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ZBRODNIA NIEROZLICZONA - 

Ludobójstwo na Wołyniu i w 

Małopolsce Wschodniej  

27 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Fidei Defensor zorganizowało 

spotkanie dotyczące ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce 

Wschodniej. Przedstawione również zostały fragmenty uro-

czystości upamiętniające rocznicę tzw. „Krwawą Niedzie-

lę” (11.07.1943 r.) z dnia 11 lipca 2020 r. Gościem spotkania 

był Jerzy Mużyło – wiceprezes Stowarzyszenia Kresy Wschod-

nie Dziedzictwo i Pamięć. Pierwszym zagadnieniem była pró-

ba zrozumienia Kresowian w czasach dzisiejszych. W szcze-

gólności dotyczyło to takich aspektów jak znajomość histo-

rii wśród młodzieży, a także pojęcia patriotyzmu tejże grupy 

społecznej. Również zwrócono uwagę na konieczność więk-

szego nauczania historii, by uniknąć depolonizacji Polski, roz-

kładu systemu aksjonormatywnego dokonywanego przez 

mass media oraz ogólnego „upadku” społecznego. Tylko zna-

jomość historii może prowadzić do wyższych wartości w za-

kresie metafizyki, uczuć patriotycznych. To właśnie nauczanie 

historii sprawi, że przeszłość będzie czymś więcej niż tylko 

wspomnieniem. Znajomość historii własnego Narodu oraz 

Kresów jest konieczna, by w pełni urzeczywistnić własne czło-

wieczeństwo.  

Następnie pojawiają się pytania o przycznę ludobójstwa. Lu-

dobójstwo Wołyńskie nie zostało przeprowadzone przez cały 

Naród Ukraiński. Sprawcami byli głównie ukraińscy, nacjona-

listyczni przestępcy. Genezą nienawiści jest wojna z lat 1918-

1919, w której zginęło około 10.000 Polaków i 15.000 Ukraiń-

ców. W maju 1919 r. Polacy zajęli Galicję Wschodnią. Tam też 

polska administracja wojskowa oraz cywilna odkryła zwłoki 

zabitych przez Ukraińców Polaków. Internowani nacjonaliści 

ukraińscy zaczęli tworzyć tajne organizacje nacjonalistyczne, 

które były finansowane przez ówczesne Niemcy. Nacjonaliści 

ukraińscy podejmowali współpracę z niemieckim wywiadem. 

Za niemieckie pieniądze w 1925 r. powstała Ukraińska Woj-

skowa Organizacja, która dokonała kilkudziesięciu aktów ter-

rorystycznych i dywersyjno-sabotażowych. Wiele tych akcji 

przestępczych było wymierzonych w ludność cywilną. Reak-

cja Polski polegała na aresztowaniu przywódców tej organiza-

cji. W latach 20 i 30 XX wieku miały miejsce konferencje ukra-

ińskich nacjonalistów. Później powołano Organizację Ukraiń-

skich Nacjonalistów, których ideologiczną podstawą była 

materialistyczno-etniczna filozofia Dmytro Doncowa. OUN 

dokonywało ataków terrorystycznych oraz rabunkowych. 

Władze II RP były zmuszone interweniować. Od 16 września 

do 16 listopada 1930 r. miała miejsce na wschodnich rubie-

żach II RP akcja unieszkodliwiania przestępców. Miała miej-

sce również akcja przeciwko ludności prawosławnej 

(białoruskiej i ukraińskiej). Trudno nam zrozumieć metody 

reakcji bez znajomości nastrojów tamtego okresu.  

Po wybuchu II Wojny Światowej ukraińscy nacjonaliści kola-

borowali z Niemcami, co jest powszechnie udokumentowa-

ne. W 1939 r. ukraińscy nacjonaliści mordowali, cofających 

się na wschód, polskich żołnierzy. Gdy doszło do wojny nie-

miecko-sowieckiej, ukraińska agresja, poza Polakami, dotknę-

ła również Żydów, Czechów, Ormian i Romów.  Nie można 

zapominać, że wiele osób pochodzenia ukraińskiego było 

mordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Ukraińska 

Powstańcza Armia powstała w 1942 r. Początkowo mordy 

były pojedyncze, ofiarami byli gajowi, urzędnicy itd. Pierwszą 

masową zbrodnią była ta, która miała miejsce we wsi Parośli. 

Apogeum ludobójstwa to 11 lipca 1943 r., liczba ofiar wynio-

sła tego dnia około 8000-10000 zabitych. W 1944 r. ludobój-

stwo „przeniosło się” z Wołynia na Małopolskę Wschodnią. 

Mieszkańcy Małopolski Wschodniej wiedzieli, co działo się na 

Wołyniu od licznych uciekinierów. Świadkowie tamtych wy-

darzeń chcą zwrócić uwagę, że nie tylko tereny Wołynia były 

poddane ludobójstwu. Szacuje się, że zginęło ponad 100 ty-

sięcy obywateli II RP. Po wojnie również trwał konflikt na 

pograniczu Polski Ludowej i Ukraińskiej SRR (po zmianie gra-

nic).   

W 1997 r. syndrom nacjonalizmu ukraińskiego znów dał o 

sobie znać. Ukraińscy nacjonaliści, którzy mordowali Polaków 

są przez niektórych Ukraińców uznawani za bohate-

rów. Wielu Ukraińców biorących udział w ludobójstwie prze-

żyło do lat 90 XX wieku.   

Zwrócono uwagę również na film „Wołyń”, z którego przyto-

czono kilka scen. Sceny te wiarygodnie oddały okrucieństwo 

ukraińskich nacjonalistów. O ludobójstwie wołyńskim zaczęto 

mówić najwięcej po upadku komunistycznej dyktatury w Pol-

sce. Do 1989 r. z powodu zależności Polski od ZSRR, nie mó-

wiono w przestrzeni publicznej o ludobójstwie wołyńskim. Do 

1989 r. raczej tylko w danych rodzinach (bezpośrednio do-

tkniętych ludobójstwem) rozmawiano o tym, chociaż też byli 

ludzie, którzy w ogóle – z powodu traumy – nie chcieli o tym 

wspominać. W 1979 r., za pośrednictwem szczecińskich dzia-

łaczy patriotycznych, zorganizowano, pierwszy od czasów 

wojny, zjazd Kresowian. Już od czasów „Komuny” pojawiały 

się postulaty upamiętnienia ofiar ludobójstwa. Było to utrud-

niane przez działaczy partyjnych. 

Pomnik ofiar ludobójstwa wołyńskiego został postawiony w 

Szczecinie. W 2012 r. działacze patriotyczni zaczęli myśleć o 

upamiętnieniu 70 rocznicy ludobójstwa. Wówczas odsłonięto 

tablice przy Katedrze oraz postawiono Krzyż na cmenta-

rzu. Podjęto również decyzję o postawieniu, na cmentarzu w 

Szczecinie, pomniku. Pomnik miał powstać tam, gdzie stał, 

wcześniej wspomniany, Krzyż. Pomnika nie udało się posta-

wić na 75 rocznicę „Krwawej Niedzieli”. Niektóre osoby 

utrudniały możliwość upamiętnienia w ten sposób ofiar ludo-

bójstwa. M.in. utrudniały to osoby pracujące dla władz mia-

sta. Działacze musieli zaprojektować uchwałę, którą później 

powzięła Rada Miasta. Były również osoby, które za wszelką 

cenę chciały uniemożliwić obrady nad tą uchwałą.   

Obecnie niektórzy działacze kresowi są prześladowani oraz 

represjonowani przez organy ścigania ze względu na tzw. 

„mowę nienawiści”. Ten instytucjonalno-sądowy terror jest 

również prowokowany przez niektórych dzisiejszych przed-

stawicieli mniejszości ukraińskiej w Szczecinie.   

Pomnik został zaprojektowany przez studentów Akademii 

Sztuk Pięknych. Pomnik miał – generalnie – nie wywoływać 

agresywnych emocji.   

Kolejnym problemem jest kwestia ekshumacji zwłok Polaków 

zamordowanych na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Były 

silne nadzieje na to, gdy zmienił się szef ukraińskiego IPN. Na 

dzień dzisiejszy nie można stwierdzić poprawy. Strona ukraiń-

ska nie zezwala na tego typu możliwość. Prawdopodobnie 

chodzi o „wymarcie ostatnich świadków”. Dużo osób jest 

wrogo nastawionych do pamięci z racji obawy przed eskala-

cją konfliktu, będącego efektem „rozdrapywania starych 

ran”.  

Obecnie ludobójstwo wołyńskie ma relatywnie raczej silne 

oddziaływanie na relacje polsko-ukraińskie. Brak jest czynów 

ze strony Ukraińców, które mogłyby dążyć do pojednania. 

Zarówno duchowni Kościoła Grekokatolickiego, jak i Prawo-

sławnego nie przysłali przedstawicieli na obchody ku pamięci 

ofiar ludobójstwa. Była za to diaspora żydowska. Te relacje są 

oparte wzajemną niechęcią, która przeszła na następne po-

kolenia. Ukraińska strona chce zablokować upamiętnienie 

ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Niektórzy Ukraińcy nie byli 

zainteresowani pojednaniem.  

Na koniec gość zwrócił się do gości uczestników spotkania. 

Prosił o zachowanie pamięci o ludobójstwie Polaków dokona-

nym przez Ukraińców. Nie możemy rezygnować z prawdy. 

Zakłamanie prawdy zawsze zablokuje prawdziwe pojednanie 

polsko-ukraińskie. Gość podkreślił, że stowarzyszenie jest 

całkowicie apolityczne. Historia nie służy rozgrywkom poli-

tycznym. Wspomniano również o Ukraińcach, którzy ratowali 

Polaków i często ponosili za to najwyższą cenę.   

Spotkanie z historią  
Stowarzyszenie Fidei defensor postanowiło rozpocząć projekt pt. 

„Spotkanie z historią”. Jest to cykl wykładów, rozmów i debat, które 

przedstawiają ważne dla polskiej historii wydarzenia.  Do tej pory uda-

ło się przeprowadzić trzy rozmowy z tego cyklu: „Witold Pilecki boha-

ter ponadczasowy”, „Zbrodnia nierozliczona— Ludobójstwo na Woły-

niu i w Małopolsce Wschodniej”, „mjr ZBIGNIEW PIASECKI ps. 

„CZEKOLADA”. Poniżej prezentujemy dwie relacje z wykładów dostęp-

nych na naszej stronie YouTube oraz na Facebooku. 
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POWSTAŃCZA HISTORIA - mjr 

ZBIGNIEW PIASECKI ps. 

"CZEKOLADA"  

12 sierpnia 2020 r. Stowarzyszenie Fidei Defensor zorganizo-

wało spotkanie dotyczące Powstania Warszawskiego. Go-

ściem Stowarzyszenia był major Zbigniew Piasecki, żołnierz 

AK i harcerz Szarych Szeregów oraz Powstaniec Warszawski. 

Poruszono na wstępie zagadnienie tego, jak mjr Piasecki do-

stał się do Warszawy – opuszczenie terenów wschodnich 

(Wołynia) po agresji sowieckiej. Opisane są walki żołnierzy 

polskich z wojskiem ZSRR na Kresach Wschodnich. Wspo-

mniano również, że ojciec majora został zamordowany w 

Katyniu. Mjr Piasecki opisuje również ostatnie spotkanie z 

tymże ojcem. Wskazana jest postawa niektórych mniejszości 

narodowych, które kolaborowały z Sowietami, np. informo-

wały, gdzie znajdowali się żołnierze polscy. 

Cała rodzina majora wiedziała o deportacjach Polaków do 

ZSRR. Wielu przedstawicieli mniejszości narodowej, np. Ro-

sjan informowało Polaków o zagrożeniu ze strony organów 

bezpieczeństwa Związku Radzieckiego. W pierwszej kolejno-

ści wywożono rodziny osób pełniących służbę w wojsku. Ma-

jor wspomina jak Polacy się organizowali, by przekroczyć gra-

nicę ZSRR i Generalnego Gubernatorstwa. W sposób bardzo 

naturalistyczny opisano warunki pogodowe oraz społeczne 

przekroczenia granicy. Wskazane są miejscowości, w których 

Polacy przekraczali granicę. Major zwrócił uwagę na prze-

wodników, którzy pomagali Polakom uciec z zajętych przez 

ZSRR terenów do Generalnego Gubernatorstwa. Właśnie w 

Warszawie major dowiedział się, że jego ojca zamordowano 

w Katyniu, którego rozpoznano po rzeczach znajdujących się 

przy nim (nie miał dokumentów).  

Wujek majora pracował w Warszawie w instytucji charyta-

tywnej, w tzw. Radzie Głównej Opiekuńczej. Organizacja ta 

pomagała osobom poszkodowanym przez wojnę. Major trafił 

do internatu w Warszawie, w której rozpoczął edukację za-

wodową. Do internatu major trafił w sierpniu albo wrześniu 

1941 r. Wówczas w Polsce były tylko szkoły zawodowe. Wła-

śnie za pośrednictwem tej placówki edukacyjnej major trafił 

do Szarych Szeregów. Po paru miesiącach nauki w 1942 r. 

zainteresował się nim starszy kolega, który przynależał do 

Szarych Szeregów. Major popierał organizację. Jeszcze w cza-

sach jego pobytu na Kresach młodzież starała się organizo-

wać opór. Major zaczął od najmłodszej grupy. Już wieku 15 

lat był w Szarych Szeregach. W tej grupie głównie uczono się 

oraz starano się w jakikolwiek sposób organizować życie. W 

1943 major przeszedł do grup bojowych. Zajmowano się kol-

portażem, rozdawaniem ulotek oraz rysowaniem znaków 

„Polski Walczącej”. Ulotki najczęściej rozdawano w tramwa-

jach.  

To właśnie w Szarych Szeregach były pierwsze przygotowania 

do działań militarno-obronnych. W niektórych szkołach zawo-

dowych przygotowywano ludzi do walki. M.in. major wspo-

mina o żołnierzach, którzy pracowali jako nauczyciele i przy-

gotowywali ludzi do obrony. 

Opisana została też atmosfera, która była w Warszawie. Co-

dziennie były łapanki oraz egzekucje na ulicach. Ofiarami byli 

głównie członkowie podziemia, a także polska inteligencja. 

Wszyscy widzieli też getto oraz oglądali powstanie w getcie. 

Wówczas przed powstaniem dochodziło do eliminowania 

kolaborantów współpracujących z Niemcami oraz szmalcow-

ników. O planach Powstania major dowiedział się około 

dwóch miesięcy przed wybuchem Powstania. Hasło: „dziś – 

konspiracja, jutro – akcja zbrojna, a pojutrze – odbudowa 

Polski”. 27.07.1944 r. była pierwsza koncentracja, która zo-

stała odwołana. 1.08.1944 r. wybuchło Powstanie. Bardzo 

utrudniony był dostęp do dokładnych informacji dotyczących 

rozpoczęcia Powstania. Dowódcą majora był żołnierz zawo-

dowy. Niektórzy dostali broń automatyczną, granaty, major 

zaś dostał pistolet. Niemcy w pierwszych chwilach byli bardzo 

zaskoczeni oraz uciekali. Dużo dowodzących to byli sportow-

cy z okresu przedwojennego, którzy również przed wojną byli 

żołnierzami. Złapani Niemcy poszli do niewoli, a major dostał 

amunicję. Ranne lekko osoby pilnowały Niemców. Część żoł-

nierzy niemieckich nie była Niemcami, niektórzy mówili po 

rosyjsku. Początkowe reakcje Niemców opisać można jako 

zdezorientowanie i panikę. Niemcy zostawiali nawet mundu-

ry oraz buty. Później Niemcy zaczęli używać czołgów oraz 

innej broni, w celu odbicia koszarów. Początkowo było 70 

jeńców niemieckich. Na czołgi Powstańcy rzucali butelki z 

benzyną. Codziennie przychodzili ochotnicy do walki. Często 

nie mieli broni. Każda grupa miała określony rejon walk. Ma-

jor doskonale pamięta gdzie stacjonował. 

Problemem było uzbrojenie. Uzbrojenie było różnego rodza-

ju, co utrudniało używanie amunicji. Majorowi przykładowo 

zepsuł się francuski karabin. Na początku nie było uzbrojenia 

oraz pancerza. Powstańcy nie mieli hełmów, wiele osób przez 

to zginęło. Ratowanie rannych przeprowadzane było w eks-

tremalnych warunkach, m.in. w klatkach schodowych ostrze-

liwanych przez Niemców budynków. Niemcy używali przeciw-

ko Powstańcom każdej broni, jaką posiadali, w tym moździe-

rzy. Byli też Niemcy, którzy nie strzelali. Major opisał również 

spotkanie z taką osobą. Major później zdobył hełm oraz pisto-

let maszynowy jednemu z Niemców, którego unieszkodliwił 

w sposób trwały. Mimo posiadania pistoletów maszynowych, 

to nie można było strzelać seriami, a tylko pojedynczymi kula-

mi z powodu braku amunicji.  

Byli żołnierze niemieccy strzelający z budynku Sejmu.  

Niemcy mówili do Powstańców, że Powstanie jest niepo-

trzebne, że to oficerowie młodych chłopaków wysyłają na 

śmierć. 

Opisana jest również wymiana „handlowa” między walczący-

mi stronami.  

Powstańcy wychodzili z miasta wraz z ludnością cywilną, po 

zakończeniu Powstania. Ewakuacja obejmowała całe miasto. 

Jednym z ostatnich rozkazów było wtopienie się w tłum wy-

chodzących cywilów.  

Na końcu stwierdzono, że Powstanie było pięknym zrywem 

Narodu i nadzieją na wolność. Powstańcy pragnęli unieszko-

dliwiać Niemców, którzy masowo mordowali Polaków. 
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Prawda o Kościele: 
Działalnoś ć  ćharytatywna Koś ćioła Katolićkiego 

Przyjmuje się, że Kościół Rzymskokatolicki jest w Polsce  

największa organizacją charytatywną (w 2018 r. za sprawą 

Katolicyzmu działało  835 organizacji charytatywnych). Za 

sprawą wiary Chrześcijanie obowiązani są pomagać osobom 

potrzebującym. Działalność charytatywna Kościoła zaryso-

wuje się w aspekcie wielowymiarowym realizowanym naj-

częściej na trzech płaszczyznach, tj. instytucji diecezjalnych, 

zakonach, a także wspólnotach i organizacjach osób wierzą-

cych.  

W 2014 r. z pomocy bezpośredniej skorzystało ponad 2 milio-

ny ludzi – pomoc opierała się o dostarczenie żywności, le-

karstw itd. Szacuje się, że 2,9 milionów osób potrzebujących 

uzyskała wsparcie zarówno doraźne, jak i długotrwałe od 

wszystkich instytucji Kościelnych.  

Beneficjentami pomocy są osoby wywodzące się ze wszyst-

kich grup społecznych. Zarówno osoby młode, jak i starsze 

korzystają ze wsparcia. Pomoc świadczona jest niezależnie od 

sytuacji majątkowej. Pomoc poza żywnością oraz medycyną 

dotyczy często sytuacji materialnej, a także psychologicznej. 

Obecnie Kościół prowadzi 92 domy dziecka, 27 domów sa-

motnej matki, 30 centrów pomocy kryzysowej i 378 placówek 

terapeutycznych.  

Największą organizacją charytatywną działającą w ramach 

Kościoła jest Caritas. Organizacja ta prowadzi prawie 100 

ośrodków pomagających bezdomnym, a także w latach 2014-

2016 rozdysponowała ponad 11 tysięcy ton żywności, której 

wartość szacuje się na ponad 51 milionów złotych.   

Jeżeli chodzi zaś o środki finansowania, to najwięcej funduszy 

organizacje otrzymują od samorządów, zaś około 30% środ-

ków pochodzi z darowizn. Podkreśla się, że działalność uwa-

runkowana jest elastycznie w zależności od określonego sta-

nu społeczno-gospodarczego danego regionu. Pomoc przy-

biera różne formy, np. organizowanie zbiórek na rzecz po-

trzebujących, pomoc indywidualna (osobisty kontakt), akcje 

pomocy dla osób poszkodowanych, edukacja młodzieży oraz 

dorosłych, pomoc w organizacji oddolnych inicjatyw charyta-

tywnych powstających w oddolnych parafiach, dożywianie 

dzieci, organizacja wakacji, zakup lekarstw. Kościół poza bez-

domnymi, chorymi oraz dziećmi niesie pomoc osobom nie-

pełnosprawnym, bezrobotnym, uzależnionym od substancji 

psychoaktywnych, migrantom oraz uchodźcom. Należy rów-

nież zwrócić uwagę, że w Polsce za sprawą Kościoła działa 

ponad 29 tzw. okien życia, tj. obiektów, które ułatwiają adop-

cję niechcianych dzieci.  

W 11 tysiącach parafii skupionych na pomocy potrzebującym 

jest ponad 60 tysięcy osób.   

 

Źródło: www.pikrepo.com 

Stowarzyszenie jest ośrodkiem walczącym z nienawiścią do 
chrześcijaństwa, a także prowadzi wiele inicjatyw mających 
na celu budowę społeczeństwa obywatelskiego opartego na 
fundamencie kultury polskiej.  Oto kilka inicjatyw, które 
udało nam się przeprowadzić. 
 

Działalność Edukacyjna 

12 marca 2020 r. pokaz filmu „Więzy krwi” w reżyserii Dariu-

sza Walusiaka. Film jest opowieścią o heroicznej walce i tra-

gicznym losie żołnierzy ze zgrupowania Narodowych Sił Zbroj-

nych kpt. Henryka Flame "Bartka". W filmie wykorzystano 

unikatowe zdjęcia z pierwszej ekshumacji żołnierzy "Bartka". 

Pokaz filmu poprzedzi krótki wykład Bartłomieja Ilcewicza 

dot. osoby ks. Rudolfa Marszałka SChr, kapelana Zgrupowa-

nia NSZ kpt. Henryka Flame "Bartka". 

27 lipca 2020 r. spotkanie z Janem Mużyło. Temat spotkania: 

"Zbrodnia nierozliczona. Ludobójstwo na Wołyniu i w Mało-

polsce Wschodniej." 

17 marca 2020 r. wsparcie akcji charytatywnej Caritas Polska, 

której celem była pomoc osobom starszym. Była to jedna z 

wielu akcji wsparcia osobom, które znalazły się w trudnej 

sytuacji z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 i związanej z 

nim choroby COVID-19. 

31 maja 2020 r. debata dotyczącą Rotmistrza Witolda Pilec-

kiego. Tematem spotkania była postać niezwykłego bohatera  

– Rotmistrza Witolda Pileckiego (awansowanego pośmiertnie 

do stopnia pułkownika). Zaprezentowano sylwetkę człowie-

ka, którego walka niepodległościowa, zarówno podczas II 

wojny światowej, jak i po jej zakończeniu stanowi przykład 

poświęcenia dla Ojczyzny. Gościem spotkania była dr Anna 

Mandrela, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii. 

11 lipca 2020 r. opublikowanie  film edukacyjny dotyczący 

ludobójstwa wołyńskiego. Podczas rozmowy przedstawiono 

motywy oraz przebieg zbrodni, jaka została dokonana przez 

ukraińskich szowinistów z OUN i UPA na ludności polskiej na 

terenach utraconych Kresów Wschodnich. 

12 sierpnia 2020 r. spotkanie z Majorem Zbigniewem Piasec-

kim ps. "Czekolada", harcerzem Szarych Szeregów, żołnie-

rzem Armii Krajowej i Powstańcem Warszawskim. 

23 czerwca 2020 r. spotkanie z dr Pawłem Płaczkiem – dyrek-

torem Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Szczecińsko-

Kamieńskiej. Temat rozmowy: "Misja Kościoła w Afryce". 

Spotkanie zostało utrwalone oraz opublikowane za pośred-

nictwem środków masowego przekazu (m.in. na portalu spo-

łecznościowym „Facebook” oraz platformie „YouTube”). 

W okresie od marca do sierpnia 2020 r. opublikowano za 

pośrednictwem portalu społecznościowego „Facebook.com” 

kilkunastu grafik o charakterze edukacyjno-historycznym oraz 

krzewiącym patriotyzm. 

Maj- Lipiec 2020 r. opublikowało film za pośrednictwem Fa-

cebook.com materiałów dotyczących artykułów: 194, 195, 

196, k.k. Ponadto stworzyło i opublikowało teksty dotyczące: 

artykułów: 95 § 3 k.r.o. – dobro dziecka i interes społeczny; 

oraz 212, 216 k.k. – znieważenie, zniesławienie; opis wyroku 

T.K. dotyczącego sprawy drukarza, który nie wydrukował ma-

teriałów dla organizacji LGBT;  art. 23 i 24 k.c. – ochrona dóbr 

osobistych, art. 183a k.p. – zasada niedyskryminacji w prawie 

pracy. 

6 lipca 2020 r. stowarzyszenie utworzyło linię telefoniczną 

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, która działa w 

piątki od 12 do 15. 

Monitorowanie i badanie przestępstw przeciw wolności 

sumienia i wyznania 

2 maja 2020 r. skierowanie pisma do prokuratury w sprawie 
art. 137 § 1 k.k., tj. spalenia flagi Rzeczypospolitej przez Sła-
womira K., który opublikował nagranie dokumentujące prze-
stępstwo za pośrednictwem środków masowego przekazu. 
Obecnie prokuratura powzięła inicjatywę do zbadania spra-
wy. 

12 maja 2020 r. skierowanie pisma do prokuratury w sprawie 
art. 190 § 1 k.k., tj. groźby karalne. Sprawcą przestępstwa był 
Kacper Aleksander C., który publicznie wzywał do zabójstwa 

działaczki antyaborcyjnej. 

23 czerwca 2020 r. wystosowanie pismo do radnych Miasta 
Breda z prośbą o wyjaśnienie sprawy profanacji świątyni, 
którą przekazano Polakom w ramach wdzięczności za ocale-
nie Holendrów przed niemieckimi nazistami, oraz o ochronę 
polskich zabytków przed wandalami. 

25 czerwca 2020 r. Skierowanie pisma do prokuratury w 
sprawie przestępstwa z art. 196 k.k., tj. o obrazę uczuć religij-
nych. Przestępcy dokonali zniszczenia przedmiotu czci religij-
nej. 

29 czerwca 2020 r. Skierowanie pisma do prokuratury w 
sprawie pobicia oraz aktu wandalizmu dokonanych przez 
mężczyznę Michała Sz. Ps. „Margot”. Sprawca podejrzany jest 
o dokonanie cynów z art. art. 257 k.k. oraz art. 288 § 1 k.k. Do 
opisywanych zdarzeń doszło 27 czerwca 2020 r. w rejonie pl. 
Zbawiciela oraz ul. Wilczej w Warszawie. 

FD 
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Ateizm pierwotny  
i antychrystianizm: 

 
Kościół Katolicki od swego powstania musiał mierzyć się z 

wszelkiego typu aktami nienawiści. Niechęć do tej instytucji 

założonej przez Jezusa Chrystusa wynika z specyficznej i no-

watorskiej, jak na ówczesne czasy, drodze, którą jej założyciel 

obrał. Droga ta polegała na ewangelizacji i uzupełnieniu cało-

ściowego systemu etyczno-transcendentnego, który funkcjo-

nował wśród wyznawców judaizmu świątynnego. Jako sys-

tem idealistyczny często wymagał od swoich wyznawców 

samodoskonalenia, a co bardziej zagorzali księża pragnęli—

przez żarliwość ewangelizacyjną—eliminować brak ortodoksji 

wśród członków Kościoła. Oczywiście dochodziły do tego 

wszelkiego typu błędy oraz zło jakie występuje w szere-

gach Kościoła Katolickiego, które są niejako argumentem do 

atakowania tej instytucji.   

Rozbieżność miedzy tym, co kościół głosi oraz wymaga powo-

duje dysonans poznawczy wśród jego przeciwników. Z jednej 

strony doskonalenie i samorozwój przez wiarę, które można 

uznać za dobre, z drugiej pragnienie utrzymania starych na-

wyków i czerpania przyjemności z życia. Do tego należałoby 

dodać uchybienia jakie występowały i występują w Koście-

le. Hierarchia kościelna jako obraz u antykleryka-

łów postrzegana jest jako hipokryci, kłam-

cy, ciemiężyciele ludów, rozpustnicy czy mafia. Ów przywary 

można uznać za reprezentatywne wobec człowieka jako je-

den z atrybutów bytu jakim jest człowiek. Występowanie tych 

cech wśród członków Kościoła, a zwłaszcza jego pasterzy jest 

karygodne z racji obrania „drogi doskonalenia” i ewangeliza-

cji. To niejednokrotnie ten element jest argumentem w pro-

cesie racjonalizacji dysonansu poznawczego. Oznacza to, że 

osoba, która nienawidzi kościoła, pragnie widzieć go w złym 

świetle, wykorzystuje każdą sytuację do ataku, który utwier-

dza go w swoim światopoglądzie.  

Poziom uduchowienia danego człowieka jest różny, nie 

wszystkich dotknęła „łaska wiary”, nie wszyscy tego da-

ru pragną. Ludzie mają do tego pełne prawo, gdyż jest to je-

den z najważniejszych elementów praw człowieka. Nie mniej 

nie łączy się to z atakiem na religię, który ma charakter bez-

pośredniego naruszenia wolności osób wierzących poprzez 

instytucjonalizację ograniczeń względem wyznawców Katoli-

cyzmu, czy indywidualne bądź grupowe ruchy naruszające tę 

zasadę.   

Ateizm jako pogląd jest odrzuceniem bóstwa w jakiejkolwiek 

formie, pogląd ma oparcie w materializmie, a źródła jego 

intelektualnego wyrazu wywodzą się ze starożytności. Tutaj 

wychodzi podobnie jak u teistów, aspekt teoretyczny i prak-

tyczny. Praktyczny ateizm jest bezrefleksyjną (bez-)wiarą w 

materializm i brakiem istnienia transcendencji ontologicz-

nej; choć może wystąpić tutaj wiara w zabobon, jako że ten 

często bywa zwyczajem. W połączeniu z antyteizmem 

lub antyklerykalizmem często wiąże się z bezpośrednią prze-

mocą wobec osób wierzących co miało miejsce podczas re-

wolucji we Francji oraz rewolucji w Meksyku, rewolucji bol-

szewickiej czy też wojnie domowej w Hiszpanii.   

Przykładem może być rewolucja francuska. Narastanie niena-

wiści do religii wynikało z utożsamiania kleru z organem wła-

dzy, a także z jego tendencjami do naprawiania ludzi. Kościół 

uformowany przez Sobór Trydencki, który miał za zadanie  

zwalczać zaniedbania, które doprowadziły do powstania pro-

testantyzmu wewnątrz Civitas Christiana, którym była Europa 

do 1517 roku, okazał się niewystarczający. Kler wymagający, 

uformowany w duchu scholastycznym, wymagający nauk 

katechizmu, tępiący demoralizujący wpływ szynków oraz za-

bobon okazał się przeciwnikiem części ukrytych ateistów 

praktycznych formujących się jako antyklerykałowie. Do te-

go należało by dodać sytuację, w której mieliśmy uchybienia 

ze strony kleru, a także jego bogactwo i prawo. Stan Kapłań-

ski był obok stanu szlacheckiego najważniejszą podporą Kró-

lestwa Francji. Doprowadziła ona do otwartej rezygnacji z 

religii wśród księży stanowi to ok 20 tysięcy duchownych 

większość pod przymusem, jednak tylko około 2,5 tysię-

cy czynnie uczestniczyło w procesie dechrystianiza-

cji społeczeństwa francuskiego. Podają to zarówno źródła 

rewolucyjne, jak i kościoła katolickiego. Jak pisze bi-

skup Ameiens Besbois de Rochefort:  

 „Czy może dziwić, że tylu chrześcijan porzuciło teraz ścieżki 

Pana, zdając się odrzucać religie, której nie poznali, skoro 

okazali się tak bardzo niezdolni reagować na mniejsze trud-

ności, jakie napotkali na drodze swej wiary”.   

Pisma rewolucjonistów bardziej dosadnie przedstawiają stan 

antyklerykalizmu ludności:   

„Głosisz świętobliwie swoim owieczkom, by się wzajemnie 

zarzynały po to, byś ty zachował swe wspaniałe awantaże, 

które przyznał ci niegdyś lud ignorantów, idiotów i fanaty-

ków”.  

Gdy rozgorzały hasła „Wolność, Równość i Braterstwo”  

musiały jednocześnie wybrzmieć słowa „albo śmierć”.  

Radykałowie na czele z Robespierrem ścieli Króla Ludwika 

XVI – symbol absolutyzmu; ścieli jego żonę królową Marię 

Antonię – symbol degeneracji i marnotrawstwa dworu; ścieli 

urzędników królewskich jako bezpośrednich ciemiężycieli 

ludu. Agresja i mordy miały według nieprzekupne-

go Robespierre’a oczyścić z „podludzi” ojczyznę francuską. 

Ów terror trafił na podatny grunt wyzwalając pokłady niena-

wiści, zwłaszcza wśród drobnomieszczaństwa, które słynęło z 

okrucieństwa. Nienawiść ukierunkowana do księ-

ży, wierzącego ludu, zwłaszcza kobiet, niszczenie budynków 

sakralnych. Nienawiść ukierunkowana do kobiet, które były 

często określane jako nałożnice księży, a także jako podpora 

ciemnogrodu, który ów kler tworzy. Jak powiedział jeden z 

Patriotów Mauzel z Beavais swemu oddziałowi: „Będziemy 

zwalczać fanatyzm i przesąd; kłamliwi księża, których nauka 

jest zwykłym oszustwem, których władza odpiera się na ła-

twowierności kobiet […] oto nasi przeciwnicy”. 

Wymknęło się spod kontroli, furia antychrystiani-

zmu rozgorzała, z całkiem innych pobudek niż wspomnia-

ny terror Robespierre. Ataki i mordy na księżach, ów samosą-

dy były sprzeczne nawet jak na standardy rewolucyjnego ter-

roru.   

Maskarady szydzące z religii, gdzie dochodziło do parad z 

osłami w mitrach, niszczenie przedmiotów religijnych, odwró-

cone krzyże, profanacje kościołów wśród ludności prowincji. 

Budziło to niepokój zarówno władz chrześcijańskich, jak i re-

wolucyjnych, które zakazały tego typu praktyk 6 grudnia 1793 

roku. Sytuacja ta nie była obca wojskom rewolucyjnym, któ-

rych szlaki często znaczyły bezczeszczone przybytki kościelne. 

Sam rekrut pochodził najczęściej z najniższych warstw spo-

łecznych, które upust swojemu ateizmowi dawali właśnie w 

procesie profanacji. Aż w końcu skończyło się to ludobój-

stwem w Wandei, gdzie rewolucja pochłonęła najprawdopo-

dobniej ok 300 tysięcy istnień.   

Reasumując, ateizm praktyczny połączony z antyklerykali-

zmem dokonał niewyobrażalnych szkód na przełomie wieku 

XVIII i XIX we Francji. Jednak obrazuje też znaczące błędy ko-

ścioła zarówno w formacji kleru (45 % księży z liczy 20 tysię-

cy nie powróciła na łono Kościoła), a także w działalności 

duszpasterskiej, wyłączając północne departamenty. Adwer-

sarze rewolucji często sami byli w przeszłości w znaczący spo-

sób związani z kościołem instytucjonalnym, a nawet byli jego 

przedstawicielami. Często tez, o czym świadczą pisma rewo-

lucyjne, nieufne wobec kleru, to właśnie oni byli zadrą w oku 

kościoła i dowodem na rozkład moralny kleru.   

Mt. 10,22: „Będziecie w niena-
wiści u wszystkich z powodu 

mego imienia. Lecz kto wytrwa 
do końca, ten będzie zbawiony.”  

Alexandre Bloch: The Chapel of La Madelaine in Malestroit, źródło: Wikipedia.org.  
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„ Art. 196 k.k.: Kto obraża uczu-
cia religijne innych osób, znieważając 
publicznie przedmiot czci religijnej 
lub miejsce przeznaczone do publicz-
nego wykonywania obrzędów religij-
nych, podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.” 
Obraza uczuć religijnych jest w Polsce karalna. Przestępstwo, 
które jest opisywane polega na tym, że dana osoba w sposób 
pogardliwy odnosi się do przedmiotu religijnego, np. Krzyża, 
Biblii lub obrazów z wizerunkami Marii Dziewicy. Czym są 
uczucia religijne? Jest to stosunek emocjonalny, subiektywny 
danej osoby do swojej religii. To silna relacja emocjonalna, 
pewna kwestia własnej tożsamości i przywiązania do danego 
światopoglądu. Przepis ochrony uczuć religijnych zabezpiecza 
wartości konstytucyjnie chronione, tj. zasadę wolności sumie-
nia i wyznania z art. 53 Konstytucji. Wolność ta ma charakter 
negatywny, znaczy to tyle, że jest to wolność „od” ta-
kich zachowań, które mogą polegać w szczególności na nisz-
czeniu, przerabianiu, znieważaniu przedmiotów czci religijnej 
lub samej religii. Również ochronie podlega aspekt zewnętrz-
ny uczuć religijnych, tzn. wolność „do” uzewnętrzniania tejże 
religii, np. poprzez swobodę publicznych praktyk i obrzędów 
danego wyznania. Warto zwrócić uwagę, że art. 195 § 1 k.k. 
również (tak jak art. 196 k.k.) chroni wolność do publicznych 
obrzędów religijnych. Przykładowym wyliczeniem uczuć reli-
gijnych jest w szczególności przywiązanie wobec określonych 
wartości, tradycji, przedmiotów, form obrzędów, które są 
częścią uczuć człowieka. Atakując uczucia religijne atakuje się 
tym samym człowieka i jego sferę emocjonalną, co może wy-
woływać rzeczywisty ból psychiczny, a nawet fizyczny.   

Obraza uczuć religijnych jest następstwem znieważania 
przedmiotów lub miejsc kultu. Znieważenie jest warunkiem 
koniecznym, by mówić o uczuciach religijnych. Znieważeniem 
jest obiektywny w danej kulturze wyraz pogardy dla danego 
przedmiotu. Przykładowo obiektywnym wyrazem pogardy i 
zniewagi jest spalenie świętej księgi, czy nakładanie na wize-
runki świętych symboli politycznych lub ideologicznych 
(związanych z ruchami antychrześcijańskimi). Pojęcie przed-
miot czci religijnej, o którym mowa w art. 196 k.k., jest więc 
stosunkowo pojemne i uzależnione od faktycznie wyznawa-
nych przez daną wspólnotę religijną dogmatów wiary, a co za 

tym idzie, czczonych i uwielbianych podmiotów i przedmio-
tów kultu. Jest to zależne od subiektywnie pojmowanych 
dogmatów danej religii, dlatego symbol ideologiczny, który 
dla jednej grupy społecznej jest symbolem pozytywnym, dla 
innej będzie obraźliwy.   

Obraza uczuć religijnych musi mieć charakter publiczny. Pu-
bliczny charakter dotyczy zarówno miejsc otwartych, do któ-
rych ma dostęp duża liczba osób, np. plac lub rynek. Jednakże 
nie tylko to można rozumieć jako miejsce publiczne. Charak-
ter miejsca publicznego ma również przestrzeń internetowa. 
Obrażania uczuć religijnych w przestrzeni internetowej może 
być dokonana przykładowo poprzez umieszczanie obraźli-
wych komentarzy lub grafik przedstawiających znieważające 
wizerunki przedmiotów religijnych.   

Za znieważenie uczuć religijnych można zostać ukaranym 
grzywną, tzn. zapłacić określoną sumę pieniędzy. Sąd może 
również ograniczyć wolność, np. zobowiązać do nieodpłatnej 
pracy społecznej w hospicjum lub innym miejscu, które zaj-
muje się działalnością społecznie pożądaną. Najsurowszą 
sankcją jest pozbawienie wolności, tj. czasowe odizolowanie 
winnego (skazanego prawomocnym wyrokiem) od społeczeń-
stwa.   

Najbardziej kontrowersyjne kwestie związane z przepisem, 

który jest omawiany w tym tekście są aspekty jego zgodności 
z Konstytucją i zasadą wolności słowa. Co najmniej raz grupa 
posłów związanych z pewnymi środowiskami ideologicznymi 
postulowała usunięcie tego przepisu, tj. legalizację obrażania 
uczuć religijnych innych ludzi (zob. projekt ustawy 8 lipca 
2014 r., druk 2677). Kolejną próbą legalizacji obrażania uczuć 
religijnych była sprawa, która zawisła przed Trybunałem Kon-
stytucyjnym. Zarzucano niezgodność przepisu art. 196 k.k. z 
Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zarzuty są bez-
przedmiotowe, a celem przepisu jest ochrona ludzi wierzą-
cych przed urażaniem ich uczuć religijnych, które są częścią 
ich tożsamości. Przepis tylko uniemożliwia obrażanie godno-
ści innych osób, a nie jest cenzurą. Przepis art. 196 k.k. nie 
delegalizuje ateizmu, nie zabrania głoszenia poglądów, że 
Boga nie ma itp. Zabrania poniżającego, pogardliwego obra-
żania osób wierzących.   

Obraza uczuć religijnych w praktyce, przykłady z ostatnich 
lat:  

sprofanowanie miejsca kultu i opublikowanie tego na portalu 
społecznościowym;  

 

Przestępstwo obrazy uczuć religijnych 

Czym jest Fidei 
Defensor 

Dnia 1 lutego 2020 r. Stowarzyszenie Fidei Defensor rozpo-
częło realizację zadania finansowanego ze środków Fundu-
szu Sprawiedliwości, w ramach którego organizacja prowadzi 
w Szczecinie Centrum przeciwdziałania przestępczości prze-
ciwko wolności sumienia i wyznania "Fidei Defensor".  
Zadanie będzie realizowane do 31 grudnia 2023 r. Do zadań 
centrum „Fidei Defensor”, którego siedziba mieści się w 
Szczecinie należy przede wszystkim przeciwdziałanie prze-
stępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania, a także 
podejmowanie działań zapewniających ochronę prawną osób 
pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko wolności sumie-
nia i wyznania. W ramach realizowanych zadań Centrum bę-
dzie realizowało monitorowanie naruszeń dotyczących inge-
rencji władz publicznych w zakresie ujawniania światopoglą-
du, wyznania, przekonań religijnych, jak też naruszeń praw 
rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania 
moralnego oraz religijnego zgodnego z własnymi przekona-
niami.  
Centrum Fidei Defensor w ramach podejmowanych działań 
zajmie się propagowaniem postaw społecznych, obywatel-
skich i patriotycznych. Instytucja będzie także prowadziła 
szereg akcji informacyjnych w przestrzeni internetowej oraz 
w przestrzeni publicznej. Ponadto w ramach zadania organi-
zowane będą konferencje, seminaria, spotkania, wydarzenia 
publiczne.  
Stowarzyszenie Fidei Defensor (dawniej Stowarzyszenie No-
wy Koliber) jest organizacją pozarządową która od 2012 roku 

prowadzi działalność m.in. w zakresie zapewnienia dostępno-
ści do nieodpłatnej profesjonalnej pomocy prawnej oraz edu-
kacji prawnej. Stowarzyszenie realizuje projekty w obszarze 
pomocy prawnej pro bono a także w zakresie niesienia po-
mocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz przedsię-
wzięcia związane z zapobieganiem przestępczości. Do naj-
ważniejszych celów organizacji należy m.in. podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polsko-
ści oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej, działanie na rzecz poszanowania w przestrzeni 
publicznej, życiu społecznym oraz w działalności organów 
państwowych oraz samorządowych duchowego dziedzictwa 
Narodu Polskiego, wielowiekowej kultury polskiej oraz warto-
ści chrześcijańskich, działania służące zapobieganiu naruszeń 
wolności i swobody wyznania, a także działania służące zapo-
bieganiu dyskryminacji lub prześladowaniu chrześcijan ze 
względu na wyznanie i wyznawane wartości.   

Zachęcamy osoby które same doświadczyły lub były świadka-
mi przestępstw lub dyskryminacji ze względu na wolność su-

mienia i wyznania do kontaktu z naszą organizacją. W przy-
padku prowadzonych postępowań przez organy ścigania, a 
także w sądach, interweniujemy jako organizacja społeczna i 
udzielamy pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym. Moni-
torujemy także wszelkie przypadki przestępczości przeciwko 
wolności sumienia i wyznania. Nasze działania dotyczą zarów-
no przestępczości związanej z uszkodzeniem mienia np. świą-
tyń, niszczeniem symboli religijnych, atakami personalnymi 
na osoby duchowne, naruszeniami skierowanymi na osoby 
wykonujące praktyki religijne.   
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Czy można dzisiaj mówić o prześladowaniach religijnych w 

Polsce?  

Tak. Wbrew opinii, którą próbują 

kreować lewicowe media, to nie 

muzułmanie, wyznawcy judai-

zmu, czy prawosławni są w Pol-

sce prześladowani. Najwięcej 

nienawiści, aktów agresji dotyczy 

Kościoła Katolickiego i osób z nim 

związanych: m.in. Wiernych oraz 

księży. Do Polski szerokim stru-

mieniem płyną z zagranicy pie-

niądze na walkę z „homofobią”, 

„antysemityzmem”, czy na po-

moc islamskim migrantom, nikt jednak dotychczas nie mó-

wił wprost: w Polsce, kraju katolickim, w którym większość 

mieszkańców jest ochrzczona – dochodzi rocznie do tysię-

cy przestępstw z nienawiści, które wymierzone są właśnie 

w katolików.  

Czy może Pan wskazać przykłady takich przestępstw?  

Owszem. Nawet na bazie mojego regionu – Pomorza Za-

chodniego, Szczecina, jestem w stanie podać wiele przykła-

dów na prześladowanie katolików. W parafii przy Bazylice 

św. Jana Chrzciciela w Szczecinie pobito ks. Prałata 

Aleksandra Ziejewskiego oraz pracownika parafii.  

Połamano krzyż poświęcony ofiarom komunizmu na placu 

Grunwaldzkim w Szczecinie. Oskarżony podczas rozprawy 

twierdził, że jest ateistą i krzyży nie powinno być w miej-

scach publicznych w Polsce. W wakacje 2019 roku feminist-

ki z akcji "Baby Shoes Remember" próbowały stygmatyzo-

wać księży jako pedofilów. Zatrzymaliśmy je na wprost 

Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusowego i nie 

daliśmy sprofanować naszego kościoła. Gdyby ktokolwiek 

publicznie oskarżał wszystkich muzułmanów o pedofilię – 

usłyszałby zarzuty z art. 257 Kodeksu karnego a lewicowe 

media przedstawiłyby go jako sprawcę ksenofobii, rasi-

zmu i nietolerancji religijnej. W przypadku księży Kościoła 

Katolickiego sprawcom takich pomówień najczęściej ucho-

dzi to płazem – a jest to jaskrawe znieważenie ze względu 

na przynależność wyznaniową. Dlatego apeluję, aby nie 

pozostawać biernym na takie ataki i od razu zgłaszać je poli-

cji.  

W ciągu ostatnich dni na uli-

cach Szczecina zaczęły poja-

wiać się coraz radykalniejsze 

napisy wymierzone w księży:  

 „Księża są jak stonka – tępmy 

ich”, to jest jawne wzywanie 

do agresji na tle religijnym, 

inne napisy wzywały do pale-

nia kościołów. Uważam, że to 

jest ten moment, w którym 

państwo powinno zacząć in-

tensywniej zwalczać tego typu 

agresję.   

A co z Internetem? Tam bardzo często publikowane są 

treści uderzające w Kościół.  

Przeglądając komentarze pod wpisami w mediach społecz-

nościowych, czy opinie pod artykułami na portalach inter-

netowych można pomyśleć, że Polacy korzystający z Inter-

netu czują się zupełnie bezkarni i bezkarnie obrażają uczu-

cia religijne katolików. Na samym Facebooku istnieją dzie-

siątki publicznych grup uderzających w Kościół Katolicki, 

gdzie publikuje się najbardziej obrzydliwe memy, obrazki, 

treści, przeróbki, wideo, które 

nie tylko szydzą z samej wiary, 

co uderzają bezpośrednio w 

osoby dla katolików święte – 

wulgarne podpisy pod wizerun-

kami św. Jana Pawła II, czy 

św. Maksymiliana Marii Kolbego 

to tam norma. Uważam, że oso-

by publikujące takie wpisy po-

winny odpowiadać za to karnie. 

Inny przykład to portal Wy-

kop.pl, gdzie istnieją specjalne 

działy oznaczone np. „Wykop 

obraża Papie-

ża”,  „Beka z katoli”, gdzie publi-

kowane są właśnie takie prze-

róbki. To jaskrawo wykracza poza wolność słowa, nie to jest 

„sztuka”, to bardzo często najbardziej prymitywne, żenują-

ce treści.  

Czy istnieje przyzwolenie polityczne na takie działania?  

Podczas „czarnych protestów” w Szczecinie, w których 

uczestniczyli politycy dzisiejszej opozycji, feministki krzycza-

ły hasło: „trzeba wykastrować wszystkich księży”, na wielu 

transparentach pojawiały się treści szydzące ze świętych dla 

katolików symboli – żaden z tych polityków nie zareagował 

na te przestępstwa. Inny przykład: w Warszawie podczas 

parady równości środowisk LGBT, która odbywała się pod 

oficjalnym patronatem prezydenta Rafała Trzaskowskiego, 

szydzono z wizerunku Matki Boskiej i Najświętszego Sakra-

mentu oraz parodiowano Mszę Świętą. Kilka miesięcy póź-

niej te same środowiska zawiesiły symbol organizacji LGBT 

na pomniku Chrystusa w centrum Warszawy. Te wydarze-

nie nie spotkały się z wyrazami oburzenia władz Warszawy, 

a lewicowi politycy jeszcze nakłaniali do podobnych dzia-

łań.   

Przez takie przyzwolenie dochodzi do coraz bardziej wulgar-

nych sytuacji, niedawno przeczytałem opis zniszczenia jed-

nej z figur Matki Boskiej w małej miejscowości. Pod tą figu-

rą codziennie modliła się starsza, schorowana już Pani, 

w wieku przekraczającym 90 lat. Ta figura była dla niej 

świętością. Chuligani przyjechali w nocy i kijami rozbili figu-

rę – dla zabawy? z nienawiści? 

Zapewne się nie dowiemy, bo 

znaczna część takich spraw nie 

jest zgłaszana na policję. W ca-

łej Polsce dochodzi do aktów 

dewastacji Kościołów – również 

w Szczecinie, w parafii pw. św. 

Andrzeja Boboli sprayem wyma-

lowano napisy wewnątrz i na 

zewnątrz kościoła. Musimy z 

tym walczyć, nie możemy zosta-

wiać naszych księży samych 

sobie.  

„Dziś w Polsce mamy do czynienia z prześladowaniem Kościoła Katolickiego, to już nie tylko obraźliwe wpisy w 

Internecie, coraz częściej dochodzi do gróźb a nawet fizycznej agresji. Musimy to powstrzymać!”.  

Rozmowa z Dariuszem Mateckim, radnym Szczecina, założycielem „Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu”.  

„W Polsce, kraju katolickim,  

w którym większość mieszkań-

ców jest ochrzczona – dochodzi 

rocznie do tysięcy przestępstw  

z nienawiści, które wymierzone 

są właśnie w katolików. 

w Warszawie podczas parady 

równości środowisk LGBT, która 

odbywała się pod oficjalnym pa-

tronatem prezydenta Rafała 

Trzaskowskiego, szydzono z wi-

zerunku Matki Boskiej i Naj-

świętszego Sakramentu oraz pa-

rodiowano Mszę Świętą.  
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Art. 109 § 1. k.r.o. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd 

opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.  

§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:  

1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego 

postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodzi-

ny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować 

małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych 

w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-

czej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty 

zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świad-

czących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym 

wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarzą-

dzeń;  

2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców do-

konywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców in-

nym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;  

3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nad-

zorowi kuratora sądowego;  

4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji po-

wołanej do przygotowania zawodowego albo do innej pla-

cówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;  

5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastęp-

czej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji 

rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym 

warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie nie-

zbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umiesz-

czenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w 

zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie reha-

bilitacji leczniczej.  

Przepis jest jednym z tych, które umożliwiają władzy publicz-

nej ingerencję we władzę rodzicielską. Sąd może ograniczyć 

we władzę rodzicielską wyłącznie na podstawie wystąpienia 

jednej przesłanki, którą jest zagrożenie dla dobra dziec-

ka. Dobro dziecka to w polskim prawie wartość nadrzędnie 

chroniona, która jest nieunieważnialna. Dobro dziecka obej-

muje jego dobrostan emocjonalny (zgodna i pełna rodzina 

realizująca prawidłowo funkcje socjalizacyjne), ekonomiczny 

(zabezpieczenie finansowe, umożliwiające prawidłowy roz-

wój) oraz aspekty pośrednie jak dostęp do nauki, kultury, 

sumienia itd. Władzą rodzicielską jest natomiast trójstronny 

aspekt prawny między rodzicami a dzieckiem, który opiera się 

na opieką nad dzieckiem, nad majątkiem dziecka 

(zachowanie tego majątku) oraz reprezentacja dziecka (np. 

załatwianie w jego imieniu spraw w urzędach).  

Zagrożenie dla dobra dziecka może wystąpić z winy rodziców 

(złe sprawowanie władzy rodzicielskiej, np. stosowanie złych 

metody wychowawczych typu przemoc) albo przez czynniki 

od nich niezależne (np. choroba, która utrudnia sprawowanie 

władzy rodzicielskiej). Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie 

jest karą, a metodą naprawczą. Charakter naprawczy polega 

na tym, że władza publiczna stara się doprowadzić do sytua-

cji, w której usunie się to, co stanowi zagrożenie dla dobra 

dziecka. Należy powtórzyć, że żadnym wypadku nie jest to 

kara, a pomoc dla rodziny.   

Jeżeli Sąd poweźmie odpowiednie informacje, to wyda odpo-

wiednie zarządzenia. Zarządzenia te mają charakter nadzor-

czo-zobowiązujący. Sąd może przykładowo skierować rodzinę 

na zajęcia z terapeutą lub nałożyć nadzór kuratora. W osta-

teczności, gdy inne środki zawiodą, Sąd może skierować 

dziecko do pieczy zastępczej, a gdy zagrożenie ustanie dziec-

ko powróci do rodziny. Skierowanie do pieczy zastępczej (art. 

109 § 2 pkt 5 k.r.o.) jest środkiem szczególnym, z którym 

związana jest jeszcze jedna instytucja prawna – fakultatywne 

pozbawienie władzy rodzicielskiej (art. 111 § 1a k.r.o.). Jeżeli 

rodzicom ograniczono władzę rodzicielską i umieszczono 

dziecko w pieczy zastępczej, to wówczas powinni oni okazać 

należyte zainteresowanie, by naprawić swoją sytuację w celu 

umożliwienia powrotu małoletniego do rodziny. Jeżeli jednak 

rodzice w sposób rażący nie interesują się dzieckiem, to wów-

czas Sąd może (ale nie musi) pozbawić ich władzy rodziciel-

skiej.  

Wyliczone propozycje zarządzeń sądu z art. 109 § 2 mają cha-

rakter wyliczenia przykładowego. Sąd może zarządzić 

(ograniczając tym władzę rodzicielską) inne działania, np. 

skierować dziecko na zabieg medyczny bez zgody rodzi-

ców. Najważniejsze jest zawsze dobro dziecka. Istotne w tym 

kontekście jest uprawnienie sądu opiekuńczego wynikające z 

regulacji art. 569 § 2 k.p.c. Przepis ten nadaje sądowi opie-

kuńczemu uprawnienie do wydawania zarządzeń nagłych. W 

wypadkach nagłych sąd opiekuńczy ma prawo, a nawet obo-

wiązek, wydania z urzędu wszelkich potrzebnych zarządzeń 

nawet w stosunku do osób, które nie podlegają jego właści-

wości miejscowej, zawiadamiając o tym sąd opiekuńczy miej-

scowo właściwy. Regulacja ta służy zabezpieczeniu dobra 

małoletnich w przypadkach wymagających nagłej i natych-

miastowej interwencji.  

Podstawy ograniczenia władzy rodzicielskiej  

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  


