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 Federacja Rosyjska rozciąga się od wschodniej Europy, poprzez północną 

część Azji po Ocean Spokojny.  

 Stolica – Moskwa. 

 Powierzchnia 17 075 400 km² - największe państwo w świecie. 

 Ludność 144 812 683 – głównie zgromadzona w wielkich aglomeracjach 

miejskich, 9 miejsce w świecie.  

 
 

 
 

Rosyjska Federacja 



Skąd się wzięli Polacy – katolicy w Rosji? 

 
 Kiedyś będąc w Niemczech rozmawiałem z katolikami, 

o pracy w Rosji. Powiedziałem, że najwięcej 

aktywnych katolików w Rosji, to są Polacy. W 

odpowiedzi usłyszałem zdziwienie. Przecież Niemcy 

pojechali do Rosji na zaproszenie carycy Katarzyny. A 

Polacy po co tam pojechali?   

 W Polsce jest czasami też niepełna wiedza na ten 

temat, jednak nie zawsze. 

 Aby mówić o rodzinach polskich w Rosji, pozwolę 

sobie na krótki rys historyczny, pokazujący skąd Polacy 

wzięli się w Rosji i jaki był, i jest ich los. 

 



Skąd się wzięli Polacy w Rosji 

 Dwa państwa ze sobą sąsiadujące Ruś – Rosja i Polska w 1000 letniej 

historii mają wiele wspólnego. 

 Oba państwa należą do rodziny Słowian. Oba państwa przyjęły chrzest, 

gdy Kościół był jeszcze jeden – niepodzielony.  

 Długa historia wzajemnego przenikania się, - wojowania, współdziałania 

doprowadziła do tego, że w obu państwach byli cudzoziemcy – sąsiedzi.  

 Chociaż Polska okazała się w rzymskiej części chrześcijaństwa, a Ruś w 

bizantyjskiej, to jednak chrześcijaństwo było jedno. Między ludźmi nie 

było ostrych różnic związanych z religią. 

 Już w XII wieku na terenach Rusi istniały -również parafie katolickie, 

chociaż było ich mało.  

 W znamienitej większości jednak Rosjanie utożsamiali się z prawosławiem 



Sytuacja po 

zaborach 

 Sytuacja diametralnie zmieniła się w końcu XVIII wieku, 
kiedy ogromna ilość ludzi pozostając na ziemi 
przodków, nie zmieniając swojego miejsca zamieszkania 
nagle znalazła się w granicach cudzego państwa.          
W Rosji już tamtych czasów nie można mówić o 
wolności religijnej. 

 Od razu po rozbiorach ponad 3 miliony mieszkańców 
Imperium mówiła w języku polskim. To znaczy, że 
prawie tyleż ludzi przyznawało się do wyznania 
katolickiego. Rozpoczęły się bardzo trudne czasy dla 
wyznawców kościoła katolickiego w Imperium 
Rosyjskim. 

 

Polacy – katolicy w Rosji do końca 

XVIII wieku, byli w takiej mniejszości, 

że niewiele zauważa się ostrych 

napięć religijnych. 



Władcy uznali narodowość Polską, ściśle 

związaną z kościołem katolickim za 

zagrożenie dla kultury rosyjskiej.  

Poprzez niszczenie kościoła katolickiego 

bardzo skutecznie niszczono narodowość 

polską.  
 
 Szczególnie trudny okres był za panowania carycy 

Katarzyny II, i carów Pawła I Aleksandra I. Następni 

carowie, aż do ostatniego wprowadzali kolejne 

skuteczne elementy walki z katolicyzm. 

 Pozbawiono Kościół katolicki kontaktów z Rzymem, 

możliwości wolnego hierarchicznego kierowania 

kościołem na tym terenie, przygotowywania 

duchownych… 

Niszczenie narodowości i religii 



Po powstaniu 

Listopadowym 

a potem 

Styczniowym 

zesłano bardzo 

dużą ilość 

Polaków za 

udział w 

powstaniach, 

lub pomoc 

powstańcom. 

 

 W taki sposób powstały nowe ośrodki życia Polaków 

na potężnym terenie Imperium Rosyjskiego. Tam, 

gdzie były miejsca zsyłek, tam też, tworzono nowe 

parafie katolickie i w miarę możliwości rozwijało się 

życie religijne, nawet w niektórych ośrodkach 

budowano kościoły. Niestety i tam sięgał zakaz 

przepowiadania Słowa Bożego, prowadzenia katechez 

i innych spotkań. Tym niemniej była o wiele większa 

szansa na wychowanie religijne dzieci, wpływania na 

postawy moralne młodzieży. Tam zdarzały się 

stosunkowo często małżeństwa jednorodne: katolik + 

katolik. 

 

Cały XIX wiek, to 

czas zsyłek na 

Sybir, z 

uzasadnieniem kary 

pasującym władzy. 

Zesłania 



Czasy sowieckie 

 Po 17 września1939roku, ponownie miliony Polaków wbrew własnej 

woli znalazło się w granicach ZSRR. Rozpoczęły się wywózki Polaków 

na Daleki Wschód. Tym razem tych ludzi przesiedlono w przeróżne 

miejsca całego ZSRR. To uniemożliwiało tworzenie wspólnot 

narodowych, czy religijnych. 

 

Rok 1917 to ogromna 

zmiana w życiu Polaków 

i katolików 

zamieszkujących tereny 

powstającego Związku 

Radzieckiego . W 1918 

roku wielu Polaków 

ponownie okazało się w 

granicach pastwa 

Polskiego. Jednak wielu 

pozostało na 

bezkresnych terenach 

nowego państwa 

sowieckiego.  



Po II 

wojnie  

światowej 

 Ci którzy zostali w granicach wielkiego państwa sowieckiego, 

znowu byli poddani zesłaniom. Można powiedzieć, że za czasów 

Stalina, nie powstawały szczególne skupiska Polaków na zesłaniu. 

Poprzez tę nieludzką politykę Polacy znaleźli się we wszystkich 

zakątkach ZSRR 

Po ustaleniu porządku 

Jałtańskiego w 1945 

roku rozpoczęły się 

kolejne migracje. 

Znaczna ilość Polaków 

przesiedliła się w nowe 

graniece Ojczyzny. 

Na wschód 

Do  

Polski 



Zniszczenie Kościoła 

 Państwo sowieckie, było z założenia państwem 

ateistycznym. Ponadto było państwem 

zwalczającym jakiekolwiek przejawy życia 

rodzinnego.  

 Już w latach 20stych i 30stych na terytorium 

Socjalistycznej Republiki Rosyjskiej zamknięto 

prawie wszystkie kościoły, wymordowano, 

uwięziono, lub wygnano duchownych i 

wszystkich aktywnych religijnie katolików.  

 Kościoły bezczeszczono, zamieniano na 

magazyny, sale sportowe, czy koncertowe, a 

także przebudowywano dla innych funkcji.  

 W Republice Rosyjskiej od Kamczatki do 

Kaliningradu – 11 stref czasowych, pozostały 

tylko dwa kościoły katolickie w Moskwie - na 

Łubiance i w Leningradzie. Były one potrzebne, 

aby pokazywać przyjezdnym i turystom wolność 

religijną. Funkcja księży była srogo ograniczona 

do sprawowania tylko czynności liturgicznych.  
Ks. Konstanty Budkiewicz 



Religia na 

cmantarzu 

 Cmentarze stały się swoistym miejscem kultu dla ludzi ZSRR. To 

było dla nich miejsce transcendentne. Tam nie zabraniano 

chodzić. Chociaż gdy ktoś postawił krzyż na mogile swojego 

bliskiego – taki krzyż bardzo często był dewastowany.  

 Znamy przykłady szacunku i opieki wobec grobów kapłańskich. 

Nad taki grób wielokrotnie przychodziły rodziny, aby się modlić, 

chrzcić dzieci, wyznawać grzechy, prosić zmarłego księdza o 

pobłogosławienie ich małżeństwa. Trzeba było dobrze 

uświadomić dzieci, aby nie pochwaliły się takimi spotkaniami w 

szkole, czy wśród rówieśników. 



Stary kościół w Irkutsku 

 W historycznej Rosji, zarówno u 

prawosławnych, jak i u katolików panował 

model rodziny tradycyjnej – wielopokoleniowej. 

To utrzymało na stosunkowo wysokim poziomie 

moralność i religijność ludzi a także sprzyjało w 

zachowaniu tożsamości narodowej. Bardziej 

jednak dotyczyło to ludzi zamieszkujących 

tereny wiejskie. Polacy zawsze byli rozproszeni. 

Wielu z nich mieszkało w wielkich miastach. 

Tam gdzie były skupiska Polaków, dość często 

mieli oni dostęp do kościoła katolickiego i 

korzystania z sakramentów św. Na wioskach 

natomiast, zdecydowanie prawosławnych były 

tylko cerkwie. Polacy bardzo rzadko chodzili do 

cerkwi.  

Polskie rodziny, to rodziny tradycyjne 



Rodzina sowiecka 

 W czasach sowieckich tworzono politykę, 
która burzyła tradycyjną wspólnotę 
rodzinną. „Rodzina – to społeczeństwo 
socjalistyczne”. Na pierwszym miejscu 
powinien być interes społeczny, a tylko 
potem rodzinny. Walcząc z religią 
zeświedczano różne tradycje religijne. W 
miejsce świętowania imienin –gloryfikowano 
i wspierano świętowanie urodzin. Likwidując 
świętowania religijne, liturgie, procesje – 
wprowadzano bardzo okazałe świętowanie 
różnych wydarzeń państwowych akademie, 
pochody, składanie kwiatów, budowanie 
pomników i memoriałów... W miejsce 
świętych czczono socjalistycznych 
bohaterów. … 

 



Dewastacja Ognisk rodzinnych 

 Taka polityka zupełnie nie sprzyjała kontynuacji i rozwojowi 

ognisk rodzinnych. Wręcz burzyła jedność zwartość i tradycje 

rodziny. Od dzieci wymagano posłuszeństwa najpierw 

państwu, a dopiero potem rodzicom. Było wiele działań, 

zmierzających do tego, aby ,,nowoczesne, socjalistyczne 

dzieci” nie podporządkowywały się nieprogresywnym 

rodzicom, nierozumiejącym zdobyczy socjalizmu. Wiele było 

z tego powodu różnych tragedii. Przykładem może być Pawlik 

Morozow,- ,,postępowy chłopiec”, wydający swojego ojca, 

który ukrył zboże, aby rodzina mogła przetrwać. Do dzisiaj w 

miastach Rosji są ulice i pomniki Pawlika Morozowa.  

 



Brak przygotowania do życia w rodzinie 

 Powstawały instytucje, których celem było 
wspieranie rodziny. Jednak ich działalność 
zupełnie nie sprzyjała tradycyjnemu 
modelowi rodziny. Nie było żadnego 
przygotowania do życia w rodzinie. 
Preferowano swobodę seksualną, rozwody, 
aborcję… 

  Akceptowano bardzo wczesne 
rozpoczynanie życia seksualnego wśród 
młodzieży. Sprzyjały temu często 
organizowane wyjazdy młodzieży i brak 
kontroli nad tą młodzieżą. 

 W rozmowach z piętnastolatkami, czasami 
słyszę, że ja żyję chyba w XIX wieku gdy 
stawiam takie dziwnie wymagania 
dotyczące szóstego przykazania Bożego.  

 



Model rodziny 

socjalistycznej 

dotyka i polskich 

rodzin 

  Niestety i w wielu Polskich rodzinach głównym 

regulatorem ilości dzieci w rodzinie była aborcja.  

 Niestety i polskie rodziny wpadły w modę 

rozwodów, nowych związków, i to dość często 

wielokrotnie.  

 Niestety i polskie rodziny również oddawały swoje 

dzieci do przedszkoli tygodniowych. Zabierano 

swoje dziecko do domu tylko na niedzielę. Tam 

dzieci nie tylko były kształtowane według zasad 

wychowania socjalistycznego, były również 

pozbawiane możliwości modlitwy, czy 

jakichkolwiek zachowań religijnych.  

Model moralności 

socjalistycznej i 

zachowań seksualnych 

przesiąknął również do 

polskich rodzin. 



Polacy 

tracą 

tożsamość 

 Polonia została wchłonięta i w ogromnej części zrusyfikowana. W 
takiej większości żyły polskie rodziny i najczęściej były 
zasymilowane z rosyjskimi.  

 Od wielu już lat do absolutnej rzadkości należą związki małżeńskie: 
Polak z Polakiem.  

 Polacy często nie widzieli, że na ich ulicy, po sąsiedzku mieszkają 
ich rodacy. Ten temat był tematem prawie nieporuszanym.  

 W naszej parafii było dwóch mężczyzn, którzy codziennie jednym 
tramwajem jeździli do pracy, prawie godzinę. Rozmawiali ze sobą o 
sporcie, o rybach… Nigdy nie rozmawiali ze sobą o religii, czy 
narodowości. Dopiero przy ścianie kościoła św. Rodziny w 1991roku 
podczas Mszy św. padły pytania: Co Ty tutaj robisz?, a Ty?. Ja jestem 
Polakiem i Katolikiem, ja również… 



Powrót chrześcijaństwa 

 Po 1991 roku bardzo wiele się zmienia. Przychodzi wolność 
religijna. Powstają nowe parafie, wspólnoty. 

 Był czas mody na religię. Zostają otwarte- pozamykane do tej 
pory cerkwie prawosławne i budowane nowe. Miliony Rosjan 
przyjmuje chrzest  

 Dzieci nawet z polskich rodzin, urodzone w Związku 
Radzieckim bardzo często utożsamiały się z narodowością 
rosyjską, na skutek nieznania swoich korzeni, wpływu 
środowiska, w którym żyli. Bardzo wielu Polaków przyjęło 
chrzest w Kościele Prawosławnym. 

 Kościół Prawosławny nie wymagał praktyk, katechezy, 
przygotowań do sakramentów…Na początku nie był w stanie 
tego prowadzić, większość sił była skupiona na udzielaniu 
Sakramentu Chrztu św. i odbudowywaniu świątyń.  

 Kościół katolicki zaczął na nowo istnieć w Związku Radzieckim, 
a potem w Rosji w 1991 roku, gdy Jan Paweł II ustanowił nowe 
struktury katolickie. Dopiero wówczas zezwolono na przyjazd 
duchownych z zagranicy. Dość szybko przyjechało również 
wielu księży z Polski. Chociaż nie tworzyli oni parafii polskich, 
to jednak w bardzo wielu regionach najliczniejszymi członkami 
tych parafii byli ludzie, którzy mieli korzenie Polskie. Były też 
takie miejsca, gdzie były wspólnoty parafialne, tworzone w 
większości przez Niemców, Litwinów, czy Ormian. 

 



Powstają parafie i wspólnoty polonijne  W tym czasie zostają zwrócone 

jednostkowe kościoły katolickie, 

powstają nowe parafie i liczne nowe 

kaplice, miejsca, gdzie mogą 

praktykować wiarę bardzo rozproszeni 

katolicy, również Polacy. 

 Parafie katolickie, zwłaszcza 

obsługiwane przez polskich kapłanów 

są również miejscami tworzenia 

organizacji polonijnych. Bardzo często 

również siedzibą takich organizacji 

były parafie. Kapłani organizują 

pierwsze wyjazdy Polaków do 

upragnionej i wyśnionej Polski. Parafie 

pierwsze zaczęły uczyć dzieci, 

młodzież i dorosłych języka polskiego 

 

Kościoły           

św. Rodziny          

i św. Wojciecha 

Adalberta           

w Kaliningradzie 

Do dzisiaj nie 

zwrócone 

Centrum 

parafii             

św. Wojciecha 

Adalberta w 

Kaliningradzie 

1992r 



Pochodenie Polonii 

w Obwodzie 

Kaliningradzkim 

 

 Kaliningrad i Obwód Kaliningradzki jest szczególną częścią Rosji. Ma ciekawą 
historię – niezwiązaną z Rosją. Jest to enklawa oddzielona o Macierzy 
innymi państwami. Po roku 1945 na podstawie postanowień w Poczdamie ta 
część Prus została przyznana ZSRR. W ciągu trzech lat dokonano totalnej 
deportacji przedwojennej ludności. Na miejsce Niemców przyjeżdżali 
obywatele ZSRR ze wszystkich jego zakątków. Przyjechali również Polacy i 
to w procencie dość wysokim. 

 W latach 50tych i 60tych były werbunki ludzi, aby zasiedlać dawną ziemię 
niemiecką. Pośród tych ludzi znaleźli się i Polacy. Szczególnie w latach 
60tych z ówczesnej Białorusi Zachodniej i z Wileńszczyzny ludzie uciekali z 
Kołchozów. Mieli prawo osiedlać się na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. 

 Wielu młodych ludzi, którzy tutaj trafili do wojska za skrócenie służby 
wojskowej zgadzali się osiedlić na tej ziemi.  

 Wiele rodzin żołnierzy zawodowych zostało skierowanych na teren Obwodu 
Kaliningradzkiego. Wielu zostało „skierowanych” do pracy. 

 Przyjeżdżali również młodzi ludzie w poszukiwaniu nauki lub pracy 
zwłaszcza umożliwiającej pływanie po morzach.  

 



Religijność 

wakacyjna 
 Rodziny Polskie, które miały swoich bliskich na 

Wileńszczyźnie, Grodzieńszczyźnie, czy innych 
dawnych polskich terenach – miały gdzie 
wracać. Te rodziny wraz ze swoimi dziećmi 
odwiedzały swoje rodzinne gniazda.  

 Tam Kościół Katolicki cieszył się względną 
wolnością. Były parafie, wiele kościołów było 
otwartych, byli duchowni. Tam były chrzczone 
dzieci, ludzie korzystali z sakramentów Pokuty i 
Eucharystii. Tam wielu zawierało związki 
małżeńskie.  

 Szczątkowa katechizacja była prowadzona 
potajemnie 

 Te rodziny polskie mające możliwość 
powracania do swoich gniazd, miały szansę na 
praktykowanie wiary chociaż w czasie 
wakacji…, przyjazdów na pogrzeby, śluby…  

 Takie rodziny zachowywały tożsamość religijną.  

 Ze względu na znajomości rodzinne w tamtym 
czasie częściej się zdarzały związki małżeńskie 
– Polak z Polakiem. 

 Niestety coraz częściej ich dzieci wstępowały 
związki mieszane.  
 



Próby poszukiwania tożsamości 

 W trudniejszej sytuacji były te polskie rodziny, które 

potraciły kontakt ze swoim gniazdem. Często tak było, 

że część rodziny z gniazda wyjechała do Polski, część 

daleko na Wschód, a część do zamkniętego Obwodu 

Kaliningradzkiego. Nie było gdzie wracać – nie było 

gniazda. Ze względu na granice, duże odległości i 

zamknięty Obwód Kaliningradzki, więzi rodzinne się 

rozluźniały, lub zanikały.  

 Nierzadko spotykamy młodych ludzi o polskich 

korzeniach, którzy nie potrafią powiedzieć gdzie 

mieszkali ich dziadowie.  

 Obecnie zdarzają się przypadki powrotów do kościoła 

Katolickiego, niejednokrotnie młodych ludzi, którzy 

późno odkryli swoje korzenie polskie i katolickie. 

 Ostatnio coraz częściej do parafii przychodzą ludzie, z 

prośbą o odnalezienie ich korzeni polskich. Wiedzą, 

że takiej pomocy trzeba szukać w parafii katolickiej. 

Niestety często są albo pasywnymi prawosławnymi, 

albo w ogóle nieochrzczonymi.  



Wiele możliwości 

pomocy rodzinom 
 Parafie katolickie najczęściej rozpoczynały swoją 

działalność z niczego. Dopiero potem pojawiały się na 

początku bardzo skromne kaplice, kościoły, domy 

parafialne, sale katechetyczne i inne. Dopiero wówczas 

można było na większą skalę rozpocząć normalne 

duszpasterstwo.  

 Gdy zarejestrowano Caritas dla Obwodu 

Kaliningradzkiego, od początku najważniejszym 

projektem był projekt polegający na przygotowaniu do 

życia w rodzinie i pomoc rodzinom.  

 Dzisiaj młodzi ludzie są przygotowywani do 

małżeństwa i rodziny w parafiach i w Caritas.  

 Prowadzone są spotkania młodzieżowe „wieczory dla 

zakochanych”, funkcjonuje program „Spotkania 

Małżeńskie”, prowadzone są dni rodzin i dni dziecka. 

W parafii św. Wojciecha Adalberta.  

 Systematycznie raz w miesiącu spotykają się rodziny, 

które przeszły przez rekolekcje w ramach „Spotkań”. 

Jest grupa młodych modlących się o potomstwo. 

Codziennie spotykają się „anonimowi narkomani” i 

trzy razy w tygodniu „anonimowi alkoholicy” 

 

Polska (i nie tylko) 

młodzież i polskie rodziny 

mają już dość dużo 

możliwości skorzystania z 

pomocy Kościoła w tej 

kwestii. Kaplica Matki 

Bożej Fatimskiej jest 

otwarta codziennie od rana 

do wieczora. W niej 

dyżurują kapłani. 



Kilka ogólnych informacji 

o rodzinie w Rosji 

 

 

 

 

 Zatwierdzona dekretem prezydenckim z dnia 12 maja 2009 № 537, 

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego zmierza do radykalnej poprawy 

sytuacji demograficznej. Jest to strategiczny cel bezpieczeństwa 

narodowego, aby do 2020 roku zachować stabilizację demograficzną. 

 Tym niemniej 

 

 Szacunkowa liczba ludności Federacji Rosyjskiej obliczona na podstawie 

dynamiki demograficznej w latach 2000-2005, z wyłączeniem programów 

zmierzających do poprawy zdrowia, zmniejszenia śmiertelności i 

zwiększenia wskaźnika urodzeń spadnie w 2025 roku do 125 mln osób, do 

2050 roku - do 100 milionów ludzi. 

 



Aborcja ciągle jest praktykowana na szeroką skalę 

 Rozpoczęty w 2000 roku w Rosji wzrost urodzeń jeszcze 

jest bardzo daleki do zapewnienia zastępowalności 

pokoleń. 

 Zapobieganie aborcji jest jednym z priorytetowych 

zadań w Rosji. Ma to na celu zdrowie rodzin i narodzin 

zdrowych dzieci. Przepis ten jest zawarty w Koncepcji 

Polityki demograficznej do 2025 roku.  

 Rozwiązanie problemu aborcji,  i pomoc państwa w 

zwiększaniu ilości rodzących się dzieci mogą znacząco 

wpłynąć na wzrost liczby urodzeń. Zmieni to 

dotychczasowe negatywne tendencje demograficzne. 

 



Przyczyny aborcji w Rosji 

 W Rosji wyróżnia się następujące przyczyny aborcji: 

 45% - inne plany, w niewłaściwym czasie, "niechciana" 

ciąża, chęć do życia "dla siebie"; 

 20% - słaba sytuacja finansowa; 

 13% - złe warunki mieszkaniowe; 

 10% - niestabilność relacji z ojcem dziecka; 

 7% - obawy związane z ich własnym zdrowiem lub 

zdrowiem dziecka w łonie Matki; 

 5% - presja ze strony rodziny. 



Kolejne przyczyny aborcji 

 Tak więc, główne przyczyny aborcji: 

 •  usunięcie dziecka, to najprostsze rozwiązanie „problemu”, 

  ogólna dostępność aborcji i przyzwolenie społeczne 

 • analfabetyzm 

 • niska samoocena 

 • samotność 

 • niewykształcony instynkt macierzyński 

 • infantylizm 

 • niedojrzałość osobowa 

 • trudna sytuacja gospodarcza 

 • silne traumatyczne doświadczenia z poprzednich urodzin, itp. (Inne obawy) 

 



Czy w dzisiejszej Rosji nienarodzone 
dziecko jest bezpieczne? 

Według oficjalnych danych w dalszym ciągu w Rosji  
corocznie dokonuje się 1 milion aborcji 

Poczęte dziecko ma tylko 50% szansy  
na to, że się urodzi.  
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Rodziny niepełne 

Kobiety samotnie wychowujące dzieci, ciągle borykają się z problemami 
materialnymi. Alimenty są wypłacane w bardzo nikłym procencie 

Obecnie 6,2 miliona 
rosyjskich rodzin, to 
rodziny niepełne 

Około 30% dzieci 
w Rosji rodzi się 

poza rodziną. 
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Rozwody 

Rosja jest jednym ze światowych liderów, gdy 

chodzi o ilości rozwodów 

Współczynnik 
małżeństw i 
rozwodów w  
Rosji wynosi 

10: 6 

Do 78 % 
rozwodów 
dochodzi w 

wieku do 40 lat 

 Do 40% dochodzi 

w ciągu 
pierwszych pięciu 

lat pożycia 

W ciągu pierwszych 
9 lat 64,5% 

małżeństw  się 
rozpada. 
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Do Rosji również wdziera się globalna 
ideologia antyrodzinna 

Hotele bez dzieci 

Samoloty bez dzieci 

Kawiarnie bez dzieci 
Wynajęcie mieszkania bez dzieci 

Taksówki bez dzieci 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&fp=0&pos=0&rpt=simage&uinfo=ww-1269-wh-637-fw-1044-fh-448-pd-1&img_url=http://static.medportal.ru/pic/common/budzdorova/things/ChF1.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&fp=0&pos=0&rpt=simage&uinfo=ww-1269-wh-637-fw-1044-fh-448-pd-1&img_url=http://static.medportal.ru/pic/common/budzdorova/things/ChF1.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&fp=0&pos=0&rpt=simage&uinfo=ww-1269-wh-637-fw-1044-fh-448-pd-1&img_url=http://static.medportal.ru/pic/common/budzdorova/things/ChF1.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6&text=%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0 %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80&fp=6&pos=187&uinfo=ww-1269-wh-637-fw-1044-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http://cdn.img.ria.ua/photos/ria/news_common/12/1289/128943/128943m.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&fp=0&pos=0&rpt=simage&uinfo=ww-1269-wh-637-fw-1044-fh-448-pd-1&img_url=http://static.medportal.ru/pic/common/budzdorova/things/ChF1.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=18&text=%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8&fp=18&pos=564&uinfo=ww-1269-wh-637-fw-1044-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http://news.rin.ru/pictures/22/249681.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&fp=0&pos=0&rpt=simage&uinfo=ww-1269-wh-637-fw-1044-fh-448-pd-1&img_url=http://static.medportal.ru/pic/common/budzdorova/things/ChF1.jpg


Samobójstwa dzieci i młodzieży z pomocą Internetu 

  

W Rosji, na najwyższym poziomie władzy, pojawił się 

problem, w jaki sposób chronić dzieci i młodzież zagrożone 

nową, do tej pory nieprzewidywaną plagą 

"Nikt nie spodziewał się, że kiedykolwiek może pojawić się 

takie przestępstwo, że znajdą się ludzie, którzy będą 

organizować pokazowe samobójstwa, wśród dzieci", 

powiedziała Irina Jarowaja w swoim raporcie. 

Gry komputerowe przedstawiające nieszkodliwe zdjęcia 

wielorybów pływających w oceanie "płetwal błękitny", albo 

SMS- " obudzić mnie o 4: 20 rano", lub "Jestem w grze", czy 

"cichy dom." Dzieci, które wchodzą w takie gry, wykonują 

określone zadania, a następnie na zakończenie etapu 

popełniają samobójstwo. 



W 2016 roku, Komitet Śledczy Rosji otrzymał 1635 raportów na 

temat dzieci, zagrożonych internetowym samobójstwem. W 

2016 roku w wyniku samobójstwa ", zmarło 720 dzieci". W 

ciągu ostatnich trzech lat, samobójstwem zakończyło życie 

2205 dzieci. To są tylko wypadki ujawnione. "W rzeczywistości, 

były to morderstwa zdalnie sterowane". W większości 

przypadków organa policji odmawiały wszczęcia postępowania 

karnego. W Moskwie i regionie moskiewskim w 2016 roku, 

około 150 dzieci zginęło z rąk własnych. Istnieją również takie 

przypadki, nawet w Kaliningradzie. To zło rozprzestrzeniło się 

na terytorium całego państwa. 

Przedstawiciele organów państwa po dochodzeniach 

stwierdzili, że: Istnieje zorganizowana działalność przestępcza, 

cechująca się profesjonalizmem.  

Samobójstwa dzieci 



W kontakty przez sieć wciągane są dzieci, które dalej są 

prowadzone i poddawane próbom. Celem zaś jest osiągnięcie 

destrukcyjnego wpływu na psychikę dziecka ". Tak zwana" grupa 

śmierci "w sieciach społecznych, organizuje gry na wytrwałość, 

na przeżycie, "lub" baw się w umieranie ". 

 W 2016 roku zarejestrowano i zamknięto ponad 4700 

zakazanych stron z instrukcją o tym, jak popełnić samobójstwo. 

Były tam działania podżegające do popełnienia samobójstw. 

09 marca 2017 na posiedzeniu rozszerzonego zarządu 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji Władimir Putin 

powiedział, że: propagowanie samobójstwa wśród dzieci, 

zwłaszcza w Internecie, jest nowym zagrożeniem, z którym 

należy walczyć. 

Samobójstwa dzieci 



Ludzi zajmujących się tym procederem prezydent nazwał 

przestępcami, którzy swoją działalność zbrodniczą kierują przeciw 

dzieciom i nastolatkom. Zwłaszcza, kierowane jest to do dzieci o 

wrażliwej, lub słabej psychice i dzieci, które przeżywają trudne 

życiowe sytuacje. 

"W związku z tym, wspieram inicjatywy Dumy Państwowej 

uzupełnienia przepisów, rozszerzających listę działań, wzywających 

do odpowiedzialności karnej za podżeganie do samobójstwa" - 

powiedział prezydent Putin. Doszedł również do wniosku, że 

"pociągnięci do odpowiedzialności powinni być właściciele, twórcy 

i administratorzy tych stron internetowych. Należy za wszelką cenę 

powstrzymać te destrukcyjne, przestępcze działania. Należy 

zlikwidować te tak zwane „grupy śmierci”. 

Samobójstwa dzieci 



W takiej sytuacji pojawia się odpowiedzialność za angażowanie 

dzieci w różnego rodzaju niebezpiecznych "gier". Przykładem 

takich działań są niebezpieczne przypadki z udziałem osób 

poniżej 18 roku życia. Na przykład treynserfing młodzieży 

"(podróż po dachu pociągu)," lub "biegnij, albo umieraj"(np. 

przebieganie przed samochodami, pędzącym pociągiem, czy 

leżenie na torach. Są też praktykowane inne rodzaje 

śmiertelnych niebezpieczeństw jak zabawy dachowe” 

(chodzenie po krawędziach dachów wysokich budynków)  

Obecnie, za podżeganie do samobójstwa dzieci i młodzieży są 

przewidziane kary do 8 lat więzienia. Planuje się, karać tych, 

którzy skłaniają w sieciach społecznościowych nieletnich do 

popełniania samobójstw karą, nawet do 12 lat więzienia. 

Samobójstwa dzieci 



W listopadzie 2016 roku pod zarzutem organizacji "grupy śmierci" 

w "w kontakcie"(sieć społecznościowa) był aresztowany Filip 

Budekin, znany również jako Filip lis. Według śledczych, jego 

działania miały wpływ na decyzję o samobójstwie 15 nastolatków 

W maju, 2016, , organy ścigania ustaliły, że pod pseudonimem Ewa 

Reich umieszcza w sieciach społecznych informacje o tak zwanych 

grupach śmierci 13-letnia dziewczynka z Omska.  

Według doniesień mediów, podejrzana powiedziała, że 

rozmawiała z kilkoma osobami, które są uważane za ideologów 

grup samobójczych. Ona sama natomiast jest w dziesiątkach 

takich grup po prostu dlatego, że "lubi smutne obrazy."  

Ze względu na wiek, ta dziewczyna uniknęła odpowiedzialności 

karnej za fakt podżegania do samobójstwa. 

Samobójstwa dzieci 



Najgorsze jest to, że istnieją fakty dotyczące finansowania 

organizatorów "grup śmierci", a nawet ustalane są ceny w 

zależności od liczby zgłaszanych samobójstw. Wchodzą tu w grę 

pieniądze około 300 tysięcy rubli. (ok. 20 tysięcy złotych) 

Samobójstwa dzieci 



Samobójstwa dzieci 

Wczoraj w radio słyszeliśmy, że problem ten już 

się pojawił w Szczecinie, zajmuje się tym 

wymiar sprawiedliwości.  

Niestety wydaje się że nie ukazuje się całego 

niebezpieczeństwa.  

Chociaż było powiedziane, że to przyszło z 

Rosji 

W Polsce mówi tylko o okaleczeniach. 

Wydaje się to powinno być ostrzeżeniem i 

bodźcem dla informacji zwłaszcza dla rodziców 

i nauczycieli. 

Czasami dzieci mają np. szramy na przegubach 

i mówią, pe kot je podrapał.  

Należy też zwracać np. na tatuaże u dzieci. 

 




