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Szanowny Księże Biskupie,
Nazywam sie Wincenty Szymański, jestem byłym ministrantem parafii Zakroczymskiej.
Od szeregu lat w raz z rodziną zamieszkuję na stałe w Kanadzie.
Będąc ministrantem w parafie rzymsko-katolickiej w Zakroczymiu, byłem (wraz z innymi
ministrantami) wykorzystany seksualnie przez jednego z ówczesnych księży wikariuszy
tej parafii, ks.mgr. Czesława Maciaszka.
Obecnie w wieku 52 lat zdecydowałem sie przy wsparciu i akceptacji mojej rodziny, na
podanie do publicznej wiadomości, smutnych i tragicznych faktów, jakie miały miejsce
37 lat temu. W związku z podjętą decyzją oświadczam, co następuje:
Ja, Wincenty Szymański były ministrant parafie rzymsko-katolickiej w Zakroczymiu
oskarżam:

•

Ks. mgr. Czesława Maciaszka o to, że, w okresie pełnienia funkcji wikariusza parafii
Zakroczym, wykorzystał seksualnie mnie jak i innych ministrantów zakroczymskich.
Wykorzystywanie seksualne małoletnich ministrantów trwało do czasu ujawnienia
faktów seksualnego skandalu. Wtedy to władze diecezjalne przeniosły ks.mgr.
Czesława Maciaszka w trybie natychmiastowym do innej parafii. Powierzono mu tam
ponownie funkcję Wikariusza pozwalając na pracę z małoletnimi.
Ks. mgr. Czesław Maciaszek - urodzony 18 grudnia 1943 roku. Święcenia
kapłańskie przyjął 13 czerwca 1968 roku. W roku 1969 pełnił funkcje Wikariusza
Parafii Zakroczym.

•

Oskarżam Ks. Prałata, Piotra Skurę o to, że, po ujawnieniu faktów seksualnego
wykorzystywania ministrantów przez podległego mu wikariusza parafii księdza
Czesława Maciaszka, nie powiadomił odpowiednich władz cywilnych o popełnionych
przestępstwach. Po dramatycznej rozmowie ze mną, spowodował natychmiastowe
usunięcie księdza Maciaszka z parafii, ale nie uczynił nic, co by mogło pomóc
ministrantom - ofiarom księdza pedofila. Zadbał jedynie o reputację i interesy
kościoła.
Ks. Prałat, Piotr Skura - urodzony 18 grudnia 1905 roku. Święcenia kapłańskie
przyjął w 1934 roku. Od roku 1945 pełnił funkcje Proboszcza Parafii Zakroczym.

•

Oskarżam ks. mgr. Władysława Krawczyka o to, że, wiedząc o popełnionych przez
jego poprzednika przestępstwach na tle seksualnym, nie powiadomił odpowiednich
władz cywilnych o popełnionych przestępstwach. Utrzymywany przez władze diecezji
na stanowisku wikariusza parafii przez okres dziewięciu lat, pomógł kościołowi
zatuszować dowody przestępstw seksualnych jego poprzednika, osłabić możliwości
dociekania prawdy - poprzez przekonywanie o niewinnego kościoła i
niepodważalnego autorytetu księży, wyrafinowane sugestie i stwierdzenia mające na
celu wmówienie winy ofiarom oraz dyskredytację ofiar skandalu.
Ks. mgr. Władysław Krawczyk - urodzony 15 stycznia 1942 roku. Święcenia
kapłańskie przyjął 18 czerwca 1967 roku. W latach 1971-1980 Wikariusz Parafii
Zakroczym.

•

Oskarżam władze diecezji płockiej o to, że, po ujawnieniu faktów seksualnego
wykorzystywania ministrantów przez podwładnego im wikariusza parafii Zakroczym
ks. Czesława Maciaszka, (władze diecezji pod przewodnictwem Biskupa Bogdana
Mariana Sikorskiego) nie powiadomiły odpowiednich władz cywilnych o
popełnionych przestępstwach. Nie wykazały żadnego zainteresowania stanem
zdrowia fizycznego i psychicznego wykorzystywanych seksualnie przez księdza
pedofila, ministrantów zakroczymskich.
Dbając jedynie o interesy i reputację kościoła, władze diecezji płockiej przeniosły ks.
Czesława Maciaszka w tzw. „trybie natychmiastowym” do innej parafii. Następnie
„zarządziły” milczenie. W obawie przed konsekwencjami skandalu seksualnego,
władze diecezji płockiej skierowały do Zakroczymia, magistra psychologii księdza
Władysława Krawczyka, powierzając mu funkcję wikariusza parafii. Jego zadaniem
była ocena zaistniałej sytuacji, zapobieganie rozprzestrzenianiu się prawdziwych
faktów przestępstw seksualnych jego poprzednika, dyskredytacja ofiar skandalu,
eliminacja uszczerbku moralnego kościoła itp.
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Biskup, Diecezji Płockiej, Bogdan Marian Sikorski - urodzony 23 lutego 1920
roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1945 roku.

NASTĘPNIE ŻĄDAM OD WŁADZ DIECEZJI PŁOCKEJ, CO NASTĘPUJE:

1. Niezwłocznego wszczęcia postępowania dochodzeniowego, mającego na celu
ujawnienie prawdziwych faktów przestępstw seksualnych ks. mgr. Czesława
Maciaszka i podania ich do publicznej wiadomości.
2. Ujawnienie wszystkich osób odpowiedzialnych za niepowiadomienie władz
cywilnych o przestępstwach seksualnych, nie udzielenie jakiejkolwiek pomocy
ofiarom księdza pedofila, dyskredytację ofiar skandalu seksualnego w parafii
Zakroczym i ukrywanie prawdy po dzień dzisiejszy.
3. Żądam oficjalnych przeprosin wszystkich ofiar seksualnego wykorzystywania w
parafii Zakroczym.
Mam nadzieje, że moje oświadczenie nie pozostanie bez odpowiedzi a sprawa
wykorzystywania seksualnego zakroczymskich ministrantów doczeka się uczciwego
potraktowania.
Moje oficjalne strony internetowe, poświęcone seksualnemu wykorzystywaniu
zakroczymskich ministrantów przez byłego wikariusza, ks.mgr. Czesława Maciaszka,
to: www.Zakroczym.Info; www.KsiezaPedofile.Com; www.KsiezaPedofile.Info;

Z poważaniem
Wincenty Szymański

Cc:

Ks. mgr. Czesław Maciaszek / lub obecny Proboszcz Parafii Gostynin
Ks. Prałat, Piotr Skura / lub obecny Proboszcz Parafii Zakroczym
Ks. mgr. Władysław Krawczyk / lub obecny Proboszcz Parafii
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