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INSTRUMENTALNE WYKORZYSTANIE MOWY NIENAWIŚCI W 

REALIZACJ POSTULATÓW RADYKALNYCH RUCHÓW 

INTELEKTUALNYCH I POLITYCZNYCH  

 
Przedmiot tekstu: przyjrzenie się kilkudziesięciu transparentom, które zostały utrwalone na 

fotografiach. Treści przedstawiane przez manifestantów pojawiały się w dniach 22-31.10.2020 

r. jako reakcje na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r. sygn. akt K 1/20 

(według stanu na dzień 19.11.2020 r. – nieopublikowany). Wyrok Trybunały Konstytucyjnego 

stwierdzał niezgodność art. 4a. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 38 

Konstytucji Rzeczypospolitej. Inaczej mówiąc: przerwanie ciąży ze względu na 

prawdopodobieństwo wystąpienia wad embrio-patologicznych nasciturusa jest niezgodne z 

konstytucyjną zasadą gwarancji prawnej ochrony życia. 

 

Metodologia tekstu: prezentacja grafik, które złożone są 3-4 zdjęć losowo dobranych z 

protestów, które odbyły się w różnych miastach oraz mniejszych miejscowościach. Wybór 

takiej metodologii ma na celu wskazanie, że mowa nienawiści nie jest zjawiskiem 

odosobnionym, ani zależnym od partii politycznych. Analiza ma wykazać, że radykalne ruchy 

lewicowe używają środków agresywnych, by doprowadzić do eskalacji konfliktu oraz rozkładu 

więzi społecznych. Większość zdjęć, które zostały wykorzystane pochodzą ze źródeł 

internetowych środowisk lewicowych, tj. autorzy zdjęć sami zamieszczali tego typu treści w 

przestrzeni wirtualnej. Niektóre zdjęcia pochodzą ze źródeł Stowarzyszenia „Fidei Defensor”, 

którego pracownicy monitorowali zgromadzenia organizowane przez środowiska intelektualnej 

oraz politycznej lewicy. Jedno zdjęcie pochodzi z dnia 9.10.2020 r., gdy w Szczecinie 

sprofanowano Kościół, co było swoistą prolegomeną do wydarzeń, które nastąpiły po 

22.10.2020 r. Pod każą grafiką znajduje się krótkie omówienie transparentu ze wskazaniem na 

jego charakter oraz treść. 
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Grafika 1

 
Grafika prezentuje:  

1) dwie osoby, które weszły do świątyni Kościoła Rzymskokatolickiego z 

transparentami, których treść nawiązuje do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 

dnia 22.10.2020 r., cyt. [pisownia oryginalna]: „MÓDLMY SIĘ O PRAWA 

KOBIET”, „WYROK ZA BYCIE KOBIETĄ”;  

2) kobietę, stojącą przed świątynią Kościoła, na której widnieje portret Jana Pawła II, z 

transparentem, którego treść nawiązuje do zabiegu przerwania ciąży, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „Módl się o aborcję”;  

3) gablotkę przykościelną, na której znajduje się wizerunek Marii Dziewicy oraz 

młodego Jezusa Chrystusa, na gablotce przyklejone są plakaty przedstawiające 

ukrzyżowaną ciężarną kobietę, obok której znajduje się napis wskazujący osoby 

odpowiedzialne za wyrok (w domyśle Kościół Rzymskokatolicki), cyt. [pisownia 

oryginalna]: „TWOJA WINA! TWOJA WINA! TWOJA BARDZO WIELKA WINA”; 

4) kobietę z transparentem, którego treść parafrazuje modlitwę, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „MATKO NASZA KTÓRAŚ JEST NA ZIEMI ŚWIĘĆ SIĘ IMIE TWOJE 
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PRZYJDŹ WKURWIENIE TWOJE BĄDŹ WOLA JAK CIAŁO TWOJE! WYRAZ 

SPRZECIWU DAJ NAM DZISIAJ I OPUŚĆ TYCH KTÓRZY ZARZUCAJĄ NAM 

WINY. BO MY NIE ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM. I OBUDŹ W NAS 

ROZGRZESZENIE; ALE ZBAW NAS ODE ZŁEGO BEZPRAWNEGO RZĄDU! 

AMEN”; 

5) transparent zawieszony na bramie Kościoła, którego treść nawiązuje do przerwania 

ciąży oraz zjawiska pedofilii wśród duchownych Kościoła Katolickiego, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „GDYBY MINISTRANCI ZACHODZILI W CIĄŻĘ TO 

ABORCJA BYŁABY SAKREAMENTEM” (w treści tekstu litera „A” jest w okręgu, co 

jest identyfikowane jako symbol anarchistów – grup antyspołecznych, wywodzących 

się ze środowisk radykalnej lewicy); 

6) mieszkanie jednego z uczestników protestów, który chwali się wytworzeniem 

transparentów o treści antykatolickiej oraz generującej postawy konfrontacyjne, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „TWOJA WINA! TWOJA WINA! TWOJA BARDZO WIELKA 

WINA”, „Zajmijcie się ciałem Chrystusa”, „CHCEMY ZDROWIA NIE 

ZDROWASIEK”, „EPISKOPAT DO WIĘZIENIA”, „W IMIĘ MATKI, CÓRKI I 

UMIŁOWANEJ SIOSTRY: WARA OD KOBIET”. 
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Grafika 2

 
 

Grafika prezentuje:  

1) tłum ludzi w trakcie protestu trzymający transparenty, na których znajdują się 

odhumanizowane karykatury [prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego oraz Kai 

Godek, a także napis o charakterze stygmatyzującym osoby sceptycznie nastawione 

wobec przerwania ciąży, cyt. [pisownia oryginalna]: „IDEOLOGICZNI SZALEŃCY” 

(napis ten sugeruje, że przeciwnicy legalnej aborcji są osobami niestabilnymi 

psychicznie); 

2) kobietę stojącą przed Kościołem z kartką, której treść wyraża stan emocjonalny w 

sposób wulgarny, cyt. [pisownia oryginalna]: „WKURWIONA” (za literkę „i” posłużył 

rysunek nagiej kobiety, trzymającej tępe narzędzie); 

3) obraz Marii Dziewicy z młodym Jezusem Chrystusem (na ustach Matki Boskiej 

umieszczono taśmę klejącą), naklejono również kartkę z treścią o charakterze 

konfrontacyjnym, cyt. [pisownia oryginalna]: „W IMIĘ MATKI, CÓRKI I 

UMIŁOWANEJ SIOSTRY: WARA OD KOBIET”; 
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4) pomnik bł. Stefana Wyszyńskiego, przed którym znajduje się transparent, którego treść 

nawiązuje do przerwania ciąży oraz zjawiska pedofilii wśród duchownych Kościoła 

Katolickiego, cyt. [pisownia oryginalna]: „GDYBY MINISTRANCI ZACHODZILI W 

CIĄŻĘ TO ABORCJA BYŁABY SAKREAMENTEM”. 

 

Grafika 3 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) kobietę trzymającą obraz z wizerunkiem Marii Dziewicy, która przytula graficznie 

zmodyfikowany (zantropomorfizowany) kobiecy układ rozrodczy, a także napis, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „GIRLS! STAY STRONG” – napis ten ma charakter 

konfrontacyjny oraz konfliktujący ludzi ze względu na płeć; 

2) transparent, którego treść ma charakter konfrontacyjny, dążący do eskalacji przemocy 

ze względu na poglądy polityczne oraz religijne, cyt. [pisownia oryginalna]: „W 

ODWECIE ZA NASZE MACICE JEBAĆ KATOPRAWCE”; 

3) transparent, który przedstawia wizerunek świątyni katolickiej oraz wulgarny napis o 

treści, cyt. [pisownia oryginalna]: „NAPIERDALAJCIE WE WŁASNE ORGANY”; 
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4) transparent, którego treść znieważa, za pomocą słów powszechnie uznawanych za 

obelżywe, [prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego (oraz jego matkę), cyt. [pisownia 

oryginalna]: „CHUJ CI NA IMIĘ KCZYŃSKI TY SKURWYSYNIE”. 

 

Grafika 4 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) kobietę trzymającą transparent, którego treść zawiera groźbę zgwałcenia przeciwników 

ideologicznych za pomocą parasolki, cyt. [pisownia oryginalna]: „NASTĘPNĄ 

PARASOLKĘ OTWORZYMY WAM W DUPIE”; 
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2) mężczyznę stojącego przed trzymającego transparent przedstawiający czerwoną 

błyskawicę (symbol radykalnie lewicowych środowisk aborcyjnych) oddzielającą 

świątynię katolicką od [prawdopodobnie] Sejmu Rzeczypospolitej, co miało na celu 

wyrazić aprobatę dla instytucjonalnego pozbawiania osób wyznania katolickiego 

konstytucyjnych praw obywatelskich związanych z demokratycznym sprawowaniem 

władzy; 

3) transparent, którego treść znieważa, za pomocą słów powszechnie uznawanych za 

obelżywe, [prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego poprzez odnoszenie się do 

defekacji w sposób zwierzęcy (odhumanizowanie przeciwnika politycznego poprzez 

insynuowanie mu zwierzęcych zachowań), cyt. [pisownia oryginalna]: „KACZYŃSKI 

SRA DO KUWETY I MÓWI, ŻE TO KOT”; 

4) transparent przedstawiający osobę duchowną oraz nawiązujący do kwestii związanych 

przerwaniem ciąży oraz pedofilią występującą wśród niektórych duchownych 

katolickich (celem jest zrównanie Katolicyzmu z pedofilią oraz przemocą wobec kobiet 

– „przemocą” rozumianą jako brak dostępu do darmowej aborcji na życzenie), cyt. 

[pisownia oryginalna]: „ODKLERCIE SIĘ OD NASZYCH KOBIET I OD DZIECI 

TEŻ”. 

Grafika 5 
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Grafika prezentuje: 

1) transparent, którego treść znieważa, za pomocą słów powszechnie uznawanych za 

obelżywe, [prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego poprzez odnoszenie się do filmu, 

w którym kiedyś wystąpił, cyt. [pisownia oryginalna]: „JAREK CHUJU ODDAJ 

KSIĘŻYC”; 

2) transparent, którego treść ma charakter nawołujący do agresji wobec duchownych 

Kościoła Katolickiego, cyt. [pisownia oryginalna]: „JEBAĆ KLER”; 

3) transparent, który dokonuje znieważenia znaku Polski Walczącej, w ten sposób że 

przerobiono go tak, by przypomniał kobiece piersi oraz zawierający podpis, którego 

treść ma charakter konfrontacyjny, eskalujący konflikt, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„POLKA WALCZĄCA”; 

4) transparent, którego treść znieważa, za pomocą słów powszechnie uznawanych za 

obelżywe, Kaję Godek, cyt. [pisownia oryginalna]: „KAJA GODEK TY KURWO 

JEBANA”; 

5) transparent, którego treść ma charakter seksualny, a także znieważający osoby 

wyznania katolickiego, wydźwięk jest jednoznacznie poniżający, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „NIE BOLI WAS DUPA OD STOSUNKÓW Z KOŚCIOŁEM?” 
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Grafika 6 

 
 

Grafika prezentuje:  

1) kobietę trzymającą transparent, którego treść ma charakter konfrontacyjny, a także jest 

groźbą wobec osób o innych poglądach, cyt. [pisownia oryginalna]: „CZEKA WAS 

NIENORMTYWNY WPIERDOL”; 

2) transparent, którego treść ma charakter seksualny, a także znieważa, za pomocą słów 

powszechnie uznawanych za obelżywe, [prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego 

zarzucając mu przymuszanie ich do odbycia stosunku, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„JAREK NIE TAK SIĘ RUCHA KOBIETY”; 

3) transparent, którego treść znieważa, za pomocą słów powszechnie uznawanych za 

obelżywe, [prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego, poprzez stwierdzenie, że on jest 

odpowiedzialny za wyrok Trybunału Konstytucyjnego, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„JEBANY KACZYŃSKI Z TRYBUNAŁEM W RĘKU CHCE BYM SIĘ BAŁA JA NIE 

CZUJĘ LĘKU”; 
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4) transparent, którego treść znieważa, za pomocą słów powszechnie uznawanych za 

obelżywe, osoby sceptycznie nastawione wobec postulatów aborcyjnych, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „ROZKŁAD JAZDY NA DZIŚ: JAZDA Z KURWAMI”. 

 

Grafika 7 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) kościół pw. Świętego Krzyża w Szczecinie, który został sprofanowany w dniu 

09.10.2020 r., co było swoistą zapowiedzią wydarzeń, następujących po 22.10.2020 r., 
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ściany zostały obrzucone bombkami wypełnionymi farbą (symbole środowiska 

radykalnej lewicy oraz mniejszości seksualnych), a także namalowano na nich 

obraźliwy, pomawiający napis, cyt. [pisownia oryginalna]: „MACIE KREW NA 

RĘKACH”; 

2) transparent o treści mającej charakter seksualny, który nawiązuje do delegalizacji 

aborcji w kontekście żeńskiego układu rozrodczego, cyt. [pisownia oryginalna]: „RZĄD 

TAKI GIBKI, ŻE ZAGLĄDA NAM W CIPKI”; 

3) sprofanowanie tablicy upamiętniającej ofiary szczecińskiego Grudnia’70, m.in. poprzez 

umieszczenie obraźliwych haseł, cyt. [pisownia oryginalna]: „ZŁO”, „WYPISDŻAJ”, 

„POLSKIE PIEKŁO”; 

4) zrzut ekranu postu jednej z uczestniczek protestów, w którym chwaliła się przerwaniem 

obrzędu religijnego (oraz zakłóceniem ceremonii chrztu dziecka), cyt. [pisownia 

oryginalna]: „Idealna msza… nie celowo- chrzciny”. 
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Grafika 8 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) zrzut ekranu postu jednej z uczestniczek protestów, która udostępniła w środkach 

masowego przekazu transparenty o charakterze agresywnym, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „WYPIERDALAĆ PIEKŁO KOBIET”, „TWOJA WINA! TWOJA WINA! 

TWOJA BARDZO WIELKA WINA”, „WYROK NA KOBIETY”; 

2) transparent, którego treść dehumanizuje osoby nienarodzone redukując je do 

materiałów wybuchowych, stanowiących zagrożenie dla kobiety; 
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3) transparenty zawieszone na bramie jednego z budynków należących do Kościoła 

Katolickiego, których treści mają charakter seksualny, także wzywają do przemocy 

wobec osób duchownych, cyt. [pisownia oryginalna]: „RĘCE PRECZ OD NASZYCH 

MACIC”, „JEBAĆ KLER”; 

4) transparenty, których treść ma charakter konfrontacyjny, tj. pierwszy mobilizuje do 

walki poprzez manipulowanie emocjami, cyt. [pisownia oryginalna]: „NIE BĘDZIEMY 

OFIARAMI”, a drugi generuje agresję wobec przeciwników ideologicznych, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „WYPIERDALAĆ”. 

Grafika 9

 

Grafika prezentuje: 

1) transparent z treścią wyrażającą życzeniowy stosunek autora do usunięcia Kościoła 

Katolickiego, cyt. [pisownia oryginalna]: „I WISH I COULD ABORT CATHOLIC 

CHURCH”; 

2) transparent z nawołującą do przemocy oraz stygmatyzującą i pomawiającą Kościół 

Katolicki treścią, cyt. [pisownia oryginalna]: „PRECZ Z DYKTATURĄ KK PIEKŁO 

KOBIET”; 

3) transparent z treścią nawołującą do przemocy wobec duchownych Kościoła 

Katolickiego, cyt. [pisownia oryginalna]: „JEBAĆ KLER”; 
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4) zrzut ekranu postu ze strony „Aborcyjny Dream Team” (niesformalizowana organizacja 

zajmująca się udzielaniem pomocy w przeprowadzaniu nielegalnych aborcji), którego 

treść aprobuje dokonywanie ataków na Kościoły i zakłócanie obrzędów religijnych, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „Nasze koleżanki Alina i Jola, wczoraj niczym Pussy Riot weszły 

do Parafii Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie podczas 

mszy z ważną wiadomością: aborcja w obronie życia! Aborcja broni życia     ”. 

Grafika 10

 

Grafika prezentuje: 

1) zrzut ekranu ze strony należącej do radykalnie antykatolickiego profilu na portalu 

społecznościowym, która przedstawia błyskawicę (symbol radykalnie lewicowych 

środowisk aborcyjnych) niszczącą krzyż; 

2) kobietę trzymającą transparent mający charakter seksualny a także defekacyjny, co 

miało na celu poniżyć przeciwników ideologicznych radykalnej lewicy, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „MARS OD TYŁU TO SRAM. A PIS OD TYŁU JEST W DUPE JEBANY”; 

3) mężczyznę trzymającego transparent o charakterze seksualnym, którego treść ma 

poniżyć [prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„CIPKI MOICH KOLEŻANEK TO NIE TWOJA SPRAWA JAREK”; 
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4) mężczyznę trzymającego transparent o charakterze konfliktogennym, tj. mającym na 

celu wskazać, że cała grupa oznaczona przez płeć bierze udział w antykatolickich 

wydarzeniach, cyt. [pisownia oryginalna]: „REWOLUCJA JEST KOBIETĄ”. 

 

Grafika 11

 
 

Grafika prezentuje:  

1) organizatorów jednego z protestów trzymających krzyże oraz transparenty o 

charakterze konfrontacyjnym, cyt. [pisownia oryginalna]: „WARA OD CIAŁA”, „TO 

JEST WOJNA”; 

2) kobietę trzymającą transparent nawiązujący do przerwania ciąży oraz zjawiska pedofilii 

wśród niektórych osób duchownych, cyt. [pisownia oryginalna]: „GDYBY 

MINISTRANCI ZACHODZILI W CIĄŻĘ TO ABORCJA BYŁABY SAKREAMENTEM”; 

3) mężczyznę trzymającego transparent grożący spaleniem Katolikom za inne poglądy, 

również widnieje na nim informacja, że protestujący uważają się za wiedźmy, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „WE ARE THE WITCHES WHO WILL BURN YOU”; 
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4) mężczyznę trzymającego transparent, którego treść w sposób wulgarny odnosi się do 

Kai Godek, cyt. [pisownia oryginalna]: „GODEK WEŹ MNIE NIE! WKURWIAJ”. 

 

Grafika 12 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) mężczyznę trzymającego transparent, w którym obwinia Kościół Katolicki za ataki, 

których dokonały radykalnie lewicowych aktywistów, tj. twierdził, że Katolicy 

sprowokowali ataki na świątynie, cyt. [pisownia oryginalna]: „<<KOŚCIELNI>> 

POLITYCY I HANDLARZE SAMI PROFANUJECIE SWE OŁTARZE!”; 

2) transparent, który stwierdzał, że nie tylko kobiety poddają się aborcji, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „NIE JESTEM <<OKOŁOWAGINALNA>> ALE JESTEM NIEBINARNA 

PRAWA KOBIET TO PRAWA OSÓB TRANS QUEER-WOMAN”; 

3) kobietę trzymającą transparent z napisem o charakterze seksualnym, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „WASZE KAPLICE NASZE MACICE”; 
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4) kobietę trzymającą transparent o charakterze seksualnym (znajduje się na nim obraz 

przedstawiający żeński układ rozrodczy), na którym znajduje się nawiązanie do 

Katolicyzmu, cyt. [pisownia oryginalna]: „BOLI MNIE KRZYŻ”. 

 

Grafika 13

 
 

Grafika prezentuje: 

1) kobietę i mężczyznę, kobieta na plecaku ma kartkę z treścią o charakterze seksualnym, 

na której znajduje się rysunek nagiej kobiety oraz napis zawierający przekleństwo, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „WYPIERDALAĆ”, mężczyzna zaś miał transparent z 

obraźliwym napisem, cyt. [pisownia oryginalna]: „BÓG Z WAMI CHUJ Z NAMI”; 

2) kobietę trzymającą transparent o charakterze seksualnym, którego treść dotyczy 

neologizmu, złożonego ze skrótu „PiS” oraz dopełnienia „-dy”, co fonetycznie ma 

brzmieć jak wulgarne określenie żeńskich narządów rozrodczych, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „ZADBAJCIE O SWOJE PISDY”; 

3) mężczyznę trzymającego transparent, którego treść nawiązuje do żeńskich narządów 

rozrodczych oraz zjawiska pedofilii wśród niektórych duchownych, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „PRECZ OD MACICY PEDOFILU W SPÓDNICY”; 

4) kobietę trzymającą transparent, który prawdopodobnie odnosi się do [prawdopodobnie] 

do Jarosława Kaczyńskiego oraz [prawdopodobnie] Prezydenta Rzeczypospolitej 
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Polskiej, znieważonego poprzez przyrównanie do żeńskich narządów rozrodczych, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „JARKU! JEDYNA CIPKA. O KTÓREJ MOŻESZ 

DECYDOWAĆ MA NA IMIĘ ANDRZEJ”. 

 

Grafika 14

 
 

Grafika prezentuje: 

1) kobietę trzymającą transparent nawołujący do podpalenia budynku należącego do 

budynków należących do Trybunału Konstytucyjnego (lub substratów osobowych 

tegoż organu), cyt. [pisownia oryginalna]: „WSTAWAJ SAMURAJU! MAMY 

TRYBUNAŁ DO SPALENIA!”; 

2) kobietę trzymającą transparent o charakterze seksualnym, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„NAD RZEKĄ OPODAL KRZACZKA, MIESZKAŁA KACZKA DZIWACZKA, LECZ 

ZAMAST TRZYMAĆ SIĘ RZECZKI, UPARŁA SIĘ MEJ CIPECZKI”; 
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3) dwie kobiety trzymające transparent, którego treść ma charakter wulgarny, zaś 

graficznie ma przypominać logo „SOLIDARNOŚCI”, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„WYPIERDALAĆ”; 

4) kobietę trzymającą transparent o charakterze seksualnym, którego treść odnosi się do 

[prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego, cyt. [pisownia oryginalna]: „MOJA 

PUSIA NIEJARU-SIA”. 

 

Grafika 15

 
 

Grafika prezentuje: 

1) transparent, którego treść graficzna ma na celu znieważenie Rzeczypospolitej Polskiej 

poprzez zestawienie państwa z cyrkiem, cyt. [pisownia oryginalna]: „WELCOME TO 

POLAND”; 

2) mężczyznę trzymającego transparent, którego treść informuje o tym, że celem 

protestów nie jest sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a całkowita 

legalizacja aborcji na życzenie, cyt. [pisownia oryginalna]: „ABORCJA PRAWEM NIE 

TOWAREM”; 

3) kobietę trzymającą transparent o charakterze seksualnym oraz antykatolickim (poprzez 

przypisywanie Kościołowi przemocy na tle seksualnym), cyt. [pisownia oryginalna]: 

„KOŚCIÓŁ TAKI GIBKI, ŻE NAM WCHODZI W CIPKI”; 
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4) kobietę trzymającą transparent z karykaturą [prawdopodobnie] Jarosława 

Kaczyńskiego, który klęczy przed siedzącą kobietą. 

 

Grafika 16

 
 

Grafika prezentuje: 

1) mężczyznę trzymającego transparent o charakterze wulgarno-seksualnym, który 

przedstawia przedmiot czci religijnej – Krzyż umieszczony w żeńskim, zewnętrznym 

układzie rozrodczym; 

2) mężczyznę trzymającego transparent o charakterze propagującym pornografię, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „JAK CHCECIE ZAGĄDAĆ MIĘDZY NOGI TO ZAPRASZM 

NA PORNHUB”; 

3) mężczyznę oraz kobietę trzymających transparent, którego treść w kontekście 

religijnym znieważa przeciwników przerwania ciąży, cyt. [pisownia oryginalna]: „BÓG 

WAM W NIEBIE NIEŹLE WJEBIE”; 

4) transparent, którego treść trywializuje oraz znieważa sakrament chrztu, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „kota se OCHRZCIJ”. 
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Grafika 17

 
 

Grafika prezentuje: 

1) dwie kobiety trzymające dwa transparenty, w których pomawia się [prawdopodobnie] 

Jarosława Kaczyńskiego insynuując mu frustracje osobiste, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„JARKU! MŚCISZ SIĘ NA NAS BO ŻADNA CIĘ NIE CHCIAŁA” oraz drugi 

transparent z usprawiedliwienie własnej agresji, cyt. [pisownia oryginalna]: „TRZEBA 

BYŁO NAS NIE WKURWIAĆ”; 

2) kobietę trzymającą transparent, którego treść dotyczy znieważenia Katolików, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „ZAJMIJCIE SIĘ CIAŁEM CHRYSUTSA A NIE MOIM”; 

3) transparent o charakterze seksualnym, obrażający uczucia religijne Katolików, który 

przedstawia wizerunki kobiet z krzyżami umieszczonymi na ich kroczach; 

4) transparent o charakterze seksualnym, którego treść dotyczy neologizmu, złożonego ze 

skrótu „PiS” oraz dopełnienia „-dy”, co fonetycznie ma brzmieć jak wulgarne określenie 

żeńskich narządów rozrodczych, cyt. [pisownia oryginalna]: „POCAŁUJ MNIE W 

PISDE”. 
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Grafika 18 

 
 

Grafika prezentuje:  

1) kobietę trzymającą transparent o charakterze seksualnym, którego treść odnosi się do 

[prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego, cyt. [pisownia oryginalna]: „MOJA 

PUSIA NIE JARUSIA”; 

2) kobietę trzymającą obraźliwy transparent zestawiający partię Prawo i Sprawiedliwość 

z episkopatem oraz obraźliwą wypowiedź, cyt. [pisownia oryginalna]: „EPiSKOPAT 

WYPIERDALAĆ!!!”; 

3) obraźliwe hasło odnoszące się do wypadku, który spowodował piłkarz Tomasz Hajto 

kilkanaście, cyt. [pisownia oryginalna]: „NIE JESTEŚCIE HAJTO PONIESIEICIE 

KONSEKWENCJE”. 
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Grafika 19 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) transparent, którego treść ma charakter seksualny oraz znieważający przeciwników 

aborcji na życzenie, cyt. [pisownia oryginalna]: „WARA OBŁUDNICY OD MOJEJ 

MACICY”; 

2) transparent o charakterze seksualnym, którego treść dotyczy neologizmu, złożonego ze 

skrótu „PiS” oraz dopełnienia „-dy”, co fonetycznie ma brzmieć jak wulgarne określenie 

żeńskich narządów rozrodczych, cyt. [pisownia oryginalna]: „POCAŁUJ MNIE W 

PISDE”; 

3) kobietę trzymającą transparent, którego treść ma charakter seksualny (nawiązujący do 

żeńskiego układu rozrodczego), a także nawiązuje do religii (części obrzędu 

religijnego): „POCHWALONY”;  

4) mężczyznę trzymającego transparent przedstawiający przekreślony wizerunek osoby 

duchownej. 
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Grafika 20 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) numer aborcyjny wymalowany na pomniku, na którym mieścił się symbol Polski 

Walczącej; 

2) transparent nawiązujący do przerwania ciąży oraz zjawiska pedofilii wśród niektórych 

osób duchownych, cyt. [pisownia oryginalna]: „GDYBY MINISTRANCI ZACHODZILI 

W CIĄŻĘ TO ABORCJA BYŁABY SAKREAMENTEM”; 

3) kobietę trzymającą transparent pomawiający partię rządzącą oraz Kościół Katolicki o 

bycie zorganizowaną grupą przestępczą, cyt. [pisownia oryginalna]: „PIS i PARAFIA 

TO JEDNA MAFIA”. 
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Grafika 21 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) kobietę  trzymającą transparent o treści mającej charakter seksualny, który nawiązuje 

do delegalizacji aborcji w kontekście żeńskiego układu rozrodczego, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „RZĄD TAKI GIBKI, ŻE ZAGLĄDA NAM W CIPKI”; 

2) kobietę trzymającą transparent, którego treść jest neologizmem (modyfikacją 

przekleństwa „wypierdalać”) pełniącym funkcję przekleństwa, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „WYPISDALAĆ”; 

3) kobietę trzymającą transparent o charakterze seksualnym, którego treść odnosi się do 

[prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego, cyt. [pisownia oryginalna]: „MOJA 

PUSIA NIE JARUSIA”. 
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Grafika 22 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) kobietę trzymającą transparent, w który wprost stwierdza, że aktywiści nie są 

zwolennikami jakichkolwiek kompromisów ani dialogów, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„GÓWNO DA NAM WASZ KOMPRMIS”; 

2) mężczyznę trzymającego transparent, którego treść zawiera wulgarną wypowiedź oraz 

nawołującą do siłowego przewrotu politycznego, cyt. [pisownia oryginalna]: „KURWY 

PIS WYPIERDALAĆ ZOSTAWCIE NASZ KRAJ OBALCIE RZĄD”; 

3) kobietę trzymającą transparent zawierający wyrażenie powszechnie uznawane za 

obraźliwe, cyt. [pisownia oryginalna]: „PISOWI NA SAMEQUIZY WYSZŁO, ŻE MA 

WYP********”; 

4) transparent odwołujący się do religii i dot. [prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego: 

„JAREK BÓG CI NIE WYBACZY”. 
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Grafika 23 

 
 

Grafika prezentuje:  

1) mężczyznę trzymającego transparent, którego treść zawiera wulgarną wypowiedź oraz 

nawołującą do siłowego przewrotu politycznego, cyt. [pisownia oryginalna]: „KURWY 

PIS WYPIERDALAĆ ZOSTAWCIE NASZ KRAJ OBALCIE RZĄD”; 

2) transparent parodiujący hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”, w ten sposób, że słowo 

„Ojczyzna” zamieniono na „Aborcja”, cyt. [pisownia oryginalna]: „BÓG HONOR 

ABORCJA”; 

3) mężczyznę trzymającego transparent o charakterze seksualnym, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „STRACH SIĘ RUCHAĆ”. 
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Grafika 24 

 
 

Grafika prezentuje:  

1) mężczyznę trzymającego transparent, którego treść zawiera słowa powszechnie 

uznawane za obelżywe, cyt. [pisownia oryginalna]: „PIS TY KU*** JEB*** 

PRZESTAŃ MI KUR** MACICE PRZEŚLADOWAĆ”; 

2) kobietę trzymającą transparent o charakterze seksualnym, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„ZOSTAŁ TYLKO ANAL”; 
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3) napis na murze wykonany prawdopodobnie przez zwolenników aborcji, który zawiera 

zwroty powszechnie uznawane za obraźliwe wobec Fundacji Pro Prawo Do Życia, która 

m.in. zajmowała się publiczną dezaprobatą przerwania ciąży, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „FUNDACJA PRO – JEBAĆ WAS KURWY MORDERCY KOBIET”. 

 

Grafika 25 

 
 

Grafika prezentuje:  

1) gablotkę przykościelną, na którą naklejono kartkę zawierającą numer do kontaktu w 

sprawie przeprowadzenia nielegalnej aborcji; 
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2) kobietę trzymającą transparent, którego treść można nawoływać do pomocy w 

przeprowadzaniu nielegalnych zabiegów przerwania ciąży, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„POLISH WOMAN ON STRIKE WSPIERAJMY SIĘ W ABORCJACH! TO JEST 

WOJNA Słowo na niedzielę: WYPIERDALAĆ!”; 

3) kostkę naziemną, na której napisano, cyt. [pisownia oryginalna]: „WOLNA ABORCJA” 

oraz napisano numer telefonu do organizacji „Aborcyjny Dream Team”. 

 

Grafika 26 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) transparent o charakterze seksualnym, którego treść insynuuje, że przeciwnicy aborcji 

dokonują naruszeń układów rozrodczych kobiet, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„ZOSTAWCIE NASZE CIPKI PILNUJCIE SWOJE SLIPKI”; 

2) baner z wizerunkiem Jezusa Chrystusa znajdujący się na płocie przed Kościołem, na 

którym naklejono kartki insynuujące instytucjonalne prześladowanie kobiet, o treści, 

cyt. [pisownia oryginalna]: „PIEKŁO KOBIET”; 
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3) zrzut ekranu zdjęcia jednego z uczestników protestów, który przedstawia wydrukowane 

karteczki z hasłami protestujących o treści, cyt. [pisownia oryginalna]: „W IMIĘ 

MATKI, CÓRKI I UMIŁOWANEJ SIOSTRY: WARA OD KOBIET!” oraz informację, 

że autor zdjęcia uda się do kościoła w celu utrudnienia mszy; 

4) osoby, które zakłóciły w sposób złośliwy wykonywanie obrzędu religijnego, w ten 

sposób że w trakcie nabożeństwa wdarły się do świątyni z transparentami 

zawierającymi aborcyjne hasła, m.in., cyt. [pisownia oryginalna]: „ABORCJA TO NIE 

GRZECH”, „WSTYD”. 

 

Grafika 27 

 
  

Grafika prezentuje: 

1) transparent o charakterze seksualnym oraz nawiązującym do zjawiska pedofilii w 

Kościele, cyt. [pisownia oryginalna]: „SŁOWO NA NIEDZIELĘ: ZAJMIJCIE SIĘ 

SWOIMI PEDOFILAMI NIE NASZYMI MACICAMI”; 
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2) kobietę stojącą na tle kościoła, trzymającą transparent, którego treść ma charakter 

seksualny oraz parodiuje modlitwę, cyt. [pisownia oryginalna]: „W GÓRĘ MACICĘ 

WZNOSIMY JE DO PANA”; 

3) kobietę trzymającą kartkę, na której znajduje się rysunek kobiety nabitej na Krzyż, co 

insynuuje, że Katolicyzm krzywdzi kobiety; 

4) tablicę zawierającą oznaczenie Kościoła Katolickiego, na której umieszczono kartkę o 

treści pomawiającej Katolików, cyt. [pisownia oryginalna]: „TU ZACZYNA SIĘ 

PIEKŁO KOBIET I DZIECI”; 

5) słup, na którym przyklejone są kartki o obraźliwej treści, m.in. rysunek parodiujący 

ukrzyżowanie, który przedstawia ukrzyżowaną na żeńskim układzie rozrodczym 

kobietę, a także z napisami, cyt. [pisownia oryginalna]: „TWOJA WINA! TWOJA 

WINA! TWOJA BARDZO WIELKA WINA”, „W IMIĘ MATKI, CÓRKI I 

UMIŁOWANEJ SIOSTRY: WARA OD KOBIET”; 

6) mężczyznę na tle kościoła, który trzyma transparent o obraźliwej treści, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „SŁOWO NA NIEDZIELĘ WYPIERDALAĆ”. 
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Grafika 28

 
 

Grafika prezentuje: 

1) kobietę na tle kościoła, który trzyma transparent o obraźliwej treści, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „SŁOWO NA NIEDZIELĘ WYPIERDALAĆ”; 

2) kobietę trzymającą transparent o charakterze seksualnym, którego treść odnosi się do 

[prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego, cyt. [pisownia oryginalna]: „MOJA 

PUSIA NIEJARU-SIA”; 

3) pomnik Jana Pawła II, przed którym stoi transparent o obraźliwej treści, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „EPISKOPAT TO JEST GNÓJ WYPIERDALAĆ”; 

4) mężczyznę trzymającego transparent, którego treść znieważa oraz pomawia 

[prawdopodobnie] Kaję Godek, cyt. [pisownia oryginalna]: „GODE TY MENDO 

PRZESTAŃ MI POLKI PRZEŚLADOWAĆ”. 
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Grafika 29 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) kartkę, na której znajduje się rysunek ukrzyżowanej kobiety oraz obraźliwy napis, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „#SŁOWONANIEDZIELĘ TWOJA WINA! TWOJA WINA! 

TWOJA BARDZO WIELKA WINA #PIEKŁOKOBIET”; 

2) grupę osób, które trzymają transparenty o charakterze seksualnym oraz znieważające i 

pomawiające Katolików, cyt. [pisownia oryginalna]: „CHCEMY ZDROWIA NIE 

ZDROWASIEK”, „WARA OD MOJEJ CIPKI”, „OPRAWCA KOBIET”; 

3) dwie kobiety stojące przed kościołem, z których jedna trzyma transparent nawiązujący 

do aborcji, cyt. [pisownia oryginalna]: „MÓDLMY SIĘ O PRAWO DO ABORCJI”; 

4) 5) transparent zawieszony na bramie Kościoła, którego treść nawiązuje do przerwania 

ciąży oraz zjawiska pedofilii wśród duchownych Kościoła Katolickiego, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „GDYBY MINISTRANCI ZACHODZILI W CIĄŻĘ TO ABORCJA BYŁABY 

SAKREAMENTEM” oraz transparent pomawiający i znieważający duchownych 
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Kościoła Katolickiego, cyt. [pisownia oryginalna]: „CO ŁASKA WEŹMIECIE A 

PÓŹNIEJ ZABIJECIE”. 

 

Grafika 30 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) gablotkę kościelną, na której naklejono kartkę przedstawiającą rysunek ukrzyżowanej 

kobiety, a także napis, cyt. [pisownia oryginalna]: „TWOJA WINA! TWOJA WINA! 

TWOJA BARDZO WIELKA WINA”; 

2) transparent położony przed kościołem, którego treść ma prowokować do agresji poprzez 

insynuowanie istnienia jakiegoś konfliktu, cyt. [pisownia oryginalna]: „TO JEST 

WOJNA”; 

3) transparent, którego treść wzywa do agresji wobec TVP S.A. z racji nie poparcia przez 

media publiczne protestujących, cyt. [pisownia oryginalna]: „JEBAĆ PIS I tVP”; 

4) grupę protestujących trzymających obraźliwe transparenty m.in. o charakterze 

seksualnym oraz znieważającym [prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego, cyt. 
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[pisownia oryginalna]: „KACZYŃSKI ZAJMIJ SIĘ WŁASNĄ CIPĄ”, „PROSZĘ 

WYPIERDALAĆ DZIĘKUJĘ”. 

Grafika 31 

 
 

Grafika prezentuje:  
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1) kobietę trzymającą transparent wyrażający wolę siłowego usunięcia rządu, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „I WISH I COULD ABORT MY GOVERNMENT”; 

2) dwie osoby trzymające transparent propagujący nielegalną akcję tzw. „Aborcję Bez 

Granic”, która polega na pomaganiu w przeprowadzaniu nielegalnych zabiegów 

przerwania ciąż; 

3) kobietę trzymającą transparent o charakterze seksualnym oraz pomawiającym 

[prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego o molestowanie seksualne, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „JARKU OD DOBIERANIA SIĘ DO CIPEK JEST TINDER”. 

 

Grafika 32 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) kobietę trzymającą transparent, o charakterze seksualnym, na którym narysowany jest 

żeński organ rozrodczy oraz podpis, cyt. [pisownia oryginalna]: „TO NIE WASZA 

BROSZKA”; 
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2) kobietę trzymającą transparent znieważający, za pomocą słów powszechnie 

uznawanych za obelżywe, osoby o innych poglądach, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„OBYŚ CHUJU WDEPNĄŁ W LEGO”; 

3) kobietę trzymającą transparent o treści obraźliwej, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„WYPIERDALAĆ”; 

4) transparent o treści obraźliwej, cyt. [pisownia oryginalna]: „JEBAĆ PIS”. 

 

Grafika 33 

 
 

Grafika prezentuje:  

1) kobietę trzymającą transparent zawierający treść o charakterze seksualnym, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „TO JEST MOJA PSITA A NIE TWOJA KOCIA KITA”; 

2) kobietę trzymającą transparent o treści nawiązującej do przerwania ciąży: „RZĄD NIE 

CIĄŻA DA SIĘ USUNĄĆ”; 

3) kobietę trzymającą transparent o charakterze seksualnym, którego treść odnosi się do 

[prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego, cyt. [pisownia oryginalna]: „MOJA 

PUSIA NIE JARUSIA”; 

4) kobietę trzymającą transparent, którego treść nawiązuje do programu adresowanego dla 

małych dzieci, cyt. [pisownia oryginalna]: „TELETUBISIE MÓWIĄ WYPIERDALAĆ”. 
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Grafika 34 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) taksówkę z transparentem zawierającym obraźliwą treść, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„JEBAĆ PISOWSKIE ŁAJNO!!!”; 

2) kobietę trzymającą transparent wyśmiewający niedawny tzw. kompromis aborcyjny za 

pomocą słów powszechnie uznawanych za obelżywe, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„PROPOZYCJA KOMPROMISU PIS MA WYPIERDALAĆ ALE NIE MUSI W 

PODSKOKACH”; 

3) mężczyznę trzymającego transparent, który znieważa za pomocą słów powszechnie 

uznawanych za obelżywe [prawdomównie] Prezeskę Trybunału Konstytucyjnego, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „PRZYŁĘBSKA KURWO JEBANA PRZESTAŃ MI KURWA 

KOBIETY PRZEŚLADOWAĆ”. 
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Grafika 35 

 
 

Grafika prezentuje:  

1) transparent, którego treść znieważa za pomocą słów powszechnie uznawanych za 

obelżywe [prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„JAREK TY MAŁY (ZAKŁAMANY) KUTASIE”; 

2) mężczyznę trzymającego transparent, którego treść zawiera postulat usunięcia art. 196 

k.k., który gwarantuje ochronę uczuć religijnych; 

3) kobietę trzymającą transparent nawiązujący do religii, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„MATKA BOSKA POSZŁABY Z NAMI”. 
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Grafika 36 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) mężczyznę trzymającego przerobiony graficznie wizerunek Madonny z Dzieciątkiem, 

w ten sposób że założone są na ich twarze kominiarki, a w aureoli jest symbol, który w 

slangu radykalnej lewicy znaczy tyle, co: „jebać PiS”; 

2) transparent o charakterze seksualnym przedstawiający nagie ciało kobiety; 

3) półnagiego mężczyznę trzymającego transparent o charakterze agresywnym, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „JEBAĆ PIS”; 

4) kobietę trzymającą transparent, konfliktujący osoby nieheteronoramtywne z 

przeciwnikami ideologicznymi, cyt. [pisownia oryginalna]: „NIEBINARKI jebią 

FASZYZM”, to częsty zabieg radykalnej lewicy: każdego, kto ma inne poglądy od nich 

nazywają „faszystami”. 
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Grafika 37 

 
 

Grafika prezentuje:  

1) transparent o treści nawiązującej do defekacji, który miał na celu znieważenie 

[prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego, cyt. [pisownia oryginalna]: „JAREK 

WSTAWAJ ZESRAŁEŚ SIĘ!”; 

2) kobietę trzymającą transparent, na którym narysowana jest kaczka, a obok niej słowo 

powszechnie uznawane za obelżywe, cyt. [pisownia oryginalna]: „CH*J”; 
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3) mężczyznę trzymającego transparent, którego treść nawiązuje do przerwania ciąży oraz 

zjawiska pedofilii wśród duchownych Kościoła Katolickiego, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „PEDOFILII BRONICIE! […]”; 

 

Grafika 38 

 
 

Grafika prezentuje:  

1) kobietę trzymającą transparent o obraźliwej treści zawierającej słowa powszechnie 

uznawane za obelżywe, cyt. [pisownia oryginalna]: „UPRZEJMIE PROSZĘ 

WYPIERDALAĆ”; 
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2) transparent, na którym narysowane są żeńskie narządy rozrodcze oraz podpis 

wzywający [prawdopodobnie] Kaję Godek do wzięcia udziału w bójce, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „KAJA CHO NA SOLO”; 

3) transparent, którego treść relatywizuje szkody związane z aborcją, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „LEGALNA ABORCJA OCHRONĄ ZDROWIA”. 

 

Grafika 39 

 
 

Grafika prezentuje:  

1) mężczyznę trzymającego obraźliwy transparent o charakterze seksualnym, cyt. 

[pisownia oryginalna] „JEBAŁ CIĘ KOT”; 

2) kobietę trzymającą transparent, na którym widnieje przerobienie graficzne znaku 

„Polski Walczącej” tak, by przypominał kobiecy biust oraz z napisem, cyt. [pisownia 

oryginalna]: „POLKA WALCZĄCA”; 
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3) zrzut ekranu ze strony na portalu społecznościowym jednej z aktywistek, na którym 

widać płonący kościół oraz hasło wzywające do agresji, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„TO JEST WOJNA”. 

 

Grafika 40

 
 

Grafika prezentuje: 

1) zrzut ekranu, na którym autorka przedstawia własny rysunek ukrzyżowanej kobiety na 

żeńskim układzie rozrodczym oraz podpis zachęcający do rozpowszechniania tego, cyt. 

[pisownia oryginalna]: „Cześć dziewczyny, udostępniam swój transparent, możecie 

drukować w postaci plakatów i obklejać tablice kościelne”; 

2) zrzut ekranu, na którym autorka przedstawia zdjęcie kartek, które wytworzyła o treści 

mający charakter seksualny, cyt. [pisownia oryginalna]: „MOJA PUSIA NIE 

KSIĘŻUSIA”, a także informację, że utrudni przeprowadzenie mszy, cyt. [pisownia 
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oryginalna]: „Jestem gotowa. Stworzyłam też lokalnie grupę. Pierwszy raz od ponad 25 

lat wejdę na mszę. Moje liściki do księży.”; 

3) zrzut ekranu, na którym m.in. widnieje zdjęcie kobiety pokazującej wulgarny gest; 

4) samochód z obraźliwym, pomawiającym o dokonywanie zbrodni osoby duchowne 

transparentem, cyt. [pisownia oryginalna]: „KLER MORDUJE”; 

5) zrzut ekranu, którego autorka przedstawia grafiki aborcyjne o treściach aborcyjnych, 

cyt. [pisownia oryginalna]: „Słowo na niedzielę: WYPIERDALAĆ”, „#ToJestWojna”, 

„bezpieczna legalna darmowa aborcja”; 

 

Grafika 41 

 
 

Grafika prezentuje:  

1) bramę kościoła, na której znajduje się transparent propagujący aborcję jako „prawo 

człowieka”, cyt. [pisownia oryginalna]: „ABORCJA PRAWEM CZŁOWIEKA”; 

2) plakat przyklejony do gablotki przykościelnej, na którym znajduje się numer do 

„Aborcyjnego Dream Teamu”; 
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3) plakat przyklejony do gablotki przykościelnej, na którym znajduje rysunek żeńskich 

narządów rozrodczych oraz obraźliwy napis, cyt. [pisownia oryginalna]: 

„ODPIERDOLCIE SIĘ OD NASZYCH MACIC”; 

4) dwa transparenty, których treść znieważa Katolicyzm: „Jebać kler!”, „CHCEMY 

ZDROWIA NIE ZDROWASIEK”; 

5) plakat przyklejony do gablotki przykościelnej, na którym znajduje wizerunek 

ukrzyżowanej ciężarnej kobiety oraz napis, cyt. [pisownia oryginalna]: „TWOJA WINA! 

TWOJA WINA! TWOJA BARDZO WIELKA WINA”; 

6) zrzut ekranu, na którym znajduje się zdjęcie Jana Pawła II wraz z numerem do 

„Aborcyjnego Dream Teamu”. 

 

Grafika 42

 
 

Grafika prezentuje: 
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1) transparent znieważający za pomocą słów powszechnie uznawanych za obelżywe 

[prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego, cyt. [pisownia oryginalna]: „JAREK TY 

PISDO”; 

2) transparent o charakterze seksualnym oraz nawiązującym do zjawiska pedofilii w 

Kościele, cyt. [pisownia oryginalna]: „GDYBY MINISTRANCI ZACHODZILI W CIĄŻĘ 

ABORCJA BYŁABY SAKRAMENTEM”; 

3) transparent znieważający za pomocą słów powszechnie uznawanych za obelżywe 

[prawdopodobnie] Jarosława Kaczyńskiego, cyt. [pisownia oryginalna]: „JAREK TY 

CHUJU”; 

4) transparent, który przedstawia Marię Dziewicę z logiem radyklanego ruchu 

aborcyjnego. 
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Grafika 43 

 
 

Grafika prezentuje: 

1) gablotkę przykościelną, na której naklejone są plakaty propagujące aborcję oraz 

znieważające Katolików, cyt. [pisownia oryginalna]: „TWOJA WINA! TWOJA WINA! 

TWOJA BARDZO WIELKA WINA”, „MÓDLMY SIĘ O PRAWO DO ABORCJI”; 

2) zrzut ekranu ze strony Strajku Kobiet (nie wszystkich kobiet, nazwa wprowadza w 

błąd), na którym przedstawiony jest transparent z odwróconym Krzyżem (symbol 

identyfikowany z satanizmem) oraz napisem, cyt. [pisownia oryginalna]: „ZAJMIJCIE 

SIĘ CIAŁEM CHRYSTUSA”; 

3) kartkę przytwierdzoną do płotu przykościelnego, na której widnieje obraźliwa treść: 

„RĘCE PRECZ OD NASZYCH MACIC WARA OD KOBIET TO JEST WOJNA”; 
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4) gablotkę przykościelną, na której naklejony jest plakat przedstawiający nabitą na krzyż 

kobietę; 

5) drzwi kościoła, na których naklejone są plakaty o treści nawołującej do 

instytucjonalnego prześladowania duchownych, cyt. [pisownia oryginalna]: „Zajmijcie 

się ciałem Chrystusa”, „EPISKOPAT DO WIĘZIENIA”. 

 

Podsumowanie  

 

Treść transparentów zawierała głównie treści o charakterze seksualnym oraz słowa 

powszechnie uznawane za obelżywe. Również najczęściej dochodziło do ataków na kościoły, 

a także samych Katolików i treść ich religii. Hasła cechuje agresja oraz nawoływanie do 

przestępstw. Treść transparentów wpisuje się w zjawisko tzw. „mowy nienawiści”, czyli 

bezrefleksyjnego atakowania określonych grup ludności z powodu przynależności na tle 

wyznaniowym. Często dochodziło do dehumanizacji pewnych grup ludności z powodu wieku. 

Najczęściej transparenty znieważały Jarosława Kaczyńskiego, Kaję Godek oraz Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudę.  

 

Najczęściej naruszano normy z: 

1) art. 196 k.k. (obraza uczuć religijnych); 

2) art. 195 § 1 k.k. (złośliwe przeszkadzanie w przeprowadzeniu obrzędu religijnego); 

3) art. 133 k.k. (znieważenie Rzeczypospolitej Polskiej) 

4) art. 137 § 1 k.k. (znieważenie symbolu Rzeczypospolitej); 

5) art. 135 § 2 k.k. (znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej); 

6) art. 212 § 1 k.k. (pomówienie); 

7) art. 216 § 1 k.k. (znieważenie); 

8) art. 255 § 1 k.k. (nawoływanie do popełnienia czynu zabronionego); 

9) art. 255 § 3 k.k. (pochwalenie popełnienia czynu zabronionego); 

10) art. 256 § 1 k.k. (nawoływanie do nienawiści); 

11) art. 257 k.k. (znieważenie z powodu przynależności na tle wyznaniowym). 


