


str . 2

NUMER 1/2022

Stowarzyszenie Fidei Defensor na co dzień zajmuje 
się monitorowaniem przestępczości na tle wyznanio-
wym. Staramy się interweniować wszędzie tam, gdzie 
dochodzi do profanacji i zniszczenia miejsc oraz przed-
miotów kultu. Znieważenie świątyni czy świętych sym-
boli wiary jest przestępstwem uregulowanym w polskim 
Kodeksie karnym (art.196). Jeśli poprzez znieważenie 
przedmiotu czci religijnej (np. krzyża czy obrazu Mat-
ki Bożej) lub miejsca przeznaczonego do wykonywania 
obrzędów religijnych (np. kościoła) dochodzi do obrazy 
czyichś uczuć religijnych, to mamy do czynienia z prze-
stępstwem. W związku z tym, sprawcy wszelkich profa-
nacji powinni być ścigani i ujęci przez właściwe organy, 
a  następnie pociągnięci do odpowiedzialności karnej. 
Nasze działania koncentrują się na zgłaszaniu przestęp-
ców odpowiednim organom, a w dalszej kolejności na 
„dopilnowywaniu”, by zostali oni odpowiednio osądzeni 
i pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Oni odpowiedzą za swoje nikczemne czyny

Początek 2022 roku przyniósł dwie dobre wiadomości. 
Zostaliśmy poinformowani, iż na skutek złożonych przez 
Stowarzyszenie Fidei Defensor zawiadomień o możliwo-
ści popełnienia przestępstwa, dwóch sprawców profana-
cji zostało ujętych. Jeden z nich został już skazany. Dru-
giemu przedstawiono zarzuty i skierowano do sądu akt 
oskarżenia. Sprawcy pochodzą z różnych miejscowości 
i dokonali różnych profanacji. Obaj dopuścili się jednak 
haniebnych czynów bezczeszczących figury Matki Bożej.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce w  czerwcu 2021 
roku w  Szczecinie. Doszło wówczas do profanacji 
i zniszczenia figur Matki Bożej Fatimskiej i Niepokala-
nej znajdujących się na terenie parafii pw. Matki Bożej 
Jasnogórskiej w Szczecinie. Sprawca namalował na figu-
rach Matki Bożej czerwoną farbą satanistyczne symbole. 
Stowarzyszenie Fidei Defensor poinformowało prokura-
turę o możliwości popełnienia przestępstwa. W wyniku 
prowadzonego postępowania, ujęto 40-letniego Roberta N. 
mieszkającego w Szczecinie. Mężczyzna został oskarżo-
ny o znieważenie przedmiotu czci religijnej oraz znisz-
czenie mienia. Pierwsza rozprawa odbędzie się w kwiet-
niu. Liczymy na sprawiedliwy wyrok i adekwatną karę.

Druga sprawa dotyczy wyjątkowo haniebnej pro-
fanacji… Od sierpnia do października 2021 roku do-
chodziło do oblewania fekaliami figury Matki Bożej 
znajdującej się w  Damasławku, w  województwie wiel-
kopolskim. Stowarzyszenie Fidei Defensor złożyło do 
prokuratury zawiadomienie o  możliwości popełnienia 

przestępstwa. Sprawcą okazał się 57-letni mieszkaniec 
gminy Damasławek. Mężczyzna usłyszał zarzuty i spra-
wa trafiła do sądu. Sąd wymierzył mężczyźnie karę roku 
ograniczenia wolności, a  także obciążył go kosztami 
postępowania. Zobowiązano go też do przeproszenia 
pokrzywdzonych, którzy poczuli się urażeni profa-
nacją. 57-latek złożył sprzeciw od wyroku. Mamy 
jednak nadzieję, iż sąd nie zmieni swojego stano-
wiska i  kara zostanie niezwłocznie wykonana. 
Uniewinnienie sprawcy tak podłej profanacji 
byłoby czymś niedopuszczalnym. 

Warto zgłaszać profanacje

Przedstawione wyżej przypadki, to 
tylko przykłady postępowań zainicjo-
wanych przez Stowarzyszenie Fidei 
Defensor. Wskazani mężczyźni dopu-
ścili się okrutnych profanacji, za które 
poniosą odpowiedzialność karną. Nie 
pozwolimy na to, by osoby znieważa-
jące święte symbole i  miejsca kultu 
pozostawały bezkarne. Istnieją na-
rzędzia prawne, które należy w  ta-
kich sytuacjach wykorzystywać. 
I tak też czynimy.

Prosimy o kontakt wszystkich 
świadków znieważeń przedmio-
tów czci religijnej, miejsc kul-
tu, a  także złośliwych zakłóceń 
obrzędów religijnych. Podej-
miemy bezpłatną interwencję 
prawną i  postawimy sprawców 
przed sądem. Wszelkie infor-
macje znajdą Państwo na stronie 
fideidefensor.pl

Na koniec warto przytoczyć treść 
art. 196 Kodeksu karnego dotyczące-
go obrazy uczuć religijnych:

„Kto obraża uczucia religijne in-
nych osób, znieważając publicznie 
przedmiot czci religijnej lub miejsce 
przeznaczone do publicznego wyko-
nywania obrzędów religijnych, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2”.

                               
                                    Urszula Rutkowska

ŚCIGANIE WANDALI MA SENS
Stowarzyszenie Fidei Defensor walczy z przestępczością na tle wyznaniowym

Koniec 2021 roku w  działalności Stowarzyszenia 
Fidei Defensor to także dwie wydane książki, będące 
zbiorem rozmów ze świadkami historii, historykami, 
kapłanami. Pierwsza z  pozycji to „Niedokończone 
Msze wołyńskie”. Znalazło się w  niej pięć rozmów 
o  ludobójstwie, które dokonało się kilkadziesiąt lat 
temu na Wołyniu i  Kresach Południowo–Wschod-

nich. Nasi rozmówcy opowiadali o Wołyniu i strasz-
liwych zdarzeniach, prezentując różne perspektywy. 
Były to zarówno wspomnienia, jak i  fakty, potwier-
dzone wieloletnimi badaniami naukowymi. 

Według szacunków polskich historyków ukra-
ińscy nacjonaliści z  OUN–UPA, wsparci przez 

okoliczną ludność ukraińską, zamordowali na 
Wołyniu i  w  Małopolsce Wschodniej około 100-
130 tysięcy Polaków. Ze względu na blokowanie 
przez stronę ukraińską prac ekshumacyjnych i an-
tropologicznych są to nadal dane szacunkowe. 50-
60 tys. zginęło na Wołyniu, 20-40 tys. w  Galicji 
Wschodniej, co najmniej 4 tys. na terenie dzisiej-
szej Polski. Terror UPA skutkował tym, że setki 
tysięcy Polaków opuściły swoje domy, uciekając 
do centralnej Polski. Zbrodnia wołyńska spowo-
dowała polski odwet, w  wyniku którego zginęło 
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około 10-12 tys. Ukraińców, w  tym 3-5 tys. na 
Wołyniu i w Galicji Wschodniej. 

Osią wywiadów, zawartych w książce, są te wy-
darzenia, które dotknęły wiernych oraz duszpa-
sterzy Kościoła katolickiego na terenie Wołynia 
i Kresów Południowo–Wschod-
nich. Jest to pokłosie m.in. 
„Rozmów Fidei Defensor” prze-
prowadzonych w studio naszego 
stowarzyszenia. W  rozmowach 
tych spotykamy się z  osobami, 
które były naocznymi świad-
kami ludobójstwa na Wołyniu: 
to panowie Antoni Dąbrowski 
i Mirosław Don - wówczas dzie-
ci, ocalałe z  rąk banderowców. 
Kilku naszych rozmówców ma 
korzenie kresowe, wołyńskie, 
jak zajmujący się od wielu lat 
tematem zbrodni wołyńskiej 
ks. Tadeusz Isakowicz–Zale-
ski. Rozmawialiśmy także z  na-
ukowcami, badającymi temat 
stosunków polsko–ukraińskich, 
ale przede wszystkim badają-
cymi historię ludobójstwa, do-
konanego przez ukraińskich 
nacjonalistów na ludności pol-
skiej: to ks. prof. Józef Marec-
ki oraz dr Leon Popek. Każ-
da z  tych konwersacji zawiera 
dodatkowy ładunek emocjonalny, bo o  zbrodni 
wołyńskiej, o ludobójstwie dziesiątek tysięcy Po-
laków nie można mówić bez emocji, bez wzru-
szenia i wreszcie zadumy, czasem także milczące-
go sprzeciwu i bezsilności. I wreszcie duża część 
przeprowadzonych rozmów dotyczy zamordo-
wanych wiernych, kapłanów, braci i  sióstr za-
konnych, którym nie dane było dokończyć roz-
poczętych Eucharystii tego jakże smutnego dnia 
w  polskiej historii - Krwawej Niedzieli 11 lipca 
1943 roku.

Drugą książką jest „Szczeciński Grudzień ‘70’”. 
Pozycja o  tyle wartościowa, że składająca się 
z  rozmów ze świadkami historii – uczestnikami 
wydarzeń, jakie miały miejsce ponad 51 lat temu 
w Szczecinie. Osoby, z którymi przeprowadziliśmy 
rozmowy w roku 2020 i 2021 w ramach „Rozmów 

Fidei Defensor”, były pośrednimi lub bezpośred-
nimi uczestnikami społecznego buntu, krwawo 
stłumionego przez komunistyczny reżim. Trauma 
tamtych dni w wielu pozostała do dziś.

W grudniu 1970 r. doszło w całej Polsce do ro-
botniczych i  społecznych buntów, związanych 
z działaniami władz komunistycznych, które dra-
stycznie podniosły ceny wielu produktów żywno-
ściowych. Taką podwyżkę wprowadziły w połowie 
grudnia, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. 

Protesty robotnicze wybuchły przede wszystkim 
w kilku miastach polskiego wybrzeża, poczynając 
od Gdańska, który jako pierwszy wystąpił przeciw 
dyktatorskim rozporządzeniom. 14 grudnia 1970 r. 
stanęła Stocznia Gdańska im. Lenina. Potem wy-
stąpiły kolejne miasta: Elbląg, Słupsk i  Gdynia. 

Także Szczecin przyłączył się do 
społecznego buntu. Robotnicy, 
m.in. Stoczni Szczecińskiej im. 
Adolfa Warskiego, wyszli na uli-
ce. Dołączali do nich mieszkań-
cy portowego miasta. W wyniku 
protestów spalono m.in. siedzibę 
Komitetu Wojewódzkiego Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej. Zaatakowano siedzibę 
Milicji Obywatelskiej. Wojsko 
i  milicja otworzyły ogień do 
demonstrantów, tłumiąc krwa-
wo społeczne protesty. Ogółem 
w  Szczecinie zginęło 16 osób, 
setki zostało rannych. 

W  książce prezentujemy roz-
mowy ze świadkami historii, 
którzy znaleźli się w  centrum 
tragicznych wydarzeń grudnio-
wego buntu 1970 r. Byli młodymi 
ludźmi, uczniami, jak Waldemar 
Brygman czy Romuald Chudzik. 
Niektórzy opowiadają o  swoich 
bliskich, jak Bożena Żwirblińska 

i  Bogusław Kowalczyk, których dotknęła śmierć 
kochanych osób. Inni byli w tym czasie robotnika-
mi, jak Bolesław Potocki, Ryszard Borkowski, czy 
Krystyna Malinowska. Każda z  tych rozmów to 
ładunek emocjonalny, to często powrót do smut-
nych i  tragicznych chwil, to także złość i  irytacja 
na zaistniałą sytuację. Po ponad pięćdziesięciu je-
den latach wspomnienia o dniach walki o godność 
i wolność są nadal żywe. 

Bartłomiej Ilcewicz

Uczestnik wydarzeń wołyńskich Mirosław Don
udziela wywiadu Fidei Defensor

















str . 11

NUMER 1/2022

innymi sprawami obywateli np. urzędy skarbo-
we. Warto zauważyć, że pomoc uchodźcom roz-
ciąga się na wiele aspektów życia. Obejmuje ona 
nie tylko tak podstawowe sprawy jak zapewnie-
nie dachu nad głową, czy wyżywienia, ale także 
inne obszary np. pomoc w edukacji dzieci, pomoc 
psychologiczna czy pomoc prawna. W  ramach 
funkcjonującego w Polsce systemu nieodpłatnego 
poradnictwa prawnego umożliwiono uchodźcom 
z Ukrainy korzystanie z tego systemu bez żadnych 
opłat. Ponadto, wszystkie osoby pokrzywdzone 
zbrojną agresją Rosji na terenie Ukrainy, mogą 
skorzystać z  szerokiej pomocy udzielanej przez 
placówki, tworzące ogólnopolską Sieć Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym, finansowaną ze środ-
ków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dyspo-
nentem jest Minister Sprawiedliwości. Zapew-
niają one pomoc psychologiczną, psychiatryczną, 
prawną, a także materialną. Pomoc ta adresowana 
jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem. Ta-
kimi osobami są uchodźcy, albowiem stali się oni 
ofiarami wojny napastniczej, której wywołanie 
jest czynem karalnym zarówno z  punktu widze-
nia przepisów prawa krajowego, jak i międzyna-
rodowego.

PSz: Jak wygląda pomoc ze strony organizacji 
pozarządowych na terenie województwa zachod-
niopomorskiego?

MW: Organizacje pozarządowe niemal od 
pierwszego dnia wojny bardzo aktywnie włą-
czyły się w  pomoc uchodźcom na terenie Po-
morza Zachodniego. Wolontariusze są jednym 

z  kluczowych filarów funkcjonowania systemu 
wsparcia dla uchodźców. Są oni obecni w punk-
tach recepcyjnych, a  także w  miejscach przeby-
wania uchodźców. Należy tu podkreślić bardzo 
duży wkład w  działalność na rzecz uchodźców 
ze strony takich instytucji jak Caritas, Fundacja 
Małych Stópek, Związek Harcerstwa Rzeczpo-
spolitej. Dzięki pomocy tych instytucji uchodźcy 
mają co jeść, mają dach nad głową, mogą czuć się 
w Polsce bezpiecznie. Bez pomocy wolontariuszy 
i  organizacji pozarządowych taka skala pomocy 
z jaką mamy do czynienia byłaby niemożliwa.

PSz: Jak Pan ocenia sytuację międzynarodową 
Polski w obliczu powstałego kryzysu?

MW: W  mojej ocenie niewątpliwie sytuacja 
międzynarodowa Polski zmieniła się. Przede 
wszystkim należy podkreślić, że Polska zaczęła 
być postrzegana jako kluczowe państwo w  Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej. Ofensywa dy-
plomatyczna rządu polskiego doprowadziła do 
nałożenia na Rosję gigantycznych sankcji, nie-
spotykanych w  dotychczasowej praktyce państw 
świata. Działania polskiego rządu doprowadziły 
do wzruszenia światowej opinii publicznej. War-
to dodać, że to dzięki inicjatywie Ministra Spra-
wiedliwości RP Międzynarodowy Trybunał Kar-
ny w  Hadze rozpoczął postępowanie w  sprawie 
zbrodni wojennych Rosji na Ukrainie. Ponadto 
dzięki aktywności rządu powoli zaczęło zmieniać 
się podejście Niemiec do Rosji, która przez wiele 
lat była strategicznym partnerem gospodarczym 
Niemiec. Dzięki niemieckim pieniądzom rosyj-

ska armia mogła umacniać się i  przygotowywać 
do agresji. Jednocześnie zmieniła się polityka 
Stanów Zjednoczonych, w  tym zwłaszcza Prezy-
denta Bidena, który w  początkach swej kadencji 
próbował ułożyć partnerskie relacje z Rosją, któ-
ra potraktowała to jako słabość Ameryki, a więc 
ciche przyzwolenie na działania na terenie Ukra-
iny. W  obliczu wojny pełnowymiarowej, także 
dzięki aktywności ukraińskiego społeczeństwa, 
które codziennie pokazuje zbrodnie rosyjskie, 
polityka państw zachodnich wobec Rosji zaczęła 
się zmieniać na skutek nacisku zachodniej opinii 
publicznej. W tej sytuacji pozycja Polski również 
się zmienia, albowiem zachodni partnerzy Polski, 
zwłaszcza ci będący członkami NATO, dostrzega-
ją pilną konieczność dozbrojenia Polski i wzmoc-
nienia jej zdolności obronnych m.in. przez tzw. 
wzmocnienie wschodniej flanki NATO. W obec-
nej sytuacji zadaniem Polski jest zmiana prioryte-
tów polityki obronnej i przeznaczenie znacznych 
środków na dozbrojenie polskiej armii, zakup 
nowoczesnych technologii militarnych, szkolenie 
żołnierzy, wzmacnianie Wojsk Obrony Teryto-
rialnej. Zmieniła się sytuacja geopolityczna Polski 
i w związku z tym niezbędna jest zmiana polityki 
wewnętrznej. Musimy umacniać nasze państwo, 
gdyż tylko silne, stabilne i  doskonale uzbrojone 
państwo może stanowić środek odstraszający za-
kusy neoimperialne agresora rosyjskiego.

Rozmawiała Patrycja Szapiel 

Po ataku Rosji na Ukrainę w wielu miastach Polski Polacy spontanicznie okazywali solidarność z narodem ukraińskim.
Na zdjęciu szczeciński wiec z 24 lutego 2022 roku na placu Solidarności.



www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

S�nansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


