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Afganistan:                                                                                                                           
Muzułmanie stanowią zdecydowaną większość (ponad 99,8%).                           
Chociaż nie jest ograniczona swoboda praktykowania innych religii,                     
nie można ich propagować, a tym bardziej doprowadzać do konwersji 
muzułmanów. Władze często ignorują przypadki prześladowania 
wyznawców innych religii. Osoby oraz organizacje podejrzewane o 
ewangelizowanie muzułmanów są zastraszane lub wręcz atakowane 
przez radykalnych muzułmanów.                                                                                                
Z powodu tych ograniczeń Kościół w Afganistanie prowadzi działalność            
w ukryciu.: https://www.gpch.pl/afganistan 

 

https://www.gpch.pl/mapa
https://www.radiomaryja.pl/kosciol/wspolczesne-przesladowania-chrzescijan/
https://www.gpch.pl/afganistan
https://www.gpch.pl/afganistan


Mapa Prześladowań: https://www.gpch.pl/mapa  

 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 

 
 

Algieria:                                                                                                                
Pojawiła się kampania skierowaną przeciwko Kościołowi.                               
Zaowocowała ona falą intensywnych prześladowań. Władze zamknęły 
kościoły domowe, a niektórych wierzących aresztowano.                                            
Kilka osób zostało oskarżonych o obrazę islamu.                                                           
Rząd nie zezwala na budowę nowych obiektów kościelnych.                                                                               
Wielu chrześcijan w Algierii to nawróceni muzułmanie,                                                       
którzy nie należą do zarejestrowanych kościołów.                                                                            
Praktykują oni swoją wiarę w ukryciu,                                                                                                 
w ramach kościołów domowych. https://www.gpch.pl/algieria 
 

 
 

Arabia Saudyjska:                                                                                    
Nawróconym na chrześcijaństwo Saudyjczykom grozi śmierć. W 2008 r. w Burajdzie 
zginęła młoda saudyjska kobieta, bo ujawniła rodzinie swoją chrześcijańską wiarę. 
Zamordował ją własny brat, muzułmański duchowny i członek policji religijnej.                                     
W 2011 r. weszło w życie rozporządzenie poddające cenzurze wszystkie saudyjskie blogi 
oraz internetowe serwisy informacyjne. Wg tego rozporządzenia mają one „nawoływać                    
do islamu” i ściśle przestrzegać prawa szariatu. Narzucone też zostały surowe ograniczenia 
odnośnie tematów, na jakie saudyjscy blogerzy mogą pisać.                                                                           
Przepisy te dają władzom saudyjskim prawo do zamykania blogów według                                

własnego uznania. https://www.gpch.pl/arabia-saudyjska 

 
 

Azerbejdżan:                                                                                                        
Wolność religijna jest w tym kraju ograniczana wskutek obaw przed rozwojem islamskiego 
ekstremizmu i niechęci wobec "zagranicznych" religii. Chrześcijańska działalność spotyka 
się ze sprzeciwem, zastraszaniem lub wręcz jawnymi przypadkami prześladowań. Na stan 
wolności religijnej wpływa też negatywnie fakt, że wyznawcy Chrystusa i Mahometa 
należą do różnych grup etnicznych. Od 2001 r. funkcjonuje w Azerbejdżanie Komitet ds. 
Pracy z Organizacjami Religijnymi. prowadzi on rejestrację wspólnot religijnych oraz 
cenzuruje literaturę o tematyce religijnej.                                                                                 
Niezarejestrowane wyznania chrześcijańskie są traktowane jako nielegalne, a ich 
członkowie są dyskryminowani i szykanowani. https://www.gpch.pl/azerbejdzan 

 

 
 

Bangladesz:                                                                                                   
Islam ma status religii państwowej.  Wolność religijna jest  stale 
ograniczana przez naciski islamistów, a w systemie prawnym 
brakuje zabezpieczenia dla mniejszości etnicznych i religijnych. 
Chrześcijanie są w większości przypadków dyskryminowani, 
którzy odmawiają im dostępu do publicznych studni,                                            
biją ich, wymuszają haracz lub niszczą ich narzędzia pracy. 
https://www.gpch.pl/bangladesz 

 
 

Białoruś:  wolność religijna jest gwarantowana konstytucyjnie, 

ale w rzeczywistości jest bardzo ograniczona.                                                  
Od 2002 r. wymagana jest rejestracja grup wyznaniowych. 
Proces ten jest jednak żmudny, kosztowny, a czasami kończy 

się niepowodzeniem.                                                                                  
Urzędnicy często wykorzystują media w celu zdyskredytowania 

mniejszości wyznaniowych, wyszydzania ich wierzeń i 
wzbudzania wrogości wobec nich. https://www.gpch.pl/bialorus 
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 Birma:                                                                                                         

Władze przyznają szczególny status buddyzmowi. Wolność religijna istnieje, przynajmniej w zapisach 

konstytucyjnych, a chrześcijaństwo i islam mają silną pozycję wśród kilku grup mniejszościowych. Jednak niektóre mniejszości 

chrześcijańskie, zwłaszcza Karenowie i Czinowie, są od lat mocno represjonowane przez 
wojsko. W ciągu ostatnich 10 lat żołnierze rządowi spalili ponad 3 000 chrześcijańskich 
wsi. Chrześcijan nie dopuszcza się do stanowisk w administracji państwowej, a kościołom 
odmawia się rejestracji, co czyni ich działalność nielegalną i naraża na represje. Chociaż 
władze starają się zniszczyć chrześcijaństwo (nazywane „wirusem C”), wiara chrześcijańska 
się rozprzestrzenia. Przeciwności, prześladowania i izolacja kształtują w chrześcijanach 
prężną i trwałą wiarę. https://www.gpch.pl/birma 

 

 
 

Chiny:                                                                                                              
Chrześcijanie „są nakłaniani”do ściągania Krzyży ze ścian: Urzędnicy przyznający zapomogi 
nakłaniali chrześcijan w ubogim chińskim powiecie, by zdjęli ze ścian swoich domów 
Krzyże i wizerunki Jezusa oraz zastąpili je portretami prezydenta Xi Jinpinga:  
https://misyjne.pl/misja/chiny-chrzescijanie-naklaniani-do-sciagania-krzyzy-ze-scian/         
https://epochtimes.pl/chrzescijanie-w-chinach-oplakuja-zburzenie-wielkiego-kosciola-
przez-policje/,   https://youtu.be/H1qVCVcuivE        https://youtu.be/cH-wdcJQqdM  
https://youtu.be/uuRnA_2eZqI     https://pl.aleteia.org/2019/07/24/mala-li-meczennica-
eucharystii-a-ty-co-bys-zrobil-w-obronie-jezusa/                                                     
https://www.gpch.pl/wiecej-wiadomosci-z-chin/1891-chiny-zniszczenie-kosciola-i-
aresztowania-w-niedziele-wielkanocna                                                       

 
 

Egipt:                                                                                                          
Chociaż egipska konstytucja dopuszcza możliwość dokonania konwersji 
religijnej, nawróceni na chrześcijaństwo muzułmanie nie mogą zmienić 
w dowodach osobistych nazwiska ani zapisów dotyczących wyznawanej 
religii. Bez tej zmiany chrześcijańskie kobiety są uznawane                                            
za muzułmanki i nie mogą wyjść za mąż za chrześcijanina.                                       

Dzieci z małżeństw oficjalnie uznanych za muzułmańskie (nawet, jeśli są 
one w rzeczywistości chrześcijańskie) są kształcone jako muzułmanie. 
Policja nie pozwala też osobom posiadającym islamskie imiona na 
wchodzenie do kościołów. https://www.gpch.pl/egipt 

 
 

Erytrea: od 2002 r. władze więziły, torturowały i zabiły wielu Erytrejczyków. Szacuje 

się, że obecnie w erytrejskich więzieniach przebywa od 2000 do 3000 chrześcijan. Są oni 
bardzo źle traktowani. Przetrzymuje się ich w warunkach urągających godności ludzkiej i 
torturuje. Wielu z nich przebywa w metalowych kontenerach pozbawionych wentylacji i 
toalet.: https://www.gpch.pl/erytrea   https://youtu.be/2W-yO5tOxS0 

https://pl.aleteia.org/2017/12/06/czy-wyrzekasz-sie-jezusa-codziennie-przez-2-lata-
zadawano-jej-to-samo-pytanie/    
https://pl.aleteia.org/2019/08/09/zamknieta-w-kontenerze-bo-nie-chciala-wyrzec-sie-
wiary/       

 
 

Etiopia: jest jednym z pierwszych na świecie państw chrześcijańskich. Od 1270 do 

1974 roku, Etiopski Kościół Prawosławny miał status kościoła państwowego. Reżim 
marksistowski prześladował chrześcijan, zwłaszcza ewangelicznych. Wiele kościołów 
zostało zniszczonych, a wierzący zostali rozproszeni. Od upadku komunistycznej władzy w 
1991 r. w kraju panuje wolność praktykowania i propagowania religii. Etiopii udawało się 
przez wieki skutecznie dawać opór ekspansji islamu. Współcześnie muzułmanie usiłują 
dokonać stopniowej islamizacji tego kraju poprzez oferowanie wsparcia w dziedzinie 
edukacji, zatrudnienia i finansów oraz szeroko zakrojony program budowy meczetów. 
Tworzą także klimat religijnego napięcia i strachu dokonując aktów przemocy wobec 
ewangelicznych chrześcijan. https://www.gpch.pl/etiopia 
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Filipiny:                                                                                                                   
są najbardziej schrystianizowanym krajem azjatyckim.                                  
Chrześcijanie są jednak zagrożeni w niektórych miejscach                                  
(głównie na Mindanao) napaściami marksistowskich rebeliantów                              
i muzułmańskich separatystów.                                                                               
 
Grupy te są odpowiedzialne za porwania, tortury, zabójstwa                                         
i zamachy bombowe, których ofiarą padają chrześcijańscy pracownicy, 
zwykli obywatele i turyści. https://www.gpch.pl/filipiny 

 

 
 

Indie: Konstytucja Indii zapewnia wszystkim religiom pełną wolność praktykowania i upowszechniania. W kraju jest 

jednak propagowana hindutwa, ideologia głosząca, że “Indie są tylko dla Hindusów”. Ugrupowania wyznające tę ideologię są 
odpowiedzialne za kampanie nienawiści wobec muzułmanów i chrześcijan jako wyznawców „obcych” religii. Napięcia na tle 
religijnym nasiliły się, kiedy ludzie żyjący na samym dnie systemu kastowego (Dalici) zaczęli masowo odwracać się od hinduizmu 
i przyjmować chrześcijaństwo. W sześciu stanach Indii wprowadzono w związku z tym prawo anty-konwersyjne, rzekomo w celu 
„ochrony” mas przed „przymusowym nawracaniem”, a w rzeczywistości dla zachowania kastowego porządku społecznego. 
Ekstremiści hinduistyczni wykorzystują to prawo do hamowania chrześcijańskiej działalności społecznej, ewangelizacyjnej i 
duszpasterskiej, a także do przymuszania chrześcijan do konwersji na hinduizm.     

Prześladowanie chrześcijan jest najbardziej intensywne w stanie Orisa. Po zabójstwie 
wybitnego hinduskiego przywódcy w 2008 r. hinduistyczni ekstremiści skierowali swój 
gniew przeciw chrześcijanom. 120 chrześcijan zostało zabitych a około 52 000 straciło swe 
domy. Zniszczono także setki kościołów. https://www.gpch.pl/indie 

 
 

Indonezja: Siła islamu i jego przewaga liczebna jest widoczna na scenie religijnej w 

postaci ograniczania działalności chrześcijańskiej i obecności chrześcijan w sferze 
publicznej. Wyznawcy Chrystusa muszą ubiegać się o specjalne pozwolenia na wznoszenie 
nowych miejsc kultu bądź na odprawianie nabożeństw w istniejących budynkach. Oprócz 
problemów stwarzanych przez władze indonezyjscy chrześcijanie muszą zmagać się z 
agresywnymi działaniami islamskich ekstremistów. Szczególnie narażone na taki są 
obszary zamieszkane przez duży odsetek ludności chrześcijańskiej (np. Moluki). W 
niektórych miejscach chrześcijanie zniknęli całkowicie. Część z nich zginęła, pozostali 
opuścili swe domy. https://www.gpch.pl/indonezja 

 

 
 Irak: Od obalenia w 2003 r. reżimu Saddama Husajna kraj ten jest areną działalności różnej maści 

grup terrorystycznych. Liczne akty przemocy, często motywowane religijnie, uderzają w dużym stopniu w 

chrześcijan. W tym zdominowanym przez muzułmanów kraju chrześcijanie są postrzegani jako element 

obcy i kolaboranci świata zachodniego, chociaż żyli tu na długo przed pojawieniem się islamu. 
Prześladowania irackich wyznawców Chrystusa nasiliły się w ostatnich latach. Muzułmańscy ekstremiści 

usiłują zmusić ich do opuszczenia kraju. Udało się to na przykład w Mosulu, z którego uciekła połowa 

mieszkających tam chrześcijan po serii ataków bombowych w 2009 r. Jednym z najbardziej brutalnych 
antychrześcijańskich aktów przemocy był atak na katedrę kościoła katolickiego obrządku syryjskiego w 

Bagdadzie dokonany 31 października 2010 r. Islamscy terroryści zastrzelili wtedy 58 osób i ranili co 

najmniej 60 innych. Wskutek licznych aktów przemocy setki tysięcy Irakijczyków, tak chrześcijan jak i 
muzułmanów, opuściło kraj w trosce o swoje życie. Wielu innych zostało przesiedlonych do mniej 

zagrożonych regionów Iraku, głównie do Kurdystanu. https://www.gpch.pl/irak 

 
 Iran: Po 2005 r. nasiliły się prześladowania niektórych mniejszości religijnych, między innymi 

chrześcijan. Władze ścigają zwłaszcza osoby, które porzuciły islam. Sądy mają prawo skazywać na 

śmierć mężczyzn oskarżonych o apostazję. Kobietom w takim przypadkach grozi kara dożywotniego 

więzienia. Chrześcijańska działalność, taka jak ewangelizacja, nauczanie biblijne, czy publikowanie 
literatury religijnej, nie może być w ogóle prowadzona w języku perskim. Pewną swobodę w 

praktykowaniu wiary mają mniejszości etniczne, na przykład Ormianie. Jednak mimo zastraszania, 

aresztowań, konfiskat czy grzywien Kościół w Iranie rozwija się. Wybór Hasana Rouhaniego na nowego 
prezydenta Iranu w 2013 r. przyniósł nadzieję na zmianę sytuacji w tym kraju. Niemniej jednak jak na 

razie poza słownymi deklaracjami niewiele się zmieniło. Chrześcijaństwo w dalszym ciągu jest 

postrzegane jako zagrożenie dla reżimu. Wielu liderów chrześcijańskich, jak również innych osób 
niewygodnych dla władzy, odsiaduje długoletnie wyroki w niezwykle ciężkich więzieniach. 

https://www.gpch.pl/iran 
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Izrael:                                                                                                                        
jest państwem demokratycznym i świeckim. Gwarantuje swoim obywatelom 
wolność religijną. Żydzi przez wieki doświadczali ogromnych prześladowań 
zarówno na tle etnicznym jak i religijnym. Przed 2009 r. Żydzi wierzący w Jezusa 
jako Mesjasza byli w tym kraju prawnie dyskryminowani. Obecnie 
mesjanistyczni Żydzi mogą rejestrować swoje zgromadzenia religijne i wznosić 
domy modlitwy. Jednak ortodoksyjne ugrupowania żydowskie nieustannie 
naciskają na wprowadzenie ustaw anty-konwersyjnych. Dokonują też aktów 
agresji wobec chrześcijan.: https://www.gpch.pl/izrael 

 
 

Jemen:  
Konstytucja Jemenu stwierdza, że islam jest religią państwową, a szariat 
jest źródłem wszelkiego prawa. Nawracanie muzułmanów jest 
zabronione. Jeżeli ekspatrianci nie prowadzą ewangelizacji, to jemeńskie 
władze nie wtrącają się w praktykowanie przez nich wiary. Obywatele 
Jemenu nie mają prawa do konwersji na chrześcijaństwo (i inne religie). 
Za stwierdzone odstępstwo od islamu mogą zostać ukarani śmiercią. 

Chrześcijanie nawróceni z islamu są także zagrożeni przez 

islamskich ekstremistów. https://www.gpch.pl/jemen 

 
 

Jordania: Islam jest w Jordanii religią państwową, jednak jej konstytucja 

zakazuje dyskryminacji i promuje swobodne wyznawanie przekonań religijnych i 
praktykowanie wiary. Kościół jest widoczny w sferze publicznej i cieszy się 
względną wolnością. Pod pewną presją znajdują się jednak kościoły ewangeliczne. 
Jordania jest obszarem działania i bazą wypadową wielu chrześcijańskich misji. 
Działalność chrześcijańska na Bliskim Wschodzie byłaby mocno upośledzona w 
razie ograniczenia wolności religijnej w tym kraju. Dla części nawróconych 
chrześcijan życie w Jordanii jest trudne z powodu presji ze strony rodziny, 
współpracowników i społeczeństwa. Niektórzy z nich udają się z tego powodu na 

emigrację. https://www.gpch.pl/jordania 

 

 
 

Kazachstan: Konstytucja Kazachstanu gwarantuje wolność religijną. Czynione 

są jednak próby nałożenia obowiązku rejestrowania się na związki wyznaniowe. 
Projekt stosownej ustawy został uznany w 2009 r. za niezgodny z konstytucją. 
Jednak prezydent zaproponował wniesienie do niej poprawek, aby mogła zostać 
uchwalona. Mimo braku podstaw prawnych organa władzy od pewnego czasu 
konsekwentnie wymagają rejestracji. W kraju obserwuje się także odrodzenie 
tradycyjnego islamu. Kilka państw muzułmańskich niezwykle hojnie łoży na 
działalność muzułmańskich misjonarzy w Kazachstanie. Liczba zarejestrowanych 
meczetów wzrosła z 46 w 1989 r. do 1 282 w 2002 r. Funkcjonuje ponadto wiele 

niezarejestrowanych meczetów. https://www.gpch.pl/kazachstan 

 

 

 
 

Kirgistan:                                                                                                                               
pozostaje świeckim państwem, mimo pewnego nacisku ze strony ugrupowań 
muzułmańskich i prawosławnych, chcących zapewnić sobie status wyłączności. 
Od 2007 r. w kraju obserwuje się rosnącą kontrolę władz nad działaniami o 
charakterze religijnym. Powszechna jest praktyka odmawiania rejestracji 
kościołom. Rząd widzi też  zagrożenie w ekstremistycznych ruchach 
muzułmańskich. W 2005 r. uchwalono ustawę przeciwko ekstremizmowi, a w 
2009 r. nową ustawę o działalności religijnej. https://www.gpch.pl/kirgistan 
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Kolumbia:   
Mimo panoszących się w kraju przestępczości, bezprawia, terroru i 
zbrodni, kolumbijski Kościół stale się rozwija. Konstytucja z 1991 r. 
przyznała większą swobodę mniejszościom etnicznym i religijnym. W 
1933 roku liczba ewangelicznych chrześcijan wynosiła tylko 15 000. W 
2010 r. było ich już 3,5 miliona. Liczbę charyzmatyków ocenia się na 18 
procent populacji. Akcje ewangelizacyjne organizowane lokalnie i na 
skalę krajową zaowocowały znacznym wzrostem liczby kościołów i 
wierzących. https://www.gpch.pl/kolumbia 

 
 

Korea Północna:  nie uznaje prawa do wolności religijnej i jest to 

zasada funkcjonowania państwa. Nie wiadomo jak wygląda pod tym 
względem sytuacja w innych rejonach państwa. https://www.przewodnik-

katolicki.pl/Archiwum/2015/Przewodnik-Katolicki-32-2015/Wiara-i-Kosciol/Dwustu-

katolikow-Korea-Polnocna  To kraj, w którym jest zakaz obchodów Bożego 
Narodzenia. 24. XII, obchodzą rocznicę urodzin babci Kim Dzong Una. W tym 
roku była ona wyjątkowa, bo setna. https://natemat.pl/226161,niezwykle-swieto-
babci-rewolucjonistki-tak-w-korei-polnocnej-obchodzono-wigilie-bozego-narodzenia# 
Video: https://youtu.be/RlpK0L3pAzM   https://youtu.be/hjUqohT-hWs   
https://youtu.be/sT6D7lfRzHU      

 
 

Kuba:  W pierwszych latach rządów komunistycznych wszelka działalność kościoła 

podlegała ścisłej kontroli, a wolność religijna była znacznie ograniczona. W 1992 r. 
zmieniona została konstytucja i Kuba z państwa ateistycznego stała się państwem 
świeckim. Represje ze strony władzy zmalały, jednak nie zanikły zupełnie. Rozwój Kościoła 
jest bowiem postrzegany jako zagrożenie dla stabilności reżimu. Władze usankcjonowały 
protestancką Kubańską Radę Kościołów, która wspiera jedynie formy wiary zgodne z 
rewolucyjnymi ideałami. Reżim obawia się osłabienia komunizmu przez zaangażowany 
społecznie Kościół, jak to miało miejsce w Europie Wschodniej oraz w Chinach. 
Naśladowanie Jezusa na Kubie pozostaje więc nadal decyzją pociągającą za sobą ofiary. 

https://www.gpch.pl/kuba 

 
 

Laos:                                                                                                                  
Prześladowanie chrześcijan przez komunistyczne władze było szczególnie 
intensywne w latach 1975-1978. Po tym okresie represje co prawda osłabły,                      
ale chrześcijanie nadal są monitorowani i atakowani.                                                                
Wiele ze swojego dawnego wpływu odzyskał buddyzm, ale jednocześnie mocno 
wymieszał się on z animizmem. Prześladowania chrześcijan mają charakter 
cykliczny i bardziej lokalny niż ogólnokrajowy. We wszystkich jednak 
przypadkach są to intensywne i bezlitosne działania. Działalność misjonarska 
jest zabroniona. https://www.gpch.pl/laos 

 

 
 

Malediwy:  Islam jest jedyną religią uznawaną na Malediwach. Otwarte 

praktykowanie innych religii jest zabronione. Silnie jest promowany islam 
sunnicki w celu zachowania jedności narodowej i stabilności władzy. Prawie 
wszyscy wyznawcy innych religii to obcokrajowcy. 
W 1998 r. wszyscy znani chrześcijańscy cudzoziemcy zostali wydaleni z kraju, a 
malediwskich chrześcijan aresztowano. Wypuszczono ich dopiero pod silnym 
naciskiem społeczności międzynarodowej. Znane są przypadki, że obywatele 
Malediwów, którzy stali się chrześcijanami za granicą, znikali bez wieści po 
powrocie do kraju. https://www.gpch.pl/malediwy 
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Korea Północna. Spotkamy się w niebie
 

Ciemnooka dziewczynka 
spojrzała na swoją mamę w 
oczekiwaniu na jej decyzję.  

Wcześniej tego ranka milicjanci 
skrępowali matkę dziewczynki, 
ich duchownego i 26 innych osób 
z północnokoreańskiej wioski 
Goksan i zaprowadzili ich przed 
wrzaskliwy tłum komunistów. 

 

Wyprzyjcie się Chrystusa albo umrzecie – jeden ze strażników zwrócił się rozkazującym tonem do chrześcijan. 
Słowa te zmroziły krew w żyłach dziewczynki. Jak mogą prosić ją, żeby wyparła się Jezusa? W swoim sercu była 
przecież przekonana, że On jest prawdziwym Bogiem. Wszyscy spokojnie odmówili. Potem strażnik krzyknął: 
„Wyprzyjcie się Chrystusa albo powiesimy wasze dzieci”. Dziewczynka spojrzała na swoją mamę. Chwyciła ją 
za rękę, wiedząc, jak bardzo mama ją kocha. Kobieta powiedziała: „Dzisiaj, kochanie, spotkamy się w niebie”. 
Wszystkie dzieci powieszono. Pozostałych zaprowadzono na drogę i zmuszono do położenia się przed dużym 
walcem parowym. Komuniści krzyczeli: Wyprzyjcie się swojego Jezusa albo zostaniecie zmiażdżeni przez walec  
Gdy kierowca uruchomił silnik ciężkiego walca, wierzący zaczęli śpiewać pieśń „Bardziej kochać Cię, o Chryste”  

Od samego początku swego panowania koreańscy komuniści zamykali kościoły, ale nie byli w stanie zatrzymać 
ruchu mnożących się spotkań modlitewnych. Jeszcze w pierwszych latach XX w. w Pjongjang, obecnej stolicy 
KRLD, istniało 100 kościołów, miasto zwano „Jerozolimą Wschodu”. Bez względu na pogodę, o wsch słońca 
spotykały się tysiące ludzi. Władze zareagowały na to okrutnymi prześladowaniami. (krzyżowali, obcinali język, 
dzieciom przebijano bębenki uszu. Kościół, choć straszliwie prześladowany, dotrwał do naszych czasów.  
Ocenia się, że przynajmniej co piąty chrześcijanin w tym kraju jest uwięziony w obozie pracy. Posiadanie Biblii, 
uczestniczenie w chrześcijańskich spotkaniach, a nawet wypowiedzenie słów „Bóg” czy „Jezus” zagrożone jest 
karą śmierci. Ocenia się, że w Korei jest 30 obozów koncentracyjnych, w których przebywa 200 000 więźniów, 
z czego 70 000 stanowią chrześcijanie. W książce „Oczy zwierząt bez ogona” (tak się nazywa chrześcijan w Korei Płn), czytam:   
„Chrześcijanie dostawali mniej jedzenia i byli dotkliwiej karani niż inni. Raz czy dwa razy w miesiącu wszyscy 
musieli zbierać się w sobotę lub niedzielę na placu, a jednemu lub dwóm chrześcijanom kazano publicznie 
wyrzec się swojej wiary. Jeśli tego nie zrobili, byli bici lub dźgani ostrym kijem bambusowym. Byłam zdumiona, 
gdy chrześcijanie wybierali cierpienie i nie chcieli zdradzić swego Boga. Często śpiewali pieśni albo po prostu 
mówili: «Amen». Strażnicy wściekali się i często ich zabijali. Chrześcijanie musieli też wykonywać najcięższe i 
najbardziej niebezpieczne prace, jak te w fabryce gumy. Jeśli strażnikowi udało się zmusić kogoś do wyparcia 
się wiary, otrzymywał wówczas awans. Czasami musieliśmy chodzić po ciele chrześcijanina, aż do jego 
śmierci”. W Korei Północnej ludzie giną właściwie każdego dnia za przypadkową uwagę czy komentarz, za 
przeprawę do Chin po żywność dla rodziny, albo po prostu za samo bycie chrześcijaninem. Wyszukiwaniem 
ofiar zajmuje się mocno rozbudowana służba bezpieczeństwa, którą wspierają liczni tajni agenci, komitety 
sąsiedzkie, zwykli donosiciele. A wszystko po to, aby wyłapywać wrogów ludu. Los chrześcijan właściwie 
nikogo nie interesuje. https://misyjne.pl/misja/korea-poludniowa-spotkamy-sie-w-niebie-misyjne-drogi/
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Malezja                                                                                                                            
Oficjalną religią kraju jest sunnicki islam. Konstytucja daje szerokie prawa 
mniejszościom etnicznym i wyznaniowym. Władze podejmują jednak różne 
działania dyskryminujące nie-malajskich obywateli. Prawo szariatu, teoretycznie 
dotyczące tylko muzułmanów, zastępuje w rzeczywistości prawa konstytucyjne w 
wielu kwestiach. Nawracanie muzułmanów jest nielegalne.                                                       
Ponadto podejmowane są intensywne starania, także legislacyjne, w celu 
nakłaniania członków mniejszości etnicznych i religijnych do przechodzenia na 
islam. Opór stawiany władzy w tej kwestii bywa karany chłostą lub pozbawieniem 

wolności. https://www.gpch.pl/malezja 

 

 
 

Maroko:                                                                                                                                                                      

Religią państwową Maroka jest sunnicki islam. Obecność chrześcijan i Żydów jest 
tolerowana. Mówienie o Chrystusie i zapraszanie przyjaciół do domu na dyskusję jest 
legalne, ale władze uważnie monitorują wszelką znaną im działalność chrześcijańską.                               
Rząd nie akceptuje też istnienia rodzimego kościoła marokańskiego. 
W 2010 r. deportowano dużą liczbę zagranicznych chrześcijan i zamknięto instytucje o 
chrześcijańskim charakterze (np. domy dziecka). Miejscowi chrześcijanie są prześladowani 
i zastraszani przez policję. Niektórzy zostali uwięzieni i oskarżeni o prozelityzm. Media 

wzbudzają uprzedzenia wobec ewangelii. https://www.gpch.pl/maroko 
 

 
 

Nepal:                                                                                                                                        
Do 2008 r. Nepal  był jedyną monarchią na świecie, w której dominującą rolę 
odgrywał hinduizm. Zmianę ustroju na republikański wymusiły lata protestów 
społecznych i marksistowskiej rebelii. Przemiany społeczne w Nepalu przynosiły 
też ze sobą stopniową poprawę w zakresie wolności wyznawania i praktykowania 
religii. Jednak mimo liberalizacji polityki władz w tym zakresie, lokalne 
prześladowania chrześcijan nadal mają miejsce, szczególnie wobec tych, którzy 
dzielą się swoją wiarą z wyznawcami hinduizmu. Osoby porzucające hinduizm na 
rzecz innej religii są narażeni na społeczne odrzucenie i przemoc. 

https://www.gpch.pl/nepal 

 

 
 

Nigeria:                                                                                                                                                
W 1999 roku muzułmańscy przywódcy wprowadzili prawo szariatu w 12 
północnych stanach i na niektórych obszarach czterech innych stanów. 
W ostatnim czasie doszło do znacznego nasilenia przemocy wobec chrześcijan w 
północnej i środkowej Nigerii. W wyniku licznych aktów terroru i pogromów 
śmierć poniosły tysiące osób, w tym wielu duchownych. Islamscy ekstremiści 
spalili też wiele kościołów i domów należących do chrześcijan. Jak dotąd 
niewiele zrobiono, aby skutecznie powstrzymać terrorystyczną działalność 
radykalnych ugrupowań islamskich. https://www.gpch.pl/nigeria 
 

 
 

Pakistan: W Pakistanie pojawiły się ostatnio skandaliczne i alarmujące przypadki 

łamania wolności religijnej. Niektóre osoby wykorzystują kryzys spowodowany pandemią i 

rozpacz wielu biednych ludzi do nawracania ich na islam poprzez szantażowanie 

możliwością udzielenia pomocy. W zamian za przyjęcie islamu można otrzymać coś do 

jedzenia. Są też “siłowe nawrócenia” młodych hinduistek i chrześcijanek na islam, i 

przymusowe małżeństwa z muzułmanami. Po takim nawróceniu kobieta nie może się 

wycofać, ponieważ apostazja karana jest śmiercią”.  
https://www.radiomaryja.pl/informacje/dramatyczna-sytuacja-chrzescijan-w-pakistanie-
w-czasie-pandemii-koronawirusa/ 
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Somalia:                                                                                                                                      
Sunnicki islam jest oficjalną religią Somalii.                                                                                             
W 2009 r. parlament Somalii uchwalił, iż jedynym obowiązującym prawem w kraju 
będzie szariat. W 1991 r., po obaleniu socjalistycznej dyktatury Mohammeda Siad 
Barre, większość z kilkuset somalijskich chrześcijan rozpoczęła podziemną 
działalność religijną lub uciekła z kraju, szukając schronienia za granicą. W samej 
Somalii żyje obecnie prawdopodobnie około 4000 chrześcijan, a dwa razy tyle 
mieszka w diasporze. Niezwykle trudna jest sytuacja chrześcijan, zwłaszcza 
byłych muzułmanów, na terenach opanowanych przez Al-Szabab. Są oni zwykle 
zabijani po dekonspiracji. https://www.gpch.pl/somalia 

 

 
 

Sri Lanka:                                                                                                                                                        

Religią państwową na Sri Lance jest buddyzm.                                                                   
Chrześcijaństwo jest często postrzegane jako obca religia, a ewangelizacja 
traktowana jako nieetyczna zachęta do zmiany religii. Prześladowania 
chrześcijan pojawiają się falami i mają wtedy gwałtowny przebieg. W ostatnich 
latach zniszczonych bądź uszkodzonych zostało ponad 250 kościołów. Represje 
są jednak obosieczną bronią. Z jednej strony stwarzają u wierzących poczucie 
zagrożenia, jednak z drugiej przyczyniają się do wzrostu Kościoła i rozpalenia 
duchowej żarliwości. https://www.gpch.pl/sri-lanka 

 

 
 

Sudan:                                                                                                                                    
Religią większościową w Sudanie jest sunnicka odmiana islamu, wyznawana 
głównie przez ludność pochodzenia arabskiego. Konstytucja tego kraju gwarantuje 
pewien zakres wolności religijnej, jednak w praktyce jest ona często ograniczana. 
Represje wobec chrześcijan zamieszkujących północną część kraju nasiliły się po 
ogłoszeniu niepodległości przez Sudan Południowy. Dochodziło do napadów oraz 
przypadków konfiskaty chrześcijańskich szkół i burzenia budynków kościelnych. 
Rząd próbuje też różnymi środkami zmusić chrześcijan, by wyemigrowali do 
Sudanu Południowego. https://www.gpch.pl/sudan 

 

 
 

Syria: Kościoły prawosławny i katolicki istniały w Syrii długo przed islamem.  Do 

wybuchu wojny domowej w 2011 r. mniejszość chrześcijańska w Syrii cieszyła się 
względną wolnością, chociaż nie mogła otwarcie głosić ewangelii muzułmanom. 
Wojna domowa przynosi wiele ofiar wśród ludności cywilnej. Chrześcijanie stali się 
szczególnym obiektem ataków ze strony islamistycznych bojówek wspierających 
opozycję. W różnych miejscach dokonuje się na nich gwałtów i mordów. Wydaje 
się, że celem islamskich radykałów jest usunięcie chrześcijan z Syrii. Udało się im 
to już na przykład w Hims, gdzie różnymi formami terroru i groźbami zmusili 
wszystkich wyznawców Jezusa do wyjazdu. Przed rewoltą w Hims istniała druga 
co do wielkości gmina chrześcijańska w Syrii. https://www.gpch.pl/syria 
 

 

 
 

Tadżykistan:                                                                                                                       
Prawa człowieka w tym kraju są często łamane, a podstawowe wolności, w tym 
wolność religii, pozostają na papierze. Prowadzenie edukacji i działalności 
wydawniczej o charakterze religijnym jest bardzo trudne, a często nawet 
nielegalne. Władze wymagają rejestrowania związków wyznaniowych, jednak 
proces ten jest bardzo trudny. W kwietniu 2009 r. weszło w życie bardzo 
restrykcyjne prawo wyznaniowe, które ograniczyło możliwości otwierania nowych 
miejsc sprawowania kultu, wprowadziło cenzurę literatury religijnej i umocniło 
kontrolę państwa nad edukacją religijną. https://www.gpch.pl/tadzykistan 
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Turcja: Od 1923 r. Turcja jest formalnie świecką republiką. Mimo wielu reform 

rządu, mających na celu wprowadzenie Turcji do Unii Europejskiej, brakuje nadal 
oznak poprawy sytuacji w zakresie wolności religijnej. Jest ona wprawdzie 
zagwarantowana w konstytucji, jednak odbywanie spotkań o charakterze religijnym 
możliwe jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych. W praktyce urzędnicy 
utrudniają mniejszościom religijnym wznoszenie miejsc sprawowania kultu. Ci, 
którzy odważają się otwarcie wyznawać Chrystusa są szykanowani, zastraszani i 
więzieni. Odnotowane w ostatnich latach groźby śmierci rzucane pod adresem 
chrześcijan oraz przypadki dokonywanych na nich morderstw rzucają światło na 
trudną rzeczywistość, w jakiej przyszło im żyć. https://www.gpch.pl/turcja 

 

 
 

Turkmenistan: Konstytucja tego kraju gwarantuje wolność wyznania. W 

praktyce jednak ta wolność przysługuje tylko sunnickiemu islamowi i Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej. Wszystkie inne odmiany islamu i religie mniejszościowe są 
represjonowane. Wrogość względem przejawów jakiejkolwiek nie-prawosławnej 
chrześcijańskiej aktywności religijnej utrzymuje się od ponad 10 lat. Niemal 
wszyscy zagraniczni chrześcijanie zostali wydaleni z Turmenistanu. Lokalne 
zgromadzenia chrześcijańskie są zastraszane i obciążane zakazem odprawiania 
nabożeństw. Rejestracja kościołów jest bardzo trudna, prawie niemożliwa. A jeżeli 
nawet się powiedzie, to poddaje ona taką grupę wyznaniową jeszcze ściślejszemu 
nadzorowi. https://www.gpch.pl/turkmenistan 

 
 

Uzbekistan: Uzbekistan jest państwem świeckim, promującym umiarkowaną, 

ściśle kontrolowaną formę islamu. Radykalne ugrupowania muzułmańskie są 
surowo represjonowane. Chrześcijanie stali się ofiarami wojny państwa z 
islamistami. Szczególnie źle traktowani są etniczni Uzbecy, którzy nawracają się 
do Chrystusa. Wspólnoty religijne mają obowiązek rejestracji. Jednak tylko 
niektóre, uznane przez państwo wyznania mogą starać się o rejestrację. Proces 
rejestracji jest nierzadko opóźniany przez urzędników lub kończy się decyzją 
odmowną. Policja dokonuje często nalotów na kościoły i zamyka te, które nie 
mogą się wykazać stosownymi dokumentami. Zabroniona jest też działalność 
ewangelizacyjna i misyjna oraz nauczanie religii. https://www.gpch.pl/uzbekistan 
 

 

 
 

Wietnam:                                                                                                                         
Konstytucja Wietnamu gwarantuje wolność sprawowania kultu. Władze 
ograniczają jednak działalność wielu grup religijnych, pozwalając na oficjalne 
funkcjonowanie tylko niektórym z nich. Kościoły niezarejestrowane oraz 
chrześcijanie z mniejszości etnicznych doświadczają szykan, dyskryminacji, a 
niekiedy nawet jawnych prześladowań. Odnotowano w Wietnamie liczne przypadki 
nalotów na spotkania chrześcijańskie, burzenia miejsc sprawowania kultu, 
brutalnego pobicia wiernych, konfiskaty dóbr, czy zmuszania do wyrzeczenia się 
wiary. Wielu chrześcijan zostało uwięzionych. Są oni przetrzymywani z dala od 
swych stron rodzinnych, by utrudnić im kontakty z bliskimi. Niektórzy aresztowani 
chrześcijanie zostali zakatowani na śmierć. https://www.gpch.pl/wietnam 

 

Kościół katolicki w Japonii 

 
 

Japonia:  https://youtu.be/c1UeXJNRmcU   „Nacinali im skórę za uszami, gotowali 

żywcem  https://tygodnik.tvp.pl/36540473/nacinali-im-skore-za-uszami-zeby-krew-
powoli-sciekala-gotowali-zywcem-w-goracych-wulkanicznych-zrodlach                                                      
„Choć prześladowania i wynikające stąd ukrywanie własnej wiary należą już przeszłości,     
to jednak wśród japońskich katolików nadal są żywe ślady tamtych czasów. Dotyczy to 
zwłaszcza rodzin, które są potomkami chrześcijan ukrytych, przede wszystkim na południu 
Japonii. Dla nich wiara jest czymś bardzo cennym, czego należy strzec i chronić przed 
wpływami z zewnątrz. Wiarę się przekazuje, ale w rodzinie. Jest to wiara głęboka, ale mało 
misyjna, mało otwarta na zewnątrz. Obok tego są też chrześcijanie, którzy sami, jako 
dorośli poprosili o chrzest. Ponieważ sami otrzymali wiarę, łatwiej też dzielą się nią z 
innymi. W japońskim Kościele istnieją więc te dwa nurty, dwa bieguny.“ 

 

 

https://www.gpch.pl/mapa
https://www.gpch.pl/turcja
https://www.gpch.pl/turcja
https://www.gpch.pl/turkmenistan
https://www.gpch.pl/turkmenistan
https://www.gpch.pl/uzbekistan
https://www.gpch.pl/uzbekistan
https://www.gpch.pl/wietnam
https://www.gpch.pl/wietnam
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_w_Japonii
https://youtu.be/c1UeXJNRmcU
https://tygodnik.tvp.pl/36540473/nacinali-im-skore-za-uszami-zeby-krew-powoli-sciekala-gotowali-zywcem-w-goracych-wulkanicznych-zrodlach
https://tygodnik.tvp.pl/36540473/nacinali-im-skore-za-uszami-zeby-krew-powoli-sciekala-gotowali-zywcem-w-goracych-wulkanicznych-zrodlach


 

             OBÓZ   KONCENTRACYJNY   W   OŚWIĘCIMIU                                                                                
.                        Konzentrationslager Auschwitz                                                                                                                                

W bloku XI zabijano ludzi gazem - cyklon B, uruchomiono komorę gazową. Był to początek systematycznej ZAGŁADY LUDZI. 

 
 

Obóz  Auschwitz II na terenie wsi Brzezinka (Birkenau), 175 ha,  250 baraków,  4 krematoria z komorami gazowymi. 

 
Droga Krzyżowa w Brzezince http://www.cdim.pl/edukacja/zasoby-edukacyjne/teksty/51-modlitwy/45-drogakrzyzowa 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5yICBKLPHsQ  http://www.maksymilian.bielsko.opoka.org.pl/maksymilian7_2.php 

 
http://krzyszkowice.dabrowaszlachecka.pl/20120310_ogolnopolska_droga_krzyzowa_trzezwosciowa_oswiecim_brzezinka.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
WIGILIA W MAJDANKU :  https://pl.aleteia.org/2016/12/24/wigilia-na-majdanku-czy-w-piekle-na-ziemi-mozna-swietowac-przyjscie-mesjasza/

 

„ Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, 

zapomnij o mnie” A. Mickiewicz 

Blok XI zabijano 
ludzi cyklonem B 
Uruchomiono 
komorę gazową. 
 

Był to początek 
systematycznej 
zagłady ludzi. 

http://www.cdim.pl/edukacja/zasoby-edukacyjne/teksty/51-modlitwy/45-drogakrzyzowa
https://www.youtube.com/watch?v=5yICBKLPHsQ
http://www.maksymilian.bielsko.opoka.org.pl/maksymilian7_2.php
http://krzyszkowice.dabrowaszlachecka.pl/20120310_ogolnopolska_droga_krzyzowa_trzezwosciowa_oswiecim_brzezinka.php
https://pl.aleteia.org/2016/12/24/wigilia-na-majdanku-czy-w-piekle-na-ziemi-mozna-swietowac-przyjscie-mesjasza/
https://pl.aleteia.org/2016/12/24/wigilia-na-majdanku-czy-w-piekle-na-ziemi-mozna-swietowac-przyjscie-mesjasza/


G O L G O T A :  DOLINA ŚMIERCI - miejsce masowego mordu mieszkańców Bydgoszczy i okolic. 

 
 

Od 1947 r. „Dolina Śmierci” jest miejscem odbywania – początkowo potajemnych – nabożeństw Drogi Krzyżowej 

ku czci pomordowanych. Po wizycie papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy w 1999 r. i jego apelu o "upamiętnienie 

męczenników naszych czasów", powstały w „Dolinie Śmierci” stacje „Drogi Krzyżowej – Golgoty XX wieku”. 
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/32389-bydgoszcz-dolina-smierci 

 

 

 

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/32389-bydgoszcz-dolina-smierci


 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/05/15/ukochane-dzieci-stalina-w-morderczym-marszu-po-syberii/ 

 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/03/31/polak-niekatolik-brutalna-smierc-w-katyniu-zniweczyla-podzialy-religijne-i-kulturowe/ 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/03/17/tajna-operacja-keelhaul-w-czasie-ii-wojny-brytyjczycy-wydali-kozakow-na-okrutna-smierc/ 

 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/03/15/katyn-ostatnia-droga/ 

 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Chora ideologia – przerażające eksperymenty 

Niemców w czasie II wojny światowej 
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/02/24/chora-ideologia-
przerazajace-eksperymenty-niemcow-w-czasie-ii-wojny-swiatowej/ 

 
 

 
 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/05/15/ukochane-dzieci-stalina-w-morderczym-marszu-po-syberii/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/03/31/polak-niekatolik-brutalna-smierc-w-katyniu-zniweczyla-podzialy-religijne-i-kulturowe/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/03/17/tajna-operacja-keelhaul-w-czasie-ii-wojny-brytyjczycy-wydali-kozakow-na-okrutna-smierc/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/03/15/katyn-ostatnia-droga/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/02/24/chora-ideologia-przerazajace-eksperymenty-niemcow-w-czasie-ii-wojny-swiatowej/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/02/24/chora-ideologia-przerazajace-eksperymenty-niemcow-w-czasie-ii-wojny-swiatowej/


                                                                                                                                                                  
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/03/07/czy-ofiary-zbrodni-katynskiej-same-pchaly-sie-w-ramiona-smierci/ 
 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/02/11/historie-ocalone-od-zapomnienia-wywiad-z-anna-herbich/ 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/02/01/zapomniane-ludobojstwo/ 
 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/01/25/zosia-dziewczynka-ktora-pokonala-hitlera/ 
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https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/02/01/zapomniane-ludobojstwo/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/01/25/zosia-dziewczynka-ktora-pokonala-hitlera/


 

     OBOZY KONCENTRACYJNE W POLSCE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 

Obozy na ziemiach polskich 1944–1958, tworzone w miejscu byłych niemieckich obozów koncentracyjnych lub 
ich filii,na podstawie dekretu PKWN z 31.08.1944, dla Polaków, Niemców, Ukraińców, Greków, Łotyszy,  
Węgrów, Czechów, Rumunów, Białorusinów, Ukraińców, Estończyków, Austriaków, Holendrów, Francuzów i 
Jugosłowian. Pierwszy obóz polski w 1944 w Krzesimowie i kolejne w Mrowino, Zgoda, Studzieniec, Jaworzno, 
Zimne Wody, Potulice, Jarosław, Mysłowice, Mielęcin, Wadowice, Krotoszyn, Łódź, Gdańsk, Popkowice, 
Poniatowa, Łęgnowo, Głaz, Kcynia, Krzesimów, Gronowo, Inowrocław, Złotów, Oświęcim, Janikowo, Jaksice, 
Gniewkowo, Będzin, Targowa Górka, Abramów, Stalowa Wola, Rudak, Kruszwica, Warszawa, Sikawa, Głaz, 
Gronowo, Mrowino, Potulice, Targowa Górka, Warszawa ul. Gęsia. (57 700 osób...   
W 1944–45 pod kontrolą NKWD i Gł. Zarządu Informacji WP były obozy koncentracyjne na wsch. rubieżach 
Polski w Miednikach k. Wilna; na Zamku Lubelskim, na Majdanku, w Poniatowej, Krzesimowie, Krześlinie, 
Bakończycach, Białymstoku, Bytomiu, Chełmnie, Chodczu, Ciechanowie, Dęblinie, Działdowie, Elblągu, 
Gorzowie Wielkopolskim, Grabowie nad Pilicą, Grudziądzu, Hrubieszowie, Mątwach, Iławie, Kędzierzynie, 
Kętrzynie, Kijanach, Kraskowie, Krzystkowicach, Lędzinach, Łabędach, Mysłowicach, Nakle nad Notecią, Opolu, 
Ostrowi Mazowieckiej, Otwocku, Pile, Poznaniu, Pustkowie, Pyskowicach, Toszku, Raciborzu, Rembertowie, 
Rykach, Sanoku, Sępolnie Krajeńskim, Skrobowie, Sokołowie Podlaskim, Sokółce, Świętoszowie, Wągrowcu, 
Wrocławiu, Trzciance, Zabrzu, Zdzieszowicach i Żaganiu. Część z nich NKWD wywiozło do ZSRR.........                                                               
i wszelki ślad po nich zaginął............... https://sztetl.org.pl/en/glossary/obozy-na-ziemiach-polskich-1944-1958 
Obóz funkcjonował jednak w wielu aspektach dokładnie tak, jak obóz koncentracyjny.  Za hitlerowców był 
"kapo", a po wojnie był "blokowy", ale ich rola sprowadzała się do realizacji tego samego zadania.                       
Ludzie, którzy przebywali w podobozie ukraińskim w latach 1947-1949, w większości trafiali tam bez sankcji 
prokuratorskich i nie byli stawali przed sądami. Obóz w Jaworznie był dalej obozem koncentracyjnym! 
https://natemat.pl/30865,obozy-koncentracyjne-istnialy-w-polsce-po-ii-wojnie-swiatowej-tak-wg-zwiazku-ukraincow-w-polsce# 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od maja 1943 r. do likwidacji obozu w listopadzie 1945 r. ani na moment nie wyłączono prądu z obozowych 

zasieków. Do wagonów, ładowano całe zmiany, które wyjeżdżały z kopalń i z hut: „ W szkole podstawowej 

chodziłem do klasy, w której prawie połowa kolegów była półsierotami, bez ojców... Nie wrócili z frontu, z 

Wehrmachtu, armii Andersa, a w skrawkach pamięci zachowały się też inne, o których ze strachem 

opowiadali koledzy: nie wrócili z Syberii, Jaworzna, Świętochłowic, Mysłowic, Toszka, Oświęcimia.                       

Z takich skrawków pamięci i na podstawie nielicznych dokumentów odtwarzana jest też powojenna historia 

głównego obozu Auschwitz – Birkenau: Wiele powiedziałyby zamknięte nadal przed polskimi historykami 

archiwa w Moskwie. https://dziadul.blog.polityka.pl/2010/02/28/obozy-polskie-czy-obozy-w-polsce-moj-punkt-widzenia/   

Posłuchaj audycji: https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/817104,Stalinowskie-obozy-pracy-w-Polsce                                          

 

 

       Obóz Karny w Świętochłowicach                                                                                           
.                 Metalowa brama; napis: Arbeit macht frei.                                                             
.                         Po wojnie także pędzono przez nią ludzi                                          
.                                                            do niewolniczej pracy. 

https://sztetl.org.pl/en/glossary/obozy-na-ziemiach-polskich-1944-1958
https://natemat.pl/30865,obozy-koncentracyjne-istnialy-w-polsce-po-ii-wojnie-swiatowej-tak-wg-zwiazku-ukraincow-w-polsce
https://dziadul.blog.polityka.pl/2010/02/28/obozy-polskie-czy-obozy-w-polsce-moj-punkt-widzenia/
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/817104,Stalinowskie-obozy-pracy-w-Polsce


Rok 1945: Obóz Pracy w Łambinowicach, dla wysiedlonych z: Bielice, Jaczowice, Wesele, Szczepanowice, 
Gracze, Jakubowice, Klucznik, Korfantów, Kuźnica Ligocka, Ligota Tułowicka, Lipowa, Lipno, Magnuszowice, 
Oldrzychowice, Przechód, Szydłów, Piechocice, Goszczowice, Grabiny, Niewodnik, Pleśnicy, Malerzowic, 
Skorogoszczy, Wierzbia, Przydroża Wielkiego jak również mieszkańców Niemodlina i Prudnika... "Wojsko i 
cywile w sposób brutalny wypędzali ludzi z mieszkań (...) Widziałem, że podczas akcji żołnierze i cywile bili 
miejscową ludność oraz rabowali ubrania, obrączki i inne wartościowe przedmioty (...) musieli pieszo przejść 
12 km do Łambinowic. W czasie drogi żołnierze polscy, cywile bili tycli ludzi, którzy nie mogli iść (...) W czasie 
drogi do Łambinowic śpiewaliśmy po polsku pieśń kościelną Pod Twoją obronę. Po przybyciu na teren obozu 
zostaliśmy dotkliwie pobici przez strażników...". Doprowadzeni do obozu musieli stać na placu przed barakiem 
rejestrującym nowoprzybyłych, przez dzień a nawet dwa, w słońcu lub deszczu. Jedzenia nie otrzymywali, gdyż 
nie byli jeszcze pełnoprawnymi obywatelami obozu, im nie przysługiwało. Część osób już w czasie spisywania 
personalii dowiadywała się za pomocą kija, kolby, kopniaka, kto tu jest panem a kto poddanym. Świadkowie 
zeznali: "Przy przyjmowaniu do obozu zabierali nam żywność i bardziej wartościowe rzeczy. Pozostawiono 
tylko w samych ubraniach", "odbierano nam wszystkie rzeczy, które następnie dzielono wśród 
wartowników”.:  http://www.historycy.org/index.php?showtopic=38051  

 
Poniżano, głodzono, katowano.                                                                                                                                                   

Jak Urząd Bezpieczeństwa prześladował bohaterów.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945-54. (dziś mieści się tu Ministerstwo Sprawiedliwości). Strażnikami byli 
francuscy komuniści, sprowadzeni po to, by całkowicie odciąć więźniów od zewnętrznego świata. Resort, 
zorganizowany pod nadzorem sowieckich „doradców”, posługiwał się metodami: poniżanie, bicie, głodzenie i 
torturowanie. Cele pozbawione były światła dziennego, więc więźniowie nie wiedzieli, czy jest dzień, czy noc. 
Tu ludzi przesłuchiwano, straszono, próbowano złamać, torturowano. Tu trafili młodzi powstańcy, gdzie byli 
torturowani. Na młodych bohaterów nie czekały zaszczyty, oklaski, uwielbienie tłumów, tylko, w tajemnicy 
byli przewożeni, a jeśli ginęli, to potajemnie podrzucano ich, jak „Anodę”, do obcych grobów.  
https://wiadomosci.com/ponizano-glodzono-katowano-urzad-bezpieczenstwa-przesladowal-bohaterow/

 

         W 1953 pilnowało nas 33 000 funkcjonariuszy UB i śledziło 85 000 agentów UB                                                                                  

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=38051
https://wiadomosci.com/ponizano-glodzono-katowano-urzad-bezpieczenstwa-przesladowal-bohaterow/
https://wiadomosci.com/ponizano-glodzono-katowano-urzad-bezpieczenstwa-przesladowal-bohaterow/


 

Tu brutalnie przesłuchiwano. Do dziś zachowały się oryginalne cele i karcery. W piwnicach budynku dawnego 

Ministerstwa Bezpieczeostwa Publicznego przy Koszykowej w latach 1945-1954 działał areszt. Od jesieni 1945 r. w 

podziemiach   budynku  istniał  areszt  śledczy.      Więźniowie  byli  zaliczani  do kategorii „politycznych”, 

gospodarczych' i 'sabotażystów'.  Więzieni  w  nim  byli między  innymi  Emil  Fieldorf "Nil" i Jan Rodowicz "Anoda". 

Przetrzymywani  byli  również  Ukraińcy  i  Niemcy. 
 

 

Resort bezpieczeństwa został zorganizowany wg wzorów sowieckich.  Posługiwał się metodami stosowanymi przez NKWD - 

głodzeniem, biciem, torturowaniem. https://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/56%2C141636%2C23097747%2Ctu-brutalnie-

przesluchiwano-bylych-powstancow-do-dzis-zachowaly.html    

 

https://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/56%2C141636%2C23097747%2Ctu-brutalnie-przesluchiwano-bylych-powstancow-do-dzis-zachowaly.html
https://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/56%2C141636%2C23097747%2Ctu-brutalnie-przesluchiwano-bylych-powstancow-do-dzis-zachowaly.html


„Oświęcim to była igraszka”. Co działo się w katowniach UB? 
 

 

 

Ptaszek ma śpiewać 

Powołany w 1944 roku aparat bezpieczeństwa stanowił zbrojne ramię komunistów, konieczne do utrzymania 
władzy w Polsce. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego dysponowało ogromnymi funduszami, 
przekraczającymi budżet wielu innych kluczowych resortów. Pod koniec 1944 roku bezpieka zatrudniała około 
2500  osób, rok później już około 24 000 a w 1953 roku – ponad 33 000 funkcjonariuszy cieszących się 
wieloma przywilejami. Nie znamy dokładnej liczby aresztowanych przez bezpiekę za tak zwane działalność 
antypaństwową. Jeśli wierzyć danym ówczesnego Departamentu Więziennictwa, w okresie 1945–1953 przez 
więzienia i obozy przewinęło się około 1 000 000 osób. Minister Bezpieczeństwa Publicznego Stanisław 
Radkiewicz tak wypowiadał się na temat metod działań aparatu bezpieczeństwa: autorytet siły, przemocy, 
stanowi rezerwę, do autorytetu uciekać się należy wtedy, gdy trzeba bić, aresztować, osadzać. Wtedy postawa 
musi być bezwzględna. 

 
Witold Pilecki w czasie procesu. Wkrótce miał zostać skazany na śmierć i zapomnienie . 

 

Wymyślne i okrutne tortury trwały całe miesiące.  

Taryfy ulgowej nie stosowano nawet wobec 
ciężarnych kobiet czy dzieci. W czasach stalinowskiego 
terroru w więzieniach, aresztach tymczasowych i 
obozach pracy życie straciły dziesiątki tysięcy ludzi 
poddanych bestialskim metodom śledczym. 

Ubecy byli prawdziwymi potworami. Byli to ludzie 
zdemoralizowani, niestabilni emocjonalnie, alkoholicy 
i analfabeci. Zmieniali życie swoich ofiar w piekło, 
które podsumował katowany miesiącami rtm.                        

Witold Pilecki: Ja już żyć nie mogę […], 
mnie wykończono.                                                   
Bo Oświęcim to była igraszka. 

 

Witold Pilecki w czasie procesu.                                      
Dyrektor Departamentu Śledczego Różański, 
wyznawał zasadę, że ptaszek ma śpiewać. Był 
sadystą czerpiącym satysfakcję z katowania 
więźniów. Włodzimierz Lechowicz usłyszał od 
niego: Zdechniesz wtedy, kiedy my zechcemy, 
ale przedtem sto razy przeklniesz chwilę, kiedy 
cię matka urodziła.  
 
Będziemy wypruwać z ciebie żyły i łamać ci 
kości, a w drugim pokoju będziemy je składać 
na nowo – aż do skutku i jak długo zechcemy. 
 

https://bit.ly/2xQrCyZ
https://bit.ly/2xQrCyZ
http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/witold-pilecki-1901-1948/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/witold-pilecki-1901-1948/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/witold-pilecki-1901-1948/


 

Bohaterowie z dołów śmierci.  

Dziś wielu z nas już wie, czym jest „Łączka”. Tak nazywana jest 

kwatera „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach, symbol 

nieugiętej walki z reżimem stalinowskim po II wojnie światowej. 
Miejsce anonimowych pochówków członków polskiego podziemia 

niepodległościowego, osadzonych, a następnie straconych w więzieniu 

mokotowskim – „bohaterów z dołów śmierci”. Kiedyś wiedza o „Łączce” była 

tajna, zakazana, a wręcz groźna. Okrywało ją jedno, wielkie, zręcznie utkane 

kłamstwo. Ofiary komunistycznego terroru nie tylko miały być przedstawiane 

w wyjątkowo złym świetle, lecz także miały zostać na zawsze wymazane z kart 

historii. A jednak stało się inaczej. Prowadzone przez IPN poszukiwania i 

ekshumacje na „Łączce”, a także badania genetyczne, stopniowo przywracają 

tych ludzi naszej pamięci. Polska odzyskuje swoich bohaterów. 

Ubeccy kaci kopali i bili przesłuchiwanych pięściami, a także pejczami, linkami powleczonymi gumą, 
gumowymi pałkami, skórzanymi pasami z metalowymi sprzączkami, pękami kluczy czy kolbami karabinów. 
Kazimierz Moczarski, w czasie okupacji szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, doświadczył 
aż 49 rodzajów tortur. Oprócz najwymyślniejszych sposobów bicia wyliczył też między innymi wyrywanie 
włosów z różnych części ciała (w tym z narządów płciowych), miażdżenie palców, wyrywanie paznokci, 
przypalanie płomieniem lub papierosem i wielodniowe pozbawianie snu. Metody śledcze UB doskonale 
zapamiętał także Stanisław Krupa, niegdyś żołnierz Batalionu „Zośka” AK, osadzony w niesławnym X Pawilonie 
więzienia mokotowskiego na Rakowieckiej w Warszawie. Jego relację cytuje w swojej książce „Bohaterowie z 
dołów śmierci” Waldemar Kowalski: Kiedy moi oprawcy stwierdzili, że bicie już na mnie nie działa, sięgali po 
inny sposób. Wiązano mi ręce oraz nogi i sadzano na haku (…). Boże, cóż to za koszmarna tortura! Cały ciężar 
ciała spoczywa na centymetrowej grubości końcówce wbitego w ścianie i zagiętego (…) żelaznego haka. W 
dodatku sadzają cię tak, żebyś opierał się na kości ogonowej. Nawet niewielkie poruszenie powoduje, że hak 
wbija się w odbytnicę. 

 
Ława oskarżonych w czasie procesu Witolda Pileckiego i jego współpracowników, w tym Tadeusza Płużańskiego, 1948 r. (fot. domena publiczna). 

Popularną metodą „ujawniania prawdy” było również przetrzymywanie więźnia w mokrym lub suchym karcerze. W pierwszym przypadku celę wypełniano wodą lub szambem. 

Generał August Emil Fieldorf „Nil” spędził w takich warunkach trzy tygodnie. W drugim wariancie więzień przez wiele dni siedział w całkowitej izolacji, w półmroku, we 

własnych odchodach. 

 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/02/28/katownia-na-mokotowie-to-tu-zamordowano-rtm-witolda-pileckiego-i-gen-augusta-emila-fieldorfa-nila/
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/02/28/katownia-na-mokotowie-to-tu-zamordowano-rtm-witolda-pileckiego-i-gen-augusta-emila-fieldorfa-nila/
https://tblr.pl/?bbbr38
https://tblr.pl/?bbbr38
http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/witold-pilecki-1901-1948/


Pojedziecie do Brzezinki 

Oprawcy nie mieli litości nawet dla ciężarnych kobiet i dzieci. W lipcu 1955 r. Tadeusz Płużański ujawnił 
przerażające szczegóły śledztwa w piśmie wysłanym z więzienia we Wronkach do Rady Państwa PRL: W 
stosunku do żony mojej zastosowano system maltretowania, zalewania potokiem rynsztokowych wymysłów, 
deptania jej godności kobiecej. Szantażowano ją, że jeżeli nie podpisze wszystkiego, co podsuwają jej do 
podpisu, ja zostanę rozstrzelany.Stanisława Płużańska była wówczas w ciąży. Poroniła wskutek tortur i nie 
otrzymała żadnej pomocy lekarskiej. Skrajnie wyczerpana traciła świadomość, majaczyła, krzyczała. Doszła do 
siebie w szpitalu więziennym w Grudziądzu, gdzie niemal umierającą kobietą zajął się tamtejszy lekarz. W 
czasie wielogodzinnych przesłuchań Król bił chłopców pięściami, kawałkiem kabla i gumową pałką. 
Przywiązywał ich do drążka głową w dół, po czym kopał ich po głowie i żebrach. Z kolei Molenda lubował się w 
biciu wiszących tak samo dzieci kablem po pośladkach. W aktach sprawy czytamy ponadto, że: krępowano im 
[uczniom – A.B.-R.] ręce w nadgarstkach uprzednio przełożywszy je pod nogami, a po przełożeniu kija pod ręce 
podwieszano […] między dwoma biurkami, kneblowano ich, po czym wlewano wodę do nosa. Niektórzy 
przesłuchiwani nie mieli nawet 15 lat. A koszmar dopiero się dla nich zaczynał. Latem 1951 roku większość 
nastolatków skazano, a wyrok mieli odsiedzieć w obozie „reedukacyjnym” w Jaworznie. Jerzy Biesiadowski, 
jeden z torturowanych chłopców, a w III RP oskarżyciel posiłkowy w procesie swoich oprawców, relacjonował: 
Więźniowie dobrze zapamiętali komendanta Salomona Morela. Podczas pierwszego apelu powiedział do nas: 
„Nie przeżyjecie, pójdziecie do Brzezinki. Chyba, że będziecie posłuszni”. Jerzy Kmiecik dodawał: Na powitanie 
usłyszeliśmy od Morela: „Nie przyjechaliście tu po to, aby żyć, ale zgnić”. Sądziłem, że trafiliśmy do 
Oświęcimia.Do tych nielicznych oprawców, których dopadła po latach sprawiedliwość, należał też Mieczysław 
Wybraniec, skazany na 6 lat więzienia, choć prokurator domagał się wyższej kary. Był ponoć tak okrutny, że 
nawet koledzy nazywali go katem, a przełożeni ukarali go za to, że zamęczył przesłuchiwanego w czasie 
śledztwa. Wyroku doczekał tylko jeden z maltretowanych więźniów. 

Bandytę nago do dołu 

Z ustaleń IPN wynika, że łącznie w okresie stalinizmu wydano w Polsce ponad 8 000 wyroków śmierci. Prawie 
5900  z nich orzekły sądy wojskowe (wykonano niemal 50%). Jeden ze świadków cytowanych przez 
Władysława Kowalskiego w „Bohaterach z dołów śmierci” opisał przebieg egzekucji: (…) co najmniej trzech 
strażników prowadziło skazańca do starej kotłowni, w południowo-zachodniej części podwórza więziennego. 
Trzymany pod ręce przez dwóch strażników wchodził do środka. Kiedy przekroczył próg – padał strzał w tył 
głowy, w potylicę. Na ogół jeden strzał wystarczał. Ci, którzy zabijali, mieli wprawę, nie chybiali, za 
pierwszym strzałem rozwalali mózg. Zmarłych i zabitych dzielono na cztery kategorie: zmarły w więzieniu, 
samobójca, stracony na mocy wyroku oraz „bandyta”, czyli zwykle żołnierz podziemia niepodległościowego. 
Tylko ciała samobójców i skazanych na karę śmierci naczelnik mógł wydać rodzinie za zgodą szefa WUBP, po 
uzgodnieniu z miejscowym prokuratorem. Inne trafiały do bezimiennych grobów. Ciała chowano w miejscach 
kaźni lub na nieuczęszczanych, odosobnionych terenach, jak Pola Mokotowskie czy Las Kabacki. W pierwszych 
latach stalinizmu zamordowani trafiali też w rejon Toru Wyścigów Konnych na Służewcu. Szczególnie hańbiące 
było grzebanie na wysypiskach śmieci czy w dołach kloacznych. „Bandytów” często oddawano do zakładów 
anatomii, gdzie ich szczątki służyły jako materiał do ćwiczeń dla studentów medycyny. Od wiosny 1948 roku 
miejscem pochówku dla zamordowanych stał się teren tuż przy murze Cmentarza Powązkowskiego, czyli 
dzisiejsza „Łączka”. Najwyżej dwumetrowe doły kopano jeszcze za dnia. Więźniów grzebano bez trumien, 
często po kilku w jednym dole, nago lub w bieliźnie, czasem w papierowych workach po cemencie. Zdarzało 
się, że ubierano ich w mundury Wehrmachtu. Z relacji strażnika Władysława Turczyńskiego, który zajmował 
się grzebaniem ciał więźniów, wynika, że spoczywa tam prawie 300 osób. Co z pozostałymi? Historyk Krzysztof 
Szwagrzyk pisał, że w latach 1944–1956 na samym Mokotowie śmierć poniosło ponad tysiąc osób. Do tego 
należy doliczyć setki ofiar z więzień w Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu i innych miastach. 
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2016/09/17/oswiecim-to-byla-igraszka-co-dzialo-sie-w-katowniach-ub/ 
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Szokuje Cię określenie „polskie obozy”? Przeczytaj, o co tak naprawdę chodzi: 

 
Ta część powojennej historii Polski jest niemal nieznana, a już sama próba jej opisania wywołuje oburzenie. 
Pod tą nazwą kryje się spośród 206 obozów pozostających w gestii Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. 
To, co się w nich wydarzyło, odpowiada definicji zawartej w prawie międzynarodowym: obóz koncentracyjny 
to miejsce w którym izoluje się ludzi bez sądu, wody i jedzenia na niekreślony czas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa przedstawiająca sieć działających po wojnie na terenie Polski obozów. Grafika z książki Marła Łuszczyny pod tytułem „Mała zbrodnia” (Znak Horyzont 2017). 
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/02/07/szokuje-cie-okreslenie-polskie-obozy-przeczytaj-o-co-tak-naprawde-chodzi-wywiad/
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Jaki los czekał dzieci uwięzione w ubeckich obozach koncentracyjnych? 
Oddzielono je od rodzin, trzymano w nieludzkich warunkach. Dla tysięcy niemieckich i polskich dzieci koszmar 
wojenny nie skończył się w 1945 roku. Wtedy on się naprawdę zaczął. W tworzonych przez komunistyczne 
władze obozach koncentracyjnych, przeznaczonych dla przymusowo przesiedlanej ludności, dzieci stanowiły 
niemal jedną czwartą wszystkich zatrzymanych. Największa grupa więźniów poniżej piętnastego roku życia 
znajdowała się latach 1945-50 w Potulicach. Na potrzeby nadzorującego akcję Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego zaadaptowano tam były obóz nazistowski. Odnotowano, że niemal tysiąc nieletnich znajduje się 
w obozie bez matek. Nie był to jednak skutek wojny, ale… polityki nowych władz. 10- latków aresztowano 
często pod nieobecność rodziców i pośpiesznie wysyłano do obozu. Zdarzało się, że dzieci mające rodzinę, 
które przeżyły całą wojnę pomagając w polu i nosząc wodę ze studni, nagle znikały. Trzymano ich w Zimnych 
Wodach, Świętochłowicach i Łambinowicach. Tymczasem duża część spośród kilkudziesięciu tysięcy młodych, 
których umieszczono w obozach nadzorowanych przez MBP już nigdy z nich nie wyszła. Panował tam nie tylko 
głód, ale brakowało też środków higieny i lekarstw. Błyskawicznie rozwijały się choroby. Dla dzieci groźne – 
niemal stuprocentowo śmiertelne! – były zwłaszcza tyfus i czerwonka. 

Nie jestem Niemcem! 

Do obozu można było trafić przypadkiem, wprost z ulicy. Tak znalazł się w świętochłowickiej Zgodzie Eric von 
Carlsen, 14-letni holenderski chłopiec. Do Polski przeprowadził się, przed wojną. Żołnierze zatrzymali go… za 
aryjski wygląd. Nie mieli wątpliwości – blondyn, niebieskie oczy, słabo mówił po polsku. Musi być Niemcem! 
Eric próbował im wyjaśnić – niestety, po niemiecku – że to nieporozumienie, a on pochodzi z kraju, na który 
Niemcy także napadli. Ale żadne tłumaczenie nie odniosło skutku. Młody Holender był bystry, miał oko do 
dziur pod ogrodzeniem oraz do pijaństwa strażników. Pewnego dnia udało mu się wydostać z obozu. Niestety, 
po ucieczce szukał schronienia w swoim domu w Gliwicach. Obozowa załoga znalazła go jeszcze tego samego 
dnia. Po przyprowadzeniu do obozu został surowo ukarany. Zamknięto go w baraku nr 7.                                                

Agent Piotr 

Tragedie dzieci z rodzin przesiedleńczych do własnych celów wykorzystywał… wywiad PRL. Tak było z Piotrem 
Heinzen, który przebywał w jednym z obozów. Po latach udało mu się powrócić do ojczyzny. Z matką spotkał 
się w 1975 roku w Berlinie Zachodnim. Padli sobie w ramiona. Wydawało się, że to koniec długiej i bolesnej 
rozłąki… Happy end? Problem w tym, że Piotr nie był tym człowiekiem, za którego się podawał! W istocie był 
dobrze wyszkolonym przez wywiad PRL szpiegiem, zwerbowanym spośród dzieci byłych mieszkańców Dolnego 
Śląska. Powrót do kraju i zatrudnienie Piotra w jednej z zachodnioniemieckich instytucji był planem operacji 
szpiegowskiej. Zdekonspirowano go i odesłano do Polski dopiero pod koniec lat 70. Wg Niemców, po wojnie 
przerzucono w ten sposób do ich kraju setki osób. Cel działania tych agentów nie był całkiem jasny. Pozornie 
chodziło o to by infiltrować na skalę masową mniej istotne instytucje państwowe RFN. W istocie jednak 
władze komunistycznej Polski, współpracujące ze Stasi, liczyły na kreatywność swoich podopiecznych. Marzyły 
im się błyskotliwe kariery, pozwalające na ulokowanie się obok źródeł ważniejszych informacji. 
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/01/07/jaki-los-czekal-dzieci-uwiezione-w-polskich-obozach-koncentracyjnych/ 
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Jak komuniści  

zamknęli zakonnice w obozach:  

https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/170928968-Jak-komunisci-
zamkneli-zakonnice-w-obozach.html 

 

 
 
 

Prześladowanie Sióstr Zakonnych                                     

w Czechosłowacji 

https://www.zycie-duchowe.pl/art-15159.przesladowanie-

siostr-zakonnych-w-czechoslowacji.htm 

 
 

 
NASZ WYWIAD. W więzieniu mokotowskim w Wigilię ubecy prześcigali się w 

bestialstwie. To były straszne momenty: https://wpolityce.pl/historia/478413-

pawlowiczw-wigilie-ubecy-przescigali-sie-w-bestialstwie   W MOKOTOWSKIM 

WIĘZIENIU ODNALEZIONO SZUBIENICĘ, NA KTÓREJ STRACONO GEN. „NILA” 
 
 
 
 

 
 

Esbecy zabili 16-latka,                                                   

bo ujawnił wstrząsającą prawdę 
                                                                            
https://muzeum.superhistoria.pl/wspomnienia/84558/esbecy-zabili-16-
latka-bo-ujawnil-wstrzasajaca-prawde.html 

 

Czerwoni nasyłali na nas kryminalistów.                                                       
  
https://muzeum.superhistoria.pl/wspomnienia/85675/2/czerwoni-nasylali-na-

nas-kryminalistow-mielismy-na-nich-prosty-sposob.html 
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https://www.zycie-duchowe.pl/art-15159.przesladowanie-siostr-zakonnych-w-czechoslowacji.htm
https://www.zycie-duchowe.pl/art-15159.przesladowanie-siostr-zakonnych-w-czechoslowacji.htm
https://wpolityce.pl/historia/478413-pawlowiczw-wigilie-ubecy-przescigali-sie-w-bestialstwie
https://wpolityce.pl/historia/478413-pawlowiczw-wigilie-ubecy-przescigali-sie-w-bestialstwie
https://www.radiomaryja.pl/informacje/mokotowskim-wiezieniu-odnaleziono-szubienice-ktorej-stracono-gen-nila/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/mokotowskim-wiezieniu-odnaleziono-szubienice-ktorej-stracono-gen-nila/
https://muzeum.superhistoria.pl/wspomnienia/84558/esbecy-zabili-16-latka-bo-ujawnil-wstrzasajaca-prawde.html
https://muzeum.superhistoria.pl/wspomnienia/84558/esbecy-zabili-16-latka-bo-ujawnil-wstrzasajaca-prawde.html
https://muzeum.superhistoria.pl/wspomnienia/85675/2/czerwoni-nasylali-na-nas-kryminalistow-mielismy-na-nich-prosty-sposob.html
https://muzeum.superhistoria.pl/wspomnienia/85675/2/czerwoni-nasylali-na-nas-kryminalistow-mielismy-na-nich-prosty-sposob.html


13. XII - Zapal świecę o godz. : 1930 

Polska po II Wojnie Światowej: 

http://natemat.pl/30865,obozy-koncentracyjne-istnialy-w-polsce-po-ii-wojnie-swiatowej-tak-wg-zwiazku-ukraincow-w-polsce 
 

http://dziadul.blog.polityka.pl/2010/02/28/obozy-polskie-czy-obozy-w-polsce-moj-punkt-widzenia/ 
 

htmlhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_Pracy_w_%C5%81ambinowicach 
 

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=38051 
 

http://www.fronda.pl/a/rzez-slazakow,46660. 
 

Polskie Radio - http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/817104,Stalinowskie-obozy-pracy-w-Polsce 

"Wielka czystka" – sposób Stalina na pozbycie się wrogów 

Stalin - odpowiedzialny za śmierd milionów ludzi 

 Stalinogród - zastąpił Katowice na mapie Polski 

Proces szesnastu – historia przywódców Polskiego Podziemia 
 
 

 

 Internowani w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1981-1982 Stan wojenny w Polsce 1981-1983 1 Lista ofiar śmiertelnych 

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarnośd” (1980-1989) http://www.artin.gda.pl/text/10-8_pl.php 

  Więzienia w Polsce Obozy internowania http://teatrnn.pl/leksykon/node/2673/stan_wojenny_w_polsce 

 http://www.solidarni2010.pl/32313-zgineli-za-wolna-polske.html nagrania: http://www.polskieradio.pl//101 
 

http://natemat.pl/30865%2Cobozy-koncentracyjne-istnialy-w-polsce-po-ii-wojnie-swiatowej-tak-wg-zwiazku-ukraincow-w-polsce
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http://www.polskieradio.pl/39/247/Artykul/795186%2CStalin-odpowiedzialny-za-smierc-milionow-ludzi/?utm_source=box&utm_medium=link&utm_campaign=related
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Bitwa o Dom Katolicki. ZOMO-wcy bili każdego, kto wpadł im w ręce. Skazano 244 
osoby, niektóre nawet na pięć lat więzienia. Część uczestników zdarzeń została 
zmuszona do opuszczenia miasta. Władze próbowały też wymazać wydarzenia 
zielonogórskie z historii. Nie można było o nich głośno mówić aż do 1989 r.: 
https://naszahistoria.pl/bitwa-o-dom-katolicki-biala-karta-w-historii-ziem-odzyskanych/ar/12701516    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaz na ulicach, ZOMO w akcji, granaty hukowe i sztachety w rękach. Bitwa o Dom Katolicki w Zielonej Górze 
https://tygodnik.tvp.pl/37352779/gaz-na-ulicach-zomo-w-akcji-granaty-hukowe-i-sztachety-w-rekach-bitwa-o-dom-katolicki-w-zielonej-gorze 
Video: https://youtu.be/x9DRKIkeSN0   https://youtu.be/Bo7LLY50Zhg   https://youtu.be/qzTBDHQD68o 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W starciu mieszkańców miasta z siłami milicyjnymi, trwającymi od przedpołudnia do wieczora wzięło 
udział około pięciu tysięcy osób. Milicja użyła pałek i gazu łzawiącego. Skazano łącznie 196 osób. 
Represje dosięgły protestujących także w ich miejscach pracy lub nauki – niektórzy pozostawali 
przez długi czas bez pracy. Część uczestników wraz z rodzinami została zmuszona do opuszczenia 
Zielonej Góry na zawsze.  

 

 

 
 

https://naszahistoria.pl/bitwa-o-dom-katolicki-biala-karta-w-historii-ziem-odzyskanych/ar/12701516
https://tygodnik.tvp.pl/37352779/gaz-na-ulicach-zomo-w-akcji-granaty-hukowe-i-sztachety-w-rekach-bitwa-o-dom-katolicki-w-zielonej-gorze
https://youtu.be/x9DRKIkeSN0
https://youtu.be/Bo7LLY50Zhg
https://youtu.be/qzTBDHQD68o


Strajk szkolny w Miętnem – zorganizowane w 1984 wystąpienie młodzieży Zespołu Szkół 

Rolniczych w Miętnem w gminie Garwolin w ówczesnym województwie siedleckim. Kilkuset uczniów od końca 
1983 prowadziło z dyrekcją spór o usunięcie ze szkoły krzyży, który w okresie między marcem a kwietniem 
1984 przybrał formę strajku okupacyjnego[1]. 

Krzyże w ZSR w Miętnem pojawiły się w salach i na korytarzach po wydarzeniach Sierpnia 1980, natomiast z 
inicjatywy dyrekcji zaczęto je usuwać w okresie stanu wojennego motywując to świeckim charakterem szkoły. 
Znaczna część krzyży została zdjęta w listopadzie 1983[1], zaś 3 grudnia dyrektor Ryszard Domański polecił 
opiekunom pracowni zdjąć pozostałe krzyże, które zniknęły do dnia 5 grudnia[2]. W związku z działaniami 
dyrekcji samorząd uczniowski złożył petycję z prośbą o uzasadnienie zdjęcia krzyży. 19 grudnia podczas apelu 
dyrektor Ryszard Domański uargumentował zdjęcie krzyży porządkiem prawnym i świeckim charakterem 
szkoły[1]. W trakcie apelu około 30 uczniów na znak protestu wstało i odśpiewało „Nie rzucim, Chryste, świątyń 
Twych”[2]. 

Po odmowie ponownego zawieszenia krzyży w szkole przez dyrekcję w styczniu 1984 spór zaostrzył się i do 
marca krzyże były kilkakrotnie wieszane przez uczniów i usuwane przez władze szkolne. Po usunięciu ze szkoły 
wszystkich krzyży 5 marca ostatecznie samorząd uczniowski proklamował strajk okupacyjny w dniu 7 marca 
1984[1]. Do strajku przystąpiło około 400 uczniów. W związku ze strajkiem wojewoda siedlecki zawiesił zajęcia 
w szkole. 27 marca w ZSR w Miętnem wznowiono zajęcia dla około 90 uczniów, którzy podpisali deklarację o 
respektowaniu świeckiego charakteru szkoły[2]. Strajk zakończył się 6 kwietnia 1984 zawieszeniem krzyża w 
szkolnej bibliotece[2].            W wyniku wydarzeń część uczniów zaangażowanych w strajk nie mogła podjąć 
ponownie nauki w ZSR w Miętnem. Pracę straciło troje nauczycieli[1]. Video: https://youtu.be/e_60WsHVraw 

Strajk szkolny we Włoszczowie – zorganizowane w 1984 wystąpienie młodzieży ZSZ przy ul. 

Wiśniowej we Włoszczowie w ówczesnym województwie kieleckim. Kilkuset uczniów od września 1984 prowadziło z dyrekcją spór o 
usunięcie ze szkoły krzyży, który w okresie między 3 a 16 grudnia 1984 przybrał formę strajku okupacyjnego

[1]
. Krzyże w ZSZ we 

Włoszczowie pojawiły się w salach i na korytarzach po wydarzeniach Sierpnia 1980, natomiast zostały ze szkoły usunięte w 

okresie wakacji 1984. Od nowego roku szkolnego 1984/1985 uczniowie rozpoczęli starania o przywrócenie krzyży 
w szkole, kierując między innymi petycję do dyrekcji placówki. 1 grudnia 1984 uczniowie zawiesili w szkole 
krzyże poświęcone dzień wcześniej w miejscowej parafii. Krzyże zostały jednak natychmiast usunięte[1] i w 
związku z tym 250[2] do 300 uczniów podjęło 3 grudnia 1984 strajk okupacyjny na terenie szkoły[3]. Uczniom 
towarzyszyło dwoje katechetów ks. Marek Łabuda i ks. Andrzej Wilczyński[2]. Ze względu na działania uczniów 
dyrekcja szkoły podjęła decyzję o bezterminowym zawieszeniu zajęć szkolnych i wezwała protestujących do 
opuszczenia budynków szkolnych. O sytuacji w szkole i postulatach młodzieży miejscowy proboszcz ks. 
Kazimierz Biernacki zawiadomił Prymasa Polski Józefa Glempa oraz ministra spraw wewnętrznych Czesława 
Kiszczaka i ministra do spraw wyznań Adama Łopatkę[1]. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i dyrekcja placówki utrzymywały, że krzyże w szkole pojawiły się 
nielegalnie z inspiracji ks. Łabudy i Wilczyńskiego i muszą zniknąć. Wsparcia protestującym udzielił 
natomiast biskup pomocniczy kielecki Mieczysław Jaworski, który ostatecznie zaapelował do uczniów o 
zakończenie strajku 16 grudnia 1984 i uczestnictwo w uroczystym nabożeństwie, w miejscowym kościele 
parafialnym[1]. Video: https://youtu.be/dB7id_uu8MU   https://youtu.be/7GvM7NSSy7k 

Wobec około 250 uczniów ZSZ we Włoszczowie zastosowano po zakończeniu strajku różne represje, część z 
nich została między innymi usunięta ze szkoły. W czerwcu 1985 – Sąd Rejonowy w Jędrzejowie skazał ks. 
Marka Łabudę na rok pozbawienia wolności, zaś ks. Andrzeja Wilczyńskiego na 10 miesięcy w zawieszeniu na 
trzy lata (kary zostały złagodzone w kolejnej instancji, a w 1991 – Sąd Najwyższy uniewinnił duchownych na 
skutek rewizji nadzwyczajnej)[4]. 
W 1994 przy wejściu głównym do dawnego gmachu Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie (obecnie 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica) umieszczono tablicę upamiętniającą 
wydarzenia z grudnia 1984 roku[4]. W 2012 ukazała się książka Anny Wojeckiej pt. Wokół strajku o krzyże w Zespole Szkół 

Zawodowych we Włoszczowie w 1984 roku : przykład opozycji lokalnego społeczeństwa wobec władzy komunistycznej (Drukarnia 
Kontur, Włoszczowa, 2012; ISBN 978-83-935138-3-3)

[5][6]
.

 

Obrona Krzyża w Nowej Hucie: zamieszki, jakie wybuchły w Nowej Hucie w 1960 roku w związku z decyzją 
władz o usunięciu krzyża z Osiedla Teatralnego. W planach budowy Nowej Huty, jako programowego miasta 
socjalistycznego, nie przewidziano miejsca na kościół. W 1956 roku, przed odwilżą październikową, 
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mieszkańcy wystosowali do władz dwie petycje w tej sprawie (z odpowiednio 7 i 12 tysiącami podpisów)[1], 
które pozostały bez odpowiedzi. Po zmianach w kierownictwie PZPR, Władysław Gomułka na spotkaniu z 
delegacją parafian zapewnił, że dla partii budowa kościoła nie jest żadnym problemem. Utworzono Komitet 
Budowy Kościoła, a parafianie rozpoczęli zbieranie składek. W miejscu budowy (rozpoczęto prace ziemne) 
postawiono drewniany krzyż. Kres reform oraz zaostrzenie polityki wobec Kościoła sprawił, że w październiku 
1959 roku cofnięto pozwolenie na budowę. Wkrótce oskarżono Komitet o zagarnięcie gruntów, a pieniądze ze 
składek skonfiskowano. Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych zadecydowała o budowie szkoły na terenie 
przeznaczonym pod kościół i skierowała pismo w tej sprawie do kurii. W odpowiedzi z 22 kwietnia 1960 roku 
biskup Karol Wojtyła stwierdził, że krzyż stał się obiektem kultu i jego usunięcie byłoby złamaniem prawa 
kanonicznego, na dodatek obrażającym uczucia wiernych. W związku z tym, na konferencjach w Komitecie 
Miejskim PZPR i w Dzielnicowej Radzie Narodowej, postanowiono krzyż usunąć[2]. 

27 kwietnia, około 8.30, na Osiedle Teatralne przyjechała ekipa robotników z 
zadaniem usunięcia krzyża, do czego jednak nie dopuściły osoby obserwujące 
działania robotników. Ludzie obstawili Krzyż, aby nie dopuścić do jego demontażu. 
Według danych milicji o godzinie 11.00 pod krzyżem stało około tysiąca osób, 
które śpiewały pieśni patriotyczne i religijne. Sytuację cały czas obserwowali 
przybywający na miejsce zdarzenia funkcjonariusze milicji, ZOMO i SB. 

Aresztowano 500 osób (w tym 50 nieletnich), z czego 87 dostało wyroki więzienia, a 119 ukarano grzywną. 
W następstwie wydarzeń wiele osób straciło pracę. Represje obejmowały nieraz nawet tych, którzy nie brali 
udziału w wydarzeniach, a np. tylko robili zdjęcia czy opatrywali rannych. Liczbę osób poszkodowanych ze 
strony demonstrantów szacuje się na kilkaset. Wielu ludzi z obawy przed konsekwencjami nie zgłosiło się do 
szpitali. Informacje o zamieszkach zamieściły tylko niektóre gazety lokalne, określając ich uczestników jako 
grupy chuliganów lub też fanatyków religijnych. Przemilczano informacje o jakichkolwiek ofiarach zdarzeń. Po 
dwóch tygodniach do Nowej Huty przyjechał Władysław Gomułka, który podczas przemówienia w Hucie im. 
Lenina określił uczestników zajść jako „resztki antyspołecznych szumowin, które dały o sobie znać w 
gorszących chuligańskich ekscesach”. Miał też krzyczeć: „to cały kraj wypruwa sobie żyły, a wy urządzacie 
zamieszki i chcecie budować kościoły?!”. Pomimo kampanii wszczętej przez władze, Krzyż pozostał na swoim 
miejscu.  Video: https://youtu.be/uohZx45t104     https://youtu.be/wVW5tgKpPcg   https://youtu.be/wVW5tgKpPcg  

 
 

Obława Augustowska to zorganizowana akcja przeprowadzona w lipcu 1945 roku 
przez oddziały armii radzieckiej i NKWD oraz oddziały Ludowego Wojska Polskiego 
i Urzędu Bezpieczeństwa. Zatrzymanych zostało 7 000 osób. Komuniści utworzyli 
specjalne obozy, gdzie torturowano i przesłuchiwano zatrzymanych. Byli trzymani 
w nieludzkich warunkach. Skrępowani drutem kolczastym w dołach zalanych wodą 
pod gołym niebem. Liczy się, że komuniści uprowadzili 600 Polaków.: 
https://www.wprost.pl/kraj/10253904/ofiary-nkwd-i-armii-czerwonej-upamietnione.html  

 
Indie: zginął, bo miał Biblię w plecaku: https://misyjne.pl/misja/indie-zginal-bo-mial-biblie-w-plecaku/                                                         

Profanacja w Hiszpanii: https://www.pch24.pl/profanacja-w-hiszpanii--figura-poswiecona-najswietszemu-sercu-jezusa-

pozbawiona-glowy-i-rak,76679,i.html#ixzz6PqBFcvTe                                                                                                                                                      

Chiny: https://www.pch24.pl/chiny--wladze-nakazaly-usuniecie-ponad-500-krzyzy-z-kosciolow,76894,i.html#ixzz6QsWtYoqj  

Coraz więcej ofiar handlu ludźmi: https://misyjne.pl/misja/coraz-wiecej-ofiar-handlu-ludzmi-handlarze-bezkarni/                                                

Nigeria: https://misyjne.pl/misja/nigeria-mlodzi-weselnicy-kolejnymi-ofiarami-terroru-wobec-chrzescijan/                                                                

Afryka: https://misyjne.pl/misja/rep-srodkowoafrykanska-szturm-rebeliantow-przerwal-obrady-episkopatu/

 
 
 
 
 
 

Sługa Boży Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypadki_nowohuckie_1960#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Zjednoczona_Partia_Robotnicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Gomu%C5%82ka
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyrekcja_Budowy_Osiedli_Robotniczych&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuria_(religia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_narodowa_(PRL)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypadki_nowohuckie_1960#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_Teatralne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Milicja_Obywatelska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmotoryzowane_Odwody_Milicji_Obywatelskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCba_Bezpiecze%C5%84stwa_(PRL)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzywna_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Gomu%C5%82ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal_Poland_Oddzia%C5%82_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal_Poland_Oddzia%C5%82_w_Krakowie
https://youtu.be/uohZx45t104
https://youtu.be/wVW5tgKpPcg
https://youtu.be/wVW5tgKpPcg
https://www.wprost.pl/kraj/10253904/ofiary-nkwd-i-armii-czerwonej-upamietnione.html
https://misyjne.pl/misja/indie-zginal-bo-mial-biblie-w-plecaku/
https://www.pch24.pl/profanacja-w-hiszpanii--figura-poswiecona-najswietszemu-sercu-jezusa-pozbawiona-glowy-i-rak,76679,i.html#ixzz6PqBFcvTe
https://www.pch24.pl/profanacja-w-hiszpanii--figura-poswiecona-najswietszemu-sercu-jezusa-pozbawiona-glowy-i-rak,76679,i.html#ixzz6PqBFcvTe
https://www.pch24.pl/chiny--wladze-nakazaly-usuniecie-ponad-500-krzyzy-z-kosciolow,76894,i.html#ixzz6QsWtYoqj
https://misyjne.pl/misja/coraz-wiecej-ofiar-handlu-ludzmi-handlarze-bezkarni/
https://misyjne.pl/misja/nigeria-mlodzi-weselnicy-kolejnymi-ofiarami-terroru-wobec-chrzescijan/
https://misyjne.pl/misja/rep-srodkowoafrykanska-szturm-rebeliantow-przerwal-obrady-episkopatu/
https://misyjne.pl/misja/rep-srodkowoafrykanska-szturm-rebeliantow-przerwal-obrady-episkopatu/


 

Jasna Góra 1979: https://www.youtube.com/watch?v=NNmW1ZncqHs 

Kraków 1974: Pobierz. 

 

 

 

                                               „Panowie, co podacie  
                                               jako powód                 mej 

śmierci?” Czyli kulisy 

odejścia Prymasa 

Hlonda. 

 

 
https://www.pch24.pl/panowie--co-podacie-jako-powod-mej-smierci--czyli-kulisy-odejscia-prymasa-hlonda,59219,i.html 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NNmW1ZncqHs
http://www.radiomaryja.pl/wp-content/uploads/2013/05/2013.05.03.homiliaWyszynski.mp3
https://www.pch24.pl/panowie--co-podacie-jako-powod-mej-smierci--czyli-kulisy-odejscia-prymasa-hlonda%2C59219%2Ci.html


 

 

                                                                                         
 
 

 

 

 " Umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, ale uważam, że cel swój osiągnąłem. 

Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze! Bez jednego drzewa las lasem zostanie (...). Zatem 

do widzenia! Zostańcie z Bogiem! Módlcie się za Waszego Hanika"                                                                
napisał kilka godzin przed egzekucją  Ks. Macha Jan  -  http://www.ksmacha.pl/index.php   

 

„Panowie, co podacie jako powód mej śmierci?” Czyli kulisy odejścia Prymasa 

Hlonda. Prymas Hlond jeszcze przed wybuchem II wojny światowej 

znany był ze swoich antykomunistycznych poglądów, które potwierdzały 

podejmowane przez niego działania. Jednym z nich był słynny list pasterski 

zatytułowany „O chrześcijańskie zasady życia państwowego” z 23 kwietnia 1932 

roku. „Wszedł szatan w politykę ludów. Przemazał myśl Bożą. Prawdę przysłonił. 

Etykę ośmieszył. Sumienie polityczne rozwichrzył. W żywy organizm Państw 

wniósł rozterkę. Swój ideał republiki-demona urzeczywistnił w Bolszewji 

Okłamaną, z ideałów obdartą ludzkość wiedzie ku katastrofom – poprzez 

rewolucyjne chichoty”, podkreślał wówczas duchowny.  

Prymas z Mysłowic: https://youtu.be/vPLLKv11KO4 https://youtu.be/S7NDuIC7fp0 Beatyfikacja: https://ekai.pl/coraz-blizej-beatyfikacji-kard-augusta-hlonda/  

Zamordowany przez komunistów? : http://www.pch24.pl/panowie--co-podacie-jako-powod-mej-smierci--czyli-kulisy-odejscia-prymasa-hlonda,59219,i.html#ixzz6HL7c78vk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1948 

21 października - przyjmuje sakrament chorych i Wiatyk z rąk ks. bpa Zygmunta Choromańskiego w obecności biskupów sufraganów i kapituły i przekazuje swoją ostatnią wolę. 

22 października - zgon kard. Hlonda, Prymasa Polski (o godz. 10.30) w szpitalu Sióstr Elżbietanek na Mokotowie w Warszawie. 

24 października - eksportacja zwłok kard. Hlonda do prokatedry warszawskiej; prowadzi kondukt abp Walenty Dymek. 

26 października - pogrzeb kard. Hlonda. Uroczystościom żałobnym przewodniczy JE Kard. Adam Sapieha. W pogrzebie biorą udział wszyscy biskupi, kapituły i przedstawiciele władz oraz ambasadorzy 

obcych państw. Zwłoki zmarłego kardynała złożono w kaplicy Najświętszego Sakramentu w gruzach katedry warszawskiej. 21 listopada - przewiezienie serca kard. Hlonda do bazyliki prymasowskiej w 

Gnieźnie. 22 listopada - złożenie urny z sercem prymasa w kaplicy pod wieżami (w dawnym kapitularzu) w bazylice gnieźnieńskiej.    

1958 - 22 października - uroczystość przeniesienia zwłok kard. Hlonda do nowej kaplicy w bazylice archikatedralnej warszawskiej. Mszę św. celebruje bp Zygmunt Choromański w zastępstwie kard. 

Wyszyńskiego, obecnego na konklawe; przemówienie żałobne wygłasza abp Antoni Baraniak, długoletni sekretarz zmarłego prymasa. http://www.patrimonium.chrystusowcy.pl/kandydaci-na-

oltarze/sluga-bozy-kard-august-hlond/schemat-biograficzny/#.XnZBxupKiJA

 

           w grobie nie ma ciała, gdyż został 
spalony 

  

 

  

http://www.ksmacha.pl/index.php
https://youtu.be/vPLLKv11KO4
https://youtu.be/S7NDuIC7fp0
https://ekai.pl/coraz-blizej-beatyfikacji-kard-augusta-hlonda/
http://www.pch24.pl/panowie--co-podacie-jako-powod-mej-smierci--czyli-kulisy-odejscia-prymasa-hlonda,59219,i.html#ixzz6HL7c78vk
http://www.pch24.pl/panowie--co-podacie-jako-powod-mej-smierci--czyli-kulisy-odejscia-prymasa-hlonda,59219,i.html#ixzz6HL7c78vk
http://www.patrimonium.chrystusowcy.pl/kandydaci-na-oltarze/sluga-bozy-kard-august-hlond/schemat-biograficzny/#.XnZBxupKiJA
http://www.patrimonium.chrystusowcy.pl/kandydaci-na-oltarze/sluga-bozy-kard-august-hlond/schemat-biograficzny/#.XnZBxupKiJA
http://www.patrimonium.chrystusowcy.pl/kandydaci-na-oltarze/sluga-bozy-kard-august-hlond/schemat-biograficzny/#.XnZBxupKiJA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak komuniści zamknęli zakonnice w obozach 

Pod koniec lipca 1954 r. w terenie przeprowadzono akcję weryfikacyjną dotyczącą likwidacji klasztorów żeńskich. 30 
lipca w Warszawie pod przewodnictwem Józefa Cyrankiewicza odbyła się poufna narada dotycząca likwidacji 
klasztorów. Ustalono datę rozpoczęcia akcji „X2” na godz. 6 rano 3 sierpnia 1954 r. Na Dolnym i Górnym Śląsku 
miano zlikwidować 323 domy zakonne należące do 10 zgromadzeń. W każdym województwie: stalinogrodzkim 
(katowickim), wrocławskim i opolskim powołano tzw. kolektyw złożony z przedstawicieli Urzędu ds. Wyznań, 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz tzw. trójki powiatowej. „Kolektyw” 
miał nadzorować likwidację klasztorów. Żeby stworzyć pozory legalizmu dla tych działań, na wikariuszach 
kapitulnych Emilu Kobierzyckim (administratura opolska), Kazimierzu Lagoszu (administratura wrocławska) 
i Janie Piskorzu (diecezja katowicka) wymuszono, by podpisali decyzje o likwidacji wybranych żeńskich ośrodków 
zakonnych.  

Rankiem 3 sierpnia milicja wtargnęła do domów zakonnych. Niespodziewające się niczego zakonnice nie miały nawet czasu się spakować. Pozwolono im 
zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy, ale i tak proces przeciągał się w czasie. Szef Wojewódzkiego Urzędu Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu ppłk D. 
Kubajewski meldował: „W okresie poprzedzającym akcję [„X2”] niektóre przygotowania, jak koncentrowanie większej ilości wozów itp. w niektórych 
miejscowościach, zwróciły uwagę ludności, na podstawie czego puszczano pogłoski o możliwości zmiany pieniądza względnie podwyżce cen, czemu 
towarzyszyło kilkugodzinne zjawisko wykupywania niektórych artykułów, lokowania pieniędzy w PKO (Kłodzko, Syców), co zanikało po rozpoczęciu 
akcji”. 

Z kolei porucznik R. Januszewski, naczelnik Wydziału XI WUBP w Stalinogrodzie, donosił: „Sama pora 
przeprowadzenia akcji przesiedleńczej była odpowiednia, jednak w godzinach popołudniowych na skutek 
przeciągania się czasu pakowania zakonnic zaczęły się zbierać koło poszczególnych placówek grupki gapiów, które 
różnie komentowały przesiedlenie zakonnic. [...] Stwierdzono również wypadki pozytywnych wypowiedzi w związku 
z likwidowaniem placówek zakonnych, ale te są w porównaniu z negatywnymi mniej liczne”. 

Aby nie wzbudzać niepotrzebnego fermentu wśród wiernych, siostry wywożono do obozów autokarami z napisem 
„pielgrzymka” lub „wycieczka”. Wcześniej w likwidowanych klasztorach niszczono kaplice. Najświętszy Sakrament 
i sprzęty liturgiczne odnoszono zazwyczaj do pobliskiego kościoła. Ale nie zawsze odbywało się to spokojnie. Siostra 
Róża Hajzler, elżbietanka, wspominała, że gdy siostry odnosiły Najświętszy Sakrament na plebanię, milicjanci 
strzelali za nimi na postrach.: https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/170928968-Jak-komunisci-zamkneli-zakonnice-w-obozach.html 

W lutym 1948 roku w Czechosłowacji doszło do 

przewrotu, po którym władzę w państwie przejęła partia komunistyczna. 
Największym problemem dla nowego reżimu stał się Kościół, który chciano za 

wszelką cenę zniszczyć. Najpierw aresztowano 
biskupów, a wraz z nimi współpracujące 
z hierarchami siostry zakonne. W latach 1948-1949 

nadeszła kolejna fala represji: zaczęły się procesy 
podobne do tych przeprowadzanych w latach 
dwudziestych w bolszewickiej Rosji. 

W więzieniu znalazły się całe wspólnoty zakonne 
– księży jezuitów, ojców franciszkanów i wiele 
innych. Wtedy także aresztowano większość przełożonych klasztorów 

żeńskich.: https://www.zycie-duchowe.pl/art-15159.przesladowanie-siostr-
zakonnych-w-czechoslowacji.htm 

  

 

https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/170928968-Jak-komunisci-zamkneli-zakonnice-w-obozach.html
https://www.zycie-duchowe.pl/art-15159.przesladowanie-siostr-zakonnych-w-czechoslowacji.htm
https://www.zycie-duchowe.pl/art-15159.przesladowanie-siostr-zakonnych-w-czechoslowacji.htm


 

Homilie i kazania 

Sługi Bożego Ks. Jana Macha 

http://www.ksmacha.pl/index.php/kazania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zamordowani, zamęczeni, zastrzeleni, straceni... Lista 18 

księży męczenników - z pewnością niekompletna. Zawiera biogramy 

polskich kapłanów, którzy stracili życie: od momentu zaprowadzenia na 

naszych ziemiach komunistycznej władzy, aż po czasy rozpoczynające 

tzw. transformację ustrojową. Do tej listy należałoby dopisad setki, 

tysiące nazwisk tych, którzy wprawdzie przeżyli, ale swoją wiernośd Bogu 

i Ojczyźnie przypłacili cierpieniem, więzieniem, pogardą, znoszeniem 

niewyobrażalnych utrudnieo w codziennej pracy duszpasterskiej. Cisi 

bohaterowie na wzór Chrystusa, prawdziwi Wyznawcy chrześcijaostwa... 

Należałoby jeszcze wspomnied o tych tysiącach kapłanów, którzy 

zmuszeni byli znosid obelgi ze strony medialnych, komunistycznych 

propagandzistów, aż niemal po czasy nam współczesne... Poniższa, 

skrótowa lista zawiera najbardziej drastyczne przypadki prześladowao i 

skrytobójczych mordów, których ofiarami byli polscy księża. Daje ona 

pojęcie o męce naszego Kościoła w czasach komunistycznej zarazy. Jest 

świadectwem wierności, odwagi, bohaterstwa, aż po krwawe 

męczeostwo, aż po świętośd... Musimy tę listę przypominad, chyba 

powinniśmy ją znad na pamięd. http://www.solidarni2010.pl/32605- 

zamordowani-zameczeni-zastrzeleni-straceni.html 

 
 

 
 

1. Ksiądz Michał Pilipiec (1912-1944 r.) kapelan Związku Walki Zbrojnej – AK, kapłan diecezji 

przemyskiej. Zaaresztowany przez NKWD, poddany bestialskiemu śledztwu w rzeszowskiej siedzibie  UB. Po 

torturach wywieziony do lasu i, wraz ze swoimi współtowarzyszami walki, zabity strzałem w tył głowy. 

Zwłoki księdza, częściowo spalone, porzucono w lesie. A oto relacja: „Nie mógł stad o własnych siłach. (...) 

Był strasznie zmasakrowany. Jego sutanna była w wielu miejscach popękana. (...) Wił się z bólu”. 

2. Ksiądz Stanisław Domański (1914-1946 r.) był wikariuszem parafii Sienno na Mazowszu. W 

czasie wojny współpracował z AK, był kapelanem 1. batalionu 3. Pułku Piechoty Legionów AK. Po 1945 r. 

brał udział w antykomunistycznej organizacji podziemnej – Ruch Oporu AK, przyjął pseudonim „Cezary”. W 

1946 r. pisał: „Nad Polską powiewa czerwony sztandar z sierpem i młotem”. W 1946 r. został ciężko ranny 

podczas obławy funkcjonariuszy PUBP w Starachowicach. Zmarł w wyniku odniesionych ran i tortur. 

Rok 1945: Jeden terror ustąpił. Drugi właśnie zaczął się instalować. 

http://www.ksmacha.pl/index.php/kazania
http://www.solidarni2010.pl/32605-zamordowani-zameczeni-zastrzeleni-straceni.html
http://www.solidarni2010.pl/32605-zamordowani-zameczeni-zastrzeleni-straceni.html


3. Ksiądz Michał Rapacz (1904-1946) ks. Archidiecezji Krakowskiej. Piętnowanie komunistycznej 

przemocy w kazaniach przed referendum w 1946 r. naraziło go na pogróżki „nieznanych sprawców”. 11 

maja 1946 r. został uprowadzony ze swojej plebanii w Płokach (powiat chrzanowski) i zastrzelony w 

pobliskim lesie. Następca zamordowanego kapłana na probostwie w Płokach pisał do księcia-metropolity 

Sapiehy: „Ksiądz Michał padł, jako ofiara bandy bezbożniczej spod znaku dzisiejszego tajnego aktywu PPR 

(który) miał właśnie ostatnio wydad aż 12 wyroków śmierci na księży i dobrych katolików podejrzanych o 

»wrogie« nastawienie do demokracji dzisiejszej”. 

4. Ksiądz Stanisław Ziółkowski (1904-1946) ks. diecezji kieleckiej, kapelan oddziałów AK. Od 

zakooczenia wojny poddawany był ciągłym naciskom UB i MO, by zaprzestał wygłaszania „politycznych 

kazao”. 

5. Ksiądz Lucjan Niedzielak (1904-1947) proboszcz w Huszlewie w diecezji siedleckiej, był 

kapelanem AK i WiN. Do kooca życia świadczył prawdę o Katyniu, starając się upamiętnid Ofiarę „Tych, co 

polegli na Wschodzie” na powązkowskim cmentarzu. Po śmierci został nazwany „ostatnią ofiarą Katynia”. 

6. Ksiądz Rudolf Marszałek (1911-1948) kapłan Towarzystwa Chrystusowego, oficer i kapelan 

Wojska Polskiego. Podczas kampanii wrześniowej walczył w szeregach Armii „Poznao”, następnie związał 

się z konspiracją antyhitlerowską. W latach 1939 – 1940 przeprowadzał polskich oficerów przez Słowację 

na Węgry, aresztowany i uwięziony w Wiedniu. Później był duszpasterzem na Podbeskidziu w miejscowości 

Bystra-Wilkowice oraz kapelanem oddziałów AK i NSZ. Z polecenia biskupa Gawliny prowadził działalnośd 

duszpasterską wśród polskich żołnierzy i ludności cywilnej. Po powrocie do kraju aresztowany i osadzony w 

więzieniu mokotowskim. W styczniu 1948 r. skazany przez sąd wojskowy na czterokrotną karę śmierci. 

7. Ksiądz Jan Szczepański (1890-1948) bezkompromisowy w piętnowaniu komunistycznej 

ideologii, kapłan diecezji lubelskiej. Porwany w nocy z plebanii w Brzeźnicy Bychawskiej. Po prawie dwóch 

tygodniach jego ciało wyłowiono z Wieprza. Zwłoki nosiły ślady nieludzkich tortur. 

8. Ksiądz Roch Łaski (1902-1949) kapłan diecezji łódzkiej. W czasie II wojny światowej więziony – 

jak setki polskich księży – w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau. Ocalony od śmierci, po powrocie 

do kraju stał się przedmiotem stałych napaści ze strony UB. Aresztowany w Wielki Piątek 1949 r. Na 

przesłuchanie przewieziony wprost od ołtarza. Śledztwa nie przeżył. Jeden z funkcjonariuszy UB zapewniał 

go: „Ksiądz mógł Dachau przeżyd, ale UB ma lepsze metody i tych ksiądz nie przeżyje”. Po wielogodzinnych 

torturach, umieszczony na oddziale neurologicznym szpitala w Łodzi, został uśmiercony. 

9. Ojciec Władysław Gurgacz (1914-1949) nazwany „Popiełuszką lat stalinowskich”. Małopolski 

kapelan partyzantów. Skazany na karę śmierci i stracony w liturgiczne święto Podwyższenia Krzyża 

Paoskiego, w krakowskim więzieniu na Montelupich. 

10. Ksiądz Boguchwał Tuora (1902-1950) w trakcie rekolekcji wielkopostnych, w bestialski 

sposób zamordowany (wraz z czterema współpracownikami) na plebanii kościoła w Pocześnie. 

11. Ksiądz Zygmunt Kaczyński (1894-1953) przedwojenny dyr. Katolickiej Agencji Prasowej, w 

czasie wojny kapelan prezydenta RP Władysława Raczkiewicza. Aresztowany przez UB, po okrutnym 

śledztwie, skazany na dziesięd lat więzienia. Odmowa złożenia wyczerpujących zeznao na temat 

działalności z okresu wojny oznaczała dlao kilkumiesięczne pobyty w ciemnej, wilgotnej celi i inne 

udręczenia. Mimo to kapłan nie dał się złamad. Parę dni przed śmiercią, powiedział odwiedzającej go 

siostrze: „Nie lękaj się, ja się nie dam złamad. Jestem tu potrzebny dla tych, co się załamują”. 

12. Ksiądz Roman Kotlarz (1928-1976) kapłan z diecezji sandomierskiej, czynnie wspierający 

uczestników radomskiego protestu w 1976 roku. Brutalnie pobity przez nieznanych sprawców. 



 

13. Ksiądz Leon Błaszczak (1930-1982) zamordowany w 1982 roku, w Cielętnikach. Wszystko 

wskazuje na to, iż w jego zabójstwo zamieszani byli członkowie, działającej nielegalnie w strukturach 

ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Specjalnej Grupy Dezintegracyjnej „D”. 

14. Ojciec Honoriusz Kowałczyk (1935-1983) W 1952 wstąpił do nowicjatu Dominikanów w 

Poznaniu. W 1961 otrzymał święcenia kapłaoskie. Wychowawca i promotor powołao, 1970–1971 

przebywał we Francji i Rzymie. W 1974 objął funkcję głównego duszpasterza akademickiego u 

Dominikanów w Poznaniu. W 1981 był duszpasterzem młodzieży strajkującej przeciw komunistom. W 

stanie wojennym organizował pomoc dla rodzin internowanych, duszpasterz „Solidarności” i opozycji. Jego 

działalnośd zwróciła uwagę funkcjonariuszy Służby Bezpieczeostwa. Był poddawany ostentacyjnej 

obserwacji, otrzymywał telefony z pogróżkami. 17 kwietnia 1983, prowadząc samochód, został ciężko 

ranny w Wydartowie koło Mogilna. Zmarł po kilku tygodniach w szpitalu w Poznaniu. Pogrzeb o. 

Honoriusza stał się wielką manifestacją patriotyczną Poznania. Okoliczności wypadku nie zostały do dziś 

wyjaśnione. 
 

 

15. Ks. Jerzy Popiełuszko 

https://dorzeczy.pl/_f/elements/2017-11/DoRzeczy-dodatek- 

Popieluszko.pdf 

 

Ostatnie Jego Kazanie: 

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/w-ramach-katechezy-homilia-bl- 

ks-jerzego-popieluszki-wygloszona-28-sierpnia-1983-r/ 

 
 
 

 

16. Ksiądz Prałat Stefan Niedzielak (1914-1989) w latach 80. zaczął pracę nad Sanktuarium 

„Poległym i Pomordowanym na Wschodzie” (w kościele św. Karola Boromeusza). Został kapelanem 

Warszawskiej Rodziny Katyoskiej. Wspierał repatriantów z Rosji i Kazachstanu, organizował wysyłkę książek 

do Polaków w ZSRR. Był inicjatorem wzniesienia Krzyża Katyoskiego na Cmentarzu Wojskowym na 

Powązkach (31 lipca 1981). Tej samej nocy krzyż usunięty został przez SB. Ksiądz Stefan, nieustannie 

nękany i szykanowany. Zamordowany na plebanii na Powązkach. W czasie obrad okrągłego stołu 

zamordowanych ks.Niedzielaka i Suchowolca uczczono minutą ciszy (TvP usunęła ten moment z transmisji). 

Akta zabójstwa zniknęły. 

17. Ksiądz Stanisław Suchowolec (1958-1989) był obiektem działao, prowadzonych przez SB w 

ramach Sprawy Operacyjnej opatrzonej kryptonimem „Suchowola”. Dostawał anonimy, w których grożono 

mu, że umrze jak ks. Popiełuszko. Kilkakrotnie SB dokonywała zamachów na księdza Stanisława, odbierał 

telefony i listy z pogróżkami. Działacze „Solidarności” i KPN wystosowali 9 września 1988 roku list do 

Rzecznika Praw Obywatelskich Ewy Łętowskiej opisując sprzeczne z prawem działania SB wobec księdza i 

prosząc Rzecznika o interwencję. Bezskutecznie... Ciało zamordowanego księdza odnaleziono w jego 

mieszkaniu na plebanii. 

18. Ksiądz Sylwester Zych (1950-1989) Więzieo stanu wojennego, następnie kapelan 

Konfederacji Polski Niepodległej. Zamordowany w tajemniczych okolicznościach. 
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17 WRZEŚNIA 1939 - NAPAŚĆ ZSRR NA POLSKĘ 

17 września 1939 r., bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona 
wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Po 
napaści aresztowano ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej 
zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 
22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze. 



 

GODZINA 3:00 

O godz. 3.00 nad ranem zastępca ministra spraw zagranicznych ZSRS Władimir 
Potiemkin przedstawia ambasadorowi polskiemu Wacławowi Grzybowskiemu 
notę informującą o upadku państwa polskiego,                                        
nieistnieniu najwyższych organów władzy                                                                                                                              

i wynikającej stąd konieczności ochrony życia i mienia ludności Zachodniej Ukrainy i Białorusi. 

"Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu dziesięciu dni działań wojennych Polska utraciła 
wszystkie swoje ośrodki przemysłowe i centra kulturalne. Warszawa, jako stolica Polski, już nie istnieje. Rząd polski uległ rozkładowi i nie 
przejawia oznak życia. Oznacza to, że państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Tym samym utraciły ważność umowy zawarte 
pomiędzy ZSRS a Polską". 

Uzasadniając wkroczenie Armii Czerwonej na teren Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzano: "Rząd sowiecki nie może pozostać obojętny na 
fakt, że zamieszkująca terytorium Polski pobratymcza ludność ukraińska i białoruska, pozostawiona własnemu losowi, stała się bezbronna. 
Wobec powyższych okoliczności Rząd Sowiecki polecił Naczelnemu Dowództwu Armii Czerwonej, aby nakazało wojskom przekroczyć granicę 
i wziąć pod swoją opiekę życie i mienie ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Rząd sowiecki zamierza równocześnie podjąć 
wszelkie środki mające na celu wywikłanie narodu polskiego z nieszczęsnej wojny, w którą wepchnęli go nierozumni przywódcy i umożliwienie 
mu zażycia pokojowej egzystencji". 

Polski ambasador nie przyjmuje noty. 

GODZINA 3:00 - 6:00 

Początek agresji sowieckiej na Polskę. Łącznie siły Armii Czerwonej skierowane w trzech rzutach przeciwko Rzeczypospolitej wynosiły ok. 1,5 
miliona żołnierzy, ponad 6 tys. czołgów i ok. 1800 samolotów. 

Rozkaz jak najszybszego uchwycenia ważnych obiektów militarnych w głębi polskiej obrony poprzez skoncentrowane uderzenia rozc inające 
wykonywać miały wydzielone spośród wszystkich armii tzw. grupy ruchome (uderzeniowe). Trzy grupy ruchome Frontu Białoruskiego 
(dzierżyńska, mińska i połocka) otrzymały zadanie opanowania Wilna (poprzez Święciany i Michaliszki), Grodna i Białegostoku (poprzez 
Wołkowysk). Cztery grupy ruchome Frontu Ukraińskiego (15 korpus, szepietowska, wołoczyska i kamieniecko-podolska), po uchwyceniu w 
ciągu pierwszych trzech dni agresji rubieży Kowel-Włodzimierz Wołyński-Sokal, miały wyjść na linię rzeki San. Za nimi postępować miały 
podporządkowane operacyjnie na czas kampanii dowództwu Armii Czerwonej pograniczne oddziały NKWD, likwidując według wcześniej 
przygotowanych list osoby uznane za elementy antysowieckie, mogące utrudnić trwałe umocnienie się na zdobytych terenach. Rozb ite polskie 
linie obrony miały być atakowane frontalnie przez podstawowe siły obu frontów 

Oddziały sowieckie napotykają na opór jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza (m.in. Pułku „Sarny”, Zgrupowania „Małyńsk”, batal ionów: 
„Kleck”, „Ludwikowi”, „Sienkiewicze”, „Dawigródek”) i Wojska Polskiego (często improwizowanych, np. Brygady Rezerwowej Kawalerii 
Wołkowysk) w wielu punktach wzdłuż granicy oraz w głębi polskiego terytorium, m.in. pod Kowlem, Sarnami, Baranowiczami, Dubnem, 
Oranami i Tarnopolem. W organizacji polskiej obrony szczególną rolę odgrywa zastępca dowódcy KOP gen. Wilhelm Orlik-Rückemann. 

REAKCJA SZTABU WOJSKA POLSKIEGO 

Szef sztabu Naczelnego Wodza marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza gen. Wacław Stachiewicz wspominał ten dzień: 

"Nie znajduję słów, które by oddały nastrój przygnębienia, jaki zapanował. Ani Naczelny Wódz, ani nikt z nas, oficerów Sztabu, nie miał 
najmniejszych wątpliwości co do charakteru, w jakim Sowiety wkroczyły do Polski. Było dla nas jasne, że dostaliśmy podstępny cios w plecy, 
który przesądzał ostatecznie o losach kampanii i niweczył ostatnią nadzieję prowadzenia zorganizowanej walki na terenie Polski. () W 
pierwszym momencie spontaniczną reakcją na otrzymane wiadomości był odruch bić się z Sowietami. Po prostu trudno było pogodzić się z 
myślą, żeby nowy agresor bez oporu zajmował nasz kraj, żeby bezprzykładny, zdradziecki jego czyn pozostał bez zbrojnej odpowiedzi z 
naszej strony. Szybko jednak nastąpiła refleksja. Czym się bić? Całość wojsk zwrócona była przeciw Niemcom, związana ciężkimi  walkami 
odwrotowymi. Granicę sowiecką dozorowały jedynie słabe oddziały KOP, za którymi znajdowały się różne luźne formacje etapowe, tyłowe, 
dowództwa lokalne i wyewakuowane z zachodniej części Polski itp. Walkę tymi wojskami prowadzić było niemożliwe. A zresztą w jakim celu? 
Wobec masowej inwazji sowieckiej, walka taka żadnego konkretnego rezultatu dać nie mogła. Chodzić mogło tylko o jeden cel - o zbrojną 
demonstrację, protest wobec świata przeciwko podstępnej agresji drugiego wroga. A protestem tym były strzały cofających się oddziałów KOP, 
skierowane przeciw czołowym oddziałom najeźdźcy. Poza to Naczelny Wódz nie chciał wychodzić, widząc niemożliwość i bezcelowość 
jakiejkolwiek walki z Sowietami w tych warunkach". 

Wieczorem 17 września Naczelny Wódz wydał rozkaz : 

"Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie 
natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i miast, które miały się bronić przed Niemcami - bez zmian. Miasta, 
do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii". 

Rozkaz ten przez część dowódców uznany został za prowokację. Nie pertraktowali, nie zamierzali się ewakuować. 

Wkraczającym oddziałom Armii Czerwonej opór stawiały całe miasta, wśród których najbardziej zacięty i tragiczny bój stoczyło Grodno. Walki 
z Wehrmachtem i Armią Czerwoną toczyła dowodzona przez gen. Franciszka Kleeberga Samodzielna Grupa Operacyjna "Polesie", w skład 
której weszli m.in. marynarze Pińskiej Flotylli Wojennej. 

ORĘDZIE PREZYDENTA RP IGNACEGO MOŚCICKIEGO 

W Kosowie Huculskim Prezydenta RP Ignacy Mościcki wydaje orędzie do obywateli: 

„Obywatele! Gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą wroga od pierwszego dnia wojny, aż po dzień dzisiejszy, 
wytrzymując napór ogromnej przewagi całości bez mała niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemie, gwałcąc 
obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności. Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu nawałnicy, 
zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu. […] Na każdego z was spada dzisiaj obowiązek czuwania nad honorem Naszego Narodu w  
najcięższych warunkach” („Monitor Polski”, 25 IX 1939, nr 213). 

Wieczorem Prezydent RP Ignacy Mościcki i rząd RP przekraczają granicę z Rumunią. 



SOWIECKIE ZBRODNIE NA LUDNOŚCI 

17 września był początkiem sowieckich mordów na polskich oficerach i inteligencji, w 
których oprócz oddziałów wojska sowieckiego i NKWD uczestniczą przedstawiciele 
mniejszości narodowych II RP kolaborujący z sowieckim okupantem. W Grodnie po 
zajęciu miasta Sowieci wymordowali ponad 300 jego obrońców, na Polesiu 150 
oficerów, a w okolicach Augustowa 30 policjantów. 

„Żołnierze! Bijcie oficerów i generałów. Nie podporządkowujcie się rozkazom waszych 
oficerów. Pędźcie ich z waszej ziemi. […] Pamiętajcie, tylko Armia Czerwona wyzwoli 
naród polski z nieszczęsnej wojny. […] Wierzcie nam! Armia Czerwona Związku 
Radzieckiego – to wasz jedyny przyjaciel. Dowódca frontu Ukraińskiego S. 
Timoszenko” (faksymile sowieckiej ulotki, cyt. za: Zbrodnia Katyńska w świetle 
dokumentów, Londyn 1982, s. 11, s. nlb.). 

Szacuje się, że w ciągu niespełna dwóch lat władzy sowieckiej na ziemiach zabranych 
Polsce represjonowano w różnych formach, od rozstrzelania, poprzez więzienia, 
obozy i zsyłki, po pracę przymusową, ponad 1 milion osób. 

RELACJE ŚWIADKÓW 

„Wojsko sowieckie wkroczyło około godziny 16-tej i natychmiast przystąpiło do 
okrutnej rzezi i bestialskiego znęcania się nad ofiarami, co trwało przez cały dzień. 
Mordowano nie tylko policję i wojskowych, ale tak zwaną burżuazję, nie wyłączając 
kobiet i dzieci” (zeznania polskiego świadka opisującego wydarzenia w miejscowości 
Rohatyń w woj. stanisławowskim we wrześniu 1939 r.; cyt. za: Zbrodnia Katyńska w 
świetle dokumentów..., s. 11). 
„Sam byłem świadkiem, jak żołnierze sowieccy polowali na oficerów. Między innymi widziałem, jak jeden z dwóch przechodzących obok mnie 
żołnierzy, opuściwszy swego towarzysza, począł biec w przeciwnym kierunku, a na pytanie – dokąd śpieszysz – odpowiedział: zaraz wrócę, 
tylko zabiję tego burżuja” (relacja z zajęcia przez Armię Czerwoną Tarnopola we wrześniu 1939 r.; cyt. za: Zbrodnia Katyńska w świetle 
dokumentów..., s. 10). 

W sumie w starciach z Armią Czerwoną zginęło ok. 2,5 tys. polskich żołnierzy, a ok. 20 tys. było rannych i zaginionych. Do niewoli sowieckiej 
dostało się ok. 250 tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów. Straty sowieckie wynosiły ok. 3 tys. zabitych i 6-7 tys. rannych. 

"POKÓJ I PORZĄDEK" 

28 września 1939 r. podczas kolejnej wizyty Ribbentropa w Moskwie zawarty został 
"Traktat Sowiecko-Niemiecki o Granicy i Przyjaźni", któremu towarzyszyły tajne 
protokoły dodatkowe. We wstępie do traktatu stwierdzano: "Rząd Rzeszy Niemieckiej i 
rząd ZSRR uznają, po upadku dotychczasowego państwa polskiego, za wyłącznie 
swoje zadanie przywrócenie na tym terenie pokoju i porządku oraz zapewnienie 
żyjącym tam narodom spokojnej egzystencji, zgodnej z ich narodowymi 
odrębnościami". Ustalono również, że "nie będą na swoich terenach tolerować żadnej 
polskiej agitacji, która przenikałaby na terytorium drugiej strony. Wszelkie próby takiej 
agitacji na ich terenach będą likwidowane, a obie strony będą się informowały 
wzajemnie o podejmowanych w tych celach środkach". 

Zgodnie z propozycją Stalina przeprowadzona została korekta podziału 
terytorialnego ziem polskich. Granica pomiędzy ZSRS a III Rzeszą 
przebiegać miała odtąd wzdłuż linii rzek San-Bug-Narew-Pisa. 
 

 

 


