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Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Wprowadzenie

W Polsce coraz częściej dochodzi do różnych form ataków na chrześcijan, ze względu na ich przy-
należność religijną. W roku 2019 można było zaobserwować szereg aktów wandalizmu w postaci 
zniszczonych bądź uszkodzonych pomników, przydrożnych figur, kościołów i innych obiektów, a także 
liczne profanacje świętych dla chrześcijan osób i symboli. Kierowane wobec duchownych akty agresji 
kończyły się pobiciem, a ośmieszanie, parodiowanie i dyskryminowanie chrześcijan w przestrzeni 
publicznej (tak w rzeczywistości jak i w Internecie) stało się niemal powszednie.

Poniższy raport prezentuje przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej w Polsce, w odnie-
sieniu do chrześcijan wszystkich wyznań. Podzielono je na cztery kategorie odzwierciedlające fizyczne 
ataki na miejsca kultu, ataki na wizerunki i symbole religijne, ataki na duchownych i świeckich, oraz 
szeroko rozumiane akty mowy nienawiści. Okres objęty raportem liczony był od stycznia do grudnia 
2019 roku.

Zaprezentowane w raporcie kazusy pozyskane zostały dzięki systematycznemu przeszukiwaniu 
stron internetowych, komunikatorów i portali społecznościowych. W pierwszym etapie gromadzone 
były informację o dokonanym czynie, następnie o sprawcach, a w końcowej fazie o poniesionych przez 
nich konsekwencjach prawnych, o ile takie były udostępnione i publikowane. Weryfikacja odnotowa-
nych w raporcie treści polegała na potwierdzeniu ich autentyczności w kilku niezależnych źródłach.

Raport nie zawiera wszystkich przypadków naruszenia prawa do wolności religijnej chrześcijan 
w Polsce w 2019 r., lecz jedynie wskazuje na skalę problemu.

Wymienione w raporcie kazusy ujęte zostały w sposób tabelaryczny, prezentując kolejno liczbę 
porządkową w danej grupie oraz charakter czynu, następnie datę zdarzenia (a w przypadku nie usta-
lenia jej, datę publikacji informacji), lakoniczny opis wydarzenia, określenie sprawcy czynu (o ile 
został ustalony), źródło z którego zaczerpnięto informację wraz z datą dostępu do niej, status sprawy, 
a więc działania jakie zostały podjęte w odniesieniu do sprawcy oraz zdjęcie wraz z miejscem i datą 
jego publikacji. Uwieńczenie raportu stanowi zestawienie liczbowe oraz wnioski.
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Fizyczne ataki na miejsca kultu

1. Atak na kościół pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
Data: 25/26 lutego 2019 r.

Opis wydarzenia: Nieznany mężczyzna wybił wstawione rok temu witraże w kościele pw. św. Mikołaja w Świebodzicach. 
Oprócz tego rozbił znicze na placu kościelnym.

Sprawca: Niezidentyfikowany mężczyzna.

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.)

Status sprawy: Policja wszczęła śledztwo w sprawie aktu wandalizmu.

Zdjęcia:

Źródło: https://info.wiara.pl/doc/5361682.Swiebodzice-Wandal-wybil-witraze-w-kosciele (data 
dostępu: 26.02.2019 r.)

2. Dewastacja kościoła pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Koninie
Data: 11/12 czerwca 2019 r.

Opis wydarzenia:

Sprawca zniszczył skrzydła drzwi kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe, szybę w gablocie 
z ogłoszeniami, znicze, kwietniki i pomnik.
Figurce św. Maksymiliana Kolbe, patrona parafii, sprawca odciął dłoń. Na drzwiach kościoła krwią 
namazano napis „Jakub oddaj”.

Sprawca: Mężczyzna, 22 l.

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.)

Status sprawy: Sprawca został zatrzymany przez policję. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Zdjęcia: Źródło: https://konin.naszemiasto.pl/wandalizm-atak-na-kosciol-sw-maksymiliana-w-koninie/ga/
c1-5164475/zd/42672589 (data dostępu: 12.06.2019 r.)

Źródło: https://konin.naszemiasto.pl/wandalizm-atak-na-kosciol-sw-maksymiliana-w-koninie/ga/
c1-5164475/zd/42677493 (data dostępu: 12.06.2019 r.)
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3. Kradzież gotówki w kościele w Janówce
Data: 4 lipca 2019 r.

Opis wydarzenia: 37 letni mężczyzna wszedł do kościoła w Janówce pod pretekstem napicia się wody i ukradł 600 złotych. 
Pieniądze znajdowały się w zakrystii, w szufladzie.

Sprawca: Mężczyzna, 37 l.

Źródło: https://augustow.naszemiasto.pl/wszedl-do-kosciola-by-napic-sie-wody-ukradl-pieniadze/ar/c1-
5194307 (data dostępu: 04.07.2019 r.)

Status sprawy: Sprawca zatrzymany przez policję.
Zdjęcia Brak

4. Profanacja cmentarza komunalnego w Widzewie
Data: 20 lipca 2019 r.

Opis wydarzenia:

Dwie 14-latki przestawiały na grobach znicze i kwiaty, oraz fotografowały się w różnych pozach 
przy, oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nagrobków. Dodatkowo zabrały krzyż znaleziony w alejce 
cmentarza i porzuciły go w innym miejscu na terenie tej samej nekropolii. Zdjęcia z kontrowersyjnej 
sesji umieszczone zostały przez jedną z nich na portalu internetowym, wraz z komentarzem o treści: 

„(…) mamy wyjebane w to, co kto myśli”.
Sprawca: Dwie kobiety, 14 l.

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

Status sprawy: Sprawczynie usłyszały zarzuty dotyczące znieważenia i ograbienia miejsca pochówku.

Zdjęcia:

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

5. Zniszczenie wnętrza kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie
Data: 21 lipca 2019 r.

Opis wydarzenia:

W godzinach wieczornych doszło do profanacji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Suchym Lesie koło Poznania. Kobieta najpierw wybiła okna, a potem weszła do świątyni. Przewróciła 
krzyż i paschał. Zerwała z ołtarza obrus, darła ogłoszenia, zniszczyła świece i donice. Chciała też 
rozbić tabernakulum, ale nie udało jej się sforsować zabezpieczenia.

Sprawca: Kobieta, 31 l.

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.)

Status sprawy:
Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, sprawczyni odpowie za 
znieważenie miejsca publicznego wykonywania obrzędów religijnych i zniszczenie mienia. Grozi 
jej 5 lat więzienia.
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Zdjęcia:

Źródło: https://epoznan.pl/news-news-96908-profanacja_w_sucholeskim_kosciele_31_latka_
uslyszala_zarzuty (data dostępu: 24.07.2019 r.)

6. Profanacja na terenie Kościoła Pokoju w Świdnicy
Data: 30 lipca 2019 r.

Opis wydarzenia: Sprawca zakradł się na teren Kościoła Pokoju w Świdnicy (Dolnośląskie) i zamalował napisy widniejące 
na XVIII-wiecznej tablicy nagrobnej.

Sprawca: Niezidentyfikowany

Źródło: https://www.tvn24.pl/wroclaw,44/swidnica-xviii-wieczne-epitafium-pomalowane-na-
rozowo,957018.html (data dostępu: 30.07.2019 r.)

Status sprawy: Brak informacji

Zdjęcia:

Źródło: https://www.tvn24.pl/wroclaw,44/swidnica-xviii-wieczne-epitafium-pomalowane-na-
rozowo,957018.html (data dostępu: 30.07.2019 r.).

7. Dewastacja kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Szczecinie
Data: 25 sierpnia 2019 r.

Opis wydarzenia:
Sprawcy zdewastowali kościół przy ulicy Pocztowej w Szczecinie, należący do parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli prowadzonej przez jezuitów.
Wymalowali farbą wewnętrzne i zewnętrzne mury świątyni i ławki.

Sprawca: Niezidentyfikowany

Źródło: https://radioszczecin.pl/1,393463,wandale-zdewastowali-kosciol-w-centrum-
szczecina&s=1&si=1&sp=1 (data dostępu: 25.08.2019 r.)

Status sprawy: Policja wszczęła śledztwo

Zdjęcia:

Źródło: https://radioszczecin.pl/1,393463,wandale-zdewastowali-kosciol-w-centrum-
szczecina&s=1&si=1&sp=1 (data dostępu: 25.08.2019 r.)



F IZYCZNE ATAKI  NA MIE JSCA KULTU | 7

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Źródło: https://radioszczecin.pl/1,393463,wandale-zdewastowali-kosciol-w-centrum-
szczecina&s=1&si=1&sp=1 (data dostępu: 25.08.2019 r.)

8. Włamanie na plebanię w Toruniu
Data: 28/29 sierpnia 2019 r.

Opis wydarzenia: Sprawca pod wpływem alkoholu włamał się do jednej z plebani na terenie Torunia. Po przybyciu 
na miejsce funkcjonariuszy Policji, zastali śpiącego włamywacza na kuchennej posadzce plebanii.

Sprawca: Mężczyzna, 21 l.

Źródło: https://wiadomosci.wp.pl/torun-wlamal-sie-na-plebanie-i-zasnal-6419184800229505a (data 
dostępu: 30.08.2019 r.)

Status sprawy: Mężczyźnie po wytrzeźwieniu przedstawiono zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Grozi mu 
do 10 lat więzienia.

Zdjęcia: Brak

9. Dewastacja kościoła w Olecku
Data: 14/15 września 2019 r.

Opis wydarzenia:
Sprawca namalował sprayem napisy i rysunki na kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
w Olecku na Mazurach. Wykonane czarnym sprayem rysunki i napisy „katolicyzm zwodzi” i „nie 
wódź” pojawiły się na głównych drzwiach i elewacji kościoła oraz na murze otaczającym świątynię.

Sprawca: Mężczyzna, 23 l.

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.)

Status sprawy: Zatrzymany usłyszał zarzut obrazy uczuć religijnych oraz zniszczenia mienia.

Zdjęcia: Źródło: https://regiony.tvp.pl/45293589/policja-zatrzymala-sprawce-dewastacji-kosciola-w-olecku 
(data dostępu: 12.11.2019 r.)

http://olecko.wm.pl/607182,Olecko-Policja-zatrzymala-podejrzanych-o-wykonanie-napisow-na-
kosciele.html (data dostępu: 18.09.2019 r.)
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10. Dewastacja elementów ogrodzenia przy katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana 
Męczennika w Warszawie
Data: 1 października 2019 r.

Opis wydarzenia: Przed wejściem do katedry warszawsko-praskiej na elementach ogrodzenia pojawiły się namalowane 
znaki przypominające swastyki oraz obraźliwe napisy.

Sprawca: Niezidentyfikowany

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.)

Status sprawy: Brak informacji

Zdjęcia:

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.)

11. Kradzież w kościele pw. Św. Brata Alberta w Zgłobicach
Data: 2 listopada 2019 r.

Opis wydarzenia: Sprawcy weszli do otwartego kościoła i włamali się do gabloty z darami wotywnymi. Zabrali z niej 
pięć sztuk dewocjonaliów: złoty łańcuszek i srebrne serduszka wotywne.

Sprawca: Niezidentyfikowany

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.)

Status sprawy: Sprawa zgłoszona na Policję. Za kradzież z włamaniem sprawcom grozi do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Zdjęcia: Brak

12. Włamanie do kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęce Wielkiej
Data: 04/06 listopada 2019 r.

Opis wydarzenia: Sprawcy sforsowali drzwi do zakrystii. Dostali się do sejfu, skąd ukradli między innymi kielichy 
i relikwiarz. Wartość skradzionych przedmiotów wyniosła ok. 15 tys. zł

Sprawca: Niezidentyfikowany

Źródło: http://www.gostynska.pl/artykuly/wlamanie-do-kosciola-wyniesli-kielichy-i-relikwiar,106057.htm 
(data dostępu: 07.11.2019 r.)

Status sprawy: Sprawa została zgłoszona na Policję.
Zdjęcia: Brak

13. Wybicie szyby w drzwiach kościoła pw. św. Anny w Chałupach
Data: 22 listopada 2019 r.

Opis wydarzenia: Przed godziną 8.00 w Chałupach przy ulicy Bogumińskiej mężczyzna ręką wybił szybę w bocznych 
drzwiach kościoła, powodując tym straty na kwotę kilkuset złotych.

Sprawca: Mężczyzna, 48 l.
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Źródło: https://www.naszraciborz.pl/site/art/1/0/77710 (data dostępu: 25.11.2019 r.)
Status sprawy: Sprawca zatrzymany przez Policję. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.
Zdjęcia: Brak

14. Kradzież relikwii w kościele pw. św. Marcina w Piławie Górnej
Data: 16/17 grudnia 2019 r.
Opis wydarzenia: W nocy włamano się do kościoła pw. św. Marcina i skradziono m.in. dwa relikwiarze.
Sprawca: Mężczyzna, 19 l.

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.)

Status sprawy: Sprawca zatrzymany przez Policję, usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Przyznał się do 
zarzucanego mu czynu. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Zdjęcia: Brak

15. Zniszczenie i profanacja kościoła w Jeninie pod Gorzowem
Data: 25 grudnia 2019 r.

Opis wydarzenia: Do kościoła w Jeninie włamali się nieznani sprawcy, którzy zniszczyli trzy krzyże, podpalili ławkę, 
stolik z prasą i uszkodzili drzwi wejściowe.

Sprawca: Niezidentyfikowany

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.)

Status sprawy: Policja ustala okoliczności zdarzenia.

Zdjęcia:

Źródło: https://www.radiogorzow.pl/69797/profanacja-kosciola-w-podgorzowskim-jeninie/ (data 
dostępu: 27.12.2019 r.)
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Ataki na wizerunki / symbole religijne

1. Profanacja Kalwarii Panewnickiej w parafii św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP 
w Katowicach-Panewnikach
Data: 22/23 lutego 2019 r.

Opis wydarzenia:

W parafii św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach doszło do aktu wandalizmu 
i zbezczeszczenia czterech kaplic różańcowych na Kalwarii Panewnickiej. Na figurach Chrystusa, 
innych rzeźbach i drzwiach namalowano czarną farbą m.in. napisy „ave satan”, pentagramy oraz 
malunki w kształcie męskich genitaliów.

Sprawca: Dwóch mężczyzn i jedna kobieta, 16 l.

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: 06.03.2019r.)

Status sprawy: Nastolatkowe zostali przesłuchani i będą odpowiadać przed sądem dla nieletnich.

Zdjęcia:

Źródło: https://www.tvp.info/41466912/ave-satan-pentagramy-i-genitalia-profanacja-kalwarii-w-
katowicach (data dostępu: 25.02.2019 r.)

2. Profanacja krzyża w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach
Data: 16/17 marca 2019 r.

Opis wydarzenia:

Do profanacji doszło w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa znajdującej się w jednej z katowickich 
dzielnic – Koszutce. Nieznani sprawcy najprawdopodobniej obrzucili krzyż z figurą Pana Jezusa 
kamieniami, doprowadzając do jego poważnego uszkodzenia. Figurze brakuje dłoni oraz ma 
przetrącone obie nogi.

Sprawca: Mężczyzna, 29 l.

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.)

Status sprawy: Sprawca zatrzymany przez Policję, przyznał się do winy.
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Zdjęcia:

Źródło: https://dziennikzachodni.pl/katowice-zlapano-mezczyzne-ktory-zdewastowal-krzyz-i-
figure-jezusa-przed-kosciolem-w-koszutce/ga/13983617/zd/34585733 (data dostępu: 22.03.2019 r.)

Źródło: https://dziennikzachodni.pl/katowice-zlapano-mezczyzne-ktory-zdewastowal-krzyz-i-
figure-jezusa-przed-kosciolem-w-koszutce/ga/13983617/zd/34585743 (data dostępu: 22.03.2019 r.)

3. Skopanie krzyża przed kościołem pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego 
w Obornikach Śląskich
Data: 22/23 kwietnia 2019 r.

Opis wydarzenia: Sprawca skopał krzyż przed kościołem pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego 
w Obornikach Śląskich.

Sprawca: Niezidentyfikowany mężczyzna

Źródło: https://gazetawroclawska.pl/skopal-krzyz-przed-kosciolem-szuka-go-policja-film/ar/c1-14248883 
(data dostępu: 02.07.2019 r.)

Status sprawy: Brak informacji
Zdjęcia: Brak

4. Profanacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku
Data: 26/27 kwietnia 2019 r.

Opis wydarzenia:

Do zdarzenia doszło w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. W sobotę rano parafianie 
poinformowali jej proboszcza, że zauważyli wokół kościoła, m.in. na koszach i przenośnych toaletach, 
plakaty ze sprofanowanym wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Aureole przedstawionych 
na obrazie Maryi i Dzieciątka zamiast złotego koloru miały barwy tęczy.

Sprawca: Kobieta

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.)

Status sprawy: Sprawczyni zatrzymana przez policję z zarzutami obrazy uczuć religijnych.
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Zdjęcia:

Źródło: https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,24757164,elzbieta-podlesna-z-zarzutem-obrazy-
uczuc-religijnych-chodzi.html (data dostępu: 06.05.2019 r.)

5. Profanacja w katedrze w Kwidzynie
Data: 3 maja 2019 r.

Opis wydarzenia: Sprawca w kościele św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie zdeptał i połamał krzyż, a do kropielnicy wlał 
alkohol.

Sprawca: Mężczyzna

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.)

Status sprawy:

W akcie oskarżenia Prokuratura oskarżyła mężczyznę „o obrazę uczuć religijnych, kierowanie gróźb 
karalnych do jego rodziców i naruszenie nietykalności cielesnej jego ojca, a także o kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwości”. Sąd uniewinnił oskarżonego z zarzutu obrazy uczuć religijnych, 
natomiast skazał go za pozostałe zarzuty. Prokuratura Rejonowa zapowiedziała wniesienie apelacji.

Zdjęcia: Brak

6. Profanacja przydrożnej figury Matki Boskiej z Lourdes w Umieszczu
Data: 22/23 czerwca 2019 r.

Opis wydarzenia: Sprawca wyniósł figurę Matki Bożej z Lourdes poza kapliczkę, po czym przewrócił ją na ziemię 
i pozostawił w przydrożnym rowie. Figura Matki Bożej została oblana farbą.

Sprawca: Niezidentyfikowany

Źródło:

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.)
http://www.diecezja.rzeszow.pl/2019/06/profanacja-figury-matki-bozej-w-umieszczu-w-parafii-
tarnowiec/ (data dostępu: 23.06.2019 r.)

Status sprawy: Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające

Zdjęcia:

Źródło: https://nowiny24.pl/profanacja-w-umieszczu-k-jasla-ktos-oblal-figure-matki-boskiej-
z-lourdes-pomaranczowa-farba-policja-poszukuje-sprawcy/ga/c1-14239341/zd/36951983 (data 
dostępu: 27.06.2019 r.)
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7. Profanacja figury Matki Bożej na miejskim festiwalu w Warszawie
Data: 18 lipca 2019 r.

Opis wydarzenia:
Podczas warszawskiego festiwalu „Otwarta Ząbkowska” zaprezentowano figurę Matki Bożej, 
pomalowanej na czarno, a jej otoczenie wypełniono sztucznymi grzybami halucynogennymi. Całość 
zamknięto w lampionie, który umieszczono przy ławce.

Sprawca: Kobieta

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.)

Status sprawy: Brak informacji

Zdjęcia:

Źródło: http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,25004763,matka-boska-
grzybowa-na-zabkowskiej.html (data dostępu: 18.07.2019 r.)

8. Profanacja pomnika Jana Pawła II w Świebodzicach
Data: 15 sierpnia 2019 r.

Opis wydarzenia:
Na pomniku Jana Pawła II sprawca w nocy zawiesił napis, wymalowany flamastrem na kawałku 
tektury, przymocowanym do pomnika sznurkiem, o treści: „Kryłem pedofilów. Nie płacę VAT-u, 
PIT-u, ZUS. A Ty?”.

Sprawca: Niezidentyfikowany

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.)

Status sprawy: Policji nie udało się znaleźć sprawcy

Zdjęcia:

Źródło: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25089425,napis-wypominajacy-krycie-
pedofilow-na-pomniku-jana-pawla.html (data dostępu: 15.08.2019 r.)
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9. Pomazanie krzyża na Giewoncie
Data: 23 sierpnia 2019 r.
Opis wydarzenia: Dwaj mężczyźni pomazali znajdujący się na Giewoncie krzyż, a zdjęcia opublikowali na Instagramie.
Sprawca: Dwóch mężczyzn

Źródło:

https://tatromaniak.pl/aktualnosci/weszli-na-giewont-w-nocy-po-tragedii-i-pomazali-krzyz/ 
(data dostępu: 23.08.2019 r.)
https://www.wprost.pl/kraj/10244560/w-nocy-po-tragedii-weszli-na-giewont-i-pomazali-krzyz-
w-sieci-zostalo-opublikowane-zdjecie.html (data dostępu: 23.08.2019 r.)

Status sprawy: Brak informacji

Zdjęcia:

Źródło: https://tatromaniak.pl/aktualnosci/weszli-na-giewont-w-nocy-po-tragedii-i-pomazali-
krzyz/ (data dostępu: 23.08.2019 r.)

10. Zniszczenie kapliczki Matki Bożej w Zamościu
Data: 24 sierpnia 2019 r.

Opis wydarzenia: W Zamościu przy ul. Majdan została uszkodzona kapliczka Matki Bożej. Poobijany został gzyms, na 
którym ustawiona jest figura Matki Bożej oraz porozbijane zostały ustawione tam donice.

Sprawca: Mężczyzna, 22 l.

Źródło: https://www.se.pl/lublin/przeszkadzala-mu-matka-boska-zniszczyl-przydrozna-kapliczke-aa-
M1Jo-zVCb-G2yr.html (data dostępu: 24.08.2019 r.)

Status sprawy: Sprawca skorzystał z instytucji dobrowolnego poddania się karze, chce zadośćuczynić za swój czyn 
i pokryć koszty naprawy kapliczki.

Zdjęcia:

Źródło: https://www.se.pl/lublin/przeszkadzala-mu-matka-boska-zniszczyl-przydrozna-kapliczke-
aa-M1Jo-zVCb-G2yr.html (data dostępu: 24.08.2019 r.)

11. Zniszczenie kapliczek Matki Bożej we Włocławku
Data: 25/26 sierpnia 2019 r.

Opis wydarzenia: Wandale zniszczyli kilka figurek Matki Boskiej i Jezusa ustawionych w małych kapliczkach na 
terenie osiedla Południe we Włocławku.

Sprawca: Niezidentyfikowany
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Źródło:

https://www.portalwloclawek.pl/wiadomosci/1515,zniszczyli-kapliczki-na-osiedlu-poludnie-
policja-nie-bada-sprawy (data dostępu: 26.08.2019 r.)
https://www.pch24.pl/wloclawek--nieznani-sprawcy-zniszczyli-cztery-kapliczki--rozbito-figury-
matki-bozej,70414,i.html (data dostępu: 27.08.2019 r.)

Status sprawy: Policja prowadzi postępowanie

Zdjęcia:

Źródło: https://www.portalwloclawek.pl/wiadomosci/1515,zniszczyli-kapliczki-na-osiedlu-
poludnie-policja-nie-bada-sprawy (data dostępu: 26.08.2019 r.)

Źródło: https://www.portalwloclawek.pl/wiadomosci/1515,zniszczyli-kapliczki-na-osiedlu-
poludnie-policja-nie-bada-sprawy (data dostępu: 26.08.2019 r.)

12. Profanacja hostii podczas mszy św. Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu
Data: 24 września 2019 r.
Opis wydarzenia: Kobieta, po przyjęciu komunii świętej, wypluła hostię i schowała ją do torebki.
Sprawca: Niezidentyfikowana kobieta

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.)

Status sprawy: Zgodnie Kodeksem Prawa Kanonicznego w tarnowickim sanktuarium odprawione zostało 
nabożeństwo ekspiacyjne.

Zdjęcia: Brak

13. Zbezczeszczenie obrazu Matki Bożej
Data: 25 września 2019 r.

Opis wydarzenia: Wokalista Adam D., zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia, na którym depcze obraz 
Najświętszej Maryi Panny.

Sprawca: Mężczyzna

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.wprost.pl/prime-time/10276545/nergal-zdeptal-obraz-matki-boskiej-doda-
komentuje-niektorzy-nie-doceniaja-drugiej-szansy.html (data dostępu: 01.12.2019 r.)

Status sprawy: Sprawą zajęła się prokuratura
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Zdjęcia:

Źródło: https://wpolityce.pl/polityka/465663-ohydna-prowokacja-nergal-podeptal-obraz-matki-
bozej (data dostępu: 27.09.2019 r.)

14. Zniszczenie figury Matki Bożej w Otwocku
Data: 05 października 2019 r.
Opis wydarzenia: Zamaskowany chuligan zniszczył figurę Matki Bożej Niepokalanej, uderzając w nią kijem i rozbijając ją.
Sprawca: Niezidentyfikowany mężczyzna

Źródło:

https://www.m.pch24.pl/otwock--zamaskowany-wandal-zniszczyl-figure-matki-bozej-pch,71333,i.
html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=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.)

Status sprawy: Wszczęto dochodzenie w sprawie uszkodzenia mienia. Prowadzone są czynności zmierzające do 
ustalenia sprawcy dewastacji. Postępowanie nadzoruje prokurator.

Zdjęcia:

Źródło: https://www.m.pch24.pl/otwock--zamaskowany-wandal-zniszczyl-figure-matki-bozej-
pch,71333,i.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=post&utm_
term=pch (data dostępu: 09.10.2019 r.)

15. Próba sprofanowania hostii podczas Mszy Świętej w kościele pw. NMP Matki Kościoła 
w Bełchatowie
Data: 31 października 2019 r.

Opis wydarzenia:

W kościele pw. NMP Matki Kościoła w Bełchatowie duchowni zauważyli podczas Mszy św., że 13-latek 
wypluł hostię i schował do kieszeni. Ze względu na groźbę profanacji hostii duchowni zdecydowali 
się wezwać policję. 13-latek trzykrotnie próbował uciekać, szarpał się i podawał nieprawdziwe dane 
osobowe. Do profanacji ostatecznie nie doszło, ponieważ w końcu połknął hostię.

Sprawca: Mężczyzna, 13 l.

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

Status sprawy: Na miejsce został wezwany patrol Policji w celu dokonania czynności służbowych.
Zdjęcia: Brak
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16. Profanacja krzyża w Orzechu
Data: 2 listopada 2019 r.
Opis wydarzenia: Krzyż z 1877 r., został ubrudzony prawdopodobnie czerwoną farbą.
Sprawca: Kobieta, 12 l.

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/gwarek/artykul/sprawa-krzya-w-orzechu.-12-latka-stanie-przed-sdem 
(data dostępu: 08.11.2019 r.)

Status sprawy: Sprawa trafiła do sądu rodzinnego w Tarnowskich Górach.

Zdjęcia:
Źródło: https://www.radiopiekary.pl/2019/11/04/profanacja-krzyza-w-orzechu-sprawcy-sa-
poszukiwani-zobacz-zdjecia/ (data dostępu: 04.11.2019 r.)

Źródło: https://www.radiopiekary.pl/2019/11/04/profanacja-krzyza-w-orzechu-sprawcy-sa-
poszukiwani-zobacz-zdjecia/ (data dostępu: 04.11.2019 r.)

17. Zniszczenie figurki Matki Bożej, Warszawa
Data: 3/4 grudnia 2019 r.

Opis wydarzenia: w nocy nieznani sprawcy zniszczyli figurę Matki Bożej na skrzyżowaniu ulic Bora Komorowskiego 
i Fieldorfa w Warszawie

Sprawca: Niezidentyfikowany

Źródło: https://www.tysol.pl/a40665-W-Warszawie-zniszczono-figure-Matki-Boskiej-Ordo-Iuris-oferuje-
pomoc-prawna (data dostępu: 08.12.2019 r.)

Status sprawy: Brak informacji

Zdjęcia:

Źródło: https://www.facebook.com/147025375437819/photos/a.997771153696566/157477551932
9457/?type=3&theater (data dostępu: 06.12.2019 r.)
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Ataki na duchownych i świeckich

1. Zabójstwo na plebanii kościoła pw. św. Augustyna, Warszawa
Data: 11 kwietnia 2019 r.
Opis wydarzenia: Napastnik zaatakował na plebanii księdza oraz jego ojca. Pokrzywdzony zmarł w wyniku ataku.
Sprawca: Mężczyzna

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.)

Status sprawy: Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa oraz spowodowania obrażeń ciała u jednego z księży.
Zdjęcia: Brak

2. Usiłowanie zabójstwa księdza we Wrocławiu
Data: 10 czerwca 2019 r.

Opis wydarzenia: W poniedziałek przed godz. 7.00, ksiądz został ugodzony nożem przez mężczyznę. Do zdarzenia 
doszło na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia.

Sprawca: Mężczyzna

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.)

Status sprawy: Sprawca tuż po zdarzeniu został zatrzymany przez policję.
Mężczyzna stanie przed sądem oskarżony o usiłowanie zabójstwa.

Zdjęcia: Brak

3. Atak na księdza w kancelarii parafialnej w Turku
Data: 26 lipca 2019 r.

Opis wydarzenia:

W godzinach porannych w kancelarii parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku doszło do 
ataku na dyżurującego tam księdza wikariusza. Wikariusz został zaatakowany przez mężczyznę, który 
chwycił jedną ręką stojący na regale krzyż, a drugą zrzucił prezbitera z fotela na podłogę, natomiast 
towarzyszące agresorowi trzy kobiety zaatakowały księdza werbalnie. Wszyscy atakujący używali 
wulgarnych określeń nie tylko pod adresem kapłana, ale także Kościoła.

Sprawca: Trzy kobiety, jeden mężczyzna

Źródło:

https://diecezja.wloclawek.pl/pl,news2,turek:_atak_na_ksiedza_w_kancelarii_parafialnej,910.
html#tresc_strony (data dostępu: 30.07.2019r.)
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/poznan/atak-na-ksiedza-w-kancelarii-parafialnej-w-turku/
ck5s12s (data dostępu: 30.07.2019 r.)

Status sprawy: Pokrzywdzony ksiądz nie chciał składać zawiadomienia w tej sprawie. Nie jest prowadzone w tej 
sprawie postępowanie.

Zdjęcia: Brak

4. Pobito i wyzywano księdza w Częstochowie
Data: 6 września 2019 r.

Opis wydarzenia: Mężczyzna zaatakował księdza idącego do chorego z Najświętszym Sakramentem, najpierw werbalnie, 
a później dwukrotnie uderzył księdza w twarz.

Sprawca: Mężczyzna

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.)

Status sprawy: Poszkodowany ksiądz nie wniósł oskarżenia.
Zdjęcia: Brak
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5. Atak na księdza w Mosinie
Data: 3 listopada 2019 r.

Opis wydarzenia:
W niedzielę po wieczornej mszy około godz. 21.40 jeden z księży parafii w podpoznańskiej Mosinie 
zastał w kościelnej kruchcie grupę trzech osób, które miały pić alkohol, a jedna oddawać mocz. 
Duchowny został uderzony w twarz.

Sprawca: Trzech mężczyzn, 14 l.

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.)

Status sprawy: Sprawcy zostali zatrzymani. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.
Zdjęcia: Brak

Akty mowy nienawiści wobec chrześcijan  (ośmieszanie, parodiowanie, 
profanowanie etc.), represje ze względu na chrześcijańskie wartości

1. Powstanie gry planszowej „Kleropol”

Data: 15 kwietnia 2019 zostały przesłane do mediów (Wydawnictwo Agora, Gazeta Wyborcza) 
informacje na temat gotowego produktu.

Opis wydarzenia: Korzystająca z zasad gry „Monopoly”, gra „Kleropol” drwi oraz ośmiesza instytucje Kościoła. Gra 
stworzona przez San Eskobar Sp. Z o.o.

Sprawca: Nie dotytczy

Źródło: https://natemat.pl/273635,gra-jak-monopoly-o-kosciele-kleropol-planszowka-o-co-w-niej-chodzi 
(data dostępu: 23.05.2019 r.)

Status sprawy: Brak

Zdjęcia:

Źródło: https://natemat.pl/273635,gra-jak-monopoly-o-kosciele-kleropol-planszowka-o-co-w-
niej-chodzi (data dostępu: 23.05.2019 r.)

2. Obraza katolików podczas wystąpienia na Uniwersytecie Warszawskim
Data: 3 maja 2019 r.

Opis wydarzenia: Redaktor Leszek J., podczas wypowiedzi na Uniwersytecie Warszawskim, obrażał katolików, 
porównując ich do świń.

Sprawca: Mężczyzna

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.)

Status sprawy: Sprawa złożona w Prokuraturze
Zdjęcia: Brak
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3. Ośmieszanie Kościoła Katolickiego podczas Juwenaliów Podhalańskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
Data: 17 maja 2019 r.

Opis wydarzenia:

Podczas Juwenaliów studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 
Targu, w trakcie korowodu cztery kobiety przebrane były w stroje zakonnic. Jedna z nich na szyi 
miała zawieszony różaniec. Obok nich szedł chłopak przebrany w biało-czerwony strój z mitrą na 
głowie. Poruszał się w kartonowym pudłem, które przypominało samochód. Na kartonie widniał 
napis „Papa mobile”. Studenci nieśli krzyż z tekturowych rulonów.

Sprawca: Cztery kobiety i jeden mężczyzna

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.)

Status sprawy: Władze uczelni podjęły działania dyscyplinarne względem studentów w oparciu o regulamin 
studiów i statut PWSZ.

Zdjęcia:

Źródło: https://gazetakrakowska.pl/nowy-targ-profanacja-religijna-na-juwenaliach-radni-
oburzeni-zdjecia/ga/c1-14212317/zd/36632189 (data dostępu: 14.06.2019 r.)

4. Parodia Bożego Ciała podczas marszu równości w Gdańsku
Data: 25 maja 2019 r.

Opis wydarzenia:

W marszu równości zorganizowanym w Gdańsku, uczestniczyła osoba przebrana za księdza, która 
trzyma drzewiec z rysunkiem waginy, w miejscu, gdzie tradycyjnie w trakcie procesji z okazji 
Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa znajduje się Najświętszy Sakrament. Na około 
osoby przebranej za księdza chodziły (parodiując uroczystości związane z procesją na Boże Ciało) 
kobiety z tęczowymi aureolami.

Sprawca: Niezidentyfikowany

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: 28.05.2019r.)

Status sprawy: Prokuratura wszczyna postępowanie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa obrazy 
uczuć religijnych.
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Zdjęcia:

Źródło: https://dorzeczy.pl/kraj/103821/Zarty-z-Kosciola-i-katolickich-tradycji-Marsz-Rownosci-
w-Gdansku.html (data dostępu: 25.05.2019 r.)

5. Parodia Mszy Świętej podczas parady równości w Warszawie
Data: 8 czerwca 2019 r.

Opis wydarzenia:
Podczas Parady Równości w Warszawie, trzech sprawców przebranych za duchownych (w tęczowych 
barwach), którzy parodiowało odprawianie Mszy Świętej. „Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, 
Jezu Chryste. Z Duchem Świętym” – mówi jeden z nich.

Sprawca: Trzech mężczyzn

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.)

Status sprawy: Brak informacji

Zdjęcia:

Źródło: https://telewizjarepublika.pl/obrzydliwa-prowokacja-na-paradzie-rownosci-zwolennicy-
lgbt-sprofanowali-msze-sw,81017.html (data dostępu: 08.06.2019 r.)

6. Wizerunek Matki Boskiej i dzieciątka Jezus z tęczowymi aureolami obecny podczas II Marszu 
Równości w Częstochowie
Data: 16 czerwca 2019 r.

Opis wydarzenia: Podczas II Marszu Równości w Częstochowie, uczestnicy nieśli m.in. obrazki z podobizną Matki 
Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli.

Sprawca: Niezidentyfikowany

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.)

Status sprawy: Sprawą zajmuje się Prokuratura
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Zdjęcia:

Źródło: https://dziennikzachodni.pl/urazila-cie-teczowa-matka-boska-na-marszu-rownosci-w-
czestochowie-zglos-sie-na-policje/ga/c1-14578113/zd/40031023 (data dostępu: 13.11.2019 r.)

7. Sesja zdjęciowa lesbijek w Bazylice Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny 
i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu
Data: 19 czerwca 2019 r.

Opis wydarzenia:

Kobiety całują się przed jednym z ołtarzy w Bazylice Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii 
Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu, która należy do jednej z najbardziej okazałych 
barokowych budowli sakralnych. Zdjęcia zrobiono kilka lat temu, ale dopiero teraz są masowo 
udostępniane w Internecie (udostępnione na Tweeterze).

Sprawca: Dwie kobiety

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.)

Status sprawy: Brak informacji

Zdjęcia:

Źródło: https://twitter.com/Piotr62726644/status/1141403656861945856/photo/1?ref_
src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwpolityce.
pl%2Fspoleczenstwo%2F451773-prowokacja-w-poznanskiej-farze-sesja-zdjeciowa-lesbijek (data 
dostępu: 19.06.2020 r.)

8. Rzeczniczka SLD porównała procesję z okazji Bożego Ciała do Parady Równości
Data: 20 czerwca 2019 r.

Opis wydarzenia: Lewicowa działaczka na swoim koncie Twitter odniosła się do tradycji corocznych religijnych procesji 
organizowanych z okazji Bożego Ciała, porównując je do parady równości.

Sprawca: Kobieta

Źródło: https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/dziwny-wpis-rzeczniczki-sld-porownala-procesje-z-
okazji-bozego-ciala-do-parady-rownosci-aa-s1tK-zsCf-VqPX.html (data dostępu: 21.06.2019 r.)

Status sprawy: Brak
Zdjęcia: Brak
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9. Słowny atak na Kościół w Polsce.
Data: 26 czerwca 2019 r.

Opis wydarzenia: Mowa nienawiści zaprezentowana na profilu internetowym. W zaprezentowanym wpisie, autor 
zarzuca m.in., iż „religia stała się zakładnikiem mafijnej władzy budującej nienawiść, a nawet faszyzm”.

Sprawca: Mężczyzna

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

Status sprawy: Brak informacji
Zdjęcia: Brak

10. Pracownik sieci Ikea zwolniony za cytowanie Biblii
Data: 27 czerwca 2019 r.

Opis wydarzenia: Pracownik sieci Ikea zwolniony za to, że w odpowiedzi na ideologiczną agitację pracodawcy, na 
firmowym forum internetowym wyraził swoją opinię inspirowaną fragmentami Pisma Świętego.

Sprawca: Nie dotyczy

Źródło:

https://www.m.pch24.pl/cytowal-pismo-swiete--stracil-prace-
-znana-siec-handlowa-na-strazy-ideologii-gender,69180,i.
html?fbclid=IwAR0JNGiGgmnll1XZCXkULgqhf9f970q9vu5gAAfZUOaAQ8z7lhMHCksUGT0 
(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.)

Status sprawy: Sprawa przekazana do Prokuratury
Zdjęcia: Brak

11. Marsz przeciw papieżowi Janowi Pawłowi II w Krakowie
Data: 29 czerwca 2019 r.

Opis wydarzenia:

Marsz ruszył z pl. Matejki w Krakowie, niedaleko kościoła św. Floriana, gdzie jako wikariusz 
pracował ks. Karol Wojtyła. Około 30 demonstrujących miało ze sobą transparenty: „JPII – winny, 
nie święty”, „Kościół kryje pedofilów” oraz „Czas na sąd ostateczny”. Maszerowali w rytm piosenki 
Marii Peszek „Pan nie jest moim pasterzem”. Można było usłyszeć także nagrania dziecięcego płaczu 
oraz „sfałszowaną” melodię utworu „Barka”.

Sprawca: Niezidentyfikowany

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.)

Status sprawy: Brak informacji

Zdjęcia:

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.)
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12. Atak na Kościół Katolicki i akceptacja wiceprezydenta Warszawy
Data: 22 lipca 2019 r.

Opis wydarzenia:

Na grafice zamieszczonej na Twitterze przez anonimowego użytkownika, posługującego się nickiem 
„Viki” przedstawione została postać katolickiego księdza (wskazuje na to ubiór) dokonującego 
czynności seksualnej z dzieckiem i wskazującego kierunek dla osób, które uzbrojone „polują” na 
homoseksualistów, stojących pod tęczą. Uderzającą w Kościół Katolicki grafikę polubił na Twitterze 
wiceprezydent Warszawy.

Sprawca: Niezidentyfikowany

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.)

Status sprawy: Brak informacji

Zdjęcia:

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.)

13. Publikacja grafiki łączącej krzyż ze swastyką
Data: 22 lipca 2019 r.

Opis wydarzenia:
Członek Partii „Zielonych” umieścił na Facebook’u grafikę, gdzie zaprezentowany jest czarny krzyż, 
z którego przebija się cień układający się w swastykę. Pod grafiką znajduje się podpis o treści „musimy 
być ostrożni”.

Sprawca: Grafika opublikowana została przez Marcina K. z Partii Zielonych. Jej autorką była Klaudia Z.

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

Status sprawy: Brak informacji

Zdjęcia:

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

14. Kościół obarczony odpowiedzialnością za narastający hejt wobec środowisk LGBT
Data: 26 lipca 2019 r.

Opis wydarzenia:
Rzecznik Praw Obywatelskich podczas rozmowy w TOK FM zaatakował Kościół za „niejednoznaczne 
podejście do poszanowania praw osób LGBT”. Jego zdaniem: „w Polsce narasta fala nienawiści, która 
przejawia się m.in. podejściem Kościoła Katolickiego do tematu LGBT”.

Sprawca: Mężczyzna

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

Status sprawy: Brak informacji
Zdjęcia: Brak
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15. Profanacja Matki Bożej w Internecie poprzez figurkę „Cipko-Maryjki”
Data: 26 lipca 2019 r.

Opis wydarzenia: Na platformie internetowej YouTube opublikowano filmik promujący figurki „Cipko-Maryjki”, 
przypominające figurki Matki Bożej.

Sprawca: Dominika K.

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.)

Status sprawy: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia za obrazę uczuć religijnych

Zdjęcia:

Źródło: http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/matka-boska-przerobiona-na-kobiece-
genitalia (data dostępu: 26.07.2019 r.)

16. Szkolne przedstawienie parodiujące wizerunek Boga i katechety w Szkole Podstawowej 
w Bełdowie
Data: 29 lipca 2019 r.

Opis wydarzenia:

W szkole podstawowej w Bełdowie, ósmoklasiści zorganizowali pożegnalny kabaret dla nauczycieli, 
podczas którego część chłopców przebrało się za nauczycielki. W uczniowskim skeczu pojawiła się 
też postać katechety, który – jak w kabarecie Neo-Nówka – „słynie z tego, że lubi przybijać uczniów 
gwoździami”. Na uwagę, że „w szkole nie ma miejsca na pruskie metody” – katecheta odpowiada, 
że „dlatego stosuje rzymskie”. W kabarecie pojawiła się również uczennica, która rysowała na kartce 
Boga. Na uwagę koleżanki – przebranej za nauczycielkę, że „nikt nie wie, jak Bóg wygląda” – odparła, 
że „zaraz się dowie”.

Sprawca: Uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej w Bełdowie

Źródło:

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/lodzkie-ksiadz-urazony-kabaretem-uczniow-gender-obraza-
uczuc-religijnych/bretnsv (data dostępu: 29.07.2019 r.)
https://expressilustrowany.pl/czy-w-szkole-podstawowej-w-beldowie-doszlo-do-obrazy-uczuc-
religijnych/ar/c5-14322273 (data dostępu: 04.08.2019 r.)

Status sprawy: Decyzją Rady Pedagogicznej przyjęto wniosek, że kolejne przedstawienia będą bardziej 
nadzorowane przez dyrekcję i nauczycieli.

17. Profanacja Mszy Świętej kościele pw. św. Marcina Biskupa w Szubinie – wniesienie do świątyni 
martwego psa
Data: 31 lipca 2019 r.

Opis wydarzenia:
W kościele pw. św. Marcina Biskupa w Szubinie, Mszę św. przerwała kobieta, która przyniosła do 
świątyni martwego psa. Zaczęła wykrzykiwać wulgaryzmy, po czym zostawiła zwierzę w kruchcie 
i wyszła.

Sprawca: Kobieta, 62 l.

Źródło: https://nczas.com/2019/08/01/kobieta-przerwala-msze-swieta-przyniosla-do-kosciola-martwego-
psa/ (data dostępu: 01.08.2019 r.)

Status sprawy: Postępowanie w sprawie toczy się odnośnie złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktu 
religijnego, a także znęcania się nad zwierzętami.

Zdjęcia: Brak
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18. Słowny atak na instytucję Kościoła Katolickiego
Data: 2 sierpnia 2019 r.

Opis wydarzenia:

Redaktor Leszek J. na stronie OKO.press przekonuje, iż „Kościół katolicki, przez dekady będący 
rajem dla pedofilów, jedyna na świecie organizacja, która ukrywa gwałcicieli nieletnich, powinien 
na kolanach błagać o przebaczenie ofiary molestowania, zamiast pouczać rodziców, komu mają 
powierzać wychowanie dzieci”.
A także,

„Wolność praktyk religijnych jest w Europie niczym niezagrożona. W reakcyjnym odrzuceniu 
nowoczesności przez fundamentalizm islamski czy katolicki nie chodzi o obronę wiary. Prawo 
ludzi do decydowania o sobie, w tym o swojej seksualności, nie ogranicza przecież w żaden sposób 
tych, którzy chcą kierować się nakazami moralnymi tej czy innej religii – tylko o władzę polityczną. 
Każdy dzień przynosi smutne potwierdzenie tezy, że Kościół katolicki w Polsce stracił prawo, by być 
sumieniem narodu”.

Sprawca: Mężczyzna

Źródło: https://telewizjarepublika.pl/kosciol-bedacy-rajem-dla-pedofilow-jazdzewski-w-haniebny-
sposob-atakuje-kk,83277.html (data dostępu: 02.08.2019 r.)

Status sprawy: Brak informacji
Zdjęcia: Brak

19. Sprofanowany wizerunek Matki Bożej na drzwiach biura PiS
Data: 5 sierpnia 2019 r.

Opis wydarzenia:
Na drzwiach warszawskiego biura byłego ministra środowiska prof. Jana Szyszko i prof. Jana Żaryna 
został naklejony sprofanowany wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej – zawierający w aureoli 
kolory ruchu LGBT+.

Sprawca: Niezidentyfikowany

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_campaign=post&utm_term=pch (data dostępu: 08.08.2019 r.)

Status sprawy: O sprawie został poinformowany komisariat policji w Warszawie. Po zgłoszeniu została dokonana 
wizja lokalna, a w środę (07.08.) zostało złożone oficjalne zawiadomienie do komisariatu.

Zdjęcia: Brak

20. Profanacja ikony Matki Boskiej z Guadalupe
Data: 15 sierpnia 2019 r.

Opis wydarzenia: Na profilu krakowskiego oddziału partii Razem na Twitterze pojawiła się sprofanowana Ikona Matki 
Boskiej z Guadalupe, która została przedstawiona w otoczeniu kwiatów marihuany.

Sprawca: Nie dotyczy

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.)

Status sprawy: Brak informacji

Zdjęcia:

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.)
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21. Prezydent Bydgoszczy zablokował dojazd do katedry bydgoskiej
Data: 4 września 2019 r.

Opis wydarzenia:
Prezydent Bydgoszczy zablokował dojazd do Katedry Bydgoskiej. Od 8 września ma zostać zamknięty 
tam ruch samochodowy. Biskup bydgoskiej ks. bp Jan Tyrawa wystosował list do prezydenta w sprawie 
tej decyzji, w którym napisał, że rozporządzenie narusza wolność Kościoła.

Sprawca: Mężczyzna

Źródło: https://www.radiomaryja.pl/informacje/prezydent-bydgoszczy-zablokowal-dojazd-do-katedry-
bydgoskiej/ (data dostępu: 04.09.2019 r.)

Status sprawy: Brak informacji
Zdjęcia: Brak

22. Zakłócanie Mszy Świętej w katedrze p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława 
Męczennika w Świdnicy
Data: 16 września 2019 r.

Opis wydarzenia:

Podczas Eucharystii sprawowanej w świdnickiej katedrze p.w. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika i św. Wacława Męczennika, podczas sprawowania niedzielnej liturgii, wtargnęli do 
świątyni sprawcy, którzy zakłócili liturgię krzycząc: „Bóg, honor, ojczyzna” i wymachując kolorową 
flagą.

Sprawca: 3 kobiety i 1 mężczyzna

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.)

Status sprawy: Osoby zatrzymane przez policję, w celu złożenia wyjaśnień.
Zdjęcia: Brak

23. Wicenaczelny „NIE” w Warszawie przebrał się za „księdza pedofila”
Data: 18 października 2019 r.

Opis wydarzenia:
Przed Bazyliką katedralną św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie doszło 
do oburzającego happeningu. W roli głównej wystąpił wicenaczelny tygodnika „NIE” przebrany za 

„księdza pedofila”, którego przegonić próbowały dzieci trzymające zimne ognie.
Sprawca: Mężczyzna

Źródło: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/469086-obrzydliwa-antykoscielna-prowokacja-w-warszawie-
wideo (data dostępu: 18.10.2019 r.)

Status sprawy: Brak informacji

Zdjęcia:

Źródło: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/469086-obrzydliwa-antykoscielna-prowokacja-w-
warszawie-wideo (data dostępu: 18.10.2019 r.)
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24. Z Urzędu Stanu Cywilnego w Białołęce usunięto krzyż
Data: 19 października 2019 r.

Opis wydarzenia: Krzyż został zdjęty ze ściany sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego na Białołęce. Domagała się tego 
warszawska radna, która złożyła w tej sprawie interpelację do prezydenta Warszawy.

Sprawca: Kobieta

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.)

Status sprawy: Brak informacji
Zdjęcia: Brak

25. Radni Koalicji Obywatelskiej wycofali z obrad spotkanie opłatkowe
Data: 1 grudnia 2019 r.

Opis wydarzenia: Warszawscy radni z ramienia Koalicji Obywatelskiej zdecydowali o wycofaniu z porządku obrad 
rady tradycyjnego spotkania opłatkowego i niezapraszaniu na nie duchownych.

Sprawca: Radni m. st. Warszawy z Koalicji Obywatelskiej

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.)

Status sprawy: Brak informacji
Zdjęcia Brak

26. Kradzież pieniędzy z kościelnych skarbonek w kościele farnym pw. św. Wojciecha i Stanisława 
w Rzeszowie
Data: 9 grudnia 2019 r.

Opis wydarzenia:
Mężczyzna w kościele farnym pw. św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie łowił drutem pieniądze 
z kościelnej skarbonki. O dziwnym zachowaniu młodego mężczyzny strażników miejskich 
poinformowała kobieta, która w tym samym czasie przebywała w kościele.

Sprawca: Mężczyzna

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.)

Status sprawy: Złodziej przekazany w ręce Policji.
Zdjęcia: Brak

27. Sklep z odzieżą Reserved w Warszawie reklamuje się hasłem „silent night — party night”
Data: 20 grudnia 2019 r.

Opis wydarzenia:
Naprzeciwko Pałacu Kultury w Warszawie mieści się sklep odzieżowy Reserved, który w okresie 
Boże Narodzenia reklamuje się hasłem „silent night — party night” umieszczonym na witrynie, 
kpiąc z kolędy „Cicha noc”.

Sprawca: Nie dotyczy

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

Status sprawy: Brak informacji
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Zdjęcia:

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

Zestawienie liczbowe

Przypadki odnotowanych aktów naruszenia prawa do wolności religijnej w 2019 r. – 64, w tym:
 • Fizyczne ataki na miejsca kultu – 15
 • Ataki na wizerunki/symbole religijne – 17
 • Ataki na duchownych i świeckich – 5
 • Akty mowy nienawiści wobec chrześcijan (ośmieszanie, parodiowanie, profanowanie etc.), 

represje ze względu na chrześcijańskie wartości – 27
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Liczba odnotowanych przypadków w danym miesiącu.

Miesiąc Liczba
Styczeń 0
Luty 2
Marzec 1
Kwiecień 4
Maj 4
Czerwiec 10
Lipiec 12
Sierpień 9
Wrzesień 6
Październik 5
Listopad 5
Grudzień 6

Uśredniając: 5,3 przypadku na miesiąc.

Podmioty naruszające prawo do wolności religijnej:

Podmiot Mężczyźni Kobiety Nieustalone Inne podmioty (np. zespół 
osób, przedsiębiorstwo itd.)

Liczba naruszeń 38 24 16 6

Łącznie 84 podmiotów.
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Województwa, w których odnotowano przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej:

Województwo Liczba
Dolnośląskie 7
Kujawsko-pomorskie 4
Lubelskie 1
Lubuskie 1
Łódzkie 3
Małopolskie 4
Mazowieckie 13
Opolskie 0
Podkarpackie 3
Podlaskie 1
Pomorskie 2
Śląskie 6
Świętokrzyskie 0
Warmińsko-mazurskie 1
Wielkopolskie 6
Zachodniopomorskie 1
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Nie uwzględniono 11 przypadków ze względu na brak możliwości przypisania kazusu do woje-
wództwa, ze względu na występowanie np. w Internecie.

Wnioski

1. W roku 2019 w niniejszym raporcie odnotowano 64 przypadki szeroko rozumianego naruszenia 
prawa do wolności sumienia i wyznania wśród chrześcijan, w tym 15 przypadków fizycznych 
ataków na miejsca kultu, 17 ataków na wizerunki/symbole religijne, 5 ataków na duchownych 
i świeckich, 27 przypadków ośmieszania, parodiowania, profanowania i innych form represji 
wobec chrześcijan ze względu na ich przynależność religijną.

2. Akty nienawiści w stosunku do chrześcijan rodzą napięcia społeczne, a także u osób wierzących 
poczucie zagrożenia, strachu, zawstydzenia, nieakceptowania ze względu na swoją przynależność 
religijną i chęć jej manifestowania.

3. Część sprawców nie została ukarana za działania naruszające wolność religijną obywateli, co 
rodzi pytanie o skuteczność prawa w Polsce.

4. Respektowanie i szanowanie prawa do wolności religijnej przynosi korzyści nie tylko osobom 
wierzącym, ale również sprzyja całemu społeczeństwu dzięki promowaniu pokojowego współ-
istnienia wśród obywateli.

5. Brakuje właściwego programu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie późniejszym 
aktom mowy nienawiści wobec chrześcijan, a także jeszcze lepszą ochronę prawa do wolności 
religijnej.

6. Akty mowy nienawiści naruszające prawo do wolności religijnej nie zawsze wypełniają tylko 
znamiona czynów zabronionych przez prawo karne, ale również łączą się z innymi dziedzinami 
prawa, jak np. prawo pracy.


