym i czerwonym sprejem 

figurę Matki Bożej umieszczoną na terenie prywatnym w Wilczycach. Przy figurze 

pozostawiono róg zwierzęcy. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  51-361 Wilczyce (W) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.pch24.pl/zwierzecy-rog-pod-figura-matki-bozej--bluzniercy-
zaatakowali-na-dolnym-slasku,76780,i.html (data dostępu: 25.06.2020 r.) 

 https://katolicka.bydgoszcz.pl/wydarzenia/profanacja-figury-matki-bozej-
mozliwe-motywy-satanistyczne (data dostępu: 25.06.2020 r.) 

 https://www.radiorodzina.pl/2020/06/25/profanacja-figury-matki-boskiej/ 
(data dostępu: 25.06.2020 r.) 
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11. Kradzież figurki Pana Jezusa 

na cmentarzu w Bydgoszczy 
Data: 23.06.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/e7/b6/5ef07da6e714c_p.jpg?1592819112 (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 23 czerwca 2020 r. nieznany sprawca ukradł drewnianą kapliczkę z figurką Chrystusa 

Frasobliwego z jednego z nagrobków na cmentarzu komunalnym przy ulicy Lotników 

w Bydgoszczy. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  85-001 Bydgoszcz (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://expressbydgoski.pl/zlodzieje-na-bydgoskich-cmentarzach-
czytelniczka-zglasza-kradziez-kapliczki-zarzadcy-mowia-o-szajce-wyrywajacej- 
mosiezne-literki/ar/c15-15039202 (data dostępu: 23.06.2020 r.) 

 https://bydgoszcz.naszemiasto.pl/zlodzieje-na-bydgoskich-cmentarzach-
czytelniczka-zglasza/ar/c15-7769446 (data dostępu: 23.06.2020 r.) 
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12. Profanacja krzyża 

w Borówcu pod Poznaniem 
Data: 27.06.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://s4.tvp.pl/images2/4/2/0/uid_420bf10235dc93cf07fefbfd153c920a1593955692900_width_907_play_0_pos_0_gs_0_hei

ght_515_borowiec-kto-sprofanowal-przydrozny-krzyz-i-pomazal-chodnik-fot-bartlomiej-wroblewski.png (data dostępu: 

28.12.2020 r.) 

Opis: 27 czerwca 2020 r. nieznany sprawca napisał sprayem słowo „mordercy” na przydrożnym 

krzyżu w Borówcu pod Poznaniem. Na chodniku przed krzyżem wandal umieścił napisy 

„LGBT” oraz „love is love”. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  62-023 Borówiec (W) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/48833343/borowiec-ktos-pomazal-przydrozny-krzyz 
(data dostępu: 10.07.2020 r.) 

 http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/zniszczono-krzyz-w-borowcu-
sprawca-napisal-m-in-_-mordercy (data dostępu: 28.06.2020 r.) 

 https://www.fronda.pl/a/lgbt-mordercy-lewacy-zbezczescili-krzyz-w-
podpoznanskim-borowcu,146455.html (data dostępu: 10.07.2020 r.) 
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13. Zniszczenie krzyża upamiętniającego śmierć 

ostatniego Żołnierza Wyklętego 

w Majdanie Kozic-Dolnych 
Data: 24.07.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://s8.tvp.pl/images2/8/2/f/uid_82fa2ce6a0319da3c5162e887a00162b1595618856268_width_900_play_0_pos_0_gs_0_he

ight_506.jpg (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 24 lipca 2020 r. w Majdanie Kozic-Dolnych nieznany sprawca ściął stalowy krzyż 

upamiętniający miejsce śmierci Józefa Franczaka „Lalusia” – ostatniego Żołnierza Wyklętego. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  21-050 Majdan Kozic-Dolnych (W) powiat świdnicki 

Województwo:  lubelskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://lublin.tvp.pl/49118182/majdan-kozicdolnych-sciety-krzyz (data 
dostępu: 24.07.2020 r.)  

 https://wiadomosci.com/zniszczenie-krzyza-w-miejscu-smierci-lalusia-
premier-bez-pamieci-o-przeszlosci-nie-mozna-budowac-przyszlosci/ (data 
dostępu: 03.11.2020 r.) 

 https://www.dziennikwschodni.pl/swidnik/wandale-zniszczyli-krzyz-
upamietniajacy-ostatniego-zolnierza-wykletego-szuka-ich-
policja,n,1000271023.html (data dostępu: 03.11.2020 r.) 
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14. Profanacja figury Chrystusa 

przy Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie 
Data: 28/29.07.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://tysol.eu/imgcache/750x530/c//zdj/zdjecie/51393.jpg (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 28 na 29 lipca 2020 r. aktywistki ruchu LGBT powiesiły tęczową flagę oraz chustkę 

z symbolem nawiązującym do ruchu anarchistycznego na pomniku Chrystusa dźwigającego 

krzyż znajdującego się przed Bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  kobieta, kobieta 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Sprawców zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tysol.pl/a51393-Figura-przy-kosciele-sw-Krzyza-zniszczona-
podczas-wojny-dzis-sprofanowana-przez-dzialaczy-LGBT (data dostępu: 
31.07.2020 r.) 

 https://www.tvp.info/49181045/lewicowe-bojowki-i-flaga-lgbt-
zbezczeszczona-figura-jezusa-w-warszawie (data dostępu: 31.07.2020 r.) 

 https://www.stefczyk.info/2020/08/04/zatrzymano-sprawcow-profanacji-na-
warszawskich-pomnikach-moga-jednak-otrzymac-pomoc-od-miasta/ (data 
dostępu: 5.09.2020 r.) 
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15. Powieszenie na drzwiach 

Pałacu Prezydenckiego w Warszawie 

sprofanowanych wizerunków Chrystusa Miłosiernego 

i Najświętszej Maryi Panny 
Data: 29/30.07.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://s9.tvp.pl/images2/9/6/e/uid_96e756692ddd3dfe741ea58ffbf9c1541596064271551_width_907_play_0_pos_0_gs_0_hei

ght_515_aktywistka-lgbt-zainteresowal-sie-patrol-policji-fot-ttlagowskid.jpg (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: W nocy ze 29 na 30 lipca 2020 r. aktywistki ruchu LGBT przykleiły na drzwiach Pałacu 

Prezydenckiego w Warszawie sprofanowane wizerunki Chrystusa Miłosiernego i Matki Bożej 

Częstochowskiej. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  kobieta, kobieta, kobieta 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/49188763/kolejna-noc-profanacji-zbezczescili-obrazy-
chrystusa-i-maryi-i-nakleili-na-palac-
prezydencki?fbclid=IwAR2GN1E6hvv_QWNJsNb7ZFHho24x6Ydn-
cbVqlN4Ik8SWp_2MrT8OVbzel0 (data dostępu: 31.07.2020 r.) 

 https://www.niedziela.pl/artykul/56308/Zbezczescili-obrazy-Chrystusa-i-
Maryi-i (data dostępu: 04.11.2020 r.) 

 https://radio.opole.pl/104,334536,kolejna-noc-profanacji-zbezczescili-
obrazy-chrys&s=99&si=99&sp=99 (data dostępu: 04.11.2020 r.)  
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16. Zbezczeszczenie pomnika Jana Pawła II 

w Szczecinie 
Data: 31.07./01.08.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/EeZjBUoWkAEu2kP?format=jpg&name=360x360 (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 2020 r. nieznani sprawcy powiesili na pomniku św. Jana 

Pawła II w Szczecinie tęczową flagę w kolorach ruchu LGBT+. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  70-001 Szczecin (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/polityka/511809-srodowiska-lgbt-zaatakowaly-kolejne-
pomniki (data dostępu: 12.08.2020 r.) 

 https://www.tysol.pl/a51543-Pomnik-sw-Jana-Pawla-II-w-Szczecinie-z-flaga-
LGBT-Radny-PiS-Po-co-prowokuja- (data dostępu: 12.08.2020 r.) 
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17. Zbezczeszczenie pomnika św. Jana Pawła II 

w Dębicach 
Data: 11/12.08.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://dziejesienapodkarpaciu.pl/wp-content/uploads/2020/08/JP-II-T.jpg (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 11 na 12 sierpnia 2020 r. nieznani sprawcy zawiesili tęczową flagę na pomniku 

Papieża Jana Pawła II w Dębicy. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  39-200 Dębica (M) 

Województwo:  podkarpackie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.pch24.pl/pomniki-sw--jana-pawla-ii-na-celowniku-aktywistow-
lgbt--na-dwoch-zawieszono-teczowe-flagi,77785,i.html (data dostępu: 
2.09.2020 r.) 

 https://dziejesienapodkarpaciu.pl/profanacja-pomnika-jana-pawla-ii-w-
debicy/ (data dostępu: 2.09.2020 r.) 
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18. Zbezczeszczenie pomnika św. Jana Pawła II 

w Warszawie 
Data: 12.08.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://media.wplm.pl/thumbs/91f/OTYwL3VfMS9jY19hNWYzZC9wLzIwMjAvMDgvMTIvOTYwLzU3NC84OGUxZGE3NjhlZDc0Mjc

xOGY1ZTk5ZDBmN2M0YTBkMy5qcGVn.jpeg (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 12 sierpnia 2020 r. aktywistki ruchu LGBT zawiesiły tęczową flagę na pomniku św. Jana 

Pawła II usytuowanym przed wejściem do kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  kobieta, kobieta 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/polityka/513122-obywatele-rp-powiesili-teczowa-flage-
na-pomniku-jp-ii (data dostępu: 12.08.2020 r.) 

 https://www.pch24.pl/pomniki-sw--jana-pawla-ii-na-celowniku-aktywistow-
lgbt--na-dwoch-zawieszono-teczowe-flagi,77785,i.html (data dostępu: 
12.08.2020 r.) 
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19. Zbezczeszczenie krzyża na Giewoncie 
Data: 14.08.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://tysol.eu/imgcache/750x530/c//zdj/zdjecie/52143.jpg (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 14 sierpnia 2020 r. do krzyża na Giewoncie została przymocowana tęczowa flaga kojarzona 

z organizacjami LGBT przez troje aktywistów - dwie kobiety i mężczyznę. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  kobieta, kobieta, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  Wielki Giewont (G) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/513530-zuchwalstwo-teczowa-flaga-na-
krzyzu-na-giewoncie (data dostępu: 2.09.2020 r.) 

 https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26211925,tatry-teczowa-flaga-
zawisla-na-krzyzu-na-giewoncie.html (data dostępu: 2.09.2020 r.) 

 https://www.tysol.pl/a52143-Nie-uznaja-zadnych-swietosci!-Aktywisci-LGBT-
zawiesili-teczowa-flage-na-krzyzu-na-Giewoncie (data dostępu: 2.09.2020 r.) 
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20. Zbezczeszczenie pomnika św. Jana Pawła II 

i Ronalda Reagana w Gdańsku 
Data: 28.08.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://static.ftpn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/15987061631d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372bc52cf4cb7d633d

79a11ea83bf7db346.jpg (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 28 sierpnia 2020 r. nieznany sprawca sprofanował pomnik Jana Pawła II i Ronalda Reagana 

znajdujący się w parku na gdańskim Przymorzu. Wandal pomalował czerwonym sprayem 

posąg byłego prezydenta USA oraz okalające go marmurowe tablice. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  80-008 Gdańsk (M) 

Województwo:  pomorskie 

Stan postępowania: Policja poszukuje sprawcy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/49622108/wandale-sprofanowali-pomnik-jana-pawla-
ii-i-ronalda-reagana-w-gdansku (data dostępu: 5.09.2020 r.) 

 https://radio.opole.pl/104,338474,wandale-sprofanowali-pomnik-jana-
pawla-ii-i-rona&s=4&si=4&sp=4 (data dostępu: 5.09.2020 r.) 

 https://niezalezna.pl/348931-czerwona-farba-pomazano-pomnik-jana-pawla-
ii-i-ronalda-reagana-policja-szuka-wandali (data dostępu: 5.09.2020 r.) 

 https://www.pch24.pl/kolejny-akt-wandalizmu--zniewazono-wspolny-
pomnik-jana-pawla-ii-i-ronalda-reagana-
pch,78111,i.html?fbclid=IwAR1rN_AOvvNjFRi--
i9GFzGgY89rwFledA9x4JRMDHz2fTEC7AVY0i3NoGE (data dostępu: 5.09.2020 
r.) 
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21. Publikacja bluźnierczego zdjęcia „Margot” 
Data: 29.08.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/Egr9YmNWoAAUNti?format=jpg&name=360x360 (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 29 sierpnia 2020 r. na portalu społecznościowym Facebook została udostępniona grafika 

przedstawiającą Michała Sz. („Margot”) pokazującego środkowy palec i napis: „Polska ty 

ch*** przestań mi Margo aresztować”. Zdjęcie wystylizowano na obraz Matki Boskiej. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia do Prokuratury. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/49644182/margot-jako-matka-boska-jest-doniesienie-
do-prokuratury (data dostępu: 5.09.2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/kryminal/515565-margot-jak-matka-boska-jest-
doniesienie-do-prokuratury (data dostępu: 5.09.2020 r.) 

 https://fakty.interia.pl/polska/news-margot-jako-matka-boska-jest-
doniesienie-do-prokuratury,nId,4703099 (data dostępu: 5.09.2020 r.) 

 https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/margot-jak-matka-boska-jest-
doniesienie/h399k8z (data dostępu: 5.09.2020 r.) 
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22. Pochód ze sprofanowanym obrazem 

Matki Bożej podczas polsko-niemieckiego 

marszu LGBT w Słubicach 
Data: 05.09.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://static.ftpn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/15993242631d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b3721d532d5dcf706db

79e3123f95a27c0a1.jpg (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 5 września 2020 r. uczestnicy polsko-niemieckiego marszu LGBT w Słubicach nad Odrą 

na czele swego pochodu nieśli obraz Marki Bożej Częstochowskiej z tęczową aureolą. 

Pod sprofanowanym obrazem na tabliczce widniał napis: "GAYCHURCH BERLIN". 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  69-100 Słubice (M) 

Województwo:  lubelskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://niezalezna.pl/350276-polsko-niemiecki-marsz-lgbt-przeszedl-nad-
odra-na-czele-sprofanowany-obraz-matki-boskiej (data dostępu: 21.09.2020 
r.) 

 https://www.tvp.info/49728933/profanacja-na-marszu-lgbt-uczestnicy-niesli-
obraz-matki-bozej-z-teczowa-aureola (data dostępu: 21.09.2020 r.) 

 https://kresy.pl/wydarzenia/slubice-polsko-niemiecka-manifestacja-lgbt-
doszlo-do-profanacji-obrazu-matki-bozej-obecna-byla-niemiecka-antifa/ 
(data dostępu: 21.09.2020 r.) 

 https://www.eng.pch24.pl/teczowi-znow-uderzyli-w-katolickie-swietosci--
perfidna-profanacja-na-marszu-lgbt-w-slubicach,78270,i.html (data dostępu: 
21.09.2020 r.)  
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23. Zniszczenie przydrożnego krzyża 

w Katowicach 
Data: 09.09.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/b8/ce/5f58d6cd6808e_o,size,933x0,q,70,h,3c3332.jpg (data dostępu: 

28.12.2020 r.) 

Opis: 9 września 2020 r. nieznany sprawca zniszczył figurę Jezusa z przydrożnego krzyża 

usytuowanego u zbiegu ulic Szczecińskiej, Ściegiennego i Krzyżowej na terenie parafii pw. 

św. Józefa Robotnika w Józefowcu - dzielnicy Katowic. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  40-001 Katowice (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://katowice.naszemiasto.pl/dewastacja-krzyza-w-katowicach-
zniszczony-zostal-przydrozny/ar/c1-7889101 (data dostępu: 21.09.2020 r.) 

 https://dziennikzachodni.pl/krzyz-w-katowicach-zostal-zniszczony-wandale-
uszkodzili-figure-jezusa-na-jozefowcu/ar/c1-15170744 (data dostępu: 
21.09.2020 r.) 

 https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26277658,ktos-zniszczyl-
figurke-jezusa-na-skrzyzowaniu-w-katowicach.html (data dostępu: 
06.11.2020 r.) 
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24. Parodia katolickiej procesji 

podczas manifestacji środowisk LGBT 

w Gdańsku 
Data: 12.09.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://s2.tvp.pl/images2/2/e/1/uid_2e1186f6f67857e856310b40b27eeec41599921054505_width_907_play_0_pos_0_gs_0_h

eight_515_srodowiska-lgbt-znow-manifestowaly-pod-rysunkiem-waginy-imitujacym-monstrancje-fot-papadam-warzawa.jpg 

(data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 12 września 2020 r. uczestniczki „tęczowej parady” w Gdańsku niosły transparent 

z ukoronowaną waginą imitując Najświętszy Sakrament niesiony w procesji Bożego Ciała. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  80-008 Gdańsk (M) 

Województwo:  pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://kresy.pl/wydarzenia/gdansk-demonstracja-narodowcow-przeciwko-
teczowej-agresji-wulgarna-profanacja-aktywistow-lgbt-foto/ (data dostępu: 
21.09.2020 r.) 

 https://www.tvp.info/49837628/kolejna-profanacja-i-wulgaryzmy-lgbt-
manifestowalo-w-gdansku-wideo (data dostępu: 21.09.2020 r.) 

 https://www.pch24.pl/gdansk--kolejna-wulgarna-profanacja--ktorej-
dopuscili-sie-aktywisci-lgbt,78408,i.html (data dostępu: 21.09.2020 r.) 
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25. Zniszczenie figury Matki Bożej 

w Częstochowie 
Data: 19.09.2020 r. 

 

Opis: 24 19 września 2020 r. pięciu mężczyzn wyrwało z postumentu figurę Matki Bożej, 

mieszczącą się na terenie parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Częstochowie, 

ciągnęło posąg po chodniku, odłamując dolną część figury, i roztrzaskało rzeźbę na trawniku 

przed pobliskim blokiem. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  42-200 Częstochowa (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://fiat.fm/kosciol/profanacja-figury-matki-bozej/ (data dostępu: 
16.10.2020 r.) 

 http://czestochowskie24.pl/czestochowa/profanacja-figury-matki-bozej/ 
(data dostępu: 16.10.2020 r.) 
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26. Happening znieważający 

pomnik Jana Pawła II 

przed Muzeum Narodowym w Warszawie 
Data: 26.09.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/Ei13rtYWsAE5KG2?format=jpg&name=240x240 (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 26 września 2020 r. członkowie "Lotnej Brygady Opozycji" wrzucili dmuchaną żółtą kaczkę 

do czerwonej sadzawki przed Muzeum Narodowym w Warszawie, w której usytuowano 

pomnik Jana Pawła II. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/warszawa-dmuchana-kaczka-plywala-
obok-nowego-pomnika-jana-pawla-ii/ky6ngx5 (data dostępu: 16.10.2020 r.) 

 https://www.wprost.pl/kraj/10369851/jan-pawel-ii-czerwona-sadzawka-i-
gigantyczna-dmuchana-kaczka-instalacja-wymagala-uzupelnienia.html (data 
dostępu: 16.10.2020 r.) 
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27. Upublicznienie grafiki przedstawiającej 

ciężarną ukrzyżowaną nastolatkę 
Data: 22.10.2020 r. 

  

Źródło grafiki: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/p526x296/122431372_4524185537656426_5384625583527076900_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=

Mo-mdcmwuZUAX_DprzX&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&tp=6&oh=03a1e5719304773ee2b49ed7c0b42a8e&oe=60007057 (data 

dostępu: 15.12.2020 r.) 

Opis: 22 października 2020 r. na profilu facebookowym organizacji walczącej o prawo do legalnej 

aborcji udostępniono grafikę rzeźby Jens Galschiøt ukazującą ciężarną ukrzyżowaną 

nastolatkę, zatytułowaną "W imię Boga". 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji:       https://www.facebook.com/dziewuchydziewuchom/posts/4524199497655030 
(data dostępu: 26.10.2020 r.) 

 https://www.kobieta.pl/artykul/trybunal-konstytucyjny-zaostrzyl-przepisy-
antyaborcyjne-kobiety-bez-prawa-do-decyzji-o-swojej-ciazy-201022042220 
(data dostępu: 26.10.2020 r.) 

 https://www.instagram.com/p/CGpeThmIVZN/?utm_source=ig_embed (data 
dostępu: 26.10.2020 r.) 
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28. Znieważenie krzyża 

przed Bazyliką Archikatedralną 

pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie 
Data: 24.10.2020 r. 

 

Opis: 24 października 2020 r. tłum liczący kilkaset demonstrantów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 

protestował na placu przed Archikatedrą pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Aktywiści 

zapalili znicze i pozostawili kartki z hasłami proaborcyjnymi pod krzyżem znajdującym się 

przed świątynią. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  70-001 Szczecin (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://szczecin.naszemiasto.pl/szczecin-protest-po-decyzji-tk-w-sprawie-
aborcji-gorace/ar/c1-7963763 (data dostępu: 26.10.2020 r.) 

 https://gs24.pl/protest-nie-tylko-kobiet-w-szczecinie-spacer-spod-walow-
chrobrego-przed-katedre-to-jest-wojna-zdjecia-wideo-24102020/ar/c1-
15254142 (data dostępu: 26.10.2020 r.) 
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29. Znieważenie pomnika św. Jana Pawła II 

w Poznaniu 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/sprofanowali-pomnik-jana-pawla-ii (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. manifestanci Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zawiesili na pomniku 

papieża Jana Pawła II usytuowanego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu transparenty 

z hasłami aborcyjnymi oraz wieszaki - symbole proaborcyjne, a także oblali monument farbą. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  60-001 Poznań (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/50497819/poznan-w-trakcie-protestow-przeciwko-
wyrokowi-tk-ws-aborcji-eugenicznej-doszlo-do-wandalizacji-pomnika-sw-
jana-pawla-ii-wieszwiecej (data dostępu: 13.11.2020 r.) 

 https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/sprofanowali-pomnik-jana-
pawla-ii (data dostępu: 13.11.2020 r.) 

 https://www.se.pl/poznan/szczyt-wandalizmu-podczas-protestu-w-poznaniu-
sprofanowano-pomnik-jana-pawla-ii-aa-71pZ-bGGB-etPs.html (data dostępu: 
13.11.2020 r.) 
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30. Zbezczeszczenie pomnika św. Jana Pawła II 

w Chełmcach 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/ElKxnIUW0AITm_X?format=jpg&name=900x900 (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. nieznani sprawcy okleili pomnik św. Jana Pawła II w Chełmcach 

plakatami zawierającymi hasła proaborcyjne. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  88-121 Chełmce (W) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://nczas.com/2020/10/25/pilne-zwolennicy-zabijania-dzieci-
nienarodzonych-zbezczescili-pomniki-jana-pawla-ii/ (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

 https://mojakruszwica.pl/pl/473_na_sygnale/13751_chelmce-nieznany-
sprawca-zawiesil-grafiki-z-protestu-na-figurze-jana-pawla-ii.html (data 
dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://mojakruszwica.pl/pl/552_obyczaje/13792_jest-zawiadomienie-w-
sprawie-profanacji-w-chelmcach.html (data dostępu: 30.10.2020 r.) 
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31. Zbezczeszczenie pomnika św. Jana Pawła II 

w Konstancin-Jeziornej 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://v.wpimg.pl/MDM1NDA4YiUsUzh3bk9vMG8LbC0oFmFmOBN0Zm57YnJ8ADZydwRiIiRdKzYkRCJqKkM7NCBDPWo9XWElM

V1iMnweKi0yRCElNB4rKSNRKWt7V3kldwB6d2AJL3BzGXlxdAJjfXUFL2l0ACp8JAF8fXtVfH1jSQ (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. nieznany sprawca oblał czerwoną farbą dłonie pomnika św. Jana 

Pawła II w Konstancin-Jeziornej. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  05-510 Konstancin-Jeziorna (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wiadomosci.wp.pl/strajk-kobiet-konstancin-jeziorna-zniszczono-
pomnik-jana-pawla-ii-6568580905925312a (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.o2.pl/informacje/protestujacy-sa-wsciekli-zniszczono-pomnik-
jana-pawla-ii-6568733818350336a (data dostępu: 27.10.2020 r.) 
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32. Zniszczenie wystawy poświęconej 

św. Janowi Pawłowi II w Krakowie 
Data: 26.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/08/59/5f967cd844f86_p.jpg?1603711021 (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 26 października 2020 r. nieznani sprawcy zniszczyli wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi 

II na krakowskich Plantach. Na poszczególnych planszach wystawy pojawiły się napisy 

oraz symbole związane ze Strajkiem Kobiet. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dziennikpolski24.pl/krakow-zniszczona-wystawa-na-plantach-
poswiecona-sw-janowi-pawlowi-ii-pieklo-kobiet-zdjecia/ar/c1-15255480 
(data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://polskatimes.pl/krakow-zniszczona-wystawa-na-plantach-poswiecona-
sw-janowi-pawlowi-ii-pieklo-kobiet-zdjecia/ar/c1-15255480 (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

 https://gazetakrakowska.pl/krakow-zniszczona-wystawa-na-plantach-
poswiecona-sw-janowi-pawlowi-ii-pieklo-kobiet-zdjecia/ar/c1-15255480 
(data dostępu: 27.10.2020 r.) 
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33. Publikacja sprofanowanego wizerunku 

św. Marii Magdaleny 
Data: 26.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/p526x296/122739139_4540106899397623_9217532428295666178_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=z

RSSkdGdA4UAX_4dtfW&_nc_oc=AQla-LjyAsLAv4DOSnbMiIr2J7Pc8as-lI5oYA2eUfsUtOYQxdw7-

JHgXgWl6eFqaLQ&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&tp=6&oh=bc43b72eee8495b7e5ec0ed8c8a50f2c&oe=600DD61F (data dostępa: 

28.12.2020 r.) 

Opis: 26 października 2020 r. na profilu facebookowym "Dziewuchy Dziewuchom" umieszczono 

sprofanowany wizerunek św. Marii Magdaleny, podpisany słowami "Mario Magdaleno, 

co widziała zmartwychwstanie, spraw, aby aborcja była na żądanie". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji:       https://www.facebook.com/dziewuchydziewuchom/posts/4539996649408648 
(data dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://www.instagram.com/p/CGzUD4wq-Qj/ (data dostępu: 23.12.2020 r.) 

  



 
 

Strona | 216  
 

34. Znieważenie pomnika św. Jakuba 

w Częstochowie 
Data: 26/27.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: materiały własne LWR. 

Opis: W nocy z 26 na 27 października 2020 r. na terenie placu kościelnego parafii pw. św. Jakuba 

Apostoła w Częstochowie dokonano profanacji figury św. Jakuba Apostoła umieszczając na 

niej czerwony symbol błyskawicy - symbol Strajku Kobiet. Dzień wcześniej, 26 października 

2020 r., na terenie placu kościelnego i domu plebańskiego powieszono plakaty z napisami 

"wasza wina". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  42-200 Częstochowa (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: Zgłoszenie do OIK sygnatura 2020/10/09 
 (potwierdzenie zdarzenia: kuria i parafia). 
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35. Dewastacja pomnika św. Jana Pawła II 

w Szczecinie 
Data: 27.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/l/t1.0-

9/123049283_208545297423944_6707125250001688202_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=tM6_DkVTig

0AX8QpGu-&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=198606f7da2186a86d8f49fb6b40379b&oe=600F348E (data dostępu: 28.12.2020 

r.) 

Opis: 27 października 2020 r. nieznany sprawca namalował czerwonym sprayem wieszak - symbol 

Strajku Kobiet - na pomniku św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  70-001 Szczecin (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://radioszczecin.pl/1,416102,zrzutka-po-aktach-wandalizmu (data 
dostępu: 22.12.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/208545370757270 (data 
dostępu: 28.10.2020 r.) 
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36. Profanacja krzyża i figury św. Józefa w Pile 
Data: 27/28.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://wf1.xcdn.pl/files/20/10/28/879186_a6oF_IMG20201028WA0011_82.jpg.webp (data dostępu: 

28.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 27 na 28 października 2020 r. na terenie parafii pw. św Józefa w Pile nieznani 

sprawcy pomazali czerwoną substancją figurę św. Józefa, krzyż, dwie gabloty i baner. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  64-900 Piła (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://epoznan.pl/news-news-111401-
keczupem_wysmarowali_figure_sw_jozefa_sprawa_zajmuje_sie_policja 
(data dostępu: 30.10.2020 r.) 

 https://www.asta24.pl/2020/10/28/zaatakowali-kosciol-sw-jozefa-w-pile 
(data dostępu: 30.10.2020 r.) 

 https://koszalin.gosc.pl/doc/6592200.Przykre-zdarzenie-w-parafii-pw-sw-
Jozefa-w-Pile (data dostępu: 30.10.2020 r.) 
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37. Publikacja grafiki przedstawiającej 

profanację krzyża 
Data: 28.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/Elaf2VLXEAAXmyg?format=jpg&name=small (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 28 października 2020 r. na profilu użytkowniczki portalu Twitter umieszczono jedną z grafik 

Strajku Kobiet przedstawiającą rozłupany przez błyskawicę krzyż. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/50571965/kontrowersyjna-grafika-strajku-kobiet-
blyskawica-ma-rozlupac-krzyz (data dostępu: 30.10.2020 r.) 

 https://twitter.com/BozenaPrzyluska/status/1321419298208972801?ref_src
=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E13219701806212
95617%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tvp.info%2F50571965%
2Fkontrowersyjna-grafika-strajku-kobiet-piotr-semka-komentuje-wieszwiecej 
(data dostępu: 30.10.2020 r.) 
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38. Dewastacja figur dzieci fatimskich 

w Chrząstawie Wielkiej 
Data: 30/31.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://telewizjarepublika.pl/imgcache/750x430/c/uploads/news/three.png (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 30 na 31 października nieznany sprawca potłukł figury dzieci fatimskich: Łucji 

i Franciszka oraz zniszczył donice i kwiaty stojące przed kościołem pw. Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chrząstawie Wielkiej. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  55-003 Chrząstawa Wielka (W) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://info.wiara.pl/doc/6596567.Zniszczone-figury-przy-kosciele-w-
Chrzastawie-Wielkiej (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://www.radioem.pl/doc/6596567.Zniszczone-figury-przy-kosciele-w-
Chrzastawie-Wielkiej (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://telewizjarepublika.pl/dolnoslaskie-zniszczone-przykoscielne-figury-
dzieci-fatimskich,104900.html (data dostępu: 31.10.2020 r.) 
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39. Profanacja krzyża 

na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu w Gdańsku-Zaspie 
Data: 31.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/Elr7xwFXIAI27hO?format=jpg&name=900x900 (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 31 października 2020 r. nieznani sprawcy sprofanowali krzyż usytuowany na Cmentarzu Ofiar 

Hitleryzmu w Gdańsku-Zaspie. Na jednej stronie krzyża pomalowano białą farbą napisy 

"Piekło kobiet" i "Zabij księdza", a po drugiej wulgarne hasło antyrządowe. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  80-008 Gdańsk (M) 

Województwo:  pomorskie 

Stan postępowania: Policja poszukuje sprawców. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/524559-sprofanowano-krzyz-na-
gdanskim-cmentarzu (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/trojmiasto/profanacja-krzyza-na-na-
gdanskim-cmentarzu-ofiar-wojny/nz0kzk7 (data dostępu: 01.11.2020 r.) 

 https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2612196,Zabij-ksiedza-
Sprofanowano-krzyz-na-Cmentarzu-Ofiar-Hitleryzmu-w-Gdansku (data 
dostępu: 01.11.2020 r.) 

 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-10-31/zabij-ksiedza-
profanacja-krzyza-na-cmentarzu-ofiar-wojny-w-gdansku/ (data dostępu: 
01.11.2020 r.)  
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40. Profanacja obrazu 

Matki Bożej Częstochowskiej w Warszawie 
Data: 31.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://tysol.eu/imgcache/750x530/c//uploads/cropit/16041663761d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b3725f2fb37eac81145bb58

0b0d7c1d1cf14.jpg (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 31 października 2020 r. demonstranci Ogólnopolskiego Strajku Kobiet podczas manifestacji 

w Warszawie prezentowali obraz Matki Bożej Częstochowskiej z wulgarnym hasłem 

zakodowanym ośmioma gwiazdkami. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tysol.pl/a55898-Depcza-najswietsze-dla-Polakow-symbole-O-
tym-sa-te-protesty-Skandaliczna-profanacja-na-oficjalnym-profilu-partii-
Razem (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/210364783908662 (data 
dostępu: 31.10.2020 r.) 
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41. Upublicznienie nagrania parodii psalmu 
Data: 31.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://static.ftpn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/16041611391d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b37250d8cf0bcd21ed4

4c1890a2e0ad3fa15.jpg (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 31 października 2020 r. udostępniono w Internecie nagranie z Ogólnopolskiego Strajku 

Kobiet, na którym młode kobiety śpiewając parodiują słowa Psalmu 23: "Oprócz aborcji nie 

brak mi niczego". 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://niezalezna.pl/361215-najpierw-profanacje-teraz-feministki-
przerabiaja-psalm-tym-mlodym-ludziom-mozna-tylko-wspolczuc (data 
dostępu: 01.11.2020 r.) 

 https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/najpierw-profanacje-teraz-
feministki-przerabiaj%C4%85-psalm-tym-m%C5%82odym-ludziom-
mo%C5%BCna-tylko-wsp%C3%B3%C5%82czu%C4%87/ar-BB1azpUS (data 
dostępu: 01.11.2020 r.) 
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42. Zniszczenie pomnika Dzieci Utraconych 

na cmentarzu w Brzezówce 
Data: 01/02.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://n-15-1.dcs.redcdn.pl/file/o2/redefine/cp/vu/vupraq359o3tjnnpfcnopisdnwbvjsxi.jpg (data dostępu: 

28.12.2020 r.) 

Opis: W nocy 1 na 2 listopada 2020 r. nieznany sprawca oblał czarną farbą pomnik Dzieci 

Utraconych na cmentarzu w Brzezówce w gminie Hażlach na Śląsku Cieszyńskim. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  43-418 Brzezówka (W) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: 
https://www.facebook.com/grzegorz.sikorski.wojt/photos/a.1002177113933
98/374202170661616/?type=3 (data dostępu: 02.11.2020 r.) 

 https://dorzeczy.pl/kraj/159498/zdewastowano-pomnik-dzieci-utraconych-
przekroczono-kolejna-granice-bezmyslnosci-i-chamstwa.html (data dostępu: 
02.11.2020 r.) 

 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-11-02/zdewastowano-pomnik-
dzieci-nienarodzonych-na-cmentarzu-w-brzezowce/ (data dostępu: 
02.11.2020 r.) 
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43. Zbezczeszczenie krzyża na Giewocie 
Data: 08.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/d1/b1/5fa839634f0b3_p.jpg?1604875353 (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 8 listopada 2020 r. grupa aktywistów zawiesiła na krzyżu na Giewoncie transparent z hasłem 

„Przemoc domowa to nie tradycja” i charakterystyczną czerwoną "błyskawicą" - symbolem 

Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  Wielki Giewont (G) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia do Prokuratury. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://polskatimes.pl/wywiesili-na-krzyzu-z-giewontu-baner-strajku-kobiet-
zajmie-sie-nimi-prokuratura/ar/c1-15282010 (data dostępu: 10.11.2020 r.) 

 https://kresy.pl/wydarzenia/sprofanowano-krzyz-na-giewoncie-powieszono-
baner-tzw-strajku-kobiet/ (data dostępu: 10.11.2020 r.) 

 https://telewizjarepublika.pl/quotstrajk-kobietquot-atakuje-krzyz-na-
giewoncie-celem,105492.html (data dostępu: 10.11.2020 r.) 
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44. Dewastacja figur dzieci fatimskich w Mogilnie 
Data: 11.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://media.wplm.pl/thumbs/749/OTYwL3VfMS9jY18zYTk4YS9wLzIwMjAvMTEvMTcvOTYwLzUxMS9jMjUzNTFiYTE0NGI0MmY

0OWU3NzA1ZWU0NmU4ZTRkMy5qcGVn.jpeg (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 11 listopada 2020 r. nieznani sprawcy zniszczyli figury dzieci fatimskich znajdujące się przed 

kościołem pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie. Wandale urwali głowę figurze 

Franciszka Marto oraz oderwali ręce rzeźbom Hiacynty Marty i Łucji Dos Santos. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  88-300 Mogilno (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://cmg24.pl/info.php?wiadomosc=8915&nr=1 (data dostępu: 18.11.2020 
r.) 

 https://bydgoszcz.tvp.pl/50820898/figury-dzieci-fatimskich-zniszczone-w-
mogilnie (data dostępu: 18.11.2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/kryminal/526957-w-mogilnie-bandyci-zniszczyli-figurki-
dzieci-z-fatimy (data dostępu: 18.11.2020 r.) 

 https://www.fronda.pl/a/dewastacje-kosciolow-sie-nie-koncza-zniszczono-
figury-dzieci-fatimskich,153012.html (data dostępu: 18.11.2020 r.) 
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45. Dewastacja miejsca upamiętnienia 

Jana Pawła II w Pasłęku 
Data: 16.11.2020 r. 

  

http://www.debata.olsztyn.pl/images/paslek_dab_papieski.jpg 

Opis: W nocy z 14 na 15 listopada 2020 r. trzech nastolatków, 17-latek oraz dwóch 16-latków, 

dopuściło się dewastacji miejsca upamiętniającego Jana Pawła II w Pasłęckim Parku 

Ekologicznym. Nieletni sprawcy zniszczyli umieszczoną na krzyżu kapliczkę i drewniane 

ogrodzenie tzw. dębu papieskiego. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  poniżej 18 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  14-400 Pasłęk (M) 

Województwo:  warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://olsztyn.tvp.pl/50819279/zdewastowano-miejsce-upamietniajace-
papieza-sprawcow-szuka-policja (data dostępu: 14.02.2021 r.) 

 https://dorzeczy.pl/religia/161412/dewastacja-miejsca-pamieci-sw-jana-
pawla-ii.html (data dostępu: 14.02.2021 r.) 

 https://www.expresselblag.pl/wiadomosci/4776,policja-w-pasleku-
zatrzymala-sprawcow-dewastacji-miejsca-upamietniajacego-jana-pawla-ii 
(data dostępu: 14.02.2021 r.) 

 http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/region/7525-ujeto-sprawcow-
dewastacji-miejsca-upamietnienia-jpii-w-pasleku-najnowsze-slajd-
kafelek.html (data dostępu: 14.02.2021 r.) 
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46. Dewastacja pomnika św. Jana Pawła II 

w Legionowie 
Data: 16.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://v.wpimg.pl/MDM2NjU0YiUsUDhZektvMG8IbAM8EmFmOBB0SHp_YnB0BjZcYwBiIiReKxgwQCJqKkA7GjRHPWo9XmELJVli

MnwdKgMmQCElNB0rBzdVKWsrB3oPZVUoc2ALLV0xHXkgKwVjCGMJdGl6ACxTMwd0In8Deg53TQ (data dostępu: 29.12.2020 r.) 

Opis: 16 października 2020 r. nieznany sprawca namalował czerwonym sprayem logo Strajku 

Kobiet na pomniku św. Jana Pawła II w Legionowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  05-117 Legionowo (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wawalove.wp.pl/legionowo-zdewastowano-pomnik-jana-pawla-ii-
czerwona-blyskawica-6576671789988640a (data dostępu: 18.11.2020 r.) 

 https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/legionowo/legionowo-pomazany-
pomnik-jana-pawla-ii-parku-przy-pilsudskiego/ (data dostępu: 18.11.2020 r.) 
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47. Profanacja pomnika św. Jana Pawła II 

w Warszawie 
Data: 17/18.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/p403x403/126144286_126893372548388_5958981101439528338_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=110474&_nc_ohc=ZZ

ISleRkXkMAX_3SbeR&_nc_oc=AQljuVp-wKJvYLPKM5utSwzSKzzcJysUdU1KuoT-2sikUX-

nzTP1dOzl3h2WPp5jKyc&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&tp=6&oh=338f4b72c568890617f1a3536a162819&oe=6010B213 (data 

dostępu: 29.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 17 na 18 listopada 2020 r. nieznany sprawca postawił kartonową tabliczkę 

z wulgarnym antyklerykalnym hasłem na pomniku św. Jana Pawła II usytuowanym przed 

kościołem pw. Wszystkich Świętych na pl. Grzybowskim w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/kosciol/527006-pomnik-jana-pawla-ii-sprofanowany-
ataki-nie-ustaja (data dostępu: 18.11.2020 r.) 

 https://theworldnews.net/pl-news/pomnik-jana-pawla-ii-sprofanowany-
ataki-nie-ustaja (data dostępu: 18.11.2020 r.) 

 https://www.fronda.pl/a/ataki-nie-ustaja-skandaliczna-profanacja-pomnika-
jana-pawla-ii,153027.html (data dostępu: 18.11.2020 r.) 
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48. Zniszczenie banera 

z wizerunkiem Jana Pawła II w Krakowie 
Data: 17.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/fb/31/5fb3c754830aa_o,size,933x0,q,70,h,c6e374.jpg (data dostępu: 

29.12.2020 r.) 

Opis: 17 listopada 2020 r. nieznany sprawca napisał białym sprayem słowo "Hańba" na banerze 

z wizerunkiem św. Jana Pawła II umieszczonym na murze przy al. Kijowskiej w Krakowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://krakow.naszemiasto.pl/krakow-zdewastowano-baner-z-wizerunkiem-
jana-pawla-ii-ktos/ar/c1-8001697 (data dostępu: 21.11.2020 r.) 

 https://wiadomosci.com/krakow-zdewastowano-baner-z-wizerunkiem-jana-
pawla-ii-ktos-napisal-na-nim-hanba/ (data dostępu: 21.11.2020 r.) 
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49. Próba profanacji hostii 

w parafii pw. św. Jana Pawła II w Warszawie 
Data: 23.11.2020 r. 

  

Opis: 23 listopada 2020 r. jedna z uczestniczek mszy świętej w kościele pw. św. Jana Pawła 
przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie, podczas przeistoczenia, usiłowała sprofanować 

hostię. Do profanacji nie doszło dzięki interwencji służby liturgicznej. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  kobieta 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://warszawa.gosc.pl/doc/6626990.Proba-profanacji-w-parafii-sw-Jana-
Pawla-II-na-Bemowie?fbclid=IwAR0TliN821t7argoKAj-
x358nqX_PX_0s2Y12fxEX7MYXhuLxYKY-JPmcS0 (data dostępu: 27.11.2020 r.) 

 https://dorzeczy.pl/kraj/162549/warszawa-probowano-sprofanowac-jeden-
z-kosciolow-na-bemowie.html (data dostępu: 27.11.2020 r.) 

 https://info.wiara.pl/doc/6626990.Proba-profanacji-w-parafii-sw-Jana-Pawla-
II-na-Bemowie (data dostępu: 27.11.2020 r.) 
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50. Dewastacja pomnika św. Jana Pawła II 

w Warszawie 
Data: 24.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/p526x296/126903603_222525999359207_2254663627499405835_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=57

85TGVAi-UAX9LHJFU&_nc_oc=AQkY3nLcZJR0llw0KxKFtmt1BlA6mZs20Qg-wVZtklUSehnGEoQr4Vxlg-

sJjZqb2O8&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&tp=6&oh=41a688bb989b2aafa9b5cd40017d5175&oe=6010BC64 (data dostępu: 

29.12.2020 r.) 

Opis: 24 listopada 2020 r. nieznani sprawcy pomalowali czerwonym sprayem pomnik św. Jana 

Pawła II znajdujący się na Placu Bankowym w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-d-matecki-o-
lewicowych-profanacjach-podczas-tzw-strajku-kobiet-to-jest-cos-
przerazajacego-poniewaz-do-tych-wszystkich-aktow-nienawisci-zachecaja-
organizatorzy-strajkow-politycy-lewi/ (data dostępu: 27.11.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/222526162692524 (data 
dostępu: 27.11.2020 r.) 
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51. Zniszczenie banera 

z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego w Bytomiu 
Data: 02.12.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/129267676_1397621600583440_8158411900130642528_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=YQExc0rpbp

IAX-H3cfb&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=05f4866cfd15afc679e83d25500d7e74&oe=60128BE1 (29.12.2020 r.) 

Opis: 2 grudnia 2020 r. nieznany sprawca namalował białym sprayem niecenzuralny antypolityczny 

napis oraz wulgaryzm zakodowany w postaci ośmiu gwiazdek na banerze z wizerunkiem 

Jezusa Miłosiernego rozwieszonym przy ul. Frenzla 30 w Bytomiu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  41-900 Bytom (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 
https://www.facebook.com/OsrodekMonitorowaniaAntypolonizmu/posts/13
97622167250050 (data dostępu: 02.12.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/229772308634576 (data 
dostępu: 02.12.2020 r.) 
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52. "Kolędowanie" z hasłami proaborcyjnymi 

w Poznaniu 
Data: 06.12.2020 r. 

 

Opis: 6 grudnia 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet śpiewali piosenki z tekstami popierającymi 

zabijanie nienarodzonych dzieci na melodię kolęd ("Bóg się rodzi", "Gdy śliczna Panna") 

na Starówce w Poznaniu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  60-001 Poznań (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://niezalezna.pl/367707-strajk-kobiet-przekracza-kolejne-granice-
urzadzono-koledowanie-propagujace-aborcje (data dostępu: 07.12.2020 r.) 

 https://dorzeczy.pl/kraj/163883/proaborcyjne-hasla-na-melodie-bog-sie-
rodzi-strajk-kobiet-urzadzil-koledowanie.html (data dostępu: 07.12.2020 r.) 
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53. Wydanie płyty z piosenkami proaborcyjnymi 

na melodię kolęd katolickich w Poznaniu 

Data: 12.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://img.dorzeczy.pl/img/screen-z-facebooka-strajk-kobiet-

poznan/53/a0/e27655b226fd2d0151fce0206bcd.jpeg (data dostępu: 29.12.2020 r.) 

Opis: W grudniu 2020 r. aktywistki Strajku Kobiet wydały w Poznaniu płytę z nagraniami 

wzorowanymi na polskich kolędach katolickich, w których do tradycyjnej melodii zmieniono 

tekst utworów w obraźliwy i wulgarny sposób (m.in. "Gdy śliczna Panna aborcję robiła, 

z wielkim przestrachem leki zamówiła", "Wybiegamy na ulice wku**ione" i "Wśród nocnej 

ciszy głos się rozchodzi: wstańcie kobiety, piekło nadchodzi"). 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  60-001 Poznań (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dorzeczy.pl/kraj/165091/gdy-sliczna-panna-aborcje-robila-strajk-
kobiet-przekroczyl-kolejna-granice.html (data dostępu: 17.12.2020 r.) 

 https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/gdy-%C5%9Bliczna-panna-
aborcj%C4%99-robi%C5%82a-strajk-kobiet-przekroczy%C5%82-
kolejn%C4%85-granic%C4%99/ar-BB1bWLTb (data dostępu: 17.12.2020 r.) 
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54. "Kolędowanie" z hasłami proaborcyjnymi 

w Toruniu 
Data: 19.12.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://bi.im-g.pl/im/23/64/19/z26625059V,-Koledowaniu--Strajku-Kobiet-w-Toruniu.jpg (data dostępu: 

29.12.2020 r.) 

Opis: 19 grudnia 2020 r. demonstrantki Strajku Kobiet śpiewały na Rynku Staromiejskim w Toruniu 

utwory wzorowane na polskich kolędach katolickich, w których do tradycyjnej melodii 

zmieniono tekst utworów w obraźliwy i wulgarny sposób (m.in. w rytmie "Przybieżeli 

do Betlejem" śpiewano pod Kurią Diecezji Toruńskiej "Wybiegamy na ulice wkurw***, nie 

będziemy przecież dłużej milczały"). Na czele pochodu demonstrantów niesiono krzyż 

z iglastych gałązek. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  87-100 Toruń (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,26624786,strajk-kobiet-koledowal-
w-toruniu-bog-sie-rodzi-pis-truchleje.html (data dostępu: 20.12.2020 r.) 

 https://nowosci.com.pl/strajk-kobiet-koledowanie-w-toruniu-zobaczcie-co-
sie-dzialo-zdjecia/ar/c1-15354487 (data dostępu: 20.12.2020 r.) 
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55. Upublicznienie grafiki 

ze sprofanowanym wizerunkiem Matki Bożej 

w "Wysokich Obcasach" 
Data: 20.12.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://media.wplm.pl/thumbs/5d4/OTYwL3VfMS9jY18xNGMyZC9wLzIwMjAvMTIvMjAvOTYwLzUzMi9lM2U1MDU4MzU3YTY0

M2RmODVmOGQ5ZmJlMDI4N2E3My5qcGVn.jpeg (data dostępu: 29.12.2020 r.) 

Opis: 20 grudnia 2020 r. w artykule promującym najnowszy numer „Wysokich Obcasów” 

upubliczniono obrażającą uczucia religijne grafikę przedstawiającą Matkę Bożą trzymającą 

w dłoni czarną parasolkę i mającą na twarzy czarną maseczkę z czerwoną błyskawicą - 

symbolami Strajku Kobiet. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia do Prokuratury. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/media/531656-skandal-w-wo-matka-boza-w-maseczce-
z-blyskawica (data dostępu: 21.12.2020 r.) 

 https://theworldnews.net/pl-news/skandal-w-wo-matka-boza-w-maseczce-z-
blyskawica (data dostępu: 21.12.2020 r.) 

 https://dorzeczy.pl/kraj/165792/matka-boska-zalozyla-maseczke-z-
blyskawica-skandaliczna-grafika-wysokich-obcasow.html (data dostępu: 
21.12.2020 r.) 

 https://wiadomosci.wp.pl/matka-boska-w-maseczce-z-blyskawica-posel-pis-
reaguje-6588283671427904a (data dostępu: 21.12.2020 r.) 
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Ograniczanie publicznego wyznawania wiary 
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1. Zakłócanie mszy świętej 

w Sanktuarium św. Ojca Pio w Warszawie 
Data: 01.03.2020 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/ESBK_e2XYAAcmc4?format=jpg&name=360x360 (data dostępu: 29.12.2020 r.) 

Opis: 23 lutego 2020 r. działacze ruchu LGBT i Lewicy zaatakowali werbalnie abpa Marka 

Jędraszewskiego i wiernych podczas mszy świętej celebrowanej w warszawskim Sanktuarium 

św. Ojca Pio z okazji uroczystości związanych z upamiętnieniem Narodowego Święta Żołnierzy 

Wyklętych w Warszawie. Krzycząc przez megafon aktywiści zgromadzeni przed świątynią 

wyzywali kapłana od "pedofili", a wiernych zgromadzonych na nabożeństwie nazywali 

"faszystami". 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/46917237/dzialacze-lgbt-i-lewicy-biedronia-zaklocali-
msze-i-upamietnienie-zolnierzy-wykletych (data dostępu: 01.03.2020 r.) 

 https://telewizjarepublika.pl/skandal-dzialacze-lgbt-i-lewicy-biedronia-
zaatakowali-uczestnikow-mszy-i-uroczystosci-upamietniajacych-zolnierzy-
wykletych,92134.html (data dostępu: 25.09.2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/polityka/489230-skandal-dzialacze-lgbt-zaklocili-msze-
za-wykletych (data dostępu: 25.09.2020 r.) 

 https://medianarodowe.com/kalinowski-zachowania-lewicy-powinno-sie-
karac-musimy-stwarzac-presje-wideo/ (data dostępu: 25.09.2020 r.) 
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2. Hakerski atak na transmisję mszy świętej 

w parafii pw. Św. Elżbiety w Jaworznie 

Data: 17.04.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://jaw.pl/wp-content/uploads/2020/04/Szczakowa_hacked-1068x601.jpg (data dostępu: 29.12.2020 r.) 

Opis: 17 kwietnia 2020 r. anonimowy haker zakłócił internetową transmisję mszy świętej z kościoła 

pw. Św. Elżbiety w Jaworznie udostępnioną na kanale YouTube. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość:  43-600 Jaworzno (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://www.jaw.pl/2020/04/hakerski-atak-na-parafie-w-jaworznie/ (data 
dostępu: 20.04.2020 r.) 

 https://m.facebook.com/jawpl/posts/3129334457096762 (data dostępu: 
20.04.2020 r.)  
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3. Zakłócenie mszy świętej w kościele 

pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej 

w Dąbrowie Tarnowskiej 
Data: 09.05.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/36/43/5ec3c0cfb18b7_o,size,933x0,q,70,h,a0724d.jpg (data dostępu: 

29.12.2020 r.) 

Opis: 9 maja 2020 r. czterdziestodwuletni mężczyzna zakłócał celebrację mszy świętej w kościele 

pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. W trakcie liturgii 

mężczyzna wykrzykiwał wulgaryzmy i inwektywy, a także obrażał księdza sprawującego 

posługę, nazywając go "pedofilem". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość:  33-200 Dąbrowa Tarnowska (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Sprawcę zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tarnow.net.pl/articles/s/i/285206 (data dostępu: 20.05.2020 r.) 

 https://www.se.pl/tarnow/dabrowa-tarnowska-zniewazyl-ksiedza-oraz-
policjantow-zarzuty-i-areszt-dla-hejtera-aa-ffe7-fzSH-7s3U.html (data 
dostępu: 14.10.2020 r.) 

 https://dabrowatarnowska.naszemiasto.pl/zaklocanie-nabozenstw-i-
ublizanie-ksiedzu-z-dabrowskiej/ar/c15-7711853 (data dostępu: 14.10.2020 
r.)  
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4. Zakłócenie adoracji Najświętszego Sakramentu 

w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny 

Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej 
Data: 15.05.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/36/43/5ec3c0cfb18b7_o,size,933x0,q,70,h,a0724d.jpg (data dostępu: 

29.12.2020 r.) 

Opis: 15 maja 2020 r. czterdziestodwuletni mężczyzna zakłócał przebieg adoracji Najświętszego 

Sakramentu w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Podczas modlitwy mężczyzna awanturował się z wiernymi, a następnie udał się w na plebanię 

i przez domofon obrażał kapłanów. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość:  33-200 Dąbrowa Tarnowska (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Sprawcę zatrzymano w areszcie policyjnym. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tarnow.net.pl/articles/s/i/285206 (data dostępu: 20.05.2020 r.)  

 https://www.se.pl/tarnow/dabrowa-tarnowska-zniewazyl-ksiedza-oraz-
policjantow-zarzuty-i-areszt-dla-hejtera-aa-ffe7-fzSH-7s3U.html (data 
dostępu: 14.10.2020 r.) 

 https://dabrowatarnowska.naszemiasto.pl/zaklocanie-nabozenstw-i-
ublizanie-ksiedzu-z-dabrowskiej/ar/c15-7711853 (data dostępu: 14.10.2020 
r.)  
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5. Zakłócenie mszy świętej 

w Bazylice Świętego Krzyża 

na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/ElLLGO2WkAEJHCE?format=jpg&name=small (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. demonstranci Ogólnopolskiego Strajku Kobiet protestowali przed 

Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie z plakatami zawierającymi wulgarne i proaborcyjne 

motta. Aktywiści skandowali hasła znieważające osoby wierzące, podczas gdy w świątyni 

odbywała się msza święta. Dwie protestujące kobiety usiłowały wejść do kościoła i zakłócić 

przebieg celebracji. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2608283,Zwolennicy-
legalnej-aborcji-blokuja-dostep-do-kosciolow-Trwaja-przepychanki-z-policja 
(data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1494398,wyrok-tk-zakaz-aborcji-
protesty-w-kosciolach.html (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-mamy-dosc-to-jest-wojna-
protesty-przed-kosciolami-incydenty-,nId,4814823 (data dostępu: 27.10.2020 
r.) 

 https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26433458,protest-przed-bazylika-
swietego-krzyza-kobieta-chciala-wejsc.html (data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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6. Zakłócenie mszy świętej w kościele 

pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://cdn.cmc-gallery.pl/static/files/gallery/11/1094778_1603619607.jpg (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października  2020 r. aktywistka Strajku Kobiet zakłóciła celebrację mszy świętej 

w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie. Podczas modlitwy kobieta 

stanęła przed odprawiającym mszę kapłanem przodem do modlących się wiernych 

z kartonową tabliczką zwierającą hasło "Módlmy się o prawo do aborcji". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  kobieta 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://ipragapoludnie.pl/artykul/msza-swieta-w-kosciele/1094778 (data 
dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.pch24.pl/dewastacje-kosciolow--zaklocanie-mszy-sw--
karygodne-zachowanie-zwolennikow-aborcji,79373,i.html (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

 https://www.zachod.pl/232767/wulgarnosc-dewastacje-i-zaklocanie-
nabozenstw-protesty-zwolennikow-prawa-do-aborcji/ (data dostępu: 
27.10.2020 r.)  
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7. Zakłócenie mszy świętej 

w Bazylice Archikatedralnej 

św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://img.dorzeczy.pl/img/protesty-w-poznanskiej-katedrze/b8/d7/dd31127c200022dc5569eec88bca.jpeg 

(data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. kilkudziesięciu demonstrantów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 

zakłóciło obrzędy mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła 

w Poznaniu. Aktywiści z transparentami zawierającymi hasła proaborcyjne stanęli przed 

ołtarzem po zakończeniu odczytywania Ewangelii i zaczęli skandować: "Mamy dość!". Dalsza 

celebracja mszy świętej została przerwana. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość:  60-001 Poznań (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/7987687,protest-
aborcja-wyrok-tk-kosciol-przerwana-msza-poznan-warszawa.html (data 
dostępu: 26.10.2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/polityka/523568-skandal-w-poznaniu-lewacy-zaklocili-
msze-swieta (data dostępu: 26.10.2020 r.) 

 https://dorzeczy.pl/kraj/158476/wstrzasajace-nagrania-z-poznanskiego-
kosciola-orgia-zla.html (data dostępu: 26.10.2020 r.) 

 https://www.gosc.pl/doc/6588745.Ataki-na-koscioly-w-calej-Polsce (data 
dostępu: 26.10.2020 r.)  
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8. Zakłócenie mszy świętej w kościele 

pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://tylkotorun.pl/wp-content/uploads/2020/10/20201025_122915.jpg (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. posłanka Lewicy i jej mąż zakłócili celebrację mszy świętej w kościele 

pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu. W ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet stojąc 

przed ołtarzem odwróceni w stronę wiernych prezentowali transparenty z hasłami 

proaborcyjnymi. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  powyżej 45 

Płeć sprawcy:  kobieta, mężczyzna 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość:  87-100 Toruń (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia do Prokuratury. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/50492002/posel-scheuringwielgus-z-proaborcyjnymi-
haslami-pod-oltarzem (data dostępu: 26.10.2020 r.) 

 https://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,26433915,joanna-scheuring-
wielgus-protestowala-w-kosciele-w-toruniu.html (data dostępu: 26.10.2020 
r.) 

 http://tylkotorun.pl/pierwsze-protesty-w-torunskich-kosciolach-slowo-na-
niedziele-u-sw-jakuba/ (data dostępu: 26.10.2020 r.) 

 https://nowosci.com.pl/poslanka-scheuringwielgus-w-kosciele-zlosliwie-
przeszkadzala-we-mszy-prokuratura-w-toruniu-zasypana-
doniesieniami/ar/c15-15288040 (data dostępu: 18.11.2020 r.)  
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9. Zakłócanie mszy świętej 

w Bazylice archikatedralnej 

św. Stanisława Kostki w Łodzi 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://bi.im-g.pl/im/3a/35/19/z26434362IH,25-10-2020--Lodz--Czwarty-dzien-protestow-przeciw-.jpg (data 

dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. aktywistki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet przebrane w strój 

"podręcznych" z powieści Margaret Atwood weszły do łódzkiej Bazyliki archikatedralnej 

św. Stanisława Kostki w trakcie mszy świętej, zakłócając swym przemarszem przebieg 

celebracji. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  kobiety 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość:  90-001 Łódź (M) 

Województwo:  łódzkie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26434354,podreczne-w-lodzkiej-
katedrze-przed-swiatynia-tlum-protestujacych.html (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/polityka/523568-skandal-w-poznaniu-lewacy-zaklocili-
msze-swieta (data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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10. Zakłócenie mszy świętej w Katedrze 

pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny w Koszalinie 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. dziewięć osób zakłóciło celebrację mszy świętej w Katedrze 

pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie. Aktywiści Strajku Kobiet 

przed ołtarzem prezentowali transparenty z wulgarnymi hasłami. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość:  75-004 Koszalin (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Policja wylegitymowała sprawców. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://niezalezna.pl/360035-wulgarne-transparenty-podczas-mszy (data 
dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.se.pl/koszalin/strajk-kobiet-protesty-w-koszalinie-kilka-osob-
przerwalo-zaklocilo-msze-w-katerze-aa-upzP-UBEJ-2ZSe.html (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

 https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/zachodniopomorskie-
manifestacje-po-orzeczeniu-trybunalu-konstytucyjnego,104149.html (data 
dostępu: 27.10.2020 r.)  
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11. Zakłócenie mszy świętej i znieważenie kapłana 

w Szczecinie 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. grupa aktywistów Strajku Kobiet znieważyła kapłana kierując w jego 

stronę obraźliwe słowa oraz zakłóciła mszę świętą w jednym z kościołów w Szczecinie. 

Zdarzenie zostało nagrane i upublicznione na profilu facebookowym jednej z uczestniczek 

zdarzenia. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość:  70-001 Szczecin (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Prokuratura wszczęła śledztwo. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/50501692/skandaliczne-ataki-na-koscioly-dziennikarze-
tvn-i-onetu-oburzeni (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://brulion24.pl/polacy-obronili-koscioly-przed-barbarzyncami-zobacz-
co-dzialo-sie-wczoraj/ (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.tysol.pl/a55590-video-Dzieci-nie-r-cham-Wypie-dalac-na-msze-
Tak-aborcjonistka-atakowala-ksiezy (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://radioszczecin.pl/1,415280,jest-sledztwo-po-zakloceniu-mszy-sw-na-
pogodnie?fbclid=IwAR1iDQ36R6CjeWIWhd-
y4CRYkymhLIF_lTwZS6Go_ioKn7orgb1hlLzy9lc (data dostępu: 23.11.2020 r.)  
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12. Zakłócenie mszy świętej w kościele 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

w Gryficach 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. aktywiści Strajku Kobiet zakłócili celebrację mszy świętej w kościele 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach. Demonstranci prezentowali 

podczas liturgii transparenty proaborcyjne. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość:  72-300 Gryfice (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://radioszczecin.pl/1,413852,ataki-na-ksiezy-wiernych-i-koscioly-takze-
w-zach (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://twitter.com/DariuszMatecki/status/1320454175461937152 (data 
dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/watch/?v=768900623958312 (data dostępu: 
27.10.2020 r.)  
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13. Próba zakłócenia mszy świętej 

w Bazylice konkatedralnej św. Jakuba Apostoła 

w Olsztynie8 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. jedna z demonstrantek Strajku Kobiet podjęła się próby zakłócenia 

celebracji mszy świętej w Bazylice konkatedralnej św. Jakuba Apostoła w Olsztynie. 

Po interwencji policji trzydziestodziewięcioletnia kobieta opuściła teren katedry. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  kobieta 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość:  10-001 Olsztyn (M) 

Województwo:  warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Policja prowadzi postępowanie sprawdzające. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/region/7473-radny-rudnik-w-
olsztynie-hitlerjugend-poslanka-falej-w-ilawie-naruszono-moja-cielesnosc-
najnowsze-slajd-kafelek.html (data dostępu: 20.11.2020 r.) 

 https://olsztyn.tvp.pl/50505686/niedzielny-protest-ws-wyroku-tk-piec-
wnioskow-do-sadu (data dostępu: 20.11.2020 r.)  

 
8 Według doniesień medialnych Policja jest w trakcie ustalania, czy zachowanie kobiety klasyfikuje się jako 
zakłócenie mszy świętej. 
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14. Zakłócenie mszy świętej 

w kościele pw. św. Józefa w Świdnicy 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. szesnastoletnia demonstrantka Strajku Kobiet zakłóciła celebrację 

mszy świętej w kościele pw. św. Józefa w Świdnicy prezentując podczas liturgii transparent 

z hasłem proaborcyjnym. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  osoba fizyczna 

Płeć sprawcy:  kobieta 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość:  58-100 Świdnica (M) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26433767,weszla-do-
kosciola-z-transparentem-zatrzymala-ja-policja.html (data dostępu: 
29.10.2020 r.) 

 http://24klodzko.pl/niedzielne-pikiety-pod-klodzkimi-kosciolami-dalszy-ciag-
protestu-po-orzeczeniu-trybunalu-konstytucyjnego/ (data dostępu: 
29.10.2020 r.)  
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15. Zakłócenie mszy świętej w Katedrze 

pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana 

w Warszawie 
Data: 26.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/p180x540/123026499_3462409717316717_6971351995395512560_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=c

NdqzeNnWn4AX_SzgwB&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&tp=6&oh=6dbcd0c6850a6de4d8c041f5983e20ce&oe=6010A2D1 (data 

dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 26 października 2020 r. dwie aktywistki Strajku Kobiet zakłóciły celebrację mszy świętej 

w katedrze pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie prezentując podczas 

liturgii transparent z hasłem proaborcyjnym. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  kobieta, kobieta 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/aborcyjnydreamteam/posts/3462417400649282 
(data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 http://www.findglocal.com/NL/Amsterdam/314882509243289/Abortion-
Network-Amsterdam (data dostępu: 13.12.2020 r.) 



 
 

 

 

 

 

 

 
KATEGORIA CZYNU V 

Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne 
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1. Portal społecznościowy nie uznał 

umieszczenia fotografii przedstawiającej 

profanację krzyża za zdjęcie naruszające standardy 
Data: 18.08.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/118210036_691928831389038_8841639499168739678_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=nLzMt7y0pA

0AX9Xykdv&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=8105574c976afffd61042360d498a2c0&oe=6011C057 (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 18 sierpnia 2020 r. jeden z użytkowników portalu społecznościowego Facebook opublikował 

zdjęcie, na którym młody mężczyzna oddaje mocz na krzyż stojąc na ołtarzu w kościele. Mimo 

iż kilkanaście osób zgłosiło się do administratora portalu z prośbą o usunięcie zdjęcia, 

odpowiedź była negatywna ("Zdjęcie NIE NARUSZA standardów Facebooka"). 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: dyskryminacja ze względu na przekonania religijne 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tysol.pl/a52352-Opublikowal-zdjecie-na-ktorym-oddaje-mocz-
na-krzyz-w-kosciele-To-nie-narusza-standardow-Facebooka- (data dostępu: 
5.09.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/NieChcePolskiLewackiej/posts/26178558218381
27/ (data dostępu: 5.09.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691928824722372&set=a.1056
71933348067&type=3&theater (data dostępu: 05.11.2020 r.) 
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2. Interpelacja do władz Warszawy 

w sprawie świeckiego charakteru uroczystości 

związanych z otwieraniem nowych placówek 

oświatowych 
Data: wrzesień 2020 

 

Opis: Na początku roku szkolnego 2020/2021 radna Warszawy z Koalicji Obywatelskiej wniosła 

interpelację o świecki charakter uroczystości związanych z otwieraniem nowych placówek 

oświaty. W odpowiedzi na wniosek radnej wiceprezydent Warszawy odpowiadająca 

za edukację rozesłała pismo do dyrektorów szkół, w którym jasno zaznaczyła, aby nie święcić 

szkół. Przywołała jednocześnie artykuł 53 Konstytucji RP: "Nikt nie może być zmuszany 

do uczestniczenia ani do uczestniczenia w praktykach". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  kobieta 

Kategoria czynu: dyskryminacja ze względu na przekonania religijne 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26297744,ksiadz-modli-
sie-na-otwarciu-nowej-szkoly-szkoly-sa-swiecie.html?disableRedirects=true 
(data dostępu: 21.09.2020 r.) 

 https://www.onet.pl/informacje/onetwarszawa/warszawa-ordo-iuris-walczy-
o-gwarancje-ekspresji-religijnej/brdyklv,79cfc278 (data dostępu: 16.10.2020 
r.) 
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3. Odmowa członkostwa w klubie fitness 

z powodów religijno-światopoglądowych 

w Swarzędzu 
Data: 30.11.2020 r. 

 

Opis: W listopadzie 2020 r. klub fitness w Swarzędzu odmówił kontynuacji korzystania 

z oferowanych przez firmę usług klientce, która na prywatnym profilu społecznościowym 

wyraziła własną opinie, sprzeciwiającą się działaniom Strajku Kobiet po orzeczeniu TK 

z 22.października br. oraz potępiającą akty wandalizmu i dewastacji miejsc kultu. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: dyskryminacja ze względu na przekonania religijne 

Miejscowość:  62-020 Swarzędz (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Prawnicy wystosowali pismo przedprocesowe. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://ordoiuris.pl/wolnosc-sumienia/wyrzucona-z-klubu-fitness-za-krytyke-
proaborcyjnych-protestow-ordo-iuris (data dostępu: 01.12.2020 r.) 

 https://dorzeczy.pl/religia/163176/wyrzucona-z-klubu-sportowego-za-
krytyke-proaborcyjnych-manifestacji.html (data dostępu: 01.12.2020 r.) 

 https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/kobieta-wyrzucona-z-klubu-
fitness-w-swarzedzu-za-krytyke-proaborcyjnych-protestow (data dostępu: 
01.12.2020 r.) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 
KATEGORIA CZYNU VI 

Nawoływanie do nienawiści 

na tle różnic wyznaniowych 

albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby 

z powodu jej przynależności wyznaniowej 
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1. Publiczne znieważenie katolików 

w mediach społecznościowych 

przez radnego z Gdańska 
Data: 04.03.2020 r. 

   

Źródło grafiki 1: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/88110378_156625492461591_9124002213205639168_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=EVMVLYkaxnc

AX_XmIq4&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=dbe55534551e36cd13c9a8bdcf7bd471&oe=5FFAEFB9 (data dostępu: 13.12.2020 r.) 

Źródło grafiki 2: : https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/88237067_156625505794923_3542060808911454208_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=ubGiZ1JMKisA

X-EdD7H&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=00c7c22f391392516fe4646a3ae22531&oe=5FFB6489 (data dostępu: 13.12.2020 r.) 

Opis: 4 marca 2020 r. radny dzielnicy Suchanino w Gdańsku opublikował na portalu 

społecznościowym Facebook zdjęcie z pociągu, na którym dwie pasażerki modlą się przed 

figurką Marki Bożej, dodając komentarz: "Panie modliły się na klęczkach na środku pociągu 

i zapewniały wszystkich, że nie potrzebują maseczek ochronnych bo przed koronawirusem 

mają «ubezpieczenie od Pani Bozi»". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/bartosztrederradny/posts/156626562461484 
(data dostępu: 04.03.2020 r.)  

 https://m.fronda.pl/a/gdanski-radni-szydzi-z-wierzacych,140995.html (data 
dostępu: 04.03.2020 r.) 
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2. Znieważenie osób duchownych 

poprzez publikację w mediach społecznościowych 

grafiki przedstawiającej zastrzelonego "księdza-pedofila" 
Data: 05.03.2020 r. 

  

Źródło grafiki: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/88331250_876440369452574_6756927122268225536_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Escw-

53xQLoAX9XfjdI&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=848da148df6861b6fa635b679a41b95a&oe=5FFA7127 (data dostępu: 

13.12.2020 r.) 

Opis: 5 marca 2020 r. na portalu społecznościowym Facebook opublikowano grafikę 

przedstawiającą zastrzelonego księdza, obok którego stoi chłopiec z bronią w ręku. Do grafiki 

dołączono napis: „Pedofilia zabija. Taki plakat powinien wisieć przed każdym kościołem…" 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 
https://m.facebook.com/TajemnicaWiaryAutaiDolary/photos/a.2105442160
42196/876440366119241/?type=3&source=57 (data dostępu: 05.03.2020 r.)  

 https://joemonster.org/p/1817160 (data dostępu: 05.08.2020 r.) 
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3. Publiczne wyśmianie prośby 

o zwiększenie limitu osób w świątyniach 

przez kandydata na Prezydenta RP 
Data: 16.04.2020 r. 

  

Opis: 16 kwietnia 2020 r. kandydat na prezydenta RP upublicznił na portalu społecznościowym 

nagranie, na którym wyśmiewa prośbę o zwiększenie limitu wiernych podczas nabożeństw 

w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 przewodniczącego Konferencji 

Episkopatu Polski skierowaną do premiera Mateusza Morawieckiego. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/polityka/496052-holownia-szczuje-na-kosciol-na-pewno-to-
pomoze-gospodarce (data dostępu: 16.04.2020 r.) 

 https://twnews.pl/pl-news/holownia-szczuje-na-kosciol-na-pewno-to-
pomoze-gospodarce (data dostępu: 16.04.2020 r.) 
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4. Hasła wzywające do likwidacji księży 

Kościoła Rzymskokatolickiego w Szczecinie 
Data: 01.09.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://katolicka.bydgoszcz.pl/photo/article/w770/3515.jpg (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 1 września 2020 r. w przestrzeni publicznej w Szczecinie pojawiły się napisy nawołujące 

do fizycznej likwidacji księży katolickich. Na słupach ogłoszeniowych nieznany sprawca 

powiesił kartki z tekstami nawołującymi do fizycznej przemocy wobec kapłanów: "księża są 

jak stonka tępmy ich", "biskup największym trofeum łowieckim". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  70-001 Szczecin (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia do Prokuratury. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://katolicka.bydgoszcz.pl/kosciol-w-polsce/nawoluja-fizycznej-likwidacji-
ksiezy-skandaliczna-akcja (data dostępu: 5.09.2020 r.) 

 https://www.pch24.pl/skandaliczna-akcja-w-szczecinie--pojawilo-sie-
wezwanie-do-fizycznej-likwidacji-ksiezy,78140,i.html (data dostępu: 
5.09.2020 r.) 

 https://m.facebook.com/OsrodekMonitorowaniaAntypolonizmu/posts/1315
402208805380?d=m (data dostępu: 5.09.2020 r.)   
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5. Nawoływanie do agresji względem katolików 

w wywiadzie byłego rzecznika rządu RP 

opublikowanym w "Gazecie Wyborczej" 
Data: 05.09.2020 r. 

 

Opis: 5 września 2020 r. "Gazeta Wyborcza" opublikowała wywiad z byłym rzecznikiem rządu 

Wojciecha Jaruzelskiego, w którym respondent nawoływał do agresji względem katolików: 

"Popieram demolkę i profanacje i namawiam do większego radykalizmu. Moje rady dla ruchu 

LGBT: dopierd… katolikom! Dopierd… nacjonalistom! Dopierda… biało-czerwonym!". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  powyżej 45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  media ("Gazeta Wyborcza") 

Województwo:  media ("Gazeta Wyborcza") 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/polityka/516300-urban-w-gw-radzi-lgbt-dopierd-
katolikom (data dostępu: 21.09.2020 r.) 

 https://www.tysol.pl/a53073-Szokujace-slowa-Urbana-w-GW-Moje-rady-dla-
ruchu-LGBT-dopierd-katolikom (data dostępu: 21.09.2020 r.)  
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6. Poparcie aktu wandalizmu w kościele 

pw. Świętego Krzyża w Szczecinie 

przez pełnomocniczkę marszałka z PO 
Data: 10.10.2020 r. 

 

Opis: 10 października 2020 r. pełnomocnik do spraw kobiet i równego traktowania marszałka 

województwa zachodniopomorskiego z PO porównała dewastację kościoła pw. Świętego 

Krzyża w Szczecinie przez środowiska LGBT do malowania na murach w okresie okupacji 

znaku Polski Walczącej. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  powyżej 45 

Płeć sprawcy:  kobieta 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2599757,GPC-pelnomocnik-
marszalka-z-PO-chwali-dewastacje-kosciola-w-Szczecinie (data dostępu: 
26.10.2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/521536-pelnomocnik-marszalka-z-po-
chwali-dewastacje-kosciola (data dostępu: 26.10.2020 r.) 

 https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/pelnomocniczka-
marszalka-z-po-chwali-dewastacje-kosciola,101036.html (data dostępu: 
26.10.2020 r.)  

 https://www.tvp.info/50319259/pelnomocniczka-marszalka-chwali-atak-na-
kosciol-radni-chca-jej-odwolania (data dostępu: 26.10.2020 r.)  
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7. Znieważenie modlących się katolików 

w centrum Warszawy 
Data: 10.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://katolicka.bydgoszcz.pl/photo/article/w770/3515.jpg (data dostępu: 

30.12.2020 r.) 

Opis: 10 października 2020 r. grupa kobiet z tęczowymi flagami zaatakowała słownie modlących się 

katolików w centrum Warszawy. Kobiety kierowały w stronę modlących się wulgaryzmy 

i obraźliwe określenia: m.in. "ależ ty jesteś obrzydliwym pedofilem", "Chrystus chroni 

kościelnych pedofilów", "zawszańcy, pedofile". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  powyżej 45 

Płeć sprawcy:  kobieta 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/watch/?v=2742334186025635 (data dostępu: 
26.10.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/krucjatamlodych/videos/1715679581915120 
(data dostępu: 22.12.2020 r.)  
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8. Mural znieważający osoby duchowne 

i funkcjonariuszy policji na ścianie Squatu Syrena 

w Warszawie 
Data: 14.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://bi.im-g.pl/im/dd/2b/19/z26394589V,Mural-powstal-na-scianie-squatu-Syrena-w-Warszawie.jpg (data 

dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: W październiku 2020 r. na ścianie Squatu Syrena w Warszawie artysta-grafik namalował 

mural przedstawiający scenę tortur nad osobą LGBT+: biskup i policjant piłują powieszone 

na szubienicy ciało osoby LGBT+, z którego strumieniem wypływa tęczowa krew. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26392102,srodmiescie-na-
murze-squatu-syrena-powstal-wstrzasajacy-mural.html (data dostępu: 08.11. 
2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/522054-skandaliczny-mural-w-
warszawie-sa-na-nim-ksiadz-i-policjant (data dostępu: 08.11. 2020 r.)  
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9. Rozwieszenie plakatów wzywających 

do nienawiści względem kapłanów katolickich 

przy kościele pw. św. Jana Pawła II w Szczecinie 
Data: 17.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://media.wplm.pl/thumbs/bba/OTYwL3VfMS9jY18wNjg0YS9wLzIwMjAvMTAvMTkvOTYwLzU3My9mZWM2ZDU5NDhmNTA

0MjJhYTUzODZmZWE4YjE5ZTVhNi5qcGVn.jpeg (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 17 października 2020 r. nieznany sprawca rozwiesił na słupach ulicznych przy kościele pw. św 

Jana Pawła II w Szczecinie nalepki z napisem: "Władza przyczyną ślepoty. Dbaj o zdrowie - 

TĘP KSIĘŻY". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  70-001 Szczecin (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/polityka/522630-antyklerykalne-naklejki-na-slupach-w-
szczecinie (data dostępu: 26.10.2020 r.) 

 https://www.fronda.pl/a/szokujace-kolejna-akcja-w-szczecinie-wzywajaca-
do-tepienia-ksiezy,151656.html (data dostępu: 26.10.2020 r.)  
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10. Protest przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego 

przed Pałacem Arcybiskupim w Poznaniu 
Data: 23.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://www.fronda.pl/site_media/media/uploads/article/.thumbnails/khbfgvfwery90etg79384fherg7we4f204f340fh34-

735x363.jpg (30.12.2020 r.) 

Opis: 23 października 2020 r. grupa demonstrantów Strajku Kobiet skandowała hasła znieważające 

osoby wierzące i wartości katolickie (m.in. czy "Precz z czarnymi, precz z Kościołem", "Polska 

laicka, nie katolicka!") pod Pałacem Arcybiskupim w Poznaniu. Demonstranci próbowali 

wyważyć drzwi budynku i dostać się do środka. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  60-001 Poznań (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.fronda.pl/a/protesty-aborcjonistow-szturmowano-dom-abp-
gadeckiego,151902.html (data dostępu: 26.10.2020 r.) 

 https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,26428615,protest-po-decyzji-
tk-w-sprawie-aboracji-pod-katedra-w-poznaniu.html (data dostępu: 
26.10.2020 r.)  
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11. Protest przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego 

przed Pałacem Arcybiskupim we Wrocławiu 
Data: 24.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/f6/fe/5f9498f638d3f_p.jpg?1603642516 (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 24 października 2020 r. kilkutysięczny tłum demonstrantów Strajku Kobiet protestował pod 

bramą Pałacu Arcybiskupiego we Wrocławiu skandując hasła znieważające osoby i wartości 

katolickie (m.in. "Episkopacie zostaw nasze gacie"). Demonstranci powiesili na pomnikach 

i bramach obiektów kościelnych znajdujących się na Ostrowie Tumskim kilkaset kartek 

z hasłami proaborcyjnymi oraz wieszaków - symboli strajku. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  50-001 Wrocław (M) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://gazetawroclawska.pl/noc-wieszakow-we-wroclawiu-kilka-tysiecy-
osob-na-ostrowie-tumskim/ar/c1-15254176 (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://wroclaw.naszemiasto.pl/kilka-tysiecy-osob-przyszlo-w-sobote-
wieczorem-na-ostrow/ar/c1-7963795 (data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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12. Protest przeciw zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed kościołem 

pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu 
Data: 24.10.2020 r. 

 

Opis: 24 października 2020 r. blisko dwa i pół tysiąca demonstrantów Ogólnopolskiego Strajku 

Kobiet protestowało przed kościołem pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu prezentując 

transparenty z wulgarną antykościelną treścią. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  72-600 Świnoujście (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://twojeradio.fm/protest-w-swinoujsciu-przyciagnal-bardzo-duzo-
mlodych-kobiet.html (data dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/protest-w-swinoujsciu-tlum-na-
ulicach-miasta/ (data dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://www.swinoujskie.info/2020/10/24/protest-w-swinoujsciu-zlozyly-
znicze-przed-kosciolem-i-biurem-poselskim-posla-pis-zobacz  
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13. Publiczne wezwanie do nienawiści 

względem hierarchii Kościoła Rzymskokatolckiego 

przez organizatorów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 

"Słowo na niedzielę” 
Data: 24.10.2020 r. 

 

Opis: 24 października 2020 r. aktywiści prowadzący portal internetowy www.strajkkobiet.pl 

w jednym z postów publicznie wzywali do nienawiści względem hierarchii Kościoła 

Rzymskokatolckiego oraz ataków na obiekty sakralne w ramach akcji "Słowo na niedzielę”. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://strajkkobiet.eu/slowo-na-niedziele/ (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/aborcja-strajk-kobiet-
namawia-by-isc-na-msze/qjevnhe,79cfc278 (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://warszawa.gosc.pl/doc/6588505.Proaborcyjne-napisy-na-kosciele-sw-
Jakuba (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.radioem.pl/doc/6588505.Prowokacyjne-napisy-na-
warszawskich-kosciolach (data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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14. Publiczne wezwanie do podejmowania 

protestów w kościołach 

w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 
Data: 24.10.2020 r. 

 

Opis: 24 października 2020 r. na profilu facebookowym "Grupa Stonewall" umieszczono wezwanie 

do podejmowania przez demonstrantów sabotaży i protestów w kościołach w ramach 

Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 
https://www.facebook.com/grupastonewall/photos/a.635800913230225/21
05398242937144/?type=3 (data dostępu: 25.10.2020 r.) 

 https://niezalezna.pl/359790-feministki-i-srodowiska-lgbt-maja-juz-plan-na-
niedziele-na-cel-biora-koscioly (data dostępu: 25.10.2020 r.) 

 https://misyjne.pl/aborcjonisci-planuja-atak-na-koscioly/ (data dostępu: 
25.10.2020 r.)  
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15. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Bazyliką Archikatedralną 

Jana Chrzciciela w Warszawie 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. kilkanaście młodych osób protestowało przeciwko zaostrzeniu prawa 

aborcyjnego przed Bazyliką Archikatedralną Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie. 

Demonstranci siedząc na schodach przed świątynią prezentowali kartony z hasłami 

antykościelnymi. Jedna z protestujących kobiet usiłowała wejść do bazyliki, aby zakłócić 

przebieg mszy świętej. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/7987687,protest-
aborcja-wyrok-tk-kosciol-przerwana-msza-poznan-warszawa.html (data 
dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2608367,Ksiadz-Bartold-w-
bazylice-sw-Jana-Chrzciciela-nie-doszlo-do-zaklocenia-mszy-swietej (data 
dostępu: 27.10.2020 r.)  
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16. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Sanktuarium 

Matki Bożej Łaskawej w Warszawie 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. aktywiści protestujący w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 

siedząc na schodach przed świątynią zablokowali dostęp do Sanktuarium Matki Bożej 

Łaskawej w Warszawie. Demonstranci prezentowali transparenty z hasłami antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26434296,protesty-
przed-bazylika-na-krakowskim-przedmiesciu-narodowcy.html (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

 https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2608283,Zwolennicy-
legalnej-aborcji-blokuja-dostep-do-kosciolow-Trwaja-przepychanki-z-policja 
(data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://radiowarszawa.com.pl/aktywisci-dewastuja-koscioly-i-blokuja-do-
nich-dostep/ (data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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17. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed kościołem 

pw. św. Anny w Warszawie 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. aktywiści protestujący w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 

blokowali dostęp do kościoła pw. św. Anny w Warszawie. Demonstranci prezentowali 

transparenty z hasłami antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26434296,protesty-
przed-bazylika-na-krakowskim-przedmiesciu-narodowcy.html (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

 https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2608283,Zwolennicy-
legalnej-aborcji-blokuja-dostep-do-kosciolow-Trwaja-przepychanki-z-policja 
(data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://radiowarszawa.com.pl/aktywisci-dewastuja-koscioly-i-blokuja-do-
nich-dostep/ (data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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18. Protest przeciw zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Pałacem Arcybiskupów 

w Warszawie 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. aktywiści protestujący w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 

skandowali hasła "Pedofilów rozliczymy", "Polska laicka, a nie katolicka" przed Pałacem 

Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej. Demonstranci prezentowali transparenty 

skierowane do biskupów: "Zajmijcie się ciałem Chrystusa", "Nie będzie kościół pluł nam 

w twarz", "kościół wrogiem kobiet". 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-mamy-dosc-to-jest-wojna-
protesty-przed-kosciolami-incydenty-,nId,4814823 (data dostępu: 27.10.2020 
r.) 

 https://www.tvp.info/50497768/warszawa-protestujacy-przeciwko-
wyrokowi-tk-przeszli-przed-siedzibe-fundacji-ordo-iuris (data dostępu: 
27.10.2020 r.)  
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19. Protest przeciw zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Pałacem Prymasowskim 

w Gnieźnie 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło dostępu: https://gniezno24.com/media/k2/items/cache/64052cd9be87cd14da1b878d9b52d5f5_XL.jpg (data dostępu: 

30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. manifestanci Ogólnopolskiego Strajku Kobiet protestowali przeciwko 

zaostrzeniu prawa aborcyjnego pod Pałacem Prymasowskim w Gnieźnie. Demonstranci 

prezentowali transparenty z hasłami antykościelnymi oraz ustawili znicze, wieszaki i kartki 

z hasłami protestacyjnymi przed bramą prowadzącą do Pałacu Prymasowskiego. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  62-200 Gniezno (M) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://gniezno24.com/aktualnosci/item/21781-protest-przed-siedziba-kurii 
(data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-mamy-dosc-to-jest-wojna-
protesty-przed-kosciolami-incydenty-,nId,4814823 (data dostępu: 27.10.2020 
r.)  
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20. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Kurią Metropolitalną 

w Krakowie 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. manifestanci Ogólnopolskiego Strajku Kobiet protestowali przeciwko 

zaostrzeniu prawa aborcyjnego pod Kurią Metropolitalną przy ul. Franciszkańskiej 

w Krakowie. Demonstranci skandowali wulgarne okrzyki i prezentowali transparenty 

z hasłami antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-mamy-dosc-to-jest-wojna-
protesty-przed-kosciolami-incydenty-,nId,4814823 (data dostępu: 27.10.2020 
r.) 

 https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/7987745,krakow-
protest-kuria-wyrok-tk-aborcja-policja.html (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://krakow.naszemiasto.pl/krakow-fala-protestow-przeciwko-
zaostrzeniu-przepisow-prawa/ar/c6-7964335 (data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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21. Hasła znieważające księży katolickich 

na ogrodzeniu liceum Zakonu Pijarów w Krakowie 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://bi.im-g.pl/im/6f/35/19/z26433135V,Protesty-w-Krakowie---napisy-na-murze-Liceum-Ogoln.jpg (data 

dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. nieznani sprawcy namalowali farbą hasła znieważające kapłanów 

katolickich na murach płotu Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława 

Konarskiego w Krakowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26438230,popisane-mury-i-
chodniki.html (data dostępu: 14.11.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/207693947509079 (data 
dostępu: 27.10.2020 r.)  
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22. Protest przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego 

przed Archikatedrą Oliwską w Gdańsku 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://bi.im-g.pl/im/2b/36/19/z26435883V,Mlodziez-przed-katedra-w-Oliwie.jpg (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. demonstranci Ogólnopolskiego Strajku Kobiet protestowali przed 

Archikatedrą Oliwską w Gdańsku prezentując transparenty z wulgarnymi hasłami 

antykościelnym. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  80-008 Gdańsk (M) 

Województwo:  pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26435341,zakaz-aborcji-
mlodzi-w-gdansku-krzycza-wsciekle-je-c-pis.html (data dostępu: 28.10.2020 
r.) 

 https://gdansk.naszemiasto.pl/manifestacje-w-trojmiescie-25102020-r-w-
gdansku/ar/c6-7964257 (data dostępu: 28.10.2020 r.)  
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23. Protest przeciw zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Kurią Diecezjalną 

w Toruniu 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. aktywiści protestujący w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 

skandowali oraz prezentowali na transparentach wulgarne hasła antykościelne pod Kurią 

Diecezjalną w Toruniu. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  87-100 Toruń (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-mamy-dosc-to-jest-wojna-
protesty-przed-kosciolami-incydenty-,nId,4814823 (data dostępu: 27.10.2020 
r.) 

 https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/523627-protesty-przeciwko-wyrokowi-
tk-w-kilku-miastach (data dostępu: 27.10.2020 r.)  



 
 

Strona | 282  
 

24. Protest przeciw zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Radiem Maryja w Toruniu 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://tylkotorun.pl/wp-content/uploads/2020/10/036-1.jpg (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. aktywiści protestujący w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 

skandowali oraz prezentowali na transparentach wulgarne hasła antykościelne pod siedzibą 

Radia Maryja w Toruniu. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  87-100 Toruń (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wydarzenia.interia.pl/galerie/kraj/zdjecie,iId,2969505,iAId,387124 
(data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,26435755,czarny-protest-w-
toruniu-manifestacja-pod-siedziba-radia-maryja.html (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

 https://tylkotorun.pl/czarny-spacer-dotarl-do-radia-maryja-zdjecia/ (data 
dostępu: 27.10.2020 r.)  
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25. Protest przeciw zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Archikatedrą 

św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/13/13/5f959a46063c2_p.jpg?1603639878 (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. grupa aktywistek Strajku Kobiet protestowała przed Archikatedrą 

św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu prezentując transparenty z hasłami antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  50-001 Wrocław (M) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://gazetawroclawska.pl/kolejny-dzien-protestow-utarczki-pod-katedra-i-
palacem-arcybiskupim-na-ostrowie-tumskim-zdjecia/ar/c1-15254952 (data 
dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://polskatimes.pl/kolejny-dzien-protestow-utarczki-pod-katedra-i-
palacem-arcybiskupim-na-ostrowie-tumskim-zdjecia/ar/c1-15254952 (data 
dostępu: 27.10.2020 r.)  
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26. Protest przeciw zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Pałacem Arcybiskupim 

na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/87/0b/5f959a5ed6e4f_p.jpg?1603639903 (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. grupa aktywistek Strajku Kobiet protestowała przed Pałacem 

Arcybiskupim na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu prezentując transparenty z hasłami 

antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  50-001 Wrocław (M) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://gazetawroclawska.pl/kolejny-dzien-protestow-utarczki-pod-katedra-i-
palacem-arcybiskupim-na-ostrowie-tumskim-zdjecia/ar/c1-15254952 (data 
dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://polskatimes.pl/kolejny-dzien-protestow-utarczki-pod-katedra-i-
palacem-arcybiskupim-na-ostrowie-tumskim-zdjecia/ar/c1-15254952 (data 
dostępu: 27.10.2020 r.)  
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27. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Bazyliką archikatedralną 

św. Stanisława Kostki w Łodzi 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. demonstranci protestujący w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 

prezentowali transparenty z hasłami antykościelnymi przed Bazyliką archikatedralną 

św. Stanisława Kostki w Łodzi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  90-001 Łódź (M) 

Województwo:  łódzkie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26434354,podreczne-w-lodzkiej-
katedrze-przed-swiatynia-tlum-protestujacych.html (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/polityka/523568-skandal-w-poznaniu-lewacy-zaklocili-
msze-swieta (data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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28. Protest przeciw zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Bazyliką Archikatedralną 

pw. Chrystusa Króla w Katowicach 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/41/9b/5f95d89400e18_o,size,933x0,q,70,h,da171f.jpg (data dostępu: 

30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed Bazyliką 

Archikatedralną pw. Chrystusa Króla w Katowicach prezentując transparenty z hasłami 

antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  40-001 Katowice (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-mamy-dosc-to-jest-wojna-
protesty-przed-kosciolami-incydenty-,nId,4814823 (data dostępu: 27.10.2020 
r.) 

 https://katowice.naszemiasto.pl/protest-kobiet-w-katowicach-przed-
archikatedra-chrystusa/ar/c1-7964793 (data dostępu: 27.10.2020 r.) 
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29. Protest przeciw zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Kurią Metropolitalną 

w Lublinie 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://cdn01.dziennikwschodni.pl/media/gallery/2020/10/999686481/159d402168bf64018edbe1d6bd8d5354.jpg (data 

dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed Kurią Metropolitalną 

w Lublinie prezentując transparenty z hasłami antykościelnymi. Aktywiści zawiesili na bramie 

Kurii druciane wieszaki, hasła proaborcyjne oraz tęczową flagę. Na bramie lubelskiej Kurii 

Metropolitalnej pojawił się napis „Aborcja”. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  20-001 Lublin (M) 

Województwo:  lubelskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-mamy-dosc-to-jest-wojna-
protesty-przed-kosciolami-incydenty-,nId,4814823 (data dostępu: 27.10.2020 
r.) 

 https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/napisy-na-kosciolach-i-obrona-
katedry-w-lublinie,n,1000277092.html (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/207687554176385 (data 
dostępu: 27.10.2020 r.) 
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30. Protest przeciw zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Bazyliką Archikatedralną 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

w Białymstoku 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęć: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-vPZD-PRkZ-KwVZ_czarny-spacer-w-bialymstoku-tysiace-ludzi-

protestowalo-przeciwko-decyzji-tk-o-ograniczeniu-aborcji-664x442-nocrop.jpg (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed Bazyliką 

Archikatedralną Wniebowzięcia NMP w Białymstoku prezentując transparenty z hasłami 

antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  15-001 Białystok (M) 

Województwo:  podlaskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-mamy-dosc-to-jest-wojna-
protesty-przed-kosciolami-incydenty-,nId,4814823 (data dostępu: 27.10.2020 
r.) 

 https://bialystok.se.pl/czarny-spacer-w-bialymstoku-tysiace-ludzi-
protestowalo-przeciwko-decyzji-o-ograniczeniu-aborcji-zdjecia-aa-N4Xa-
AsyP-egfB.html (data dostępu: 27.10.2020 r.) 
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31. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego 

przed Kurią Metropolitalną Szczecińsko-Kamieńskią 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/s600x600/122750098_207618817516592_217590575171079244_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=KAh

blnjRDIQAX-aQmgD&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&tp=7&oh=7f4c0ce58d5d4e0b2d8f3aefc6dd47a1&oe=60124498 (data dostępu: 

30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed Kurią Metropolitalną 

Szczecińsko-Kamieńskią w Szczecinie prezentując transparenty z  hasłami antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  70-001 Szczecin (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://szczecin.se.pl/szczecin-nie-slabna-protesty-po-wyroku-tk-w-sprawie-
aborcji-zdjecia-aa-ctS9-X4Kb-A9Hz.html (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/207618940849913 (data 
dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/watch/?v=714723812494771 (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 
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32. Atak słowny na kapłana w Szczecinku 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/ElLN_k2XIAY3cO9?format=jpg&name=small (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. grupa nastolatek biorących udział w Ogólnopolskim Strajku Kobiet 

zaatakowała na terenie jednej z parafii w Szczecinku księdza katolickiego wykrzykując w jego 

stronę wulgarne hasła. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  poniżej 18 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  78-400 Szczecinek (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/50492294/szczecinek-uczestniczki-protestu-
zaatakowaly-ksiedza (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/kosciol/523640-nastolatki-zaatakowaly-ksiedza-w-
szczecinku-wideo (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://brulion24.pl/protesty-w-polsce-nastolatki-wulgarnie-zaatakowaly-w-
szczecinku-ksiedza-idacego-z-komunia-do-chorego/ (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

 https://misyjne.pl/szczecinek-protestujace-nastolatki-zaatakowaly-ksiedza/ 
(data dostępu: 27.10.2020 r.) 
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33. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Bazyliką konkatedralną 

św. Jakuba Apostoła w Olsztynie 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed Bazyliką 

konkatedralną św. Jakuba Apostoła w Olsztynie prezentując transparenty z hasłami 

antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  10-001 Olsztyn (M) 

Województwo:  warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Policja wylegitymowała sprawców. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/region/7473-radny-rudnik-w-
olsztynie-hitlerjugend-poslanka-falej-w-ilawie-naruszono-moja-cielesnosc-
najnowsze-slajd-kafelek.html (data dostępu: 20.11.2020 r.) 

 https://olsztyn.tvp.pl/50503989/protesty-po-wyroku-tk-dotyczacym-aborcji-
przepychanki-w-ilawie-wyzwiska-w-olsztynie (data dostępu: 20.11.2020 r.) 
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34. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed kościołem 

pw. Przemienienia Pańskiego w Iławie 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed kościołem 

pw. Przemienienia Pańskiego w Iławie prezentując transparenty z hasłami antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  14-200 Iława (M) 

Województwo:  warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/region/7473-radny-rudnik-w-
olsztynie-hitlerjugend-poslanka-falej-w-ilawie-naruszono-moja-cielesnosc-
najnowsze-slajd-kafelek.html (data dostępu: 20.11.2020 r.) 

 https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/62606-ilawa-sa-czynnosci-w-
sprawie-znieslawienia-ksiezy-i-naruszenia-nietykalnosci-cielesnej-poslanki-
policja-o-strajku-kobiet (data dostępu: 20.11.2020 r.) 
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35. Znieważenie osoby duchownej 

na terenie parafii pw. Przemienienia Pańskiego 

w Iławie 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. jedna z demonstrantek Strajku Kobiet publicznie znieważyła kapłana 

na terenie parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Iławie krzycząc "To jest największa 

organizacja przestępcza, którą reprezentujesz, sukienkowcu". 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  kobieta 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  14-200 Iława (M) 

Województwo:  warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia do Prokuratury. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/region/7473-radny-rudnik-w-
olsztynie-hitlerjugend-poslanka-falej-w-ilawie-naruszono-moja-cielesnosc-
najnowsze-slajd-kafelek.html (data dostępu: 20.11.2020 r.) 

 https://www.youtube.com/watch?v=XqxU7g_jH8w (data dostępu: 
27.10.2020 r.) 

 https://olsztyn.tvp.pl/50503989/protesty-po-wyroku-tk-dotyczacym-aborcji-
przepychanki-w-ilawie-wyzwiska-w-olsztynie (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/62606-ilawa-sa-czynnosci-w-
sprawie-znieslawienia-ksiezy-i-naruszenia-nietykalnosci-cielesnej-poslanki-
policja-o-strajku-kobiet (data dostępu: 27.10.2020 r.) 
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36. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed kościołem 

pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

w Iławie 
Data: 25.10.2020 r. 

 

Opis: 25 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed kościołem 
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Iławie skandując wulgaryzmy 
pod adresem osób duchownych i prezentując transparenty z hasłami antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  14-200 Iława (M) 

Województwo:  warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/region/7473-radny-rudnik-w-
olsztynie-hitlerjugend-poslanka-falej-w-ilawie-naruszono-moja-cielesnosc-
najnowsze-slajd-kafelek.html (data dostępu: 20.11.2020 r.) 

 https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/62606-ilawa-sa-czynnosci-w-
sprawie-znieslawienia-ksiezy-i-naruszenia-nietykalnosci-cielesnej-poslanki-
policja-o-strajku-kobiet (data dostępu: 20.11.2020 r.) 
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37. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed kościołem 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: http://24klodzko.pl/wp-content/uploads/2020/10/protest-koscioly-klodzko-003.jpg (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed kościołem 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku prezentując transparenty z hasłami 

antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  57-300 Kłodzko (M) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26433767,weszla-do-
kosciola-z-transparentem-zatrzymala-ja-policja.html (data dostępu: 
29.10.2020 r.) 

 http://24klodzko.pl/niedzielne-pikiety-pod-klodzkimi-kosciolami-dalszy-ciag-
protestu-po-orzeczeniu-trybunalu-konstytucyjnego/ (data dostępu: 
29.10.2020 r.) 
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38. Protest przeciw zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed kościołem 

pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku 
Data: 25.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: http://24klodzko.pl/wp-content/uploads/2020/10/protest-koscioly-klodzko-012.jpg (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 25 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed franciszkańskim 

kościołem pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku prezentując transparenty z hasłami 

antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  57-300 Kłodzko (M) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26433767,weszla-do-
kosciola-z-transparentem-zatrzymala-ja-policja.html (data dostępu: 
29.10.2020 r.) 

 http://24klodzko.pl/niedzielne-pikiety-pod-klodzkimi-kosciolami-dalszy-ciag-
protestu-po-orzeczeniu-trybunalu-konstytucyjnego/ (data dostępu: 
29.10.2020 r.) 
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39. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Bazyliką Archikatedralną 

pw. Świętej Rodziny w Częstochowie 
Data: 26.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/57/31/5f9733a926ff4_p.jpg?1603744683 (data dostępu: 31.12.2020 r.) 

Opis: 26 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed Bazyliką 

Archikatedralną pw. Świętej Rodziny w Częstochowie prezentując transparenty 

oraz wznosząc okrzyki z wulgarnymi hasłami antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  42-200 Częstochowa (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://czestochowa.naszemiasto.pl/strajk-kobiet-w-czestochowie-az-trzy-
tysiace-ludzi-na/ar/c1-7966919 (data dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Czestochowa-Protest-aborcyjny-
chcial-isc-na-Jasna-Gore.-Policja-uzyla-gazu-by-zapobiec-starciu (data 
dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://polskatimes.pl/protest-kobiet-w-czestochowie-pod-jasna-gora-
policja-uzyla-gazu-wobec-protestujacych/ar/c1-15257600 (data dostępu: 
28.10.2020 r.) 

 https://niezalezna.pl/360180-tlum-protestujacych-probowal-przedrzec-sie-
na-jasna-gore-doszlo-do-incydentow-nie-dotarli (data dostępu: 28.10.2020 r.) 
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40. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Kurią Metropolitalną 

w Częstochowie 
Data: 26.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/2b/bb/5f97338ac74ca_p.jpg?1603744653 (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 26 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed Kurią Metropolitalną 

w Częstochowie prezentując transparenty oraz wznosząc okrzyki z wulgarnymi hasłami 

antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  42-200 Częstochowa (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://czestochowa.naszemiasto.pl/strajk-kobiet-w-czestochowie-az-trzy-
tysiace-ludzi-na/ar/c1-7966919 (data dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Czestochowa-Protest-aborcyjny-
chcial-isc-na-Jasna-Gore.-Policja-uzyla-gazu-by-zapobiec-starciu (data 
dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://polskatimes.pl/protest-kobiet-w-czestochowie-pod-jasna-gora-
policja-uzyla-gazu-wobec-protestujacych/ar/c1-15257600 (data dostępu: 
28.10.2020 r.) 

 https://niezalezna.pl/360180-tlum-protestujacych-probowal-przedrzec-sie-
na-jasna-gore-doszlo-do-incydentow-nie-dotarli (data dostępu: 28.10.2020 r.) 
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41. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Jasną Górą 

w Częstochowie 
Data: 26.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://gfx.wiadomosci.radiozet.pl/var/radiozetwiadomosci/storage/images/polska/czestochowa-protest-

aborcyjny-chcial-isc-na-jasna-gore.-policja-uzyla-gazu-by-zapobiec-starciu/8669473-1-pol-PL/Czestochowa-Protestujacy-chcieli-

isc-na-Jasna-Gore.-Policja-uzyla-gazu_article.webp (data dostępu: 20.12.2020 r.) 

Opis: 26 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed Jasną Górą 

w Częstochowie prezentując transparenty oraz wznosząc okrzyki z wulgarnymi hasłami 

antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  42-200 Częstochowa (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://czestochowa.naszemiasto.pl/strajk-kobiet-w-czestochowie-az-trzy-
tysiace-ludzi-na/ar/c1-7966919 (data dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Czestochowa-Protest-aborcyjny-
chcial-isc-na-Jasna-Gore.-Policja-uzyla-gazu-by-zapobiec-starciu (data 
dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://polskatimes.pl/protest-kobiet-w-czestochowie-pod-jasna-gora-
policja-uzyla-gazu-wobec-protestujacych/ar/c1-15257600 (data dostępu: 
28.10.2020 r.) 

 https://niezalezna.pl/360180-tlum-protestujacych-probowal-przedrzec-sie-
na-jasna-gore-doszlo-do-incydentow-nie-dotarli (data dostępu: 28.10.2020 r.) 

  



 
 

Strona | 300  
 

42. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Archikatedrą Oliwską 

w Gdańsku 
Data: 26.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Katedra-Oliwska-otoczona-przez-policje-Kontrmanifestacja-z-

modlitwami-n150044.html?id_zdjecia=490151&type=2#fb_id:gp1:490151,pozycja:6 (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 26 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed Archikatedrą Oliwską 

w Gdańsku prezentując transparenty oraz wznosząc okrzyki z wulgarnymi hasłami 

antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  80-008 Gdańsk (M) 

Województwo:  pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Katedra-Oliwska-otoczona-przez-
policje-Kontrmanifestacja-z-modlitwami-n150044.html (data dostępu: 
28.10.2020 r.) 

 https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26441896,gdansk-nie-
chce-wladzy-pis-protest-kobiet-pod-katedra-oliwska.html (data dostępu: 
28.10.2020 r.) 

 https://www.gdansk.pl/wiadomosci/poniedzialek-trzy-manifestacje-ktore-
moga-miec-wplyw-na-sytuacje-komunikacyjna-w-gdansku,a,181731 (data 
dostępu: 28.10.2020 r.) 
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43. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Sanktuarium 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie 
Data: 27.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/f2/1f/5f985c5e29abe_o,size,933x0,q,70,h,270133.jpg (data dostępu: 

30.12.2020 r.) 

Opis: 27 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed Sanktuarium 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie wznosząc okrzyki z wyzwiskami 

i wulgaryzmami. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  70-001 Szczecin (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://szczecin.naszemiasto.pl/kolejny-protest-na-ulicach-szczecina-przez-
al-wojska/ar/c1-7968687 (data dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://gs24.pl/protestujacy-znow-na-ulicach-szczecina-spacer-al-wojska-
polskiego-pod-pomnik-lecha-kaczynskiego-27102020/ar/c1-15259542 (data 
dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/209222260689581 (data 
dostępu: 29.10.2020 r.) 
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44. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Archikatedrą 

Chrystusa Króla w Katowicach 
Data: 27.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/c2/18/5f98705ca7bfd_o,size,933x0,q,70,h,a3cb3e.jpg (data dostępu: 

30.12.2020 r.) 

Opis: 27 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed Archikatedrą 

Chrystusa Króla w Katowicach prezentując transparenty oraz wznosząc okrzyki z wulgarnymi 

hasłami antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  40-001 Katowice (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://katowice.naszemiasto.pl/tlumy-przed-archikatedra-i-na-ulicach-
katowic-wtorkowy/ar/c1-7968613 (data dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://dziennikzachodni.pl/strajk-kobiet-w-katowicach-ksiadz-jestem-
przeciwko-pisowi-race-rozpalily-niebo-na-protescie/ar/c1-15259536 (data 
dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-10-27/przed-sejmem-kolejny-
protest-ws-aborcji/ (data dostępu: 28.10.2020 r.) 
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45. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Katedrą 

pw. św. Marcina i św. Mikołaja oraz Pałacem Biskupim 

w Bydgoszczy 
Data: 27.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/5f/c8/5f9879c6d74ce_p.jpg?1603828192 (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 27 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed Katedrą pw. 

św. Marcina i św. Mikołaja oraz Pałacem Biskupim w Bydgoszczy prezentując transparenty 

z wulgarnymi hasłami antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  85-001 Bydgoszcz (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/zakonczyly-sie-
protesty-w-kilku-polskich-miastach-m-in-w-krakowie-bydgoszczy-i-
bialymstoku,225598.html (data dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://expressbydgoski.pl/protest-kobiet-na-starym-rynku-w-bydgoszczy-
na-srode-zapowiadana-blokada-miasta-zdjecia/ar/c6-15259712 (data 
dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-10-27/przed-sejmem-kolejny-
protest-ws-aborcji/ (data dostępu: 28.10.2020 r.)  
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46. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Kurią Diecezjalną 

w Toruniu 
Data: 27.10.2020 r. 

 

Opis: 27 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed Katedrą pw. św. Jana 

Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu prezentując transparenty z wulgarnymi hasłami 

antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  87-100 Toruń (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/zakonczyly-sie-
protesty-w-kilku-polskich-miastach-m-in-w-krakowie-bydgoszczy-i-
bialymstoku,225598.html (data dostępu: 28.10.2020 r.) 

 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-10-27/przed-sejmem-kolejny-
protest-ws-aborcji/ (data dostępu: 28.10.2020 r.) 
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47. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Płocku 
Data: 27.10.2020 r. 

 

Opis: 27 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Płocku prezentując transparenty i wznosząc okrzyki z wulgarnymi hasłami 

antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  09-400 Płock (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://misyjne.pl/diecezja-plocka-profanacja-miejsc-sakralnych-podczas-
protestow-strajku-kobiet/ (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 https://www.niedziela.pl/artykul/60393/Diecezja-plocka-profanacja-miejsc 
(data dostępu: 31.10.2020 r.) 
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48. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed Kurią Diecezjalną 

w Płocku 
Data: 27.10.2020 r. 

 

Opis: 27 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed Kurią Diecezjalną 
w Płocku prezentując transparenty i wznosząc okrzyki z wulgarnymi hasłami antykościelnymi. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  09-400 Płock (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://portalplock.pl/pl/11_wiadomosci/26747_wtorkowy-protest-kobiet-
w-plocku-przed-siedziba-pis-i-kurii-foto-.html (data dostępu: 31.10.2020 r.) 

 Potwierdzenie: Kanclerz Kurii w rozmowie telefonicznej z dn. 07.12.2020 r. 
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49. Protest przeciwko zaostrzeniu 

prawa aborcyjnego przed kościołem 

pw. św. Świętego Floriana w Stalowej Woli 
Data: 28.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/123134273_209260357352438_6641570177721319284_n.png?_nc_cat=102&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=AQVJ7qfSLF

AAX8Ei1Ob&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=df48b8a9234fd2100d217f8131eb8c51&oe=60125699 (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 28 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet protestowali przed kościołem pw. 
św. Świętego Floriana w Stalowej Woli wznosząc okrzyki z  wulgaryzmami. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  37-450 Stalowa Wola (M) 

Województwo:  podkarpackie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/209260557352418 (data 
dostępu: 29.10.2020 r.)  

 Weryfikacja źródła: rozmowa telefoniczna z proboszczem parafii z dn. 
07.12.2020 r. 
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50. Upubliczenie grafiki znieważającej 

instytucję Kościoła katolickiego 
Data: 29.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/dziewuchydziewuchom/posts/4555411674533812 (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 29 października 2020 r. na facebookowym profilu "Dziewuchy Dziewuchom" upubliczniono 

serię grafik przedstawiających wpływ episkopatu na orzeczenie TK w sprawie aborcji 

eugenicznej oraz oskarżających Kościół o sianie propagandy. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji:        
https://www.facebook.com/dziewuchydziewuchom/posts/45554116745338
12 (data dostępu: 29.10.2020 r.) 

 https://www.instagram.com/p/CG7hF8toYen/ (data dostępu: 23.12.2020 r.) 
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51. Publiczna akceptacja dewastacji miejsc kultu 

przez organizatorkę Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 

w Polsce 
Data: 30.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.tvp.info/50563676/marta-lempart-katolicy-to-jest-ostatni-ostrzezenie-liderka-strajku-kobiet-

proaborcyjnych-protestow-usprawiedliwia-ataki-na-koscioly-wieszwiecej (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 30 października 2020 r. organizatorka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w wywiadzie 

udzielonym w Radio Zet wyraziła publiczną aprobatę dla dokonywania aktów wandalizmu 

w miejscach kultu i zakłócania mszy świętych oraz obarczyła duchowieństwo winą 

za dewastacje miejsc kultu. Aktywista zachęcała wiernych do przeciwstawienia się Kościołowi 

Rzymskokatolickiemu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  kobieta 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/50563676/marta-lempart-katolicy-to-jest-ostatni-
ostrzezenie-liderka-strajku-kobiet-proaborcyjnych-protestow-usprawiedliwia-
ataki-na-koscioly-wieszwiecej (data dostępu: 30.10.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/watch/?v=2829545950651222 (data dostępu: 
30.10.2020 r.) 
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52. Happening pod Kurią Metropolitalną 

w Krakowie 
Data: 01.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/4_-

k9kpTURBXy9mOWQ5MmZlZjUzMDY4YzQzYmYwYTFiMjYwYzEwODIxYi5qcGeSlQLNA8AAwsOVAgDNA8DCw4GhMAU (data 

dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 1 listopada 2020 r. dziesięć osób pojawiło się pod Kurią Metropolitalną przy 

ul. Franciszkańskiej w Krakowie inscenizując happening: aktywiści trzymali kartki z literkami, 

które ułożono w napis "dom szatana". 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Policja wylegitymowała sprawców. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wiadomosci.onet.pl/krakow/strajk-kobiet-krakow-napis-dom-
szatana-przed-kuria/rfbe920 (data dostępu: 01.11.2020 r.) 

 https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26467081,dom-szatana-pod-
krakowska-kuria-milczacy-protest-na-franciszkanskiej.html (data dostępu: 
01.11.2020 r.) 
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53. Zmiana nazw tablic i pomników poświęconych 

św. Janowi Pawłowi II w Warszawie 
Data: 13/14.11.2020 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://nowawarszawa.pl/wp-

content/uploads/2020/11/125298342_3503704316332399_6240880181734327408_o-scaled.jpg (data dostępu: 29.12.2020 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://nowawarszawa.pl/wp-

content/uploads/2020/11/125307764_3503704266332404_5982919778904296748_o-scaled.jpg (data dostępu: 29.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 13 na 14 listopada 2020 r. nieznani sprawcy na terenie całej Warszawy do tabliczek 

z nazwami ulic oraz pomników związanych z Janem Pawłem II dokleili napis “ofiar”. Takie 

słowo pojawiło się m.in. na tabliczkach przy Al. Jana Pawła II oraz na kamieniu 

upamiętniającym papieża w parku Jego imienia na Ursynowie. 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://nowawarszawa.pl/nieznani-sprawcy-pozmieniali-tablice-i-pomniki-
poswiecone-janowi-pawlowi-ii/ (data dostępu: 25.11.2020 r.) 

 https://www.donald.pl/artykuly/deU4Siet/warszawa-nieznani-sprawcy-
odjaniepawlaja-polske-naklejkami (data dostępu: 25.11.2020 r.) 

 https://www.rp.pl/Kosciol/311149987-Wandale-w-alei-Jan-Pawla-II-
Zmieniono-nazwe-ulicy-i-szkoly.html (data dostępu: 25.11.2020 r.) 
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54. Zmiana nazw ulic i pomników 

poświęconych św. Janowi Pawłowi II 

na Google Maps 
Data: 15-18.11.2020 r. 

 

Opis: W połowie listopada anonimowi użytkownicy aplikacji internetowej Google Maps edytowali 

nazwy ulic i pomników poświęconych św. Janowi Pawłowi II nazywając je imieniem "Ofiar 

Jana Pawła II". 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://poznan.tvp.pl/50808881/ktos-zmienil-nazwe-parku-przy-drodze-
debinskiej-na-park-im-ofiar-jana-pawla-ii (data dostępu: 18.11.2020 r.) 

 https://wpolityce.pl/kosciol/527006-pomnik-jana-pawla-ii-sprofanowany-
ataki-nie-ustaja (data dostępu: 18.11.2020 r.) 

 https://theworldnews.net/pl-news/pomnik-jana-pawla-ii-sprofanowany-
ataki-nie-ustaja (data dostępu: 18.11.2020 r.) 
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55. Upublicznienie grafiki z hasłem podżegającym 

do podpalania kościołów 
Data: 22.11.2020 r. 

  

Źródło grafiki: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/p370x247/126902317_1748935485288957_2343335544314367867_o.jpg?_nc_cat=109&ccb=2&_nc_sid=110474&_nc_ohc=d

pZnPCv8TQ4AX8lE6Xm&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&tp=6&oh=0fe1fd72c125ec54463b6799e292996e&oe=6013C45F (data 

dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 22 listopada 2020 r. na oficjalnym profilu facebookowym "Warszawski Strajk Kobiet" 

upubliczniono grafię przedstawiającą płonący kościół otoczony przez błyskawice z napisem 

"piekło kobiet". 

Sprawca:   inne 

Wiek sprawcy:  nie dotyczy 

Płeć sprawcy:  nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  media społecznościowe 

Województwo:  media społecznościowe 

Stan postępowania: Policja wylegitymowała sprawców. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/527671-strajk-kobiet-chce-palenia-
kosciolow-szokujacy-rysunek (data dostępu: 27.11.2020 r.) 

 https://www.pch24.pl/marza-im-sie-plonace-koscioly--strajk-kobiet-od-
wulgaryzmow-przeszedl-do-zachety-do-przestepstw-,80095,i.html (data 
dostępu: 27.11.2020 r.) 

 https://www.tvp.info/50926180/strajk-kobiet-pokazal-podpalony-kosciol-
prokuratura-zbada-sprawe (data dostępu: 27.11.2020 r.) 
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56. Hasło znieważające religię muzułmańską 

w pobliżu meczetu w Białymstoku 
Data: 16.12.2020 r. 

  

https://bi.im-g.pl/im/0d/62/19/z26618381V,Bialystok--Obrazliwy-napis-na-kontenerze-na-uzywan.jpg (data dostępu: 

18.02.2021 r.) 

Opis: 16 grudnia 2020 r. nieznany sprawca namalował czerwonym sprayem napis znieważający 

religię muzułmańską na ulokowanym w pobliżu meczetu w Białymstoku kontenerze 

na używaną odzież. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość:  15-000 Białystok (M) 

Województwo:  podlaskie 

Stan postępowania: Prokuratura wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: islam 

Źródło informacji: https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,26618357,meczet-na-
piastowskiej-kluje-w-oczy-wandali-obrazliwe-bazgroly.html (data dostępu: 
18.02.2021 r.) 

 Laboratorium Wolności Religijnej - data potwierdzenia zdarzenia: 
11.03.2021 r. 
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1. Wybicie okna w Domu Arcybiskupim 

w Częstochowie 
Data: 27.10.2020 r. 

 

Opis: 27 października 2020 r. nieznany sprawca dokonał aktu wandalizmu wybijając kamieniem 

szybę w oknie Domu Arcybiskupiego w Częstochowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: inne 

Miejscowość:  42-200 Częstochowa (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.gosc.pl/doc/6592643.Kamieniem-w-okno-Domu-
Arcybiskupiego (data dostępu: 29.10.2020 r.) 

https://misyjne.pl/czestochowa-dokonano-aktu-wandalizmu-wobec-domu-

arcybiskupiego/ (data dostępu: 29.10.2020 r.)  
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2. Zniszczenie kamienia upamiętniającego 

spotkanie św. Jana Pawła 

z wiernymi na krakowskich Błoniach 
Data: 27.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://s3.tvp.pl/images2/c/a/1/uid_ca1912a226f28745c45550494635eb541603831489572_width_907_play_0_pos_0_gs_0_h

eight_515_kamien-papieski-to-26-tonowy-glaz-granitu-sprowadzony-znad-morskiego-oka-w-1997-r-w-19-rocznice-inauguracji-

pontyfikatu-jana-pawla-ii-fot-paplukasz-gagulski.jpeg (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 27 października 2020 r. nieznany sprawca napisał hasło "Piekło kobiet" na kamieniu 

upamiętniającym spotkanie Jana Pawła II z wiernymi na krakowskich Błoniach. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: inne 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Sprawa nie została zgłoszona. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/7989489,napis-pieklo-
kobiet-papieski-kamien-blonie-krakow.html (data dostępu: 27.10.2020 r.) 

 https://www.tvp.info/50522270/krakow-napis-pieklo-kobiet-na-papieskim-
kamieniu-na-bloniach-wieszwiecej (data dostępu: 27.10.2020 r.)  
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3. Parodia pochodu ze zwłokami 

Janka Wiśniewskiego - ofiary Grudnia'70 

podczas Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Gdyni 
Data: 28.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/Elcy5PMXgAEo3T2?format=jpg&name=medium (data dostępu: 30.12.2020 r.) 

Opis: 28 października 2020 r. demonstranci Strajku Kobiet w Gdyni zainscenizowali pochód 

z zakrwawioną kukłą kobiety, owiniętą biało-czerwoną flagą oraz stułą (elementem stroju 

duchownego), niesioną na drzwiach. Inscenizacja nawiązywała do pochodu ze zwłokami 

Janka Wiśniewskiego (właściwie Zbigniewa Godlewskiego), ofiary Grudnia 1970. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: inne 

Miejscowość:  81-000 Gdynia (M) 

Województwo:  pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/50546682/protestujacy-sparodiowali-najtragiczniejszy-
moment-grudnia70-ohydne (data dostępu: 30.10.2020 r.) 

 https://twitter.com/fideista/status/1321581314789855237 (data dostępu: 
30.10.2020 r.) 

 https://twitter.com/fideista/status/1321584462052925442/photo/1 (data 
dostępu: 30.10.2020 r.)  



 
 

Strona | 319  
 

4. Zniszczenie kamienia z datą śmierci 

św. Jana Pawła II w Warszawie 
Data: 29.10.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

0/s600x600/123141190_209392624005878_3820655375317913146_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=vn

SBPY8ymGIAX_qfnTN&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&tp=7&oh=ab8677a23847472b528b5dc8d0dfbce3&oe=600D0B59 (data 

dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 29 października 2020 r. nieznany sprawca namalował sprayem wulgarne słowo na kamieniu 

upamiętniającym datę śmierci Jana Pawła II usytuowanym przy. Al. Jana Pawła II 

w Warszawie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: inne 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/209392917339182 (data 
dostępu: 29.10.2020 r.) 

https://twitter.com/dariuszmatecki/status/1321845222771445766 (data 

dostępu: 29.10.2020 r.)  
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5. Wywieszenie transparentu 

z hasłem "Bóg, honor, aborcja" 

w Warszawie 
Data: 02.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https 

https://media.wplm.pl/thumbs/67c/OTYwL3VfMS9jY18wZWQ3Ny9wLzIwMjAvMTEvMDIvOTYwLzU1My81YWFkYmNkNTEwMzk

0NzNlOTJkODNhY2JlODA5ZTRjMS5qcGVn.jpeg (data dostępu: 28.12.2020 r.) 

Opis: 2 listopada 2020 r. nieznani sprawcy wywiesili z okna jednego z wieżowców przy 

Al. Jerozolimskich w Warszawie transparent, na którym wymalowano hasło „Bóg-Honor-

Aborcja” wraz z błyskawicą - symbolem Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: inne 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/polityka/524729-feministki-kpia-z-polskiej-tradycji-bog-
honor-aborcja (data dostępu: 10.11.2020 r.) 

 https://twnews.pl/pl-news/feministki-kpia-z-polskiej-tradycji-bog-honor-
aborcja (data dostępu: 10.11.2020 r.) 
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6. Zniszczenie wystawy "Wyszyńskiego i Wojtyły 

gramatyka życia" przy kościele 

pw. św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu 
Data: 21/22.11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/Enc6ZVmXUAACYaA?format=jpg&name=small (data dostępu: 29.12.2020 r.) 

Opis: W nocy z 21 na 22 listopada  2020 r. nieznani sprawcy porozrywali plansze wystawy 

"Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia" zamontowanej na ogrodzeniu kościoła pw. 

św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: inne 

Miejscowość:  22-360 Rejowiec (M) 

Województwo:  lubelskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2625350,Zniszczone-plansze-
wystawy-Wyszynskiego-i-Wojtyly-gramatyka-zycia-w-Rejowcu (data dostępu: 
27.11.2020 r.) 

 https://www.lublin112.pl/to-juz-pewne-zniszczona-wystawa-zostanie-
odtworzona-i-bedzie-prezentowana-rowniez-w-innych-miejscowosciach/ 
(data dostępu: 27.11.2020 r.) 

 https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/124672,Oswiadczenie-w-sprawie-
zniszczenia-w-Rejowcu-wystawy-Wyszynskiego-i-Wojtyly-gram.html (data 
dostępu: 27.11.2020 r.)  
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7. Mural znieważający wartości katolickie 

na ogrodzeniu płockiego 

Ośrodka Kultury i Sztuki 
Data: 11.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://static.ftpn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/16057169391d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372493d76c710d4493

f6d0c650f3f992d69.jpg (data dostępu: 29.12.2020 r.) 

Opis: W listopadzie 2020 r. nieznani sprawcy na ogrodzeniu siedziby Płockiego Ośrodka Kultury 

i Sztuki namalowali mural nawiązujący do Strajku Kobiet: grafika przedstawiała ręce 

trzymające różaniec, obok widniał napis „precz”, a całość okalał charakterystyczny czerwony 

piorun. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: inne 

Miejscowość:  09-400 Płock (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://niezalezna.pl/364580-z-bolszewia-precz-wiara-tak-patrioci-genialnie-
przerobili-mural-strajku-kobiet (data dostępu: 20.11.2020 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/219064479705359 (data 
dostępu: 20.11.2020 r.)  
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8. Sprzedaż opłatków wigilijnych 

z symbolem proaborcyjnym 
Data: 12.2020 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/EoKDHy_XcAEolBK?format=png&name=small (data dostępu: 29.12.2020 r.) 

Opis: Na początku grudnia 2020 r. znana warszawska klubokawiarnia wspierająca Strajk Kobiet 

ogłosiła informację o sprzedaży opłatków wigilijnych ze znakiem błyskawicy - symbolem 

proaborcyjnym. Informację w mediach społecznościowych umieszczono na prywatnych 

profilach aktywistów Strajku Kobiet. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: inne 

Miejscowość:  00-001 Warszawa (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dorzeczy.pl/kraj/163594/oplatki-z-blyskawica-to-profanacja-jest-
komentarz-duchownego.html (data dostępu: 07.12.2020 r.) 

 https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2630602,Wigilijne-oplatki-z-
blyskawica-Internauci-oburzeni-pomyslem-warszawskiej-klubokawiarni (data 
dostępu: 07.12.2020 r.) 

 https://www.wprost.pl/kraj/10395164/miloszewski-pokazal-oplatek-z-
symbolem-strajku-kobiet-internauci-oburzeni.html (data dostępu: 
07.12.2020 r.) 



 
 

 

 
monitoring naruszeń: https://laboratoriumwolnosci.pl/interaktywna-mapa/ 

 

 

Wnioski 

 

 

a.  Wnioski statystyczno porównawcze: Polska w latach 2019-2020 
b.  Wnioski porównawcze: świat i Europa w roku 2020 
 
 
a.  Wnioski statystyczno porównawcze: Polska w latach 2019-20209 

1. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku na podstawie doniesień medialnych 

odnotowano 311 naruszeń prawa do wolności sumienia i wyznania względem 

instytucji i osób wierzących w Polsce: 11 ataków fizycznych na duchowieństwo 

i świeckich, 163 akty zniszczenia i znieważenia miejsc kultu, 55 przypadków niszczenia 

i znieważania symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej, 15 wydarzeń mających 

znamiona ograniczania publicznego wyznawania wiary, 3 kazusy dyskryminacji 

ze względu na przekonania religijne, 56 zdarzenia posiadające szeroko pojęte cechy 

nawoływania do nienawiści na tle różnic wyznaniowych albo znieważania grupy 

ludności lub jakiejś osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej oraz 7 innych 

naruszeń motywowanych antyreligijnie. Przypadki te stanowią przejaw wrogości 

wobec religii, choć nie odzwierciedlają realnej skali naruszeń względem wolności 

 
9 Dane statystyczne z roku 2019 pochodzą z Raportu przedstawiającego przypadki naruszenia prawa 
do wolności religijnej w Polsce w odniesieniu do chrześcijan w 2019 Laboratorium Wolności Religijnej. 
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wyznania i sumienia w Polsce, ponieważ raport nie obejmuje zdarzeń, które nie 

zostały opisane w mediach (m.in. mających miejsce w przestrzeni publicznej 

względem indywidualnych osób w ich miejscach pracy czy środowiskach życia 

codziennego bądź aktów niezgłaszanych na Policję lub Prokuraturę). 

2. Powyższa analiza wskazuje na wzrost przypadków naruszeń prawa do wolności 

religijnej w Polsce w roku 2020 (łącznie 311 kazusów) w odniesieniu do roku 2019 

(łącznie 72 kazusy), czego powodem jest m.in. eskalacja aktów motywowanych 

antyreligijnie po orzeczeniu TK w sprawie aborcji eugenicznej (w dniach 22-31 

października w czasie trwania tzw. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet odnotowano 141 

ataków skierowanych przeciwko Kościołowi Rzymskokatolickiemu). Tendencja ta była 

zauważalna także przed 22 października, choć w mniejszym natężeniu (w okresie 

1 stycznia do 21 października 2020 r. odnotowano 110 przypadków, czyli o 38 

kazusów więcej niż w całym roku 2019). 

3. W roku 2020 znacznie wzrósł odsetek zdarzeń z kategorii: Nawoływanie do nienawiści 

na tle różnic wyznaniowych lub znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby 

z powodu jej przynależności wyznaniowej (wzrost o 6,9 % w odniesieniu do roku 

2019). W ramach tej grupy czynów pojawiły się akty naruszeń, które nie miały miejsca 

w przestrzeni publicznej w roku wcześniejszym, a więc: publiczne podżeganie 

do popełnienia przestępstwa, m.in. podpalenia kościoła, zakłócenia celebracji mszy 

świętych. 

4. Najliczniejszą grupę naruszeń prawa do wolności religii w roku 2020, podobnie 

jak w roku 2019, stanowiły akty wandalizmu wobec miejsc kultu (katedr, 

sanktuariów, kościołów, cmentarzy i przydrożnych kapliczek). Różnorodność form 

prześladowań w kategorii tej obejmowała: profanacje (umieszczenie obraźliwych 

i wulgarnych napisów lub symboli satanistycznych), dewastacje, częściowe 

zniszczenie mienia, włamania i kradzieże. 

5. 92,61 % odnotowanych naruszeń prawa do wolności religii w Polsce w 2020 roku 

dotyczyło zdarzeń przeciwko wyznaniu katolickiemu (288 przypadków). Ofiarami 

ataków z powodu swej wiary były także osoby przynależne do prawosławia 

(3 przypadki), luteranizmu (1 przypadek) oraz wyznawcy judaizmu (5 przypadków) 

i islamu (1 przypadek). 13 naruszeń zostało przyporządkowanych jako akty 
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znieważające wartości wspólne dla wszystkich chrześcijan, czyli profanacje krzyża lub 

akty wandalizmu dokonane na terenach nekropolii. 

6. Pozyskane w wyniku badań dane dotyczące płci i wieku sprawcy nie są miarodajne: 

w znacznej większości przypadków nie podano danych z tego zakresu. 

7. Zdarzenia zgłoszone na Policję lub Prokuraturę stanowiły 45,66  % wszystkich ujętych 

w raporcie kazusów. 3,21 % aktów naruszeń nie zgłoszono na Policję lub Prokuraturę. 

W odniesieniu do 51,13 % wszystkich kazusów w środkach publicznego przekazu nie 

podano informacji o stanie postępowania. Dane te rodzą pytanie o skuteczność 

postępowania karnego odnośnie respektowania prawa wolności wyznania i sumienia 

w Polsce oraz o poziom świadomości ofiar o przysługujących im prawach i formach 

ochrony. 

8. Z doniesień medialnych10 na dzień 26.listopada 2020 r. wynika, że według informacji 

Komendanta Głównego Policji przesłanej RPO, Policja prowadzi łącznie 88 

postępowań w związku z incydentami w kościołach po wyroku TK w sprawie aborcji 

eugenicznej, w tym: 74 postępowań dotyczących niszczenia i znieważania budynków 

sakralnych oraz przedmiotów czci religijnej; 14 postępowań wobec przestępstw 

zakłócania aktów religijnych. Wyszczególniono, że 12 naruszeń dotyczy 

przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych, jedno postępowanie wszczęto 

w sprawie znieważenia kapłana i innych osób uczestniczących w nabożeństwie, 

oraz uszkodzenia ciała podczas usiłowania wtargnięcia do kościoła. 

Jak poinformowała Policja, 10 spraw trafiło już do Prokuratury. 

9. Województwa z największą ilością naruszeń w roku 2020: 

a. województwo mazowieckie - 56 akty (18,01 %( 

b. województwo śląskie - 42 akty (13,51 %) 

c. województwo małopolskie - 36 aktów (11,58 %) 

10. Z analizy doniesień medialnych wynika, że ataki wobec chrześcijan ze względu na ich 

przynależność religijną rodzą napięcia społeczne, wywołują niepokój we wspólnotach 

 
10 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/policja-do-rpo-88-post%C4%99powan-ws-incydentow-w-kosciolach 
(data dostępu: 27.11.2020 r.); 
https://regiony.tvp.pl/51038069/88-postepowan-ws-incydentow-w-kosciolach-oraz-zniewazania-pomnikow 
(data dostępu: 27.11.2020 r.); 
https://wpolityce.pl/kryminal/528286-policja-prowadzi-88-postepowan-ws-incydentow-w-kosciolach (data 
dostępu: 27.11.2020 r.). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
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lokalnych, powodują poczucie zagrożenia i nieakceptowania ze względu na swoją 

przynależność religijną i chęć jej manifestowania. 
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b.  Wnioski porównawcze: świat i Europa w roku 2020 

wyznania i sumienia wolności do prawa iaNaruszen              

2020 roku w Europie w i świecie na 

formy i tendencje Przyczyny, 

 

W roku 2020, w którym świat zmagał się z epidemią wirusa Sars-Cov-2, w skali 

światowej odnotowano bezprecedensową intensyfikację prześladowania, dyskryminacji 

i nietolerancji z powodu wyznawania lub światopoglądu religijnego. Mierzalność i oddanie 

pełnego obrazu tego fenomenu społecznego są zawsze znacznie ograniczone, dlatego 

uzyskane dane mają charakter szacunkowy i nie w pełni oddają skalę naruszeń przeciw 

wolności religijnej. Wpływ na to ma nie tylko sam charakter zjawiska i działań sprawców 

wykroczeń przeciw osobom wierzącym, często zawoalowanych i skrzętnie ukrywany, 

ale również trudności w zdobyciu pełnych i rzetelnych danych na ten temat, jako że same 

ofiary - z obawy przed represjami i pod wpływem bagatelizowania tego problemu przez 

władze poszczególnych krajów - nie są skore do zgłaszania przypadków pogwałcenia ich 

swobód obywatelskich do lokalnych organów wymiaru sprawiedliwości. Restrykcje społeczne 

wprowadzone przez rządy państwowe w celu przeciwdziałania szerzeniu się epidemii 

niebezpiecznego patogenu, w negatywny sposób wpłynęły na możliwość korzystania z prawa 

do wolności wyznania, w tym sprawowania kultu i zaspokojenia potrzeb duchowo-religijnych 

niemal w każdym zakątku świata. Ujawniło to niebezpieczny trend do marginalizacji 

i postponowania sfery duchowej i wartości religijnych w wielu współczesnych społeczeństwa. 

  

Fundamentalne prawo człowieka do wolności przekonań, sumienia i wyznania, nie 

podlega derogowaniu przez jakąkolwiek instancję pozytywnoprawną, a jedynie w pewnych 

bardzo precyzyjnie określonych okolicznościach, jego pełne wykonywanie może zostać 

czasowo ograniczone z powodu działania czynnika zagrażającego ogółowi społeczeństwa. 

Poszanowanie tego prawa i ochrona swobód obywatelskich związanych ze sferą 

światopoglądową i wyznaniową jawi się jako jedno z największy wyzwań współczesnego 

świata we wszystkich szerokościach geograficznych. Jak wskazują na to dane za ostatni rok, 

także Polska staje w obliczu konieczności ochrony tej wolności obywatelskiej przed 

niepokojącą tendencją do coraz częstszego i bardziej zuchwałego naruszania tego prawa 
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i obrazy uczuć religijnych wierzących ze strony podmiotów prywatnych i zbiorowych, 

które uzurpują sobie nie przysługujące im prerogatywy. Stąd ukazanie głównych przyczyn, 

tendencji oraz form naruszeń prawa do wolności sumienia i wyznania w skali globalnej oraz 

w bliższym nam kontekście europejskim pozwoli łatwiej uchwycić charakter i dynamikę tych 

naruszeń w Rzeczpospolitej Polskiej w analogicznym okresie11. 

 

Prześladowań Indeks Światowy globalna: Sytuacja 

Monitoring w zakresie poszanowania prawa do wolności religijnej prowadzony jest 

przez kilka organizacji (rządowych i pozarządowych) o zasięgu międzynarodowym, 

kontynentalnym lub krajowym12. Badają one skalę poszanowania swobód obywatelskich 

w zakresie wyznaniowym oraz wpływ polityki państwowej na swobodę wyboru 

i praktykowania religii w kilku przestrzeniach, jakimi są życie prywatne, sfera publiczna, 

swoboda funkcjonowania związków wyznaniowych czy używanie przemocy fizycznej 

w stosunku do osób wierzących. W odniesieniu do chrześcijan, najbardziej prześladowanej 

grupy wyznaniowej, w oparciu o uzyskane każdego roku dane organizacja Open Doors 

aktualizuje Światowy Indeks Prześladowań, który operuje wartościami względnymi 

(procentowymi i wskaźnikowymi) biorącymi pod uwagę stosunek populacji członków danej 

konfesji do ogólnej liczby obywateli państwa. W szacunkowych liczbach bezwzględnych tylko 

w odniesieniu do chrześcijaństwa w ostatnim okresie badawczym odnotowano znaczący 

wzrost przypadków prześladowań ze względu na wiarę z ok. 260 milionów w roku 2019 

do ok. 309 milionów w roku 2020. 

 

Północna Korea 

Od dwudziestu lat niezmiennie Korea Północna zajmuje pierwsze miejsce pod 

względem braku poszanowania wolności sumienia i jaskrawej nietolerancji religijnej. 

Naruszenia prawa do wolności sumienia przybierają w tym kraju postać skrajnej przemocy. 

Samo już ujawnienie przynależności do Kościoła skutkuje bezwględnym wyrokiem śmierci, 

który rozszerzany jest na członków rodziny. W wielu przypadkach osoby wierzące wcześniej 

 
11 W opisie zostają ujęte wszystkie religie i wyznania, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa, którego 
wyznawcy, wg wszystkich niezależnych raportów są grupą najbardziej prześladowaną na świecie z powodu 
światopoglądu religijnego. 
12 https://www.uscirf.gov; https://www.iirf.eu; https://hatecrime.osce.org; 
https://www.intoleranceagainstchristians.eu; https://olire.org/es/. 

https://www.uscirf.gov/
https://www.iirf.eu/
https://hatecrime.osce.org/
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skazywane są na surowe więzienie lub wycieńczający pobyt w obozach pracy. Nie mają 

prawa do sprawiedliwego i niezawisłego sądu. Powszechnie stosowane są tortury, przemoc 

seksualna oraz represje psychiczne. Co więcej, aparat władzy poprzez swoje służby specjalne 

rozciąga działania represyjne na własnych obywateli, którym udało się opuścić terytorium 

państwowe. Główną przyczyną prześladowań jest ateistyczny światopogląd przywódców 

państwa oparty na doktrynie marksizmu i radykalnego komunizmu. 

 

Kraje muzułmańskie 

Tuż za komunistyczną Koreą Północną plasuje się radykalnie islamistyczny Afganistan. 

Praktykowanie innej religii niż islam nie jest możliwe w tym państwie: grozi za to 

bezwzględna kara śmierci, w tym tzw. „Honorowe zabójstwo” za zdradę rodzimej religii. 

Powszechnie stosowane jest wczesne wydawania młodych kobiet za muzułmanów, celem 

zapewnienia utrzymania tego samego wyznania w narodzie. Ponadto konwertyci poddawani 

są torturom, innym formom przemocy fizycznej, represjom finansowo-majątkowym 

i ostracyzmowi społecznemu. Nierzadko konwertyci zmuszani są do udziału w publicznych 

praktykach islamistycznych. Stosuje się również porwania głównych żywicieli rodzin, by w ten 

sposób wywrzeć przymus ekonomiczny na całej społeczności i zmusić ją do powrotu na łono 

islamu. Przyczyną nietolerancji religijnej jest ścisłe powiązanie systemu społeczno-

państwowego z radykalną interpretacją islamu, dokonane i podtrzymywane przez 

sprawujące władzę stronnictwo Talibów. Skutkuje to teokratyczną koncepcją państwa, 

za którego wrogów uważane są wszystkie osoby, które nie wyznają islamu. Podobne 

postawy, choć w nieco mniejszym natężeniu, obserwowane są w Pakistanie, który stosując 

prawo wyznaniowe stosunkowo łatwo ucieka się do oskarżeń o bluźnierstwo w przypadku 

członków innych religii. 

 

Również radykalny islamizm jest przyczyną nierespektowania wolności sumienia 

i wyznania w wielu krajach Afryki, wśród których na czoło wybijają się Somalia, Libia, Erytrea 

i Nigerii. Narzucanie prawa szariatu w tych państwach związane jest ze stosowaniem 

najbardziej brutalnych form przemocy. Zjawisko to wzmaga istnienie struktury klanowej 

w społeczeństwach afrykańskich oraz istnienie islamskich organizacji terrorystycznych 

(Daesh, al-Shabab, Hausa-Fulani, Boko Haram, ISWAP), których metody działania nie to 

morderstwa, podpalenia domów i budynków sakralnych, porwania całych grup 
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nieislamskich, gwałty na kobietach i dzieciach oraz przymusowe małżeństwa z muzułmanami 

przez młodociane kobiety. Mężczyźni natomiast zmuszani są do poligamii, publicznie 

upokarzani lub umieszczani w ośrodka islamistycznych, gdzie poddawani są przymusowej 

indoktrynacji. Nie istnieje wolność słowa, a wymiar sprawiedliwości skrajnie dyskryminuje 

obywateli niemuzułmańskich. W Erytrei państwo kontroluje wszystkie sfery życia 

niemuzułmanów, a wcielane do wojska kobiety padają ofiarami przymusowej konwersji na 

islam oraz doznają okrutnej przemocy seksualnej. Uprzywilejowanie inwigilowanych 

i infiltrowanych przez władzę nieislamskich związków wyznaniowych stwarza pozór 

tolerancji, ze strony władzy a w istocie stanowi narzędzie represji dla członków wspólnot 

działających w sposób nieoficjalny i praktykujących swą wiarę w podziemiu. Nigeria 

natomiast jest państwem afrykańskim, w którym dochodzi do największej ilości zabójstw na 

tele wyznaniowym: celem islamskich terrorystów są głównie mężczyźni, podczas gdy kobiety 

są nawracane na islam poprzez zmuszenie do zawarcia związków małżeńskich 

z muzułmanami nierzadko poprzedzone gwałtem. W ostanim roku, oprócz wyżej 

wspomnianych państw, krwawe żniwo zebrały działania terrorystyczne organizacji 

islamistycznych na Mozambiku, pozbawiając życia setki chrześcijan13. 

 

Osobny przypadek stanowią znajdujące się w pierwszej dziesiątce państw 

o najwyższym stopniu nietolerancji religijnej Indie, gdzie radykalni wyznawcy hinduizmu 

i buddyzmu, stanowiących na tych terenach religie większościowe, wykazują skrajnie 

negatywne postawy wobec członków innych religii. System kastowy i drastyczne 

dysproporcje społeczne potęgują dyskryminację i korzystanie z pełni praw osoby nie będące 

wyznawcami hinduizmu lub buddyzmu. Wyraźnie tendencje te dały się zauważyć w czasie 

pandemii, kiedy np. chrześcijanie cierpieli głód, bo zostali pominięci w dystrybucji środków 

pomocowych ze strony rządu. 

 

Krąg cywilizacji zachodniej 

Choć wydawać by się mogło, że w świecie zachodnim kultura tolerancji i pluralizmu 

religijnego opartego na wolności sumienia jest dawno osiągniętym etapem ewolucji 

społeczno-politycznej, dane empiryczne przeczą tej pochopnie postawionej tezie. 

 
13 https://www.iirf.eu/news/iirf-news/radical-islamic-violence-surges-in-northern-mozambique-killing-
hundreds/ (data dostępu: 15.12.2020 r.). 

https://www.iirf.eu/news/iirf-news/radical-islamic-violence-surges-in-northern-mozambique-killing-hundreds/
https://www.iirf.eu/news/iirf-news/radical-islamic-violence-surges-in-northern-mozambique-killing-hundreds/
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Dyskryminacja i nietolerancja dotyczy przede wszystkim chrześcijan, w mniejszym stopniu 

wyznawców judaizmu, a w ostatnim czasie - w rekacji na fundamentalizm islamski - także 

muzułmanie odczuwają presję społeczną i uogólnioną negatywną postawę władz niektórych 

państw. 

W krajach Ameryki Łacińskiej i Południowej pod wpływem polityki tzw. rewizjonizmu 

historycznego, której towarzyszy doktryna sekularyzmu i laicyzmu jako jedynego słusznego 

modelu stosunków społecznych, uprzedzenia wobec instytucji religijnych, spowodowane 

często skandalami obyczajowymi w łonie samych instytucji kościelnych, sprawiają, 

że chrześcijanom latynoskim żyje się coraz ciężej. Szczególnie widoczne jest to w ostatnich 

latach w Kolumbii, gdzie obecność karteli narkotykowych i grup paramilitarnych (guerillas), 

napotyka na opór i sprzeciw ze strony społeczności chrześcijańskich. Ich członkowie padają 

ofiarami morderstw, porwań, tortur, przesiedleń, czy nawet handlu ludźmi, nie wspominając 

już o represjach finansowych i wykorzystaniach seksualnych. Na uwagę zasługuje też 

antychrześcijańska postawa rdzennych plemion indiańskich, które - w oparciu 

o reinterpretację historyczną ewangelizacji Ameryki podkreślają wyższość prekolumbijskich 

wierzeń i kultów religijnych (animizm i szamanizm), piętnując, szykanując i dyskryminując 

członków własnej wspólnoty plemiennej, którzy dokonują innych wyborów wyznaniowych14. 

W Meksyku to handel narkotykowy, przestępczość zorganizowana, reakcyjne 

odrodzenie wierzeń przedchrześcijańskich i postępujący sekularyzm, wywodzący się z silnie 

obecnego w historii tego kraju nurtu komunistycznego, stanowią podstawę do nietolerancji, 

dyskryminacji a nawet krwawych prześladowań osób wierzących. W sferze publicznej 

i legislacyjnej widoczne jest odrzucenie etyki chrześcijańskiej oraz oskarżenia o fanatyzm, 

kierowane w stronę osób religijnych. Starania rządzących o budowanie pluralizmu ideowego 

w społeczeństwie nie wytrzymują starcia z gangami narkotykowymi i dyskursem 

poprawności politycznej, zgodnie z którym każdy przejaw religijności jest stygmatyzowany, 

a neutralność wyznaniowa silnie promowana jako wymagana postawa społeczna. 

 

Kontynent europejski 

Trend sekularystyczny, stanowiący dziedzictwo Rewolucji Francuskiej i europejskiego 

oświecenia, oraz promowany światopogląd scjentystyczno-liberalny wpływają na umacnianie 

się w społeczeństwach europejskich postaw nieprzychylnych ludziom wierzącym. Dzieje się 
 

14 https://olire.org/es/monitorear/informes-del-pais/colombia/ (data dostępu: 22.12.2020 r.). 
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tak pomimo oficjalnie obowiązujących norm prawnych Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka oraz ustaw zasadniczych większości państw Starego Kontynentu, które na 

poziomie wewnętrznym dokonały ratyfikacji tego dokumentu oraz dostosowały do niego 

własną legislację w zakresie prawa wyznaniowego. W części Europy postawy nietolerancji 

religijnej są pokłosiem totalitarnych systemów państwowych oraz doktryn społeczno-

politycznych, które do niedawna były oficjalnie podtrzymywane przez władze niektórych 

krajów europejskich. 

Struktura wyznaniowa współczesnej Europy w ostatnich dziesięcioleciach doznaje 

niezwykle dynamicznej transformacji. Wpływ na to ma wiele czynników: starzenie się 

społeczeństw tradycyjnie chrześcijańskich, napływ imigrantów o odmiennych, często 

radykalizujących poglądach religijnych i trudności z ich asymilacją społeczno-kulturową, 

propagowanie laicyzmu jako najwłaściwszego paradygmatu relacji między organami władzy 

a związkami wyznaniowymi oraz sekularyzmu jako dominującego i właściwego 

światopoglądu. Przyczyniają się do tego bez wątpienia skandale obyczajowe w łonie samych 

instytucji religijnych i kościelnych. Niemniej jako główną przyczynę należy wskazać spór 

światopoglądowy, którego strony często same domagając się tolerancji i poszanowania 

dla własnych wyborów, zachowań i stylu życia, odbierają osobom wierzącym na korzystanie 

z ich konstytucyjnych praw. W wielu krajach zauważyć daje się silną ingerencję organów 

państwowych w sferę życia rodzinnego poprzez ograniczenia praw rodziców do wychowania 

i kształtowania postaw etycznych dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami; narzucanie idei 

i standardów zachowań i edukacji oraz ograniczenia wolności w głoszeniu własnych 

przekonań religijnych i praktykowania kultu. Nie bez znaczenia dla poszanowania wolności 

sumienia i wyznania jest ideologia neomerksizmu i walczącego komunizmu, ze szczegóły 

uwzględnieniem walczącego feminizmu, które w upraszczający sposób właśnie religii 

przypisują negatywny wpływ na życie społeczne i status społeczny kobiet, w otwarty sposób 

nawołując do przemocy wobec instytucji religijnych, wspólnot wyznaniowych oraz ich 

poszczególnych członków. 

Pomimo zasadniczo różnego podłoża motywacyjnego w postawach antyreligijnych 

w społeczeństwach cywilizacji zachodniej w porównaniu do krajów azjatyckich i afrykańskich, 

prześladowania przybierają coraz bardziej otwartą, zuchwałą i agresywną postać. 

Na kontynencie europejskim w 2020 roku doszło do morderstw, porwań, agresji fizycznej, 

przemocy psychicznej motywowanych kondycją religijną osób wierzących a także zakłócenia 
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lub uniemożliwienia publicznego sprawowania obrzędów religijnych, niszczenia mienia 

związków wyznaniowych, w tym podpalenia świątyń, dewastacji nekropolii wyznaniowych, 

licznych profanacji sakramentów i symboli czci religijnej. Odnotowano również więcej 

sytuacji, gdy osoby wierzące były piętnowane i dyskryminowane przestrzeni medialnej 

i publicznej oraz liczniejsze przypadki obrazy uczuć religijnych i mowy nienawiści. Wśród 

krajów, europejskich w których wierzący doznają największych trudności w korzystaniu 

z prawa do swobodnego wyznawania i praktykowania swej wiary znajdują się: Rosja15 (gdzie 

dochodzi do prześladowania i licznych aresztowań świadków Jehowy), Francja (kultywująca 

laicyzm jako oficjalną postawę obywatelską, zmaga się z fundamentalizmem islamistycznym 

oraz wprowadza liberalne prawodawstwo w zakresie ochrony życia i funkcjonowani rodziny, 

znacznie ingerując w domenę edukacji i kształtowania postaw etycznych w systemie 

szkolnym, blokując wolność słowa i minimalizując obecność w wierzących w przestrzeni 

publicznej, będąca również scenerią okrutnych zabójstw na tle wyznaniowym)16 i Hiszpania17 

(gdzie lewicowo-komunistyczny rząd wprowadza zmiany w systemie edukacji i dostosowuje 

do wyznawanego światopoglądu prawodawstwo rodzinne oraz bioetyczne). We wszystkich 

szerokościach geograficznych okres pandemii ujawnił pogłębiające się i przybierające na sile 

tendencje do ograniczania prawa do wolności religijnej w zakresie sprawowania kultu, 

a w wielu przypadkach również nadużycia ze strony sprawujących władze w stosowaniu 

i przedłużaniu restrykcji związanych ze swobodnym praktykowaniem wiary religijnej. 

 

 
15 United States Commission on International religious Freedom, Annual Reports 2020, s. 34, 
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%202020%20Annual%20Report_Final_42920.pdf (data 
dostępu: 07.01.2021 r.). 
16 https://www.christianophobie.fr/carte (data dostępu: 28.12.2020 r.). 
17 https://libertadreligiosa.es (data dostępu: 05.01.2021 r.). 

https://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%2525202020%252520Annual%252520Report_Final_42920.pdf
https://www.christianophobie.fr/carte
https://libertadreligiosa.es/
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a. KATEGORIE 
 

 

 

 
 

 

Lp. Kategoria czynu 
Rok 2019 Rok 2020 

Liczba 
przypadków 

Wynik 
procentowy 

Liczba 
przypadków 

Wynik 
procentowy 

1. Fizyczne ataki na osoby wierzące 
 

5 6,95 % 11 3,54 % 

2. Niszczenie i znieważanie miejsc kultu 
 

35 48,60 % 163 52,41 % 

3. Niszczenie i znieważanie symboli religijnych 
i przedmiotów czci religijnej 

18 25,00 % 55 17,69 % 

4. Ograniczanie publicznego wyznawania wiary 
 

3 4,17 % 15 4,82 % 

5. Dyskryminacja ze względu na przekonania 
religijne 

3 4,17 % 3 0,96 % 

6. Nawoływanie do nienawiści na tle różnic 
wyznaniowych lub znieważanie grupy 
ludności lub jakiejś osoby z powodu jej 
przynależności wyznaniowej 

8 11,11 % 56 18,01 % 

7. Inne 
 

0 0,00 % 8 2,57 

Łącznie (72) 100 % (311) 100 % 
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b. MIESIĄCE 
 

 
 

 
 

Lp. Miesiąc 

Rok 2019 Rok 2020 

Liczba 
przypadków 

Wynik 
procentowy 

Liczba 
przypadków 

Wynik 
procentowy 

1. Styczeń 2 2,79 % 11 3,54 % 

2. Luty 4 5,55 % 9 2,89 % 

3. Marzec 2 2,79 % 13 4,18 % 

4. Kwiecień 4 5,55 % 8 2,57 % 

5. Maj 4 5,55 % 14 4,50 % 

6. Czerwiec 9 12,5 % 14 4,50 % 

7. Lipiec 12 16,67 % 9 2,89 % 

8. Sierpień 8 11,11 % 14 4,50 % 

9. Wrzesień 5 6,94 % 13 4,18 % 

10. Październik 8 11,11 % 146 46,95 % 

11. Listopad 7 9,72 % 41 13,19 % 

12. Grudzień 7 9,72 % 19 6,11 % 

Łącznie (72) 100 % (311) 100 % 
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c. WOJEWÓDZTWA 
2019 

 
 

Lp. Województwo Liczba przypadków Wynik procentowy 

1. dolnośląskie 9 12,5 % 

2. kujawsko-pomorskie 4 5,55 % 

3. lubelskie 1 1,39 % 

4. lubuskie 2 2,79 % 

5. łódzkie  2 2,79 % 

6. małopolskie 5 6,94 % 

7. mazowieckie 14 19,44 % 

8. opolskie 0 0,00 % 

9. podkarpackie 5 6,94 % 

10. podlaskie 1 1,39 % 

11. pomorskie 3 4,16 % 

12. śląskie 7 9,72 % 

13. świętokrzyskie 0 0,00 % 

14. warmińsko-mazurskie 1 1,39 % 

15. wielkopolskie 8 11,11 % 

16. zachodniopomorskie 1 1,39 % 

17. zdarzenia w mediach 9 12,5 % 

Łącznie (72) 100 % 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubuskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
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WOJEWÓDZTWA 

2020 

 

 

Lp. Województwo Liczba przypadków Wynik procentowy 

1. dolnośląskie 19 6,11 % 

2. kujawsko-pomorskie 23 7,40 % 

3. lubelskie 10 3,22 % 

4. lubuskie 5 1,61 % 

5. łódzkie 6 1,93 % 

6. małopolskie 36 11,58 % 

7. mazowieckie 56 18,01 % 

8. opolskie 7 2,25 % 

9. podkarpackie 9 2,89 % 

10. podlaskie 3 0,97 % 

11. pomorskie 15 4,82 % 

12. śląskie 42 13,51 % 

13. świętokrzyskie 4 1,29 % 

14. warmińsko-mazurskie 14 4,50 % 

15. wielkopolskie 23 7,40 % 

16. zachodniopomorskie 19 6,11 % 

17. zdarzenia w mediach 20 6,43 % 

Łącznie (311) 100% 
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d. STAN POSTĘPOWANIA 
 

2019 

 

 
 

2020 

 
 

 

 

 

Lp. Stan postępowania 
2019 2020 

Liczba 
przypadków 

Wynik 
procentowy 

Liczba 
przypadków 

Wynik 
procentowy 

1. Zdarzenia zgłoszone na Policję 
lub Prokuraturę 

50 69,45 % 142 45,66 % 

2. Zdarzenia niezgłoszone na 
Policję lub Prokuraturę 

4 5,55 % 10 3,21 % 

3. Brak informacji o postępowaniu 18 25 % 159 51,13 % 

Łącznie (72) 100 % (311) 100 % 
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e. AKT PRZECIWKO RELIGII/WYZNANIU 

 
2019 

 

2020 

 
 

Lp. Religia/Wyznanie 
2019 2020 

Liczba 
przypadków 

Wynik 
procentowy 

Liczba 
przypadków 

Wynik 
procentowy 

1. Chrześcijaństwo, katolickie 64 88,88 % 288 92,61 % 

2. Chrześcijaństwo, ewangelicko-
metodystyczne 

2 2,79 % 0 0,00 % 

3. Chrześcijaństwo, ewangelicko-
augsburskie 

1 1,39 % 1 0,32 % 

4. Chrześcijaństwo, prawosławie 0 0,00 % 3 0,97 % 

5. Chrześcijaństwo (ogólnie) 5 6,94 % 13 4,19 % 

6. Judaizm   5 1,61 % 

7. Islam   1 0,32 % 

Łącznie (72) 100% (311) 100 % 
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