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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 

158 przypadków naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce w okresie od 1 stycznia do 

31 grudnia 2021 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 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; 

 

 
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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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 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. 

 

 

 
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.). 
4 W przypadku braku informacji na temat daty zdarzenia odnotowano datę publikacji informacji. 
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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. 

11. Stan postępowania5. 

12. Religia/wyznanie6. 

13. Źródło informacji7. 

 

Raport nie zawiera wszystkich aktów naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce w 2021 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. Atak fizyczny na osobę duchowną w Paradyżu 

Data: 02.03.2021 r. 

 

Opis: 2 marca 2021 r. czterdziestosiedmioletni mężczyzna pobił proboszcza Sanktuarium 

w Paradyżu (woj. łódzkie). Sprawca zaatakował duchownego na terenie przy kościele, 

gdy kapłan zamykał bramę na plebanię. W wyniku działania napastnika duchowny trafił 

do szpitala, gdzie po trzech tygodniach pobytu, nie odzyskawszy przytomności, zmarł. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  powyżej 45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  26-333 Paradyż (W) 

Województwo:  łódzkie 

Stan postępowania: Sąd orzekł wobec oskarżonego karę 12 lat pozbawienia wolności oraz kwotę 

50 tys. zadośćuczynienia na rzecz brata pokrzywdzonego. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/52596173/wielka-wola-paradyz-ksiadz-proboszcz-

brutalnie-pobity-pod-kosciolem-policja-bada-sprawe (data dostępu: 

04.03.2021 r.) 

 https://www.niedziela.pl/artykul/65524/Lodzkie-Zatrzymano-mezczyzne-

ktory-może (data dostępu: 04.03.2021 r.) 

 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-03-04/pobicie-proboszcza-47-

latek-z-zarzutem-usilowania-zabojstwa/ (data dostępu: 04.03.2021 r.) 

 https://tvn24.pl/lodz/ksiadz-adam-myszkowski-nie-zyje-byl-proboszczem-

parafii-w-wielkiej-woli-paradyzu-5045713 (data dostępu: 18.03.2021 r.) 

https://opoczno.naszemiasto.pl/zapadl-wyrok-w-sprawie-zabojstwa-

proboszcza-parafii-w/ar/c1-8528537 (data dostępu: 20.01.2022 r.) 
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2. Atak fizyczny na osobę duchowną 

i akt wandalizmu w zabytkowym kościele 

w Rzeszowie 
Data: 03.03.2021 r. 

 

Źródło zdjęcia: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-t3iV-LaMU-L6qt_krwawa-jatka-w-kosciele-zdemolowali-
zabytkowa-swiatynie-co-tam-sie-stalo-zdjecia-664x442-nocrop.jpg (data dostępu: 08.03.2021 r.) 

Opis: 3 marca 2021 r. dwaj młodzi mężczyźni, osiemnastolatek i dwudziestolatek, włamali się 

do zabytkowego kościoła w Rzeszowie-Budziwoju, zniszczyli wyposażenie świątyni 

i zaatakowali fizycznie kapłana. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  35-001 Rzeszów (M) 

Województwo:  podkarpackie 

Stan postępowania: Prokuratura skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko sprawcom. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.onet.pl/informacje/onetrzeszow/rzeszow-libacja-w-kosciele-

pobili-ksiedza-straty-na-co-najmniej-10-tys-zl/brftlpe,79cfc278 (data 

dostępu: 04.03.2021 r.) 

 https://www.se.pl/rzeszow/rzeszow-budziwoj-zdemolowali-kosciol-i-pobili-

ksiedza-aa-1xv1-fQD9-J7Uh.html (data dostępu: 08.03.2021 r.) 

https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,26854676,rzeszow-18-i-20-

latkowi-ktorzy-zdewastowali-kosciol-przedstawiono.html (data dostępu: 

08.03.2021 r.) 

https://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/rzeszow-zdewastowali-kosciol-uderzyli-

ksiedza-jest-akt-oskarzenia/3z65gnh (data dostępu: 20.01.2022 r.) 
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3. Atak fizyczny na osobę duchowną 

w Dmeninie 
Data: 11.09.2021 r. 

 

Opis: 11 września 2021 r. czterdziestoletni duchowny katolicki został pobity przez trzech mężczyzn 

na terenie plebanii parafii św. Szymona i św. Judy Tadeusza w Dmeninie pod Radomskiem. 

Po napaści kapłan posiadał ślady pobicia na twarzy; agresorzy zniszczyli mu także okulary. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  97-512 Dmenin (W) 

Województwo:  łódzkie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/55832437/dmenin-ksiadz-zaatakowany-na-plebanii-i-

pobity (data dostępu: 18.09.2021 r.) 

https://wpolityce.pl/kryminal/566080-trzech-mezczyzn-pobilo-ksiedza-na-

plebanii (data dostępu: 18.09.2021 r.) 

https://www.niedziela.pl/artykul/72021/Dmenin-k-Radomska-Ksiadz-pobity-

na (data dostępu: 18.09.2021 r.) 
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4. Profanacja krzyża 

i atak fizyczny na osobę duchowną 

w Szczecinie 

Data: 15.09.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: 
https://media.wplm.pl/thumbs/074/OTYwL3VfMS9jY182NDJlNy9wLzIwMjEvMDkvMTYvMTE5OS83NjAvNTZlZDFlNGE1N2U3NDZ
lMWIxOGFiMDExY2FiMDBmMzguanBlZw==.jpeg (data dostępu: 18.09.2021 r.) 

Opis: 15 września 2021 r. trzydziestotrzyletni mężczyzna zniszczył półtorametrowy krzyż znajdujący 

się w przedsionku kościoła pw. św. Józefa w Szczecinie. Podczas interwencji mającej na celu 

powstrzymanie dalszej dewastacji dokonywanej przez wandala, agresor uderzył kapłana w 

twarz, łamiąc mu szczękę. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  70-001 Szczecin (M) 

Województwo:  zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty / trafił do aresztu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://szczecin.tvp.pl/55878254/bandycki-napad-na-ksiedza-w-szczecinie 

(data dostępu: 18.09.2021 r.) 

https://www.tvp.info/55891129/szczecin-ksiadz-zaatakowany-w-kosciele-

sprawca-w-rekach-policjie (data dostępu: 18.09.2021 r.) 

https://wpolityce.pl/kryminal/566544-napad-na-ksiedza-w-szczecinie-

sprawca-sprofanowal-krzyz (data dostępu: 18.09.2021 r.) 

https://szczecinskie24.pl/zdewastowal-kosciol-na-pomorzanach-i-uderzyl-

ksiedza-33-latek-trafil-do-aresztu/ (data dostępu: 10.10.2021 r.) 
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5. Atak na osobę duchowną 

na terenie parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa 

i Męczennika w Bydgoszczy 
Data: 03.03.2021 r. 

 

Źródło zdjęcia: https://m.pch24.pl/wp-content/uploads/2021/10/policja.jpg (data dostępu: 29.10.2021 r.) 

Opis: 24 października 2021 r. dwudziestodziewięcioletni mężczyzna pobił proboszcza parafii 

pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Bydgoszczy. Sprawca zaatakował kapłana 

po tym, jak ten zgodził się udzielić pomocy, o którą młody mężczyzna prosił przez domofon 

plebanii. Po otwarciu przez proboszcza drzwi plebani dwudziestodziewięciolatek 

zachowywał się agresywnie: żądał od kapłana większej sumy pieniędzy. Po odmowie 

mężczyzna dłonią uzbrojoną w kastet uderzył księdza w twarz. Proboszcz nie stracił 

przytomności, jednak w wyniku złego samopoczucia trafił do szpitala. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  85-001 Bydgoszcz (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Sprawca trafił do aresztu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://metropoliabydgoska.pl/napad-na-bydgoskiego-ksiedza-sprawca-uzyl-

lomu-i-kastetu/ (data dostępu: 29.10.2021 r.) 

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/4307,Zatrzymany-za-napad-na-

proboszcza.html (data dostępu: 29.10.2021 r.) 

https://m.pch24.pl/napad-na-proboszcza-w-bydgoszczy-29-latek-pobil-

ksiedza-ktory-udzielil-mu-pomocy/?fbclid=IwAR1rVoftxy-

394uH7qUmBPkjzDXktaqJwgEjhAF8DlkdQZCkNMSZaM-4UE0 (data dostępu: 

29.10.2021 r.)  
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6. Atak fizyczny na osobę duchowną 

w Siedlcach 
Data: 11.11.2021 r. 

 

Źródło zdjęcia: https://pch24.pl/wp-content/uploads/2021/11/franciszkanin.jpg (data dostępu: 16.11.2021 r.) 

Opis: 11 listopada 2021 r. w parku Aleksandria w Siedlcach nieznany sprawca zaatakował osobę 

duchowną, Ojca Maksymiliana Adama Świerżewskiego, z parafii pw. św. Maksymiliana Marii 

Kolbego w Siedlcach. W wyniku brutalnego pobicia franciszkanin po kilku godzinach 

hospitalizacji zmarł. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  08-100 Siedlce (M) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Policja poszukuje sprawcy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://pch24.pl/siedlce-smiertelne-pobicie-mlodego-franciszkanina/ (data 

dostępu: 13.11.2021 r.) 

http://podlasie24.pl/miasto-siedlce/region/poszukiwani-swiadkowie-pobicia-

zakonnika--

337bf.html?fbclid=IwAR3bbCkxLSwgiRgGVc_M7S9HCSpidO9YnBJJUBRbcR6Q

BsyhR6lrv4vSi2k (data dostępu: 16.11.2021 r.) 
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7. Atak na osobę duchowną 

na terenie parafii pw. św. Jana Apostoła Ewangelisty 

w Dziećmorowicach 
Data: 14.11.2021 r. 

 

Opis: 14 listopada 2021 r. mężczyzna pod wpływem alkoholu dobijał się do drzwi plebanii parafii 

pw. św. Jana Apostoła Ewangelisty w Dziećmorowicach (Dolny Śląsk), domagając się, 

by proboszcz wpuścił go do środka, ponieważ przyszedł go zabić. Po zniszczeniu drzwi 

i wtargnięciu na plebanię nietrzeźwy mężczyzna zaatakował kapłana, bijąc go przedmiotami, 

które miał pod ręką. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  58-308 Dziećmorowice (W) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/dziecmorowice-proboszcz-

napadniety-na-plebanii/6z7s6mz (data dostępu: 16.11.2021 r.) 

https://info.wiara.pl/doc/7223282.Dziecmorowice-Napasc-na-plebanii (data 

dostępu: 16.11.2021 r.) 
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8. Pobicie proboszcza parafii pw. św. Barbary 

w Łęcznej 
Data: 08.12.2021 r. 

 

Źródło zdjęcia: https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/7b/86/61b202414a452_o_large.jpg (data dostępu: 20.12.2021 r.) 

Opis: 8 grudnia 2021 r. osiemnastoletni mężczyzna zaatakował fizycznie osobę duchowną na 

terenie parafii pw. św. Barbary w Łęcznej. Napastnik szarpał i uderzył proboszcza po tym, jak 

została mu zwrócona uwaga, by nie spożywał alkoholu na terenie kościelnym. W wyniku 

śledztwa policyjnego ustalono, że sprawca w minionych tygodniach dopuszczał się aktów 

wandalizmu na terenie innej parafii łęczyńskiej. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: fizyczne ataki na osoby wierzące 

Miejscowość:  21-010 Łęczna (M) 

Województwo:  lubelskie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://polskatimes.pl/pijany-18latek-pobil-proboszcza-parafii-sw-barbary-w-

lecznej-wczesniej-zdemolowal-inna-swiatynie/ar/c1-15944473 (data dostępu: 

20.12.2021 r.) 

https://m.niedziela.pl/artykul/75146/Leczna-Pijany-18-latek-uderzyl-

proboszcza (data dostępu: 20.12.2021 r.) 

https://stacja7.pl/z-kraju/pijany-18-latek-zaatakowal-ksiedza-wczesniej-

zdemolowal-kosciol-w-lecznej/ (data dostępu: 20.12.2021 r.) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KATEGORIA CZYNU II 

Niszczenie i znieważanie miejsc kultu 
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1. Akt wandalizmu na cmentarzu 

 w Piotrkowie Kujawskim 

Data: 01.01.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia 1 https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/91/22/5ff311635aeaf_p.jpg?1609765223 (data dostępu: 08.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2 https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/61/86/5ff31152eedc0_p.jpg?1609765206 (data dostępu: 08.02.2021 r.) 

Opis: 1 stycznia 2021 r. dwudziestopięcioletni mężczyzna uszkodził nagrobki, rozbił wazony oraz 

znicze na cmentarzu w Piotrkowie Kujawskim. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  88-230 Piotrków Kujawski (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://www.bydgoszcz.com/wiadomosci/5712,wandal-ktory-zdemolowal-

groby-na-cmentarzu-w-piotrkowie-kujawskim-juz-uslyszal-zarzuty (data 

dostępu: 08.02.2021 r.) 

 https://wloclawek.naszemiasto.pl/piotrkow-kujawski-zniszczyl-groby-na-

cmentarzu-pijanego-25/ar/c1-8072137 (data dostępu: 08.02.2021 r.) 

 https://pomorska.pl/piotrkow-kujawski-wandal-zdemolowal-groby-na-

cmentarzu-zdjecia/ar/c15-15374238 (data dostępu: 08.02.2021 r.) 
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2. Akt wandalizmu na cmentarzu w Rzepinie 

Data: 02.01.2021 r. 

 

Źródło zdjęcia: https://lubuskie24.pl/data/articles/org/351.jpg (data dostępu: 06.01.2020 r.) 

Opis: 2 stycznia 2021 r. trzej nastolatkowie dokonali aktu wandalizmu na cmentarzu komunalnym 

w Rzepinie. Nieletni sprawcy zniszczyli 16 nagrobków: wyłamali płyty pionowe, wyrwali 

drewniane krzyże oraz zdewastowali ławkę. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  poniżej 18 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  69-110 Rzepin (M) 

Województwo:  lubuskie 

Stan postępowania: Sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://www.newslubuski.pl/interwencje/9924-rzepin-nastolatkowie-

zniszczyli-16-nagrobkow-na-cmentarzu.html (data dostępu: 06.01.2020 r.) 

 https://wiadomosci.wp.pl/rzepin-dewastacja-na-cmentarzu-ustalono-

sprawcow-6593610078071584a (data dostępu: 06.01.2020 r.) 

 https://www.zachod.pl/250932/zdewastowany-cmentarz-w-rzepinie/ (data 

dostępu: 06.01.2020 r.) 

 https://lubuskie24.pl/wiadomosc/351-wandale-zdewastowali-nagrobki-na-

cmentarzu-w-rzepinie.html (data dostępu: 06.01.2020 r.)   
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3. Kradzież w kościele 

 pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie 

Data: 04.01.2021 r. 

 

Źródło zdjęcia: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-daTc-6d87-vXft_zlodzieje-ukradli-datki-z-kosciola-w-nowej-hucie-
wszystko-nagrala-kamera-664x442-nocrop.png (data dostępu: 02.02.2021 r.) 

Opis: 4 stycznia 2021 r. dwaj mężczyźni, trzydziestolatek i czterdziestosześciolatek, ukradli gotówkę 

oraz puszkę z datkami z kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  30-001 Kraków (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Sprawcy przyznali się do winy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.eska.pl/krakow/zlodzieje-ukradli-datki-z-kosciola-w-nowej-

hucie-wszystko-nagrala-kamera-wideo-aa-iR4m-FFsX-Sa5N.html (data 

dostępu: 02.02.2021 r.) 

 https://lifeinkrakow.pl/w-miescie/2047,przed-kradzieza-w-kosciele-sie-

przezegnal-wpadli-dzieki-nagraniu (data dostępu: 02.02.2021 r.) 

 http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/sprawcy-kradziezy-z-

krakowskiego-kosciola-zatrzymani/ (data dostępu: 02.02.2021 r.) 

 https://krknews.pl/nie-maja-sumienia-w-taki-sposob-okradli-jeden-z-

krakowskich-kosciolow-wideo/ (data dostępu: 02.02.2021 r.) 
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4. Kradzież w kościele 

 pw. św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim 
Data: 04.01.2021 r. 

 

Opis: 4 stycznia 2021 r. nieznani sprawcy ukradli sprzęt wykorzystywany do transmisji mszy 

świętych (kamerę, komputer oraz kartę dźwiękową) z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w 

Lwówku Śląskim. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  59-600 Lwówek Śląski (M) 

Województwo:  dolnośląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://lwowecki.info/dla-zlodziei-nie-ma-swietosci-okradli-

kosciol/?fbclid=IwAR1fAkjBHZKa-zP-

GfcAzemQbTE3rKf1vjG5bAMbkqF00NjnnujE8AhR4ew (data dostępu: 

02.02.2021 r.) 

 https://www.jelonka.com/kradziez-w-kosciele-93785 (data dostępu: 

02.02.2021 r.) 
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5. Akt wandalizmu w parafii 

 pw. św. Mikołaja w Lublińcu 
Data: 04/05.01.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-
0/s600x600/135762996_256895262588947_4219490724781491085_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Xq
CyyskrXBAAX_JU4rr&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&tp=7&oh=a9421cb458bdb20573a17a0c142b2e51&oe=601D1C7C (data 
dostępu: 11.01.2021 r.) 

Opis: W nocy z 4 na 5 stycznia 2021 r. dwudziestotrzyletni sprawca namalował czarnym sprayem 

starożytne znaki Marsa i Wenus na elewacji kościoła pw. św. Mikołaja w Lublińcu. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  42-700 Lubliniec (M) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Policja zatrzymała sprawcę. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tysol.pl/a59379-ZDJECIA-Wrogosc-do-katolikow-ujawnilo-

srodowisko-promujace-homoseksualizm-Zdewastowano-

Kosciol?fbclid=IwAR0JmDrWRLM28RItqVtudb7fhMQK9QMaYWBH5gDELuDs

qdvF4D_dPUQ2rDg (data dostępu: 09.01.2021 r.) 

 https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,89625,26673569,na-

budynku-kosciola-namalowal-starozytne-znaki-marsa-i-wenus.html (data 

dostępu: 11.01.2021 r.) 

 https://zycieczestochowy.pl/zniszczyl-elewacje-zabytkowego-kosciola-

namalowal-starozytne-znaki-marsa-i-wenus/ (data dostępu: 11.01.2021 r.) 
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6. Kradzież w kościele 

 pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

 w Krośnie 
Data: 06.01.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://krosno24.pl/uploads/files/8989/139417413_671751683493196_1782571146354252373_n.jpg (data 
dostępu: 20.01.2021 r.) 

Opis: 6 stycznia 2021 r. nieznani sprawcy ukradli zawartość skarbonek na datki w kościele 

oo. franciszkanów pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  44-360 Lubomia (W) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Policja zatrzymała sprawcę. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-19/krosno-okradli-

skarbonke-w-kosciele-oo-franciszkanow-policja-podejrzewa-ze-nie-pierwszy-

raz/?ref=wyszukiwarka&fbclid=IwAR25iEuuNN_Grb3i8LpSoswueGiMrQDHrc

Ws4kAxPhBn_FR5WPFjrPY4_FA (data dostępu: 20.01.2021 r.) 

 https://krosno24.pl/informacje/kradziez-u-franciszkanow-lupem-koscielna-

kasetka-i2011 (data dostępu: 20.01.2021 r.) 
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7. Akt wandalizmu na cmentarzu w Lubomi 
Data: 08/09.01.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://external-frt3-
2.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQFlRU8Cz04t9JVf&w=540&h=282&url=https%3A%2F%2Fcdn.nowiny.pl%2Fim%2Fv1%2Fne
ws-900-widen-
wm%2F2021%2F01%2F09%2F173964_1610194731_50095400.jpg&cfs=1&upscale=1&fallback=news_d_placeholder_publisher&
_nc_c (data dostępu:11.01.2021 r.) 

Opis: W nocy z 8 na 9 stycznia 2021 r. na cmentarzu parafialnym w Lubomi sprawca zniszczył 

i wyrzucił na ulicę wyposażenie (krzyże, znicze i świąteczne stroiki) kilkunastu nagrobków. 

Wandal skakał po nagrobkach oraz zaatakował fizycznie mężczyznę, który, zaalarmowany 

dochodzącym hałasem, sprawdzał, co się dzieje na terenie nekropolii. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  44-360 Lubomia (W) 

Województwo:  śląskie 

Stan postępowania: Policja zatrzymała sprawcę. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2654780,Slaskie-

zdewastowano-cmentarz-w-Lubomi-Krzyze-lezaly-na-

ulicy?fbclid=IwAR2QYCuAFZ1qDwyLKvaZDGB7uxYeuy8-nMIPaDMGdhtFEx1v-

vLQoUV6NLQ (data dostępu: 09.01.2021 r.) 

 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-09/cmentarz-w-lubomi-

zostal-zdewastowany-krzyze-wyrzucone-na-ulice/ (data dostępu: 

09.01.2021 r.) 

 https://wydarzenia.interia.pl/slaskie/news-lubomia-zdewastowany-

cmentarz-krzyze-wyrzucone-na-ulice,nId,4976601 (data dostępu: 

09.01.2021 r.)  
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8. Akt wandalizmu 

 na żydowskim cmentarzu w Oświęcimiu 
Data: 10.01.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: 
https://v.wpimg.pl/MzI0MjQ4YhsoUjtZfk9vDmsKbwM4FmFYPBJ3SH57Ykx9BDVcYwZiHCBcKBg0RCJULkI4GjBDPVQ5XGILIV1iDHgf
KQMiRCEbMB8oBzNRKVV9UXRTaVF-SWQEL1kyGXlMK1JgUzMDf1d6VHsIYlB8T38FKVxzSQ (data dostępu: 11.01.2021 r.) 

Opis: 10 stycznia 2021 r. na murze zabytkowego cmentarza żydowskiego przy ul. Dąbrowskiego 

w Oświęcimiu troje dwudziestolatków namalowało swastykę i symbol SS. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  18-30 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  32-600 Oświęcim (M) 

Województwo:  małopolskie 

Stan postępowania: Prokuratura skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko sprawcom. 

Religia/wyznanie: judaizm 

Źródło informacji: https://oswiecim.naszemiasto.pl/oswiecim-symbole-faszystowskie-na-murze-

cmentarza/ar/c15-8081415 (data dostępu: 11.01.2021 r.) 

 https://tvn24.pl/polska/oswiecim-swastyka-na-murze-cmentarza-

zydowskiego-policja-szuka-sprawcy-4936001 (data dostępu: 11.01.2021 r.) 

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26685135,policja-zatrzymala-

wandali-ktorzy-na-murze-kirkutu-w-oswiecimiu.html (data dostępu: 

20.01.2022 r.) 

 https://gazetakrakowska.pl/wandale-z-oswiecimia-odpowiedza-za-

zniszczenie-zabytku-pijani-pomalowali-mur-cmentarza-zydowskiego/ar/c1-

15627589 data dostępu: 20.01.2022 r.) 
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9. Dewastacja kapliczki Matki Bożej 

 w Sobikowie 
Data: 10.01.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://www.gorakalwaria.net/pliki/archiwum/kapliczka_sobikow2021.jpg (data dostępu: 11.01.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://www.gorakalwaria.net/image.php?plik=pliki/news/75dzFVeEt5.jpg&x=675 (data dostępu: 11.01.2021 
r.) 

Opis: 10 stycznia 2021 r. dwóch siedemnastolatków rozbiło figurę Matki Bożej z przydrożnej 

kapliczki w Sobikowie k. Góry Kalwarii. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  poniżej 18 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  05-530 Sobików (W) 

Województwo:  mazowieckie 

Stan postępowania: Sprawcy zostali zatrzymani. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://warszawa.gosc.pl/doc/6686826.Zdewastowano-kapliczke-w-

Sobikowie (data dostępu: 11.01.2021 r.) 

 https://www.gorakalwaria.net/news-zdewastastowano-kapliczke-w-

sobikowie,1886.html (data dostępu: 11.01.2021 r.) 

 https://www.gorakalwaria.net/news-zatrzymano-sprawcow-dewastacji-

kapliczki-w-sobikowie,1950.html (data dostępu: 13.02.2021 r.) 
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10. Zniszczenie kapliczek Kalwarii Pakoskiej 
Data: 11.01.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia 1: https://pakosc24.pl/upload/2021/page%20-%20Copy%201.jpg (data dostępu: 06.02.2021 r.) 

Opis: 11 stycznia 2021 r. dwoje nastolatków dokonało aktu wandalizmu na terenie franciszkańskiej 

Kalwarii w Pakości. Nieletni sprawcy popisali markerem ściany zewnętrzne kilku kapliczek. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  poniżej 18 

Płeć sprawcy:  mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  88-170 Pakość (M) 

Województwo:  kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://pakosc24.pl/pl/473_na_sygnale/2070_tak-wygladaja-zniszczone-

kapliczki-na-kalwarii-pakoskiej.html (data dostępu: 06.02.2021 r.) 

 https://inowroclaw.naszemiasto.pl/pakosc-zniszczone-kapliczki-kalwarii-

pakoskiej-policja/ar/c1-8086963 (data dostępu: 06.02.2021 r.) 

 https://pakosc24.pl/pl/473_na_sygnale/2128_wandale-w-rekach-policji-z-

nudow-niszczyli-kapliczki.html (data dostępu: 06.02.2021 r.) 
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11. Akt wandalizmu 

  na cmentarzu parafialnym w Łęcznej 
Data: 11/12.01.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-o2EU-kXLG-dYa4_skakal-po-grobach-malutkich-dzieci-zlapali-
go-policjanci-niewyobrazalne-sceny-na-cmentarzu-w-lecznej-664x0-nocrop.jpg (data dostępu: 08.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://www.lublin112.pl/wp-content/uploads/2021/01/68-179799-640x436.jpg (data dostępu: 08.02.2021 r.) 

Opis: W nocy z 11 na 12 stycznia 2021 r. trzydziestoczteroletni mężczyzna dopuścił się dewastacji 

dwudziestu pięciu grobów na cmentarzu parafialnym w Łęcznej. Sprawca uszkodził dwa 

nagrobki poprzez połamanie płyt i uszkodzenia fundamentu, a na dwudziestu trzech 

miejscach spoczynku poprzesuwał nagrobne płyty poziome. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  30-45 

Płeć sprawcy:  mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  21-010 Łęczna (M) 

Województwo:  lubelskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lublin/leczna-zdewastowany-

cmentarz-marcin-m-zniszczyl-25-grobow/gyj9eq4 (data dostępu: 

08.02.2021 r.) 

 https://www.lublin112.pl/mieszkaniec-lecznej-odpowie-za-zniszczenie-

nagrobkow-na-cmentarzu-parafialnym-zdjecia/ (data dostępu: 08.02.2021 r.) 

 https://lublin.se.pl/skakal-po-grobach-aniolkow-policjanci-z-lecznej-zlapali-

cmentarnego-wandala-to-co-zrobil-poraza-aa-Nb4v-yvnr-4Mto.html (data 

dostępu: 08.02.2021 r) 
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12. Kradzież w kościele 

  pw. św. Michała Archanioła w Jastrowiu 
Data: 13.01.2021 r. 

 

Opis: 13 stycznia 2021 r. nieznany sprawca dopuścił się kradzieży z włamaniem 

do skarbonek w kościele pw. św. Michała Archanioła w Jastrowiu. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 64-915 Jastrowie (M) 

Województwo: wielkopolskie 

Stan postępowania: Policja poszukuje sprawcy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://epoznan.pl/news-news-114316-

zginely_pieniadze_z_koscielnych_skarbonek_policjanci_poszukuja_mezczyzn

y_ze_zdjec (data dostępu: 02.02.2021 r.) 

 https://zlotowskie.pl/artykul/kradziez-z-wlamaniem/1133921 (data dostępu: 

02.02.2021 r.) 

 https://www.asta24.pl/2021/02/01/kradziez-w-kosciele-ten-mezczyzna-

moze-miec-z-tym-zwiazek (data dostępu: 02.02.2021 r.) 

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

wlamanie-do-kosciola-w-jastrowiu-policja-poszukuje-sprawcy,251706.html 

(data dostępu: 02.02.2021 r.) 
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13. Kradzież w kościele 

  pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

  w Krośnie 
Data: 15.01.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.krosnocity.pl/media/k2/items/cache/fe5eeabda8aa36523d5370b81133adb6_L.jpg (data dostępu: 

20.01.2021 r.) 

Opis: 15 stycznia 2021 r. nieznani sprawcy ukradli zawartość skarbonek na datki w kościele 

oo. franciszkanów pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krośnie. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 38-400 Krosno (M) 

Województwo: podkarpackie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-19/krosno-okradli-

skarbonke-w-kosciele-oo-franciszkanow-policja-podejrzewa-ze-nie-pierwszy-

raz/?ref=wyszukiwarka&fbclid=IwAR25iEuuNN_Grb3i8LpSoswueGiMrQDHrc

Ws4kAxPhBn_FR5WPFjrPY4_FA (data dostępu: 20.01.2021 r.) 

 https://krosno24.pl/informacje/kradziez-u-franciszkanow-lupem-koscielna-

kasetka-i2011 (data dostępu: 20.01.2021 r.) 

 https://www.krosnocity.pl/index.php/aktualnosci/fakty/na-

sygnale/item/23166-okradli-skarbonki-w-franciszkanskim-kosciele.html (data 

dostępu: 20.01.2021 r.) 
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14. Akt dewastacji i kradzież 

  w kościele pw. Świętej Trójcy w Chotczy Dolnej 
Data: 15.01.2021 r. (data doniesienia medialnego) 

  

Źródło zdjęcia 1: https://mojelipsko.info/wp-content/uploads/2021/01/284-94974-678x381.jpg (data dostępu: 19.01.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://dziennikmazowiecki.pl/wp-content/uploads/2021/01/284-94973.jpg (data dostępu: 19.01.2021 r.) 

Opis: W styczniu 2021 r. trzydziestoczteroletni mężczyzna wybił szyby w pięciu oknach kościoła 

pw. Świętej Trójcy w Chotczy Dolnej oraz ukradł ze świątyni paschał, oświetlenie choinkowe 

i użyte do ich zasilenia przedłużacze. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 27-312 Chotcza Dolna (W) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Sprawca przyznał się do winy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://mojelipsko.info/dewastacja-kosciola-nowe-informacje/ (data dostępu: 

19.01.2021 r.) 

 https://www.wprost.pl/zycie/10408654/policja-zatrzymala-podejrzanego-o-

zdewastowanie-kosciola-przyznal-sie-do-winy.html (data dostępu: 

19.01.2021 r.) 

 https://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,26690093,sprawca-dewastacji-i-

kradziezy-w-kosciele-zatrzymany.html (data dostępu: 19.01.2021 r.) 

 https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/dzialania-

policji/aktualnosci/49868,Sprawca-dewastacji-kosciola-zatrzymany.html 

(data dostępu: 19.01.2021 r.) 
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15. Akt dewastacji na terenie parafii 

  pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

  w Kaźmierzu 
Data: 16/17.01.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://epoznan.pl/storage/gallery/74154/4xmYLis8tJ0Yy5ZoFrnCDk09pKL0wuEj_wmgallery.jpg?1610899336 

(data dostępu: 20.01.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: 

https://epoznan.pl/storage/gallery/74154/pa4ZeIvHQdQW2YFYdGdyGrAkEiXHxSYf_wmgallery.jpg?1610899343 (data dostępu: 

20.01.2021 r.) 

Opis: W nocy z 16 na 17 stycznia 2021 r. nieznani sprawcy wybili trzy szyby w zakrystii oraz 

uszkodzili trzy witraże w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaźmierzu 

pod Szamotułami. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy:  nieznany 

Płeć sprawcy:  nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość:  64-530 Kaźmierz (W) 

Województwo:  wielkopolskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://epoznan.pl/news-news-113822-

dewastacja_kosciola_wszystkich_ludzi_dobrej_woli_prosimy_o_modlitwe_za

_sprawce (data dostępu: 20.01.2021 r.) 

 https://tvn24.pl/poznan/kazmierz-ktos-uszkodzil-witraze-w-kosciele-to-rzecz-

godna-plakania-4942064 (data dostępu: 20.01.2021 r.)  
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16. Dewastacja kapliczki 

  Matki Bożej w Otwocku 
Data: 17/18.01.2021 r. 

 

Opis: W nocy z 17 na 18 stycznia 2021 r. nieznany sprawca wyrwał z postumentu i ukradł figurę 

Matki Bożej z przydrożnej kapliczki 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: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.rdc.pl/informacje/otwock-zdewastowano-100-letnia-kapliczke-

policjanci-nie-szukaja-

wandali/?fbclid=IwAR2JPzudULopHF3T1XbksWPRTqQn-

5tyZIXcBrA3auJ1AzoEMuGtTxz30W0 (data dostępu: 21.01.2021 r.) 

 https://misyjne.pl/zdewastowano-100-letnia-kapliczke-matki-boskiej/ (data 

dostępu: 21.01.2021 r.) 
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17. Kradzież w jednym z kościołów w Radomiu 
Data: 24.01.2021 r. 

 

Opis: 24 stycznia 2021 r. czterdziestoletni mężczyzna zerwał zabezpieczenie puszki na datki 

wystawionej w jednym z kościołów w Radomiu i ukradł z niej gotówkę. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 26-600 Radom (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://mazowiecka.policja.gov.pl/wra/aktualnosci/50264,Ukradl-pieniadze-

z-puszki-w-kosciele.html (data dostępu: 10.02.2021 r.) 

 https://radomski24.pl/20210127377397/policja-radom-ukradl-pieniadze-z-

puszki-w-kosciele1611711303 (data dostępu: 10.02.2021 r.) 

 https://radioradom.pl/ukradl-koscielne-datki-teraz-grozi-mu-10-lat-

wiezienia/ (data dostępu: 10.02.2021 r.) 

  



 
 

Strona | 32  
 

18. Akt wandalizmu na terenie parafii 

  pw. św. Wojciecha we Wrocławiu 
Data: 26.01.2021 r. 

  

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

9/142698067_269815191296954_9215242141438245186_n.png?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=b1mJrZ_MJ9

YAX-YCOOO&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=cca05a88a56bfd216582b39613def3e6&oe=603E096B (data dostępu: 26.01.2021 

r.) 

Opis: 26 stycznia 2021 r. nieznany sprawca czerwonym sprayem namalował błyskawicę 

na elewacji kościoła pw. św. Wojciecha we Wrocławiu. 

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: https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/269818814629925 (data 

dostępu: 26.01.2021 r.) 
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19. Akt wandalizmu w parafii pw. Chrystusa Króla 

w Łańcucie 
Data: 28.01.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://dziejesienapodkarpaciu.pl/wp-content/uploads/2021/01/IMG_20210129_122142_1-1024x766-1-

640x479.jpg (data dostępu: 10.10.2021 r.) 

Opis: 28 stycznia 2021 r. nieznani sprawcy namalowali czerwone błyskawice na drzwiach 

wejściowych i ścianie zewnętrznej kościoła pw. Chrystusa Króla przy ul. Skotnik w Łańcucie. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 37-100 Łańcut (M) 

Województwo: podkarpackie 

Stan postępowania: Sprawa została zgłoszona na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dziejesienapodkarpaciu.pl/profanacja-kosciola-pw-chrystusa-krola-w-

lancucie-foto/ (data dostępu: 10.10.2021 r.) 

https://lancut4u.pl/akt-wandalizmu-w-kosciele-pw-chrystusa-krola-w-

lancucie-foto/ (data dostępu: 10.10.2021 r.)  
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20. Akt wandalizmu w parafii 

  pw. Matki Bożej Częstochowskiej 

  w Starym Wołowie 
Data: 30.01.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-HjvR-J3fh-Nm9N_wandale-uszkodzili-dwa-koscioly-na-dolnym-

slasku-664x0-nocrop.jpg (data dostępu: 15.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-smzd-ppBX-Mw7B_wandale-uszkodzili-dwa-koscioly-na-

dolnym-slasku-664x0-nocrop.jpg (data dostępu: 15.02.2021 r.) 

Opis: 30 stycznia 2021 r. dwudziestodwuletni mężczyzna namalował obraźliwe hasła oraz znaki 

na elewacji kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Starym Wołowie. Sprawca naniósł 

także nieprzyzwoite napisy na froncie krzyża znajdującego się przy bramie głównej terenu 

przykościelnego. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 18-30 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 56-100 Stary Wołów (W) 

Województwo: dolnośląskie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany przez Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wroclaw.wp.pl/wolow-zniszczyl-elewacje-kosciola-i-krzyz-jest-w-

rekach-policji-6606810050501344a?amp=1 (data dostępu: 15.02.2021 r.) 

 https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/dolnoslaskie-

zatrzymano-podejrzanych-o-zniszczenie-elewacji-kosciolow,124044.html 

(data dostępu: 15.02.2021 r.) 

 https://niezalezna.pl/379690-kamieniami-i-butelkami-w-kosciol-profanacje-

swiatyn-na-dolnym-slasku (data dostępu: 15.02.2021 r.)  
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21. Kradzież w kościele w Kobylinie 
Data: 31.01.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.ostrow24.tv/wp-content/uploads/2021/02/320-290482.jpg (data dostępu: 02.02.2021 r.) 

Opis: 31 stycznia 2021 r. pięćdziesięciojednoletni mężczyzna ukradł skarbonę na datki 

z kościoła w Kobylinie. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: powyżej 45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 63-740 Kobylin (M) 

Województwo: wielkopolskie 

Stan postępowania: Sprawca przyznał się do winy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://epoznan.pl/news-news-114349-

wpadl_koscielny_zlodziej_siekiera_rabal_skarbonke_w_kotlowni (data 

dostępu: 02.02.2021 r.) 

 https://www.ostrow24.tv/news/144405-roztrzaskal-siekiera-koscielna-

skarbonke-ile-bylo-pieniedzy.html (data dostępu: 02.02.2021 r.) 
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22. Akt wandalizmu w parafii 

  pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach 
Data: 31.01.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://ocdn.eu/pulscms-

transforms/1/bd4k9kuTURBXy9jNzg0NDg5My00NmJlLTQ5NDItODBiMi1kZDM2Yzk2OGRhOTAuanBlZ5GTAs0DSACCoTAFoTEB 

(data dostępu: 02.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://ocdn.eu/pulscms-

transforms/1/Zh2k9kuTURBXy9iMzM2N2EzZi0xZGU0LTRmZGEtYTU2ZS1lOTczYTM5M2UyYjQuanBlZ5GTAs0DSACCoTAFoTEB 

(data dostępu: 02.02.2021 r.) 

Opis: 31 stycznia 2021 r. nieznany sprawca namalował czerwonym sprayem wulgarne 

i antykościelne hasła na ścianach kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 64-600 Oborniki (M) 

Województwo: wielkopolskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/poznan/oborniki-ktos-zdewastowal-

mury-kosciola-napisy-nabazgrane-sprejem/gf5x854 (data dostępu: 

02.02.2021 r.) 

 http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/policja-pracuje-nad-sprawa-

zdewastowanego-kosciola-w-obornikach (data dostępu: 02.02.2021 r.) 

 https://www.tvp.info/52091668/zdewastowano-kolejny-kosciol-policja-

szuka-wandali (data dostępu: 02.02.2021 r.) 
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23. Akt wandalizmu 

  na terenie cmentarza cholerycznego 

  w Odporyszowie 
Data: 01.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/d9/7a/6062deb1e81ec_o,size,933x0,q,70,h,4fb46c.jpg (data dostępu: 

23.04.2021 r.) 

Opis: W styczniu 2021 r. dwudziestoletni mężczyzna dopuścił się aktu wandalizmu 

na cmentarzu cholerycznym w Odporyszowie. Sprawca przy użyciu farb namalował obraźliwe 

napisy oraz wulgarne obrazki na fasadach sześciu kapliczek cmentarnych. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 18-30 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 33-240 Odporyszów (W) 

Województwo: małopolskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://tarnow.policja.gov.pl/kt/aktualnosci/9325,Przez-dziewczyne-

zdewastowal-cmentarz.html (data dostępu: 23.04.2021 r.) 

 https://gazetakrakowska.pl/odporyszow-rzucila-go-dziewczyna-wiec-poszedl-

na-cmentarz-choleryczny-w-odporyszowie-i-popisal-kapliczki-z-zabytkowymi-

rzezbami/ar/c1-15516197 (data dostępu: 23.04.2021 r.) 

 https://tarnow.naszemiasto.pl/tarnow-wandal-pomalowal-kapliczki-na-

cmentarzu-cholerycznym/ar/c15-8207213 (data dostępu: 23.04.2021 r.) 
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24. Akt wandalizmu 

  na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie 
Data: 01/04.02.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://s3.tvp.pl/images2/3/6/4/uid_3648730d3a4d9a27ed39c4528883b0701612533481645_width_900_play_0_pos_0_gs_0_

height_506.jpg (data dostępu: 08.02.2021 r.) 

Opis: Dwukrotnie w ciągu jednego tygodnia, 1 i 4 lutego 2021 r., nieznani sprawcy dokonali aktu 

wandalizmu na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie. Wandale porozrzucali kwiaty 

i znicze wokół nowych grobów. 

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:  Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie:  chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://gorzow.tvp.pl/52153467/wandale-niszcza-cmentarz-w-swiebodzinie-

szykuja-sie-zmiany-w-funkcjonowaniu-nekropolii (data dostępu: 08.02.2021 

r.) 

 https://www.zachod.pl/260716/dewastacja-na-cmentarzu-komunalnym-w-

swiebodzinie/ (data dostępu: 08.02.2021 r.) 
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25. Kradzież w jednym 

  z kościołów w gminie Kęty 
Data: 03.02.2021 r. 

 

Opis: 3 lutego 2021 r. trzydziestotrzyletni mężczyzna włamał się do skarbonki z datkami 

znajdującej się w jednym z kościołów w gminie Kęty, i ukradł z niej pieniądze. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: gmina Kęty 

Województwo: małopolskie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.mamnewsa.pl/na-sygnale/okradl-koscielna-skarbonke-trafil-za-

kraty (data dostępu: 10.02.2021 r.) 

 https://faktyoswiecim.pl/fakty/ukradl-pieniadze-z-koscielnej-skarbonki/ (data 

dostępu: 10.02.2021 r.) 
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26. Akt wandalizmu na terenie jednej z parafii 

  powiatu zgorzeleckiego 
Data: 09.02.2021 r. (data ogłoszenia na stronie Policji) 

   

Źródło zdjęcia 1: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/2b/8e/60228c1ed09a9_o,size,933x0,q,70,h,e7eba7.jpg (data dostępu: 

15.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/cd/a7/60228c1f6e492_o,size,933x0,q,70,h,ed37c1.jpg (data dostępu: 

15.02.2021 r.) 

Opis: W lutym 2021 r. dwudziestosześcioletni mężczyzna wybił szyby i witraż w jednym 

z zabytkowych kościołów w powiecie zgorzeleckim. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 18-30 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: powiat zgorzelecki 

Województwo: dolnośląskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://www.zgorzelec.policja.gov.pl/dzg/aktualnosci/bieza/32258,Pijany-

wybil-szyby-i-uszkodzil-witraz-w-kosciele.html (data dostępu: 15.02.2021 r.) 

 https://www.tvp.info/52249876/dolnoslaskie-pijany-rzucal-kamieniami-i-

butelkami-w-zabytkowy-kosciol-powybijal-szyby-uszkodzilwitraz (data 

dostępu: 15.02.2021 r.) 

 https://luban.naszemiasto.pl/zgorzelec-i-okolice-zadnych-swietosci-

kompletnie-pijany/ar/c1-8129675 (data dostępu: 15.02.2021 r.) 
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27. Akt wandalizmu na terenie parafii 

  pw. św. Piotra i Pawła w Warszawie 
Data: 13/14.02.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://pbs.twimg.com/media/EuMH0gbWgAA2NBf?format=jpg&name=medium (data dostępu: 15.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://pbs.twimg.com/media/EuMH0FrWgAEPwLl?format=jpg&name=360x360 (data dostępu: 15.02.2021 r.) 

Opis: W nocy z 13 na 14 lutego 2021 r. nieznany sprawca namalował czerwoną farbą odwrócone 

krzyże na drzwiach głównych kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Warszawie. Wandal 

pomalował także tablice upamiętniające proboszczów i powstańców warszawskich 

znajdujące się na elewacji i filarach świątyni. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 05-075 Warszawa (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/52291273/profanacja-kosciola-ss-piotra-i-pawla-sw-

barbary-w-centrum-warszawy (data dostępu: 15.02.2021 r.) 

 https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/warszawa-profanacja-

kosciola-sw-barbary-zniszczono-pamiatkowe-tablice/p6wbjyy (data dostępu: 

15.02.2021 r.) 

 https://www.onet.pl/informacje/onetwarszawa/warszawa-zdewastowano-

kosciol-w-parafii-sw-barbary/50jzpx3,79cfc278 (data dostępu: 15.02.2021 r.)  
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28. Dewastacja przydrożnej kapliczki 

  Serca Jezusowego w Lublinie 
Data: 15.02.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://www.lublin112.pl/wp-content/uploads/2021/02/105w25.jpg (data dostępu: 16.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://www.lublin112.pl/wp-content/uploads/2021/02/105w26.jpg (data dostępu: 16.02.2021 r.) 

Opis: 15 lutego 2021 r. nieznany sprawca dokonał zniszczenia zabytkowej kapliczki poprzez 

naniesienie czarną farbą w sprayu napisu 666 oraz grafiki „uśmiechniętej buźki” 

na gzymsie przydrożnej kapliczki Serca Jezusowego oraz znajdującej się na nim tablicy. 

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/zdewastowano-zabytkowa-kapliczke-farba-w-

sprayu-naniesiono-666-i-usmiechnieta-buzke-

foto/?fbclid=IwAR1AmMNk_Te-m1_juu8LYKxGPlWYxKp8oRBnEmSAW-

RaWbKqbpMyvrVAIdk (data dostępu: 16.02.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/283533619925111 (data 

dostępu: 16.02.2021 r.) 
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29. Kradzież na terenie parafii 

  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

  w Wałbrzychu 
Data: 15.02.2021 r. 

 

Opis: 15 lutego 2021 r. zamaskowany mężczyzna włamał się do kancelarii parafii pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Wałbrzychu i ukradł z niej pieniądze oraz kasetkę. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 58-300 Wałbrzych (M) 

Województwo: dolnośląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://walbrzych.naszemiasto.pl/zuchwaly-zlodziej-okradl-kosciol-pw-

podwyzszenia-krzyza-sw/ar/c1-8152175 (data dostępu: 26.02.2021 r.) 

 https://swidnica.gosc.pl/doc/6746659.Walbrzych-Kradziez-w-kosciele-

Podwyzszenia-Krzyza-Swietego (data dostępu: 26.02.2021 r.) 
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30. Akt wandalizmu na terenie parafii 

  pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu 
Data: 15/16.02.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://external-frt3-

2.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQEVkgsNd9tT0ZEN&w=540&h=282&url=https%3A%2F%2Fepoznan.pl%2Fstorage%2Fgallery

%2F75137%2FlYuhRrEi1WoL4Dl2BVeyfck6DODh0yaP.jpg&cfs=1&upscale=1&fallback=news_d_placeholder_publisher&_nc_cb=

1&_nc_hash=AQG8PyexZFx3YN72 (data dostępu: 16.02.2021 r.) 

Opis: W nocy 15 na 16 lutego 2021 r. nieznany sprawca namalował srebrną farbą w sprayu 

wulgarny napis na drzwiach kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego 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: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.onet.pl/informacje/onetpoznan/poznan-wulgarny-napis-na-

drzwiach-kosciola/0nxkkh5,79cfc278 (data dostępu: 16.02.2021 r.) 

 https://wiadomosci.wp.pl/poznan-obrazliwy-napis-na-drzwiach-kosciola-

6608925205277568a (data dostępu: 16.02.2021 r.) 

 https://www.tvp.info/52324259/poznan-akt-wandalizmu-na-drzwiach-

kosciola-policja-szuka-sprawcy (data dostępu: 16.02.2021 r.) 

 https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2680949,Poznan-wulgarny-

napis-na-drzwiach-kosciola-Policja-szuka-sprawcow (data dostępu: 

16.02.2021 r.) 
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31. Akt wandalizmu na terenie parafii 

  pw. św. Augustyna w Warszawie 
Data: 19/20.02.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia: https://www.radiomaryja.pl/wp-content/uploads/2021/02/net-21221187.jpg (data dostępu: 22.02.2021 r.) 

Opis: W nocy z 19 na 20 lutego 2021 r. nieznani sprawcy pomalowali czerwoną farbą drzwi 

wejściowe, powierzchnię przed drzwiami i ścianę zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna 

w Warszawie. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 05-075 Warszawa (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://tvn24.pl/tvnwarszawa/wola/warszawa-kosciol-sw-augustyna-oblany-

5025812 (data dostępu: 22.02.2021 r.) 

 https://tustolica.pl/czerwona-farba-na-zabytkowych-drzwiach-kosciola-na-

nowolipkach-policja-poszukuje-sprawcow-dewastacji_84750 (data dostępu: 

22.02.2021 r.)  

 https://www.radiomaryja.pl/informacje/warszawa-policja-szuka-wandali-

ktorzy-pomazali-farba-zabytkowy-kosciol-na-

woli/?fbclid=IwAR3UXekzNrUo_oZAyrcN00BjY3etqBvoiBYFzwqOVlNksmA3jES

GvIXaMRA (data dostępu: 22.02.2021 r.) 
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32. Dewastacja kaplicy 

  pw. św. Wawrzyńca na Śnieżce 
Data: 21.02.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://v.wpimg.pl/NTQyODg5YTUwGzl3SE5sIHNDbS0OF2J2JFt1Zkh6YWJlTTdwVQxhMjgVKjYCRSF6Ngs6NAZCPnohFWAlF1xhIm

BWKy0URSI1KFYqKQVQKntkTC52XwF4ZXwbeSUCGHo2Zk5ifAQEf3lkGCx8BAR3ZWdLKnJFSA (data dostępu: 22.02.2021 r.) 

Opis: 21 lutego 2021 r. nieznani sprawcy ostrym narzędziem zdewastowali drzwi zabytkowej 

kaplicy pw. św. Wawrzyńca na Śnieżce. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: Śnieżka (G) 

Województwo: dolnośląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://telewizjarepublika.pl/zdewastowano-kaplice-na-sniezce-i-zabytkowe-

obserwatorium,112869.html (data dostępu: 22.02.2021 r.) 

 https://polskatimes.pl/z-tasakiem-zaatakowali-kaplice-na-sniezce-zniszczono-

tez-obserwatorium-to-sa-turysci/ar/c1-15454192 (data dostępu: 22.02.2021 

r.)  

 https://wiadomosci.wp.pl/karpacz-probowali-sforsowac-drzwi-kaplicy-na-

sniezce-6610579370187616a (data dostępu: 22.02.2021 r.) 

 https://www.radiozet.pl/Podroze/Tlumy-w-Karkonoszach-i-akty-wandalizmu-

na-Sniezce.-Turysci-chcieli-otworzyc-drzwi-tasakami (data dostępu: 

22.02.2021 r.) 
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33. Podpalenie kościoła 

  pw. św. Krzyża w Lublinie 
Data: 23.02.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://ipla-e3-18.pluscdn.pl/dituel/cp/k1/k14d98kprq7hg6ugigjkvhn2j61p76a5.jpg (data dostępu: 23.02.2021 

r.) 

Źródło zdjęcia 2: 

https://s1.tvp.pl/images2/1/8/3/uid_1835d348fad9864d5d12af339a6918f41614086254030_width_1280_play_0_pos_0_gs_0_

height_720_trwa-szacowanie-strat-fot-kmp-sp-lublin.jpeg (data dostępu: 23.02.2021 r.) 

Opis: 23 lutego 2021 r. trzydziestoczteroletnia kobieta podłożyła ogień w kościele pw. św. Krzyża 

w Lublinie. W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległy drzwi, kotara oraz przedsionek świątyni. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: kobieta 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 20-001 Lublin (M) 

Województwo: lubelskie 

Stan postępowania: Policja zatrzymała sprawcę. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-02-23/pozar-kosciola-w-

lublinie-prawdopodobnie-doszlo-do-podpalenia/ (data dostępu: 23.02.2021 

r.) 

 https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Lublin.-Pozar-kosciola-pw.-swietego-

Krzyza.-Swiadkowie-mowia-o-podpaleniu (data dostępu: 23.02.2021 r.) 

 https://www.tvp.info/52451421/pozar-kosciola-w-lublinie-strazacy-

podejrzewaja-podpalenie (data dostępu: 23.02.2021 r.) 

 https://dorzeczy.pl/kraj/173890/lublin-zatrzymano-podejrzana-o-

podpalenie-kosciola.html (data dostępu: 26.02.2021 r.) 
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34. Kradzież figury Matki Boskiej w Bobrowie 

  oraz uszkodzenie mienia w kościele 

  pw. Świętego Krzyża w Rzeszotrach 
Data: 26/27.02.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/03/kapliczka-figura-maryi-kradziez-696x448.jpg (data 

dostępu: 02.04.2021 r.) 

Opis: W nocy z 26 na 27 lutego 2021 r. doszło do uszkodzenia mienia w kościele pw. Świętego 

Krzyża w Rzeszotrach oraz kradzieży z włamaniem do przydrożnej kapliczki znajdującej się 

w Bobrowie, z wnętrza której skradziono figurę Matki Boskiej. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 58-533 Bobrów (W) / Rzeszotary (W) 

Województwo: dolnośląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://tvn24.pl/wroclaw/rzeszotary-bobrow-wlamal-sie-do-kapliczki-i-

ukradl-figure-matki-boskiej-policja-prosi-o-pomoc-5035855 (data dostępu: 

02.04.2021 r.) 

 https://24legnica.pl/chojnowska-policja-szuka-zlodzieja-matki-boskiej/ (data 

dostępu: 02.04.2021 r.) 

 https://stopprofanacjom.pl/skradziono-figure-matki-bozej-dziwny-incydent-

w-kosciele-wylamana-krata-i-drzwi/ (data dostępu: 02.04.2021 r.) 
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35. Akt wandalizmu na terenie parafii 

  pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

  w Myślenicach 
Data: 02.03.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://miasto-info.pl/upload/2021-03/w810/aa1.jpg (data dostępu: 04.03.2021 r.) 

Opis: 2 marca 2021 r. cztery młode osoby (dwie kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 17 do 20 lat) 

próbowały dostać się do zamkniętej świątyni, a następnie uszkodziły zabytkową tablicę 

pamiątkową umieszczoną na fasadzie Sanktuarium pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

w Myślenicach. Zdarzenie zostało zarejestrowane na kamerach monitoringu. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: poniżej 18 / 18-30 

Płeć sprawcy: kobieta, kobieta, mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 32-400 Myślenice (M) 

Województwo: małopolskie 

Stan postępowania: Policja zatrzymała sprawców. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dziennikpolski24.pl/myslenice-przy-kosciele-parafialnym-doszlo-do-

aktu-wandalizmu-uszkodzona-zostala-plyta-z-epitafium-zdjecia/ar/c1-

15470492 (data dostępu: 04.03.2021 r.) 

 https://www.myslenice-itv.pl/akty-wandalizmu-na-dziedzincu-sanktuarium-

nnmp-w-myslenicach-komentarz-ks-lukasza-michalczewskiego-z-

archidiecezji-krakowskiej/ (data dostępu: 04.03.2021 r.) 

 https://miasto-info.pl/myslenice/27507,policja-cztery-osoby-zatrzymane-w-

zwiazku-z-dewastacja-kosciola.html (data dostępu: 04.03.2021 r.) 

 https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/myslenice-zdewastowano-

elewacje-sanktuarium/ (data dostępu: 04.03.2021 r.)  



 
 

Strona | 50  
 

36. Dewastacja zabytkowej kapliczki 

  w Nowym Sączu 
Data: 08/09.03.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://sadeczanin.info/sites/default/files/journos/user17399/2021/03/20210313_085618_2.jpg (data 

dostępu: 12.05.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://sadeczanin.info/sites/default/files/journos/user17399/2021/03/20210313_085553.jpg (data dostępu: 

12.05.2021 r.) 

Opis: W nocy z 8 na 9 marca 2021 r. zdewastowana została zabytkowa kapliczka ulokowana 

przy ul. Biegonickiej w Nowym Sączu. Nieznani sprawcy wybili szybę okna kapliczki i stłukli 

figurę Jezusa. 

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://sadeczanin.info/sites/default/files/journos/user17399/2021/ 

03/20210313_085618_2.jpg (data dostępu: 12.05.2021 r.) 

 https://sadeczanin.info/sites/default/files/journos/user17399/2021/03/2021

0313_085553.jpg (data dostępu: 12.05.2021 r.) 
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37. Dewastacja kapliczki 

  Matki Bożej w Nawojowej 
Data: 08-10.03.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://sadeczanin.info/sites/default/files/journos/user17399/2021/03/3_0.jpg (data dostępu: 12.05.2021 r.) 

Opis: W dniach od 8 do 10 marca 2021 r. nieznany sprawca zniszczył zabytkową kapliczkę Matki 

Bożej, która znajduje się przy ul. Zamkowej w Nawojowej. Wandal wybił kamieniem szybę 

okna kapliczki. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 33-335 Nawojowa (W) 

Województwo: małopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://sadeczanin.info/wiadomosci/politycy-potepiaja-niszczenie-kapliczek-

policjanci-wciaz-szukaja-lobuzow?page=0%2C1 (data dostępu: 12.05.2021 r.) 

 https://nowysacz.naszemiasto.pl/nowy-sacz-ktos-masowo-profanuje-

kapliczki-w-miescie-kolejne/ar/c1-8183801 (data dostępu: 12.05.2021 r.) 
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38. Akt wandalizmu na terenie parafii 

  pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

  w Opolu 
Data: 09.03.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://static.ftpn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/16153785151d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b3720c294a60aab129b

9008cadf52e2d544a.jpg (data dostępu: 12.03.2021 r.) 

Opis: 9 marca 2021 r. młody mężczyzna napisał czerwonym sprayem hasło "won" oraz "666" 

na murach kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opolu-Gosławicach. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 45-001 Opole (M) 

Województwo: opolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://opoka.news/akt-wandalizmu-w-kosciele-w-opolu-parafia-prosi-o-

pomoc-w-znalezieniu-sprawcy (data dostępu: 12.03.2021 r.) 

 https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/won-i-666-akt-wandalizmu-

na-fasadzie-ko%C5%9Bcio%C5%82a-w-opolu-parafia-prosi-o-pomoc/ar-

BB1eqWN6 (data dostępu: 12.03.2021 r.) 

 https://niezalezna.pl/384568-won-i-666-akt-wandalizmu-na-fasadzie-

kosciola-w-opolu-parafia-prosi-o-pomoc (data dostępu: 12.03.2021 r.) 
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39. Dewastacja kapliczki 

  Matki Bożej w Nowym Sączu 
Data: 09/10.03.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://sadeczanin.info/sites/default/files/journos/user17399/2021/03/part000001_2.jpg (data dostępu: 

12.03.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://sadeczanin.info/sites/default/files/journos/user17399/2021/03/part000001_3.jpg (data dostępu: 

12.03.2021 r.) 

Opis: W nocy z 9 na 10 marca 2021 r. na terenie parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej 

w Nowym Sączu nieznany sprawca zdewastował zabytkową kapliczkę Matki Bożej 

usytuowaną u zbiegu ulic Rokitniańczyków, Browarnej i św. Rity. Sprawca wybił kamieniami 

szybę w oknie kapliczki i rozbił figurkę Maryi. 

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: Policja poszukuje sprawcy.. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://tarnow.gosc.pl/doc/6766871.W-Nowym-Saczu-zdewastowano-

zabytkowa-kapliczke-i-figure-

Matki?fbclid=IwAR36dpNjv8i1KA7VcUiKf76rtXjHXJgfL6KuPzzv2ybYrtngHgIDqL

CI34Q (data dostępu: 12.03.2021 r.) 

 https://sadeczanin.info/wiadomosci/ktos-zniszczyl-zabytkowa-kapliczke-

wierni-beda-przepraszac-za-profanacje (data dostępu: 12.03.2021 r.) 

 https://www.rdn.pl/news/w-nowym-saczu-zniszczono-zabytkowa-kapliczke 

(data dostępu: 12.03.2021 r.)  
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40. Kradzież i akt wandalizmu w kościele 

  pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach 
Data: 12.03.2021 r. 

 

Opis: 12 marca 2021 r. funkcjonariusze policji poinformowali o kradzieży dokonanej 

w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach. Sprawca, zarejestrowany przez 

monitoring parafialny, ukradł kościelną skarbonę, kamerę do transmisji nabożeństw oraz 

zdemolował wnętrze świątyni. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 08-100 Siedlce (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Policja poszukuje sprawcy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1363676194017 

470&id=468124353572663 (data dostępu: 17.05.2021 r.) 

 https://oblaci.pl/2021/03/13/siedlce-rabunek-w-oblackim-kosciele/ (data 

dostępu: 17.05.2021 r.) 

 https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/policja-szuka-zlodzieja-ktory-okradl-

kosciol-w-siedlcach/6bjmp6q (data dostępu: 17.05.2021 r.) 
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41. Akt wandalizmu na kościele 

  pw. św. Anny w Warszawie 
Data: 13.03.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/03/kosciol-sw-anna-1.jpg (data dostępu: 23.04.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/03/kosciol-sw-anna-3-1024x595.jpg (data dostępu: 

23.04.2021 r.) 

Opis: 13 marca 2021 r. nieznany sprawca dopuścił się aktu wandalizmu na murach i kolumnach 

kościoła pw. św. Anny w Warszawie. Wandal na elewacji świątyni namalował symbole 

przypominające runy, którymi posługiwali się funkcjonariusze SS. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 05-075 Warszawa (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://stopprofanacjom.pl/esesmanskie-symbole-na-kosciele-sw-anny-w-

warszawie/ (data dostępu: 23.04.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/straznarodowaPL/posts/204175604820164 

(data dostępu: 23.04.2021 r.)  
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42. Akt wandalizmu 

  na ewangelickim cmentarzu w Mysłowicach 
Data: 19-22.03.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/e7/80/605b025d38a3a_p.jpg?1616577117 (data dostępu: 30.03.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/57/b2/605b0247e7e9b_p.jpg?1616577096 (data dostępu: 30.03.2021 r.) 

Opis: Między 19 a 21 marca 2021 r. nieznani sprawcy zdewastowali około trzydzieści krzyży 

ze zbiorowej mogiły ofiar obozu Rosengarten usytuowanej na cmentarzu ewangelickim 

przy ul. Oświęcimskiej w Mysłowicach. 

Sprawca: osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 41-400 Mysłowice (M) 

Województwo: śląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, ewangelicko-augsburskie 

Źródło informacji: https://dziennikzachodni.pl/myslowice-cmentarz-zdewastowany-ktos-

przewrocil-krzyze-zbiorowej-mogily-ofiar-obozu-pracy-rosengarten/ar/c1-

15506129 (data dostępu: 30.03.2021 r.) 

 https://ctmyslowice.pl/artykul/zbezczescili-

cmentarz/1153226?fbclid=IwAR1LS_RcHZ_yMjkQySbR8ruP1GP5RDx1hrTNS6I

QM_mRzd-f4gCUkB3DqG4 (data dostępu: 30.03.2021 r.) 

 http://telewizjatvt.pl/zdewastowany-cmentarz-ewangelicki/ (data dostępu: 

30.03.2021 r.) 
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43. Kradzież w kościele w Obrzycach 
Data: 20/21.03.2021 r. 

 

Opis: W nocy z 20 na 21 marca 2021 r. nieznany sprawca okradł kościół w Obrzycach (wschodnia 

część Międzyrzecza). Złodziej dostał się do kościoła jednym z kanałów ciepłowniczych, 

wyważył właz w świątyni i zabrał z niej kasetkę z datkami na cel charytatywny. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 66-300 Międzyrzecz (M) 

Województwo: lubuskie 

Stan postępowania: Policja poszukuje sprawcy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/52946621/lubuskie-niecodzienna-kradziez-w-kosciele-

w-obrzycach-policja-szuka-sprawcy (data dostępu: 17.05.2021 r.) 

 https://tvn24.pl/poznan/miedzyrzecz-obrzyce-kradziez-w-kosciele-sprawca-

wszedl-przez-kanal-cieplowniczy-5051535 (data dostępu: 17.05.2021 r.) 
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44. Akt wandalizmu na cmentarzu 

  w Olsztynie 
Data: 22/23.03.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://radioolsztyn.pl/wp-content/uploads/2021/03/1B1A9511.jpg (data dostępu: 23.03.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://radioolsztyn.pl/wp-content/uploads/2021/03/1B1A9412.jpg (data dostępu: 23.03.2021 r.) 

Opis: W nocy z 22 na 23 marca 2021 r. trzydziestoośmioletni mężczyzna zniszczył około 50 

nagrobków w kwaterze dziecięcej na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej 

w Olsztynie. Z wielu pomników sprawca zerwał płyty nagrobne oraz połamał lub rozbił krzyże. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 10-001 Olsztyn (M) 

Województwo: warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://radioolsztyn.pl/polamane-krzyze-zniszczone-nagrobki-wandale-

zdewastowali-groby-dzieci-na-olsztynskim-cmentarzu/01561081 (data 

dostępu: 23.03.2021 r.) 

https://www.radio.kielce.pl/pl/wiadomosci/radio-olsztyn-polamane-krzyze-

zniszczone-nagrobki-wandale-zdewas,125542 (data dostępu: 23.03.2021 r.) 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-03-23/zniszczone-nagrobki-

polamane-plyty-poprzewracane-krzyze-dewastacja-grobow-dzieci-w-

olsztynie/ (data dostępu: 23.03.2021 r.) 

https://gazetaolsztynska.pl/710171,Mezczyzna-ktory-w-Olsztynie-zniszczyl-

groby-dzieci-zostal-aresztowany-VIDEO.html (data dostępu: 14.08.2021 r.)  
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45. Akt wandalizmu na murach kościoła 

 pw. Świętej Trójcy w Cieszynie 
Data: 24.03.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/a2/c2/605b5b3860158_p.jpg?1616599866 (data dostępu: 24.03.2021 r.) 

Opis: 24 marca 2021 r. policja otrzymała zawiadomienie o popełnieniu aktu wandalizmu na terenie 

parafii pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie: nieznany sprawca umieścił swastykę wraz 

z innymi graffiti na jednej ze ścian kościoła pw. Świętej Trójcy. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 43-400 Cieszyn (M) 

Województwo: śląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/52949345/cieszyn-nieznany-sprawca-namalowal-

swastyke-na-scianie-kosciola (data dostępu: 02.04.2021 r.) 

 https://dziennikzachodni.pl/cieszyn-swastyka-na-scianie-kosciola-swietej-

trojcy-wiernych-beda-pilnowac-wspolnego-dobra/ar/c1-15507543 (data 

dostępu: 02.04.2021 r.) 

 https://wiadomosci.wp.pl/slask/slaskie-swastyka-na-scianie-kosciola-w-

cieszynie-nie-jest-to-odosobniony-akt-6621611217951616a (data dostępu: 

02.04.2021 r.) 
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46. Akt wandalizmu na terenie parafii 

  pw. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie 
Data: 30.03.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://kresy.pl/wp-content/uploads/2021/03/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-Zbawicela-Warszawa-po-ataku.-

Fot.-FB-Twitter-728x434.jpg (data dostępu: 30.03.2021 r.) 

Opis: 30 marca 2021 r. nieznani sprawcy obrzucili świecami dymnymi, racami oraz cegłami kościół 

pw. Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Wandale wywiesili na rusztowaniu 

przymocowanym do fasady świątyni baner z napisem: „Ordo Iuris w****rdalać”. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 05-075 Warszawa (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://kresy.pl/wydarzenia/ordo-iuris-wyp-dalac-race-i-dym-atak-na-kosciol-

najswietszego-zbawiciela-w-warszawie-foto/ (data dostępu: 30.03.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/313611103584029 (data 

dostępu: 30.03.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/fawarszawa/posts/1837036339803783 (data 

dostępu: 30.03.2021 r.) 
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47. Dewastacja kapliczki przedstawiającej 

  upadek Chrystusa pod Krzyżem 

   w Zembrzycach 
Data: 30.03.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.wadowice24.pl/zdjecia/15756-zniszczono-figure-jezusa-chrystusa-malopolski-konserwator-dzis-to-

bardzo-bardzo-smutny-widok_bcc5e458ce511d9ff784f96e63f98e81_XL.jpg (data dostępu: 13.04.2021 r.) 

Opis: 30 marca 2021 r. Małopolska Konserwator Zabytków poinformowała o dewastacji 

zabytkowej, ponad dwustuletniej, kapliczki przedstawiającej upadek Chrystusa pod Krzyżem 

w jednym z lasów w miejscowości Zembrzyce. Nieznany sprawca pomalował czarnym 

sprayem kamienną podstawę kapliczki oraz twarz figury Jezusa. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 34-210 Zembrzyce (W) 

Województwo: małopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=745448786167 

998&id=316545315725016 (data dostępu: 05.04.2021 r.) 

 https://www.mamnewsa.pl/magazyn/200---letnia-rzezba-jezusa-chrystusa-

zniszczona-przez-wandali (data dostępu: 05.04.2021 r.) 

 https://sucha24.pl/artykul/komu-przeszkadzala/677911 (data dostępu: 

05.04.2021 r.) 
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48. Dewastacja kapliczki 

  Matki Bożej w Koszalinie 
Data: 31.03./01.04.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.pch24.pl/images/min_mid_big/big/83088.jpg?r=1617398068 (data dostępu: 02.04.2021 r.) 

Opis: W nocy z 31 marca na 1 kwietnia 2021 r. nieznani sprawcy zdewastowali kapliczkę Matki 

Bożej znajdującą się na terenie parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Wandale zniszczyli 

m.in. figurę Matki Najświętszej, która została przywieziona z Dachau przez byłego więźnia 

niemieckiego obozu koncentracyjnego. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 75-004 Koszalin (M) 

Województwo: zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wiadomosci.wp.pl/koszalin-zdewastowana-kapliczka-profanacja-

pamiatki-z-obozu-dachau-6624420197497792g (data dostępu: 02.04.2021 r.) 

 https://www.pch24.pl/koszalin--zdewastowano-kapliczke-z-figura-matki-

bozej--byla-przywieziona-z-obozu-w-dachau,83088,i.html (data dostępu: 

02.04.2021 r.) 

 https://kresy.pl/wydarzenia/koszalin-zdewastowano-kapliczke-i-zniszczono-

figure-matki-bozej-przywieziona-z-obozu-w-dachau/ (data dostępu: 

02.04.2021 r.) 

 https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2708857,Dewastacja-

kapliczki-i-figury-Maryi-w-Koszalinie-Byla-przywieziona-z-Dachau (data 

dostępu: 02.04.2021 r.)  
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49. Akt wandalizmu na terenie parafii 

  pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu 
Data: 10/11.04.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/f1/cb/6072b6cbf07af_o,size,933x0,q,70,h,13db0d.jpg (data dostępu: 

13.04.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/ac/f7/6072b6e86b946_o,size,933x0,q,70,h,55d6b4.jpg (data dostępu: 

13.04.2021 r.) 

Opis: W nocy z 10 na 11 kwietnia 2021 r. dwóch mężczyzn, osiemnastolatek 

i dwudziestojednolatek, wybili czternaście szyb w dwóch drzwiach wejściowych do kościoła 

pw. Najświętszego Serca Jezusowego na osiedlu Jaworowe w Sieradzu (woj. łódzkie). 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 18-30 

Płeć sprawcy: mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 98-200 Sieradz (M) 

Województwo: łódzkie 

Stan postępowania: Sprawcy zostali zatrzymani. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://sieradz.naszemiasto.pl/wandalizm-w-sieradzu-w-kosciele-na-

jaworowym-wybito-14-szyb/ar/c1-8224943 (data dostępu: 13.04.2021 r.) 

https://wydarzenia.interia.pl/lodzkie/news-sieradz-zdewastowano-drzwi-

kosciola-policja-poszukuje-sprawc,nId,5162813 (data dostępu: 13.04.2021 r.) 

https://www.tvp.info/53283368/sieradz-dewastacja-drzwi-kosciola-policja-

szuka-sprawcy (data dostępu: 13.04.2021 r.) 

https://www.radiolodz.pl/posts/68999-zniszczony-kosciol-w-sieradzu-

wandale-powybijali-szyby (data dostępu: 14.08.2021 r.) 
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50. Akt wandalizmu 

  na cmentarzu parafialnym w Mosinie 
Data: 11/12.04.2021 r. 

  

Opis: W nocy z 11 na 12 kwietnia 2021 r. dokonano aktów wandalizmu na parafialnym cmentarzu 

w Mosinie. Na miejscu zdarzenia ujawniono potłuczone znicze oraz inne uszkodzenia. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 62-050 Mosina (M) 

Województwo: wielkopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://www.gazeta-mosina.pl/2021/wandale-zdewastowali-cmentarz-w-

mosinie/ (data dostępu: 13.04.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2560011130966549&

id=1849677991999870 (data dostępu: 13.04.2021 r.) 
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51. Znieważenie krzyża i miejsca spoczynku 

  na cmentarzu wojskowym w Brodnicy 
Data: 19/20.02.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/04/profanacja-grobow-brodnica.jpg (data dostępu: 

23.04.2021 r.) 

Opis: 12 kwietnia 2021 r. Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu opublikował na Facebooku 

zdjęcia przedstawiające osobę nieletnią znieważającą miejsce spoczynku i pamięci polskich 

żołnierzy poległych 18 sierpnia 1920 r. podczas bitwy pod Brodnicą. Załączone fotografie 

ukazują nastolatkę w chwili, gdy stoi na krzyżu oraz skacze po grobach żołnierzy poległych w 

wojnie z bolszewikami. Zdarzenie miało miejsce na cmentarzu wojskowym w Brodnicy. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: poniżej 18 

Płeć sprawcy: kobieta 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 87-300 Brodnica (M) 

Województwo: kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia do Prokuratury. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://brodnica.naszemiasto.pl/dziewczyna-z-brodnicy-stala-na-krzyzu-

trafia-zawiadomienie/ar/c1-8228379 (data dostępu: 23.04.2021 r.) 

 https://stopprofanacjom.pl/skakala-po-grobach-zolnierzy-poleglych-w-

wojnie-z-bolszewikami-pochwalila-sie-tym-na-instagramie/ (data dostępu: 

23.04.2021 r.) 
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52. Akt wandalizmu na terenie parafii 

  pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach 
Data: 16/17.04.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/01/2f/607eec40c937c_o,size,933x0,q,70,h,1f7c94.jpg (data dostępu: 

23.04.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/01/2f/607eec407583c_o,size,933x0,q,70,h,da2275.jpg (data dostępu: 

23.04.2021 r.) 

Opis: W nocy z 16 na 17 kwietnia 2021 r. kobieta i młodzi mężczyźni dokonali aktu wandalizmu 

na terenie parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach. Na parafialnej tablicy ogłoszeń 

i drzwiach świątyni pojawiły się naklejki z hasłami: „Kościół kat”, „Tajemnica wiary: auta 

i dolary” oraz grafika przedstawiająca ukrzyżowaną ciężarną kobietę. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: kobieta, mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 24-100 Puławy (M) 

Województwo: lubelskie 

Stan postępowania: Sprawa nie została zgłoszona. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://pulawy.naszemiasto.pl/antykoscielne-wlepki-na-drzwiach-kosciola-w-

pulawach-modlmy/ar/c1-8240059 (data dostępu: 23.04.2021 r.) 

 https://kurierlubelski.pl/antykoscielne-wlepki-na-drzwiach-kosciola-w-

pulawach-modlmy-sie-o-rychle-nawrocenie-i-opamietanie/ar/c1-15571029 

(data dostępu: 23.04.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/328099738801832 (data 

dostępu: 23.04.2021 r.) 
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53. Dewastacja kapliczki św. Jana Nepomucena 

  w Sanoku 
Data: 19.04.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-

0/p403x403/176064944_328298802115259_2163568265139529364_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-

3&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=sgAbZVk7PA4AX_gxp_G&_nc_ht=scontent-frx5-

1.xx&tp=6&oh=1ad39dcc62612466a5e8cde171e9955a&oe=60A6C5C9 (data dostępu: 23.04.2021 r.) 

Opis: 19 kwietnia 2021 r. nieznany sprawca umieścił napisy oraz wulgarny rysunek na elewacji 

kapliczki św. Jana Nepomucena w Sanoku. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 38-500 Sanok (M) 

Województwo: podkarpackie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://twitter.com/DariuszMatecki/status/1384228321081262080 (data 

dostępu: 23.04.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/328298865448586 (data 

dostępu: 23.04.2021 r.) 
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54. Dewastacja kapliczki 

  Matki Bożej w Otwocku 
Data: 20.04.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/176130487_1498513457160920_8542495088479122582_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=ljGWawRfw5cAX_tpm1D&_nc_ht=scontent-frt3-

1.xx&oh=f45e4eb24897ae4276693764632ad073&oe=60AABC0A (data dostępu: 23.04.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/176037982_1498513417160924_7924371698710921105_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=0hUh5WOFM7QAX8Ju8yO&_nc_ht=scontent-frx5-

1.xx&oh=440a0b7d5a86047c3c4dca9c45ab0a25&oe=60AA1A62 (data dostępu: 23.04.2021 r.) 

Opis: 20 kwietnia 2021 r. Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu na swoim profilu na Facebooku 

poinformował o dewastacji kapliczki Matki Bożej w Otwocku. Nieznani sprawcy zniszczyli 

figurę Matki Bożej oraz postument, na którym stała rzeźba Maryi. 

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: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji:   https://www.facebook.com/OsrodekMonitorowaniaAntypolonizmu/posts/14985 

13493827583 (data dostępu: 23.04.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/328586448753161 (data 

dostępu: 23.04.2021 r.) 
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55. Dewastacja kapliczki 

  Matki Bożej w Kornowacu 
Data: 24.04.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://cdn.nowiny.pl/im/v1/gallery-900-widen-wm/2021/04/29/1008252_1619720013_95138300.jpg (data 

dostępu: 13.05.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://cdn.nowiny.pl/im/v1/gallery-900-widen-wm/2021/04/29/1008253_1619720014_58605000.jpg (data 

dostępu: 13.05.2021 r.) 

Opis: 24 kwietnia 2021 r. nieznany sprawca dopuścił się dewastacji kapliczki Matki Bożej 

ulokowanej przy ul. Starowiejskiej w Kornowacu (na terenie administracyjnym parafii 

pw. św. Bartłomieja Apostoła w Pogrzebieniu). Wandal rozbił figurę Maryi znajdującą się 

w niszy kapliczki. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 44-285 Kornowac (W) 

Województwo: śląskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://oratorium.pogrzebien.pl/salezjanie_nowa/index.php/aktualnosci/560-

dewastacja-kapliczki-24-04-2021-r (data dostępu: 13.05.2021 r.) 

 https://www.nowiny.pl/177560-dewastacja-krzyza-w-kornowacu-wandale-

uszkodzili-figure-maryi-zdjecia.html?fbclid=IwAR1622dOO2r4USScA-

dK472pRei_KbRjIAotvY9wbFC8ViudFYlwIAgU8PA (data dostępu: 13.05.2021 

r.)  
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56. Akt wandalizmu na terenie parafii 

  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

  w Działdowie 
Data: 30.04.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://static.olsztyn.com.pl/static/articles_photos/32/32256/ca69438f2d2a52a6ceb277e34205f279.jpg_slider_688.jpg (data 

dostępu: 06.05.2021 r.) 

Opis: 30 kwietnia 2021 r. policja wszczęła śledztwo w sprawie aktu wandalizmu dokonanego przez 

nieznanych sprawców na terenie parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie. 

Na ścianie świątyni umieszczony został napis "Bóg jest gejem", namalowany czarną farbą 

na wysokości mniej więcej dwóch metrów nad ziemią. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 13-200 Działdowo (M) 

Województwo: warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.onet.pl/informacje/onetolsztyn/dzialdowo-napis-bog-jest-

gejem-na-kosciele/zr3j4l8,79cfc278 (data dostępu: 06.05.2021 r.) 

 https://www.olsztyn.com.pl/artykul,ktos-napisal-bog-jest-gejem-na-

zabytkowym-kosciele-w-dzialdowie,32256.html (data dostępu: 06.05.2021 r.) 
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57. Pożar kaplicy w Grzechyni 
Data: 02.05.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia 1: https://cdn.cmc-gallery.pl/static/files/gallery/502/688140_1619950874.jpg (data dostępu: 06.05.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://sucha24.pl/static/files/gallery/502/7c5e4-WhatsApp-Image-2021-05-02-at-12.05.22.jpeg (data 

dostępu: 06.05.2021 r.) 

Opis: 2 maja 2021 r. drewniana kaplica usytuowana na Jasnej Polanie w Grzechyni uległa 

całkowitemu spaleniu w wyniku wybuchu pożaru. Zdaniem funkcjonariuszy straży pożarnej 

kapliczka została prawdopodobnie podpalona. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 34-220 Grzechynia (W) 

Województwo: małopolskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: http://ospgrzechynia.com/2021/05/03/pozar-5/ (data dostępu: 

06.05.2021 r.) 

 https://sucha24.pl/artykul/w-grzechyni-

splonela/688140?fbclid=IwAR1622dOO2r4USScA-

dK472pRei_KbRjIAotvY9wbFC8ViudFYlwIAgU8PA (data dostępu: 

06.05.2021 r.) 

 https://www.onet.pl/informacje/onetkrakow/splonela-pamiatkowa-

kapliczka-w-grzechyni/09ffths,79cfc278 (data dostępu: 06.05.2021 r.) 

 https://dzisiaj24.com/splonela-pamiatkowa-kapliczka-w-grzechyni/ (data 

dostępu: 06.05.2021 r.)  

 https://stopprofanacjom.pl/doszczetnie-splonela-kapliczka-w-grzechyni-nie-

moglo-dojsc-do-zwarcia-elektrycznego-nie-bylo-tam-pradu/ (data dostępu: 

06.05.2021 r.) 
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58. Dewastacja kapliczki 

  Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Bochni 
Data: 09.05.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://bochnianin.pl/wp-content/uploads/photo-gallery/2021.05/2021.05.10_-_figurka-matki-

bozej/01.jpg?bwg=1620636389 (data dostępu: 10.10.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://bochnianin.pl/wp-content/uploads/photo-gallery/2021.05/2021.05.10_-_figurka-matki-

bozej/02.jpg?bwg=1620636389 (data dostępu: 10.10.2021 r.) 

Opis: 9 maja 2021 r. w Parku Uzbornia w Bochni nieznani sprawcy zdewastowali kapliczkę Matki 

Bożej Niepokalanie Poczętej. Figura Maryi została wyrwana z cokołu, a następnie rozbita 

o bruk otaczający kapliczkę. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 32-700 Bochnia (M) 

Województwo: małopolskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://bochnianin.pl/37488/bochnia-akt-wandalizmu-w-parku-uzbornia-

zdewastowano-figurke-matki-bozej-niepokalanie-

poczetej/?fbclid=IwAR1hVhS4tQs2jj7yet5pRKCQNfu-

Aea5qVM4oxyAHeIkdE2mMaZwhoEF2LQ (data dostępu: 10.05.2021 r.) 

 https://www.informatorbrzeski.pl/bochnia-zniszczona-figurka-matki-boskiej-

akt-wandalizmu-czy-celowa-profanacja/ (data dostępu: 10.05.2021 r.) 

 https://tarnow.gosc.pl/doc/6852450.Bochnia-Nieznani-sprawcy-

zdewastowali-figure-Matki-Bozej-z (data dostępu: 10.05.2021 r.)  
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59. Dewastacja kościoła 

  pw. św. Aleksandra w Warszawie 
Data: 14.05.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/05/kosciol-sw-aleksndra-pl-trzech-krzyzy-farba.jpg (data 

dostępu: 17.05.2021 r.) 

Opis: 14 maja 2021 r. nieznani sprawcy zdewastowali elewację kościoła pw. św. Aleksandra na Pl. 

Trzech Krzyży w Warszawie. Wandale oblali fasadę i kolumny świątyni czerwoną cieczą 

oraz umieścili na chodniku przed wejściem do kościoła proaborcyjne hasła (m.in. „Abortować 

rząd, abortować kler”). 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 05-075 Warszawa (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.f

acebo 

ok.com%2FFideiDefensorPL%2Fposts%2F345452450399894&show_text=true

&width=500 (data dostępu: 17.05.2021 r.) 

 https://stopprofanacjom.pl/kolejny-atak-na-kosiol-wybor-swiatyni-niee-byl-

przypadkowy/ (data dostępu: 17.05.2021 r.) 
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60. Prowokacja aktywistów "Homokomando" 

na terenie kościoła pw. Świętego Krzyża 

w Warszawie 
Data: 18.05.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/05/homokomando-kosciol-sw-krzyza-prowokator-

696x448.jpg (data dostępu: 24.05.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/05/homokomando-kosciol-sw-krzyza-prowokator-

biega-1024x523.jpg (data dostępu: 24.05.2021 r.) 

Opis: 18 maja 2021 r. półnagi aktywista wtargnął na teren kościoła pw. Świętego Krzyża 

w Warszawie i biegał od drzwi do drzwi świątyni powiewając sześciokolorową flagą z napisem 

"Homokomando". 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 05-075 Warszawa (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://stopprofanacjom.pl/polnagi-aktywista-z-homokomando-biegal-po-

terenie-kosciola-sw-krzyza-skonczylismy-trening-i-biegamy-

dalej/?fbclid=IwAR3LI9zxh0q5pbPToOwAJD9IF86XALyFx_nFEbqY9NnMpO8Xf

fWb5EQmfqM (data dostępu: 24.05.2021 r.) 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.f

acebook.com%2FFideiDefensorPL%2Fposts%2F349498549995284&show_tex

t=true&width=500 (data dostępu: 24.05.2021 r.)  
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61. Akt wandalizmu na terenie parafii 

  pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie 
Data: 19.05.2021 r. (data doniesienia medialnego) 

  

Źródło zdjęcia: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFideiDefensorPL%2Fposts%2F352

564576355348&show_text=true&width=500 (data dostępu: 26.05.2021 r.) 

Opis: Nieznany sprawca napisał akronim „HWDP” na cokole XIX-wiecznej rzeźby jednego 

z Ojców Kościoła przy wejściu do zabytkowego kościoła św. Karola Boromeusza w Warszawie, 

a także pomazał świeżo wyremontowaną elewacje kościoła od strony południowo-

wschodniej. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 05-075 Warszawa (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww 

.facebook.com%2FFideiDefensorPL%2Fposts%2F352564576355348&show_te

xt=true&width=500 (data dostępu: 26.05.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.f

acebook.com%2Fkompulsywna.fotografia%2Fposts%2F4394624077223827&

show_text=true&width=500 (data dostępu: 26.05.2021 r.)  
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62. Podpalenie nadrzewnej kapliczki 

na warszawskim Grochowie 
Data: 30.05.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/05/kapliczka-na-drzewie-praga-696x448.jpg (data 

dostępu: 07.06.2021 r.) 

Opis: Nieznani sprawcy podpalili kapliczkę nadrzewną znajdującą się na warszawskim Grochowie 

(ul. Podskarbińska w pobliżu ul. Kobielskiej). O dewastacji osiedlowej kapliczki poinformował 

30 maja 2021 r. Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 05-075 Warszawa (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.f

acebook.com%2FFideiDefensorPL%2Fposts%2F355998766011929&show_tex

t=true&width=500 (data dostępu: 07.06.2021 r.) 

 https://stopprofanacjom.pl/spalona-kapliczka-w-warszawie-i-szybka-reakcja-

na/ (data dostępu: 07.06.2021 r.) 

 https://www.tvp.info/54094325/warszawa-podpalono-kapliczke-i-drzewo-

radni-zareagowali-sprawe-zbada-policja (data dostępu: 07.06.2021 r.) 

 https://zyciestolicy.com.pl/skandaliczne-podpalenie-kapliczki-na-pradze-

poludnie-sprawa-zajmie-sie-policja/ (data dostępu: 07.06.2021 r.)  
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63. Akt wandalizmu na terenie 

parafii pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie 
Data: 30.05.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/193414276_356248162653656_4252872297841126248_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=UB9QVZinO1sAX_PTd60&_nc_ht=scontent-frt3-

2.xx&oh=3504c950ae74929c18e6e51bb672ea0e&oe=612E8997 (data dostępu: 07.06.2021 r.) 

Opis: Nieznani sprawcy umieścili proaborcyjne napisy na elewacji kościoła pw. św. Karola 

Boromeusza w Warszawie przy ul. Chłodnej. O dewastacji świątyni poinformował 30 maja 

2021 r. Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 05-075 Warszawa (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.f

acebook.com%2FFideiDefensorPL%2Fposts%2F356248262653646&show_tex

t=true&width=500 (data dostępu: 07.06.2021 r.)  
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64. Akt wandalizmu 

na Nowym Cmentarzu Żydowskim we Wrocławiu 
Data: 16.06.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://gfx.wiadomosci.radiozet.pl/var/radiozetwiadomosci/storage/images/polska/wroclaw.-zdewastowali-

nagrobki-na-zydowskim-cmentarzu.-policja-zatrzymala-kilku-12-latkow/10366544-1-pol-PL/Zdewastowali-nagrobki-na-

zydowskim-cmentarzu.-Policja-zatrzymala-kilku-12-latkow_article.webp (data dostępu: 18.06.2021 r.) 

Opis: 16 czerwca 2021 r. pięciu dwunastolatków zniszczyło ponad 60 nagrobków na Nowym 

Cmentarzu Żydowskim ulokowanym przy ul. Lotniczej we Wrocławiu. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: poniżej 18 

Płeć sprawcy: mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 50-001 Wrocław (M) 

Województwo: dolnośląskie 

Stan postępowania: Sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

Religia/wyznanie: judaizm 

Źródło informacji: http://www.wroclaw.policja.gov.pl/dwr/aktualnosci/bieza/42109,Pieciu-12-

latow-zatrzymanych-w-zwiazku-ze-zniszczeniem-kilkudziesieciu-

nagrobkow.html (data dostępu: 18.06.2021 r.) 

 https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27213580,12-latkowie-

zniszczyli-nagrobki-na-cmentarzu-zydowskim-zatrzymala.html (data dostępu: 

18.06.2021 r.) 

 https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Wroclaw.-Zdewastowali-nagrobki-na-

zydowskim-cmentarzu.-Policja-zatrzymala-kilku-12-latkow (data dostępu: 

18.06.2021 r.)   
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65. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie 
Data: 16.06.2021 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://www.diecezja.wloclawek.pl/obrazek.php?p=1&id=2097 (data dostępu: 03.08.2021 r.) 

Opis: 16 czerwca 2021 r. mężczyzna zarejestrowany na nagraniach z monitoringu rozbił figurę 

Matki Bożej, szarpał obraz z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, zrzucił na podłogę 

modlitewniki i przewrócił wazony z kwiatami w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu 

znajdującej się na terenie parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

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.diecezja.wloclawek.pl/pl,news2,konin:_kolejny_akt_wandalizm

u_w_kaplicy_najswietszego_sakramentu,1835.html?fbclid=IwAR3LiOnKcqnm

00e2TX8HcPK9PAZHgdLFKEEffbb3WPR32TqUnpOQh-DTxK8#tresc_strony 

(data dostępu: 18.02.2021 r.) 

 https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,27214727,profanacja-w-

kosciele-ktos-rozbil-figure-matki-boskiej-i-szarpal.html (data dostępu: 

18.02.2021 r.) 

 https://deon.pl/kosciol/akt-profanacji-w-koninie-proboszcz-nie-dajmy-sie-

zwyciezyc-zlu-ale-zwyciezajmy-dobrem,1412657 (data dostępu: 18.02.2021 

r.)  
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66. Dewastacja kościoła pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny w Gdyni 
Data: 18/19.06.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/06/gdynia-witomino-kosciol-01.jpg (data dostępu: 

26.06.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/06/gdynia-witomino-kosciol.jpg (data dostępu: 

26.06.2021 r.) 

Opis: W nocy z 18 na 19 czerwca 2021 r. nieznani sprawcy zdewastowali elewację kościoła 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

w Gdyni na Witominie. Na ścianach świątyni wandale namalowali sprayem kilkanaście 

czerwonych piorunów. 

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://stopprofanacjom.pl/esesmanskie-pioruny-na-swiatyni-trzeci-raz-w-

ciagu-roku-kalendarzowego/ (data dostępu: 26.06.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.f

acebook.com%2FFideiDefensorPL%2Fposts%2F374073294204476&show_tex

t=true&width=500 (data dostępu: 26.06.2021 r.)  
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67. Dewastacja kapliczki Matki Bożej 

w Opolu Lubelskim 
Data: 22.06.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/06/kapliczka-opole-lubelskie-696x448.jpg (data dostępu: 

23.06.2021 r.) 

Opis: 22 czerwca 2021 r. nieznany sprawca namalował pentagram na oknie kapliczki Matki Bożej 

znajdującej się na Cmentarzu Parafialnym w Opolu Lubelskim. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 24-300 Opole Lubelskie (M) 

Województwo: lubelskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.f

acebook.com%2FFideiDefensorPL%2Fposts%2F371231281155344&show_tex

t=true&width=500 (data dostępu: 23.06.2021 r.) 

 https://stopprofanacjom.pl/satanistyczny-symbol-na-kapliczce-w-opolu-

lubelskim/ (data dostępu: 23.06.2021 r.)  
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68. Dewastacja Kościoła Akademickiego 

pw. Ducha Świętego w Toruniu 
Data: 22.06.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/51/0e/60d33cf417277_p.jpg?1624456437 (data dostępu: 26.06.2021 r.) 

Opis: 22 czerwca 2021 r. trzydziestoośmioletnia kobieta zniszczyła elewację Kościoła 

Akademickiego pw. Świętego Ducha w Toruniu nanosząc na niej napis wykonany zielonym 

markerem. Zachowanie kobiety zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu 

miejskiego. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: kobieta 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 87-100 Toruń (M) 

Województwo: kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://nowosci.com.pl/torun-pijana-malowala-po-kosciele-jezuitow-nagral-

ja-monitoring/ar/c15-15677972 (data dostępu: 26.06.2021 r.) 

 https://tylkotorun.pl/dewastacja-kosciola-w-toruniu-na-murze-pojawil-sie-

zielony-napis/ (data dostępu: 26.06.2021 r.)  
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69. Dewastacja cmentarza żydowskiego 

w Bielsku-Białej 
Data: 26.06.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: 

https://v.wpimg.pl/NzgyNDc2YRsGGzh3TElsDkVDbC0KEGJYElt0Zkx9YUxTTTZwUAphHA4VKzYGQiFUAAs7NAJFPlQXFWElE1thDFZ

WKi0QQiIbHlYrKQFXKlVTSXt1UgovH0odeCBRH3oeARtjJVcHe1dUT3kgWgArHFRPfXJBTw (data dostępu: 29.06.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://bi.im-g.pl/im/df/fe/19/z27255007IH,Zdemolowany-cmentarz-zydowski-w-Bielsku--Bialej.jpg (data 

dostępu: 29.06.2021 r.) 

Opis: 26 czerwca 2021 r. około godziny 9.00 nieletni sprawcy (dwaj 12-latkowie i 13-latek) dopuścili 

się aktu wandalizmu na terenie cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej. W wyniku działań 

nastolatków zdewastowanych zostało 67 nagrobków. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: poniżej 18 

Płeć sprawcy: mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 43-300 Bielsko-Biała (M) 

Województwo: śląskie 

Stan postępowania: Sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

Religia/wyznanie: judaizm 

Źródło informacji: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.f

acebook.com%2Fjewishcommunitybielskobiala%2Fposts%2F8271957981857

28&show_text=true&width=500 (data dostępu: 29.06.2021 r.) 

 https://wiadomosci.wp.pl/slask/bielsko-biala-sprawcy-dewastacji-

nagrobkow-na-cmentarzu-zydowskim-w-rekach-policji-najstarszy-ma-13-lat-

6655470149818912a (data dostępu: 29.06.2021 r.) 

 https://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,27262008,policjanci-

zatrzymali-sprawcow-dewastacji-cmentarza.html (data dostępu: 29.06.2021 

r.) 

 https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,27265122,bielsko-biala-

sprawcy-dewastacji-zabytkowego-cmentarza-zydowskiego.html (data 

dostępu: 29.06.2021 r.)  
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70. Dewastacja przydrożnej kapliczki 

w gminie Morąg oraz kaplicy pogrzebowej 

w Miłakowie 
Data: 28/29.06.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/06/milakowo-kaplica-pogrzebowa-dewastacja-

kradziez.jpg (data dostępu: 06.07.2021 r.) 

Opis: W nocy z 28 na 29 czerwca 2021 r. trzydziestodwuletni mężczyzna zniszczył przydrożną 

kapliczkę w jednej z miejscowości w gminie Morąg oraz ukradł z niej figurę Matki Bożej, 

następnie dopuścił się dewastacji kaplicy pogrzebowej w parafii pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Miłakowie, w której porzucił skradzioną figurę rzucając ją wraz z inną figurą 

z kaplicy cmentarnej w przeszklone lodówki do przechowywania trumien. Wskutek działań 

sprawcy figury uległy zniszczeniu. Z kaplicy zostały także skradzione chorągwie pogrzebowe 

i dwa świeczniki. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 14-310 Miłakowo (M) 

Województwo: warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/82953,Odpowie-

za-obrazanie-uczuc-religijnych-zniszczenie-mienia-i-kradziez.html (data 

dostępu: 06.07.2021 r.) 

 https://stopprofanacjom.pl/dewastacja-i-kradziez-w-kaplicy-pogrzebowej-

chamstwo-i-zdziczenie-obyczajow/ (data dostępu: 06.07.2021 r.)  
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71. Akt wandalizmu w parafii 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu 
Data: 01.07.2021 r. (data doniesienia medialnego) 

  

Źródło zdjęcia: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/07/opole-kosciol-swetej-trojcy-dewastacja.jpg (data 

dostępu: 12.07.2021 r.) 

Opis: 1 lipca 2021 r. za pośrednictwem facebookowego profilu Ośrodka Monitorowania 

Chrystianofobii Fidei Defensor opublikowana została informacja o akcie wandalizmu 

dokonanym na terenie parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Nieznany sprawca 

namalował czerwonym sprayem na witrynie z ogłoszeniami oraz elewacji kościoła filialnego 

pw. Świętej Trójcy w Opolu symbol swastyki i symbol anarchii. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 45-001 Opole (M) 

Województwo: opolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.f

acebook.com%2FFideiDefensorPL%2Fposts%2F377523560526116&show_tex

t=true&width=500 (data dostępu: 12.07.2021 r.) 

 https://stopprofanacjom.pl/swastyka-i-symbol-anarchii-na-kosciele-w-opolu/ 

(data dostępu: 12.07.2021 r.)  
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72. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. Chrystusa Króla w Kielcach 
Data: 02.07.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/47/2f/60e035d15bb5a_o,size,933x0,q,70,h,7a919b.jpg (data dostępu: 

12.07.2021 r.) 

Opis: 2 lipca 2021 r. nieznany sprawca namalował sprayem wulgarny napis na murze przy kościele 

pw. Chrystusa Króla w Kielcach. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 25-001 Kielce (M) 

Województwo: świętokrzyskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://kielce.naszemiasto.pl/atak-na-kosciol-w-kielcach-ktos-namazal-

wulgarny-napis-na/ar/c1-8352712 (data dostępu: 12.07.2021 r.) 

 https://www.emkielce.pl/miasto/wulgarny-napis-na-kosciele-sprawca-uciekl 

(data dostępu: 12.07.2021 r.)  
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73. Akt wandalizmu na cmentarzu żydowskim 

w Bielsku-Białej 
Data: 03.07.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://beskidzka24.pl/wp-content/uploads/2021/07/22-1072x780.jpg (data dostępu: 14.08.2021 r.) 

Opis: 3 lipca 2021 r. nieznany sprawca dopuścił się profanacji cmentarza żydowskiego w Bielsku-

Białej. Sprawca powiesił na płocie nekropolii worek z fekaliami i zawiesił kartkę 

z wiadomością o znieważającej i pogardliwej treści. 

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: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: judaizm 

Źródło informacji: 

https://www.facebook.com/jewishcommunitybielskobiala/photos/a.295081

361397177/831593987745909/ (data dostępu: 14.08.2021 r.) 

https://beskidzka24.pl/bielsko-biala-znowu-profanacja-cmentarza-

zydowskiego/ (data dostępu: 14.08.2021 r.) 

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/bielsko-biala-profanacja-

cmentarza-zydowskiego/lb5m61w (data dostępu: 14.08.2021 r.)  
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74. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi 
Data: 04.07.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/07/kosciol-lodz-slady-rak-1.jpg (data dostępu: 12.07.2021 

r.) 

Opis: 4 lipca 2021 r. podczas protestu nawiązującego do sytuacji w Kanadzie, gdzie odnaleziono 

masowe, nieoznaczone groby dzieci przy katolickich szkołach, kilkunastu demonstrantów 

umieściło ślady dłoni odciśniętych w czerwonej farbie na dziedzińcu przed Bazyliką 

archikatedralną pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi. Na znajdującym się na terenie parafii 

pomniku Jana Pawła II umieszczono kartkę z napisem: „papież wiedział”. 

Sprawca:  inne 

Wiek sprawcy: nie dotyczy 

Płeć sprawcy: nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 90-001 Łódź (M) 

Województwo: łódzkie 

Stan postępowania: Demonstrantów spisała policja. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.wprost.pl/kraj/10463831/lodz-protest-pod-katedra-chce-

przeprosin-od-kosciola-za-kanade.html (data dostępu: 12.07.2021 r.) 

 https://kosciol.wiara.pl/doc/6970638.Akt-wandalizmu-w-lodzkiej-katedrze 

(data dostępu: 12.07.2021 r.)  
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75. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi 
Data: 06/07.07.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/d4/d7/60e6e71231736_o,size,933x0,q,70,h,517600.jpg (data dostępu: 

12.07.2021 r.) 

Opis: W nocy z 6 na 7 lipca 2021 r. młody mężczyzna wymalował farbą biały napis na drzwiach 

głównych Bazyliki archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 90-001 Łódź (M) 

Województwo: łódzkie 

Stan postępowania: Policja poszukuje sprawcy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://lodz.naszemiasto.pl/zdewastowali-zabytkowe-drzwi-lodzkiej-

katedry/ar/c1-8360132 (data dostępu: 12.07.2021 r.) 

 https://www.gosc.pl/doc/6970638.Akt-wandalizmu-w-lodzkiej-katedrze 

(data dostępu: 12.07.2021 r.) 

https://lodz.tvp.pl/54805007/policja-udostepnia-zdjecia-sprawcy-ktory-

zniszczyl-drzwi-lodzkiej-archikatedry (data dostępu: 12.07.2021 r.) 
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76. Kradzież w Grocie Matki Boskiej Lourdzkiej 

w Straszęcinie 
Data: 11.07.2021 r. (data doniesienia medialnego) 

  

Źródło zdjęcia: https://ziemiadebicka.pl/wp-content/uploads/2021/07/grota.jpg (data dostępu: 26.08.2021 r.) 

Opis: W lipcu 2021 r. nieznany sprawca ukradł świecznik wotywny i skarbonkę z Groty Lourdzkiej 

znajdującej się na terenie parafii pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie. Informacja 

o zdarzeniu została upubliczniona w lokalnych mediach 11 lipca 2021 r. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 39-218 Straszęcin (W) 

Województwo: podkarpackie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://ziemiadebicka.pl/kradziez-w-grocie-matki-boskiej-lourdzkiej-w-

straszecinie-kosciol-bedzie-zamykany-z-obawy-przed-profanacja/ (data 

dostępu: 26.08.2021 r.) 

https://stopprofanacjom.pl/kradziez-w-grocie-matki-boskiej-lourdzkiej-w-

straszecinie/ (data dostępu: 26.08.2021 r.)   
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77. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika 

w Białymstoku 
Data: 12.07.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://telewizjarepublika.pl/imgcache/1064x600/c/uploads/news/das_1.png (data dostępu: 13.07.2021 r.) 

Opis: 12 lipca 2021 r. sprawczyni zarejestrowana na monitoringu parafialnym zerwała ze ściany 

kościoła pw. św. Wojciecha w Białymstoku figurkę Pana Jezusa, znajdująca się w kruchcie przy 

wejściu do świątyni, a następnie wyrzuciła ją do kosza na śmieci, ulokowanego na terenie 

parafii. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: kobieta 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 15-000 Białystok (M) 

Województwo: podlaskie 

Stan postępowania: Policja poszukuje sprawcy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https: 
//www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D4992231644125515%26id%3D2

99692113379515&show_text=true&width=500 (data dostępu: 13.07.2021 r.) 

 https://bialystok.se.pl/bialystok-figurka-pana-jezusa-wyrzucona-do-

smietnika-na-nagraniach-widac-kobiete-w-ciemnych-okularach-aa-mqPG-

M6Hm-YrDg.html (data dostępu: 13.07.2021 r.) 

 https://tvrepublika.pl/Wandalizm-w-bialostockim-kosciele-Kobieta-wyrzucila-

figurke-Pana-Jezusa-do-kosza,123045.html (data dostępu: 13.07.2021 r.)  
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78. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. Świętego Wojciecha w Gdańsku 
Data: 16.07.2021 r. 

  

Opis: 16 lipca 2021 r. nieznany sprawca zniszczył obraz Matki Bożej Licheńskiej z przydrożnej 

kapliczki znajdującej się na terenie parafii pw. Świętego Wojciecha 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: Policja poszukuje sprawcy. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wojciechgdansk.pl/xvi-niedziela-zwykla-18-07-2021-r/ (data dostępu: 

22.07.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.f

acebook.com%2FFideiDefensorPL%2Fposts%2F387070122904793&show_tex

t=true&width=500 (data dostępu: 22.07.2021 r.)  
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79. Dewastacja kapliczki Matki Bożej 

w Kraplewie pod Ostródą 
Data: 20.07.2021 r. (data doniesienia medialnego) 

  

Źródło zdjęcia: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/07/ostroda-kapliczka-matka-boza-dewastacja-

696x448.jpg (data dostępu: 22.07.2021 r.) 

Opis: Według doniesień prasowych z 20 lipca 2021 r. nieznany sprawca dokonał aktu dewastacji 

kapliczki Matki Bożej znajdującej się przy drodze między Ostródą a Kraplewem. W stojącej 

przy rozstaju dróg murowanej kapliczce wybito trzy szyby. Wandal wyciągnął z wnętrza 

kapliczki figurę Matki Bożej i rozbił ją o kostkę brukową oraz przewrócił stojący w kapliczce 

krzyż. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: Kraplewo (osada) w gm. Ostróda 

Województwo: warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://radioolsztyn.pl/soltys-kraplewa-odbudujemy-zniszczona-

kapliczke/01583007 (data dostępu: 22.07.2021 r.) 

 https://olsztyn.tvp.pl/54927041/sprawca-dewastacji-kapliczki-poszukiwany-

grozi-mu-wiezienie (data dostępu: 22.07.2021 r.) 

 https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/warminsko-mazurskie-

policja-szuka-sprawcy-dewastacji-kapliczki-w-kraplewie,153727.html (data 

dostępu: 22.07.2021 r.) 

 https://stopprofanacjom.pl/dewastacja-kapliczki-pod-ostroda-rozbita-w-pyl-

figura-matki-boskiej/ (data dostępu: 22.07.2021 r.)  



 
 

Strona | 94  
 

80. Znieważenie prawosławnej 

Cerkwi Świętej Sofii Mądrości Bożej w Warszawie 
Data: 21.07.2021 r. (data doniesienia medialnego) 

  

Opis: Według doniesień prasowych z 21 lipca 2021 r. pięćdziesięciodwuletni mężczyzna znieważył 

miejsce kultu religijnego - prawosławną Cerkiew Świętej Sofii Mądrości Bożej ulokowaną przy 

ul. Puławskiej na warszawskim Ursynowie. Mężczyzna wyciągnął kielichy liturgiczne oraz dary 

używane do eucharystii z darochranitielnicy (tabernakulum) i ustawił je na priestole (ołtarzu). 

Po chwili opuścił świątynię, nic ze sobą nie zabierając i pozostawiając wspomniane naczynia 

porozstawiane na ołtarzu, znieważając w ten sposób uczucia religijne wiernych i burząc 

porządek świątyni. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: powyżej 45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 05-075 Warszawa (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, prawosławne 

Źródło informacji: https://warszawa.tvp.pl/54960274/ursynow-52latek-zniewazyl-miejsce-

kultu-religijnego-zostal-zatrzymany (data dostępu: 22.07.2021 r.) 

 https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/wtargnal-do-cerkwi-i-chcial-odprawic-

msze-odpowie-za-zniewazenie-miejsca-kultu/eq793jh (data dostępu: 

22.07.2021 r.) 
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81. Akt wandalizmu w parafii 

pw. św. Mikołaja w Lublińcu 
Data: 07.08.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-

6/236516673_404695014475637_8469825092250207672_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-

5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=1_4up55KqHoAX9ivshN&_nc_ht=scontent-frx5-

1.xx&oh=00_AT9bqxKh73Rd5WH_bTtkNyB2YnF6oX2XYZ3RwshNUxMO8g&oe=6203988C (data dostępu: 05.02.2022 r.) 

Opis: 7 sierpnia 2021 r. trzydziestodziewięcioletni mężczyzna dokonał aktu wandalizmu w kościele 

pw. św. Mikołaja w Lublińcu. Sprawca przewrócił świecznik ze świecami wotywnymi, stłukł 

lampiony i rozsypał świeczki służące do dziękczynienia za składane intencje. 

Sprawca:   osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 42-700 Lubliniec (M) 

Województwo: śląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://lubliniec.naszemiasto.pl/ktos-poprzewracal-swiece-w-kosciele-sw-

mikolaja-w-lublincu/ar/c1-8403359 (data dostępu: 14.08.2021 r.) 

https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/photos/a.117472499864558/4

04695007808971/ (data dostępu: 14.08.2021 r.)  
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82. Dewastacja kapliczki Matki Bożej 

w Dębogórze-Wybudowanie 
Data: 24.08.2021 r. (data doniesienia medialnego) 

   

Źródło zdjęcia 1: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-

6/239617946_412351873709951_4980337345644831968_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-

5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ViHxLWMnBqYAX_RB8BS&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=00_AT8EbZSo4RKOX_ig8LYJK-

vxbL_FLt2Bpyqyi_YgN9Xylw&oe=62032C65 (data dostępu: 05.02.2022 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-

6/239547583_412351877043284_7795146511052770818_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-

5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=KTt2zIwMsKIAX8D6pNV&_nc_ht=scontent-frt3-

1.xx&oh=00_AT8CrCFTDqJe5oKxmEb2uiyEccNlU94FBgVYoRDLIZtsXQ&oe=6203BEF4 (data dostępu: 05.02.2022 r.) 

Opis: 24 sierpnia 2021 r. nieznany sprawca zdewastował przydrożną kapliczkę Matki Bożej 

zlokalizowaną w Dębogórze-Wybudowanie koło Rumii poprzez naniesienie na jej elewację 

obraźliwego hasła. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: Dębogórze-Wybudowanie (W) 

Województwo: pomorskie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/412354170376388 (data 

dostępu: 24.08.2021 r.) 

https://www.facebook.com/RNPuck/posts/205800531590564 (data dostępu: 

24.08.2021 r.)  
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83. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. Matki Bożej Fatimskiej w Katowicach-Podlesiu 
Data: 25/26.08.2021 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://silesia24.pl/files/_processed_/5/6/csm_monkosciol_fde735afb1.jpg (data dostępu: 10.10.2021 r.) 

Opis: W nocy z 25 na 26 sierpnia 2021 r. elewacja kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej 

w Katowicach-Podlesiu została zniszczona przez nieznanych sprawców. Wandale namalowali 

sprayem na ścianie budynku świątyni "666", czyli liczbę symbolizującą Szatana, dwa 

pentagramy oraz rysunek męskich genitaliów. 

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 została zgłoszona na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://silesia24.pl/wiadomosci/szczegoly/666-pracie-i-pentagram-na-

scianie-kosciola-w-katowicach-29755 (data dostępu: 10.10.2021 r.) 

https://www.kurierslaski.com.pl/akt-wandalizmu-na-scianie-jednego-z-

katowickich-kosciolow/ (data dostępu: 10.10.2021 r.) 

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,27509631,trzy-szostki-na-

kosciele-w-katowicach-piotrowicach-wciaz-zadnych.html (data dostępu: 

10.10.2021 r.)   
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84. Zbezczeszczenie grobu osoby duchownej 

w Podkowie Leśnej 
Data: 30.08.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://media.wplm.pl/thumbs/391/OTYwL3VfMS9jY18zNmRkOS9wLzIwMjEvMDgvMzAvMTIwMC84MDAvYTllNGRjZmZmZGQ1

NDgyY2IzMDQ3N2ZjNjhlZGFiZDYuanBlZw==.jpeg (data dostępu: 30.08.2021 r.) 

Opis: 30 sierpnia 2021 r. w Podkowie Leśnej doszło do zbezczeszczenia grobu ks. Leona 

Kantorskiego. Nieznani sprawcy rozsunęli płyty grobowe i przesunęli krzyż, który był to nich 

przytwierdzony. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 05-807 Podkowa Leśna (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/kryminal/564315-nasz-news-zbezczeszczono-grob-

duchownego-w-podkowie-lesnej (data dostępu: 30.08.2021 r.) 

https://stopprofanacjom.pl/zbezczeszczenie-grobu-duchownego-

zasluzonego-dla-opozycji-antykomunistycznej/ (data dostępu: 30.08.2021 r.)  
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85. Dewastacja kapliczki Matki Bożej 

Wspomożycielki Wiernych w Starych Bielicach 
Data: 04.09.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://wf1.xcdn.pl/files/21/09/08/108495_3X8g_kapl2_98.jpg.webp (data dostępu: 10.09.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://wf2.xcdn.pl/files/21/09/08/108491_VKZE_kapl_98.jpg.webp (data dostępu: 10.09.2021 r.) 

Opis: 4 września 2021 r. nieznani sprawcy wyrwali i ukradli z kapliczki Matki Bożej Wspomożycielki 

Wiernych ustawionej na posesji prywatnej w Starych Bielicach figurkę Maryi. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 76-039 Stare Bielice (W) 

Województwo: zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia do właściwych organów ścigania. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.radioem.pl/doc/7090628.Zdewastowano-kapliczke (data 

dostępu: 10.09. 2021 r.) 

https://koszalin.gosc.pl/doc/7090628.Zdewastowano-kapliczke (data 

dostępu: 10.09.2021 r.)  
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86. Kradzież w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła 

w Przodkowie 
Data: 06.09.2021 r. (data doniesienia medialnego) 

 

Źródło zdjęcia: https://expresskaszubski.pl/news_foto/2021/0906/126777.jpg (data dostępu: 18.09.2021 r.) 

Opis: 6 września 2021 r. miejscowa parafia opublikowała nagranie kradzieży dokonanej na terenie 

kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Przodkowie. Monitoring parafialny zarejestrował czyn 

mężczyzny włamującego się do kościelnej skarbonki znajdującej się tuż przed bocznym 

ołtarzem. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 83-304 Przodkowo (W) 

Województwo: pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6326392784067629&

id=207093075997661 (data dostępu: 18.09.2021 r.) 

https://wiadomosci.wp.pl/trojmiasto/pomorskie-okradl-koscielna-skarbonke-

parafia-prosi-o-pomoc-6680395387140928a (data dostępu: 18.09.2021 r.) 

https://expresskaszubski.pl/pl/658_na_sygnale/36735_przodkowo-okradl-

koscielna-skarbonke-parafia-prosi-o-pomoc.html (data dostępu: 18.09.202 r.)  
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87. Dewastacja kaplicy 

w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

w Gorzowie Wielkopolskim 
Data: 08/09.09.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-

6/241660413_1898125887026173_3533289275235353457_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-

5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=C4I2jjqT6LkAX__sqXg&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=00_AT8DfLgmF-WJ-

8vF1cvIxCG4d23ONO7yQeozAoW7ZspTHA&oe=6205C512 (data dostępu: 07.02.2022 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-

6/241655066_1898125957026166_4347910257507751183_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-

5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=wJqUIB7dSz8AX-YRFO6&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=00_AT-

3i98rTUz7fOC0Np1RkIbAgoySUMk7PV7T07P0S1m42g&oe=6205B582 6205C512 (data dostępu: 07.02.2022 r.) 

Opis: W nocy z 8 na 9 września 2021 r. nieznani sprawcy zniszczyli drzwi oraz ołtarz w kaplicy 

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gorzowie Wielkopolskim. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 66-400 Gorzów Wielkopolski (M) 

Województwo: lubuskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, ewangelicko-augsburskie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/EwangelicyGorzow/posts/1898125507026211 

(data dostępu: 10.09.2021 r.) 

https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/423241415954330 (data 

dostępu: 10.09.2021 r.)  
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88. Zbezczeszczenie kaplicy 

szpitala dziecięcego w Toruniu 
Data: 02/03.10.2021 r. 

  

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

transforms/1/D8Wk9kuTURBXy81MjI1YTcwOC02NmRhLTRiYzktOWRiOS0yN2RmZDNhZDhlN2IuanBlZ5KVAwAAzQSwzQMgkwXN

A0jNAfqCoTAFoTEB (data dostępu: 07.02.2022 r.) 

Opis: W nocy z 2 na 3 października 2021 r. czterdziestodwuletni mężczyzna dopuścił się 

zbezczeszczenia kaplicy szpitala dziecięcego na Skarpie w Toruniu. Sprawca podarł kartki 

Mszału Rzymskiego, potłukł figury świętych, pobrudził obrus ołtarzowy, a także ukradł 

z kaplicy krzyż oraz obraz. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 87-100 Toruń (M) 

Województwo: kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://pch24.pl/zbezczeszczenie-kaplicy-dzieciecego-szpitala-sprawca-ma-

juz-inny-wyrok-do-odsiadki/ (data dostępu: 24.10.2021 r.) 

https://kresy.pl/wydarzenia/zbezczeszczono-kaplice-szpitalna-w-toruniu-

policja-zatrzymala-podejrzanego/ (data dostępu: 24.10.2021 r.) 

https://www.fakt.pl/wydarzenia/torun-42-latek-zdewastowal-kaplice-ukradl-

krzyz-i-obraz-z-kosciola/bc53rck (data dostępu: 24.10.2021 r.)  
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89. Akt wandalizmu i kradzież 

w kaplicy pw. św. Floriana w Hucie Dłutowskiej 
Data: 22/23.10.2021 r. 

  

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

transforms/1/Pp_k9kuTURBXy83MTk1NjIzYS03YTFjLTRkYWEtOTM4Yi1iYWNmYTIzYzM4NjEuanBlZ5KVAwAAzQg6zQShkwXNA0jN

AfqCoTAFoTEB (data dostępu: 02.11.2021 r.) 

Opis: W nocy z 22 na 23 października 2021 r. czterdziestodwuletni mężczyzna dokonał aktu 

wandalizmu i kradzieży w kaplicy pw. św. Floriana w Hucie Dłutowskiej. Sprawca sforsował 

drzwi wejściowe do budynku, stłukł szybę witrażową, uszkodził tabernakulum oraz naczynie 

na wodę święconą, a także ukradł ze świątyni przedmioty kultu religijnego, m.in. Najświętszy 

Sakrament, lichtarze, dzwonki liturgiczne i kielichy. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 95-081 Huta Dłutowska (W) 

Województwo: łódzkie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.zyciepabianic.pl/informacje/na-sygnale/wandal-zdemolowal-

kaplice-w-hucie-dlutowskiej-ukradl-z-niej-cenne-przedmioty.html (data 

dostępu: 02.11.2021 r.) 

https://www.zyciepabianic.pl/informacje/na-sygnale/wandal-z-pabianic-

sprofanowal-kaplice.html (data dostępu: 02.11.2021 r.) 

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lodz/pabianice-akt-wandalizmu-w-

kaplicy/d837khn (data dostępu: 02.11.2021 r.)  
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90. Podpalenie przydrożnej kapliczki w Jasienicy 
Data: 07.11.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.radiokrakow.pl/data/article/3265664/300a98cd3070f31b3d6c52e9343ead83umundurowany-

policjant-stojacy-przed-kapliczka.jpg (data dostępu: 09.11.2021 r.) 

Opis: 7 listopada 2021 r. trzydziestoośmioletni mężczyzna włamał się do wnętrza przydrożnej 

kapliczki w Jasienicy i podpalił ją. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 32-400 Jasienica (W) 

Województwo: małopolskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27780979,pijany-wandal-

podpalil-przydrozna-kapliczke-chcial-ja-zniszczyc.html (data dostępu: 

09.11.2021 r.) 

https://sieprawinfo.pl/zatrzymano-sprawce-podpalenia-kapliczki-w-jasienicy 

(data dostępu: 09.11.2021 r.) 

https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/krakow/sprawca-podpalenia-

kapliczki-w-jasienicy-zatrzymany-na-goracym-uczynku (data dostępu: 

09.11.2021 r.)   
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91. Kradzież mienia z plebanii 

Archikatedry Oliwskiej w Gdańsku 
Data: 11.11.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/4c/78/6190e61a35c23_o_large.jpg (data dostępu: 15.11.2021 r.) 

Opis: 11 listopada 2021 r. nieznany sprawca okradł plebanię Archikatedry Oliwskiej w Gdańsku. 

Włamywacz, w trakcie trwającego w świątyni nabożeństwa, dostał się do budynku plebanii, 

wchodząc przez okno po stojącym tam rusztowaniu, a następnie splądrował co najmniej dwa 

pomieszczenia, skąd ukradł gotówkę oraz kilka wartościowych przedmiotów. 

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: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,27802842,wlamanie-do-

katedry-w-trakcie-mszy-za-ojczyzne.html (data dostępu: 15.11. 2021 r.) 

https://gdansk.naszemiasto.pl/zuchwala-kradziez-w-archikatedrze-oliwskiej-

co-skradziono/ar/c1-8545641 (data dostępu: 15.11. 2021 r.) 

https://deon.pl/kosciol/gdansk-wlamanie-i-kradziez-pieniedzy-z-katedry-

oliwskiej,1699763 (data dostępu: 15.11. 2021 r.)  
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92. Akt wandlizmu na cmentarzu 

w Nowogardzie 
Data: 13.11.2021 r. 

  

Opis: 13 listopada 2021 r. nieznani sprawcy powywracali znicze, połamali i powyrzucali do kosza 

kwiaty, a także oblali woskiem płyty nagrobne miejsc spoczynku osób duchownych 

na cmentarzu w Nowogardzie. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 72-200 Nowogard (M) 

Województwo: zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://radioszczecin.pl/1,431422,wandalizm-na-nowogardzkim-

cmentarzu?fbclid=IwAR2iv7g7flTfUVkx12-

E6AOKoBsu1ZpZibOkKLU5dFOBdNiTmjB3LOVnTtk  (data dostępu: 

14.11.2021 r.) 

https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/465113838433754 (data 

dostępu: 14.11.2021 r.)  
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93. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej 
Data: 14/15.11.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://www.lublin112.pl/wp-content/uploads/2021/11/110l41.jpg (data dostępu: 29.11.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://www.lublin112.pl/wp-content/uploads/2021/11/110l40.jpg (data dostępu: 29.11.2021 r.) 

Opis: W nocy z 14 na 15 listopada 2021 r. nieznani sprawcy dopuścili się aktu wandalizmu 

na terenie parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Wandale rozbili 3 latarnie oraz 3 lampy 

oświetlające elewację kościoła. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 18-30 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 21-010 Łęczna (M) 

Województwo: lubelskie 

Stan postępowania: Sprawa została zgłoszona na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=425673335633935&i

d=102439751290630 (data dostępu: 29.11.2021 r.) 

https://tubalecznej.pl/informacje-leczynskie/wandale-zniszczyli-lampy-do-

oswietlenia-kosciola-sw-marii-magdaleny-w-lecznej/b8kxETCSUUc4hIEjCcx0 

(data dostępu: 29.11.2021 r.) 

https://lublin.gosc.pl/doc/7240263.Zdewastowany-kosciol-w-

Lecznej?fbclid=IwAR1LL6PIEvreWbT7-

Mq99Lgf6nYPrBVP9aqgBeRGKKfpfTHZvbkXZb6rS1E (data dostępu: 

29.11.2021 r.) 

https://radio.lublin.pl/2021/11/leczna-wybil-szyby-w-zakrystii-kosciola-

sprawca-zostal-zatrzymany/ (data dostępu: 07.12.2021 r.)  
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94. Dewastacja kapliczki w Ciścu 
Data: 17.11.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://scontent-frx5-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-

6/257611210_467632674848537_1690707593092101232_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-

5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=jxXDGFjtF70AX_XrBpp&_nc_oc=AQkqQnbyaoEKb60ijNQ8TV2NzWy0uE-L-mTV4zNYhFb68THkBQ-

vtvA7kwwkyH4-2Cw&tn=jZGfnThuuXvmA4aa&_nc_ht=scontent-frx5-2.xx&oh=00_AT92kBUk-tyZ-

JXKAA1_7v7RAeExsOfiOMcaupmGhx7lQw&oe=62069F34 (data dostępu: 08.02.2022 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://scontent-frx5-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-

6/258337032_467632668181871_165400798338396675_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-

5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=EEa0rgBuslsAX9L-3tZ&_nc_ht=scontent-frx5-

2.xx&oh=00_AT83ON9p6OoHGCaRei3g3fkVuWZqyv1Ft2R0BrQgMQXxLg&oe=620728EC (data dostępu: 08.02.2022 r.) 

Opis: 17 listopada 2021 r. nieznany sprawca zdewastował kapliczkę w Ciścu. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 34-350 Cisiec (W) 

Województwo: śląskie 

Stan postępowania: chrześcijaństwo, katolickie 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, prawosławne 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/467633371515134 (data 

dostępu: 22.11.2021 r.) 

https://tvrepublika.pl/Zniszczono-kapliczke-w-Ciscu-Sprawca-w-miejscu-

znicz-zostawil-pusta-butelke,130812.html (data dostępu: 22.11.2021 r.)  
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95. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej 
Data: 24/25.11.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://www.lublin112.pl/wp-content/uploads/2021/11/110l43-1280x851.jpg (data dostępu: 29.11.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://www.lublin112.pl/wp-content/uploads/2021/11/110l39.jpg (data dostępu: 29.11.2021 r.) 

Opis: W nocy z 24 na 25 listopada 2021 r. osiemnastoletni mężczyzna dopuścił się aktu wandalizmu 

na terenie parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Wandal powybijał szyby w oknach 

kościoła oraz obydwu zakrystii, następnie wyciągnął znajdujące się w środku świątyni obrazki 

z wizerunkiem Matki Bożej, po czym porozrzucał je na ulicy obok kościoła. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 18-30 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 21-010 Łęczna (M) 

Województwo: lubelskie 

Stan postępowania: Sprawa została zgłoszona na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=431614188373183&i

d=102439751290630 (data dostępu: 29.11.2021 r.) 

https://lublin.gosc.pl/doc/7240263.Zdewastowany-kosciol-w-

Lecznej?fbclid=IwAR1LL6PIEvreWbT7-

Mq99Lgf6nYPrBVP9aqgBeRGKKfpfTHZvbkXZb6rS1E (data dostępu: 

29.11.2021 r.) 

https://radio.lublin.pl/2021/11/leczna-wybil-szyby-w-zakrystii-kosciola-

sprawca-zostal-zatrzymany/ (data dostępu: 07.12.2021 r.)  
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96. Dewastacja przydrożnej kapliczki 

w Starym Bazanowie 
Data: 11.2021 r. 

  

Opis: W listopadzie 2021 r. trzydziestosiedmioletni mężczyzna strącił krzyż z przydrożnej kapliczki 

w miejscowości Stary Bazanów. W toku postępowania ustalono, że sprawca zniszczył 

w listopadzie trzy kapliczki w miejscowościach Stary Bazanów, Janisze oraz Oszczywilk 

w gminie Ryki. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 08-500 Stary Bazanów (W) 

Województwo: lubelskie 

Stan postępowania: Sprawcy zostały postawione zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.eska.pl/lublin/zdewastowal-trzy-przydrozne-kapliczki-aa-S1nf-

rds3-7zGD.html (data dostępu: 07.12.2021 r.) 

https://regiony.tvp.pl/57222404/stracil-krzyze-z-kapliczek-nie-chcial-podac-

powodow#! (data dostępu: 07.12.2021 r.) 

https://swiatrolnika.info/wiadomosci-rolnicze/zycie-rolnika/37-latek-z-ryk-w-

woj-lubelskim-niszczyl-kapliczki-przydrozne.html (data dostępu: 07.12.2021 

r.)   
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97. Dewastacja przydrożnej kapliczki 

w Janiszach 
Data: 11.2021 r. 

  

Opis: W listopadzie 2021 r. trzydziestosiedmioletni mężczyzna strącił krzyż z przydrożnej kapliczki 

w miejscowości Janisze. W toku postępowania ustalono, że sprawca zniszczył w listopadzie 

trzy kapliczki w miejscowościach Stary Bazanów, Janisze oraz Oszczywilk w gminie Ryki. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 08-500 Janisze (W) 

Województwo: lubelskie 

Stan postępowania: Sprawcy zostały postawione zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.eska.pl/lublin/zdewastowal-trzy-przydrozne-kapliczki-aa-S1nf-

rds3-7zGD.html (data dostępu: 07.12.2021 r.) 

https://regiony.tvp.pl/57222404/stracil-krzyze-z-kapliczek-nie-chcial-podac-

powodow#! (data dostępu: 07.12.2021 r.) 

https://swiatrolnika.info/wiadomosci-rolnicze/zycie-rolnika/37-latek-z-ryk-w-

woj-lubelskim-niszczyl-kapliczki-przydrozne.html (data dostępu: 

07.12.2021 r.)   



 
 

Strona | 112  
 

98. Dewastacja przydrożnej kapliczki 

w Oszczywilku 
Data: 11.2021 r. 

  

Opis: W listopadzie 2021 r. trzydziestosiedmioletni mężczyzna strącił krzyż z przydrożnej kapliczki 

w miejscowości Oszczywilk. W toku postępowania ustalono, że sprawca zniszczył 

w listopadzie trzy kapliczki w miejscowościach Stary Bazanów, Janisze oraz Oszczywilk 

w gminie Ryki. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 08-500 Oszczywilk (W) 

Województwo: lubelskie 

Stan postępowania: Sprawcy zostały postawione zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.eska.pl/lublin/zdewastowal-trzy-przydrozne-kapliczki-aa-S1nf-

rds3-7zGD.html (data dostępu: 07.12.2021 r.) 

https://regiony.tvp.pl/57222404/stracil-krzyze-z-kapliczek-nie-chcial-podac-

powodow#! (data dostępu: 07.12.2021 r.) 

https://swiatrolnika.info/wiadomosci-rolnicze/zycie-rolnika/37-latek-z-ryk-w-

woj-lubelskim-niszczyl-kapliczki-przydrozne.html (data dostępu: 

07.12.2021 r.)   
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99. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. św. Jana Pawła II w Wojcieszynie 
Data: 04/05.12.2021 r. 

  

Źródło zdjęć: https://szczecinskie24.pl/wp-

content/uploads/2021/12/263104671_1088799368598816_5170008188483954941_n-1024x768.jpg (data dostępu: 07.12.2021 

r.) 

Opis: W nocy z 4 na 5 grudnia 2021 r. nieznani sprawcy dopuścili się aktu wandalizmu na terenie 

parafii pw. św. Jana Pawła II w Wojcieszynie. Wandale dwukrotnie przejechali przez teren 

kościoła, niszcząc ogrodzenie oraz ogród. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 72-200 Wojcieszyn (W) 

Województwo: zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Sprawa została zgłoszona na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/Wojcieszyn/posts/1088799215265498 (data 

dostępu: 07.12.2021 r.) 

https://szczecinskie24.pl/wojcieszyn-rozjechany-ogrod-i-zniszczony-plot-

kosciola-przypadek-czy-celowe-dzialanie/ (data dostępu: 07.12.2021 r.)  
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100. Dewastacja przydrożnej kapliczki 

w Głogowie 
Data: 18.12.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://wf2.xcdn.pl/files/21/12/21/081125_kXnf_a_83.jpg.webp (data dostępu: 23.12.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://wf1.xcdn.pl/files/21/12/21/082176_XAfe_b_98.jpg.webp (data dostępu: 23.12.2021 r.) 

Opis: 18 grudnia 2021 r. nieznany sprawca zaatakował i zniszczył kapliczkę Najświętszego Serca 

Pana Jezusa na terenie parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie. Wandal rozbił szybę 

chroniącą figurę Pana Jezusa w sześciu miejscach, uszkadzając również sam monument. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 67-200 Głogów (M) 

Województwo: dolnośląskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://m.niedziela.pl/artykul/75523/Zniszczona-kapliczka-Najswietszego-

Serca (data dostępu: 23.12.2021 r.) 

https://pl.aleteia.org/2021/12/21/trzy-sciete-krzyze-i-zniszczona-kapliczka-

kolejne-profanacje-w-lubuskim-i-na-dolnym-slasku/ (data dostępu: 

23.12.2021 r.) 

https://info.wiara.pl/doc/7280286.Zniszczona-figurka-Jezusa-Milosiernego 

(data dostępu: 23.12.2021 r.)  
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101. Dewastacja kościoła pw. Świętego Krzyża 

w Warszawie 
Data: 24/25.12.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://ipla-e3-22.pluscdn.pl/dituel/cp/uo/uo4vui7781y5dou65ep2hfam4jcou425.png  (data dostępu: 

28.12.2021 r.) 

Opis: W nocy z 24 na 25 grudnia 2021 r. mężczyzna zarejestrowany na kamerach monitoringu 

miejskiego zniszczył fasadę warszawskiego kościoła pw. Świętego Krzyża znajdującego się 

w Warszawie. Sprawca umieścił na elewacji napisy: "Tu będzie techno", "Świeckie państwo" 

oraz "PIS WON". 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 05-075 Warszawa (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-28/warszawa-

zdewastowana-elewacja-kosciola-magdalena-gawin-barbarzyncy-powinni-

sami-pokryc-koszty/ (data dostępu: 28.12.2021 r.) 

https://dorzeczy.pl/religia/244120/warszawa-zniszczono-fasade-bazyliki-

swietego-krzyza.html (data dostępu: 28.12.2021 r.) 

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/atak-na-bazylik%C4%99-

%C5%9Bwi%C4%99tego-krzy%C5%BCa-w-warszawie/ar-AAS8Yej?li=BBr5KbO 

(data dostępu: 28.12.2021 r.) 

https://www.rp.pl/prawo-karne/art19249791-trzy-miesiace-aresztu-

tymczasowego-za-malowanie-hasel-na-

kosciele?fbclid=IwAR2Dva10POZl_I77_HWoSUmF6JUy3d4jhozb1Z6jflrd5PVC

oxS4Lvf-YbU (data dostępu: 05.01.2022 r.)  
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102. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. św. Kazimierza w Policach 
Data: 27/28.12.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://dziennikpolicki.pl/images/wiadomosci/2021/aktualnosci/2021-12-28-wybito-szyby-w-plebanii.jpg (data 

dostępu: 28.12.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://dziennikpolicki.pl/images/wiadomosci/2021/aktualnosci/2021-12-28-wybito-szyby-w-plebanii-3.jpg 

(data dostępu: 28.12.2021 r.) 

Opis: W nocy z 27 na 28 grudnia 2021 r. dwudziestosiedmioletni mężczyzna dopuścił się aktu 

wandalizmu na terenie parafii pw. św. Kazimierza w Policach. Sprawca zerwał z budynku 

domu parafialnego zainstalowaną przy wejściu skrzynkę na korespondencję, wybił szyby 

w kilku oknach, a także poważnie uszkodził szklane drzwi wejściowe. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 18-30 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 72-009 Police (M) 

Województwo: zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dziennikpolicki.pl/aktualnosci/3969-wandalizm-na-terenie-parafii-sw-

kazimierza-wybito-szyby-w-plebanii.html (data dostępu: 28.12.2021 r.) 

https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/493252092286595 (data 

dostępu: 28.12.2021 r. )  
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103. Dewastacja przydrożnej kapliczki 

w Sikorzynie 
Data: 28.12.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-

6/271523913_498256361786168_4098214774548999476_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-

5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=RsRCIeVXlQUAX9sh9TI&_nc_ht=scontent-frx5-

1.xx&oh=00_AT9eBL32by7dsL2hkiJKV8TRNZQ9zRN9JQnjzrC3o5pB-Q&oe=62075C36 (data dostępu: 08.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-

6/271292623_498256358452835_2985357254256483398_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-

5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wbjEq0HWRakAX9cETJg&tn=jZGfnThuuXvmA4aa&_nc_ht=scontent-frt3-

1.xx&oh=00_AT8alZV5qQtuXA7nNDLz0SWtDyneY8W_Ypq1Ae4gAXyzCQ&oe=620746BC (data dostępu: 08.02.2021 r.) 

Opis: 28 grudnia 2021 r. czterech sprawców dopuściło się dewastacji przydrożnej kapliczki Matki 

Bożej Niepokalanego Serca znajdującej się w miejscowości Sikorzyno gm. Stężyca (na terenie 

parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Gołubi). Wandale rozbili figurę 

Matki Bożej: dolna część monumentu pozostała na miejscu zdarzenia, natomiast popiersie 

porzucone zostało na pobliskim polu. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

Miejscowość: 83-316 Sikorzyno (W) 

Województwo: pomorskie 

Stan postępowania: Sprawcy zostali zatrzymani. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/498259271785877 (data 

dostępu: 11.01.2022 r.) 

https://www.tysol.pl/a77129-Urwali-Matce-Boskiej-glowe-Profanacja-

kapliczki-w-Sikorzynie (data dostępu: 11.01.2022 r.)  
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1.  Dewastacja pomnika 

  św. Jana Pawła II w Szczecinie 
Data: 11.01.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://24kurier.pl/media/ciunpfxo/657812-facebook-stop-

bzdurom.jpg?crop=0.0401224983121142,0.44681254262674786,0.00432194613233016,0.204653380634643&cropmode=perc

entage&width=834&height=360&rnd=132549522359200000 (data dostępu: 12.01.2021 r.) 

Opis: 11 stycznia 2021 r. nieznany sprawca oblał czerwoną farbą pomnik św. Jana Pawła II 

na Jasnych Błoniach w Szczecinie oraz namalował czerwonym sprayem hasło "Wiedział" 

zamazując napis znajdujący się na monumencie: "Rodzina silna Bogiem, kraj silny rodziną". 

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: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://radioszczecin.pl/1,417779,pomnik-papieza-polaka-zdewastowany-

wideo-zdjecia (data dostępu: 12.01.2021 r.) 

 https://www.tvp.info/51761795/stop-bzdurom-pomnik-jana-pawla-ii-w-

szczecinie-oblany-farba-tvp-info (data dostępu: 12.01.2021 r.) 

 https://dorzeczy.pl/kraj/168370/zdewastowany-pomnik-papieza-bedzie-

zawiadomienie-do-prokuratury.html (data dostępu: 12.01.2021 r.) 

 https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2656452,Pomnik-Jana-Pawla-II-w-

Szczecinie-zdewastowany-Policja-szuka-sprawcow (data dostępu: 12.01.2021 

r.)  
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2. Dewastacja figury 

 Jezusa Chrystusa w Szczecinie 
Data: 12.01.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2021/thumb_960_0/2021-01-15_161070695312.jpg (data 

dostępu: 15.01.2021 r.) 

Opis: 12 stycznia 2021 r. nieznany sprawca uszkodził pomnik Jezusa Chrystusa znajdujący się 

na terenie parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie. Wandal 

odłamał figurze palce z obu dłoni. 

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://szczecin.naszemiasto.pl/ktos-zdewastowal-figure-chrystusa-na-

stolczynie-w/ar/c1-8088697 (data dostępu: 15.01.2021 r.) 

 https://radioszczecin.pl/1,417925,wandale-zniszczyli-pomnik-chrystusa-

zdjecia (data dostępu: 15.01.2021 r.) 
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3. Profanacja wizerunku Matki Bożej 

 podczas demonstracji solidarnościowej w Toruniu 
Data: 13.01.2021 r. 

  

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

0/p370x247/140024213_264444808500659_7863319870937416123_n.png?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=jj

XVaBSURFMAX87qbh4&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&_nc_tp=30&oh=ba10df2f3436abb18dc24eebf7beafb5&oe=602D52A4 (data 

dostępu: 20.01.2021 r.) 

Opis: 13 stycznia 2021 r. w Toruniu, podczas demonstracji solidarnościowej z płockimi 

aktywistkami oskarżonymi za "tęczową Maryję", młoda kobieta prezentowała transparent 

przedstawiający Matkę Bożą z tęczową aureolą oraz błyskawicą na ramieniu. Grafika 

zawierała podpis: "Mojej siostry będę bronić". 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: kobieta 

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/7,48723,26684263,tecza-nas-nie-obraza-

demonstracja-solidarnosciowa-z-oskarzonymi.html (data dostępu: 

20.01.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/264445311833942 (data 

dostępu: 20.01.2021 r.) 
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4. Zbezczeszczenie pomnika 

 św. Jana Pawła II w Warszawie 
Data:  9.01.2021 r. 

 

Opis: 29 stycznia 2021 r. demonstranci Strajku Kobiet podczas manifestacji w Warszawie 

przymocowali tęczową flagę z grafiką błyskawicy do pomnika św. Jana Pawła II. Protestujący 

śpiewali pod monumentem utwór religijny i skandowali wulgaryzmy. 

Sprawca:  inne 

Wiek sprawcy: nie dotyczy 

Płeć sprawcy: nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 05-075 Warszawa (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://tvrepublika.pl/Profanacja-podczas-Strajku-Kobiet-J-c-PiS-pod-

pomnikiem-sw-Jana-Pawla-II,111477.html (data dostępu: 30.01.2021 r.) 

 https://tvrepublika.pl/Nielegalna-demonstracja-radykalow-ze-Strajku-Kobiet-

Akty-wandalizmu-i-agresji-w-Warszawie-WIDEO,111470.html (data dostępu: 

30.01.2021 r.) 

 http://wdolnymslasku.com/2021/01/30/profanacja-podczas-strajku-kobiet-

jc-pis-pod-pomnikiem-sw-jana-pawla-ii/ (data dostępu: 30.01.2021 r.) 
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5. Zbeszczeszczony obraz Matki Bożej 

 na internetowej licytacji WOŚP 
Data: 05.02.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://img.dorzeczy.pl/img/licytacja-obrazu-matka-boska-

kermitowska/28/97/4841bfe34383752b5728ddd07fe4.jpeg (data dostępu: 06.02.2021 r.) 

Opis: Na początku lutego 2021 r. na internetowym portalu aukcyjnym Allegro darczyńca WOŚP 

wystawił na charytatywną licytację obraz, na którym Matka Boska zamiast Jezusa trzyma 

muppeta – żabę o imieniu Kermit. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: nie dotyczy (Internet) 

Województwo: nie dotyczy (Internet) 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/polityka/537994-skandaliczna-aukcja-na-wosp-kpina-z-

wiary (data dostępu: 06.02.2021 r.) 

 https://www.tvp.info/52160121/matka-boska-kermitowska-aukcja-

zakonczona-nie-bylo-ofert-kupna (data dostępu: 06.02.2021 r.) 

 https://www.tysol.pl/a60872-Matka-Boska-Kermitowska-Oburzajaca-aukcja-

na-WOSP (data dostępu: 06.02.2021 r.) 

 https://nczas.com/2021/02/09/czy-prokuratura-zajmie-sie-bluznierstwem-

wielkiej-orkiestry-owsiaka-wplynelo-zawiadomienie/ (data dostępu: 

13.02.2021 r.)  
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6. Kontrowersyjna rzeźba z krzyżem 

 w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu 
Data: 08.02.2021 r. 

  

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

0/p403x403/147870885_3656001927787201_133859688945555851_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=2&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=F7

iNCHlxHVsAX92gUNv&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&tp=6&oh=fc1807cb5f7504073ba6d34ccbcf6979&oe=604521EA (data 

dostępu: 08.02.2021 r.) 

Opis: W lutym 2021 r. w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu wystawiono instalację "Bez tytułu", 

wykonaną przez Tomasza Mroza, zawierającą w sobie krzyż oraz twarz z nosem o fallicznym 

kształcie. Kurator wystawy opisuje rzeźbę jako „głowostóp mający być parodią ascetycznej 

kontemplacji”. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 45-001 Opole (M) 

Województwo: opolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/52182708/krzyz-z-czyms-co-przypomina-genitalia-

prowokacyjna-rzezba-w-

opolu?fbclid=IwAR2vSM5dvTiAPw_gP2hVjAQWrjASmeUO6CvAe-

eiRYRZF2QLAtFICE7Qtd8 (data dostępu: 08.02.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/gswopole/posts/3656001967787197 (data 

dostępu: 08.02.2021 r.) 

 https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2021/02/08/rzezba-centrum-sztuki-

wspolczesnej-opole-tvp3-krzyz/ (data dostępu: 08.02.2021 r.) 

 https://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,26766185,do-galerii-sztuki-

wspolczesnej-przyszla-policja-w-sprawie-obrazy.html (data dostępu: 

09.02.2021 r.)  
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7. Zniszczenie figury Najświętszej Maryi Panny 

 w Częstochowie 
Data: 17/18.02.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/7c/a7/602f77fa01080_o,size,933x0,q,70,h,bee0e8.jpg (data dostępu: 

20.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/7c/a7/602f77fa339d5_o,size,933x0,q,70,h,abeca7.jpg (data dostępu: 

20.02.2021 r.) 

Opis: W nocy z 17 na 18 lutego 2021 r. nieznany sprawca odrąbał dłonie posągu Najświętszej Maryi 

Panny znajdującego się na terenie parafii pw. Świętych Pierwszych Męczenników Polski 

w Częstochowie. 

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: Sprawa nie została zgłoszona. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dziennikzachodni.pl/w-czestochowie-odrabano-dlonie-figurze-matki-

boskiej-dlonie-figury-zostaly-rzucone-na-ziemie-strasznie-to-przezylem-

mowi/ar/c15-15450912 (data dostępu: 20.02.2021 r.) 

 https://czestochowa.naszemiasto.pl/w-czestochowie-odrabano-dlonie-

figurze-matki-boskiej-rece/ar/c1-8145721 (data dostępu: 20.02.2021 r.) 

 https://wydarzenia.interia.pl/slaskie/news-w-czestochowie-odrabano-dlonie-

figurze-matki-boskiej,nId,5061807 (data dostępu: 20.02.2021 r.)  
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8. Dewastacja pomnika 

 św. Jana Pawła II w Obornikach 
Data: 18.03.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/c3/45/605395f44248f_o,size,933x0,q,70,h,823c33.jpg (data dostępu: 

19.03.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/a0/c8/605395f7c8cf7_o,size,933x0,q,70,h,1db16c.jpg (data dostępu: 

19.03.2021 r.) 

Opis: 18 marca 2021 r. nieznany sprawca pomalował czerwoną farbą dłonie, ornat i twarz pomnika 

przedstawiającego św. Jana Pawła II w Obornikach (woj. wielkopolskie). 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 64-600 Oborniki (M) 

Województwo: wielkopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: ttps://wpolityce.pl/kosciol/543626-nasz-news-zdewastowano-pomnik-jana-

pawla-ii-w-obornikach (data dostępu: 19.03.2021 r.) 

 https://epoznan.pl/news-news-115797-

zdewastowano_pomnik_jana_pawla_ii_w_obornikach (data dostępu: 

19.03.2021 r.) 

 https://oborniki.naszemiasto.pl/kolejny-akt-wandalizmu-w-obornikach-

nieznani-sprawcy/ar/c1-8189915 (data dostępu: 19.03.2021 r.)  
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9. Kampania reklamowa otwieracza do butelek 

 w kształcie odwróconego krucyfiksa 
Data: 26.03.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.metalnews.pl/images/2021/03/Nergal-Behemoth-otwieracz-do-butelek.jpg (data dostępu: 

02.04.2021 r.) 

Opis: W marcu 2021 r. w mediach społecznościowych znanego polskiego muzyka miała miejsce 

kampania zachęcająca do kupowania wyprodukowanych we współpracy z marką Hate 

Couture otwieraczy do butelek "Antichrist Bottle Opener", przedstawiających odwrócony 

krucyfiks. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: nie dotyczy (media społecznościowe) 

Województwo: nie dotyczy (media społecznościowe) 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia do Prokuratury. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://www.metalnews.pl/newsy/nergal-na-celowniku-z-powodu-

otwieracza-do-butelek/ (data dostępu: 02.04.2021 r.) 

 https://www.antyradio.pl/Muzyka/Rock-News/Nergal-znowu-sobie-grabi-

tym-razem-otwieraczem-do-butelek-Zamiast-raczki-ukrzyzowany-Jezus-

47111 (data dostępu: 02.04.2021 r.) 
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10. Udostępnienie w przestrzeni medialnej 

  nagrania dokumentującego znieważenie krzyża 
Data: 07.04.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/04/krzyz-profanowany.jpg (data dostępu: 23.04.2021 r.) 

Opis: W kwietniu 2021 r. młody mężczyzna udostępnił na profilu Tik-Tok nagranie dokumentujące 

dokonaną przez niego profanację krzyża. Mężczyzna kilkukrotnie zrzucił krzyż na podłogę 

i deptał go, po czym umieścił ten sam krzyż we wnętrzu klozetu (nazywając je "tajemniczym 

miejscem przechowywania" ukazanego symbolu wiary). 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: nie dotyczy (media społecznościowe) 

Województwo: nie dotyczy (media społecznościowe) 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia do Prokuratury. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://stopprofanacjom.pl/krzyz-deptany-i-wrzucony-do-muszli-klozetowej/ 

(data dostępu: 23.04.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/watch/?v=734516040573001 (data dostępu: 

13.04.2021 r.) 

 https://www.facebook.com/DariuszMateckiFanPage/posts/16784441089941

61 (data dostępu: 13.04.2021 r.) 
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11. Akt wandalizmu na terenie parafii 

  pw. Świętego Krzyża w Myśliborzu 
Data: 06/07.04.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2021/thumb_960_0/2021-05-09_162058197610.jpg (data 

dostępu: 10.05.2021 r.) 

Opis: W nocy z 6 na 7 maja 2021 r. nieznany sprawca dokonał dewastacji figur Jezusa Miłosiernego 

i św. siostry Faustyny Kowalskiej umieszczonych na placu przykościelnym parafii 

pw. Świętego Krzyża w Myśliborzu. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 74-300 Myślibórz (M) 

Województwo: zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://radioszczecin.pl/1,423259,wandalizm-w-mysliborzu-uszkodzona-

figura-sw-faus (data dostępu: 10.05.2021 r.) 

 https://telewizjarepublika.pl/zniszczono-figure-sw-siostry-faustyny-wandal-

stracil-jej-glowe,118209.html (data dostępu: 10.05.2021 r.) 

 https://www.wprost.pl/kraj/10445862/mysliborz-figura-sw-siostry-faustyny-

kowalskiej-pozbawiona-glowy.html (data dostępu: 10.05.2021 r.) 
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12. Dewastacja obrazu Trójcy Świętej 

  w Chodzieży 
Data: 17.05.2021 r. (data doniesienia medialnego) 

  

Źródło zdjęcia: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/05/chodziez-696x448.jpg (data dostępu: 24.05.2021 r.) 

Opis: W maju 2021 r. nieznany sprawca zdewastował obraz przedstawiający Boga Ojca, Syna 

Bożego i Ducha Świętego, znajdujący się nad tablicą upamiętniającą nieistniejący już kościół 

św. Trójcy w Chodzieży. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 64-800 Chodzież (M) 

Województwo: wielkopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fww 

w.facebook.com%2FFideiDefensorPL%2Fposts%2F347250416886764&show_

text=true&width=500 (data dostępu: 24.05.2021 r.) 

 https://stopprofanacjom.pl/kolejny-akt-chrystianofobii-alarmuje-osrodek-

monitorowania-chrystianofobii-fidei-defensor/ (data dostępu: 24.05.2021 r.) 
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13. Profanacja wizerunku Matki Bożej 

w Toruniu 
Data: 17.05.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://tysol.eu/imgcache/750x530/c//uploads/cropit/16224838711d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372884a5e69a57101ad75b

ac72b5431c757.jpg (data dostępu: 07.06.2021 r.) 

Opis: 17 maja 2021 r. grupa aktywistów LGBT publicznie sprofanowała obraz Maryi w Toruniu. 

Na obliczu Matki Bożej aktywiści umieścili kolorowe malowidło. Następnie przeszli przez 

rynek, stylizując demonstrację na katolicką procesję. O zdarzeniu poinformował 31 maja 

2021 r. Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor. 

Sprawca:  inne 

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/watch/?v=333828481474542 (data dostępu: 

07.06.2021 r.) 

 https://www.tysol.pl/a66502-video-Kolejna-profanacja-wizerunku-Maryi-

Aktywisci-LGBT-zamalowali-Jej-twarz (data dostępu: 07.06.2021 r.) 
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14. Akt wandalizmu na terenie parafii 

pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie 
Data: 19/20.06.2021 r. 

  

 Źródło zdjęcia: https://ipla-e3-18.pluscdn.pl/dituel/cp/k5/k5r9y377uz9dko5ymdm2n12nqm6yjuat.jpg (data dostępu: 

21.06.2021 r.) 

Opis: W nocy z 19 na 20 czerwca 2021 r. trzydziestodziewięcioletni mężczyzna dokonał profanacji 

oraz zniszczenia dwóch figur Matki Bożej znajdujących się na terenie parafii pw. Matki Bożej 

Jasnogórskiej w Szczecinie. Sprawca namalował na gablotach chroniących figury odwrócone 

krzyże oraz pentagram. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 70-001 Szczecin (M) 

Województwo: zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2759372,Szczecin-

profanacja-figur-Matki-Bozej-Sprawca-posluzyl-sie-symbolika-satanistyczna 

(data dostępu: 21.06.2021 r.) 

 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-06-21/szczecin-dochodzenie-

ws-profanacji-figur-przed-kosciolem/ (data dostępu: 21.06.2021 r.) 

 https://szczecin.tvp.pl/54436298/profanacja-w-szczecinie-wandale-zniszczyli-

figury-matki-bozej (data dostępu: 21.06.2021 r.) 

 https://www.tvp.info/54531772/profanacja-figur-przy-kosciele-w-szczecinie-

zatrzymano-39-latka (data dostępu: 26.06.2021 r.) 
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15. Popularyzowanie sprofanowanego 

wizerunku Maryi Dziewicy 
Data: 08.07.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/07/wlepka-aborcyjny-dream-team.jpg (data dostępu: 

14.07.2021 r.) 

Opis: 8 lipca 2021 r. za pośrednictwem facebookowego profilu Ośrodka Monitorowania 

Chrystianofobii Fidei Defensor opublikowana została informacja o rozpowszechnianiu przez 

Organizacje „Aborcyjny Dream Team” i “ADA Puławska” wlepki przedstawiającej 

przekształcony wizerunek Maryi Dziewicy trzymającej tabletki aborcyjne. 

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://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.f

acebook.com%2FFideiDefensorPL%2Fposts%2F381927383419067&show_tex

t=true&width=500 (data dostępu: 13.07.2021 r.) 

 https://marsz.info/czyste-diabelstwo-aborcjonisci-promuja-zabijanie-

nienarodzonych-przy-pomocy-obrazu-matki-bozej/ (data dostępu: 

13.07.2021 r.) 

 https://stopprofanacjom.pl/kolejna-profanacja-ze-strony-aborcjonistek-

wizerunkiem-matki-bozej-promuja-tabletki-aborcyjne/ (data dostępu: 

13.07.2021 r.) 
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16. Zniszczenie figury Matki Bożej 

w Kietrzu 
Data: 14.08.2021 r. (data doniesienia medialnego) 

  

Źródło zdjęcia: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/08/kapliczka-kietrz-matka-boza.jpg (data dostępu: 

18.08.2021 r.) 

Opis: Nieznany sprawca zniszczył figurę Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia usytuowaną 

w przydrożnej kapliczce w Kietrzu. Nagranie ukazujące skutki aktu wandalizmu zostało 

upublicznione w Internecie 14 sierpnia 2021 r. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 48-130 Kietrz (M) 

Województwo: opolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://stopprofanacjom.pl/stracona-figura-matki-bozej/ (data dostępu: 

18.08.2021 r.) 

https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/408612147417257 (data 

dostępu: 18.08.2021 r.) 
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17. Kradzież figur Matki Bożej 

z przydrożnych kapliczek w Dolaszewie 
Data: 17.08.2021 r. (data doniesienia medialnego) 

  

Źródło zdjęcia: https://stopprofanacjom.pl/wp-content/uploads/2021/08/dolaszewo-kapliczki-kradziez-figur-matki-bozej.jpg 

(data dostępu: 18.08.2021 r.) 

Opis: Nieznany sprawca ukradł figury Matki Bożej z co najmniej trzech kapliczek usytuowanych przy 

ścieżce rowerowej między Dolaszewem a Cykiem. Informacja o zdarzeniu została 

upubliczniona 17 sierpnia 2021 r. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 64-930 Dolaszewo (W) 

Województwo: wielkopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 

https://waszemedia.pl/?p=55995&fbclid=IwAR0g4SNMaYQu4xC8ZWjzoAFvsF

FMJhKAwkmrK65wV5Y-APOeJThlXaS_S04 (data dostępu: 18.08.2021 r.) 

https://stopprofanacjom.pl/okradziono-kapliczki-ci-ktorzy-sie-nimi-

opiekowali-wstawili-o-tym-informacje-w-kazdej-z-kapliczek/ (data dostępu: 

18.08.2021 r.) 
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18. Profanacja wizerunku Matki Bożej 

w Częstochowie 
Data: 21.08.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/E9Vicf7XsAM-p6S?format=jpg&name=small (data dostępu: 26.08.2021 r.) 

Opis: 21 sierpnia 2021 r. podczas tzw. marszu równości w Częstochowie demonstranci dopuścili się 

profanacji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej umieszczając w aureolach Matki Bożej 

i Jezusa sześciokolorowy symbol środowisk LGBT. 

Sprawca:  inne 

Wiek sprawcy: nie dotyczy 

Płeć sprawcy: nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 42-200 Częstochowa (M) 

Województwo: śląskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia do właściwych organów ścigania. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://stopprofanacjom.pl/kolejny-marsz-lgbt-w-czestochowie-i-kolejna-

profanacja-jest-zawiadomienie-do-prokuratury/ (data dostępu: 24.08.2021 r.) 

https://twitter.com/RBakiewicz/status/1429154058997276681 (data 

dostępu: 24.08.2021 r.) 
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19. Profanacja symboli religijnych 

podczas Marszu Równości w Gdańsku 
Data: 21.08.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://scontent-frx5-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-

6/240739368_413512436927228_2774896369820244301_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-

5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=O28yhBV13fMAX_hPxX0&_nc_ht=scontent-frx5-

2.xx&oh=00_AT_Qf9y1jMC5lJV1PaBlN7JdNiykJhFyp2YSWotHHt0ooA&oe=6206B9AD (data dostępu: 08.02.2022 r.) 

Opis: 21 sierpnia 2021 r. podczas Marszu Równości w Gdańsku aktywiści środowiska LGBT 

prezentowali wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus w sześciokolorowych aureolach 

oraz "tęczowe" krzyże. 

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://www.tysol.pl/a70618-Teczowe-Matki-Boskie-i-Krzyze-Liczne-

profanacje-na-marszu-rownosci-w-Gdansku (data dostępu: 26.08.2021 r.) 

https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/photos/a.117472499864558/4

13512433593895/ (data dostępu: 26.08.2021 r.) 
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20. Profanacja figury Matki Bożej 

w Warszawie 
Data: 16/17.09.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://radiowarszawa.com.pl/wp-content/uploads/2021/09/IMG_0411222.jpeg (data dostępu: 18.09.2021 r.) 

Opis: W nocy z 16 na 17 września 2021 r. w ogrodzie domu zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodziny 

Maryi w Warszawie nieznani sprawcy dokonali profanacji figury Matki Bożej. Miejscowy 

kapłan opisał przebieg zdarzeń następująco: „Zawiązano kabel telefoniczny na szyi 

[postumentu] Matki Bożej i figurę ściągnięto z cokołu. Nie wygląda ona na uszkodzoną, 

bo wpadła w miękką ziemię i w drobne liście”. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 05-075 Warszawa (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://radiowarszawa.com.pl/sprofanowano-figure-matki-bozej-w-aninie/ 

(data dostępu: 18.09.2021 r.) 

https://www.tvp.info/55912350/warszawa-profanacja-figury-matki-bozej-w-

ogrodzie-domu-zakonnego (data dostępu: 18.09.2021 r.) 

https://zyciestolicy.com.pl/kolejny-atak-na-katolikow-sprofanowano-figure-

matki-bozej-w-ogrodzie-w-domu-zakonnym-w-podwarszawskim-aninie/ 

(data dostępu: 18.09.2021 r.) 
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21. Dewastacja krzyża na nagrobku 

osoby duchownej w Grudziądzu 
Data: 02.10.2021 r. 

  

Opis: 2 października 2021 r. trzydziestodwuletni mężczyzna dopuścił się aktu wandalizmu miejsca 

pochówku budowniczego kościoła w Mniszku, ks. Józefa Lipskiego, ulokowanego przy parafii 

pw. św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu. Sprawcy postawiono zarzuty ograbienia miejsca 

spoczynku zmarłego poprzez wyrwanie, zabranie i zniszczenie krzyża będącego częścią 

nagrobka. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 86-300 Grudziądz (M) 

Województwo: kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://pomorska.pl/grudziadz-32latek-sprofanowal-krzyz-nagrobka-ks-

jozefa-lipskiego-pochowanego-przy-parafii-w-mniszku-zostal-

zatrzymany/ar/c1-15840823 (data dostępu: 10.10.2021 r.) 

https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/441463007465504 (data 

dostępu: 10.10.2021 r.) 
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22. Akt wandalizmu na przydrożnym krzyżu 

w centrum Zielonej Góry 
Data: 18.10.2021 r. 

  

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

transforms/1/vM0k9kuTURBXy8yNmVkMzAyNS01NjQzLTRiY2UtOGMyNS0yZmQ4ZTcyOGJmMzQuanBlZ5GTAs0DSM0B2IKhMA

WhMQE (data dostępu: 15.01.2022 r.) 

Opis: 18 października 2021 r. trzydziestojednoletni mężczyzna dopuścił się aktu wandalizmu piłując 

przydrożny krzyż ulokowany na os. Zastalowskiego w Zielonej Górze. Kilka godzin po 

wydarzeniu w internecie zostało opublikowane nagranie dokumentujące akt wandalizmu, na 

którym widać, jak sprawca posługujący się najpewniej akumulatorową szlifierką, piłuje 

drewnianą konstrukcję krzyża, następnie popycha go, a ten spada na ziemię. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 65-001 Zielona Góra (M) 

Województwo: lubuskie 

Stan postępowania: Sprawcy postawiono zarzuty. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.fakt.pl/wydarzenia/zielona-gora-ktos-scial-krzyz-na-

osiedlu/m9hpw1m (data dostępu: 19.10.2021 r.) 

https://dziennikzachodni.pl/akt-wandalizmu-w-centrum-zielonej-gory-

mezczyzna-pila-scial-przydrozny-krzyz-i-wszystko-nagral-podejrzany-jest-juz-

w-rekach/ar/c1-15860539 (data dostępu: 19.10.2021 r.) 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-10-20/zielona-gora-zarzuty-

dla-31-latka-za-sciecie-przydroznego-krzyza/ (data dostępu: 20.10.2021 r.) 

  



 
 

Strona | 141  
 

23. Profanacja figury Matki Bożej 

w Damasławku 
Data: 26.10.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/47/00/617ba09f8a3ac_o_large.jpg (data dostępu: 05.11.2021 r.) 

Opis: W nocy 26 października 2021 r. pięćdziesięciosiedmioletni mężczyzna obrzucił fekaliami 

figurę Matki Bożej w Damasławku. W trakcie postępowania policyjnego wyszło na jaw, że od 

sierpnia tego roku podobne czyny powtarzały się kilkukrotnie. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: powyżej 45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 62-110 Damasławek (W) 

Województwo: wielkopolskie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/kryminal/572119-obrzydliwa-profanacja-figura-matki-

bozej-oblana-fekaliami (data dostępu: 05.11.2021 r.) 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-10-30/wielkopolskie-figura-

matki-boskiej-w-damaslawku-oblana-fekaliami/ (data dostępu: 05.11.2021 r.) 

https://gloswielkopolski.pl/figura-matki-boskiej-w-damaslawku-oblana-

fekaliami-o-sytuacji-powiadomiono-policje-z-wagrowca/ar/c1-15878595 

(data dostępu: 05.11.2021 r.) 

https://wagrowiec.naszemiasto.pl/figura-matki-boskiej-w-damaslawku-

oblana-fekaliami-o/ar/c1-8522701 (data dostępu: 05.11.2021 r.) 
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24. Zniszczenie pomnika św. Jana Pawła II 

w Lwówku Śląskim 
Data: 01/02.11.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://lwowecki.info/wp-content/uploads/2021/11/pomnik-papieza-Jana-Pawla-II-w-Lwowku-Slaskim-2-

696x464.jpg (data dostępu: 07.11.2021 r.) 

Opis: W nocy z 1 na 2 listopada 2021 r. nieznani sprawcy zdewastowali pomnik św. Jana Pawła II, 

ulokowany przed kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lwówku Śląskim. 

Wandale pozbawili pomnik Ojca Świętego pastorału oraz pomarańczową farbą pomalowali 

oczy figury papieża, a pod nimi dorysowali łzy. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 59-600 Lwówek Śląski (M) 

Województwo: dolnośląskie 

Stan postępowania: Sprawa nie została zgłoszona. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://lwowecki.info/lwowek-slaski-wymalowali-pomnik-papieza-ojciec-

swiety-bez-pastoralu/ (data dostępu: 07.11.2021 r.) 

https://www.tvp.info/56745779/pomnik-jana-pawla-ii-pomalowany-farba-

figura-w-lwowku-slaskim-z-wylamanym-pastoralem (data dostępu: 

07.11.2021 r.) 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,27764740,lwowek-

slaski-pomnik-jana-pawla-ii-padl-ofiara-wandali-lzy.html (data dostępu: 

07.11.2021 r.) 
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25. Zniszczenie figury Chrystusa 

w Katowicach 
Data: 14.11.2021 r. (data doniesienia medialnego) 

  

Źródło zdjęciahttp://www.portal.katowice.pl/images/dane/katowice_panewniki_krzyz3.jpg (data dostępu: 15.11.2021 r.) 

Opis: 14 listopada 2021 r. Portal Katowice PL poinformował o zniszczeniu figury Chrystusa z krzyża 

ulokowanego w Panewnikach (osiedlu 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: http://www.portal.katowice.pl/wiadomosc.php?temat=298 (data dostępu: 

15.11.2021 r.) 

https://swiatrolnika.info/wiadomosci-rolnicze/zycie-rolnika/niemal-220-

letnia-zabytkowa-figura-chrystusa-w-panewnikach-zniszczona.html (data 

dostępu: 15.11.2021 r.) 
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26. Dewastacja figury Matki Bożej Niepokalanej 

w Gdyni 
Data: 14.11.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://fideidefensor.pl/wp-content/uploads/2021/11/My-Post-12.jpg (data dostępu: 08.02.2022 r.) 

Opis: 14 listopada 2021 r. nieznany sprawca zniszczył figurę Matki Bożej Niepokalanej znajdującą 

się pod wieżą kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 81-000 Gdynia (M) 

Województwo: pomorskie 

Stan postępowania: Sprawa została zgłoszona na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 

http://www.nspjgdynia.pl/Parafia_Najswietszego_Serca_Pana_Jezusa_w_Gd

yni/Ogoszenia/Wpisy/2021/11/19_Ogoszenia_21_XI_2021_r._Niedziela_Jezu

sa_Chrystusa_Krola_Wszechswiata.html (data dostępu: 22.11.2021 r.) 

https://fideidefensor.pl/2021/11/15/zniszczono-figure-nmp-w-parafii-pw-

najswietszego-serca-pana-jezusa-w-gdyni/ (data dostępu: 22.11.2021 r.) 
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27. Prowokacyjna kreacja postaci Matki Bożej 

w sztuce "Kora. Boska" 

krakowskiego Teatru Nowego Proxima 
Data: 11./12.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pch24.pl/wp-content/uploads/2021/12/proxima.jpg (data dostępu: 20.12.2021 r.) 

Opis: W listopadzie i grudniu 2021 r. na scenie krakowskiego Teatru Nowego Proxima wystawiano 

sztukę „Kora. Boska”, w której w sposób obrażający uczucia religijne wierzących 

przedstawiono postać Matki Bożej. Sztuka zawiera bulwersujące przedstawienie motywów 

maryjnych, nawiązujące do transwestytycznej subkultury drag queen. 

Sprawca:  inne 

Wiek sprawcy: nie dotyczy 

Płeć sprawcy: nie dotyczy 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 30-001 Kraków (M) 

Województwo: małopolskie 

Stan postępowania: Wystosowanie oficjalnej prośby o interwencję Ministra Sprawiedliwości. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://pch24.pl/profanacja-w-krakowskim-teatrze-teatr-nowy-z-

rownowaznia-dla-arcypowaznego-kultu-maryjnego-w-polsce/ (data dostępu: 

20.12.2021 r.) 

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27926666,drag-queen-zagrala-

matke-boska-prawica-apeluje-do-glinskiego.html?disableRedirects=true 

(data dostępu: 20.12.2021 r.) 
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28. Dewastacja trzech przydrożnych krzyży 

w miejscowości Koryta 
Data: 20.12.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/65/68/61c09ac2e9199_o_large.jpg (data dostępu: 20.12.2021 r.) 

Opis: 20 grudnia 2021 r. mężczyzna zniszczył trzy krzyże w miejscowości Koryta, przynależącej do 

parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Torzymiu (w powiecie sulęcińskim). Sprawca 

przy pomocy piły mechanicznej ściął dwa krzyże przydrożne, stojące przy wjeździe i wyjeździe 

z miejscowości oraz jeden ulokowany na miejscowym cmentarzu komunalnym. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 66-235 Koryta (W) pow. sulęciński 

Województwo: lubuskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.niedziela.pl/artykul/75502/Trzy-krzyze-sciete-na-terenie-parafii 

(data dostępu: 20.12.2021 r.) 

https://kurierlubelski.pl/lubuskie-trzy-krzyze-sciete-pila-mechaniczna-w-

parafii-torzym/ar/c1-15962841 (data dostępu: 20.12.2021 r.) 

https://polskatimes.pl/lubuskie-trzy-krzyze-sciete-pila-mechaniczna-w-

parafii-torzym/ar/c1-15962841 (data dostępu: 20.12.2021 r.) 
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29. Dewastacja krzyży na Barbarce 
Data: 29.12.2021 r. (data zgłoszenia medialnego) 

    

Źródło zdjęcia 1: https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/f5/89/61cc539b96868_o_large.jpg (data dostępu: 30.12.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2:https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/1f/02/61cc539eae152_o_large.jpg (data dostępu: 30.12.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 3:https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/56/f1/61cc53a9ac291_o_large.jpg (data dostępu: 30.12.2021 r.) 

Opis: W grudniu 2021 r. nieznani sprawcy zniszczyli 13 brzozowych krzyży tworzących plenerową 

Drogę krzyżową, zlokalizowaną między kaplicą św. Barbary a miejscem straceń w lesie 

Barbarka w Toruniu. 

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: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://polskatimes.pl/krzyze-na-barbarce-zdewastowane-kto-zniszczyl-

torunska-golgote/ar/c1-15973945 (data dostępu: 30.12.2021 r.) 

https://pomorska.pl/krzyze-na-barbarce-zdewastowane-kto-zniszczyl-

torunska-golgote/ar/c1-

15973945?fbclid=IwAR1dECjd53VCDEjcPkgrRnKPeVuQGZ8v-

yU4vD3uErFib_PwoWWrp1AfzwM (data dostępu: 30.12.2021 r.) 
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30. Zniszczenie figury Dzieciątka Jezus 

w Łodzi 
Data: 31.12.2021/01.01.2022 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: 

https://s6.tvp.pl/images2/6/f/5/uid_6f529491502a24ba258fe928060f1fdb1641051904871_width_900_play_0_pos_0_gs_0_hei

ght_506.jpg (data dostępu: 01.01.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: 

https://s5.tvp.pl/images2/e/3/8/uid_e38de1ab6469f63d5cd1d8a2ffc3740c1641051922698_width_900_play_0_pos_0_gs_0_he

ight_506.jpg (data dostępu: 01.01.2021 r.) 

Opis: W nocy z 31 grudnia 2021 r. na 1 stycznia 2022 r. nieznany sprawca zniszczył figurę Dzieciątka 

Jezus z szopki ulokowanej na placu katedralnym św. Jana Pawła II w Łodzi. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 

Miejscowość: 90-001 Łódź (M) 

Województwo: łódzkie 

Stan postępowania: Sprawa została zgłoszona na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/kosciol/580206-nieznani-sprawcy-uszkodzili-figurke-

dzieciatka-jezus (data dostępu: 01.01.2021 r.) 

https://deon.pl/kosciol/lodz-nieznani-sprawcy-zniszczyli-figurke-dzieciatka-

jezus,1786916 (data dostępu: 01.01.2021 r.) 

https://lodz.tvp.pl/57747802/zniszczona-szopka-pod-katedra-w-lodzi (data 

dostępu: 01.01.2021 r.) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KATEGORIA CZYNU IV 

Ograniczanie publicznego wyznawania wiary 
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1. Zakłócenie porządku mszy świętej 

 w Bazylice Mariackiej w Krakowie 
Data: 17.03.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://s3.tvp.pl/images2/c/e/d/uid_ced86c82e6964fef04a07fa18b8f14ed1615993673100_width_1280_play_0_pos_0_gs_0_h

eight_720_skandaliczne-zachowanie-mlodej-kobiety-podczas-nabozenstwa-fot-forumrobert-neumann.jpg (data dostępu: 

19.03.2021 r.)  

Opis: 17 marca 2021 r. dwudziestoletnia kobieta zakłóciła porządek podczas mszy świętej 

w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Kobieta rozebrała się podczas liturgii przy innych osobach 

i opluła kapłana. Nie był to pierwszy incydent z udziałem sprawczyni. Dwudziestolatka od 

kilku dni pojawiała się w Bazylice Mariackiej przeszkadzając w sprawowanych w świątyni 

nabożeństwach. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 18-30 

Płeć sprawcy: kobieta 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość: 30-001 Kraków (M) 

Województwo: małopolskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia na Policję. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.tvp.info/52828892/krakow-bazylika-mariacka-skandaliczne-

zachowanie-podczas-mszy-kobieta-rozebrala-sie-i-oplula-ksiedza (data 

dostępu: 19.03.2021 r.) 

 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-03-17/rozebrala-sie-na-mszy-i-

oplula-ksiedza-interweniowala-straz-miejska/ (data dostępu: 19.03.2021 r.) 

 https://www.antyradio.pl/News/Krakow-Rozebrala-sie-na-mszy-i-oplula-

ksiedza-Moze-uslyszec-zarzut-obrazania-uczuc-religijnych-46885 (data 

dostępu: 19.03.2021 r.) 
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2. Obklejenie toruńskich kościołów taśmami 

 z napisem "TEREN SKAŻONY" 
Data: 06/07.04.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://www.magnapolonia.org/wp-content/uploads/2021/03/teren-ska%C5%BCony-960x642.jpg (data 

dostępu: 30.03.2021 r.) 

Opis: W nocy z 27 na 28 marca 2021 r. nieznani sprawcy dokonali ataku na toruńskie kościoły. 

Bramy katolickich świątyń zostały obklejone żółto-czarną taśmą ostrzegawczą, na których 

naklejono kartkę z napisem: TEREN SKAŻONY Sars-CoV-2. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość: 87-100 Toruń (M) 

Województwo: kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://bydgoszcz.tvp.pl/53045211/torunskie-koscioly-oklejone-tasma-z-

napisem-teren-skazony (data dostępu: 30.03.2021 r.) 

 https://www.magnapolonia.org/narasta-hejt-wobec-katolikow-torunskie-

koscioly-oklejone-tasma-z-napisem-teren-skazony/ (data dostępu: 

30.03.2021 r.) 

 https://www.pch24.pl/nienawisc-do-katolikow-narasta--torunskie-koscioly-

obklejone-tasma-z-napisem-teren-

skazony,82999,i.html?fbclid=IwAR1rXKZNp_E9JRN4VkN0_63gWlx8MpRaYdLd

JLE0MDdMceTk2XzZraaatn4#ixzz6qZyginc3 (data dostępu: 30.03.2021 r.)  
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3. Zakłócenie porządku mszy świętej 

 i atak na kapłana w kościele 

 pw. św. Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdroju 
Data: 03.05.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://ipla-e3-17.pluscdn.pl/dituel/cp/dg/dgo9jku8w11st43wnw9e48rgvhqm3sj9.jpg (data dostępu: 

10.05.2021 r.) 

Opis: 3 maja 2021 r. w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Dusznikach trzydziestoośmioletni 

mężczyzna krótko po rozpoczęciu liturgii podszedł do księdza odprawiającego mszę i po 

wypowiedzeniu kilku słów skierował w jego stronę przedmiot przypominający broń palną. 

Napastnik został obezwładniony przez pozostałych uczestników mszy i wyprowadzony 

ze świątyni. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość: 57-340 Duszniki-Zdrój (M) 

Województwo: dolnośląskie 

Stan postępowania: Sprawca został zatrzymany. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/aktualnosci/biezace-

inf/38640,Przerwal-msze-swieta-i-skierowal-przedmiot-przypominajacy-bron-

palna-w-kierunku-.html (data dostępu: 10.05.2021 r.) 

 https://swidnica.gosc.pl/doc/6840702.Atak-z-pistoletem-na-kaplana-w-

czasie-Mszy-

swietej?fbclid=IwAR3__2hbTVZdr7lIMMnxsckyPCgh33z2Q4Cu3qH7tGOCbA7

eUbFD8-ibcBw (data dostępu: 10.05.2021 r.) 

 https://dorzeczy.pl/kraj/183425/napastnik-zostal-obezwladniony-przez-

uczestnikow-mszy.html (data dostępu: 10.05.2021 r.) 

 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-05-05/duszniki-zdroj-podczas-

mszy-celowal-w-ksiedza-atrapa-broni-zostal-aresztowany/ (data dostępu: 

10.05.2021 r.)  
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4. Zakłócenie mszy świętej 

w Zielonej Górze 
Data: 25.12.2021 r. 

  

Opis: 25 grudnia 2021 r. grupa nietrzeźwych mężczyzn zakłócała przebieg Mszy Pasterskiej 

w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Sprawcy rzucali w wiernych śnieżkami 

uniemożliwiając kontynuowanie nabożeństwa. Uczestnicy mszy wezwali na miejsce patrol 

policji. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

Miejscowość: 65-001 Zielona Góra (M) 

Województwo: lubuskie 

Stan postępowania: Policja wylegitymowała sprawców. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://wydarzenia.interia.pl/lubuskie/news-zielona-gora-zaklocali-pasterke-

rzucali-sniezkami-w-wiernych,nId,5729728 (data dostępu: 27.12.2021 r.) 

https://natemat.pl/389975,incydent-na-pasterce-w-zielonej-gorze (data 

dostępu: 27.12.2021 r.)  

https://www.tvp.info/57627597/zielona-gora-pijani-mezczyzni-zaklocili-

pasterke-rzucali-w-wiernych-sniezkami (data dostępu: 27.12.2021 r.)  
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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. Happening zwolenników aborcji 

 przed Kurią Metropolitalną w Krakowie 
Data: 07.02.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/bb/44/601ff1865d250_p.jpg?1612707564 (data dostępu: 08.02.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/a3/c4/601ff1973ad38_p.jpg?1612706199 (data dostępu: 08.02.2021 r.) 

Opis: 7 lutego 2021 r. przed krakowską Kurią Metropolitalną przy ul. Franciszkańskiej odbył się 

happening przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Organizatorzy manifestacji 

pod hasłem "Macie krew na rękach" umieścili na Facebooku specjalne oświadczenie i zachętę 

do udziału w proteście, w których wobec instytucji Kościoła Rzymskokatolickiego oraz osób 

duchownych zastosowano mowę nienawiści. Na miejscu pojawili się również manifestanci 

z wieszakami i transparentami zawierającymi motta: m.in. "Wyzwolić Polskę od konkordatu" 

czy "Wasze kaplice, nasze macice". 

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 sprawowała nadzór nad protestującymi. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://gazetakrakowska.pl/krakow-protestowali-przed-kuria-przeciwko-

zaostrzeniu-prawa-aborcyjnego-zdjecia/ar/c1-15430579 (data dostępu: 

08.02.2021 r.) 

 https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26764068,wasze-kaplice-nasze-

macice-niedzielny-spacer-z-wieszakami.html (data dostępu: 08.02.2021 r.) 

 https://www.se.pl/krakow/drastyczny-happening-komitetu-obrony-

demokracji-przed-krakowska-kuria-macie-krew-na-rekach-aa-1WDh-DfFM-

auTC.html (data dostępu: 08.02.2021 r.)  
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2. Znieważenie osób wierzących 
Data: 14.03.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/EwZVeH4XIAUG4kS?format=jpg&name=small (data dostępu: 16.03.2021 r.) 

Opis: 14 marca 2021 r. aktywista ruchu LGBT zamieścił na profilu społecznościowym komentarz 

znieważający osoby wierzące: "Nie wiem kto jest autorem, ale czy dałoby radę zrobić też 

wersję z King Kongiem? Zamiast rzygać tęczą mógłby np. niszczyć kościoły toporem 

zrobionym z jakiegoś patriotycznego pomnika, który zostawiłaby po sobie ładny tęczowy ślad. 

Bardzo proszę" oraz "Więc z całym szacunkiem - bo wiem, że masa katolików nie utożsamia 

się z tym, co wyrabia ich kościół - ale chętnie ich jednak wrzucę do worka, a ten worek gdzieś 

do jeziora". 

Sprawca: osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: 30-45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość: nie dotyczy (media społecznościowe) 

Województwo: nie dotyczy (media społecznościowe) 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dorzeczy.pl/kraj/176068/logitech-zrywa-wspolprace-ze-stelmachem-

youtuber-zartowal-nt-mordowania-katolikow.html (data dostępu: 

16.03.2021 r.) 

 https://www.fronda.pl/a/koscioly-chcial-niszczyc-toporem-logitech-zerwal-

wspolprace-z-radykalnym-aktywista-lgbt,158687.html (data dostępu: 

16.03.2021 r.) 

 https://www.tysol.pl/a62735-Koscioly-niszczyc-toporem-Logitech-zawiesza-

wspolprace-z-radykalnym-aktywista-LGBT (data dostępu: 16.03.2021 r.) 

 https://wpolityce.pl/polityka/543317-firmy-wycofuja-sie-ze-wspolpracy-z-

aktywista-lgbt (data dostępu: 16.03.2021 r.)  
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3. Hasła znieważające osoby wierzące 

prezentowane na wystawie 

w białostockiej galerii sztuki 
Data: 09.08.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: https://pbs.twimg.com/media/EwZVeH4XIAUG4kS?format=jpg&name=small (data dostępu: 16.03.2021 r.) 

Opis: 9 sierpnia 2021 r. radny Solidarnej Polski poinformował o zamieszczeniu na wystawie 

„Na początku był czyn” w białostockiej Galerii Arsenał skandalicznych treści znieważających 

i promujących mowę nienawiści m.in. wobec osób wierzących. 

Sprawca: inne 

Wiek sprawcy: nie dotyczy 

Płeć sprawcy: nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość: 15-000 Białystok (M) 

Województwo: podlaskie 

Stan postępowania: Złożenie zawiadomienia do właściwych organów ścigania. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo 

Źródło informacji: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/561917-skandaliczne-tresci-na-

wystawie-radny-lukaszewicz-reaguje (data dostępu: 24.08.2021 r.) 

https://podlaskie24.pl/artykul/kultura/gorszaca-wystawa-w-galerii-arsenal/ 

(data dostępu: 24.08.2021 r.) 

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/203198 (data dostępu: 

24.08.2021 r.) 

https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/photos/a.117472499864558/4

08646590747146/ (data dostępu: 24.08.2021 r.)   
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4. Szerzenie mowy nienawiści względem katolików 

w oficjalnej wypowiedzi posła KO 
Data: 28.08.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia: 

https://media.wplm.pl/thumbs/960/OTYwL3VfMS9jY19lNDY0OC9wLzIwMjEvMDgvMjkvMTIwMC84MTMvMTUwY2VlNGQ2NW

MzNDY2YjgyNzY4MzAwN2U5NTA3NjMuanBlZw==.jpeg (data dostępu: 30.08.2021 r.) 

Opis: 28 sierpnia 2021 r., podczas oficjalnego panelu Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie, poseł 

Koalicji Obywatelskiej w wypowiedzi na temat prognozowanej separacji państwa i Kościoła 

mającej nastąpić w przyszłości, stwierdził: "To jest uczciwa kara za to, co się stało. Musimy 

was spiłować z pewnych przywilejów dlatego, że znowu podniesiecie głowę, jeśli się coś 

zmieni". 

Sprawca: osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: powyżej 45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość: 10-001 Olsztyn (M) 

Województwo: warmińsko-mazurskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://dorzeczy.pl/religia/196772/skandaliczne-slowa-nitrasa-chce-karac-

kosciol-i-pilowac-katolikow-z-przywilejow.html (data dostępu: 30.08.2021 r.) 

https://wpolityce.pl/polityka/564214-burza-na-tt-po-slowach-nitrasa-o-

opilowaniu-katolikow (data dostępu: 30.08.2021 r.) 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-08-29/musimy-was-opilowac-

z-pewnych-przywilejow-oburzenia-po-slowach-slawomira-nitrasa/ (data 

dostępu: 30.08.2021 r.) 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/nitras-o-karze-dla-kosciola-fala-

komentarzy/kkqexj3 (data dostępu: 30.08.2021 r.)  
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5. Akcja "AntyHomofobus" 
Data: 28.09.-01.10.2021 r. 

   

Źródło zdjęcia 1: https://bi.im-g.pl/im/d2/5b/1a/z27639762V,W-piatek-po-torunskich-ulicach-jezdzi-AntyHomofobu.jpg (data 

dostępu: 10.10.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://bi.im-g.pl/im/ec/5a/1a/z27633900V,Spotkanie-z-inicjatorkami-akcji-antyhomofobusa.jpg (data 

dostępu: 10.10.2021 r.) 

Opis: Od 28 września do 1 października 2021 r. na ulicach czterech polskich miast (Kielc, 

Częstochowy, Bydgoszczy oraz Torunia) odbyła się akcja "Antyhomofobus" organizowana 

przez kolektyw Same Plusy, czyli aktywistki Zespołu Świeckie Państwo Rady Konsultacyjnej 

przy Ogólnopolskim Strajku Kobiet. Akcja polegała na pojawianiu się w wybranych 

lokalizacjach Antyhomofobusa, czyli furgonetki z wymalowanym hasłem 'Pedofile grasują 

najczęściej w Kościele i tradycyjnej rodzinie' oraz kontrowersyjną grafiką. 

Sprawca: inne 

Wiek sprawcy: nie dotyczy 

Płeć sprawcy: nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość: 25-900 Kielce (M), 42-200 Częstochowa (M), 28–106 Bydgoszcz (M), 87-100 

Toruń (M) 

Województwo: świętokrzyskie, śląskie, kujawsko-pomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,27638700,antyhomofobus-krazy-

po-ulicach-torunia-wyruszyl-spod-kosciola.html (data dostępu: 10.10.2021 r.) 

https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,27633753,antyhomofobus

-w-bydgoszczy-nie-siejemy-nienawisci-pokazujemy.html (data dostępu: 

10.10.2021 r.) 

https://tylkotorun.pl/antyhomofobus-pod-uczelnia-o-rydzyka-pedofile-

grasuja-najczesciej-w-kosciele/ (data dostępu: 10.10.2021 r.) 

https://www.wprost.pl/kraj/10496326/na-ulicach-czterech-miast-pojawi-sie-

antyhomofobus-z-haslem-wymierzonym-min-w-ksiezy.html (data dostępu: 

10.10.2021 r.)  
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6. Publiczne znieważanie katolików 

przez profesora UW 
Data: 22.10.2021 r. (data doniesienia medialnego) 

  

Opis: W październiku 2021 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego znieważył osoby wierzące w 

publicznym wpisie w mediach społecznościowych. W internetowym poście profesora wobec 

katolików znalazły się określania takie jak: "katolickie bydlaki", "dość tolerancji dla chorych, 

fanatycznych, katotalibskich wywodów", "będę zwalczał katotalibów", "oni nie zasługują na 

szacunek", a także "z nimi się nie gada, ich się zwalcza!". 

Sprawca: osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: powyżej 45 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość: nie dotyczy (media społecznościowe) 

Województwo: nie dotyczy (media społecznościowe) 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: 

https://www.facebook.com/OsrodekMonitorowaniaAntypolonizmu/posts/16

30944967251101 (data dostępu: 24.10.2021 r.) 

https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/451000066511798 (data 

dostępu: 24.10.2021 r.)  



 
 

Strona | 161  
 

7. Znieważanie osób duchownych 

podczas marszu "Ani jednej więcej" w Krakowie 
Data: 07.11.2021 r. 

  

Opis: 7 listopada 2021 r. demonstranci marszu "Ani jednej więcej" w Krakowie przechodząc obok 

Kurii Metropolitalnej krzyczeli hasło "Episkopat do więzienia" oraz kierowali wulgarne okrzyki 

pod adresem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. 

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://wiadomosci.onet.pl/krakow/ani-jednej-wiecej-kolejny-dzien-

protestow-tlumy-na-ulicach-krakowa/3jbyvk7 (data dostępu: 09.11.2021 r.) 

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-strajk-kobiet/news-marsz-dla-izy-ani-

jednej-wiecej-w-krakowie-i-katowicach,nId,5630744#crp_state=1 (data 

dostępu: 09.11.2021 r.) 

https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-ani-jednej-wiecej-krakow-katowice-

protesty-po-smierci-30-let,nId,5630743 (data dostępu: 09.11.2021 r.)  
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8. Akt antysemicki podczas Marszu Niepodległości 

w Kaliszu 
Data: 11.11.2021 r. 

  

Opis: 11 listopada 2021 r. uczestnicy Marszu Niepodległości w Kaliszu, wznosząc antysemickie 

hasła, przemaszerowali na Główny Rynek, gdzie spalili tekst Statutu Kaliskiego, przywileju 

tolerancyjnego dla Żydów, wydanego przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego w 1264 r. 

Sprawca: inne 

Wiek sprawcy: nie dotyczy 

Płeć sprawcy: nie dotyczy 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość: 62-800 Kalisz (M) 

Województwo: wielkopolskie 

Stan postępowania: Policja wszczęła dochodzenie. 

Religia/wyznanie: judaizm 

Źródło informacji: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-11-14/antysemicki-incydent-

w-kaliszu-prokuratura-wszczela-sledztwo-po-spaleniu-statutu-kaliskiego/ 

(data dostępu: 14.11.2021 r.) 

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-antysemicki-marsz-w-kaliszu-

prokuratura-wszczela-postepowani,nId,5644640#crp_state=1 (data dostępu: 

14.11.2021 r.) 

https://wiadomosci.wp.pl/antysemickie-wydarzenia-w-kaliszu-jest-

komentarz-izraela-6704641784335296a (data dostępu: 14.11.2021 r.)  
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9. Publiczne pochwalenie przestępstwa 

przeciwko osobie duchownej przez posłankę 

podczas obrad Sejmu 
Data: 16.11.2021 r. 

  

Opis: 16 listopada 2021 r. podczas wystąpienia posłanki  Anny Marii Siarkowskej na temat pobicia 

ze skutkiem śmiertelnym franciszkanina o. Maksymiliana Adama Świerzyńskiego jedna 

z posłanek publicznie pochwaliła przestępstwo przeciwko zakonnikowi, krzycząc z ław 

sejmowych "dobrze mu tak". 

Sprawca: osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość: 05-075 Warszawa (M) 

Województwo: mazowieckie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji:       https://zyciesiedleckie.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/584_siedlce/31276_w-

sejmie-o-zabojstwie-zakonnika-w-siedlcach-.html (data dostępu: 18.11.2021 

r.) 

https://polskatimes.pl/zamordowano-ksiedza-poslanka-krzyknela-dobrze-

mu-tak-siarkowska-niech-sie-pani-ujawni/ar/c1-15905795 (data dostępu: 

18.11.2021 r.) 

https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/awantura-w-sejmie-siarkowska-

bronila-ksiedza-chodzi-o-morderstwo-aa-cytG-S8Mm-37iD.html (data 

dostępu: 18.11.2021 r.)  
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10. Skandaliczny wpis posłanki pod informacją 

o śmierci osoby duchownej 
Data: 12.12.2021 r. 

  

Opis: 12 grudnia 2021 r. posłanka Lewicy pod postem dziennika Fakt na Facebooku, informującym 

o śmierci arcybiskupa Stanisława Nowaka, umieściła komentarz nawołujący do radowania się 

ze śmierci osoby duchownej o treści: „Kolejny katolik, który wciskał ludziom bajki o niebie i 

piekle, więc wszyscy powinni się radować, że już tam jest”. 

Sprawca: osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: powyżej 45 

Płeć sprawcy: kobieta 

Kategoria czynu: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

Miejscowość: nie dotyczy (media społecznościowe) 

Województwo: nie dotyczy (media społecznościowe) 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.stefczyk.info/2021/12/12/skandaliczne-slowa-poslanki-lewicy-

nt-smierci-arcybiskupa-wszyscy-powinni-sie-radowac-ze-tam-jest/ (data 

dostępu: 21.12.2021 r.) 

https://czyztak.pl/kategoria/informacje/lewicy-o-smierci-biskupa-wciskal-

bajki-wszyscy-powinni-sie-radowac-ze-juz-tam-jest (data dostępu: 

21.12.2021 r.)  
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1. Akt wandalizmu 

 na terenie ruin Cerkwi w Kniaziach 
Data: 12.03.2021 r. 

  

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

transforms/1/z4sk9kpTURBXy83NDYwYzlkZDkzNWVhZTA0MTUyNTZlNjA4NDE1ZTI5ZS5qcGeTlQMAHs0DwM0CHJMFzQMUzQG8

kwmmMjY4ZDU1BoGhMAU/odwrocony-krzyz-na-ruinach-cerkwi.webp (data dostępu: 17.05.2021 r.) 

Opis: 12 marca 2021 r. Lubyckie Stowarzyszenie Regionalne poinformowało o akcie wandalizmu 

dokonanym przez nieznanych sprawców na terenie ruin cerkwi grekokatolickiej w Kniaziach. 

Na murach ruin świątyni obok odwróconego krzyża namalowano między innymi symbol 

przypominający białego pentakla (popularny symbol magiczny, przypominający pentagram) 

oraz odwróconą runę Othala (talizman, który ma odpowiadać za dobrobyt). 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: inne 

Miejscowość: 22-680 Kniazie (W) 

Województwo: lubelskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=285267842952052&id=10 

5410124271159 (data dostępu: 17.05.2021 r.) 

 https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/odwrocony-krzyz-i-pentagramy-na-

ruinach-cerkwi-krecono-tutaj-zimna-wojne/06yr6kc (data dostępu: 

17.05.2021 r.) 

 https://tvn24.pl/bialystok/kniazie-ktos-pomazal-sciany-ruin-cerkwi-sprzed-

wiekow-5045007 (data dostępu: 17.05.2021 r.)  
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2. Chuligański występek 

 w Bazylice Archikatedralnej 

 pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie 
Data: 09.05.2021 r. 

  

Źródło zdjęcia 1: https://pbs.twimg.com/media/E0-QOFiXMAADVIw?format=jpg&name=360x360 (data dostępu: 10.05.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://pbs.twimg.com/media/E0-QMKVWEAIcfho?format=jpg&name=360x360 (data dostępu: 10.05.2021 r.) 

Opis: 9 maja 2021 r. na terenie Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła 

w Szczecinie doszło do chuligańskiego występku: mężczyzna wszedł do prezbiterium, zdjął 

z krzyża stułę, założył na siebie i siadł przed ołtarzem na miejscu przeznaczonym dla 

głównego celebransa. Do zdarzenia doszło około godziny 15.00, gdy katedra pozostawała 

otwarta dla zwiedzających. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: mężczyzna 

Kategoria czynu: inne 

Miejscowość: 70-001 Szczecin (M) 

Województwo: zachodniopomorskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/342161454062327 (data 

dostępu: 10.05.2021 r.) 

 https://www.magnapolonia.org/chuliganski-wybryk-w-bazylice-

archikatedralnej-pw-sw-jakuba-apostola-w-szczecinie/ (data dostępu: 

10.05.2021 r.) 

 https://tvrepublika.pl/Chuligani-w-kosciele-Lac-i-patrzec-czy-rowno-

puchnie,118271.html (data dostępu: 10.05.2021 r.)  
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3. Akt wandalizmu w kościele ewangelickim 

 w Starych Prażuchach 
Data: 21.05.2021 r. (data doniesienia medialnego) 

   

Źródło zdjęcia 1: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/91/9c/60a76ff266651_o,size,933x0,q,70,h,90291f.jpg (data dostępu: 

24.05.2021 r.) 

Źródło zdjęcia 2: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/fa/7b/60a772d1d2275_o,size,933x0,q,70,h,5585fd.jpg (data dostępu: 

24.05.2021 r.) 

Źródło zdjęcie 3: https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/e1/f6/60a77083e4b80_o,size,933x0,q,70,h,656138.jpg (data dostępu: 

24.05.2021 r.) 

Opis: W nieczynnym i zamkniętym kościele ewangelickim w Starych Prażuchach (w gminie Ceków-

Kolonia) niezidentyfikowani osobnicy dokonali malunków na ścianach wewnątrz świątyni. 

Jednym z rysunków wykonanych przez sprawcę jest 5 metrowy symbol okultystyczny. 

Sprawca:  osoba fizyczna 

Wiek sprawcy: nieznany 

Płeć sprawcy: nieznana 

Kategoria czynu: inne 

Miejscowość: 62-834 Stare Prażuchy (W) 

Województwo: wielkopolskie 

Stan postępowania: Brak informacji o postępowaniu. 

Religia/wyznanie: chrześcijaństwo, katolickie 

Źródło informacji: https://zyciekalisza.pl/artykul/tajemnicza-profanacja/1176095 (data dostępu: 

24.05.2021 r.) 

 https://kalisz.naszemiasto.pl/kosciol-w-starych-prazuchach-czy-w-

podkaliskiej-swiatyni/ar/c1-8288302 (data dostępu: 24.05.2021 r.)  
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monitoring naruszeń: https://laboratoriumwolnosci.pl/interaktywna-mapa/ 

 

 

Wnioski 

 

 

a.  Wnioski statystyczno-porównawcze: Polska w latach 2019-2021 
b.  Wnioski porównawcze: świat i Europa w roku 2021 
 
 
a. Wnioski statystyczno-porównawcze: Polska w latach 2019-20218 

 

1. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku na podstawie doniesień medialnych 

odnotowano 158 naruszeń prawa do wolności sumienia i wyznania względem 

instytucji religijnych i osób wierzących w Polsce: 8 ataków fizycznych na osoby 

wierzące: duchowieństwo i świeckich, 103 akty zniszczenia i znieważenia miejsc kultu, 
 

8 Dane statystyczne z roku 2019 pochodzą z: Laboratorium Wolności Religijnej, Raport przedstawiający 
przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej w Polsce w odniesieniu do chrześcijan w 2019; dane 
statystyczne z roku 2020 pochodzą z: Laboratorium Wolności Religijnej, Raport przedstawiający przypadki 
naruszenia prawa do wolności religijnej w Polsce w odniesieniu do chrześcijan w 2020. 
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30 przypadków niszczenia i znieważania symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej, 4 wydarzenia mające znamiona ograniczania publicznego wyznawania 

wiary, 10 zdarzeń posiadających szeroko pojęte cechy nawoływania do nienawiści na 

tle różnic wyznaniowych albo znieważania grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu 

jej przynależności wyznaniowej oraz 3 naruszenia motywowane antyreligijnie ujęte w 

kategorii „Inne”. Przypadki te stanowią przejaw wrogości wobec religii, choć nie 

odzwierciedlają realnej skali naruszeń względem wolności 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 utrzymującą się od stycznia 2020 r. wysoką skalę 

dyskryminacji osób wierzących, a także dewastacji miejsc kultu, znieważania i 

niszczenia znaków oraz symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Ogólna liczba 

naruszeń dokonanych w roku 2021 zmniejszyła się w porównaniu do roku 2020 

(odnotowano wówczas 311 przypadków), znacznie jednak przewyższa liczbę aktów 

motywowanych antyreligijnie z roku 2019 (łącznie 72 przypadki). 

 Mając na uwadze szczególne wydarzenia roku 2020, a więc eskalację naruszeń w 

postaci niszczenia miejsc kultu oraz nawoływania do nienawiści względem 

duchowieństwa katolickiego, dokonanych na terenie Polski po wydaniu orzeczenia TK 

w sprawie aborcji eugenicznej (w dniach 22-31 października 2020 r. w czasie trwania 

tzw. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet odnotowano 141 ataków skierowanych 

przeciwko Kościołowi Rzymskokatolickiemu), należy stwierdzić, że, wyjąwszy 

wskazany powyżej okres wzmożonych reakcji antyreligijnych, średnia miesięczna 

skala zjawiska dyskryminacji osób wierzących w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 

grudnia 2021 r. utrzymuje się na podobnym poziomie. 

3. W roku 2021 znacznie wzrósł odsetek naruszeń z kategorii: Niszczenie i znieważanie 

miejsc kultu (wzrost o 12,78% w odniesieniu do roku 2020). W ramach tej grupy 

czynów pojawiły się akty dewastacji, profanacji (umieszczenie obraźliwych 

i wulgarnych napisów lub symboli satanistycznych), częściowe zniszczenie mienia, 

podpalenia, włamania oraz kradzieże dokonywane w miejscach sakralnych 

(katedrach, sanktuariach, kościołach, kapliczkach, cerkwiach, zakonach i klasztorach) 
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oraz na terenach, na których wierni praktykują obrzędy religijne (cmentarze, kapliczki 

przydrożne). Tym samym kategoria ta, podobnie jak w roku 2019 i 2020, stanowiła 

najliczniejszą grupę naruszeń motywowanych antyreligijne w Polsce. 

4. 86,07% odnotowanych naruszeń prawa do wolności religii w Polsce w 2021 roku 

dotyczyło zdarzeń przeciwko wyznaniu katolickiemu (136 przypadków). Ofiarami 

ataków z powodu swej wiary były także osoby/wspólnoty przynależne do wyznania 

grekokatolickiego (1 przypadek), prawosławnego (1 przypadek), ewangelicko-

augsburskiego (3 przypadki) oraz wyznawcy judaizmu (5 przypadków). 12 naruszeń 

zostało przyporządkowanych jako akty znieważające wartości wspólne dla wszystkich 

chrześcijan (profanacje krzyża lub akty wandalizmu dokonane na terenach 

nekropolii). 

5. Zdarzenia zgłoszone na Policję lub Prokuraturę stanowiły 70,25% wszystkich ujętych 

w raporcie kazusów, co oznacza, że w odniesieniu do roku 2020 znacznie wzrósł 

odsetek przestępstw antyreligijnych zgłaszanych odpowiednim służbom (wzrost o 

24,59%). 1,90% aktów naruszeń nie zgłoszono właściwym organom ścigania. W 

odniesieniu do 27,85% wszystkich kazusów w środkach publicznego przekazu nie 

podano informacji o stanie postępowania. 

 Powyższe dane wskazują na wzrost świadomości osób wierzących oraz wspólnot 

religijnych odnośnie do przysługujących im praw oraz form ochrony. Analiza ta 

ukazuje także pozytywną zmianę dokonującą się w przestrzeni informacyjnej: wzrost 

zainteresowania mediów postępowaniem dochodzeniowym względem sprawców (w 

roku 2021 w mediach podano stan postępowania w odniesieniu do 72,15% 

przypadków, natomiast w roku 2020 stan postępowania podano w odniesieniu do 

48,87% przedstawianych w środkach publicznego przekazu naruszeń). 

6. W 2021 r., podobnie jak w roku ubiegłym, wśród województw z największą ilością 

naruszeń występują: 

a. województwo mazowieckie - 22 akty (13,92%) 

b. województwo małopolskie - 16 aktów (10,13%) 

c. województwo śląskie - 13 aktów (8,23%) 

7. Z analizy doniesień medialnych wynika, że ataki wobec osób wierzących ze względu 

na ich przynależność religijną rodzą napięcia społeczne, wywołują niepokój we 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
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wspólnotach lokalnych, powodują poczucie zagrożenia i nieakceptowania ze względu 

na swoją przynależność religijną i chęć jej manifestowania. 

 
 
 
 

b.  Wnioski porównawcze: świat i Europa w roku 2021 

 

W perspektywie globalnej w 2021 r. można było zaobserwować pogłębianie się 

tendencji dostrzegalnych w latach poprzednich. Po raz kolejny istotnym czynnikiem wpływu 

na swobodę praktykowania wolności sumienia i religii stały się restrykcje związane z 

pandemią. Wartym odnotowania zjawiskiem jest intensyfikacja naruszeń wolności  religijnej 

w obszarze, w którym styka się ona z wolnością przekonań oraz swobodą wyrażania opinii − 

zwłaszcza w sferze publicznej − w polityce, edukacji czy kulturze. Naruszanie praw osób 

wierzących czy całych wspólnot religijnych może być działaniem prowadzonym przez silną, 

wpływową grupę religijną, często dominującą w danym państwie. Wówczas dotyka zwłaszcza 

mniejszości religijnych, a najbardziej narażoną na represje grupę wierzących stanowią 

konwertyci. Ale wrogie działania wymierzone w osoby wierzące mogą wynikać także z 

antyreligijnej polityki samego państwa, dążącego do wyeliminowania wartości, przekonań, 

symboli i odniesień religijnych z życia publicznego. W takich przypadkach naruszenia 

wolności sumienia i religii nie muszą ograniczać się do mniejszości religijnych, lecz obejmują 

swoim zasięgiem wszystkich wierzących obywateli. 

 

Raport USCIRF 

Istotnym źródłem danych o stanie wolności religijnej na świecie jest coroczny raport 

amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej Stanów Zjednoczonych 

(USCIRF). W raporcie z 2021 r. wskazano 14 „krajów wzbudzających szczególne obawy” 

(Countries of Particular Concern, CPCs): Birmę, Chiny, Erytreę, Iran, Koreę Północną, 

Pakistan, Arabię Saudyjską, Tadżykistan, Turkmenistan, Indie, Nigerię, Rosję, Syrię i 

Wietnam. Źródłem obaw są dokonywane na obszarze tych krajów systematyczne, ciągłe i 

rażące naruszenia wolności religijnej, takie jak tortury czy okrutne, nieludzkie albo poniżające 

traktowanie, przedłużane zatrzymania bez stawiania zarzutów, uprowadzenia lub potajemne 
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zatrzymywanie czy też inne rażące przejawy lekceważenia prawa do życia, wolności lub 

bezpieczeństwa osób wierzących. USCIRF wymienia również w swoim raporcie sześć 

podmiotów niepaństwowych „wzbudzających szczególne obawy” (Entities of Particular 

Concern, EPC). Są to: islamskie bojówki al-Shabab w Somalii, nigeryjska islamska grupa 

terrorystyczna Boko Haram, szyiccy rebelianci Huti w Jemenie, Państwo Islamskie w 

afgańskiej prowincji Chorasan, talibowie w Afganistanie i Hay'at Tahrir al-Sham, bojowa 

formacja salaficka uczestnicząca obecnie aktywnie w wojnie w Syrii9. 

  

Światowy Indeks Prześladowań 

Według najnowszego raportu organizacji Open Doors (prowadzącej Światowy Indeks 

Prześladowań) na świecie stale rośnie liczba prześladowanych chrześcijan. W 2019 r. 

szacowano ją na 260 mln, w 2020 r. na 340 mln, zaś w 2021 r. na 360 mln − co oznacza, że 

prześladowaniom podlega już 1 na 7 chrześcijan na całym świecie. Wśród krajów o 

ekstremalnym stopniu prześladowań dominują państwa azjatyckie (Afganistan, Korea 

Północna, Jemen, Pakistan, Iran, Indie) i afrykańskie (Somalia, Libia, Erytrea, Nigeria), 

podobnie w przypadku bardzo wysokiego stopnia prześladowań. W 48 z 73 uwzględnionych 

w indeksie państw islam stanowi religię dominującą lub jest religią znaczącej mniejszości − 9 

z 11 krajów plasujących się na szczycie rankingu to właśnie państwa islamskie10. 

W 2021 r. nastąpiła zmiana na niechlubnej pozycji lidera Światowego Indeksu 

Prześladowań. Koreę Północną, zajmującą 1. miejsce w indeksie nieprzerwanie od 2002 r., 

wyprzedził Afganistan, w którym sytuacja mniejszości religijnych drastycznie pogorszyła się 

wskutek przejęcia władzy w kraju przez talibów. To radyklane islamskie ugrupowanie na 

kontrolowanych przez siebie terenach wprowadza surowe prawo szariatu, co skłoniło wielu 

wyznawców religii innych niż islam, zwłaszcza konwertytów, do opuszczenia kraju ze 

względów bezpieczeństwa. Pozostali poddawani są częstym kontrolom i rewizjom, stają się 

celem gróźb i ataków, dlatego zmuszeni są praktykować swoją religię musi w ścisłym ukryciu. 

 
9 USCIRF, Annual Report 2021, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2021-
04/2021%20Annual%20Report.pdf, dostęp z: 23.02.2022. 
10 https://www.opendoors.pl/przesladowania-chrzescijan/swiatowy-indeks-przesladowan, dostęp z: 
23.02.2022. 
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Dotyczy to nie tylko mniejszości chrześcijańskiej, lecz również szyickich Hazarów, hinduistów, 

sikhów i innych mniejszości11. 

Duże zaniepokojenie budzi także sytuacja w Pakistanie, gdzie coraz wyraźniej 

uwidaczniają się wpływy radykalnych islamistów. Prześladowani są nie tylko chrześcijanie, 

lecz również członkowie islamskiego ruchu Ahmadiyya12. Ekstremiści wykorzystują 

pozbawiony nadzoru państwowego system edukacji do wpajania dzieciom 

fundamentalistycznej ideologii i werbowania nowych dżihadystów13. Kształcenie dzieci i 

młodzieży w oparciu o wzorzec nietolerancji religijnej stanowi zagrożenie dla demokracji i 

samej tkanki społeczeństwa pakistańskiego, a dla członków mniejszości religijnych oznacza 

zagrożenie życia, zdrowia i mienia. Chrześcijanom odmawia się także dostępu do niektórych 

zawodów (np. pracy w policji) − najczęściej deleguje się ich do pracy w zawodach o niskim 

statusie społecznym lub zagrażających zdrowiu i życiu, jak czyszczenie kanałów14. 

Nasila się także przemoc wobec chrześcijan i muzułmanów w rejonach Afryki 

Zachodniej i Środkowej: w Kongo, Nigerze czy Nigerii. Do krwawych ataków, w których giną 

dziesiątki, a nawet setki ofiar, dochodzi zwłaszcza w okresach świątecznych (Ramadanu i 

Bożego Narodzenia), kiedy to na uroczystościach gromadzą się większe grupy wyznawców15. 

 

ODIHR Hate Crime Reporting 

Dane dotyczące naruszeń wolności religijnej gromadzi również Biuro Instytucji 

Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) działające przy OBWE. Źródłem danych są 

zgłoszenia dokonywane przez państwa członkowskie OBWE (w tym statystyki policyjne) oraz 

organizacje pozarządowe. Należy jednak mieć świadomość, że nie wszystkie państwa 

członkowskie wywiązują się w pełni ze zobowiązań dotyczących dostarczania informacji na 

 
11 https://www.nbcnews.com/news/world/afghanistan-s-religious-minorities-live-fear-taliban-brace-
persecution-n1277249, dostęp z: 22.02.2022; https://www.ncregister.com/cna/christians-fear-for-state-of-
religious-freedom-in-afghanistan, dostęp z: 22.02.2022; https://www.wionews.com/south-asia/muscles-sliced-
off-strangled-with-scarf-nine-men-of-the-hazara-minority-killed-by-taliban-407237, dostęp z: 22.02.2022; 
https://www.hinduamerican.org/blog/5-things-about-hindus-sikhs-afghanistan, dostęp z: 22.02.2022. 
12 https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/with-police-help-extremist-mullahs-demolish-ahmadi-
mosque-in-pakistans-gujranwala/articleshow/81562032.cms, dostęp z: 23.02.2022. 
13 https://www.efsas.org/publications/study-papers/how-pakistani-madrassas-contribute-to-radicalization-
dynamics-and-terrorism-in-indian-j-and-k/, dostęp z: 21.02.2022. 
14 https://www.persecution.org/2021/06/21/pakistani-christians-report-multiple-discriminatory-job-postings/, 
dostęp z: 21.02.2022. 
15 https://www.france24.com/en/live-news/20210627-church-bomb-blast-wounds-two-in-eastern-dr-congo, 
dostęp z: 21.02.2022; https://www.newsweek.com/holy-seasons-bring-uncertainty-west-central-africa-
opinion-1611610, dostęp z: 22.02.2022. 
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temat zbrodni nienawiści, a ilość zgłoszonych przypadków zależy w dużej mierze od 

aktywności społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Dlatego statystyki 

ODIHR mają charakter poglądowy i sugerują pewne ogólne tendencje raczej niż umożliwiają 

porównanie sytuacji w poszczególnych krajach. Spośród 7203 incydentów zbrodni nienawiści 

odnotowanych w 2020 r. przeciwko chrześcijanom wymierzonych było 997. Natomiast 2322 

przypadki miały charakter antysemicki, 333 antymuzułmański, zaś 12 dotyczyło innych religii 

lub wyznań. Liczby te obejmują akty przemocy, groźby oraz ataki na mienie. Wobec 

chrześcijan odnotowano 57 przypadków przemocy, 60 przypadków gróźb i 881 przypadków 

ataków na mienie. Zebrane dane wskazują także na 582 akty przemocy, 587 gróźb i 1153 

ataki na mienie wobec Żydów oraz na 67 aktów przemocy, 89 przypadków gróźb i 177 

ataków na mienie wobec muzułmanów16. 

 

Totalitaryzm i konflikty 

Na osobną uwagę zasługują Chiny. Polityka prowadzona przez Komunistyczną Partię 

Chin zakłada ścisłą kontrolę życia religijnego obywateli i podporządkowanie go ateistycznej 

ideologii państwowej. Otwarte praktykowanie religii grozi karą więzienia, zwolnieniem z 

pracy czy odmową świadczeń społecznych. Według relacji jednego z członków „kościoła 

domowego” chrześcijanie w Chinach są przetrzymywani w tajnych, mobilnych obiektach 

„transformacyjnych”, w których poddawani są praniu mózgu, torturom i biciu, aby zmusić ich 

do wyrzeczenia się wiary17. Dochodzi także do aresztowań duchownych: 20 maja 2021 w 

prefekturze Xinxiang aresztowano siedmiu księży i dziesięciu seminarzystów, a dzień później 

biskupa, 63-letniego Josepha Zhang Weizhu18. Represje dotykają także przedstawicieli innych 

wyznań. Z badań przeprowadzonych przez Uyghur Human Rights Project wynika, że w 

regionie Sinciang od roku 2014 zostało uwięzionych bądź aresztowanych przynajmniej 630 

imamów i innych muzułmańskich przywódców religijnych. 18 z nich zmarło podczas lub 

niedługo po aresztowaniu. Najczęściej stawiane zarzuty to „propagowanie ekstremizmu”, 

„gromadzenie się z zamiarem naruszania porządku” oraz „namawianie do separatyzmu”. 

Natomiast ponad milion wiernych z tego regionu trafiło do „obozów reedukacyjnych”, w 

których nagminnie stosowane są tortury, praca przymusowa oraz polityczna indoktrynacja19. 

 
16 https://hatecrime.osce.org/hate-crime-data?year=2020, dostęp z: 23.02.2022. 
17 https://www.rfa.org/english/news/china/christians-camps-04012021081013.html, dostęp z: 21.02.2022. 
18 https://www.ekai.pl/w-chinach-aresztowano-biskupa-ksiezy-i-klerykow/, dostęp z: 21.02.2022. 
19 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56986057, dostęp z: 21.02.2022. 
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Wolność religijna, wraz z prawem do swobodnego wyrażania opinii, podlega również 

ograniczeniom w przestrzeni cyfrowej. Firma Apple zmuszona była do usunięcia z chińskiego 

AppStore alikacji z Koranem (Quran Majeed) i Biblią (Olive Tree Bible App)20. Osoby wierzące 

są również cenzurowane lub blokowane w chińskich mediach społecznościowych. 

Wolność religijna podlega ograniczeniom także w innych krajach kontrolowanych przez 

reżim lub znajdujących się w stanie konfliktu. W Mjanmie sytuacja chrześcijan uległa 

znacznemu pogorszeniu na skutek wojskowego zamachu stanu. Siły bezpieczeństwa 

przeprowadzały rewizje w budynkach należących do Kościoła katolickiego i innych wyznań 

chrześcijańskich, poszukując ukrywających się opozycjonistów oraz materiałów krytykujących 

wojskowy reżim. Jak wynika z raportu amerykańskiej komisji ds. wolności religijnej, wojskowi 

splądrowali i zdemolowali łącznie ponad 300 kościołów. Główne działania rządzących 

skupiają się jednak na eliminacji muzułmańskiej mniejszości Rohingja, wobec której 

dokonywane są zbrodnie przeciwko ludzkości21. 

 

Europa Zachodnia 

Choć do intensywnych prześladowań ze względu na wyznawaną religię dochodzi 

przede wszystkim w państwach azjatyckich i afrykańskich, wolność religijna zagrożona jest 

także w Europie. Na kontynencie europejskim, podobnie zresztą jak w USA czy Kanadzie, 

rzadziej dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia czy do fizycznych ataków na osoby 

wierzące − naruszenia wolności religijnej przybierają formę raczej pośredniej lub 

bezpośredniej dyskryminacji, często zinstytucjonalizowanej i motywowanej dążeniami do 

sekularyzacji życia publicznego. 

Organizacja Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in 

Europe w raporcie z lat 2019−2020 wskazała 5 europejskich krajów, w których prawa 

chrześcijan były naruszane w największym stopniu: Francję, Niemcy, Hiszpanię, Szwecję i 

Wielką Brytanię. Według danych organizacji z 2019 na 2020 rok liczba zbrodni nienawiści 

wymierzonych w chrześcijan wzrosła w Europie o 70%. Zagrożenia wynikają z dwóch źródeł − 

z nietolerancji motywowanej tendencjami sekularnymi oraz z opresji islamskiej. Ideologia 

sekularyzacji przestrzeni publicznej wywiera wpływ na 4 sfery życia: praktyk religijnych 

 
20 https://www.businessinsider.com/apple-takes-down-quran-bible-jehovahs-witenss-apps-in-china-2021-
10?IR=T, dostęp z: 22.02.2022. 
21 https://www.vaticannews.va/en/world/news/2021-04/myanmar-military-raids-religions-places-
worship.html, dostęp z: 21.02.2022. 
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(zwłaszcza w kontekście ograniczania możliwości udziału w nabożeństwach motywowanego 

walką z pandemią Covid-19), edukacji (tu szczególnie w zakresie swobody wyrażania 

poglądów w dyskursie akademickim oraz prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z 

własnymi przekonaniami), polityki (poprzez regulacje prawne pośrednio lub bezpośrednio 

dyskryminujące/wykluczające chrześcijan) oraz życia zawodowego (np. w kwestiach 

dotyczących sprzeciwu sumienia −  klauzula sumienia nie obowiązuje w Szwecji, a próby jej 

zniesienia podejmowane były niedawno we Francji i w Hiszpanii). 

W krajach Europy Zachodniej dostrzegalna jest tendencja do wprowadzania przepisów 

prawnych regulujących życie religijne obywateli, ukierunkowanych na usunięcie kwestii 

moralnych i religijnych ze sfery publicznej. Taką funkcję pełnią np. przepisy ograniczające 

prawo do eksponowania symboli religijnych w przestrzeni publicznej. W Hiszpanii pod 

pozorem oczyszczania przestrzeni publicznej z pozostałości reżimu frankistowskiego masowo 

usuwa się krzyże22. Podobnie we Francji, gdzie dodatkowo ustawa antyseparatystyczna 

wprowadziła pogłębioną kontrolę wspólnot religijnych, ich nauczania czy źródeł ich 

finansowania. Ingerencja w życie religijne obywateli dotyczy sposobu ubierania się. We 

Francji przegłosowano zakaz noszenia hidżabów przez niepełnoletnie dziewczynki i 

studentki, motywując go troską o emancypację kobiet, a także zakaz noszenia symboli 

religijnych23. W Wielkiej Brytanii londyńska szkoła zagroziła rodzicom muzułmańskiej 

uczennicy postępowaniem prawnym z powodu noszenia przez nastolatkę spódnicy uznanej 

za „zbyt długą”, mimo iż noszenie krótszych spódnic nie jest zgodne z przekonaniami 

religijnymi jej rodziny24. Obecnie całkowity lub częściowy zakaz zasłaniania twarzy przez 

muzułmanki obowiązuje w 12 europejskich krajach, w tym we Francji, Belgii, Holandii, Danii, 

Austrii czy Bułgarii25. 

Ograniczenie wolności religijnej idzie w parze z problemami w zakresie ochrony 

wolności słowa i przekonań. Przejawiają się one prawnym ściganiem za wypowiedzi będące 

manifestacją poglądów religijnych, ale także w autocenzurze wynikającej z obawy przed 

posądzeniem o używanie mowy nienawiści. W Finlandii w 2019 r. Prokurator Generalny 

 
22 https://www.religionenlibertad.com/polemicas/903458920/denuncia-diputacion-caceres-plan-retirada-
cruces.html, dostęp z: 21.02.2022. 
23 https://www.euronews.com/my-europe/2021/02/16/here-s-what-you-need-to-know-about-france-s-
controversial-separatism-law, dostęp z: 21.02.2022. 
24 https://www.theguardian.com/education/2021/jan/12/school-threatens-legal-action-muslim-girl-siham-
hamud-skirt-too-long, dostęp z: 21.02.2022. 
25 https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,25085135,zakaz-noszenia-burek-w-europie-gdzie-
muzulmanki-nie-moga-zakrywac.html, dostęp z: 21.02.2022. 
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wszczął dochodzenie w sprawie wypowiedzi posłanki Päivi Räsänen, byłej minister spraw 

wewnętrznych, która wyraziła swoje poglądy odnośnie homoseksualizmu, powołując się na 

Biblię26. W Wielkiej Brytanii studenci i wykładowcy akademiccy nie mogą jawnie głosić 

swoich poglądów religijnych, np. w kwestii ochrony życia poczętego, z obawy przed 

konsekwencjami administracyjnymi (usunięcie z uczelni), a także werbalnymi i fizycznymi 

atakami27. 

Brak wsparcia wolności religijnej ze strony państwa skutkuje wzrostem tendencji 

antyreligijnych w społeczeństwach zachodnich, co przekłada się na częste przypadki 

dyskryminacji osób wierzących, a także na wzrost liczby ataków na symbole religijne, miejsca 

kultu, osoby duchowne i ludzi wierzących. Zachęca także radykalnych przedstawicieli 

wspólnot religijnych do aktów wrogości wymierzonych w inne wspólnoty. Tak dzieje się np. 

w mocno zsekularyzowanych krajach zamieszkiwanych przez znaczne mniejszości islamskie. 

Na akty przemocy szczególnie narażeni są konwertyci z islamu, na których rodzina i lokalna 

wspólnota wywierają silny nacisk, próbując odwieść ich od zmiany wyznania.  

W zsekularyzowanych społeczeństwach chrześcijanie są stygmatyzowani jako osoby o 

konserwatywnych, często sprzecznych z nauką poglądach. Krzywdzące stereotypy są 

utrwalane i rozpowszechniane przez media. Skutki długotrwałego oddziaływania 

negatywnych przekazów na postrzeganie osób wierzących są trudne do zmierzenia − oprócz 

głośnych przypadków napaści czy dyskryminacji obejmują bowiem subtelniejsze akty 

wrogości czy niechęci, jak zastraszanie, poniżanie, wyśmiewanie, obrażanie uczuć religijnych. 

Zdarzenia te nie są zazwyczaj nigdzie zgłaszane, ale nie pozostają bez wpływu na jakość życia 

i poczcie bezpieczeństwa doświadczających ich jednostek.   

W zachodnim kręgu kulturowym coraz wyraźniej rysują się ponadto nastroje 

antysemickie. Według raportu USCIRF z 2020 r. Francja, z największą populacją żydowską na 

kontynencie, odnotowała 27-procentowy wzrost takich nastrojów, Wielka Brytania wzrost o 

7%, Niemcy o ok. 12%, zaś Holandia o 35% (w porównaniu z 2018 r.)28. Badanie 

przeprowadzone w 2019 r. na zlecenie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej 

 
26 https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/16952-christian-democrats-raesaenen-to-be-
investigated-for-15-year-old-pamphlet.html, dostęp z: 21.02.2022. 
27 https://www.tvp.info/56566945/katolicy-przesladowani-w-wielkiej-brytanii-londyn-nottingham-oxford-
exeter-studenci-przesladowani-na-brytyjskich-uniwersytetach, dostęp z: 22.02.2022. 
28 USCIRF, Annual Report 2020, 
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/USCIRF%202020%20Annual%20Report_Final_42920.pdf, dostęp z: 
21.02.2022. 
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wykazało, że 44% ankietowanych młodych europejskich Żydów w ciągu ostatnich dwunastu 

miesięcy padło ofiarą co najmniej jednego incydentu antysemickiego29. W wielu krajach 

europejskich miały miejsce fizyczne ataki na Żydów, jak próba zamachu dokonana na 

synagogę w Halle (Niemcy) podczas uroczystości Jom Kippur po tym, jak władze niemieckie 

odrzuciły prośbę społeczności żydowskiej o ochronę policji30. Liczba ataków o podłożu 

antysemickim wzrosła w krajach europejskich także w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. 

W maju 2021 r. w Wielkiej Brytanii odnotowano 116 incydentów, od eksponowania 

antysemickich symboli po fizyczne napaści, zaś w czerwcu 2021 r. w wielu niemieckich 

miastach wybijano szyby w synagogach, skandowano antysemickie hasła czy palono flagę 

Izraela31. 

 

Covid-19 − wyzwania czasu pandemii 

W warunkach pandemii Covid-19 na całym świecie ograniczeniom podlegała swoboda 

kultu religijnego. W zależności od kraju ustalano limity wiernych mogących uczestniczyć w 

nabożeństwach lub całkowicie zamykano świątynie, wskazując tym samym, że 

praktykowanie religii nie musi być uznawane za niezbywalny element życia. W Argentynie 

mimo pory zimowej prawo dopuszczało odprawianie mszy świętych jedynie na dworze i przy 

udziale nie więcej niż 10 wiernych32. W Ugandzie miejsca kultu zostały całkowicie zamknięte 

dla wiernych, w przeciwieństwie do centrów handlowych, sklepów oraz środków transportu 

publicznego33. W Hiszpanii, mimo przestrzegania przez kościoły przepisów bezpieczeństwa 

związanych z pandemią, dochodziło do licznych incydentów przerywania nabożeństw, w tym 

liturgii sprawowanej w Wielki Piątek w katedrze w Granadzie. Obostrzenia ograniczyły 

również swobodę praktykowania religii społeczności muzułmańskiej − wykluczyły możliwość 

 
29 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Young Jewish Europeans: perceptions and experiences of 
antisemitism, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-young-jewish-europeans_en.pdf, 
dostęp z: 21.02.2022. 
30 https://www.bbc.com/news/world-europe-55395682, dostęp z: 21.02.2022. 
31 https://www.timesofisrael.com/uk-jews-fear-antisemitism-has-risen-to-unprecedented-heights-after-gaza-
protests/, dostęp z: 21.02.2022; https://www.dw.com/en/german-police-launch-hunt-for-synagogue-
arsonist/a-57788567, dostęp z: 21.02.2022; https://www.dw.com/en/germany-vows-zero-tolerance-for-
attacks-on-synagogues/a-57521135, dostęp z: 21.02.2022. 
32 https://www.catholicnewsagency.com/news/247733/argentine-lawyers-take-legal-action-against-
restrictions-on-mass-attendance, dostęp z: 21.02.2022. 
33 https://adfinternational.org/let-us-worship-legal-challenge-filed-in-uganda-to-overturn-draconian-covid-19-
worship-ban/, dostep z: 22.02.2022. 
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gromadzenia się na modlitwy w trakcie Ramadanu34. Także w Anglii (w Londynie) doszło do 

zakłócenia nabożeństwa wielkopiątkowego, jednak kościoły pozostały otwarte dla 

wiernych35. W Szkocji świątynie zostały zamknięte na 3 miesiące, po czym sąd uznał, że 

wprowadzenie całkowitego zakazu kultu publicznego przez rząd było niezgodne z prawem i 

wprowadził limit wiernych w liczbie 50 osób36. W Irlandii całkowite zamknięcie kościołów 

trwało jeszcze dłużej, od października 2020 r. do kwietnia 2021 r.37. 

 

Prawo do konwersji zagrożone 

Na całym świecie alarmująca jest sytuacja konwertytów. Choć prawo do zmiany 

wyznania wynika z art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, w 

wielu państwach wyznaniowych obowiązuje prawny zakaz konwersji − w ostatnim czasie Sąd 

Najwyższy w Indiach odrzucił petycję hinduskich nacjonalistów o wprowadzenie takiego 

prawa, jednak w poszczególnych stanach, jak Gujarat czy Madhya Pradesh, trwa wdrażanie 

ustaw antykonwersyjnych wymierzonych w mniejszość chrześcijańską i muzułmańską38. 

Dochodzi także do przymusowych nawróceń na hinduizm − chrześcijanie są przymuszani do 

wykonania hinduistycznego rytuału religijnego pod groźbą utraty domów i własności39. W 

Iranie chrześcijanie nawróceni z islamu muszą mierzyć się z karą pozbawienia wolności − 

stawiane im zarzuty obejmują m.in. działanie przeciwko bezpieczeństwu państwa, szerzenie 

propagandy antypaństwowej czy odwodzenie od islamu, a jedynym ratunkiem jest ucieczka z 

kraju40. Sytuację konwertytów pogarsza brak poszanowania wolności religijnej ze strony 

państwa. W Chinach na prześladowania narażeni są zwłaszcza konwertyci z islamu lub 

buddyzmu, którzy podlegają naciskom nie tylko ze strony wrogiego religii państwa, lecz 

również ze strony lokalnej społeczności. 

 

 
34 Office of International Religious Freedom, 2020 Report on International Religious Freedom: Spain, 
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/spain/, dostęp z: 22.02.2022. 
35 https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=4487, dostęp z: 22.02.2022. 
36 https://letusworship.global/scottish-worship-ban-declared-unlawful/, dostęp z: 22.02.2022. 
37 https://letusworship.global/future-of-faith/, dostęp z: 22.02.2022. 
38 https://www.thenewsminute.com/article/those-above-18-can-choose-their-own-religion-supreme-court-
146838, dostęp z: 21.02.2022; https://www.persecution.org/2021/06/07/gujarat-becomes-latest-state-india-
enact-amended-anti-conversion-law/, dostęp z: 21.02.2022 
39 https://www.asianews.it/news-en/Christians-publicly-shaved-to-'return'-to-Hinduism-in-Chhattisgarh-
54435.html, dostęp z: 22.02.2022. 
40 https://www.persecution.org/2021/05/13/iranian-christian-converts-face-pressure-home-
abroad/?fbclid=IwAR16q_C-Wn1Vbn_YNuzNaGYjIPHCxrMEp669e8MilMX8CAz01Xc9VclcJgw, dostęp z: 
21.02.2022; https://www.csw.org.uk/2021/06/23/press/5308/article.htm, dostęp z: 21.02.2022. 
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a. KATEGORIE 
 

 

 

 
 

Lp. Kategoria czynu 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Li
cz

b
a 

p
rz

yp
ad

kó
w

 

W
yn

ik
 

p
ro

ce
n

to
w

y 

Li
cz

b
a 

p
rz

yp
ad

kó
w

 

W
yn

ik
 

p
ro

ce
n

to
w

y 

Li
cz

b
a 

p
rz

yp
ad

kó
w

 

W
yn

ik
 

p
ro

ce
n

to
w

y 

1. Fizyczne ataki na osoby wierzące 
 

5 6,95% 11 3,54 % 8 5,06% 

2. Niszczenie i znieważanie miejsc kultu 
 

35 48,60% 163 52,41% 103 65,19% 

3. Niszczenie i znieważanie symboli 
religijnych i przedmiotów czci 
religijnej 

18 25,00% 55 17,69% 30 18,99% 

4. Ograniczanie publicznego wyznawania 
wiary 
 

3 4,17% 15 4,82% 4 2,53% 

5. Dyskryminacja ze względu na 
przekonania religijne 

3 4,17% 3 0,96% 0 0,00% 

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% 10 6,33% 

7. Inne 
 

0 0,00% 8 2,57% 3 1,90% 

Łącznie 72 100% 311 100% 158 100% 
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b. MIESIĄCE 
2021 
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1. Styczeń 2 2,79% 11 3,54% 27 17,09% 

2. Luty 4 5,55% 9 2,89% 15 9,50% 

3. Marzec 2 2,79% 13 4,18% 22 13,92% 

4. Kwiecień 4 5,55% 8 2,57% 9 5,70% 

5. Maj 4 5,55% 14 4,50% 13 8,23% 

6. Czerwiec 9 12,5% 14 4,50% 8 5,06% 

7. Lipiec 12 16,67% 9 2,89% 11 6,96% 

8. Sierpień 8 11,11% 14 4,50% 10 6,33% 

9. Wrzesień 5 6,94% 13 4,18% 7 4,43% 

10. Październik 8 11,11% 146 46,95% 7 4,43% 

11. Listopad 7 9,72% 41 13,19% 18 11,39% 

12. Grudzień 7 9,72% 19 6,11% 11 6,96% 

Łącznie 72 100% 311 100% 158 100% 
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WOJEWÓDZTWA 
2021 
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1. dolnośląskie 9 12,5% 19 6,11% 11 6,97% 

2. kujawsko-pomorskie 4 5,55% 23 7,40% 12 7,59% 

3. lubelskie 1 1,39% 10 3,22% 12 7,59% 

4. lubuskie 2 2,79% 5 1,61% 7 4,43% 

5. łódzkie 2 2,79% 6 1,93% 7 4,43% 

6. małopolskie 5 6,94% 36 11,58% 16 10,13% 

7. mazowieckie 14 19,44% 56 18,01% 22 13,92% 

8. opolskie 0 0,00% 7 2,25% 4 2,53% 

9. podkarpackie 5 6,94% 9 2,89% 6 3,80% 

10. podlaskie 1 1,39% 3 0,97% 2 1,27% 

11. pomorskie 3 4,16% 15 4,82% 8 5,06% 

12. śląskie 7 9,72% 42 13,51% 13 8,23% 

13. świętokrzyskie 0 0,00% 4 1,29% 2 1,26% 

14. warmińsko-mazurskie 1 1,39% 14 4,50% 5 3,16% 

15. wielkopolskie 8 11,11% 23 7,40% 13 8,23% 

16. zachodniopomorskie 1 1,39% 19 6,11% 11 6,97% 

17. zdarzenia w mediach 9 12,5% 20 6,43% 7 4,43% 

Łącznie 72 100% 311 100% 158 100% 
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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
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_warmi%C5%84sko-mazurskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_zachodniopomorskie
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d. STAN POSTĘPOWANIA 
2021 
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1. Zdarzenia zgłoszone na 
Policję lub Prokuraturę 

50 69,45% 142 45,66% 111 70,25% 

2. Zdarzenia niezgłoszone 
na Policję lub 
Prokuraturę 

4 5,55% 10 3,21% 3 1,90% 

3. Brak informacji 
o postępowaniu 

18 25% 159 51,13% 44 27,85% 

Łącznie 72 100% 311 100% 158 100% 
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e. AKT PRZECIWKO RELIGII/WYZNANIU 
2021 
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1. Chrześcijaństwo, 
katolickie 64 88,88% 288 92,61% 136 86,07% 

2. Chrześcijaństwo, 
grekokatolickie 0 0,00% 0 0,00% 1 0,64% 

3. Chrześcijaństwo, 
ewangelicko-
metodystyczne 

2 2,79% 0 0,00% 0 0,00% 

4. Chrześcijaństwo, 
ewangelicko-
augsburskie 

1 1,39% 1 0,32% 3 1,90% 

5. Chrześcijaństwo, 
prawosławie 0 0,00% 3 0,97% 1 0,64% 

6. Chrześcijaństwo 
(ogólnie) 5 6,94% 13 4,19% 12 7,59% 

7. Judaizm 
  5 1,61% 5 3,16% 

8. Islam 

  1 0,32% 0 0,00% 

Łącznie 72 100% 311 100% 158 100% 
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