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RAPORT O PRZESTRZEGANIU WOLNOŚCI RELIGIJNEJ NA ŚWIECIE  

w 2018 r. - POLSKA 

 

Streszczenie 

Konstytucja gwarantuje wolność wyznania i stanowi, że religia jest osobistym wyborem a 

wszystkie kościoły i związki wyznaniowe mają równe prawa. Stosunki z Kościołem 

rzymskokatolickim reguluje konkordat ze Stolicą Apostolską. Stosunki z 15 grupami 

wyznaniowymi regulują ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez rząd z ich 

przedstawicielami. Prawo zabrania obrazy uczuć religijnych w przestrzeni publicznej. W 

ciągu roku zarejestrowano jedną nową grupę religijną i rozstrzygnięto 87 z 3240 spraw 

dotyczących zwrotu majątku związków wyznaniowych. Po nowelizacji ustawy o IPN, 

wprowadzającej karę pozbawienia wolności za przypisywanie Państwu Polskiemu zbrodni 

hitlerowskich, przepisy o odpowiedzialności karnej zostały uchylone, ale utrzymano w mocy 

możliwość nakładania na sprawców kar z kodeksu cywilnego. Parlamentarzyści partii 

rządzącej, politycy i komentatorzy telewizji państwowej w ciągu roku dopuszczali się 

wypowiedzi o wydźwięku antysemickim. Premier rządu oraz prezes rządzącej partii Prawo i 

Sprawiedliwość (PiS) potępiali antysemityzm. Prezydent uczestniczył w wydarzeniach 

upamiętniających ofiary Holokaustu. Parlamentarzyści PiS odrzucili dezyderat do premiera o 

ponowne rozpatrzenie apelu o ochronę muzułmanów w Polsce. 

 

W 2017 roku zbadano 328 antymuzułmańskich i 112 antysemickich incydentów, w 

porównaniu z odpowiednio 360 i 160 incydentami w roku 2016. Organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego stwierdziły, że dane te są niepełne. Kilka organizacji żydowskich wyraziło 

zaniepokojenie tym, co nazwano rosnącym antysemityzmem i groźbami oraz stwierdziło, że 

nie czują się w Polsce bezpiecznie. Media informacyjne, organizacje pozarządowe i 

organizacje żydowskie odnotowały nasilenie antysemickiej mowy nienawiści. Miały miejsce 

przypadki niszczenia mienia żydowskiego i rzymskokatolickiego. 

 

W dniu 27 stycznia sekretarz stanu USA wygłosił przemówienie i złożył wieniec pod 

pomnikiem Bohaterów Getta z okazji 73. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w 

Auschwitz-Birkenau. Ambasador Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele ambasady i 

delegacje rządu USA odwiedzające Polskę zgłaszały zaniepokojenie nowelizacją ustawy o 

IPN i jej potencjalnym wpływem na wolność słowa i badania naukowe nad Holokaustem. W 

lutym Ambasador opublikował w mediach społecznościowych film mówiący o obawach 
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wywołanych przez znowelizowaną ustawę o IPN. Ambasador Stanów Zjednoczonych, 

przedstawiciele ambasady i odwiedzający Polskę amerykańscy urzędnicy państwowi 

rozmawiali także z przedstawicielami rządu i społeczności żydowskiej o stanie postępowań 

dotyczących zwrotu mienia oraz zwalczaniu antysemityzmu. W dniu 14 września specjalny 

wysłannik rządu USA ds. wolności religijnej na świecie rozmawiał z przedstawicielami rządu 

i przywódcami religijnymi o wolności wyznania i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Ambasada 

i Konsulat Generalny w Krakowie współpracowały z przywódcami społeczności żydowskich 

i muzułmańskich w zakresie przeciwdziałania nastrojom antysemickim i antymuzułmańskim 

oraz sponsorowały programy wyjazdowe, dyskusje przy okrągłym stole, wydarzenia 

kulturalne i stypendia naukowe promujące dialog międzywyznaniowy i tolerancję religijną. 

 

Rozdział I. Demografia religii 

 

Według szacunku rządu USA liczba mieszkańców Polski kształtuje się obecnie na poziomie 

38,4 mln (dane z lipca 2018r.). Według Rocznika Statystycznego RP z roku 2018, który 

publikuje dane na temat liczebności wspólnot wyznaniowych dobrowolnie przekazujących 

informacje do publikacji, 86% populacji identyfikuje się z wyznaniem rzymskokatolickim. 

Następne w kolejności wspólnoty religijne to Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, 

liczący około pół miliona członków (natomiast zdaniem grup wyznaniowych liczba 

wyznawców prawosławia podwoiła się wraz z napływem migrujących pracowników 

ukraińskich) oraz Świadkowie Jehowy, zgłaszający około 120 tys. członków. Pozostałe 

wyznania to luteranie, zielonoświątkowcy, Starokatolicki Kościół Mariawitów, Polski 

Narodowy Kościół Katolicki, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, baptyści, Kościół 

Chrystusa, metodyści, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, 

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny i buddyści. Społeczność żydowska 

szacuje liczbę wiernych na 20 tys., podczas gdy inne szacunki mówią o 40 tysiącach osób. 

Społeczność muzułmańska szacuje liczbę muzułmanów na 25 tys. Około 10% muzułmanów 

to etniczni Tatarzy, grupa obecna w kraju od kilkuset lat. Badanie przeprowadzone przez 

Główny Urząd Statystyczny w grudniu wykazało, że 91,9% obywateli powyżej 16 roku życia 

identyfikuje się z wyznaniem  rzymskokatolickim a 1,7% z innymi wyznaniami, w tym z 

prawosławiem (0,9%), Świadkami Jehowy (0,2%) lub innymi grupami protestanckimi (0,3%). 

Około 3% zadeklarowało brak przynależności religijnej. 

 

Rozdział II. Przestrzeganie wolności wyznania przez władze państwowe 
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Ramy prawne 

Konstytucja zapewnia wolność sumienia i wyznania. Stanowi, że wolność religijna obejmuje 

swobodę wyznawania i przyjmowania religii według własnego wyboru oraz praktykowanie 

jej indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, poprzez uprawianie kultu, 

modlitwę, uczestnictwo w ceremoniach, wykonywanie obrzędów lub nauczanie. Stanowi 

również, że wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy  

i tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę bezpieczeństwa państwa, 

porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. Konstytucja 

stanowi, że „kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione”. Głosi też, że 

stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi opierają się na 

zasadach poszanowania ich autonomii i wzajemnej niezależności. Konstytucja określa, że 

stosunki z Kościołem rzymskokatolickim określa konkordat zawarty ze Stolicą Apostolską i 

ustawa, zaś stosunki z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi określają ustawy 

uchwalone na podstawie porozumień zawartych pomiędzy przedstawicielami poszczególnych 

wspólnot religijnych a  Radą Ministrów. 

 

Zgodnie z konstytucją wolność wyznania obejmuje również prawo do posiadania miejsc kultu 

i wykonywania praktyk religijnych. Rodzice mają prawo do moralnego i religijnego 

wychowywania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi lub 

światopoglądem filozoficznym. Religia związku wyznaniowego może być przedmiotem 

nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i wyznania innych 

osób. Konstytucja uznaje prawo mniejszości narodowych i etnicznych do tworzenia instytucji 

mających na celu ochronę tożsamości religijnej. Ustawa zasadnicza zakazuje działalności 

partii i innych organizacji, których programy opierają się na ideologii nazistowskiej lub 

komunistycznej. 

 

Kodeks karny zakazuje publicznych wystąpień, które obrażają uczucia religijne. W przypadku 

naruszenia tego zakazu przepisy prawa przewidują karę grzywny, zazwyczaj w wysokości  

5 tys. zł lub karę pozbawienia wolności do lat dwóch. 

 

Stosunki 15 grup wyznaniowych z państwem regulują szczegółowe ustawy określające 

strukturę tych stosunków oraz procedury restytucji mienia. Owe 15 wspólnot religijnych to: 

Kościół katolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-
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Augsburski (luterański), Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Metodystyczny, 

Kościół Baptystów, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Polskokatolicki, Kościół 

Zielonoświątkowy, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, Kościół Katolicki 

Mariawitów, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Wschodni Kościół Staroobrzędowy, 

Muzułmański Związek Religijny i Karaimski Związek Religijny. Śluby udzielane przez 

duchownych 11 z tych grup wyznaniowych nie wymagają dalszej rejestracji w urzędzie stanu 

cywilnego, przy czym Kościół Katolicki Mariawitów, Muzułmański Związek Religijny, 

Karaimski Związek Religijny oraz Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie mają tego prawa. 

Ponadto stosunki 166 zarejestrowanych związków wyznaniowych oraz pięciu zbiorczych 

organizacji religijnych (Polska Rada Ekumeniczna, Polska Unia Buddyjska, Towarzystwo 

Biblijne, Alians Ewangeliczny w RP oraz Rada Zborów Ewangelicznych) z państwem nie są 

uregulowane ustawowo. 

 

Prawo zapewnia równą ochronę wszystkim zarejestrowanym związkom wyznaniowym. 

Zgodnie z obowiązującym prawem przedstawiciele rządu i Kościoła katolickiego obradują w 

Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski pod 

przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz biskupa, obecnie 

arcybiskupa Gdańska, która spotyka się regularnie w celu omówienia stosunków państwo-

Kościół. Rząd uczestniczy również w pracach wspólnej komisji z Polską Radą Ekumeniczną, 

której przewodniczą podsekretarz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

(MSWiA) oraz przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej (stowarzyszenia skupiającego 

sześć wyznań i dwa związki wyznaniowe, spośród których wszystkie są niekatolickimi 

wspólnotami chrześcijańskimi). Komisja spotyka się w celu omawiania kwestii związanych  

z mniejszościowymi kościołami chrześcijańskimi działającymi w Polsce. 

 

Związki wyznaniowe niepodlegające szczególnym przepisom mogą rejestrować się  

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), rejestracja nie jest jednak 

obowiązkowa. Zgodnie z prawem, aby się zarejestrować, grupa musi złożyć poświadczony 

notarialnie wniosek wraz z danymi osobowymi przynajmniej 100 członków będących 

obywatelami Polski, informacje dotyczące działalności grupy na terenie kraju, opis doktryny  

i praktyk religijnych, status oraz adres siedziby, dane osobowe jej przywódców, opis roli 

pełnionej przez duchownych (jeśli dotyczy) oraz informacje o źródłach finansowania  

i metodach rekrutacji nowych członków. W przypadku odrzucenia wniosku o rejestrację przez 

ministerstwo, dany podmiot może odwołać się do sądu administracyjnego. Dopuszczalne 
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przez prawo podstawy do odrzucenia wniosku to niespełnienie wymogów formalnych lub 

zawarcie we wniosku zapisów, które mogą naruszać bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską lub wolność, a także prawa innych osób. 

Niezarejestrowane grupy mogą swobodnie modlić się, nawracać, publikować lub sprowadzać 

literaturę religijną oraz zapraszać zagranicznych misjonarzy, ale nie są uznawane na mocy 

prawa, dlatego nie mogą podejmować pewnych działań w imieniu związku, np. być 

właścicielem nieruchomości lub rachunku bankowego. 186 zarejestrowanych grup 

wyznaniowych uznanych na mocy prawa korzysta z przywilejów niedostępnych dla grup 

niezarejestrowanych, takich jak pewne przywileje podatkowe (zwolnienie z opłat 

importowych oraz podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od działalności 

edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i prawnej, a ich oficjalni przedstawiciele są również 

zwolnieni z podatku dochodowego i od nieruchomości) oraz prawa do nabywania 

nieruchomości i nauczania religii w szkołach. 

 

Cztery komisje rozpatrują wnioski o zwrot mienia związków wyznaniowych, złożone zgodnie 

z ustawowym terminem, po jednej dla Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Kościoła 

luterańskiego i Kościoła prawosławnego oraz jednej łączonej dla pozostałych wyznań. 

Komisje działają zgodnie z przepisami umożliwiającymi zwrot mienia należącego do 

związków wyznaniowych przed II wojną światową, znacjonalizowanego w trakcie wojny lub 

po wojnie. Oddzielna komisja nadzorująca zwrot mienia Kościołowi katolickiemu zakończyła 

działalność w 2011r. W komisjach zasiadają przedstawiciele MSWiA oraz poszczególnych 

wspólnot wyznaniowych. Prawo stanowi, że decyzje wydane przez komisję w sprawie 

roszczeń dotyczących mienia związków wyznaniowych nie podlegają odwołaniu, jednak 

Trybunał Konstytucyjny orzekł w 2013r., że strony mogą odwoływać się od decyzji komisji 

w sądach administracyjnych. Nie było doniesień o złożeniu takich odwołań przez strony. 

Prawo nie dotyczy nieruchomości komunalnych, które rząd sprzedał lub przekazał nowym 

właścicielom prywatnym po II wojnie światowej. 

 

Nie ma kompleksowego prawa krajowego regulującego zwrot własności prywatnej. 

Członkowie wspólnot wyznaniowych, podobnie jak inne osoby prywatne, mogą dochodzić 

zwrotu majątku na drodze sądowej. 

 

Ustawa upoważnia władze miasta Warszawy do rozwiązywania w trybie przyśpieszonym 

zadawnionych spraw restytucyjnych dotyczących nieruchomości w Warszawie, które są 
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obecnie wykorzystywane do celów publicznych. Władze miasta mają obowiązek 

zamieszczania zawiadomień o konkretnych nieruchomościach wykorzystywanych na cele 

publiczne przez okres sześciu miesięcy, podczas którego pierwotni właściciele nieruchomości 

muszą zgłosić roszczenie. Po upływie sześciu miesięcy władze miasta mogą podjąć 

ostateczną decyzję o dysponowaniu nieruchomością, oświadczając, że pozostanie ona 

własnością publiczną i nie będzie podlegała żadnym przyszłym roszczeniom, albo zwrócić 

nieruchomość lub przyznać odszkodowanie pieniężne jej pierwotnemu właścicielowi. 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wszystkie szkoły publiczne i prywatne prowadzą naukę 

religii. Zajęcia nie są obowiązkowe. Szkoła ma prawny obowiązek zapewnić lekcje dla 

każdego zarejestrowanego wyznania, jeśli przynajmniej siedmiu uczniów w szkole jest 

zainteresowanych takimi lekcjami. Każda zarejestrowana grupa wyznaniowa na prawo do 

decydowania o programie nauczania oraz zapewnia nauczycieli, którzy otrzymują 

wynagrodzenie od państwa. Uczniowie mogą ponadto zwrócić się z prośbą o udział w 

nieobowiązkowych lekcjach etyki zamiast lekcji religii; zajęcia z etyki są nieobowiązkowe 

nawet wówczas, gdy uczniowie odmawiają udziału w lekcjach religii. 

 

Obywatele mają prawo pozwać rząd za naruszenie wolności wyznania przewidzianej w 

konstytucji, a prawo zabrania dyskryminacji i prześladowania ze względu na wyznanie lub 

przekonania. 

 

Konstytucja uznaje prawo do odmowy odbycia służby wojskowej ze względu na przekonania 

religijne, jednak przewiduje również możliwość obowiązku odbycia służby zastępczej 

określonej przez prawo. 

 

Rzecznik praw obywatelskich stoi na straży praw i wolności człowieka i obywatela, w tym 

wolności wyznania i sumienia, określonych w konstytucji oraz innych aktach prawnych. 

Rzecznik jest niezależny od rządu i wybierany przez parlament.  

 

Polska jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.  

 

Działania podejmowane przez władze 

W dniu 31 lipca MSWiA zatwierdziło rejestrację Kościoła Boga Żywego, pierwotnie 

zgłoszonego do rejestracji w 2016 r. Według MSWiA, średni czas rozpatrywania wniosku o 
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rejestrację wynosi około dwóch lat. 

 

W dniu 6 lutego prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN, w której zapisano, że każdy 

kto publicznie przypisuje „państwu lub narodowi polskiemu” odpowiedzialność lub 

współodpowiedzialność za zbrodnie nazistowskie popełnione przez III Rzeszę podczas II 

wojny światowej podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Po 

podpisaniu noweli ustawy prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w związku  

z obawami, że narusza ona prawo do wolności słowa. W dniu 26 czerwca, w następstwie 

wzmożonej międzynarodowej krytyki, parlament przegłosował usunięcie przepisów 

wprowadzających odpowiedzialność karną za przypisywanie zbrodni hitlerowskich państwu 

lub narodowi polskiemu, a prezydent podpisał ustawę tego samego dnia. Przepisy prawa 

cywilnego określone w ustawie pozostały niezmienione, podobnie jak przepisy 

wprowadzające odpowiedzialność karną za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich 

nacjonalistów popełnionym w kolaboracji z III Rzeszą. W ustawie pozostawiono zapisy 

umożliwiające Instytutowi Pamięci Narodowej i organizacjom pozarządowym działającym na 

rzecz ochrony pamięci historycznej składanie pozwów cywilnych w obronie dobrego imienia 

państwa i domaganie się wypłaty odszkodowań państwu lub na rzecz organizacji 

charytatywnych. 

 

W dniu 17 lutego w odpowiedzi na pytanie dziennikarza premier Mateusz Morawiecki 

stwierdził, że ustawa o IPN nie zakazuje możliwości powiedzenia: „... byli polscy zbrodniarze 

[podczas II wojny światowej], tak samo jak byli żydowscy zbrodniarze, rosyjscy, ukraińscy, 

nie tylko niemieccy”. 

 

W dniu 27 czerwca premier Mateusz Morawiecki i izraelski premier Benjamin Netanjahu 

podpisali wspólną deklarację wspierającą swobodę wypowiedzi na temat historii i badań nad 

Holokaustem oraz potępiającą wszelkie formy antysemityzmu i wezwali do powrotu do 

spokojnego dialogu opartego na wzajemnym szacunku w dyskursie politycznym. W dniu 5 

lipca amerykańskie Muzeum Holokaustu i Instytut Yad Vashem skrytykowały ustawę o IPN i 

wspólną deklarację premierów, stwierdzając, że kary pozostające w zmienionej ustawie mogą 

zaszkodzić naukowcom, utrudniać badania i ingerować w pamięć historyczną o Holokauście. 

 

W lipcu parlamentarzyści PiS odrzucili dezyderat sejmowej Komisji Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych o zwrócenie się do premiera o dokonanie dalszej analizy 
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pisemnego apelu złożonego w czerwcu 2017r. przez kilka organizacji muzułmańskich na ręce 

marszałka izby niższej parlamentu dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa mniejszości 

muzułmańskiej w Polsce. Autorzy apelu stwierdzili, że debaty polityczne doprowadziły do 

wzmocnienia przekazu antymuzułmańskiego w mediach i mogą prowadzić do eskalacji 

ksenofobicznych zachowań przeciwko muzułmanom. 

 

Według danych MSWiA w ciągu roku komisje majątkowe podjęły ostateczne decyzje w 

sprawie 87 z około 3240 oczekujących na rozstrzygnięcie wniosków złożonych przez grupy 

wyznaniowe. Do końca roku komisje zakończyły w części lub w całości rozpatrywanie 2810 

z 5554 wniosków złożonych przez gminy wyznaniowe żydowskie, 989 z 1200 wniosków 

złożonych przez społeczność luterańską, 268 z 472 wniosków złożonych przez Kościół 

prawosławny i 87 ze 170 wniosków złożonych przez przedstawicieli pozostałych wyznań. 

 

Krytycy nadal wskazywali, że przepisy regulujące restytucję mienia związków 

wyznaniowych nie rozwiązują kwestii spornych nieruchomości będących obecnie własnością 

prywatną. Kilka kontrowersyjnych, skomplikowanych spraw pozostało nierozstrzygniętych. 

Obejmowały one szereg przypadków, w których budynki i osiedla zbudowano na gruntach, na 

których pierwotnie znajdowały się cmentarze żydowskie zniszczone podczas lub po II wojnie 

światowej. Społeczność żydowska nadal wskazywała, że tempo restytucji mienia wspólnot 

żydowskich było powolne, związane z nim koszty obsługi prawnej wysokie, a zgłaszający 

roszczenia często nie odzyskiwali mienia ani nie uzyskiwali rekompensat. 

 

Władze Warszawy kontynuowały wdrażanie ustawy z 2015r., która zdaniem krytyków może 

wygasić potencjalne roszczenia osób prywatnych, w tym Żydów i członków innych 

mniejszości religijnych, dotyczące nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne, 

przejętych podczas II wojny światowej oraz w okresie PRL. W dniu 17 września prezydent 

Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oświadczyła, że od momentu wejścia w życie ustawy 

we wrześniu 2016 r. miasto umorzyło 48 roszczeń nieaktywnych zgłoszonych przed 1950r. i 

odrzuciło 58 roszczeń restytucyjnych wobec nieruchomości publicznych. Nieruchomości 

wykorzystywane na cele publiczne to szkoły, przedszkola, park, posterunek policji, szpital i 

budynki mieszkalne należące do miasta. Brak było dostępnych informacji na temat 

tożsamości osób ubiegających się o zwrot mienia oraz ich ewentualnej przynależności do 

mniejszości religijnych. 
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Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego wystosowała do prezydenta 

Warszawy oficjalną prośbę o przyznanie powodom wystarczającego czasu na ukończenie 

postępowania spadkowego (udokumentowanie prawa do dziedziczenia lub sukcesji w sądach 

polskich), aby zapobiec umorzeniu ich roszczeń majątkowych. Prezydent Warszawy 

odpowiedziała, że miasto jest zobowiązane do przestrzegania zapisów ustawy o restytucji 

mienia publicznego uchwalonej przez parlament i podtrzymanej przez Trybunał 

Konstytucyjny. 

 

Specjalna komisja rządowa pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Patryka 

Jakiego kontynuowała badanie oskarżeń o nieprawidłowości w restytucji mienia prywatnego 

w Warszawie. W dniu 30 czerwca Komisja poinformowała, że dokonała przeglądu 593 

wcześniejszych przypadków restytucji i wydała 74 decyzje w trakcie pierwszych 12 miesięcy 

działalności w latach 2016–2017. Przewodniczący komisji oszacował, że działania komisji 

doprowadziły do zwrotu miastu Warszawa nieruchomości o wartości 700 mln zł. Kilka 

organizacji pozarządowych i prawników reprezentujących wnioskodawców, w tym 

prawników reprezentujących osoby, które przeżyły Holokaust lub ich spadkobierców, 

stwierdziło, że działania komisji negatywnie wpłynęły na sprawy restytucji własności 

prywatnej, ponieważ decyzje administracyjne i sądowe uległy spowolnieniu w wyniku 

decyzji komisji. 

 

W dniu 12 lutego szef komitetu Rady Ministrów odpowiedzialny za koordynację 

ustawodawstwa ogłosił, że kompleksowe projekty restytucji własności prywatnej 

Ministerstwa Sprawiedliwości z października 2017 r. wymagają dalszych prac i analiz oraz że 

pojawiły się pytania o ich potencjalne koszty i zgodność z prawem krajowym i 

międzynarodowym. Proponowana ustawa zablokowałaby zwrot dawnych nieruchomości  

w naturze, bez względu na to, czy nieruchomości te znajdowały się wcześniej w rękach 

prywatnych czy publicznych, zapewniłaby rekompensaty w wysokości 20-25% wartości 

nieruchomości w momencie odebrania w gotówce lub obligacjach skarbu państwa oraz 

ustanawiałaby roczny okres składania wniosków. Projekt ustawy nadal przyciągał uwagę 

mediów i opinii publicznej. Organizacje pozarządowe i grupy reprezentujące osoby 

zainteresowane ustawą wyrażały obawy związane z faktem, że ustawa mogłaby wykluczyć 

potencjalnych zagranicznych wnioskodawców, spośród których wielu to osoby ocalałe z 

Holokaustu lub ich spadkobiercy. Na przykład, według doniesień medialnych z lutego, 

Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego i Światowy Kongres Żydów 
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skierowały do władz pisma krytykujące projekt ustawy, w których stwierdzono, że 

proponowana ustawa położy kres zwrotowi nieruchomości w naturze, wyznaczy 

niesprawiedliwie niskie rekompensaty za utracone nieruchomości i wprowadzi 

niesprawiedliwe ograniczenia w stosunku do osób uprawnionych do odszkodowania. Do 

końca roku rząd nie przedstawił żadnych informacji na temat aktualnego stanu projektu 

ustawy. 

 

W dniu 11 listopada władze zorganizowały w Warszawie marsz z okazji 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Marsz odbył się równolegle z dorocznym Marszem 

Niepodległości zorganizowanym przez koalicję kilku organizacji, takich jak  Obóz 

Narodowo-Radykalny (ONR) i Młodzież Wszechpolska, powszechnie uważanych za 

ekstremistyczne i nacjonalistyczne. Nie było doniesień o antysemickich czy anty-

muzułmańskich transparentach lub pieśniach ani doniesień o stosowaniu przemocy, niemniej 

jednak niewielka liczba uczestników niosła krzyże celtyckie - skrajnie prawicowy symbol 

nacjonalistyczny - i wznosiła okrzyki: „Polska, biała i katolicka”. 

 

W dniu 27 lipca Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Kościoła Latającego 

Potwora Spaghetti, któremu MSWiA odmówiło rejestracji w 2013r. 

 

W dniu 29 stycznia dyrektor państwowej stacji telewizyjnej TVP2, Marcin Wolski, stwierdził 

na antenie, że nazistowskie obozy koncentracyjne „to nie były niemieckie ani polskie, tylko 

żydowskie obozy”, argumentując, że Żydzi obsługiwali krematoria w Auschwitz. Podczas 

tego samego programu komentator polityczny, publicysta Rafał Ziemkiewicz stwierdził: 

„naród żydowski współuczestniczył we własnej zagładzie” podczas Holokaustu. 7 lutego 

prokurator generalny Zbigniew Ziobro poprosił prokuraturę warszawską o przeprowadzenie 

wstępnej oceny w celu ustalenia, czy komentarze Wolskiego i Ziemkiewicza naruszyły prawo 

zakazujące publicznego znieważania ze względu na przynależność narodową, etniczną, 

rasową lub religijną. Do końca roku rząd nie przedstawił żadnych informacji na temat 

wyników oceny. 

 

W dniu 8 lutego wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS Jacek Żalek powiedział 

podczas wywiadu telewizyjnego, że to Niemcy, a nie Polacy, zamordowali Żydów w 

Jedwabnem w 1941 r. W pogromie zginęło ponad 300 Żydów spalonych w stodole, w której 

ich wcześniej zamknięto. Historycy ustalili, że Żydzi w Jedwabnem zostali zabici przez 
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polskich sąsiadów. 

 

W dniu 22 lutego senator PiS Waldemar Bonkowski zamieścił na swoim profilu na 

Facebooku antysemickie materiały, w tym film zmontowany z nazistowskich materiałów 

propagandowych. Tego samego dnia PiS zawiesiło Bonkowskiego w prawach członka partii. 

Na koniec roku członkostwo Bonkowskiego pozostawało w zawieszeniu. 

 

W marcu opozycyjny parlamentarzysta Kornel Morawiecki z partii Wolni i Solidarni 

powiedział w wywiadzie, że Żydzi dobrowolnie przenieśli się do gett w czasie II wojny 

światowej, ponieważ „im powiedzieli, że tam będzie enklawa, że nie będą mieli z tymi 

wstrętnymi Polakami do czynienia”. 

 

W czerwcu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oddaliła zarzuty portalu informacyjnego 

OKO.press i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce dotyczące wypowiedzi  

z 24 lutego na antenie państwowej stacji telewizyjnej TVP Info autorstwa katolickiego 

księdza Henryka Zielińskiego. Zieliński oświadczył: „Dla nas prawda oznacza zgodność tego, 

co ja mówię z faktami. Dla Żyda ... jeśli to jest Żyd religijny, prawda oznacza to, czego chce 

Bóg. Jeśli to jest Żyd niereligijny, to prawda dla niego jest czymś albo zupełnie 

subiektywnym, albo prawdą będzie to, co będzie służyło interesom Izraela.” KRRiT uznała, 

że komentarze Zielińskiego nie mogą być uznane za obraźliwe lub podżegające do nienawiści 

oraz że dyskusja w ramach programu obejmowała ważne filozoficzne i teologiczne tematy 

niezbędne dla ułatwienia dialogu i porozumienia w spornych kwestiach. 

 

W lipcu minister kultury odznaczył Ryszarda Makowskiego medalem Zasłużony Kulturze - 

Gloria Artis, jednym z najwyższych w Polsce odznaczeń za wkład artystyczny w kulturę  

i dziedzictwo narodowe. W marcu Makowski – autor antysemickich żartów w publicznej 

telewizji w 2016r. - napisał artykuł, w którym skrytykował polski rząd za nieświadome 

finansowanie antypolskich narracji poprzez wspieranie muzeów takich jak Muzeum Historii 

Żydów Polskich POLIN w Warszawie czy Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz- Birkenau 

oraz oskarżył Żydów o tworzenie własnego antysemityzmu. 

 

W niższej i wyższej izbie parlamentu oraz w wielu innych budynkach publicznych, m.in.  

w salach lekcyjnych w państwowych szkołach, nadal wiszą krzyże.  
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Nie było publicznie dostępnych informacji na temat stanu dochodzenia, które rząd nakazał  

w 2017r. w sprawie filmu z 1999r. ukazującego nagie osoby śmiejące się i bawiące w berka  

w komorze gazowej byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof. 

 

W styczniu premier Morawiecki i inni przywódcy polityczni i religijni wspólnie z  ocalałymi 

z Holokaustu uczcili Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu i upamiętnili 

73. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Premier powiedział, że „miażdżąca... 

siła zgładziła naród żydowski i część narodu polskiego” i że nie ma przyzwolenia dla 

„zbrodniczych ideologii”, w tym antysemityzmu. 

 

W dniu 10 lutego, w komentarzach do znowelizowanej ustawy o IPN, przewodniczący partii 

PiS Jarosław Kaczyński potępił antysemityzm jako „chorobę duszy i umysłu”. 

 

W dniu 13 stycznia minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński potępił 

ksenofobiczne, agresywne zachowania wobec innych z powodu ich koloru skóry, religii lub 

przekonań w następstwie incydentu, w którym dwóch mężczyzn obraziło dwóch obywateli 

Syrii we Wrocławiu. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych, którzy zostali oskarżeni o 

zniewagę publiczną ze względu na pochodzenie. Brak dalszych informacji w tej sprawie. 

 

W dniu 21 kwietnia w Dzierżoniowie funkcjonariusze organów ścigania udaremnili 

organizację koncertu przez neofaszystowską grupę z okazji urodzin Adolfa Hitlera. W akcji 

wzięło udział ok. 300 policjantów i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Przesłuchano kilkanaście osób, zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o organizację 

koncertu. 

 

W dniu 15 stycznia prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką byli gospodarzami 

międzywyznaniowego spotkania przedstawicieli różnych religii i mniejszości narodowych. 

Prezydent powiedział: „Wiele pokoleń Polaków, niezależnie od tego jakim językiem mówiło  

i jaką wiarę wyznawało, wspólnie walczyło o wolną i niepodległą Polskę” i dodał, że państwo 

wszystkim Polakom „zapewnia bezpieczeństwo, pokój i możliwość normalnego życia." 

 

W dniu 27 lutego prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama spotkali się w Krakowie z 

członkami społeczności żydowskiej. Para prezydencka odwiedziła żydowski żłobek i 

przedszkole. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w 
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Krakowie Tadeusz Jakubowicz i naczelny rabin Polski Michael Schudrich. W wystąpieniu 

prezydent powiedział, że Polacy i Żydzi niosą w sobie 1000 lat wspólnej historii i podkreślił 

wkład wielu Żydów w niepodległość państwa polskiego. 

 

W dniu 6 marca Sejm przyjął uchwałę potępiającą antysemityzm w związku z 50. rocznicą 

antysemickich czystek z marca 1968r., w wyniku których tysiące Żydów było zmuszonych 

przez komunistyczne władze do opuszczenia kraju. W uchwale potępiono wszelkie przejawy 

antysemityzmu i działania komunistycznych organizatorów prześladowań z 1968r. 

 

W marcu parlament uchwalił, a prezydent podpisał ustawę ustanawiającą 24 marca 

Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. 

 

W dniu 12 kwietnia prezydent Duda wraz z prezydentem Izraela Reuwenem Riwlinem wziął 

udział w Marszu Żywych, corocznym międzynarodowym wydarzeniu edukacyjnym 

związanym z pamięcią o Holokauście, przyciągającym do Polski osoby z całego świata.  

 

W dniu 14 czerwca wicepremier Beata Szydło uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 

78. rocznicę pierwszej deportacji Polaków do Auschwitz. Ceremonia odbyła się w miejscu 

dawnego  nazistowskiego obozu śmierci. 

 

W dniu 14 października zorganizowano oficjalne obchody 75. rocznicy powstania  

w hitlerowskim obozie zagłady w Sobiborze z udziałem przedstawiciela Kancelarii 

Prezydenta (minister Wojciech Kolarski przeczytał list od prezydenta), wicepremiera Piotra 

Glińskiego, byłych więźniów i przedstawicieli krajów pochodzenia więźniów, w tym Rosji, 

Słowacji, Czech, Francji, Ukrainy, Holandii, Niemiec i Austrii. 

 

Rząd kontynuował finansowanie wymian pomiędzy polskimi uczestnikami i izraelskimi 

Żydami, w ramach długoterminowej umowy o wymianie kulturalnej z rządem Izraela służącej 

wspieraniu dialogu na temat restytucji, Holokaustu i kwestii międzywyznaniowych. 

 

Polska należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Pamięci o Holokauście. 
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Rozdział III. Postawy społeczne a poszanowanie wolności religijnej 

 

Prokuratura Krajowa poinformowała, że w 2017r. - ostatnim okresie, za który dostępne były 

dane - prokuratorzy prowadzili dochodzenia w sprawie 506 incydentów motywowanych 

religijnie, w porównaniu z 582 incydentami w roku poprzednim. Raport przytacza 328 

przypadków wrogości wobec muzułmanów (363 w 2016r) i 112 zajść o charakterze 

antysemickim (160 w 2016r.). Prokuratorzy zbadali 66 incydentów przeciwko katolikom, w 

porównaniu z 59 incydentami w 2016r. Stowarzyszenie Nigdy Więcej i wspólnoty 

wyznaniowe stwierdziły, że monitorowanie przez państwo przestępstw na tle religijnym nie 

było systematyczne a statystyki prowadzone przez policję, prokuraturę i MSWiA nie były 

zgodne. 

 

W dniu 19 lutego ponad 25 organizacji żydowskich wydało wspólne oświadczenie, w którym 

wyraziło zaniepokojenie tym, co zostało określone jako narastająca fala nietolerancji, 

ksenofobii i antysemityzmu w Polsce w reakcji na krytykę nowelizowanej ustawy o IPN. W 

oświadczeniu napisano: „Oczekujemy od władz publicznych, by nie tylko przyznały, że 

antysemityzm jest złem – ale że jest złem tu i teraz, że zagraża w Polsce dziś, i że musi być 

napiętnowany i ścigany”. Sygnatariusze stwierdzili, że „brak przeciwdziałania ze strony 

władz odbierany jest jako przyzwolenie”. Wskazali na wzrost liczby gróźb i obelg 

kierowanych pod adresem Żydów i stwierdzili, że nie czują się dziś w Polsce bezpiecznie.  

W kwietniu ocalała z Holokaustu więźniarka getta we Lwowie zabrała głos na wiecu  

w Gdańsku, wyrażając zaniepokojenie brakiem reakcji rządu na narastający antysemityzm. 

 

W dniu 14 kwietnia około 100 zwolenników ONR przemaszerowało przez Gdańsk z okazji 

84. rocznicy założenia organizacji. Część uczestników marszu wznosiła okrzyki „Śmierć 

wrogom ojczyzny” i „Jedna Polska katolicka”. W dniu 19 kwietnia prezydent Gdańska Paweł 

Adamowicz złożył wniosek do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości  

o delegalizację ONR . 

 

W grudniu Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (EU-FRA) opublikowała drugie 

badanie dotyczące doświadczeń Żydów i postrzegania antysemityzmu. EU-FRA docierała do 

przedstawicieli społeczności żydowskiej poprzez organizacje społeczne, media żydowskie  

i sieci społecznościowe. Na ankietę internetową odpowiedziały 422 osoby identyfikujące się 

jako Żydzi, obywatele Polski. Trzydzieści dwa procent badanych było świadkami fizycznych 
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ataków, nękania lub obrażania innych Żydów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Taki sam 

odsetek badanych osobiście doświadczył prześladowania w tym okresie. Trzydzieści pięć 

procent osób które wypełniły ankietę doznało dyskryminacji ze względu na religię lub 

przekonania; 83 procent dostrzegło wzrost antysemityzmu w ciągu ostatnich pięciu lat. 

 

W lutym lokalne i międzynarodowe media informacyjne, organizacje praw człowieka  

i przedstawiciele społeczności żydowskiej donosili o nasileniu antysemickiej mowy 

nienawiści. Wielu komentatorów - w tym media, organizacje pozarządowe, m.in. 

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita i Stowarzyszenie Nigdy Więcej oraz organizacje 

żydowskie - wiązało ów wzrost treści antysemickich z negatywnymi reakcjami społeczności 

międzynarodowej na nowelizację ustawy o IPN . 

 

Również w lutym, w odpowiedzi na negatywne międzynarodowe reakcje na nowelizację 

ustawy o IPN,  znany publicysta i komentator polityczny Rafał Ziemkiewicz we wpisie na 

Twitterze posłużył się obraźliwymi, antysemickimi epitetami. 

 

W dniu 2 lutego ambasada Izraela w Warszawie opublikowała na swojej stronie internetowej 

oświadczenie, w którym potępiła wzrost liczby antysemickich komentarzy w mediach 

publicznych i na kontach mediów społecznościowych ambasady. 

 

W styczniu prywatny nadawca TVN wyemitował reportaż z nagraniami z ukrytej kamery 

pokazującymi neonazistów w hitlerowskich mundurach świętujących urodziny Adolfa Hitlera 

w południowo-zachodniej Polsce. Premier Morawiecki napisał na Twitterze: „propagowanie 

faszyzmu (…) jest deptaniem pamięci naszych przodków”. 

 

W dniu 11 listopada były ksiądz katolicki Jacek Miedlar – na którego wcześniej po 

obraźliwych wypowiedziach na temat Żydów i muzułmanów kościelni przełożeni nałożyli 

zakaz wystąpień publicznych i który jest powszechnie znany z ultra-nacjonalistycznych 

poglądów – wraz z ekstremistą Piotrem Rybakiem zorganizował marsz w Dniu 

Niepodległości we Wrocławiu. Część z około 9000 uczestników marszu wznosiła 

nacjonalistyczne okrzyki, m.in. „Polska dla Polaków, Polacy dla Polski.” Rybak skrytykował 

prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza za próby zakazania marszu ze wzglądu na obawy 

o bezpieczeństwo publiczne. Rybak nazwał prezydenta miasta, który nie jest Żydem, mianem 

„ustępującego Żyda z jarmułką” i oświadczył: „nie pozwolimy, aby język hebrajski mówił, co 
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mamy robić w naszej ojczyźnie. Polska musi być katolicka, chrześcijańska”. 

 

Ugrupowania takie jak Narodowe Odrodzenie Polski czy Krew i Honor w dalszym ciągu 

głosiły antysemickie poglądy, ale władze nie łączyły ich z konkretnymi aktami przemocy lub 

wandalizmu. Na stronie Redwatch, sympatyków neonazistowskiej organizacji Krew i Honor, 

opublikowano listę „zdrajców rasy”. Znalazła się na niej posłanka opozycji parlamentarnej 

Kamila Gasiuk–Pihowicz, nazwana „lewacko-żydowską hieną”, działającą na rzecz 

zwalczania rasizmu, antysemityzmu i nietolerancji oraz członkowie partii Razem, nazwani 

maksymalizującymi zyski lewakami sponsorowanymi przez wybitnego żydowskiego 

finansistę. 

 

W dniu 17 stycznia sąd rejonowy w Oświęcimiu skazał dwóch mężczyzn na 18 i 14 miesięcy 

pozbawienia wolności za znieważenie miejsca pamięci w byłym hitlerowskim obozie 

koncentracyjnym Auschwitz. Incydent miał miejsce w marcu 2017 r., kiedy to 12 osób z 

Polski, Białorusi i Niemiec zabiło owcę i przypięło się nago do głównej bramy dawnego 

nazistowskiego obozu śmierci. Według demonstrantów był to protest antywojennym. 

 

W dniu 13 września warszawski sąd rejonowy nałożył na jedną osobę grzywnę w wysokości 

500 zł za przerwanie w 2016 r. mszy św. w kościele katolickim podczas odczytywania listu 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wzywającego do całkowitego zakazu aborcji.  

 

W dniu 4 lutego nieznani sprawcy umieścili wulgarne napisy na drzwiach katolickiego 

kościoła w miejscowości Brzeszcze. Do końca roku policja nie zidentyfikowała sprawców 

czynu. 

 

W dniu 14  maja, dwaj mężczyźni włamali się do katolickiego kościoła w Nysie i zniszczyli 

drewnianą figurę religijną. Policja aresztowała mężczyzn. W końcu roku sprawa była w toku. 

 

W sierpniu nieznani sprawcy zdewastowali ponad 30 nagrobków na cmentarzu żydowskim  

w Mysłowicach. Policja wszczęła dochodzenie. Do końca roku nie ukazały się żadne dalsze 

informacje dotyczące tej sprawy. 

 

W lipcu nieznani sprawcy zdewastowali sześć nagrobków na cmentarzu żydowskim  

w Dąbrowie Białostockiej. Do końca roku policja nie wskazała podejrzanych. 
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W dniu 25 listopada nieznani sprawcy zniszczyli 22 figury świętych stojące przed katolickim 

kościołem parafialnym w miejscowości Zarzecze. Figury poświęcono w ramach obchodów 

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Minister spraw wewnętrznych i 

administracji Joachim Brudziński napisał na Twitterze, że zniszczenie figur było nie tylko 

ciosem dla lokalnej społeczności katolickiej, ale także dla każdego przyzwoitego człowieka  

i dodał, że policja zrobi wszystko, aby ująć sprawców. 

 

W dniu 19 września, podczas święta Jom Kippur, mężczyzna uznany przez policję za chorego 

psychicznie wybił kamieniem okno w synagodze w Gdańsku. Policja donosi, że mężczyzna 

był wcześniej aresztowany za wandalizm w kościele katolickim. Następnego dnia prezydent 

Gdańska oraz liderzy organizacji społecznych i grup wyznaniowych wzięli udział w 

uroczystości zainstalowania nowego okna. 

 

W dniu 19 lipca prokuratura rejonowa w Białymstoku umorzyła sprawę dotyczącą 

domniemanego zbezczeszczenia cmentarza żydowskiego w Siemiatyczach podczas prac 

budowlanych w grudniu 2017 r., gdy to robotnicy zdjęli i usunęli warstwę ziemi zawierającą 

ludzkie szczątki z prywatnej działki komercyjnej położonej w dawnych granicach cmentarza. 

Prokurator stwierdził, że nie doszło do profanacji, ponieważ prace budowlane prowadzone 

były zgodnie z prawem, szczątki ludzkie były słabo widoczne a robotnicy budowlani nie 

zamierzali zbezcześcić cmentarza. 

 

Władze nie przedstawiły żadnych nowych informacji dotyczących stanu dochodzenia 

rozpoczętego w 2017 r. w sprawie prawdopodobnego zbeszczeszczania cmentarza 

żydowskiego we wsi Maszewo. 

 

W dniu 17 stycznia Kościół katolicki po raz 21. świętował coroczny Dzień Judaizmu,  

w ramach którego w całym kraju odbyło się wiele imprez, m.in. spotkania, wykłady  

w szkołach, pokazy filmów i wystawy. Główne obchody miały miejsce w Warszawie  

i obejmowały modlitwy przy grobach żydowskich ofiar powstania w getcie warszawskim, 

seminarium w Muzeum POLIN oraz nabożeństwo w warszawskiej katedrze pod wezwaniem 

Męczeństwa św. Jana. W wydarzeniach uczestniczyli arcybiskup warszawski kard. Kazimierz 

Nycz i naczelny rabin Polski Michael Schudrich. 
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W dniu 26 stycznia Kościół rzymskokatolicki po raz 18. obchodził coroczny Dzień Islamu 

promujący pokój między religiami. Kościół gościł w Warszawie wydarzenie „Chrześcijanie i 

muzułmanie - troska o nasz wspólny dom”, które obejmowało dyskusje, czytanie fragmentów 

Biblii i Koranu oraz modlitwy. W wydarzeniu uczestniczyli przewodniczący Komitetu 

Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi biskup Henryk 

Ciereszko i mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP Tomasz Miśkiewicz. Kościół 

zorganizował także nabożeństwo modlitewne w Krakowie. 

 

Polska Rada Chrześcijan i Żydów nadal regularnie organizowała doroczne konferencje  

i obchody, w tym Dzień Judaizmu w Kościele katolickim 17 stycznia oraz „Bliskie Spotkania 

Chrześcijan i Żydów” 27 lutego w celu promowania tolerancji i zrozumienia. Specjalna 

Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej spotykała 

się w ciągu roku, by promować porozumienie między wyznawcami różnych religii 

chrześcijańskich. W styczniu Komitet uczestniczył w organizacji dorocznego Tygodnia 

Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

 

Polska Rada Ekumeniczna organizowała wydarzenia ułatwiające dialog międzywyznaniowy. 

Obejmowały one noworoczne spotkanie przedstawicieli różnych kościołów i osób 

publicznych zaangażowanych w ruch ekumenicznych. W dniach 20-22 kwietnia Komisja 

Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej zorganizowała Młodzieżowy Ogólnopolski Zjazd 

Liderów Chrześcijańskich, w którym młodzi ludzie z Kościoła luterańskiego, reformowanego, 

Starokatolickiego Kościoła Mariawitów i Kościołów prawosławnych poznawali specyfikę 

różnych wyznań i omawiali problematykę pracy z młodzieżą w Kościołach. 

 

W dniach 21-23 września w kościele rzymskokatolickim w Gnieźnie odbył się kongres 

ekumeniczny „Europa ludzi wolnych, inspirująca moc chrześcijaństwa”, który zgromadził 

przedstawicieli różnych kościołów chrześcijańskich w Europie. Omawiano wyzwania stojące 

przed współczesną Europą i rolę chrześcijaństwa w ich rozwiązywaniu. 

 

Projekty Żywej Biblioteki, finansowane z grantów Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

i koordynowane przez organizacje pozarządowe Stowarzyszenie Diversja i Lambda 

Warszawa, kontynuowały działalność w wielu mniejszych i większych miastach w całym 

kraju, w tym w Warszawie, Gdańsku, Kudowie-Zdroju, Oleśnicy i Wrocławiu. W projekcie 

brały udział zróżnicowane grupy wolontariuszy, m.in. przedstawiciele rzymskokatolickich, 
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żydowskich,  muzułmańskich i innych grup religijnych. Żywe „książki” opowiadały swoje 

historie osobom, które przyszły je „wypożyczyć”. Celem projektu było promowanie 

tolerancji, w tym tolerancji religijnej. 

 

Rozdział IV. Polityka i działania podejmowane przez rząd USA 

 

W dniu 27 stycznia sekretarz stanu USA wygłosił przemówienie i złożył wieniec pod 

Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie z okazji 73. rocznicy wyzwolenia obozu 

koncentracyjnego Auschwitz- Birkenau. 

 

Ambasador Stanów Zjednoczonych, pracownicy ambasady amerykańskiej i konsulatu 

generalnego w Krakowie oraz odwiedzający Polskę przedstawiciele amerykańskiego 

Departamentu Stanu spotykali się przedstawicielami ministerstwa spraw wewnętrznych i 

administracji, ministerstwa spraw zagranicznych i ministerstwa sprawiedliwości, kancelarii 

prezydenckiej, parlamentu, miasta stołecznego Warszawy i innych urzędów miejskich w celu 

omówienia zagadnień wolności wyznania, antysemityzmu, zakazu dyskryminacji oraz stanu 

restytucji mienia prywatnego i komunalnego wspólnotom religijnym oraz przedstawicielom 

mniejszości religijnych. Ambasador, personel ambasady i odwiedzające Polskę delegacje 

rządowe Stanów Zjednoczonych zgłaszały przedstawicielom władz obawy dotyczące 

nowelizacji ustawy o IPN i jej potencjalnego wpływu na wolność słowa i badania naukowe 

nad Holokaustem. Zaapelowali również do władz o rozszerzenie zapisów projektu ustawy 

reprywatyzacyjnej tak, aby obejmowała ona obywateli USA oraz ocalałych z Holokaustu i ich 

spadkobierców, którzy nie mogliby składać roszczeń restytucyjnych, gdyby ustawa została 

wprowadzona w obecnym brzmieniu. 

 

W dniu 14  września specjalny wysłannik USA ds. wolności religijnej na świecie rozmawiał z 

przedstawicielami rządu i przywódcami religijnymi o wolności wyznania, antysemityzmie  

i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Uczestniczył również w wizycie delegacji rządu Stanów 

Zjednoczonych w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz- Birkenau, gdzie złożył wieniec pod 

Ścianą Straceń i zapalił znicz przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu. 

 

W lutym i październiku specjalny wysłannik USA ds. Holokaustu spotkał się w Warszawie  

z przedstawicielami rządu, aby omówić kwestie związane ze zwrotem mienia prywatnego  

i komunalnego społeczności żydowskiej oraz świadczeniami socjalnymi dla osób, które 
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przeżyły Holokaust. 

 

W dniu 15 lutego Ambasador opublikował w mediach społecznościowych film mówiący  

o obawach wywołanych przez znowelizowaną ustawę o IPN. W dniu 16 lutego Ambasador 

wspomniał o tych obawach w publicznym wystąpieniu podczas otwarcia międzynarodowego 

festiwalu muzycznego w Muzeum POLIN . 

 

Ambasador, pracownicy ambasady i konsulatu spotykali się z przedstawicielami i wiodącymi 

postaciami lokalnych społeczności żydowskich, muzułmańskich i chrześcijańskich w celu 

omówienia niepokojących kwestii, zwrotu mienia osobom prywatnym i wspólnotom 

wyznaniowym oraz obaw tych społeczności związanych z narastającą nietolerancją oraz 

nastrojami antysemickimi i anty-muzułmańskimi. 

 

W dniu 8 marca Ambasador wygłosił wystąpienie podczas obchodów 50. rocznicy czystek z 

marca 1968 r., w czasie których komunistyczne władze wydaliły z kraju tysiące polskich 

Żydów. Wypędzenia nazwał bolesnym rozdziałem w historii Polski i podkreślił zbiorową 

odpowiedzialność za przeciwdziałanie tworzeniu warunków umożliwiających tolerowanie tak 

obrzydliwych czynów. 

 

W dniu 12 kwietnia pracownicy ambasady i konsulatu generalnego wzięli udział w 

Międzynarodowym Marszu Żywych. 

 

W dniu 16 września wysoki rangą przedstawiciel ambasady wygłosił wystąpienie podczas 

obiadu wydanego na cześć Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – osób ratujących Żydów 

podczas Holokaustu i okupacji nazistowskiej. 

 

Ambasada kontynuowała programy wymiany, prowadziła spotkania ze studentami  

i przyznawała granty na wydarzenia edukacyjne i kulturalne promujące wolność religijną  

i tolerancję. W dniu 25 października Ambasador otworzył międzynarodową konferencję 

edukacyjną poświęconą Holokaustowi, której Ambasada była współorganizatorem. 

Konferencja odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W jej ramach 

prowadzono szkolenia dla nauczycieli z kraju i zagranicy na temat tego, jak uczyć młodzież o 

Holokauście. Konferencja była częścią porozumienia o współpracy pomiędzy ambasadą a 

muzeum polegającego na wyborze i wysłaniu nauczycieli i edukatorów na szkolenia 
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dotyczące nauczania o Holokauście do Stanów Zjednoczonych. Ambasada sfinansowała 

wyjazd siedmiu nauczycieli do Stanów Zjednoczonych na szkolenie organizowane latem 

wspólnie z Muzeum POLIN i sponsorowane przez Stowarzyszenie Organizacji zajmujących 

się badaniami na temat Holokaustu. 

 

Ambasada finansowała udział przedstawicieli mediów, rządu, muzeów pamięci  

i społeczeństwa obywatelskiego w programach wymiany w Stanach Zjednoczonych 

dotyczących wolności religijnej. Dwunastu uczestników wzięło udział w programie 

dotyczącym nauczania o bolesnych rozdziałach w historii. Dziesięciu muzealników, wśród 

nich przedstawiciele Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Miejsca Pamięci  

i Muzeum w Treblince, odwiedziło podobne instytucje w Stanach Zjednoczonych. Celem 

wizyty było pokazanie, jak amerykańskie muzea pamięci prezentują bolesne historyczne 

tematy, korzystając z najnowszych technologii, metod i sposobów angażowania 

odwiedzających. 

 

Ambasada wsparła finansowo odbywający się w Warszawie Międzynarodowy Festiwal 

Filmowy Żydowskie Motywy, sponsorując udział w festiwalu czterech amerykańskich 

reżyserów filmowych oraz coroczny Festiwal Warszawa Singera i międzynarodowy Festiwal 

Kultury Żydowskiej odbywający się w dzielnicy żydowskiej w Krakowie, będący świętem 

żydowsko-polskiego dziedzictwa kulturowego. Konsulat Generalny w Krakowie udzielił 

wsparcia finansowego corocznemu Festiwalowi Kultury Żydowskiej w Krakowie oraz 

Żydowskiemu Muzeum Galicja w Krakowie. 

 

  


