
Polska 

W ostatnich latach nasiliły się konflikty między wspólnotami religijnymi (przede wszystkim 
Kościołem Katolickim) a przedstawicielami środowisk świeckich. Do nasilenia się klimatu 
agresji i podniesienia antyklerykalizmu do rangi postawy, która może być akceptowana 
społecznie, przyczyniły się zwłaszcza środki masowego przekazu. Jednym  
z najlepszych przykładów w tej dziedzinie jest dziennikarz Tomasz Lis, od roku 2012 
redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”, wydawanego przez niemiecki koncern 
Axel Springer Verlag. Czasopismo posiada obecni nakład 170 000–200 000 egzemplarzy  
i w roku 2010 było liderem na rynku tygodników w Polsce. 

„Newsweek Polska” zyskał wątpliwą sławę zwłaszcza dzięki swym gorszącym okładkom, 
przedstawiającym ulubione cele ataków gazety, do których należą przywódca opozycji 
Jarosław Kaczyński oraz religia katolicka. Niedawno Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
nominowało tygodnik w osobie jego redaktora naczelnego do tytułu „Hieny Roku” –
negatywnego wyróżnienia, przyznawanego za wyjątkowo nierzetelne dziennikarstwo. 
Głównym powodem do podjęcia tej decyzji była okładka numeru 9/2013, sugerująca 
pedofilskie zachowania księdza wobec młodego chłopca.1 Trudno mieć wątpliwości,  
że okładka ta jest elementem świadomej kampanii antyklerykalnej. Tematem innej okładki 
były nieślubne dzieci księży, kolejna przedstawiała całujących się rzekomych kapłanów  
o skłonnościach homoseksualnych.2 Na innej widniała budząca grozę, zamaskowana, 
przypominająca mnicha postać, a zdjęcie na jeszcze innej w połączeniu z treścią artykułów  
w numerze pisma sugerowało istnienie w Polsce spisku, w którym główną rolę odgrywa Opus 
Dei. W numerze można było przeczytać, że organizacja ta wywiera olbrzymi wpływ na 
polskie społeczeństwo i politykę, utrzymując zarazem w ścisłej tajemnicy nazwiska swoich 
członków. Tygodnikowi wytoczono proces, w wyniku którego musiał się on wycofać  
z nieuzasadnionych insynuacji.3 

Swoistym poprzednikiem Tomasza Lisa jest Jerzy Urban, były rzecznik rządu byłego, 
skazanego wyrokiem sądu komunistycznego generała Wojciecha Jaruzelskiego. Od roku 1990 
wydaje on satyryczne pismo „Nie”, które, osiągając nakład do 600 000 egzemplarzy 
tygodniowo, stanowi bazę dla ruchu antyklerykalnego w Polsce.4 Czasopismo jest wydawane 
również dziś. W czerwcu 2013 r. Jerzy Urban stanął przed sądem za obrazę uczuć religijnych 
– na stronie tytułowej jednego z numerów widnieje wizerunek Chrystusa wpisany w znak 
zakazu.5 Inne czasopismo o charakterze antyklerykalnym, „Fakty i Mity”, wydawane przez 
Roman Kotlińskiego, byłego księdza katolickiego, postrzega się jako tubę ruchu 
antyreligijnego w Polsce. Za przykład charakteru pisma może posłużyć numer specjalny  
z czerwca 2011 r., zatytułowany „Kościół przeciw ludziom”. Duchowieństwo określono  
w nim mianem „najbardziej przestępczego ugrupowania wszechczasów”, a poszczególne 
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artykuły zatytułowano przykładowo: „Nie sieją, nie orzą, a mają…”, „Krzyż, krew i łzy”, 
„Ukrzyżowany seks” oraz „Heil prymas“.6 

Upowszechnianie się poglądów antyklerykalnych idzie w parze z usiłowaniami ograniczania 
dostępu katolików do mediów. W czerwcu 2012 r. ponad 20 000 osób protestowało  
w Warszawie przeciw odmowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyznania krytycznie 
nastawionej wobec obecnego obozu rządzącego katolickiej stacji Telewizja Trwam 
częstotliwości naziemnych. Odmowę uzasadniono niepewną sytuacją finansową nadawcy. 
Właściciele stacji i przedstawiciele opozycyjnej partii Prawo i Sprawiedliwość skrytykowali 
jednak decyzję jako zamach na demokrację i wolność religijną.7 Według danych katolickiego 
portalu internetowego www.gosc.pl apel z protestem przeciwko decyzji KRRiT podpisało 
dotąd ponad 2,5 miliona osób.8 

Konsekwencją podsycanych przez media nastrojów antyreligijnych były również akty 
przemocy werbalnej i fizycznej oraz dewastacji. W grudniu 2012 r. pewien 58-letni 
mężczyzna rzucił w kierunku obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, jednego z dzieł 
sakralnych, które odbierają w Polsce największą część, pojemnikiem wypełnionym farbą. 
Dzięki chroniącej średniowieczną ikonę szybie pancernej wizerunek nie uległ zniszczeniu.9 

Przedmiotem trwającego jeszcze procesu o publiczną obrazę uczuć religijnych jest 
zniszczenie egzemplarza Biblii, którego w roku 2007 dokonał znany muzyk rockowy  
i satanista Adam Darski podczas koncertu muzyki death metal. Artysta ten określił Kościół 
katolicki mianem „najbardziej zbrodniczej sekty na świecie”. W pierwszej instancji Darski 
zwyciężył, ponieważ sąd uznał, że szkalowanie przez niego chrześcijaństwa było przejawem 
korzystania z wolności artystycznej. W styczniu 2013 r. proces został jednak wznowiony, 
jednak w czerwcu tego samego roku Darski został ponownie uniewinniony. Oskarżenie 
poinformowało, że ma zamiar odwołać się od wyroku.10 

Jak podał niemiecki portal Deutsche Wirtschafts-Nachrichten, w tej sprawie w obronie 
oskarżonego interweniowała Komisja Europejska (mimo że de facto nie posiada ona 
kompetencji w tej dziedzinie). Skrytykowała ona polski system prawny za obowiązujące  
w nim ustawy, określając go mianem niezgodnego z wartościami europejskimi.11 Podobny 
przypadek, który opisywano na pierwszych stronach gazet, dotyczył piosenkarki pop Doroty 
Rabczewskiej, która w przeprowadzonym w roku 2009 wywiadzie wypowiedziała się między 
innymi na temat Biblii. Jak stwierdziła, „ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem 
i palący jakieś zioła”. W styczniu 2012 r. Rabczewska została skazana na karę pieniężną  
w wysokości 5000 złotych. W czerwcu 2012 r. jej odwołanie zostało odrzucone.12 

W grudniu 2011 r. w Suwałkach zaatakowany i pobity został ksiądz katolicki. Zgodnie  
z raportem amerykańskiego Sekretariatu Stanu o stanie wolności religijnej na świecie atak 
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mógł mieć charakter religijny, ponieważ napastnicy odebrali kapłanowi modlitewnik, a nie 
pieniądze, które miał przy sobie.13 Do innego skandalicznego zajścia doszło w listopadzie 
2013 r., kiedy to pijany mężczyzna oddał mocz na grupę młodych katolików, modlących się o 
nawrócenie dla homoseksualistów. Członkowie tej samej grupy zostali obrzuceni zgniłymi 
jakami, gdy protestowali przeciw zarejestrowaniu jednopłciowych związków partnerskich.14 
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