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Wstęp 
 

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

mimo to w Polsce odnotowuje się różne formy ataków na chrześcijan 

powodowanych ich przynależnością religijną. Prezentowany raport ukazuje 

siedemdziesiąt dwa przypadki naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce 

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku podanych do wiadomości 

publicznej za pośrednictwem mediów. Podzielono je na sześć 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 ewidentne1; 

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  

 

 
1 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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 wyznawania wiary mogą łączyć się z aktem niszczenia lub znieważania, 

niemniej te elementy nie muszą występować; 

V. Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne (ograniczanie praw 

z  powodu wyznawanej wiary) - sytuacje, gdy osoby są pozbawiane 

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). 

 

Naruszenia odnotowane w raporcie zostały zebrane drogą monitoringu 

doniesień medialnych: systematycznego i zgodnego z przyjętą metodologią 

przeglądu stron internetowych, komunikatorów i portali społecznościowych. 

Pierwszym etapem badań było przyjęcie informacji medialnej o danym czynie, 

weryfikacja zdarzenia jako aktu wykraczającego przeciwko wolności religii oraz 

potwierdzenie autentyczności doniesienia w kilku niezależnych źródłach. 

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. Data2. 

3. Opis wydarzenia. 

 

 
2 W przypadku braku informacji na temat daty zdarzenia odnotowano datę publikacji informacji. 
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4. Sprawca (opcje do wyboru): 

a) osoba fizyczna; 

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

5. Wiek sprawcy (opcje do wyboru):  
a) poniżej 18 roku życia; 

b) 18-30; 

c) 30-45; 

d) powyżej 45; 

e) nieznany/nie dotyczy. 

6. Płeć sprawcy (opcje do wyboru): 

a) mężczyzna; 

b) kobieta; 

c) nieznana. 

7. 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. 

8. Miejscowość. 

9. Województwo. 

10. Stan postępowania3. 

11. Kodeks karny4. 

 

 

 

 
3 Działania, jakie zostały podjęte w odniesieniu do sprawcy. 
4 Artykuły Kodeksu karnego zostały zakwalifikowane na podstawie informacji medialnej. Decyzja 
o ostatecznej kwalifikacji prawnej należy do kompetencji sądu. 
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12. Zdjęcie.  

13. Źródło5. 

14. Akt przeciwko wyznaniu. 

 

Raport nie zawiera wszystkich aktów naruszeń prawa do wolności religijnej 

chrześcijan w Polsce w 2019 roku, lecz jedynie wskazuje na skalę problemu. 

 
 

 
5 Odnośnik do adresu internetowego wraz z datą dostępu. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

KATEGORIA CZYNU I 
Fizyczne ataki na osoby wierzące 
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1. Napaść na plebanii kościoła pw. św. Augustyna 
w Warszawie 

 
DATA: 11.04.2019 r. 
OPIS: 11 kwietnia 2019 r. czterdziestoletni napastnik zaatakował księdza 

i jego ojca na plebanii kościoła pw. św. Augustyna w Warszawie. 
Ojciec duchownego zmarł w wyniku ataku agresora. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 30-45 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: fizyczne ataki na osoby wierzące 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 00-001 do 00-047 Warszawa (M) 
WOJEWÓDZTWO: mazowieckie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Biegli stwierdzili, że sprawca miał zniesioną zdolność rozumienia 
znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. 
 

KODEKS KARNY: art. 148 KK / art. 217 KK 
 

ZDJĘCIE: brak 
 

ŹRÓDŁO: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-napasc-w-kosciele-na-
muranowie-zginal-ojciec-jednego-z-ksiez,nId,2932217 (data dostępu: 
11.04.2019 r.) 
https://warszawa.tvp.pl/42225222/zabojstwo-na-plebanii-kosciola-
na-muranowie-sa-zarzuty-dla-napastnika (data dostępu: 16.04.2019 
r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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2. Usiłowanie zabójstwa kapłana we Wrocławiu 

 
DATA: 10.06.2019 r. 
OPIS: 10 czerwca 2019 r. pięćdziesięciosiedmioletni mężczyzna ugodził 

nożem księdza na terenie kościoła Najświętszej Maryi Panny na 
Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Poszkodowany duchowny trafił 
na blok operacyjny z ranami w okolicy klatki piersiowej. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: powyżej 45 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA 
CZYNU: 

fizyczne ataki na osoby wierzące 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 50-001 do 54-705 Wrocław (M)  
WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawca stanął przed Sądem. 
 

KODEKS KARNY: art. 159 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://d-
pt.ppstatic.pl/k/r/1/aa/bb/5de526e1400d5_p.jpg?1575418472 
(data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/599876,atak-
nozownik-ksiadz-wroclaw.html (data dostępu: 10.06.2019 r.) 
https://gazetawroclawska.pl/byly-zakonnik-probowal-zabic-ksiedza-
we-wroclawiu/ar/c1-14625019 (data dostępu: 03.12.2019 r.) 
https://wroclaw.naszemiasto.pl/sa-zarzuty-dla-nozownika-ktory-
probowal-zabic-ksiedza-w/ar/c1-7438807 (data dostępu: 
11.09.2020 r.) 
https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,nozownik-chcial-zabic-
ksiedza-oskarza-caly-kler-o-grzech-zaniechania,wia5-3266-
52784.html (data dostępu: 11.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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3. Atak na kapłana w kancelarii parafii 

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku 
 

DATA: 26.07.2019 r. 
OPIS: 26 lipca 2019 r. w kancelarii parafii pw. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Turku doszło do napadu na dyżurującego wikariusza. 
Duchowny został zaatakowany przez mężczyznę oraz trzy 
towarzyszące mu kobiety. Mimo iż napastnicy zostali poproszeni 
o opuszczenie biura parafialnego, dopuścili się agresji słownej pod 
adresem kapłana i Kościoła, a także uniemożliwili księdzu 
opuszczenie pomieszczenia i wezwanie pomocy. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna, kobieta, kobieta, kobieta 
KATEGORIA CZYNU: fizyczne ataki na osoby wierzące 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 62-700 Turek (M) 
WOJEWÓDZTWO: wielkopolskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Poszkodowany nie wniósł oskarżenia. 
 

KODEKS KARNY: art. 257 KK / art. 193 KK 
 

ZDJĘCIE: brak 
ŹRÓDŁO: https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-07/atak-na-

ksiedza-w-turku.html (data dostępu: 12.09.2020 r.) 
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/poznan/atak-na-ksiedza-w-
kancelarii-parafialnej-w-turku/ck5s12s (data dostępu: 30.07.2019 r.) 
https://wiadomosci.onet.pl/poznan/atak-na-ksiedza-w-turku-policja-
przedstawia-inna-wersja-wydarzen/gmdqxqk (data dostępu: 
14.10.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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4. Atak na kapłana niosącego Najświętszy Sakrament  

w Częstochowie 
 

DATA: 06.09.2019 r. 
OPIS: 6 września 2019 r. w Częstochowie doszło do aktu agresji 

wobec kapłana niosącego do chorego Najświętszy Sakrament. 
Nieznany sprawca pozostający pod wpływem alkoholu zaatakował 
księdza słownie, a następnie uderzył go w twarz. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: fizyczne ataki na osoby wierzące 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 42-200 do 42-229, 42-263, 42-271, 42-280, 42-294 Częstochowa 

(M) 
WOJEWÓDZTWO: śląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Poszkodowany nie wniósł oskarżenia. 
 

KODEKS KARNY: art. 257 KK 
 

ZDJĘCIE: brak 
 

ŹRÓDŁO: https://nczas.com/2019/09/16/pobito-ksiedza-ktory-szedl-do-
chorych-z-najswietszym-sakramentem-ataki-na-kosciol-i-ksiezy-
nasilaja-sie-z-kazdym-dniem-video/ (data dostępu: 16.09.2019 r.) 
https://www.pch24.pl/arcybiskup-waclaw-depo--zaatakowano-
ksiedza-z-najswietszym-sakramentem--w-pierwszy-piatek-szedl-do-
chorego,70863,i.html (data dostępu: 15.09.2019 r.) 
https://telewizjarepublika.pl/uderzono-ksiedza-ktory-szedl-z-
najswietszym-sakramentem-do-chorego,85011.html (data dostępu: 
12.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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5. Atak na kapłana w kruchcie kościoła  

pw. św. Mikołaja w Mosinie 
 

DATA: 03.11.2019 r. 
OPIS: 3 listopada 2019 r. na terenie kościoła pw. św. Mikołaja w Mosinie 

pod Poznaniem doszło do ataku fizycznego na kapłana. Duchowny 
został uderzony w twarz po tym, jak zwrócił trzem czternastolatkom 
uwagę z powodu ich niestosownego zachowania (pili alkohol 
i oddawali mocz w kruchcie świątyni).  
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: poniżej 18 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna, mężczyzna, mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: fizyczne ataki na osoby wierzące 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 62-050 Mosina (M) 
WOJEWÓDZTWO: wielkopolskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 
 

KODEKS KARNY: art. 217 KK 
 

ZDJĘCIE: brak 
 

ŹRÓDŁO: https://wpolityce.pl/kryminal/471379-atak-na-ksiedza-w-mosinie-
pod-poznaniem (data dostępu: 04.11.2019 r.) 
https://gloswielkopolski.pl/14latkowie-pobili-ksiedza-w-mosinie-
zostal-uderzony-po-mszy-swietej-sprawcy-zostali-zatrzymani-
sprawa-trafi-do-sadu-rodzinnego/ar/c1-14553737 (data dostępu: 
06.11.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

KATEGORIA CZYNU II 
Niszczenie i znieważanie miejsc kultu 
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1. Kradzież figury Matki Bożej z muru kościoła 

pw. św. Idziego z Giebułtowa 
 

DATA: 07/08.01.2019 r. 
OPIS: W nocy z 7 na 8 stycznia 2019 r. nieznany sprawca ukradł figurę 

Matki Bożej znajdującą się w kapliczce na frontowej części muru 
okalającego kościół pw. św. Idziego w Giebułtowie (pow. krakowski). 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: Giebułtów (W) powiat krakowski 
WOJEWÓDZTWO: małopolskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Policja wszczęła dochodzenie. 
 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 278 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1.  2.  
Źródło zdjęcia 1: https://d-
pt.ppstatic.pl/k/r/1/7c/52/5c370fddaa68f_p.jpg?1547119844 (data 
dostępu: 06.10.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: https://d-
pt.ppstatic.pl/k/r/1/98/49/5c370fbd9364c_p.jpg?1547119844 (data 
dostępu: 06.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://dziennikpolski24.pl/odnalazla-sie-skradziona-z-giebultowa-
zabytkowa-figura-matki-boskiej-policja-sprawdza-czy-jest-
prawdziwa/ar/13955529 (data dostępu: 06.10.2020 r.) 
https://dziennikpolski24.pl/w-giebultowie-zlodzieje-ukradli-
zabytkowa-figure-matki-boskiej/ar/13797101 (data dostępu: 
06.10.2020 r.) 
https://gazetakrakowska.pl/w-giebultowie-zlodzieje-ukradli-
zabytkowa-figure-matki-boskiej/ar/13797101 (data dostępu: 
06.10.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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2. Włamanie do klasztoru redemptorystów w Bardzie 

 
DATA: 13/14.02.2019 r. 
OPIS: W nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. nieznany sprawca włamał się 

do klasztoru ojców redemptorystów w Bardzie. Z obiektu nic nie 
zginęło, ponieważ włamywacza spłoszył alarm. Mężczyznę 
zarejestrowały kamery monitoringu. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 57-256 Bardo (W) 
WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Policja wszczęła dochodzenie. 
 

KODEKS KARNY: art. 13 KK /  art. 279 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1. 2.  
Źródło screen’a 1 i 2: http://zabkowice.express-
miejski.pl/wiadomosc/36135,wlamanie-do-klasztoru-
redemptorystow-w-bardzie-zlodzieja-sploszyl-alarm-video (data 
dostępu: 06.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: http://zabkowice.express-miejski.pl/wiadomosc/36135,wlamanie-
do-klasztoru-redemptorystow-w-bardzie-zlodzieja-sploszyl-alarm-
video (data dostępu: 07.10.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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3. Włamanie do klasztoru redemptorystów  

we Wrocławiu 
 

DATA: 14.02.2019 r. 
OPIS: 14 lutego 2019 r. nieznany sprawca włamał się do klasztoru 

redemptorystów przy ul. Wittiga we Wrocławiu. Z obiektu nic nie 
zginęło, ponieważ włamywacza spłoszył alarm. Mężczyznę 
zarejestrowały kamery monitoringu. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 50-001 do 54-705 Wrocław (M) 
WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Policja wszczęła dochodzenie. 
 

KODEKS KARNY: art. 13 KK / art. 297 KK 
 

ZDJĘCIE: brak 
 

ŹRÓDŁO: http://zabkowice.express-miejski.pl/wiadomosc/36135,wlamanie-
do-klasztoru-redemptorystow-w-bardzie-zlodzieja-sploszyl-alarm-
video (data dostępu: 07.10.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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4. Profanacja kaplic na Kalwarii Panewnickiej  
w Katowicach 

 
DATA: 22/23.02.2019 r. 
  
OPIS: W nocy z 22 na 23 lutego 2019 r. troje szesnastolatków 

zbezcześciło cztery kaplice różańcowe Kalwarii Panewnickiej 
w parafii pw. św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP w Katowicach. 
Sprawcy namalowali czarną farbą na rzeźbach, ścianach i drzwiach 
kaplic satanistyczne symbole i napisy. Figurze Chrystusa zamalowali 
twarz i domalowali genitalia. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: poniżej 18 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna, mężczyzna, kobieta 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 40-001 do 40-999 Katowice (M) 
WOJEWÓDZTWO: śląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 
 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://s2.tvp.pl/images2/2/8/1/uid_2814b633d3dc04b5b14030a
a0e6fe3531551074220813_width_907 
_play_0_pos_0_gs_0_height_515.jpg (data dostępu: 01.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.tvp.info/41466912/ave-satan-pentagramy-i-genitalia-
profanacja-kalwarii-w-katowicach (data dostępu: 25.02.2019 r.) 
https://www.radioem.pl/gal/pokaz/5360210.Profanacja-kalwarii-
w-katowickich-Panewnikach/1#gt (data dostępu: 25.02.2019 r.) 
https://katowice.gosc.pl/doc/5377326.Sprawcy-profanacji-
kalwarii-w-Panewnikach-zatrzymani (data dostępu: 06.03.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 

  



18 | S t r o n a  
 

5. Akt wandalizmu na terenie parafii 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach 

 
DATA: 25/26.02.2019 r. 
OPIS: W nocy z 25 na 26 lutego 2019 r. młody mężczyzna wybił dwa 

witraże w kościele pw. św. Mikołaja w Świebodzicach, porozbijał 
znicze ustawione przy historycznym obelisku i krzyżu misyjnym, 
zniszczył lampę zamieszczoną obok drzwi do kotłowni i zerwał 
gablotę znajdującą się przy wejściu do świątyni. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 58-160 58-163 Świebodzice (M) 
WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Policja wszczęła dochodzenie. 
 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1.  2.  
Źródło zdjęcia 1: 
https://wf2.xcdn.pl/files/19/02/26/192526_NVQ6_mu20w20C
59Awiebodzicach20006_53.jpg.webp (data dostępu: 01.10.2020 
r.) 
Źródło zdjęcia 2: 
https://wf2.xcdn.pl/files/19/02/26/192526_uIaU_mu20w20C5
9Awiebodzicach20004_53.jpg.webp (data dostępu: 01.10.2020 
r.) 
 

ŹRÓDŁO: http://kontrrewolucja.net/kosciol/atak-na-kosciol-w-
swiebodzicach-zniszczono-nowe-witraze (data dostępu: 
26.02.2019 r.) 
https://info.wiara.pl/doc/5361682.Swiebodzice-Wandal-wybil-
witraze-w-kosciele (data dostępu: 26.02.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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6. Zniszczenie plenerowych stacji 
Drogi Krzyżowej w Toruniu 

 
DATA: 19.03.2019 r. 
OPIS: W okresie zimowym 2019/2020 w toruńskim lesie na Barbarce 

nieznani sprawcy uszkodzili wszystkie stacje plenerowej drogi 
krzyżowej: z krzyży zniknęły korony cierniowe oraz tabliczki 
z numerami stacji. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznany 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 87-100 do 87-120 Toruń (M) 
WOJEWÓDZTWO: kujawsko-pomorskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 
 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1.  
 

2.  
Źródło zdjęcia 1: http://antoni-
torun.pl/files/2020/07/cid_8A43530C-D321-487B-A5E9-
88A964E7F38B.jpg (data dostępu: 01.10.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: http://antoni-
torun.pl/files/2020/07/cid_7315FB4C-B9ED-445F-875E-
A379017B8225.jpg (data dostępu: 01.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: http://antoni-torun.pl/torunska-golgota/ (data dostępu: 20.07.2020 
r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 

  



20 | S t r o n a  
 

 
7. Podpalenie Sanktuarium Świętej Opatrzności Bożej  

w Jastrzębiu Zdroju 
 

DATA: 14/15.04.2019 r. 
OPIS: W nocy z 15 na 16 kwietnia 2019 r. trzydziestoczteroletni mężczyzna 

używając benzyny podpalił drzwi Sanktuarium Świętej Opatrzności 
Bożej w Jastrzębiu Górnym (dzielnicy Jastrzębia-Zdroju). 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 30-45 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzn 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: od 44-330 do 44-338 oraz 44-268 Jastrzębie-Zdrój (M) 
WOJEWÓDZTWO: śląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawca został skazany na karę więzienia. 
 

KODEKS KARNY: art. 163 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://d-
pt.ppstatic.pl/k/r/1/96/11/5e3909cfc7434_p.jpg?1580798130 (data 
dostępu: 01.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.radio90.pl/jastrzebie-podpalacz-kosciola-stanie-przed-
sadem.html (data dostępu: 07.10.2020  r.) 
https://dziennikzachodni.pl/w-noc-pozaru-katedry-notre-dame-
podpalil-sanktuarium-w-jastrzebiuzdroju-jest-akt-oskarzenia-
zdjecia/ar/c1-14466575 (data dostępu: 07.10.2020 r.) 
https://dziennikzachodni.pl/podpalil-kosciol-sw-katarzyny-w-
jatrzebiu-sad-wydal-wyrok-3-lat-wiezienia-za-podlozenie-ognia-pod-
sanktuarium-matki-bozej/ar/c1-14761356 (data dostępu: 
07.10.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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8. Profanacja krzyża i kapliczki na terenie parafii pw. św. Judy 
Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich 

 
DATA: 22/23.04.2019 r. 
OPIS: W nocy z 22 na 23 kwietnia 2019 r. nieznany sprawca kilkukrotnie 

kopnął krzyż i kapliczkę znajdujące się obok kościoła pw. św. Judy 
Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich. 
Zdarzenie zostało zarejestrowane na monitoringu parafialnym. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 55-120 Oborniki Śląskie (M) 
WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 
 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło screenu nagrania: https://gazetawroclawska.pl/skopal-krzyz-
przed-kosciolem-szuka-go-policja-film/ar/c1-14248883 (data 
dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://gazetawroclawska.pl/skopal-krzyz-przed-kosciolem-szuka-
go-policja-film/ar/c1-14248883 (data dostępu: 02.07.2019 r.) 
https://wroclaw.naszemiasto.pl/policja-szuka-mezczyzny-ktory-
skopal-krzyz-przed-kosciolem/ar/c1-5191309 (data dostępu: 
26.08.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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9. Profanacja krzyża i kropielnicy w konkatedrze 
pw. św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie 

 
DATA: 3.05.2019 r. 
OPIS: 3 maja 2019 r. czterdziestoczteroletni mężczyzna wlał 

do kropielnicy alkohol i połamał krzyż wiszący na ścianie kruchty 
w konkatedrze pw. św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 30-45 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 82-500 do 82-505 Kwidzyn (M) 
WOJEWÓDZTWO: pomorskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sąd uniewinnił oskarżonego. 
 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1.  

2.  
Źródło zdjęcia 1: 
https://p7.naszdziennik.pl/z/450,253,60370b6a4aa93021efd271d
e3bb9c794f6c2998d.jpg (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: 
https://s5.tvp.pl/images2/5/8/c/uid_58c0564520ad85846a4037c
8ee50 
12a21557156030889_width_907_play_0_pos_0_gs_0_height_515.j
pg (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.tvp.info/42501507/profanacja-krzyza-w-katedrze-w-
kwidzynie (data dostępu: 06.05.2019 r.) 
https://www.tvp.info/45291313/polamal-krzyz-w-kosciele-sad-go-
uniewinnil (data dostępu: 12.11.2019 r.) 
https://naszdziennik.pl/polska-kraj/215073,bluznierstwa-bez-
kary.html?d=1 (data dostępu: 12.11.2019 r.) 
https://www.tvp.info/42532508/zatrzymany-za-profanacje-krzyza-
w-katedrze-uslyszal-zarzut (data dostępu: 29.07.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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10. Akt wandalizmu w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe 
w Koninie 

 
DATA: 11/12.06.2019 r. 
OPIS: W nocy z 11 na 12 czerwca 2019 r. dwudziestodwuletni mężczyzna 

powybijał szyby w drzwiach świątyni, uszkodził figurę patrona parafii, 
zniszczył gablotę informacyjną oraz porozbijał znicze i kwietniki przy 
kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie. Na drzwiach świątyni 
sprawca napisał krwią: „Jakub oddaj”. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 30-45 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA 
CZYNU: 

niszczenie i znieważanie miejsc kultu 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 62-500 do 62-510 Konin (M) 
WOJEWÓDZTW
O: 

wielkopolskie 

STAN 
POSTĘPOWANI
A 

Sprawca przyznał się do winy. 
 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1. 2.  
Źródło zdjęcia 1: https://d-
nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/51/f2/5d00c2a130257_o,size,933x0,q,70,h,a9b
0b8.jpg (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: https://d-
nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/68/49/5d00d9d7e72b9_o,size,933x0,q,70,h,ae9
8af.jpg (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://konin.naszemiasto.pl/wandalizm-atak-na-kosciol-sw-
maksymiliana-w-koninie/ar/c1-5164475 (data dostępu: 12.06.2019 r.) 
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-18/policja-zatrzymala-
sprawce-dewastacji-kosciola-w-koninie-uslyszal-zarzuty/ (data dostępu: 
18.06.2019 r.) 
 

AKT 
PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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11. Publikacja w Internecie sesji zdjęciowej 

znieważającej miejsce kultu katolików 
 

DATA: 19.06.2019 r. 
OPIS: W czerwcu 2019 r. na internetowych portalach społecznościowych 

została udostępniona wykonana kilka lat wcześniej sesja zdjęciowa 
znieważająca miejsce kultu katolików: dwie kobiety całowały się przed 
jednym z ołtarzy w Bazylice Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii 
Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: kobieta, kobieta 
KATEGORIA 
CZYNU: 

niszczenie i znieważanie miejsc kultu 
 

MIEJSCOWOŚĆ: media społecznościowe 
WOJEWÓDZTWO: media społecznościowe 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 
 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1. 2.  
Źródło zdjęcia 1: 
https://pbs.twimg.com/media/D9cUPNMWsAIIUkx?format=jpg&name
=360x360 (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: 
https://pbs.twimg.com/media/D9cURu8WwAIBlmR?format=jpg&name
=360x360 (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/451773-prowokacja-w-
poznanskiej-farze-sesja-zdjeciowa-lesbijek (data dostępu: 21.06.2019 r.) 
http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/kontrowersje-wokol-sesji-
fotograficznej-lesbijek-w-poznanskiej-farze-to-nie-powinna-miec-
miejsca (data dostępu: 21.06.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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12. Profanacja przydrożnej kapliczki Matki Boskiej  

z Lourdes w Umieszczu 
 

DATA: 20.06.2019 r. 
OPIS: 20 czerwca 2019 r. nieznany sprawca oblał pomarańczową farbą 

figurę Matki Boskiej z Lourdes znajdującą się w przydrożnej kapliczce 
w Umieszczu koło Jasła.  
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: kobieta, kobieta 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 38-204 Umieszcz (W) koło Jasła 
WOJEWÓDZTWO: podkarpackie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Policja wszczęła dochodzenie. 
 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1.  2.  
Źródło zdjęcia 1: https://d-
pt.ppstatic.pl/k/r/1/c1/cd/5d1479b21e2f4_p.jpg?1561632055 (data 
dostępu: 03.10.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: https://d-
pt.ppstatic.pl/k/r/1/bb/ef/5d147b78b55ee_p.jpg?1561631442 (data 
dostępu: 03.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://radiovia.com.pl/informacje-z-diecezji/profanacja-figury-
matki-bozej-w-umieszczu (data dostępu: 8.09.2020 r.) 
https://nowiny24.pl/profanacja-w-umieszczu-k-jasla-ktos-oblal-
figure-matki-boskiej-z-lourdes-pomaranczowa-farba-policja-
poszukuje-sprawcy/ar/c1-14239341 (data dostępu: 27.06.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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13. Kradzież w kościele w Janówce 

 
DATA: 01.07.2019 r. 
OPIS: 1 lipca 2019 r. trzydziestosiedmioletni mężczyzna ukradł 600 zł 

z szuflady znajdującej się w zakrystii kościoła w Janówce. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 30-45 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 16-300 Janówka (W) powiat augustowski 
WOJEWÓDZTWO: podlaskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawcę zatrzymano w areszcie policyjnym. 
 

KODEKS KARNY: art. 297 par. 1 KK 
 

ZDJĘCIE: brak 
 

ŹRÓDŁO: https://augustow.naszemiasto.pl/wszedl-do-kosciola-by-napic-sie-
wody-ukradl-pieniadze/ar/c1-5194307 (data dostępu: 04.07.2019 r.) 
https://wspolczesna.pl/janowka-kradziez-pieniedzy-z-kosciola-
37latek-wszedl-napic-sie-wody-a-ukradl-pieniadze/ar/c1-14252513 
(data dostępu: 16.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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14. Profanacja cmentarza komunalnego w Łodzi 

 
DATA: 20.07.2019 r. 
OPIS: 20 lipca 2019 r. dwie czternastolatki poprzestawiały na grobach 

cmentarza komunalnego w Łodzi znicze i kwiaty; fotografowały się 
w różnych pozach na nagrobkach lub w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie; zabrały krzyż znaleziony w alejce cmentarza i porzuciły 
go w innym miejscu na terenie tej samej nekropolii. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: poniżej 18 
PŁEĆ SPRAWCY: kobieta, kobieta 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 90-001 do 94-413 Łódź (M) 
WOJEWÓDZTWO: łódzkie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawcom postawiono zarzuty. 
 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 262 par. 1 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://wprawo.pl/wp-
content/uploads/2019/07/nastolatki-fotografuj%C4%85-si%C4%99-
na-grobach-300x191.png (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://wprawo.pl/2019/07/23/profanacja-cmentarza-symbol-lgbt-i-
wulgarny-komentarz-nastolatki-stana-przed-sadem/ (data dostępu: 
23.07.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo 
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15. Akt wandalizmu w kościele 

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie 
 

DATA: 21.07.2019 r. 
OPIS: 21 lipca 2019 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Suchym Lesie trzydziestojednoletnia kobieta wybiła szybę 
w drzwiach świątyni, uszkodziła ołtarz, psałterz, zniszczyła 
świece i donice znajdujące się przy ołtarzu. Sprawczyni 
w momencie dokonywania aktu wandalizmu była pod wpływem 
alkoholu. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 30-45 
PŁEĆ SPRAWCY: kobieta 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 62-002 Suchy Las (W) 
WOJEWÓDZTWO: wielkopolskie 
STAN POSTĘPOWANIA Sprawcy postawiono zarzuty. 
KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK 

 
ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://epoznan.pl/storage/gallery/56674/j9skw6v5mswswn5jx
gystjrv3h5xdfz9_gall 
ery.jpg?1563784777 (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://epoznan.pl/news-news-96821-
profanacja_w_sucholeskim_kosciele__kobieta_zniszczyla_oltarz_ 
(data dostępu: 27.07.2019 r.) 
https://epoznan.pl/news-news-96908-
profanacja_w_sucholeskim_kosciele_31_latka_uslyszala_zarzuty 
(data dostępu: 24.07.2019 r.) 
https://gloswielkopolski.pl/profanacja-kosciola-w-suchym-lesie-
kobieta-zniszczyla-oltarz-psalterz-swiece-i-donice/ar/c1-
14293209 (data dostępu: 24.08.2020 r.) 
https://www.pch24.pl/profanacja-kosciola-w-suchym-lesie--
parafia-apeluje-do-rodzin-o-modlitwe-ekspiacyjna,69652,i.html 
(data dostępu: 24.08.2020 r.) 
https://wpolityce.pl/kosciol/456007-profanacja-kosciola-w-
suchym-lesie-pod-poznaniem (data dostępu: 24.08.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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16. Akt wandalizmu na terenie cmentarza 

przy Kościele Pokoju w Świdnicy 
 

DATA: 30.07.2019 r. 
OPIS: 30 lipca 2019 r. zarejestrowany na monitoringu parafii sprawca 

zamazał różową kredą napisy na świeżo odrestaurowanej XVIII-
wiecznej tablicy nagrobnej znajdującej się na terenie nekropolii 
przy ewangelicko-augsburskim Kościele Pokoju w Świdnicy. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 58-100 i 58-105 Świdnica Śląska (M) 
WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawa nie została zgłoszona. 

KODEKS KARNY: art. 261 KK / art. 262 par. 1 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło screenu nagrania: https://tvn24.pl/wroclaw/swidnica-xviii-
wieczne-epitafium-pomalowane-na-rozowo-ra957018-2304528 
(data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.tvn24.pl/wroclaw,44/swidnica-xviii-wieczne-epitafium-
pomalowane-na-rozowo,957018.html (data dostępu: 30.07.2019 r.) 
https://tvn24.pl/wroclaw/swidnica-odrestaurowali-nagrobek-teraz-
ktos-go-zniszczyl-ra727677-2475087 (data dostępu: 25.08.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, ewangelicko-augsburskie 
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17. Uszkodzenie kapliczki Matki Bożej w Zamościu 

 
DATA: 24.08.2019 r. 
OPIS: 24 sierpnia 2019 r. dwudziestodwuletni mężczyzna poobijał gzyms 

przydrożnej kapliczki Matki Bożej usytuowanej przy ul. Majdan 
w Zamościu. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 18-30 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 22-400 do 22-410 Zamość (M) 
WOJEWÓDZTWO: lubelskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawca przyznał się do winy. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK / art. 294 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-
cyNM-kMqu-84a7_zniszczyl-przydrozna-kapliczke-664x442-
nocrop.jpg (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.se.pl/lublin/przeszkadzala-mu-matka-boska-zniszczyl-
przydrozna-kapliczke-aa-M1Jo-zVCb-G2yr.html (data dostępu: 
24.08.2019 r.)  
https://kurierlubelski.pl/zamosc-22latek-zniszczyl-przydrozna-
kapliczke-byl-nietrzezwy/ar/c1-14372825 (data dostępu: 8.09.2020 
r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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18. Akt wandalizmu w kościele pw. św. Andrzeja Boboli  
w Szczecinie 

 
DATA: 25.08.2019 r. 
OPIS: 25 sierpnia 2019 r. nieznani sprawcy wykonali graffiti 

na ławkach, ścianach przedsionka i murach kościoła pw. św. 
Andrzeja Boboli w Szczecinie. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 70-001 do 71-899 Szczecin (M) 
WOJEWÓDZTWO: zachodniopomorskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Policja wszczęła dochodzenie. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1. 2.  
Źródło zdjęcia 1: https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2019/thumb_960_0/2019-
08-25_156674810914.jpg (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2019/thumb_960_0/2019-
08-25_156674810910.jpg (data dostępu: 02.10.2020 r.) 

 
ŹRÓDŁO: https://radioszczecin.pl/1,393463,wandale-zdewastowali-

kosciol-w-centrum-szczecina&s=1&si=1&sp=1 (data dostępu: 
25.08.2019 r.) 
https://www.pch24.pl/szczecin--wandale-zdewastowali-
kosciol-sw--andrzeja-boboli-w-centrum-miasta,70391,i.html 
(data dostępu: 26.08.2020 r.) 
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/460913-profanacja-
kosciola-w-szczecinie (data dostępu: 26.08.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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19. Zniszczenie czterech przydrożnych kapliczek 
na terenie osiedla Południe we Włocławku 

 
DATA: 25/26.08.2019 r. 
OPIS: W dniach 25-26 sierpnia 2019 r. zniszczone zostały cztery przydrożne kapliczki 

na osiedlu Południe we Włocławku, na terenie parafii pw. św. Stanisława BM. 
Sprawca wyrzucił drewnianą figurę Maryi obok kapliczki przy ul. Kapitulnej, 
rozbił figurę Matki Bożej przy ul. Długiej, uszkodził figurę Jezusa Chrystusa przy 
ul. Chłodnej oraz sprofanował kapliczkę na terenie parafii pw. św. Maksymiliana 
usytuowaną przy ul. Kaliskiej. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 30-45 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA 
CZYNU: 

niszczenie i znieważanie miejsc kultu 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 87-800 do 87-810, 87-812, 87-814, 87-816 do 87-818, 87-822 Włocławek (M)  
WOJEWÓDZTWO: kujawsko-pomorskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Policja poszukuje sprawcy. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK / art. 294 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1.  2.  
Źródło zdjęcia 1: 
https://static.portalwloclawek.pl/data/media/2019/08/26/s4_1c5547c7afd003 
25af9f29a29e14020c.JPG (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: https://ddwloclawek.pl/news_foto/2019/0826/218351.jpg 
(data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.portalwloclawek.pl/wiadomosci/1515,zniszczyli-kapliczki-na-
osiedlu-poludnie-policja-nie-bada-sprawy (data dostępu: 26.08.2019 r.) 
https://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/35328_szokuj-ca-profanacja-na-
poludniu-w-nocy-zniszczyli-cztery-kapliczki-figura-maryi-rozbita.html (data 
dostępu: 9.09.2020 r.) 
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2363650,Policja-z-Wloclawka-
opublikowala-zdjecie-mezczyzny-ktory-dopuscil-sie-dewastacji-kapliczek (data 
dostępu: 9.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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20. Włamanie na plebanię w Toruniu 

 
DATA: 28/29.08.2019 r. 
OPIS: W nocy z 28 na 29 sierpnia 2019 r. dwudziestojednoletni mężczyzna 

pozostający pod wpływem alkoholu włamał się na jedną z plebanii 
w Toruniu. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 18-30 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA 
CZYNU: 

niszczenie i znieważanie miejsc kultu 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 87-100 do 87-120 Toruń (M) 
WOJEWÓDZTWO: kujawsko-pomorskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawcy postawiono zarzuty. 

KODEKS KARNY: art. 13 par. 1 KK / art. 279 par. 1 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://v.wpimg.pl/NzEzNzIwYRskGDhJZgxsDmdA 
bBMgVWJYMFh0 
WGY4YUxxTjZOcEVhHm 
sNPhMkEGAKKVV3S35Odkp3TH5XeER5Q3ZOd095RGEKKR8sGyceL1Qv
CilYNA== (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://wiadomosci.wp.pl/torun-wlamal-sie-na-plebanie-i-zasnal-
6419184800229505a (data dostępu: 30.08.2019 r.) 
https://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,25138161,wlamal-sie-na-
plebanie-w-toruniu-potem-padl-nie-tylko-ze-zmeczenia.html (data dostępu: 
16.09.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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21. Akt wandalizmu na terenie parafii 
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku 

 
DATA: 14/15.09.2019 r. 
OPIS: W nocy z 14 na 15 września 2019 r. dwudziestotrzyletni mężczyzna 

napisał czarną farbą „Katolicyzm zwodzi” na murze ogrodzenia 
kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku. 
Na drzwiach głównych i elewacji świątyni sprawca umieścił słowa 
„Nie wódź” oraz narysował czarne serca. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 18-30 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 19-400 – 19-402 Olecko (M) 
WOJEWÓDZTWO: warmińsko-mazurskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawcy postawiono zarzuty. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1.  

2.  
Źródło zdjęcia 1: https://m.wm.pl/2019/09/z9/dsc-7495-577998.jpg 
(data dostępu: 02.10.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: https://m.wm.pl/2019/09/orig/9wandalizm-
577178.jpg (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: http://olecko.wm.pl/607182,Olecko-Policja-zatrzymala-
podejrzanych-o-wykonanie-napisow-na-kosciele.html (data dostępu: 
18.09.2019 r.) 
https://regiony.tvp.pl/45293589/policja-zatrzymala-sprawce-
dewastacji-kosciola-w-olecku (data dostępu: 12.11.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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22. Akt wandalizmu na terenie katedry św. Michała Archanioła 
i św. Floriana Męczennika w Warszawie 

 
DATA: 01.10.2019 r. 
OPIS: 1 października 2019 r. nieznany sprawca narysował mazakiem 

symbole nazistowskie oraz napisał obraźliwe słowa 
na murowanym ogrodzeniu przed wejściem na teren katedry 
pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika 
w Warszawie. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 00-001 do 00-047 Warszawa (M) 
WOJEWÓDZTWO: mazowieckie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 141 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://www.portalwarszawski.com.pl/wp-
content/uploads/2019/10/katedra.jpg (data dostępu: 02.10.2020 r.) 

 
ŹRÓDŁO: https://www.dorzeczy.pl/kraj/115782/katedra-warszawsko-

praska-padla-ofiara-wandali-jestesmy-swiadkami-coraz-
czestszych-atakow-na-kosciol.html (data dostępu: 01.10.2019 
r.) 
https://www.portalwarszawski.com.pl/2019/10/01/katedra-
warszawsko-praska-po-raz-kolejny-padla-ofiara-wandalizmu/ 
(data dostępu: 26.08.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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23. Zniszczenie przydrożnej kapliczki Matki Bożej 
w Otwocku 

 
DATA: 05.10.2019 r. 
OPIS: 5 października 2019 r. nieznany sprawca rozbił figurę Matki Bożej 

Niepokalanej Dziewicy umiejscowioną w przydrożnej kapliczce przy ul. 
Warszawskiej w Otwocku. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA 
CZYNU: 

niszczenie i znieważanie miejsc kultu 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 05-400 do 05-403 Otwock (M) 
WOJEWÓDZTWO: mazowieckie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Złożenie zawiadomienia do Prokuratury. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK / art. 294 KK 
ZDJĘCIE: 

1. 2.  
Źródło zdjęcia 1: 
https://www.m.pch24.pl/images/min_mid_big/big/71333.jpg?v=202010 
0520 (data dostępu: 05.10.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: https://i0.wp.com/linia.com.pl/wp-
content/uploads/2019/10/rozbita-figurka-matki-boskiej-
1.jpg?resize=1024%2C576&ssl=1 (data dostępu: 05.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.m.pch24.pl/otwock--zamaskowany-wandal-zniszczyl-
figure-matki-bozej-
pch,71333,i.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_ca 
mpaign=post&utm_term=pch (data dostępu: 09.10.2019 r.) 
https://linia.com.pl/2019/10/15/chuligan-roztrzaskal-figure-matki-
bozej/ (data dostępu: 15.10.2019  r.) 
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/otwock-wandal-
zniszczyl-figurke-matki-boskiej-jest-nagranie/83wq5nb (data dostępu: 
09.10.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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24. Kradzież w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Słonnym 

 
DATA: 09.10.2019 r. 
OPIS: 9 października 2019 r. nieznany sprawca ukradł kielichy mszalne, puszki 

na komunikanty i monstrancję z kościoła pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Słonnym w gminie Dubiecko. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA 
CZYNU: 

niszczenie i znieważanie miejsc kultu 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 37-750 Słonne (W) gmina Dubiecko 
WOJEWÓDZTWO: podkarpackie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Policja wszczęła dochodzenie. 

KODEKS KARNY: art. 278 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Slonne 
_church.jpg/240px-Slonne_church.jpg (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://nowiny24.pl/zuchwala-kradziez-w-slonnym-kolo-przemysla-
zlodziej-ukryl-sie-w-kosciele-i-zabral-kielichy-puszki-na-komunikanty-
monstrancje/ar/c1-14485111 (data dostępu: 03.10.2020 r.) 
https://www.zycie.pl/informacje/artykul/24628,zlodziej-ukradl-
naczynia-liturgiczne (data dostępu: 03.10.2020 r.) 
https://dziejesienapodkarpaciu.pl/slonne-przemysl-okradziono-kosciol-
zniknely-naczynia-liturgiczne/ (data dostępu: 03.10.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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25. Profanacja miejsca pochówku 

na cmentarzu parafialnym w Tarnowcu 
DATA: 19/20.10.2019 r. 
OPIS: W nocy z 19 na 20 października 2019 r. na cmentarzu 

parafialnym w Tarnowcu nieznany sprawca wyrwał zdjęcie 
zmarłego, ukradł metalowy krzyż oraz namalował ostrym 
narzędziem satanistyczny symbol na tablicy nagrobnej jednego 
z pomników. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 38-204 Tarnowiec (W) w powiecie jasielskim 
WOJEWÓDZTWO: podkarpackie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Policja wszczęła dochodzenie. 

KODEKS KARNY: art. 262 par. 1 i 2 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1.  

2.  
Źródło zdjęcia 1: 
https://www.jaslo4u.pl/static/news/2019/10/cmentarzw_tarnowcu2/grob.jpg (data dostępu: 
02.10.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: 
https://www.jaslo4u.pl/static/news/2019/10/cmentarzw_tarnowcu/20191023_140254.jpg 
(data dostępu: 02.10.2020 r.) 

 
ŹRÓDŁO: https://www.jaslo4u.pl/zniewazono-miejsce-pochowku-

skradziono-krzyz-i-zdjecie-zmarl-newsy-jaslo-24983 (data 
dostępu: 15.10.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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26. Kradzież i profanacja w Kościele Ewangelicko-

Metodystycznym w Poznaniu 
 

DATA: ok. 24.10.2019 r. 
OPIS: Pod koniec października 2019 r. w Kościele Ewangelicko-

Metodystycznym przy ul. Ogrodowej w Poznaniu nieznani sprawcy 
zniszczyli Biblię, porozrzucali liczne przedmioty liturgiczne, 
zdewastowali prezbiterium i zabytkowe drewniane drzwi boczne 
oraz ukradli 100 zł z puszki na remont świątyni. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 60-001 do 61-890 Poznań (M) 
WOJEWÓDZTWO: wielkopolskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Policja wszczęła dochodzenie. 

KODEKS KARNY: art. 279 KK / art. 294 KK / art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: brak 
 

ŹRÓDŁO: https://poznan.naszemiasto.pl/proba-podpalenia-kosciola-w-
poznaniu-ksiadz-nie-wiem-jakie/ar/c1-7417814 (data dostępu: 
27.09.2020 r.) 
https://poznan.tvp.pl/45262631/proba-podpalenia-poznanskiego-
kosciola (data dostępu: 27.09.2020 r.) 
https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,25393487,proba-
podpalenia-kosciola-w-poznaniu-ksiadz-nie-czujemy-sie.html (data 
dostępu: 27.09.2020 r.) 
https://wiadomosci.wp.pl/proba-podpalenia-kosciola-w-poznaniu-
sprawe-bada-policja-6444284959758465a (data dostępu: 
27.09.2020 r.) 
https://poznan.tvp.pl/45262631/proba-podpalenia-poznanskiego-
kosciola (data dostępu: 27.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, ewangelicko-metodystyczne 
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27. Kradzież w kościele pw. św. Brata Alberta 

w Zgłobicach 
 

DATA: ok. 02.11.2019 r. 
OPIS: 2 listopada 2019 r. nieznani sprawcy włamali się do gabloty wotywnej 

w kościele pw. św. Brata Alberta w Zgłobicach i ukradli pięć sztuk 
dewocjonaliów, których wartość oszacowano na ponad 1000 złotych. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna, kobieta 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 33-113 Zgłobice (W) 
WOJEWÓDZTWO: małopolskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Złożenie zawiadomienia na Policję. 

KODEKS KARNY: art. 297 par. 1 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://www.tarnow.net.pl/uploads/articles/ORGINAL/f3555524808 
20bbe08920c627778fea9pop.jpg (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://gazetakrakowska.pl/zglobice-zuchwala-kradziez-w-
parafialnym-kosciele/ar/c1-14564271 (data dostępu: 07.11.2019 r.) 
https://www.tarnow.net.pl/articles/s/i/265713 (data dostępu: 
08.11.2019 r.)  
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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28. Kradzież w kościele  

pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęce Wielkiej 
 

DATA: 04/05.11.2019 r. 
OPIS: W nocy z 4 na 5 listopada 2019 r. nieznani sprawcy włamali się 

do zakrystii kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w 
Łęce Wielkiej, gdzie dostali się do sejfu, z którego ukradli paramenty 
liturgiczne, m.in. kielichy oraz relikwiarze. Wartość skradzionych 
przedmiotów wyniosła ok. 15 000 zł. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 63-805 Łęka Wielka (W) powiat gostyński 
WOJEWÓDZTWO: wielkopolskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Złożenie zawiadomienia na Policję. 

KODEKS KARNY: art. 297 par. 1 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://s6.tvp.pl/images2/6/c/2/uid_6c2cd542046851b477e6e31bf 
9963e751573123911115_width_900_play_0_ 
pos_0_gs_0_height_506.jpg (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: http://www.gostynska.pl/artykuly/wlamanie-do-kosciola-wyniesli-
kielichy-i-relikwiar,106057.htm (data dostępu: 07.11.2019 r.) 
https://poznan.tvp.pl/45227518/wlamanie-do-kosciola-w-lece-
wielkiej-skradziono-przedmioty-liturgiczne (data dostępu: 16.09.2020 
r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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29. Próba podpalenia  

Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Poznaniu 
 

DATA: 07.11.2019 r. 
OPIS: 7 listopada 2019 r. odkryto ślady po próbie podpalenia na piance 

uszczelniającej zabytkowe drzwi Kościoła Ewangelicko-
Metodystycznego mieszczącego się przy ul. Ogrodowej w Poznaniu. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 60-001 do 61-890 Poznań (M) 
WOJEWÓDZTWO: wielkopolskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Policja wszczęła dochodzenie. 

KODEKS KARNY: art. 163 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://d-
nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/c2/42/5dc54c5177cd5_o,size,933x0,q,70, 
h,bccf2c.jpg (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://poznan.naszemiasto.pl/proba-podpalenia-kosciola-w-
poznaniu-ksiadz-nie-wiem-jakie/ar/c1-7417814 (data dostępu: 
27.09.2020 r.) 
https://poznan.tvp.pl/45262631/proba-podpalenia-poznanskiego-
kosciola (data dostępu: 27.09.2020 r.) 
https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,25393487,proba-
podpalenia-kosciola-w-poznaniu-ksiadz-nie-czujemy-sie.html (data 
dostępu: 27.09.2020 r.) 
https://wiadomosci.wp.pl/proba-podpalenia-kosciola-w-poznaniu-
sprawe-bada-policja-6444284959758465a (data dostępu: 
27.09.2020 r.) 
https://poznan.tvp.pl/45262631/proba-podpalenia-poznanskiego-
kosciola (data dostępu: 27.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, ewangelicko-metodystyczne 
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30. Akt wandalizmu w kościele pw. św. Anny 

w Chałupkach 
 

DATA: 22.11.2019 r. 
OPIS: 22 listopada 2019 r. czterdziestoośmioletni mężczyzna wybił szybę 

w drzwiach wejściowych do kościoła św. Anny w Chałupkach. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: powyżej 45 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 47-460 Chałupki (W) 
WOJEWÓDZTWO: śląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawcę zatrzymano w areszcie policyjnym. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://www.naszraciborz.pl/photos/157467619255-
593051-.jpg (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.naszraciborz.pl/site/art/1/0/77710 (data dostępu: 
25.11.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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31. Zniszczenie przydrożnej kapliczki Matki Bożej 

w Warszawie 
 

DATA: 04.12.2019 r. 
OPIS: 4 grudnia 2019 r. nieznani sprawcy rozbili figurkę Matki Bożej 

usytuowaną w przydrożnej kapliczce na terenie parafii 
pw. św. Patryka w Warszawie, u zbiegu ulic Bora-Komorowskiego 
i Fieldorfa. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 00-001 do 00-047 Warszawa (M) 
WOJEWÓDZTWO: mazowieckie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://www.tysol.pl/imgcache/750x530/c//zdj/zdjecie/40665.jpg 
(data dostępu: 05.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.tysol.pl/a40665-W-Warszawie-zniszczonofigure-Matki- 
Boskiej-Ordo-Iuris-oferuje-pomoc-prawna (data dostępu: 08.12.2019 
r.) 
https://wrealu24.pl/warszawa-zniszczenie-figury-matki-bozej-i-
nabozenstwo-przepraszajace/ (data dostępu: 11.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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32. Kradzież w kościele farnym 

pw. św. Wojciecha i św. Stanisława 
w Rzeszowie 

 
DATA: 09.12.2019 r. 
OPIS: 9 grudnia 2019 r. młody mężczyzna wyciągnął pieniądze ze skarbonki 

na datki w kościele farnym pw. św. Wojciecha i św. Stanisława 
w Rzeszowie. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 35-001 do 35-959 Rzeszów (M) 
WOJEWÓDZTWO: podkarpackie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawcę zatrzymano w areszcie policyjnym. 

KODEKS KARNY: art. 278 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://d-
pt.ppstatic.pl/k/r/1/9a/9b/5dee5addbc018_p.jpg?1575908146 (data 
dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://nowiny24.pl/w-kosciele-farnym-w-rzeszowie-lowil-drutem-
pieniadze-z-koscielnej-skarbonki-wpadl-na-goracym-uczynku/ar/c1-
14642227 (data dostępu: 09.12.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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33. Kradzież w kościele pw. św. Marcina 

w Piławie Górnej 
 

DATA: 16/17.12.2019 r. 
OPIS: W nocy z 16 na 17 grudnia 2019 r. dziewiętnastoletni mężczyzna 

włamał się do kościoła pw. św. Marcina w Piławie Górnej, skąd ukradł 
dwa relikwiarze oraz przedmioty liturgiczne. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 18-30 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 58-240 Piława Górna (M) 
WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawca przyznał się do winy. 

KODEKS KARNY: art. 297 par. 1 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://wf1.xcdn.pl/files/19/12/18/651566_a8Yg_B3rna20koC 
59BciC3B3C58220001_82.jpg.webp (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://swidnica.gosc.pl/doc/6046778.Kradziez-relikwii-w-Pilawie-
Gornej (data dostępu: 18.12.2019 r.) 
https://tvn24.pl/wroclaw/pilawa-gorna-19-latek-ukradl-z-kosciola-
relikwie-jana-pawla-ii-ra995041-2614386 (data dostępu: 21.12.2019 
r.) 
https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/policja-odzyskala-relikwie-
skradzione-z-xv-wiecznego-kosciola-w-pilawie-gornej (data dostępu: 
16.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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34. Akt wandalizmu w kościele 

pw. św. Michała Archanioła 
w Jeninie pod Gorzowem 

 
DATA: 25.12.2019 r. 
OPIS: 25 grudnia 2019 r. w kościele pw. św. Michała Archanioła 

w podgorzowskim Jeninie nieznani sprawcy zniszczyli trzy krzyże, 
podpalili ławkę i stolik z prasą oraz uszkodzili drzwi wejściowe 
do świątyni. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 66-450 Jenin pod Gorzowem (W) 
WOJEWÓDZTWO: lubuskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Policja wszczęła dochodzenie. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://www.radiogorzow.pl/wp-
content/uploads/sites/3/2019/12/jenin-2-800x576.jpg (data 
dostępu: 03.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.radiogorzow.pl/69797/profanacja-kosciola-w-
podgorzowskim-jeninie/ (data dostępu: 27.12.2019 r.) 
https://www.rp.pl/Przestepczosc/191229624-Dewastacja-kosciola-
pod-Gorzowem-Zniszczone-krzyze.html (data dostępu: 27.12.2019 r.) 
https://www.pch24.pl/jenin--woj--lubuskie---nieznani-sprawcy-
zdewastowali-kosciol--zniszczono-krzyze--podpalono-
lawki,72999,i.html (data dostępu: 26.08.2020 r.) 
https://skwierzyna.naszemiasto.pl/dewastacja-kosciola-i-kradziez-
pieniedzy-z-kaplicy-w-swieta/ar/c1-7484469 (data dostępu: 
26.08.2020 r.) 
https://gazetalubuska.pl/gorzow-wlkpjenin-dewastacja-kosciola-i-
kradziez-pieniedzy-z-kaplicy-wandale-i-zlodzieje-dali-o-sobie-znac-
w-te-swieta-zdjecia/ar/c1-14680595 (data dostępu: 26.08.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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35. Kradzież w kaplicy katedralnej w Gorzowie 

 
DATA: 25.12.2019 r. 
OPIS: 25 grudnia 2019 r. nieznany sprawca włamał się do skarbonki 

na datki w kaplicy parafii katedralnej mieszczącej się 
przy ul. Wełniany Rynek w Gorzowie i ukradł z niej pieniądze. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie miejsc kultu 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 66-400 do 66-414 Gorzów Wielkopolski (M) 
WOJEWÓDZTWO: lubuskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Złożenie zawiadomienia na Policję. 

KODEKS KARNY: art. 297 par. 1 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://gorzowianin.com/data/articles/org/14332.jpg 
(data dostępu: 03.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://gorzowianin.com/wiadomosc/14332-gorzow-zuchwala-
kradziez-w-koscielnej-kaplicy.html (data dostępu: 26.08.2020 r.) 
https://gazetalubuska.pl/gorzow-wlkpjenin-dewastacja-kosciola-i-
kradziez-pieniedzy-z-kaplicy-wandale-i-zlodzieje-dali-o-sobie-znac-
w-te-swieta-zdjecia/ar/c1-14680595 (data dostępu: 26.08.2020 r.) 
https://skwierzyna.naszemiasto.pl/dewastacja-kosciola-i-kradziez-
pieniedzy-z-kaplicy-w-swieta/ar/c1-7484469 (data dostępu: 
26.08.2020 r.) 
https://www.pch24.pl/jenin--woj--lubuskie---nieznani-sprawcy-
zdewastowali-kosciol--zniszczono-krzyze--podpalono-
lawki,72999,i.html (data dostępu: 26.08.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
KATEGORIA CZYNU III 

Niszczenie i znieważanie symboli religijnych 
i przedmiotów czci religijnej  
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1. Profanacja pomnika św. Jana Pawła II 
w Starogardzie Gdańskim 

DATA: 08.01.2019 r. 
OPIS: 8 stycznia 2019 r. nieznany sprawca zamalował biało-czerwoną farbą 

oczy figury św. Jana Pawła II. Znieważony pomnik mieści się 
przy kościele pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznany 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 83-200 Starogard Gdański (M) 
WOJEWÓDZTWO: pomorskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Policja poszukuje sprawcy. 
 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 261 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1. 2.  
Źródło zdjęcia 1: 
https://pbs.twimg.com/media/DwaSzMBWoAApjhv?format=jpg& 
name=small (data dostępu: 30.09.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: https://pbs.twimg.com/media/DwaS0R7X0AA-
e8E?format=jpg&name=small (data dostępu: 30.09.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.radiomaryja.pl/informacje/starogard-gdanski-
sprofanowano-pomnik-sw-jana-pawla-ii/ (data dostępu: 8.09.2020 r.) 
https://starogardgdanski.naszemiasto.pl/starogard-gd-policja-szuka-
sprawcow-ktorzy-zdewastowali/ar/c1-4947908 (data dostępu: 
8.09.2020 r.) 
https://www.tvp.info/40777871/policja-szuka-sprawcy-
zbezczeszczenia-pomnika-jana-pawla-ii-w-starogardzie-gdanskim 
(data dostępu: 8.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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2. Profanacja krzyża na terenie parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

i św. Jana Bosko w Katowicach 
 

DATA: 16/17.03.2019 r. 
OPIS: W nocy z 16 na 17 marca 2019 r. dwudziestodziewięcioletni 

mężczyzna zniszczył krzyż znajdujący się przed kościołem 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Katowicach. 
W efekcie działań sprawcy figura Jezusa z krucyfiksu popękała 
w kilku miejscach: ręka i obie nogi wizerunku Chrystusa zostały 
połamane. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 18-30 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 40-001 do 40-999 Katowice (M) 
WOJEWÓDZTWO: śląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawca przyznał się do winy. 
 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1.  2.  
Źródło zdjęcia 1: https://d-
pt.ppstatic.pl/k/r/1/dc/88/5c9337ce2087d_p.jpg?1553266044 (data 
dostępu: 01.10.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: https://d-
pt.ppstatic.pl/k/r/1/ad/cd/5c9337d27784d_p.jpg?1553266044 (data 
dostępu: 01.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.pch24.pl/profanacja-w-katowicach--nieznani-sprawcy-
zdewastowali-krzyz,67005,i.html (data dostępu: 21.03.2019 r.) 
https://dziennikzachodni.pl/katowice-zlapano-mezczyzne-ktory-
zdewastowal-krzyz-i-figure-jezusa-przed-kosciolem-w-
koszutce/ar/13983617 (data dostępu: 22.03.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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3. Profanacja wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej 

na terenie parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku 
 

DATA: 26/27.04.2019 r. 
OPIS: W nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 r. trzy kobiety nakleiły na koszach 

na śmieci i przenośnych toaletach plakaty przedstawiające Matkę 
Boską Częstochowską z aureolą w barwach tęczy LGBT+. Plakaty 
zostały rozwieszone na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego 
w Płocku oraz w jej okolicach. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: powyżej 45 
PŁEĆ SPRAWCY: kobieta, kobieta, kobieta 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 09-400 do 09-411, 09-417 do 09-419, 09-421 Płock (M) 
WOJEWÓDZTWO: mazowieckie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. 
 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://bi.im-g.pl/im/c8/90/17/z24707272IH,Plock--
Kaja-Godek-informuje-o--profanacji-.jpg (data dostępu: 02.10.2020 
r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Profanacja-obrazu-Matki-
Boskiej-Czestochowskiej-episkopat-zabral-glos (data dostępu: 
28.04.2019 r.) 
https://niezalezna.pl/270161-profanacja-wizerunku-matki-boskiej-
w-plocku-sa-zatrzymania-szef-mswia-zdradza-szczegoly (data 
dostępu: 06.05.2019 r.) 
https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24757164,elzbieta-
podlesna-z-zarzutem-obrazy-uczuc-religijnych-chodzi.html (data 
dostępu: 06.05.2019 r.) 
https://www.pch24.pl/plock--osoby--ktore-sprofanowaly-
wizerunek-matki-bozej-stana-przed-sadem,76950,i.html (data 
dostępu: 16.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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4. Parodia Bożego Ciała podczas Marszu Równości 

w Gdańsku 
 

DATA: 25.05.2019 r. 
OPIS: 25 maja 2019 r. na gdańskim Marszu Równości odbył się happening, 

w trakcie którego sparodiowano procesję Bożego Ciała: mężczyzna 
przebrany za księdza trzymał drzewce z rysunkiem waginy w miejscu, 
gdzie tradycyjnie w trakcie procesji znajduje się Najświętszy 
Sakrament. Mężczyznę otaczały kobiety z tęczowymi aureolami. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 80-008 do 80-958 Gdańsk (M) 
WOJEWÓDZTWO: pomorskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Złożenie zawiadomienia do Prokuratury. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://s-
trojmiasto.pl/zdj/c/n/9/2392/1920x0/2392318-Prokuratura-
sprawdzi-czy-transparent-z-wagina-wpisana-w-serce-w-koronie-
mogl-obrazic-uczucia-religijne-osob-postronnych.jpg (data dostępu: 
03.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://dorzeczy.pl/kraj/103821/Zarty-z-Kosciola-i-katolickich-
tradycji-Marsz-Rownosci-w-Gdansku.html (data dostępu: 25.05.2019 
r.) 
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Prokuraturskie-
postepowanie-ws-transparentu-na-Marszu-Rownosci-n134837.html 
(data dostępu: 28.05.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 

  



54 | S t r o n a  
 

 
5. Parodia mszy świętej podczas Parady Równości 

w Warszawie 
DATA: 08.06.2019 r. 
OPIS: 8 czerwca 2019 r. podczas Parady Równości w Warszawie trzech 

aktywistów LGBT+ odprawiło "nabożeństwo ekumeniczne" 
parodiujące celebrację mszy świętej. 
 

SPRAWCA: inny 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 00-001 do 00-047 Warszawa (M) 
WOJEWÓDZTWO: mazowieckie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://telewizjarepublika.pl/imgcache/750x400/c/uploads/news 
/zrzut_ekranu_2019-06-8_o_15.59.38.png (data dostępu: 03.10.2020 
r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://telewizjarepublika.pl/obrzydliwa-prowokacja-na-paradzie-
rownosci-zwolennicy-lgbt-sprofanowali-msze-sw,81017.html 
(data dostępu: 08.06.2019 r.) 
https://telewizjarepublika.pl/episkopat-reaguje-na-bluznierstwo-do-
ktorego-doszlo-podczas-marszu-lgbt,81027.html (data dostępu: 
08.06.2019 r.) 
https://www.wsensie.pl/polska/32802-prowokacja-na-paradzie-
rownosci-zwolennicy-lgbt-sprofanowali-msze-swieta (data dostępu: 
14.09.2020 r.) 
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-06-08/to-wulgarna-
prowokacja-jaki-o-mszy-podczas-parady-rownosci-w-warszawie/ 
(data dostępu: 14.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo 

  



55 | S t r o n a  
 

6. Profanacja wizerunku Matki Boskiej 
podczas II Marszu Równości w Częstochowie 

 
DATA: 16.06.2019 r. 
OPIS: 16 czerwca 2019 r. w trakcie II Marszu Równości w Częstochowie 

uczestnicy prezentowali obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolą 
w kolorach tęczy LGBT+. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA 
CZYNU: 

niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 42-200 do 42-229, 42-263, 42-271, 42-280, 42-294 Częstochowa (M) 
WOJEWÓDZTWO: śląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Złożenie zawiadomienia do Prokuratury. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://d-
pt.ppstatic.pl/k/r/1/80/94/5dcc3f0966546_p.jpg?1573681158 (data 
dostępu: 03.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.gosc.pl/doc/5940705.Jest-decyzja-prokuratury-ws-
obrazu-Matki-Bozej-z-teczowa (data dostępu: 23.10.2019 r.) 
https://dziennikzachodni.pl/urazila-cie-teczowa-matka-boska-na-
marszu-rownosci-w-czestochowie-zglos-sie-na-policje/ar/c1-
14578113 (data dostępu: 13.11.2019 r.) 
https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,89625,25719588, 
prokurator-od-walki-z-mowa-nienawisci-zajmie-sie-teczowa-
matka.html (data dostępu: 21.02.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 

  



56 | S t r o n a  
 

 
7. Parodiowanie piosenek religijnych podczas marszu 

przeciw papieżowi Janowi Pawłowi II w Krakowie 
 

DATA: 29.06.2019 r. 
OPIS: Podczas marszu przeciwko Janowi Pawłowi II, zorganizowanego 

29 czerwca 2019 r. w Krakowie, odtwarzano piosenkę Marii Peszek 
„Pan nie jest moim pasterzem”, nagrany płacz dzieci oraz sfałszowaną 
melodię utworu „Barka”. Celem protestu był sprzeciw wobec 
ustanowienia Karola Wojtyły patronem Małopolski z powodu 
oskarżenia go o krycie przypadków pedofilii wśród duchowieństwa. 
 

SPRAWCA: inny 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 30-001 do 31-999 Kraków (M) 
WOJEWÓDZTWO: małopolskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://bi.im-g.pl/im/cf/ca/17/z24947919V,Marsz-
przeciw-Janowi-Pawlowi-II-w-Krakowie---Wojty.jpg (data dostępu: 
03.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,24947915,marsz-
przeciw-janowi-pawlowi-ii-w-krakowie-wojtyla-byl-zlym.html (data 
dostępu: 29.06.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 

  



57 | S t r o n a  
 

 
8. Profanacja figury Matki Bożej 

na miejskim festiwalu w Warszawie 
 

DATA: 18.07.2019 r. 
OPIS: Podczas warszawskiego festiwalu „Otwarta Ząbkowska”, 18 lipca 2019 

r., jedna z artystek zaprezentowała pomalowaną na czarno figurę Matki 
Bożej otoczoną sztucznymi grzybami halucynogennymi. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: kobieta 
KATEGORIA 
CZYNU: 

niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 
religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 00-001 do 00-047 Warszawa (M) 
WOJEWÓDZTWO: mazowieckie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://bi.im-
g.pl/im/5d/d8/17/z25005917IH,Instalacja-artystyczna--Lawka--na-
festiwalu-Otwart.jpg (data dostępu: 03.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.m.pch24.pl/czarna-figura-matki-bozej-na-miejskim-
festiwalu--kuria--to-obraza-uczucia-religijne-katolikow-
pch,69596,i.html (data dostępu: 19.07.2019 r.) 
http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,25004763, 
matka-boska-grzybowa-na-zabkowskiej.html (data dostępu: 
18.07.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 

  



58 | S t r o n a  
 

 
9. Publikacja grafiki znieważającej krzyż 

na profilu społecznościowym 
 

DATA: 22.07.2019 r. 
OPIS: 22 lipca 2019 r. aktywista Partii Zielonych zamieścił na profilu 

społecznościowym Facebook grafikę przedstawiającą czarny krzyż 
z cieniem układającym się w kształt swastyki. Pod grafiką znajduje się 
napis „musimy uważać”. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: media społecznościowe 
WOJEWÓDZTWO: media społecznościowe 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://s5.tvp.pl/images2/5/5/7/uid_5577c19d745a6254e2d1da5 
08a5e6e091563960519401_width_907_play_0_pos_0_gs_0_height_ 
515.jpg (data dostępu: 03.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.tvp.info/43636021/dzialacz-zielonych-chwali-grafike-
z-krzyzem-jako-swastyka (data dostępu: 24.07.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo 

  



59 | S t r o n a  
 

 
10. Znieważenie pomnika św. Jana Pawła II 

w Świebodzicach 
 

DATA: 25/26.07.2019 r. 
OPIS: W nocy z 25 na 26 lipca 2019 r. nieznany sprawca powiesił 

na pomniku św. Jana Pawła II w Świebodzicach tekturową tabliczkę 
zawierającą obraźliwy napis. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 58-160 58-163 Świebodzice (M) 
WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Dochodzenie zostało zamknięte z powodu niewykrycia sprawców. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://bi.im-g.pl/im/da/ed/17/z25089754V,Napis-
na-pomniku-Jana-Pawla-II-w-Swiebodzicach-wym.jpg (data dostępu: 
03.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25089425,napis-
wypominajacy-krycie-pedofilow-na-pomniku-jana-pawla.html (data 
dostępu: 15.08.2019 r.) 
https://swidnica.gosc.pl/doc/6110262.Swiety-upokorzony-Winnych-
nie-znaleziono (data dostępu: 16.01.2020 r.) 
https://swidnica24.pl/2020/01/na-pomniku-papieza-zawieszono-
plakat-wypominajacy-krycie-pedofilow-sprawcy-nie-odnaleziono/ 
(data dostępu: 8.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
  



60 | S t r o n a  
 

 
11. Publikacja sprofanowanego wizerunku Matki Bożej 

w Internecie 
DATA: 26.07.2019 r. 
OPIS: 26 lipca 2019 r. na platformie internetowej YouTube aktywistka 

ruchu LGBT+ opublikowała filmik promujący figurki „Cipko-Maryjki” 
przedstawiające tęczową postać Matki Bożej odlaną w kształcie 
żeńskich narządów płciowych. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: kobieta 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: media społecznościowe 
WOJEWÓDZTWO: media społecznościowe 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło screenu nagrania: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qpaepq_-24o (data dostępu: 
03.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.youtube.com/watch?v=Qpaepq_-24o (data dostępu: 
26.07.2019 r.) 
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2448535,Teczowa-
Maryja-w-ksztalcie-waginy-Jest-akt-oskarzenia-za-obraze-uczuc-
religijnych (data dostępu: 04.02.2020 r.) 
https://wiadomosci.wp.pl/lgbt-maryja-jako-wagina-na-sprzedaz-jest-
zawiadomienie-do-prokuratury-6406635755096193a (data dostępu: 
15.09.2020 r.) https://crowdmedia.pl/pis-nie-odpuszcza-
kontrowersyjna-artystka-walczaca-o-prawa-lgbt-z-aktem-oskarzenia/ 
(data dostępu: 15.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 

  



61 | S t r o n a  
 

 
12. Powieszenie sprofanowanego wizerunku Matki Bożej 

na drzwiach biura PiS w Warszawie 
 

DATA: 05.08.2019 r. 
OPIS: 5 sierpnia 2019 r. na drzwiach wejściowych warszawskiego biura 

byłego Ministra Środowiska nieznany sprawca umieścił sprofanowany 
wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą 
w barwach ruchu LGBT+. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznany 
KATEGORIA 
CZYNU: 

niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 
religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 00-001 do 00-047 Warszawa (M) 
WOJEWÓDZTWO: mazowieckie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Złożenie zawiadomienia na Policję. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: Brak 
 

ŹRÓDŁO: https://www.m.pch24.pl/sprofanowany-wizerunek-matki-bozej-na-
drzwiach-biura-pis--aktywisci-lgbt--znow-prowokuja--
pch,70031,i.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_ca 
mpaign=post&utm_term=pch (data dostępu: 08.08.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 

  



62 | S t r o n a  
 

 
13. Publikacja kopii wizerunku Matki Bożej z Guadalupe 

wraz z prześmiewczym opisem na portalu społecznościowym 
 

DATA: 15.08.2019 r. 
OPIS: 15 sierpnia 2019 r. na profilu krakowskiego oddziału partii Razem 

na platformie internetowej Twitter opublikowany został wizerunek 
Matki Bożej z Guadelupe otoczonej przez liście marihuany, 
pochodzący z Państwowego Muzeum Sztuki Ludowej Oaxaca 
(Meksyk) wraz z prześmiewczym komentarzem: „Wszystkim naszym 
siostrom i braciom, którzy świętują dziś Wniebowzięcie Najświętszej 
Maryi Panny - w Polsce znane jako święto Matki Boskiej Zielnej - 
przekazujemy serdeczne pozdrowienie: błogosławiony owoc!”. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznany 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: media społecznościowe 
WOJEWÓDZTWO: media społecznościowe 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://pbs.twimg.com/media/ECBUjJGXsAA_qcK?format=jpg& 
name=360x360 (data dostępu: 05.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://dorzeczy.pl/kraj/111170/Razem-zamieszcza-sprofanowana-
ikone-Matki-Boskiej-z-Guadalupe-Semka-Glupie-i-wulgarne.html 
(data dostępu: 16.08.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 

  



63 | S t r o n a  
 

 
14. Profanacja hostii podczas mszy świętej 

w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu 
 

DATA: 24.09.2019 r. 
OPIS: 24 września 2019 r. w trakcie uroczystości odpustowych 

w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu młoda kobieta, 
po przyjęciu komunii świętej, wypluła hostię i schowała ją do torebki. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: kobieta 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 38-204 Tarnowiec (W) w powiecie jasielskim 
WOJEWÓDZTWO: podkarpackie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawa nie została zgłoszona. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: brak 
 

ŹRÓDŁO: https://plus.nowiny24.pl/profanacja-hostii-podczas-mszy-sw-w-
tarnowcu-odprawiono-juz-nabozenstwo-ekspiacyjne/ar/c1-
14444727 (data dostępu: 24.09.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 

  



64 | S t r o n a  
 

 
15. Publikacja sprofanowanego obrazu Matki Bożej 

w mediach społecznościowych 
 

DATA: 25.09.2019 r. 
OPIS: 25 września 2019 r. wokalista satanistycznego zespołu muzycznego 

opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym depcze 
obraz Matki Bożej. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 30-45 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA 
CZYNU: 

niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: media społecznościowe 
WOJEWÓDZTWO: media społecznościowe 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Złożenie zawiadomienia do Prokuratury. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-
0/p526x296/70905740_2418163048252912_559826733519549235 
2_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=11047 
4&_nc_ohc=JgCapKdUuRoAX_2H7TO&_nc_ht=scontent-frx5-
1.xx&tp=6&oh=cc888f74924bc7054f3ddf7828024978&oe=5FA10957 
(data dostępu: 05.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.pch24.pl/adam-darski-po-raz-kolejny-obraza-katolikow--
tym-razem-zbezczescil-obraz-matki-bozej,71079,i.html (data dostępu: 
25.09.2019 r.) 
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-11-29/obraz-matki-
boskiej-przygnieciony-butem-prokuratura-zmienia-decyzje-ws-nergala/ 
(data dostępu: 10.09.2020 r.) 
https://www.wprost.pl/prime-time/10276545/nergal-zdeptal-obraz-
matki-boskiej-doda-komentuje-niektorzy-nie-doceniaja-drugiej- 
szansy.html (data dostępu: 01.12.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
  



65 | S t r o n a  
 

 
16. Profanacja hostii podczas mszy świętej 

w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Bełchatowie 
 

DATA: 31.10.2019 r. 
OPIS: 31 października 2019 r. podczas mszy świętej w kościele pw. NMP 

Matki Kościoła w Bełchatowie trzynastolatek wypluł hostię po 
komunii świętej i schował ją do kieszeni. Ostatecznie sprawca 
podczas interwencji duchownych i Policji spożył hostię. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: poniżej 18 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 97-400 Bełchatów (M) 
WOJEWÓDZTWO: łódzkie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Złożenie zawiadomienia na Policję. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: brak 
 

ŹRÓDŁO: https://wpolityce.pl/kosciol/471085-13-latek-wyplul-hostie-
wezwano-policje-smiszek-drwi (data dostępu: 01.11.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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17. Profanacja krzyża w Orzechu 

 
DATA: 02.11.2019 r.  
OPIS: 2 listopada 2019 r. niepełnoletnia sprawczyni oblała czerwoną farbą 

zabytkowy krzyż z 1877 r. znajdujący się u zbiegu ulic Szkolnej 
i Lompy w Orzechu (gm. Świerklaniec). 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: poniżej 18 
PŁEĆ SPRAWCY: kobieta 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 42-622 Orzech (W) gmina Świerklaniec 
WOJEWÓDZTWO: śląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 288 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1.  2.  
Źródło zdjęcia 1: https://www.radiopiekary.pl/wp-
content/uploads/2019/11/krzy%C5%BC-2.jpg (data dostępu: 
05.10.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: https://www.radiopiekary.pl/wp-
content/uploads/2019/11/krzy%C5%BC-1.jpg (data dostępu: 
05.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.radiopiekary.pl/2019/11/04/profanacja-krzyza-w-
orzechu-sprawcy-sa-poszukiwani-zobacz-zdjecia/ (data dostępu: 
04.11.2019 r.) 
https://gwarek.com.pl/pl/11_wiadomosci/24494_sprawa-krzyza-w-
orzechu-12-latka-stanie-przed-sadem.html (data dostępu: 
08.11.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 

  



67 | S t r o n a  
 

 
18. Parodia słów kolędy podczas kampanii marketingowej 

w Warszawie 
 

DATA: 20.12.2019 r. 
OPIS: 20 grudnia 2019 r. w witrynie sklepu sieci Reserved znajdującego się 

naprzeciwko Pałacu Kultury w Warszawie umieszczono hasło 
reklamowe nawiązujące do słów tradycyjnej kolędy "silent night – 
party night". 
 

SPRAWCA: inny 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci 

religijnej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 00-001 do 00-047 Warszawa (M) 
WOJEWÓDZTWO: mazowieckie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 

KODEKS KARNY: art. 196 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://prawy.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/1576846651 
1d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0 
b372.jpg (data dostępu: 05.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://prawy.pl/105727-wideo-foto-sklep-z-odzieza-reserved-
urazil-uczucia-religijne-chrzescijan/ (data dostępu: 20.12.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

KATEGORIA CZYNU IV 
Ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

  



69 | S t r o n a  
 

 
1. Zakłócenie mszy świętej w kościele 
pw. św. Marcina Biskupa w Szubinie 

 
DATA: 31.07.2019 r. 
OPIS: 31 lipca 2019 r. w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Szubinie 

sześćdziesięciodwuletnia kobieta przerwała celebrację mszy świętej. 
Sprawczyni, krzycząc wulgaryzmy, wniosła do świątyni martwego psa, 
którego pozostawiła w kruchcie kościoła. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: powyżej 45 
PŁEĆ SPRAWCY: kobieta 
KATEGORIA CZYNU: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 89-200 Szubin (M) 
WOJEWÓDZTWO: kujawsko-pomorskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawcę zatrzymano w areszcie policyjnym. 

KODEKS KARNY: art. 195 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://ocdn.eu/pulscms-
transforms/1/D9mktkqTURBXy83ZDczNWJlMGQzZGIxMzllNjk1 
MjFiNjcyY2MxNzY4Mi5qcGV 
nkpUDAQDNFHzNC4aTBc0DFM0BvA (data dostępu: 15.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://nczas.com/2019/08/01/kobieta-przerwala-msze-swieta-
przyniosla-do-kosciola-martwego-psa/ (data dostępu: 01.08.2019 r.) 
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/skandal-na-mszy-w-
szubinie-przyniosla-do-kosciola-martwego-psa/kqyknrw (data 
dostępu: 15.09.2020 r.) 
https://www.wprost.pl/swiat/10239203/kobieta-przyniosla-do-
kosciola-martwego-psa-wyzywala-ksiedza.html (data dostępu: 
15.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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2. Zakłócenie mszy świętej w katedrze 

pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
i św. Wacława Męczennika w Świdnicy 

 
DATA: 15.09.2019 r. 
OPIS: 15 września 2019 r. w katedrze pw. św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika i św. Wacława Męczennika w Świdnicy trzy kobiety 
i mężczyzna zakłócili sprawowanie mszy świętej. Sprawcy weszli 
do świątyni w trakcie celebracji, wykrzykując hasło: "Bóg, honor, 
ojczyzna" i wymachując tęczową flagą. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: kobieta, kobieta, kobieta, mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 58-100 i 58-105 Świdnica (M) 
WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawców zatrzymano w areszcie policyjnym. 

KODEKS KARNY: art. 195 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://bi.im-
g.pl/im/c0/e0/14/z21892544V,Katedra-swidnicka.jpg (data dostępu: 
05.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/20962-atak-
aktywistow-lgbt-w-swidnickiej-katedrze-blyskawiczna-reakcja-
zatrzymanie-i-zarzuty (data dostępu: 16.09.2019 r.) 
https://queer.pl/news/203434/morawiecki-w-swidnicy-straszy-fake-
newsem-o-aktywistach-lgbt-zaklocajacych-msze (data dostępu: 
23.09.2019 r.)  
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25532143,weszli-do-
swidnickiej-katedry-i-zaklocili-msze-swieta-prawicowe.html (data 
dostępu: 16.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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3. Zakłócenie mszy świętej w kościele 

pw. św. Wawrzyńca w Gliniance 
 

DATA: 6.11.2019 r. 
OPIS: 6 listopada 2019 r. dwudziestodziewięcioletni mężczyzna zakłócił 

celebrację mszy świętej w kościele pw. św. Wawrzyńca w Gliniance: 
sprawca zachowywał się wulgarnie, głośno wyrażał swoje poglądy 
w kwestiach religijnych i zagroził podpaleniem świątyni. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 18-30 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: ograniczanie publicznego wyznawania wiary 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 05-408 Glinianka (W) 
WOJEWÓDZTWO: mazowieckie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Sprawców zatrzymano w areszcie policyjnym. 

KODEKS KARNY: art. 195 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://cdn.cmc-
gallery.pl/static/files/gallery/81/859951_1573653823.jpg (data 
dostępu: 07.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://iotwock.info/artykul/grozil-podpaleniem-
zabytkowego/859951 (data dostępu: 07.10.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 

 



 
 

 

 

 

 

 
KATEGORIA CZYNU V 

Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne 
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1. Zwolnienie pracownika przedsiębiorstwa IKEA  

z powodów wyznaniowych 
 

DATA: 27.06.2019 r. 
OPIS: 27 czerwca 2019 r. kierowniczka ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

w sieci handlowej IKEA zwolniła pracownika po zamieszczeniu 
przez niego na wewnętrznym firmowym forum internetowym 
cytatów z Biblii, którymi mężczyzna uzasadnił swoją odmowę 
włączenia się w działania promujące LGBT+.  
 

SPRAWCA: inny 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA CZYNU: dyskryminacja ze względu na przekonania religijne 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 30-001 do 31-999 Kraków (M) 
WOJEWÓDZTWO: małopolskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. 

KODEKS KARNY: art. 194 KK 
 

ZDJĘCIE: Brak 
 

ŹRÓDŁO: https://www.m.pch24.pl/cytowal-pismo-swiete--stracil-prace- 
-znana- 
siec-handlowa-na-strazy-ideologii-
gender,69180,i.html?fbclid=IwAR0JNGiGgmnll1XZCXkULgqhf9 
f970q9vu5gAAfZUOaAQ8z7lhMHCksUGT0 (data dostępu: 
27.06.2019 r.) 
https://www.prawo.pl/kadry/zwolnienie-pracownika-ikea-reaguja-
minister-sprawiedliwosci-oraz,440592.html (data dostępu: 
03.07.2019 r.) 
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pracownik-sieci-IKEA-
zwolnion 
y-po-slowach-o-LGBT-Akt-oskarzenia-wobec-kierowniczki-
7930386.html (data dostępu: 15.09.2020 r.) 
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25980363,p 
racownik-ikea-zwolniony-po-slowach-o-lgbt-prokuratura-
stawia.html (data dostępu: 15.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo 

  

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,25980363
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2. Usunięcie krzyża z Urzędu Stanu Cywilnego 

na warszawskiej Białołęce 
 

DATA: 19.10.2019 r. 
OPIS: 19 października 2019 r. w wyniku interpelacji złożonej przez 

warszawską radną Koalicji Obywatelskiej ze ściany sali ślubów 
Urzędu Stanu Cywilnego na Białołęce został zdjęty krzyż. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: kobieta 
KATEGORIA CZYNU: dyskryminacja ze względu na przekonania religijne 

 
MIEJSCOWOŚĆ: 00-001 do 00-047 Warszawa (M) 
WOJEWÓDZTWO: mazowieckie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 

KODEKS KARNY: art. 194 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://external-frt3-2.xx.fbcdn.net/safe_image.p 
hp?d=AQDLAcycMzSKDNgY&w=540&h=2 
82&url=https%3A%2F%2Fbi.im-g.pl%2Fim%2F8c%2F19%2F18%2Fz 
25271436FBW%2CSala-slubow-w-Urzedzie-Stanu-Cywilnego-na-
Bialolec.jpg&cfs=1&upscale=1&fallback=news_d_placeholder_publis 
her&_nc_cb=1&_nc_hash=AQDaiZ0Ya_mSvkCL (data dostępu: 
05.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.m.pch24.pl/warszawo--co-sie-z-toba-dzieje--z-urzedu-
stanu-cywilnego-w-bialolece-usunieto-krzyz,71566,i.html (data 
dostępu: 19.10.2019 r.) 
https://warszawa.naszemiasto.pl/krzyz-zniknal-z-urzedu-stanu-
cywilnego-na-bialolece-to/ar/c1-7386112 (data dostępu: 21.10.2019 
r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo 
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3. Wycofanie z porządku obrad rady KO 

w Warszawie spotkania opłatkowego 
 

DATA: 01.12.2019 r. 
OPIS: 1 grudnia 2019 r. warszawscy radni Koalicji Obywatelskiej 

zdecydowali o wycofaniu z porządku obrad rady tradycyjnego 
spotkania opłatkowego. 
 

SPRAWCA: inny 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: nieznana 
KATEGORIA 
CZYNU: 

dyskryminacja ze względu na przekonania religijne 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 00-001 do 00-047 Warszawa (M) 
WOJEWÓDZTWO: mazowieckie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 

KODEKS KARNY: art. 194 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://pbs.twimg.com/card_img/1312948064823382017/Tudk0Dd-
?format=jpg&name=small (data dostępu: 05.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://telewizjarepublika.pl/dyskryminacja-katolikow-i-nowa-
swiecka-tradycja-w-warszawie-radni-ko-wycofali-z-obrad-spotkanie-
oplatkowe,88125.html (data dostępu: 01.12.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

KATEGORIA CZYNU VI 
Nawoływanie do nienawiści 
na tle różnic wyznaniowych 

albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby 
z powodu jej przynależności wyznaniowej 
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1. Publiczne znieważenie katolików przez publicystę 
podczas wystąpienia na Uniwersytecie Warszawskim 

 
DATA: 03.05.2019 r. 
OPIS: 3 maja 2019 r. redaktor naczelny liberalnego czasopisma społeczno-

politycznego podczas publicznego przemówienia na Uniwersytecie 
Warszawskim obraził katolików, porównując członków Kościoła 
do "cynicznych wrogów nowoczesności", "czarnoksiężników" 
czy "świń tarzających się w błocie". 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 30-45 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej 
przynależności wyznaniowej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 00-001 do 00-047 Warszawa (M) 
WOJEWÓDZTWO: mazowieckie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Złożenie zawiadomienia do Prokuratury. 
 

KODEKS KARNY: art. 216 par. 1 KK / art. 257 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://telewizjarepublika.pl/imgcache/750x400/c/uploads/ne 
ws/ja_1_1.png (data dostępu: 02.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://telewizjarepublika.pl/haniebny-atak-na-kosciol-jezyk-znany-
z-propagandy-niemieckiej-ii-wojny-swiatowej,79614.html (data 
dostępu: 06.05.2019 r.) 
https://dzienniklodzki.pl/antyklerykalna-wypowiedz-publicysty-
leszka-jazdzewskiego-posel-pis-zawiadomil-prokurature-jest-reakcja-
donalda-tuska/ar/c1-14109713 (data dostępu: 07.05.2019 r.) 
https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,24751159,gowin-pisze-do-
rektora-uw-nie-znajduje-pan-nic-niewlasciwego.html (data dostępu: 
14.09.2020 r.) 
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/leszek-jazdzewski-
skrytykowal-kosciol-przed-wykladem-donalda-tuska-minister-nauki-
rektor-uw-i-szef-psl-z-negatywnymi-opiniami (data dostępu: 
14.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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2. Ośmieszanie wartości katolickich podczas juwenaliów 
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Nowym Targu 
 

DATA: 17.05.2019 r. 
OPIS: 17 maja 2019 r. w czasie juwenaliów Podhalańskiej Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu młody mężczyzna 
przebrał się za papieża trzymającego w ręku krzyż utworzony 
z papierowych rolek. Towarzyszące mu trzy kobiety ubrane były 
w wyzywające stroje zawierające elementy damskiego stroju 
zakonnego. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 18-30 
PŁEĆ SPRAWCY: kobieta, kobieta, kobieta, mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej 
przynależności wyznaniowej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: od 34-400 do 34-403 Nowy Targ (M) 
WOJEWÓDZTWO: małopolskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Władze uczelni podjęły działania dyscyplinarne względem sprawców. 
 

KODEKS KARNY: art. 257 KK 
 

ZDJĘCIE: 

1.  2.  
Źródło zdjęcia 1: https://d-
pt.ppstatic.pl/k/r/1/ca/2d/5d03a48ac29cb_p.jpg?1560520543 (data 
dostępu: 05.10.2020 r.) 
Źródło zdjęcia 2: https://d-
pt.ppstatic.pl/k/r/1/2f/c9/5d03a48d8dd50_p.jpg?1560520543 (data 
dostępu: 05.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://gazetakrakowska.pl/nowy-targ-profanacja-religijna-na-
juwenaliach-radni-oburzeni-zdjecia/ar/c1-14212317 (data dostępu: 
14.06.2019 r.) 
https://zakopane.naszemiasto.pl/nowy-targ-profanacja-religijna-na-
juwenaliach-radni/ar/c1-5168453 (data dostępu: 14.06.2019 r.) 
https://goral.info.pl/studenci-ppwsz-obrazili-uczucia-religijne-
katolikow-studentki-wyrazily-skruche/ (data dostępu: 16.06.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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3. Publiczne znieważenie katolików 

przez osobę publiczną 
na jej koncie społecznościowym 

 
DATA: 26.06.2019 r. 
OPIS: 26 czerwca 2019 r. aktywista ruchu KOD na internetowym koncie 

społecznościowym zaatakował werbalnie Kościół, prezentując mowę 
nienawiści i oskarżając biskupów katolickich o agresję. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: powyżej 45 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA 
CZYNU: 

nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 
albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej 
przynależności wyznaniowej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: media społecznościowe 
WOJEWÓDZTWO: media społecznościowe 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 
 

KODEKS KARNY: art. 256 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://media.wplm.pl/thumbs/0e3/ODQwL21oXzEyMDAvY2NfYWF 
mMzAvcC8yMDE5LzA2LzI2LzQ1Ni8 
4MTkvMWI0ZWIwMjc5NmE2NDU2YjgwNDljYjZmMGEwNGNjYjY 
ucG5n.png (data dostępu: 05.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/452499-niegodziwy-atak-
mazguly-na-kosciol-i-pis-oskarza-o-faszyzm (data dostępu: 26.06.2019 
r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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4. Publikacja grafiki znieważającej wartości katolickie 

na profilu społecznościowym 
 

DATA: 22.07.2019 r. 
OPIS: 22 lipca 2019 r. anonimowy użytkownik portalu społecznościowego 

Twitter posługujący się pseudonimem Viki zamieścił na swoim profilu 
grafikę przedstawiającą kapłana katolickiego odbywającego stosunek 
seksualny z osobą nieletnią. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: kobieta, kobieta, kobieta, mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej 
przynależności wyznaniowej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: media społecznościowe 
WOJEWÓDZTWO: media społecznościowe 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 
 

KODEKS KARNY: art. 194 KK / art. 257 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://pbs.twimg.com/media/EAEyDvXXoAA9us8?format=jpg&n 
ame=small (data dostępu: 05.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://niezalezna.pl/281121-prowokatorzy-w-haniebny-sposob-
atakuja-kosciol-katolicki-kto-lubi-wpis-tak-to-sam-pawel-rabiej (data 
dostępu: 23.07.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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5. Publiczne obarczenie przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
na antenie radia instytucji Kościoła Katolickiego 

odpowiedzialnością za narastający hejt 
wobec środowisk LGBT+ 

 
DATA: 26.07.2019 r. 
OPIS: 26 lipca 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich podczas rozmowy 

w TOK FM zaatakował Kościół za „niejednoznaczne podejście 
do poszanowania praw osób LGBT+", stwierdzając, że mogła to być 
przyczyna agresji wobec uczestników Marszu Równości 
w Białymstoku. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej 
przynależności wyznaniowej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: radio 
WOJEWÓDZTWO: radio 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 
 

KODEKS KARNY: art. 256 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://telewizjarepublika.pl/imgcache/750x400/c/uploads/news/zrz 
ut_ekranu_2019-07-26_o_18.01.00.png (data dostępu: 05.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://telewizjarepublika.pl/bodnar-skarzy-siena-narastajacy-hejt-
srodowisk-lgbt-odpowiedzialnoscia-obarcza-kosciol-
wideo,82991.html (data dostępu: 26.07.2019 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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6. Publiczne znieważenie instytucji Kościoła Katolickiego 
przez publicystę 

na portalu internetowym 
 

DATA: 02.08.2019 r. 
OPIS: 2 sierpnia 2019 r. na portalu medialnym OKO.press opublikowano 

tekst redaktora naczelnego liberalnego czasopisma społeczno-
politycznego, w którym publicysta zaatakował werbalnie Kościół 
katolicki, stwierdzając m.in., że przez dekady był on "rajem 
dla pedofilów". 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: 30-45 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej 
przynależności wyznaniowej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: portal internetowy 
WOJEWÓDZTWO: portal internetowy 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 
 

KODEKS KARNY: art. 256 KK 
 

ZDJĘCIE: brak 
 

ŹRÓDŁO: https://oko.press/jazdzewski-oskarzano-zydow-ze-zabijaja-dzieci-na-
mace-a-teraz-gejow-ze-je-seksualizuja-i-molestuja/ (data dostępu: 
16.09.2020 r.) 
https://telewizjarepublika.pl/kosciol-bedacy-rajem-dla-pedofilow-
jazdzewski-w-haniebny-sposob-atakuje-kk,83277.html (data dostępu: 
02.08.2019 r.) 
http://wdolnymslasku.com/2019/08/02/kosciol-bedacy-rajem-dla-
pedofilow-jazdzewski-w-haniebny-sposob-atakuje-kk/ (data dostępu: 
16.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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7. Publiczna symulacja podcięcia gardła 

osobie duchownej 
 

DATA: 10.08.2019 r. 
OPIS: 10 czerwca 2019 r. podczas wyborów Mr Gay Poland 2019 

zorganizowanych w Poznaniu jeden z uczestników trzymał w rękach 
dmuchaną lalkę ze zdjęciem abp. Jędraszewskiego i imitował 
poderżnięcie mu gardła. Na koszulce mężczyzny były czerwone 
plamy, które miały przypominać ślady krwi. 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej 
przynależności wyznaniowej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 60-001 do 61-890 Poznań (M) 
WOJEWÓDZTWO: wielkopolskie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. 
 

KODEKS KARNY: art. 255 par. 2 KK / art. 256 par. 1 KK / art. 257 par. 1 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: 
https://dorzeczy.pl/_thumb/be/39/442492b799fa013cc92e3d0 
200xx.jpeg (data dostępu: 05.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://www.pch24.pl/drag-queen-symulowal-podciecie-gardla-abp-
-jedraszewskiemu--stanie-przed-sadem,77610,i.html (data dostępu: 
5.09.2020 r.) 
https://dorzeczy.pl/kraj/144561/symulowal-podciecie-gardla-abp-
jedraszewskiemu-drag-queen-uslyszal-zarzuty.html (data dostępu: 
5.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
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8. Performans znieważający wartości katolickie 

przed bazyliką katedralną 
św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika 

w Warszawie 
 

DATA: 18.10.2019 r. 
OPIS: 18 października 2019 r. przed bazyliką katedralną św. Michała 

Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie odbył się 
happening zorganizowany przez wicenaczelnego tygodnika "NIE" 
przebranego za "księdza pedofila". Dookoła publicysty krążyła grupka 
dzieci trzymających zimne ognie, którymi próbowały przegonić 
"kapłana". 
 

SPRAWCA: osoba fizyczna 
WIEK SPRAWCY: nieznany 
PŁEĆ SPRAWCY: mężczyzna 
KATEGORIA CZYNU: nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych 

albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej 
przynależności wyznaniowej 
 

MIEJSCOWOŚĆ: 00-001 do 00-047 Warszawa (M) 
WOJEWÓDZTWO: mazowieckie 
STAN 
POSTĘPOWANIA 

Brak informacji o postępowaniu. 
 

KODEKS KARNY: art. 196 KK / art. 256 KK 
 

ZDJĘCIE: 

 
Źródło zdjęcia: https://media.wplm.pl/thumbs/c56/OTYwL3VfM 
S9jY181MjljZC9wLzIwMTkvMTAvMTgvODc4 
LzQ3OS9jMDZkNWMzZjc4OTE0ODNmOGRlYTk3OWQ2ZmY4M 
GVjZi5wbmc=.png (data dostępu: 05.10.2020 r.) 
 

ŹRÓDŁO: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/469086-obrzydliwa-
antykoscielna-prowokacja-w-warszawie-wideo (data dostępu: 
18.10.2019 r.) 
https://www.tvp.info/44927067/prowokacja-tygodnika-nie-przed-
warszawska-katedra-wideo (data dostępu: 16.09.2020 r.) 
https://zyciestolicy.com.pl/antykoscielna-prowokacja-w-warszawie/ 
(data dostępu: 16.09.2020 r.) 
 

AKT PRZECIWKO 
WYZNANIU: 

chrześcijaństwo, katolickie 
 



 

 
 
 
 

Wnioski 
 

1. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku na podstawie doniesień medialnych 

odnotowano 72 przypadki naruszeń prawa do wolności sumienia i wyznania 

wśród chrześcijan w Polsce: 5 ataków fizycznych na osoby wierzące, 35 

aktów zniszczenia i znieważenia miejsc kultu, 18 przypadków niszczenia 

i znieważania symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej, 3 wydarzenia 

mające znamiona ograniczania publicznego wyznawania wiary, 3 przypadki 

dyskryminacji ze względu na przekonania religijne oraz 8 szeroko pojętych 

zdarzeń posiadających cechy nawoływania do nienawiści na tle różnic 

wyznaniowych albo znieważania grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu 

jej przynależności wyznaniowej. 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. Najliczniejszą grupę naruszeń prawa do wolności religii stanowią akty 

wandalizmu wobec miejsc kultu (sanktuariów, kościołów, przydrożnych 

kapliczek i krzyży). Skala form ataków w tej kategorii jest bardzo różnorodna, 

obejmuje: próby podpalenia, dewastacje, częściowe zniszczenie mienia, 

umieszczenie obraźliwych napisów lub symboli satanistycznych, włamania 

i kradzieże. 

3. 88,88% odnotowanych naruszeń prawa do wolności religii w Polsce w 2019 

roku dotyczy aktów wykraczających przeciwko wyznaniu katolickiemu (64 

przypadki). Ofiarami ataków z powodu swej wiary byli także chrześcijanie 

innych wyznań: w 2 przypadkach Kościół Ewangelicko-Metodystyczny i w 1 
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przypadku Kościół Ewangelicko-Augsburski. W 5 kazusach naruszenia 

dotyczyły wartości wspólnej dla wszystkich chrześcijan, czyli znieważenia 

krzyża lub cmentarza bądź reakcji na powoływanie się na naukę biblijną. 

4. W 47,3% naruszeń sprawcami zdarzeń byli mężczyźni, kobiety stanowiły 

27,5% podmiotów czynu, natomiast w odniesieniu do 25,2% wszystkich 

ataków na podstawie doniesień Policji i publikacji medialnych nie udało się 

ustalić płci sprawcy. 

5. Zdarzenia zgłoszone na Policję lub Prokuraturę stanowiły 69,45% 

wszystkich ujętych w raporcie kazusów. W 30,44% akty naruszeń nie zostały 

zgłoszone przez poszkodowanych na Policję lub Prokuraturę (5,55%), bądź 

nie podano informacji o stanie postępowania (25%). Dane te rodzą pytanie 

o skuteczność postępowania karnego w Polsce oraz o poziom świadomości 

ofiar odnośnie przysługujących im praw i form ochrony. 

1. Z analizy doniesień medialnych wynika, że ataki wobec chrześcijan 

ze względu na ich przynależność religijną rodzą napięcia społeczne, 

wywołują niepokój we wspólnotach lokalnych, powodują poczucie 

zagrożenia i nieakceptowania ze względu na swoją przynależność religijną 

i chęć jej manifestowania. 

 



 

 
 
 
 
 

Statystyka zdarzeń 

przeciwko wolności religijnej 
 

a. Kategorie czynu 

b. Miesiące 

c. Województwa 

d. Płeć sprawcy 

e. Wiek sprawcy 

f. Stan postępowania 

g. Wyznanie 
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Lp. Kategoria czynu Liczba 

przypadków 
Wynik procentowy 

1. Fizyczne ataki na osoby wierzące 5 6,95% 
2. Niszczenie i znieważanie miejsc kultu 35 48,6% 
3. Niszczenie i znieważanie symboli religijnych i 

przedmiotów czci religijnej 
18 25% 

4. Ograniczanie publicznego wyznawania wiary 3 4,17% 
5. Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne 3 4,17% 
6. Nawoływanie do nienawiści na tle różnic 

wyznaniowych lub znieważanie grupy ludności lub 
jakiejś osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej 

8 11,11% 

Łącznie (72) 100% 
 

6,95%

48,60%25,00%

4,17%

4,17%

11,11%

a. KATEGORIE CZYNU 1. Fizyczne ataki na osoby
wierzące

2. Niszczenie i znieważanie
miejsc kultu

3. Niszczenie i znieważanie
symboli religijnych i
przedmiotów czci religijnej

4. Ograniczanie publicznego
wyznawania wiary

5. Dyskryminacja ze względu
na przekonania religijne

6. Nawoływanie do nienawiści
na tle różnic wyznaniowych
lub znieważanie grupy ludności
lub jakiejś osoby z powodu jej
przynależności wyznaniowej
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Lp. Miesiąc Liczba przypadków Wynik procentowy 
1. Styczeń 2 2,79% 
2. Luty 4 5,55% 
3. Marzec 2 2,79% 
4. Kwiecień 4 5,55% 
5. Maj 4 5,55% 
6. Czerwiec 9 12,5% 
7. Lipiec 12 16,67% 
8. Sierpień 8 11,11% 
9. Wrzesień 5 6,94% 
10. Październik 8 11,11% 
11. Listopad 7 9,72% 
12. Grudzień 7 9,72% 

Łącznie (72) 100% 
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b. MIESIĄCE
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Lp. Województwo Liczba przypadków Wynik procentowy 
1. dolnośląskie 9 12,5% 
2. kujawsko-pomorskie 4 5,55% 
3. lubelskie 1 1,39% 
4. lubuskie 2 2,79% 
5. łódzkie  2 2,79% 
6. małopolskie 5 6,94% 
7. mazowieckie 14 19,44% 
8. opolskie 0 0% 
9. podkarpackie 5 6,94% 
10. podlaskie 1 1,39% 
11. pomorskie 3 4,16% 
12. śląskie 7 9,72% 
13. świętokrzyskie 0 0% 
14. warmińsko-mazurskie 1 1,39% 
15. wielkopolskie 8 11,11% 
16. zachodniopomorskie 1 1,39% 
17. zdarzenia w mediach 9 12,5% 

Łącznie (72) 100% 
  

0 2 4 6 8 10 12 14

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie
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warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

zdarzenia w mediach

c. WOJEWÓDZTWA

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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Lp. Płeć sprawcy Liczba osób Wynik procentowy 
1. mężczyzna 43 47,3% 
2. kobieta 25 27,5% 
3. nieznana 23 25,2% 

Łącznie (91) 100% 
 
 
 

 
 

Lp. Wiek sprawcy Liczba osób Wynik procentowy 
1. poniżej 18 5 6,94% 
2. 18-30 8 11,11% 
3. 30-45 9 12,5% 
4. powyżej 45 5 6,94% 
5. nieznany 45 62,6% 

Łącznie (72) 100% 
  

d. PŁEĆ SPRAWCY

mężczyźni

kobiety

płeć nieznana

e. WIEK SPRAWCY

poniżej 18

18-30

30-45

powyżej 45

nieznany

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_dolno%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie
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Lp. Stan postępowania Liczba przypadków Wynik procentowy 
1. Zdarzenia zgłoszone na Policję lub Prokuraturę 50 69,45% 
2. Zdarzenia niezgłoszone na Policję lub Prokuraturę 4 5,55% 
3. Brak informacji o postępowaniu 18 25% 

Łącznie (72) 100% 
 
 
 
 

 
 
Lp. Wyznanie Liczba przypadków Wynik procentowy 
1. katolickie 64 88,88% 
2. ewangelicko-metodystyczne 2 2,79% 
3. ewangelicko-augsburskie 1 1,39% 
4. chrześcijaństwo (ogólnie) 5 6,94% 

Łącznie (72) 100% 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie


 


