Instrukcja z 1922, przeredagowana w 1962

Instrukcja z 2001

„Crimen sollicitationis”

„Sacramentorum sanctitatis tutela”

Dokument, który pod karą ekskomuniki nakazuje trzymanie w
największej tajemnicy przestępstw seksualnych księży; nakazuje
bezkompromisową walkę z poszkodowanymi i tymi, którzy ich popierają;
zakazuje współpracy w tych sprawach z organami ścigania; nakazuje
niszczenie dowodów przestępstw i utrudnianie pociągnięcia do
odpowiedzialności osób duchownych (poprzez np. przeniesienie księdzapedofila do innej parafii, milczenie, piętnowanie ofiar i straszenie
ekskomuniką).

Dokument potwierdzający, że pedofilia należy do katalogu
najcięższych przestępstw znanych prawu kościelnemu, których
rozpatrywanie, łącznie z nakładaniem sankcji karnych, leży w
wyłącznej gestii Kongregacji Nauki Wiary. Nakazuje też obowiązek
zgłaszania watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary każdego
przypadku pedofilii wśród księży.

Ks. Paweł Kania
(diecezja wrocławska i
bydgoska)

2005
- ksiądz zwolniony z aresztu tymczasowego za poręczeniem
arcybiskupa Gulbinowicza
- ksiądz skierowany przez biskupa Janiaka na bezterminowy
urlop do domu księży emerytów we Wrocławiu"
- na skutek porozumienia trzech biskupów - Janiaka,
Gołębiewskiego i Tyrawy - ksiądz zostaje wikariuszem w
kościele opatrzności bożej w Bydgoszczy
- biskup Tyrawa wydaje księdzu pozwolenie na nauczanie
religii w gimnazjum nr 13 w Bydgoszczy

2006
2007

- biskup Tyrawa nie reaguje na informacje od dyrektorki
gimnazjum

15 lat:
- 2 wyroki skazujące
- trwa rozprawa
cywilna o
zadośćuczynienie
- przenoszony 8 razy
- po wyroku wikariusz

2008
- biskup Tyrawa przenosi księdza do parafii
Wrocław Strachocin
- ksiądz pracuje jako wikariusz w Miliczu
- ksiądz jedzie do Boliwii pełnić posługę jako ksiądz bez
przydziału
- ksiądz zostaje kapelanem w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym sióstr boromeuszek we Wrocławiu
- siostry składają skargę na jego zachowanie do biskupa
Gołębiewskiego

2009
2010

- ksiądz złapany na gorącym uczynku: proponuje 3 chłopcom po
100 zł za seks
- policja znajduje u księdza dziecięcą pornografię
- ksiądz trafia do aresztu tymczasowego

- ksiądz molestuje czternastoletniego chłopca, ucznia gimnazjum
- dyrektorka gimnazjum informuje biskupa Tyrawę o
niestosownym zachowaniu księdza wobec chłopców i prosi o
interwencję

- ksiądz skazany na rok więzienia w zawieszeniu za posiadanie
dziecięcej pornografii
- Sąd Apelacyjny uniewinnia księdza, ale w uzasadnieniu wyroku
adnotacja o pomyłce i konieczności ponownego rozpatrzenia
sprawy
- Sąd ponownie rozpatruje sprawę i zapada prawomocny wyrok:
rok więzienia w zawieszeniu za posiadanie pornografii dziecięcej
- w maju wyrok zostaje wysłany do kurii

- biskupi kierują księdza do domu księży emerytów we
Wrocławiu

2011

- ksiądz zostaje kapelanem w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym sióstr boromeuszek we Wrocławiu
- siostry składają skargę na jego zachowanie do biskupa
Gołębiewskiego

2012
2015

- ksiądz złapany przez policję w hotelu z trzynastoletnim chłopcem
wg ustaleń prokuratury przestępstwa księdza dotyczą jeszcze dwóch
chłopców i lat 2005-2010
- ksiądz nęka poszkodowanego podczas trwania procesu
- ksiądz skazany na 7 lat więzienia za gwałt i wykorzystywanie seksualne
nieletnich, ma dożywotni zakaz pracy z dziećmi

Przenoszenie Księdza Pawła Kanię przez biskupów diecezji bydgoskiej i wrocławskiej
(biskup Marian Gołębiewski, Jan Tyrawa, Henryk Gulbinowicz)

2005

2006

2009

2010

2010

2011

Wrocław
Wrocław

Bydgoszcz

Dom księży
emerytów

Wikariusz w
kościele

Wikariusz w
parafii w
Starachocinie

2012

2015

Wrocław
Milicz

Wikariusz w
parafii

1 wyrok

Boliwia
wyjazd na
misję

Wrocław

Dom księży
emerytów

Kapelan w
zakładzie
opiekuńczym

Poinformowanie
KNiW

Wyrok i
więzienie

2 wyrok

2002

Ks. Roman Kramek
(diecezja warmińskomazurska)

15 lat:
- 15 lat od ujawnienia
przestępstwa jest
reakcja biskupów
- przenoszony 3 razy
- po wyroku pracuje
jako proboszcz
wikariusz

-Ksiądz Roman nie znał języka angielskiego, podpisał
zeznania których nic rozumiał. (…) nie wydaję wyroków, ale
już od pierwszych sensacyjnych relacji telewizyjnych i
prasowych cała sprawa wydawała mi się niewiarygodna” –
pisze ks. Jan Rosłan, rzecznik kurii, w “Posłańcu
warmińskim”.
arcybiskup Piszcz wysyła do USA delegata, który ma
zapoznać się ze sprawą

2003

2005
- archidiecezja warmińska nie wszczyna postępowania
kanonicznego tzn. że ówczesny arcybiskup warmiński
Edmund Piszcz naruszył ogłoszone przez Jana Pawła II normy
postępowania z przestępcami seksualnymi
- arcybiskup Wojciech Ziemba wysyła księdza do
Wielbarka, gdzie ten zostaje wikariuszem i katechetą w
gimnazjum
- arcybiskup Ziemba przenosi księdza do parafii we wsi
Orzechowo obok Dobrego Miasta.
ksiądz Kramek do 2018 jest proboszczem parafii, opiekuje
się ministrantami, udziela spowiedzi i prowadzi rekolekcje
- za to odpowiada arcybiskup Józef Górzyński
- metropolita Józef Górzyński kieruje sprawę księdza Kramka
do watykańskiej KNiW i zawiesza go w obowiązkach
duszpasterskich

- ksiądz gwałci w USA 17-latkę, która miesiąc wcześniej padła
ofiarą innego gwałtu
- ksiądz przyznaje się do czynu "jako metody terapeutycznej
zastosowanej na ofierze, aby pomóc jej zapomnieć" o gwałcie
- “Chciałem pokazać jej, że stosunek seksualny z mężczyzną może
być przyjemny” - tłumaczy policji
- ksiądz zostaje aresztowany i oskarżony o napaść seksualną
drugiego stopnia, z użyciem przymusu. Grozi mu do 10 lat
więzienia.

2008

- Sąd skazuje księdza na 9 miesięcy więzienia, minimalny wymiar
kary za napaść seksualną drugiego stopnia, oraz zakaz
kontaktowania się z ofiarą i zakaz kontaktu bez nadzoru z dziećmi i
młodzieżą. Zostaje także skierowany na badania psychiatryczne oraz
terapię dla sprawców przestępstw seksualnych.
po wyjściu z więzienia ksiądz zostaje deportowany do Polski
- protesty wiernych

2009

2018

- OKO.PRESS publikuje reportaż o księdzu Kramku

Przenoszenie Księdza Romana Kramka, diecezja warmińsko-mazurska
(biskup Józef Górzyński, Wojciech Ziemba, Edmund Piszcz)

2002

2005

2008

2009-2018

USA

Polska

Wielbark

Orzechowo

Wikariusz w parafii

Deportowany po wyroku

Wikariusz w parafii

Proboszcz parafii

2005: Wyrok i więzienie

W 2018 zawieszony
Poinformowany KNiW

Ks. Jarosław P.
(diecezja toruńska)

2012

- W grudniu ksiądz zostaje usunięty z parafii w Ostrowitem
i przeniesiony do parafii Pucka
- Informacje o księdzu zostają przekazane do KNiW

- ministrant informuje księdza z bursy, dyrektora, ks. Dariusza
Kunickiego o molestowaniu
- ministrant próbuje skontaktować się z b. Suskim – po 4
miesiącach dochodzi do spotkania i jest prośba o oficjalny list
- W listopadzie ministrant wysyła oficjalny list do b. Suskiego

2013
2014

- ministrant składa zawiadomienie do prokuratury
- 30.04 zostaje wydany akt oskarżenia wobec księdza

- Zapada wyrok kościelny uniewinniający księdza
- Biskupi nie widzą problemów tym, że ksiądz jest w Pucku

2015

- ministrant informuje ks. Stasiaka z diecezji toruńskiej o tym, że
ksiądz Jarosław koncelebruje msze w parafii w Pucku

- W kwietniu ksiądz koncelebruje msze w Pucku razem
z arc. Głodziem
- 10.12. bierze udział w poświeceniu sztandaru szkoły
podstawowej w Pucku

2016

- Ksiądz składa prośbę o zawieszenie wyroku z
powodu złego stanu zdrowia
- Ksiądz zostaje suspendowany
- Ksiądz jest nadal na wolności ( od 06.2017 do
11.2018 unika więzienia składając zwolnienia
lekarskie)

- Zapada wyrok: Sąd w Nowym Mieście Lubawskim skazuje
księdza na 3 lata więzienia i zakaz pracy z dziećmi na 10 lat

2017

- Sąd Okręgowy w Elblągu utrzymuje wyrok I instancji

2018

- W 11.2018 ksiądz w więzieniu

2019

- Sąd Najwyższy w Warszawie podtrzymuje wyrok, ksiądz trafia do
więzienia

OŚWIADCZENIE KURII DIECEZJI OPOLSKIEJ
W opublikowanym przez fundację raporcie [...] podano wiele nieprawdziwych informacji:
– Od momentu zgłoszenia sprawy w kurii diecezjalnej Biskup Opolski informował rodzinę pokrzywdzonego o
możliwości zgłoszenia przestępstwa do prokuratury, jednakże wyraźną wolą najbliższych było zachowanie daleko
idącej dyskrecji w tej sprawie ze względu na dobro pokrzywdzonego. [...] Kiedy wprowadzony został prawny
obowiązek zgłaszania do organów ścigania przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich, na początku
sierpnia 2017 r. przedstawiciele biskupa zgłosili sprawę do prokuratury.

FAKTY
to biskup Andrzej Czaja nakłonił matkę poszkodowanego chłopca,
żeby nie zawiadamiała policji
kuria zgłosiła sprawę do prokuratury dopiero PO 5 LATACH
zmuszona zmianami w prawie
parafianie zostali oszukani: poinformowano ich, że ksiądz został
przeniesiony ze względu na stan zdrowia i odprawiano modły za jego
zdrowie w obecności skrzywdzonego dziecka i jego matki

KOMUNIKAT BIURA PRASOWEGO ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
W „Raporcie nt. naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży
sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób zależnych” zostały przekazane nieprawdziwe i zmanipulowane
informacje.
Abp Marek Jędraszewski jako wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski jest w pełni zaangażowany w
tworzenie mechanizmów prewencji i obrony ofiar wykorzystywania seksualnego przez niektórych kapłanów w polskim
Kościele.

FAKTY
abp Jędraszewski był jednym z najbardziej aktywnych obrońców abpa
Juliusza Paetza, ignorował prośby kleryków o pomoc i zorganizował akcję
podpisywania listów poparcia dla Paetza
abp Jędraszewski publicznie chroni sprawców do tej pory - podczas
konferencji KEP powiedział m.in., że kościół ma okazywać miłosierdzie
sprawcom, a ofiarami są księża, którzy muszą znosić upokorzenia.
Obrońców gwałconych przez księży dzieci porównał do nazistów
rozpętujących Holocaust.

Ks. Wincenty Pawłowicz
(diecezja łowicka)

- ks. Pawłowicz pracuje w pięciu parafiach diecezji łowickiej.
Proboszcz jednej z nich miał prosić o jego przeniesienie, bo
zapraszał małych chłopców „na komputery”, podobnie jak
później w Witoni.

19921998

- ksiądz trafia do Witonii, gdzie molestuje pięciu chłopców –
ministrantów i zostaje przeniesiony do parafii w Lubochni

1999

- biskup Orszulik wysyła księdza na urlop
- po skazaniu ks. Pawłowicza przez sąd I instancji w 2003 roku
biskup nie zawiesza go w wykonywaniu funkcji kapłańskich - w
opinii kurii zachowanie księdza „nie budziło zastrzeżeń”
- Kiedy ksiądz wychodzi z więzienia biskup Andrzej
Dziuba mianuje go proboszczem parafii w Krasnosiłce
pod Odessą na Ukrainie

- rodzice donoszą b. Orszulikowi, że ksiądz molestuje chłopców
- po wizycie u biskupa rodzice gremialnie wycofują zeznania
obciążające ks. Pawłowicza
- skutkiem tego Prokuratura Rejonowa w Łęczycy postanawia
nie wszczynać postępowania karnego

2002

- prokuratura wznawia śledztwo

2003

- zapada wyrok, skazany 3 lata więzienia za wykorzystywanie
seksualne ministrantów

2006

- ma pod opieką ministrantów - z jednym z nich jedzie na
wycieczkę do Włoch
- przyjeżdża z kilkoma chłopcami z Ukrainy do jednej z
placówek edukacyjnej podległych kurii łowickiej - ma na to
zgodę bpa Dziuby
- pojawia się w lubelskim szpitalu w towarzystwie chłopca z
Ukrainy co wzbudza zaniepokojenie personelu

20072016

- na zaproszenie ks. Czajkowskiego ksiądz odprawia
rekolekcje dla dzieci w Brzeźnie Lęborskim

2017
2018

- 01.11. OKO.PRESS zawiadamia prokuraturę
- Policja wnioskuje do sądu o ukaranie ks. Wojciecha
Czajkowskiego za to, że jako proboszcz parafii w Brzeźnie
Lęborskim dopuścił do odprawiania rekolekcji przez ks.
Wincentego Pawłowicza

OŚWIADCZENIE KURII ŁOWICKIEJ
"Nie przedstawiono wszystkich działań, jakie Biskupi podejmowali wobec Księdza W. Pawłowicza. Są one
ważne dla zrozumienia całości sprawy, zgodne z postanowieniami sądu cywilnego. Zauważa się także, że
podane w Raporcie informacje nie są potwierdzone żadnymi dokumentami, lecz pochodzą z mediów."

FAKTY
To prawda, opieramy się na doniesieniach medialnych i nie
opisujemy działań biskupów, ponieważ kuria OD KILKUNASTU LAT
nie udziela żadnych informacji w tej sprawie.

Ks. Uberman
(diecezja warszawska)

1987
- w Koszalinie biskup Jeż nie znajduje czasu na rozmowę z
chłopcami, rozmawia z nimi szeregowy ksiądz, który obiecuje
zająć się sprawą i poinformować chłopców o skutkach

1989
- ksiądz zostaje przeniesiony do Słowina (to jego szósta parafia,
wcześniej był po kolei w Wałczu, Kołobrzegu, Dźwirzynie,
Białogórzynie, Zarańsku)
Kuria reaguje na
przestępcze działania
księdza PO 18 LATACH
od pierwszej
informacji

- Ksiądz wraca do zakonu Klarysek

- 20 stycznia bp Nycz zgłasza sprawę do Kongregacji Nauki
Wiary
- 30 kwietnia roku bp Nycz kieruje księdza do pracy w Barcinie
koło Słupska jako rezydenta Wioskowi wiedzą tylko tyle, że nie
będzie uczył religii, bo jest chory - tak powiedział im proboszcz.
- Ksiądz zostaje przeniesiony do domu emerytów w Kołobrzegu
-pisze listy o ułaskawienie do prezydentów, RPO, posłów

- jeden z molestowanych chłopców dzwoni na parafię w
Dźwirzynie, aby sprawdzić czy księdza już tam nie ma, niestety
telefon odbiera ksiądz, który go molestował

2001
2002

- ksiądz wychodzi z aresztu za kaucją 5 tys. Zł
- prosi biskupa diecezjalnego o zwolnienie z obowiązków
proboszcza
- przeprowadza się do klasztoru sióstr Klarysek w Słupsku

- dwóch chłopców jedzie do sądu biskupiego, do Koszalina
poinformować o molestowaniu przez księdza, robią to w
tajemnicy przed rodzicami

- w wiosce zaczynają się pojawiać informacje o czynach
księdza, ktoś pisze anonim od gazety koszalińskiej
- dyrektor szkoły podstawowej w Słowinie zawiadamia
prokuraturę, po usłyszeniu historii od chłopca

2003

- 29 maja 2003 roku ksiądz zostaje aresztowany i przebywa w
areszcie 2 miesiące

2004

- Wiosną 2004 roku zaczyna się proces - zeznają chłopcy w wieku
od 12 do 17 lat
- Jesienią 2004 roku Jerzy Uberman zostaje skazany za "poddanie
trzech małoletnich innej czynności seksualnej" na dwa lata
więzienia w zawieszeniu na pięć lat, dozór kuratora oraz
pięcioletni zakaz pracy z dziećmi.

2005
- protesty mieszkańców Barcina

Ks. Piotr D.
(diecezja warszawska)

Kuria informuje KNW
PO 8 LATACH od pierwszego
czynu, wpływa na złagodzenie
wyroku i nie nadzoruje
skutecznie księdza

- ksiądz jest proboszczem i katechetą w miejscowości W.
niedaleko Grójca – obcuje płciowo i molestuje, a także
rozpija dwóch chłopców (mają po 7 i 8 lat)
-ksiądz nie trafia do więzienia, bo obrona odwołuje się od
wyroku
-w oczekiwaniu na rozprawę apelacyjną arcybiskup Nycz
przenosi ks. Piotra 40 km na północ od W., do Domu
Opiekuńczo-Leczniczego im. Opatrzności Bożej w Pilaszkowie

20002007
2007

- kuria warszawska zobowiązuje się do „bezwzględnego i
skutecznego nadzoru” nad księdzem. Na czele kurii stoi
arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Umieszcza
duchownego pod Warszawą, w ośrodku podlegającym
archidiecezji
- Kuria informuje KNiW

2008

- do ośrodka w Pilaszkowie ksiądz przywozi chłopców i
molestuje przez ponad dwa lata

2010

2011

- Arcybiskup Kazimierz Nycz tym razem suspenduje Piotra D.
Ksiądz zostaje zawieszony we wszystkich czynnościach
kapłańskich, nie może nosić stroju duchownego.
- kard. Nycz umieszcza księdza w ośrodku albo w Pilaszkowie
albo w innym

2014

- Zapada wyrok kanoniczny: kara suspensy, czyli m.in. zakaz
noszenia stroju duchownego i nakazanie umieszczenie go w
Domu Księży Emerytów w Łomiankach pod Warszawą. Nie
usuwa go ze stanu duchownego.
- Na stronie arch. warszawskiej ksiądz w sutannie z kardynałem
Nyczem jest na „jajeczku”

2018

- ksiądz zostaje skazany za to, że przez cztery lata molestował
chłopca, którego w szkole podstawowej przygotowywał do
pierwszej komunii - skazany na dwa lata bezwzględnego
więzienia i zakaz kontaktowania się z osobami małoletnimi
przez sześć lat

- w apelacji, sąd okręgowy w Radomiu zmienia mu karę
wyroku bezwzględnego więzienia na dwa lata w
zawieszeniu na pięć lat

- dyrektorka szkoły w Pilaszkowie zawiadamia policję w
sprawie molestowania przez księdza (na wniosek dzieci)
- w lutym ksiądz znów trafia do aresztu. W międzyczasie ujawnia
się kolejna ofiara. Chłopiec zezna w sądzie, że był
molestowany od siódmego roku życia, trwało to kolejne pięć
lat, do 2006 roku.
- ksiądz zostaje oskarżony o obcowanie płciowe i tzw. inne
czynności seksualne z małoletnimi poniżej 15. roku życia,
seksualne nadużycie stosunku zależności i rozpijanie nieletnich.
- sąd w Grójcu w czerwcu wymierza księdzu łączną karę 3 lat i 6
miesięcy pozbawienia wolności, zakaz zajmowania wszelkich
stanowisk związanych z edukacją i wychowaniem małoletnich
na zawsze oraz zakaz kontaktowania się z chłopcami

Ks. Roman Jurczyk
(diecezja rzeszowska)

Zgłoszenie
sprawy do KNW:
PO 9 LATACH od
czynów i 3 latach
po tym jak kuria
musiała mieć o
tych czynach
wiedzę

- ksiądz proboszcz we wsi Mała molestuje cztery
dziewczynki - trzy z nich nie mają piętnastu lat

- ksiądz obcuje płciowo z jedną z dziewczynek, która ma wtedy
17 lat m.in. zabiera ją na do Krynicy - tam dotyka jej krocza i
piersi

20032008
20072008

2009

- sprawa trafia do sądu

2011

- ksiądz zostaje skazany na 2,5 roku więzienia za molestowanie
seksualne nastolatki, w wypadku trzech innych dziewczynek sąd
ocenia postępowanie księdza jako naruszenie nietykalności
cielesnej (ten występek uległ w międzyczasie przedawnieniu)

- biskup Kazimierz Górny zgłasza sprawę do Kongregacji Nauki
Wiary

2012

- sąd apelacyjny łagodzi wyrok: 2 lata w zawieszeniu na 4 lata

- Kongregacja nakazuje prowadzenie sprawy biskupowi Wątrobie

2014

- biskup Wątroba wydaje oświadczenie w którym poddaje w
wątpliwość prawomocny wyrok sądu: „Biorąc pod uwagę całokształt
sprawy (...) posądzonego o przestępstwo seksualne wobec nieletnich
(...) postanawiam: 1. odstąpić od wymierzenia dodatkowej kary
kanonicznej w tym przypadku. 2 przywrócić księdza Romana J. do
pracy duszpasterskiej w zakresie uzgodnionym z zainteresowanym”.
Na szczególną uwagę zasługuje uzasadnienie tej decyzji. Biskup Jan
Wątroba napisał: „Wina ks. J. jest wątpliwa, a na forum kanonicznym
nie pojawił się wobec niego żaden zarzut”.

2016

- ksiądz decyzją diecezji przemyskiej z arcybiskupem Michalikiem na
czele trafia do parafii w Kraczkowej
– Wyrok, który zapadł względem ks. Romana J. jest na płaszczyźnie
cywilnej. W kościele nie jest zawieszony w czynnościach kapłańskich,
więc może je sprawować. Jest księdzem diecezji rzeszowskiej, ale
równie dobrze może odprawiać msze święte w Krakowie, Kraczkowej
czy Tokio – wyjaśnił oburzonym ks. prał. Bartosz Rajnowski, rzecznik
kurii przemyskiej.

- parafianie w Kraczkowej nie dostają informacji o
ciążącym na księdzu wyroku

Ks. Michał M.
(Diecezja przemyska)

2001
- biskup Michalik obiecuje zająć się sprawą i chce samodzielnie
przesłuchać dziewczynki, rodzice się nie zgadzają
-biskup nie reaguje na apel pani Beaty Maziejuk
-b. Michalik pisze list do wiernych: „Czuję się zobowiązany wyrazić
współczucie księdzu proboszczowi i [wyrazić] nadzieję, że
konfratrzy i parafianie, którzy znają lepiej środowisko niż wrogie
Kościołowi i depczące prawdę gazety lub osoby, nie stracą zaufania
do swego proboszcza, ale okażą mu bliskość przez gorliwą modlitwę.
Czuję się zobowiązany zaprotestować przeciwko szarpaniu dobrej
opinii naszych księży, co jest przecież atakiem niewybrednym
znanych nam pewnych grup i środowisk. Dziś przybierają one coraz
to inne kolory, ale zawsze wywodzą się od ojca kłamstwa”.

Arcybiskup publicznie
staje po stronie sprawcy
– księdza winnego
molestowania
6 dziewczynek

- kuria przemyska dopiero w 2003 r. urlopowała księdza M.
ze stanowiska proboszcza, ale ten nadal mieszkał,
odprawiał msze i spowiadał w Tylawie

2002

- na wniosek MS śledztwo zostaje przeniesione do Jasła

2003

- rozpoczyna się proces, trwają przesłuchania, na których ksiądz
przyznaje się do stawianych mu zarzutów
- Beata Maziejuk rozsyła listy do wszystkich biskupów z prośbą
o interwencję u arcybiskupa Michalika - na ponad 50 pism nie
dostaje żadnej odpowiedzi.

2004

- ksiądz M., gdy w 2005 r. opuścił Tylawę, przez wiele lat zaglądał
w te strony. Do końca 2011 r. co miesiąc odprawiał msze w
sąsiedniej Dukli – parafia Tylawa należy do tego dekanatu.

- Lucyna Krawiecka zawiadamia prokuraturę, że proboszcz
parafii molestuje dziewczynki
- nagrane rozmowy z oświadczeniami dziewczynek p.
Lucyna wręcza biskupowi Michalikowi
- Prokuratura w Krośnie umarza sprawę (prokuratura
kieruje poseł Piotrowicz)
- Pani Beata Maziejuk apeluje do arcybiskupa Michalika o
reakcję w sprawie księdza M

20052011

- sąd skazuje księdza za molestowanie 6 dziewczynek na 2 lata
więzienia z zawieszeniem na 5, 8 lat zakazu wykonywania
zawodu nauczyciela-katechety
- Ksiądz Michał M. nigdy nie poszedł do więzienia.

- Beata Maziejuk pisze list do Josepha Ratzingera – dopiero po
tej interwencji ksiądz M. opuszcza parafię w Tylawie

