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Stowarzyszenie „Fidei Defensor” w ramach działalności dydaktyczno-edukacyjnej nagrywa krótkie filmiki. Na nagraniach prawnicy tłumaczą w krótki i prosty sposób, na czym polegają określone przepisy prawne. Między innymi poruszane są zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, karnego procesowego oraz materialnego.
Dotychczas omówione zostały kwestie
takie, jak:

1. Przestępstwo złośliwego zakłócania wykonywania obrzędów religijnych, tj. art. 195 § 1 k.k.
2. Przestępstwo obrazy uczuć religijnych, tj. art.
196 k.k.
3. Przestępstwo znieważenia ze względu na
m.in. przynależności na tle wyznaniowym,
rasowym, etnicznym, narodowościowym,
tj. art. 257 k.k.
4. Ograniczenia władzy rodzicielskiej, gdy wystąpi zagrożenie dobra dziecka, tj. art. 109
§ 1-2 k.r.o.
5. Pozbawienia władzy rodzicielskiej, gdy zostaną spełnione określone przesłanki, tj. art. 111
§ 1 k.r.o.
6. Jak walczyć z obrazą uczuć religijnych?
7. Co zrobić w przypadku odmowy wszczęcia
śledztwa przez prokuratora?
8. Prywatny akt oskarżenia.

Poruszone zostały również kwestie tego, jak
walczyć z obrazą uczuć religijnych, a także
czym jest zażalenie na odmowę wszczęcia
postępowania przez prokuraturę.
Materiały te łatwo znajdą Państwo na
kanale YouTube i profilu Facebook
Stowarzyszenia Fidei Defensor oraz na
naszej stronie internetowej pod linkiem:
fideidefensor.pl/informator/.
Polecamy skorzystanie
kodów QR .

z

poniższych

Zachęcamy Państwa do obejrzenia,
skomentowania oraz udostępniania
zaprezentowanych treści.

Pismem z dnia 4 listopada 2020 r. Stowarzyszenie
Fidei Defensor zawiadomiło Prokuraturę Rejonową
w Cieszynie o możliwości popełnienia przestępstwa
polegającego na tym, że w nocy z 1 listopada na 2 listopada 2020 r. nieznany sprawca znieważył symboliczny pomnik Dzieci Nienarodzonych zlokalizowany
na Cmentarzu komunalnym przy ul. Hażlaskiej 13
w Brzezówce, w ten sposób, że oblał go czarną farbą. Organ ścigania poinformował nas o przesłaniu
aktu oskarżenia wobec osoby, która się tego dopuściła. Oskarżenie dotyczyło przestępstw obrazy uczuć
religijnych, znieważenia pomnika oraz zniszczenia
rzeczy, tj. czynów z art. 196 k.k., art. 261 k.k. oraz art.
288 § 1 k.k. . Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2021 r.
Sąd Rejonowy w Cieszynie skazał oskarżonego na
dziesięć miesięcy kary ograniczenia wolności polegającej na nieodpłatnej kontrolowanej pracy na
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cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie.
Dnia 2 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie Fidei Defensor zawiadomiło Prokuraturę Okręgową w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa złośliwego przeszkodzenia publicznemu wykonywaniu Mszy
Świętej w kościele pw. św. Jana Kantego w Warszawie
oraz obrazy uczuć religijnych. Dwóch domniemanych
sprawców umieściło na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na elewacji świątyni, kartki z napisem: „Twoja
wina, Twoja wina, Twoja bardzo wielka wina” oraz
wizerunkiem brzemiennej kobiety wiszącej na krzyżu
będącej jednym z symboli tzw. „Strajku Kobiet” organizowanego przez środowiska proaborcyjne niezgadzające się z zaostrzeniem prawa do legalnego przerwania
ciąży. Jeden z domniemanych sprawców zrelacjonował

w Internecie przebieg zdarzenia: „(…) Po wrzuceniu
na tacę banknotów z manifestem, założyliśmy maseczki z piorunami.. Po czym wyszliśmy z okrzykiem:
„Wara od naszych ciał barbarzyńcy, fanatycy religijni!”. Dnia 19 lutego 2021 r. Prokurator Prokuratury
Rejonowej Warszawa-Żoliborz postanowiła odmówić
wszczęcia dochodzenia w sprawie złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego i obrazy uczuć religijnych wobec stwierdzenia, że
w obu przypadkach czyn nie zawiera znamion czynu
zabronionego. Pełnomocnik Stowarzyszenia Fidei
Defensor zaskarżył postanowienie organu ścigania.
Pismem z dnia 30 października 2020 r. Stowarzyszenie Fidei Defensor zawiadomiło Prokuraturę Rejonową
Łódź-Śródmieście o możliwości popełnienia przestęp-
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wszczęcia dochodzenia w tej sprawie wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Prokurator po zapoznaniu się z aktami sprawy
postanowił podjąć na nowo przeprowadzone postępowanie sprawdzające i wszczął dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych, tj. o czyn z art. 196 k.k.
Pismem z dnia 29 października 2020 r. Stowarzyszenie Fidei Defensor zawiadomiło Prokuraturę
Rejonową Szczecin-Śródmieście o możliwości popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych
polegającego na namalowaniu na murze Katedry
pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie przez nieznanego sprawcę symboli powszechnie uznawanych za
obraźliwe, tj. symbol ruchu proaborcyjnego, anarchizmu, a także napis #JULKA. Pismem z dnia 15 lutego 2020 r. organ ścigania wszczął dochodzenie
o przestępstwo przewidziane w art. 288 § 1 k.k. i inne.
1 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie Fidei Defensor
zawiadomiło Prokuraturę Okręgową w Warszawie
o możliwości popełnienia przestępstwa obrazy uczuć

stwa złośliwego przeszkadzaniapublicznemu wykonywaniu aktu religijnego w Bazylice Archikatedralnej
pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi w ten sposób, że
grupa osób wtargnęła do świątyni w trakcie sprawowania Mszy Świętej i próbowała ją przerwać poprzez
prezentowanie wiernym transparentu. Aktualnie toczy się w tej sprawie postępowanie przygotowawcze.
Pismem z dnia 10 września 2020 r. Stowarzyszenie Fidei Defensor zawiadomiło organ ścigania
o możliwości popełnienia przestępstwa obrazy uczuć
religijnych, znieważenia godła polskiego, znieważenia Rzeczypospolitej Polskiej oraz znieważenia grupy
ludzi z powodu przynależności na tle wyznaniowym
poprzez opublikowanie przez użytkownika serwisu
społecznościowego „Facebook.com” za pośrednictwem środków masowego przekazu obraźliwych grafik. Postanowieniem z dnia 30 października 2020 r.
prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód
w Szczecinie odmówił wszczęcia śledztwa na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec stwierdzenia, iż
czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Na
powyższe postanowienie Stowarzyszenie Fidei Defensor złożyło zażalenie, które zostało uwzględnione przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie. Organ ścigania postanowił
o podjęciu na nowo przeprowadzonego postępowania sprawdzającego i wszczął śledztwo w tej sprawie.
Pismem z dnia 10 września 2020 r. Stowarzyszenie
Fidei Defensor zawiadomiło organ ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu
czci religijnej w postaci wizerunku Jezusa Chrystusa
i Matki Bożej i znieważenia grupy
osób z powodu przynależności na
tle wyznaniowym przez użytkownika portalu społecznościowego
„Facebook.com”. Asesor Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód
w Szczecinie postanowił odmówić

religijnych polegającego na umieszczeniu na drewnianym krzyżu, znajdującym się przy murze okalającym
kościół pw. Zesłania Ducha Świętego kartki z napisem
„Twoja wina, Twoja wina, Twoja bardzo wielka wina
i wizerunkiem kobiety brzemiennej na krzyżu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała Prokuraturze
Rejonowej Warszawa-Żoliborz, według właściwości,
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa celem procesowego rozpoznania. Prokurator
Prokuratury Rejonowej Warszawa- Żoliborz postanowieniem z dnia 12 marca 2021 r. odmówił wszczęcia
dochodzenia w sprawie obrazy uczuć religijnych. Jako
podstawę prawną prowadzący postępowanie wskazał art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., tj. brak w czynie znamion
czynu zabronionego. Pełnomocnik Stowarzyszenia
Fidei Defensor zaskarżył w całości powyższe postanowienie do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza,
który postanowił uwzględnić zażalenie, zaskarżone
postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia
uchylić i przekazać sprawę Prokuraturze Rejonowej
Warszawa– Żoliborz celem dalszego prowadzenia.
Dnia 4 listopada 2020 r. zawiadomiliśmy organ ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 196
k.k. w zb. z art. 257 k.k. tj. obrazy uczuć religijnych
i znieważenia grupy osób z powodu przynależności
na tle wyznaniowym poprzez nawoływanie do ataków

zarówno na hierarchów Kościoła katolickiego jak i na
świątynie oraz znieważenie osób wyznania katolickiego
za pomocą słów uznawanych za powszechnie obelżywe
przez liderkę Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Martę L.,
co miało miejsce kilkakrotnie w Warszawie. Pismem
z dnia 23 listopada 2020 r. Prokuratura Okręgowa
w Warszawie zawiadomiła nas o wszczęciu śledztwa.
Dnia 12 kwietnia 2021 r. zawiadomiliśmy Prokuraturę Okręgową w Szczecinie o możliwości popełnienia
przestępstwa obrazy uczuć religijnych przez użytkownika aplikacji mobilnej „TikTok” polegającego na opublikowaniu w Internecie nagrań audiowizualnych, na
których dwukrotnie został znieważony krzyż. Pismem
z dnia 14 czerwca 2021 r. organ ścigania poinformował
Stowarzyszenie, że wszczął dochodzenie w tej sprawie.
Pismem z dnia 10 listopada 2020 r. Stowarzyszenie Fidei Defensor zawiadomiło Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga o możliwości popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych polegającego na
namalowaniu na murze kościoła pw. św. Wincentego
à Paulo w Otwocku haseł o treści: „Bóg to zapamięta”,
„Bóg Wam nie wybaczy”, „Jeb*ć PIS”, „Wpizdu”, „Bóg
Wam tego nie wybaczy”. Organ ścigania wszczął w tej
sprawie dochodzenie. W toku postępowania przygotowawczego ustalono sprawców czynu, a następnie
po zebraniu dowodów sporządzono i przesłano do
sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania
karnego przeciwko trzem oskarżonym o popełnienie
przestępstwa z art. 288 § 1 k.k. w zb. z art. 196 k.k.
w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. Organ
ścigania wskazał, że analiza materiałów sprawy, w tym
okoliczność czynu pozwala przyjąć, iż wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, zaś okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości.

źródło - Facebook.com/ Parafia św. Wincentego à Paulo w Otwocku
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Propozycje literatury na okres jesienny
Stowarzyszenie „Fidei Defensor” proponuje
Państwu (to nie jest reklama w rozumieniu Kodeksu cywilnego) subiektywnie wybrane książki. Przedmiotem zainteresowania wybranej literatury jest, w szczególności religia katolicka,
kultura, społeczeństwo oraz konflikty zbrojne.
Zaprezentowane zostaną dwie książki, które są
powszechnie dostępne na rynku wydawniczym.
Pierwszą propozycją jest „Czarna księga prześladowania chrześcijan w świecie” autorstwa ponad 70 specjalistów. Książka została napisana pod
redakcją Jeana-Michela di Falca, Timothy’ego Radcliffe’a oraz Andrei Riccardi. Teksty zaś zebrał Samuel Lieven. Jak wskazuje spis treści książka porusza
kwestię prześladowania chrześcijan w różnych
częściach świata. Zwrócona została uwaga na Bliski
Wschód, m.in. Irak, Syrię, Arabię Saudyjską. Przedstawione są również prześladowania z innych części
świata muzułmańskiego, np. Libii (obecnie pogrążonej w wojnie), Maroko, Algierii, Tunezji, a także
północnej Nigerii, Sudanu, Republiki Środkowo-Afrykańskiej, Demokratycznej Republiki Konga,
Somalii. W większości krajów Afryki prześladowania mają związek z dominującymi odłamami islamu
(politycznego). Inna sytuacja jest w państwach Azji.
Przykładowo komunistyczna Chińska Republika Ludowa i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna prześladują chrześcijan przez swoje polityczne ustroje totalitarne, które wprost wywodzą się
z marksizmu-leninizmu, postulującego siłowe wprowadzenie ateizmu. Również rząd Wietnamu stosuje
komunistyczną przemoc wobec osób wierzących.
Przeciwstawnym powodem, do internacjonalistycznego, komunistycznego prześladowania chrześcijan
(w Chinach i Korei Północnej), jest indyjski nacjonalizm, który wprost nie przewiduje miejsca dla tej
grupy społecznej. Na Sri Lance prześladowań dokonują nawet sami buddyści powszechnie kojarzeni
z pokojem. Katastrofalna sytuacja wydaje się panować w Pakistanie, w którym terror wobec chrześcijan jest motywowany kulturowymi wpływami islamu. Również w Ameryce Łacińskiej komunistyczna
przemoc, ze strony rządów lub organizacji terrorystycznych, a także grup przestępczych, wprost wymierzona jest w chrześcijan. Przykładowo na Kubie, w Brazylii, Meksyku, Kolumbii prześladowania
mają właśnie tak zróżnicowany charakter i centralną lub zdecentralizowaną organizację. Zacytujmy:

„Kryzys wartości i niechęć do chrześcijaństwa,
które obserwujemy niemal na każdym kroku życia
społecznego, sprawiają, że media przemilczają zatrważające informacje o wydarzeniach, które dzieją
się wokół nas. Wiek XX zrodził dla Kościoła blisko 45
milionów męczenników, a w pierwszej dekadzie XXI
wieku ginęło co roku sto tysięcy chrześcijan. Liczby te pokazują, że żaden okres w historii Kościoła
nie był nacechowany taką wrogością wobec chrześcijan, znaku krzyża oraz innych znaków religijnych
jak czas obecny. Brak adekwatnej reakcji świata na
ogrom tragedii, jakiej doświadczają chrześcijanie,
często prowadzi do rozzuchwalenia oprawców. Niepokoi również cisza wśród autorytetów naukowych,
politycznych i społecznych, jakby powiązanych globalną zmową milczenia w imię nie tylko politycznej
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poprawności.”(K. Zaradko, „Słowo wstępne do wydania polskiego” [w:] „Czarna księga prześladowania
chrześcijan w świecie”, pod red. J-M. di Falco, T. Radliffe’a, A. Riccardi, przekł. B. Baran, (J. Gorecka-Kalita, M. Szewc-Osiecka, Rebis, Poznań 2015, s. 13).
Drugą propozycją jest „Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej” Wojciecha Roszkowskiego. Książka ta została wydana przez wydawnictwo Biały Kruk. Jest to bardzo ważna publikacja
zarówno z perspektywy historycznej, społecznej,
filozoficznej oraz politologicznej. To bardzo obszerne dzieło omawia rozwój kultury zachodniej
od czasów najdawniejszych do współczesności. Autor zwraca uwagę na wpływ religii, kultury, sztuki
oraz filozofii na kwestie ogólnospołeczne oraz negatywne zmiany związane z osłabieniem się tradycyjnych podstaw funkcjonowania zbiorowości
euroamerykańskiej. Książka zawiera wiele zdjęć,
które ilustrują daną problematykę. Autor przedstawia historię walki z chrześcijaństwem, którą
prowadzono już w czasach starożytnych, jak i w historii najnowszej. Autora cechuje erudycja oraz
bogata wiedza w omawianiu problemu ideologicznej nienawiści do katolicyzmu. Ta nienawiść przejawiała się w instytucjonalno-prawnym terrorze,
który cechował Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich, jak i Europę Zachodnią, gdzie nienawiść przybrała formę tzw. „Marszu Przez Instytucje”, który przeprowadzili neomarksiści. Efektem
tego był rozkład więzi społecznych, wzrost patologii takich jak narkomania, samobójstwa, zabójstwa, gwałty występujące m.in. w subkulturze hipisów. By zrozumieć degenerację pokoleń autor
w rozbudowany sposób przedstawia rewolucje lat
60. XX wieku oraz ich efekty. Popkultura, a także
wpływy ideologiczno-polityczne ukazują wieloletni projekt niszczenia naszej kultury. Zacytujmy:
„Kolorowe magazyny pełne są zdjęć atrakcyjnych
ludzi, często w negliżu. Obdarzone przez naturę
wspaniałymi kształtami modelki są przedmiotem
uwielbienia jednych i zazdrości drugich. Nagość
zdobyła nie tylko plaże, ale także film, telewizję
oraz Internet. Atakowani przez reklamy, w których
piękne ciało, najczęściej damskie, ma przyciągnąć
uwagę, jedni reagują agresją, inni zaś – powtarzają z wyniosłą dumą najczęściej słyszane zdanie na
ten temat: <<mnie nagość nie przeszkadza, byleby
dziewczyna była ładna>>. Zdanie to dowodzi, że
z tym współczesnym kultem to niezupełna prawda.
Żyjemy raczej w czasach kultu zmysłów i sukcesu,
a więc ciała pięknego. Mit ciała osiągnął apogeum
w latach sześćdziesiątych, gdy mieszając Marksa
z Freudem, Maruse dowodził, iż prawdziwe wyzwolenie człowieka nastąpi po zwycięstwie <<natury>> nad państwem, ową <<machiną polityczną,
korporacyjną, kulturalną i edukacyjną>>”. (W. Roszkowski, „Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji
zachodniej”, Biały Kruk, Kraków 2019, s. 260). Jak
widać, autor potrafi skutecznie łączyć intelektualnie patologie współczesnego kapitalizmu, którego
produkty są efektem twórczości antykapitalistycznych neomarksistów. Nieoceniona trafność książki w diagnozie obecnych problemów społecznych,

wzbudzi uwagę oraz podziw czytelnika, który po
jej lekturze zrozumie, czy nie jest jeszcze za późno.
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W ostatnim czasie w Polsce Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR rozpoczęła kampanię „Kochajcie się mamo i tato”. Cała akcja sprowadzona jest do tego hasła. Treść komunikatu
wydaje się być całkowicie niekontrowersyjna, dotyczy domniemanej podstawy małżeństwa: miłości. Nic
więcej – poza odnośnikiem do strony – nie ma.

Organizacja, która odpowiada za tę kampanię powstała w 2003 r. Jak twierdzą na swojej stronie: jest
to oddolna inicjatywa małżonków, których celem jest
wsparcie oraz pomoc w utrzymaniu małżeństw sakramentalnych, które są – wedle Biblii (por. Łk 16,18,
J 4,15-19, Mk 10,1-12, Mt 19,1-9)) – nierozwiązywalne. Osoby partycypujące w tej wspólnocie wierzą, że
Bóg może uzdrowić małżeństwa. Sama zaś wiara potrafi scementować małżeństwo i pozwoli przetrwać
możliwie najgorszy kryzys. W szczególności członkowie organizacji wyrażają dezaprobatę dla indywidualistyczno-hedonistycznej kultury nadmiernych rozwodów, których liczba cały czas drastycznie rośnie.
SYCHAR rozumie małżeństwo w sposób metafizyczny,
a nie tylko jako cywilnoprawną umowę o charakterze
seksualno-emocjonalno-gospodarczym. Szczególny
aspekt kładziony jest na sferę zarówno duchową, jak
i rodzinną. Wydaje się, że aspekt rodzinny jest jednym
z najważniejszych, nie tylko z punktu widzenia religii.

Na stronie organizacji prezentowana jest ciekawa interpretacja procesu rozwiązania małżeństwa.
W polskim prawie sąd rozwiązuje małżeństwa, gdy
dojdzie do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia
małżeńskiego, na które składają się sfery emocjonalna (miłość), fizjologiczna (seksualność), ekonomiczna (gospodarcza). Rozkład musi być zupełny, tzn., że
żadna z powyższych sfer nie istnieje. Trwałość rozumiana jest jako antycypacja tego, że nigdy nie dojdzie
do powrotu tychże sfer do stanu postulowanego. Małżonkowie powinni wykazać, że doszło do rozkładu
tych trzech sfer. Wspólnota – jak wyżej wskazano –
dokonała ciekawej interpretacji, która polega na tym,
że małżonkowie muszą wprost wykazać, że jedno nie
kocha drugiego. Na stronie wspólnoty wskazuje się,
że jest to „ANTYŚWIADECTWO MIŁOŚCI”. Przed innymi osobami trzeba wykazać, że się kogoś nie kocha.

Skoro przed obcymi osobami słownie się to udowadnia (lub prezentuje inne dowody w trakcie procesu), to co musi czuć dziecko? Dziecko jest świadkiem
konfliktu rodziców i oni niczego mu nie muszą udowadniać. Przynajmniej takie jest powszechne przeko-

nanie. Właśnie to wydaje się być najbardziej drastyczne, że zarówno dziecko zna przestrzeń konfliktu, ale
go nie rozumie, więc też musi być osobą, która odbierze antyświadectwo miłości (nieistotne czy wyrażone
wprost, czy po rozwodzie). Być może właśnie jest to
jeden z powodów, dla których twórcy kampanii zdecydowali się na wybór pisma dziecka. Zastanówmy się,
jak rozkład pożycia małżeńskiego, a późniejsze orzeczenie dotyczące rozwiązania małżeństwa i związany
z nim stan faktyczny wpłynie na dzieci. Szacuje się, że
na Zachodzie 30% dzieci do 16 roku życia dotknie rozwód rodziców. Ogromna większość tych dzieci uzna to
za doświadczenie negatywne. Udział dziecka w konflikcie jest bardzo szkodliwy, o czym świadczą liczne badania Zacytujmy profesora Andrzeja Hankałę:

„Proces socjalizacji i wychowania dziecka w rodzinie pozostającej w stanie rozpadu jest bardzo trudny
(Bandura, Orwid 1972). Dzieci wychowywane w takich rodzinach mają mniejsze szanse na prawidłowe
wejście w rolę ucznia, kolegi, syna czy córki niż ich
rówieśnicy z rodzin pełnych. Już na początku swej
drogi życiowej stają one przed barierami nie do przezwyciężenia, wynikającymi z niedostatku uczuć, zaburzeń zdrowotnych i emocjonalnych oraz innych niekorzystnych czynników sytuacyjnych. Rozwój dziecka
w pełnej rodzinie zapewnia mu większe szanse na
pokonanie trudności związanych z wejściem w świat
dorosłych. Dziecko żyjące w atmosferze stałych konfliktów i napięć utrwala wzory zachowania, jakich
dostarczało mu najbliższe rodzinne środowisko. Zachowanie dziecka jest naśladowaniem i odzwierciedleniem zachowań dorosłych, gdyż jego postępowanie
jest do pewnego stopnia odbiciem sytuacji panującej
w domu. Dziecko, ucząc się negatywnych zachowań
od swoich rodziców, ma trudności w przystosowaniu
się do środowiska społecznego i nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami i dorosłymi. Brak poczucia stabilizacji, niezgodność wymagań
rodziców i napięta atmosfera w domu, często dają
początek zaburzeniom charakterologicznym dzieci
funkcjonujących w tych rodzinach (Wallerstein, Blakeslee 2003). Wówczas następuje utrata zaufania do
dorosłych oraz wiary w ich autorytet. Dziecko zaczyna swoiście interpretować życie jako arenę walki
z innymi, staje się egoistyczne, przejawia agresywne cechy w zachowaniu.” (A. Hankała, „Destruktywne konsekwencje rozwodu”, Suicydologia, t. 7, s. 61).
Polskie prawo przewiduje nawet zakaz orzekania rozwodu, jeżeli stanowi to zagrożenie dla dobra wspólnych małoletnich dzieci: „Art. 56 § 2 k.r.o.
wprowadził nową przesłankę negatywną rozwodu
stanowiąc, że rozwód jest niedopuszczalny nie tylko
wtedy, gdy wskutek niego miałoby ucierpieć dobro
wspólnych małoletnich dzieci małżonków, ale także
wtedy, gdy z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.”
(Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1968 r. III CZP 70/66).

Dziecko będące świadkiem kłótni i rozwodu
przede wszystkim czuje się bezsilne. Cały świat młodego człowieka ulega zagładzie na jego oczach. Postawmy się w tej sytuacji, jak może myśleć dziecko:
„czemu tak się dzieje? Przecież nic złego nie zrobiłem.
Niech to się skończy.” Później pojawią się zapewne

myśli typu: „Nie mam na nic wpływu”. Bezsilność wobec rzeczywistości. Rozkład poczucia bezpieczeństwa.
Brak stabilności. Poczucie braku wpływu na własne
życie i całkowitej zależności od czynników zewnętrznych, z którymi absolutnie nic nie można zrobić.

Oczywiście rozwiązanie małżeństwa oraz oddzielenie toksycznego rodzica od dziecka, gdy dochodzi
do nagannego przekroczenia prawa jest w pełni uzasadnione. Stosowanie przemocy zarówno psychicznej,
jak i fizycznej wobec dziecka, a także w jakikolwiek innych sposób rażące naruszanie zasady dobra dziecka
powinno skutkować pozbawieniem rodziców praw rodzicielskich. Przewiduje to obecnie polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Nie każdy rozwód jest dobry, tj. są
małżeństwa rozstające się mimo braku zdrad, przemocy, alkoholizmu, nagannego stosunku do innych członków rodziny lub innych patologii. Czasem po prostu
ludzie „znudzą się sobą”. Zapewne to jest najbardziej
dezaprobowane przez organizacje takie, jak SYCHAR.
Jednakże chęć ocalenia małżeństw i prosty postulat
„kochania się” rodziców został uznany za coś złego.
Zapewne niejedna osoba zastanowi się: kto może uważać prośbę dziecka (nawet fikcyjną) o miłość rodziców
za coś kontrowersyjnego? Otóż jedna z organizacji na
swojej stronie na portalu społecznościowym „Facebook.com” postanowiła opublikować krzywdzącą oraz
wulgarną grafikę przerabiającą to hasło. Grafika „Dziewuch” przedstawia dziewczynkę na pomarańczowym
tle, która rzekomo wypowiada następujące słowa: „Kochajcie się mamo i tato ma taki związek z miłością jak
seks ze zgwałceniem” Jest to ponadprzeciętnie krzywdzące oraz wyszydzające ofiary jednego z najgorszych
przestępstw, jakim jest zgwałcenie. Tutaj miłość zostaje zespolona z czymś tak okrutnym. W swoim poście podmiot posiadający uprawnienia do pisania na
„facebookowej” stronie „Dziewuch” napisał tekst, który zredukował wszystkie rozwodzące się małżeństwa
do przemocy i relacji toksycznych. Autorzy kampanii
zostali pomówieni o brak inteligencji emocjonalnej.
„Dziewuchy” insynuują autorom kampanii, że chcą
zmuszać do miłości, a przymuszona miłość to gwałt.
Stanowi to ponadprzeciętną nadinterpretację, której
celem jest stwierdzenie, że każdy rozwód jest dobry
i potrzebny, bo każda rozpadająca się para składa się,
co najmniej z jednego złego człowieka. (Oczywiście
najczęściej małżeństwa rozpadają się przez naganne
zachowania mężczyzn, co jest faktem bezdyskusyjnym.
Mężczyźni częściej stosują przemoc, są alkoholikami
i dokonują cudzołóstwa. Oczywiście nie wszyscy mężczyźni mają te cechy. Nikt nie chce zabraniać rozwodów
kobietom, które są krzywdzone w takich patologiach
społecznych.) „Dziewuchy” również stwierdzają, że:
„Rozwód nie jest porażką. Jest szansą na lepszą przyszłość.” Oczywiście takie twierdzenia są najczęściej
głoszone przez ludzi, którzy porzucają swoje rodziny.
Co ciekawe „Dziewuchy Dziewuchom” aktywnie
walczą o instytucjonalizację związków jednopłciowych. Interesujące jest również to, że postulują wprowadzenie niczym nieograniczonej aborcji na życzenie
(nawet w 9 miesiącu ciąży). Pozostaje pytanie, czy
tego typu organizacje naprawdę troszczą się o dobro
dzieci. Na powyższe pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie sam.
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CZY NIEUCHRONNOŚĆ KARY WYSTARCZA
W WALCE Z PEDOFILIĄ?
W ostatnim czasie przetoczyła się przez Polskę debata na temat skuteczności kar stosowanych wobec pedofilów. Owa dyskusja była konsekwencją tragicznych zbrodni na tle seksualnym,
do których doszło niedawno w naszym kraju
(śmierć 11-letniego Sebastiana z Katowic oraz
śmierć 18-letniej Magdaleny ze Świńca). Najbardziej bulwersuje fakt, że sprawcami tych okrutnych czynów były osoby już karane z tytułu przestępstw o charakterze pedofilskim. Co poszło
nie tak? Gdzie zawiódł system? Dlaczego osoby
poddawane resocjalizacji ponownie dopuściły
się popełnienia jeszcze poważniejszych zbrodni?
Popełnienie kolejnej zbrodni na tle seksualnym
przez tego samego sprawcę spowodowane może być
tym, iż resocjalizacja której poddany był przestępca,
nie przyniosła zamierzonych rezultatów. Niestety są
jednostki niepodatne na resocjalizację, których czyny
mogą być np. skutkiem zaburzeń psychicznych. Są takie osoby w społeczeństwie, który nigdy nie powinny
opuścić więzienia. W takich sytuacjach nadrzędnym celem powinna być maksymalna ochrona potencjalnych
ofiar. Niekiedy jedynym rozwiązaniem jest stosowanie
trwałej izolacji wobec sprawcy. Jak się okazuje, sama
nieuchronność kary to za mało.

ZMIANY W PRZEPISACH
Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało zmiany w przepisach. Przyszłe regulacje zakładają, że za
zgwałcenie dziecka będzie można trafić na 30 lat do
więzienia, a najbardziej zwyrodniałym przestępcom
grozić będzie kara dożywotniego pozbawienia wolności. Według nowego prawa zbrodnie pedofilskie nie ulegałyby przedawnieniu. Miałby również nastąpić kres
kar ,,w zawiasach” oraz przedterminowych zwolnień
z odbywania kary. Dodatkową zmianą ma być ujaw-

nienie zawodów skazanych w ,,rejestrze pedofilów”.
Obecnie za zgwałcenie dziecka grozi kara od 3 do
12 lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca działał
ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 12 lat. Zaostrzenie kar wydaje się konieczne… Projekt zakłada,
że gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat
więzienia. Jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć
dziecka – kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Dyskusji wciąż można poddać kwestie dolnej granicy
wspomnianych kar.
Również zmiana dotycząca przedawnienia wydaję się niezwykle istotna. Dziś zbrodnia zgwałcenia dziecka poniżej lat 15 przedawnia się po upływie 20 lat od czasu jej popełnienia, a jeżeli w tym
czasie wszczęto postępowanie – po upływie lat 30.
Jednak bardzo często ofiary czynów pedofilskich,
w związku z długotrwałym urazem psychicznym, na
ujawnienie przestępstwa decydują się po wielu latach. Nowe regulacje spowodowałyby, że zgwałcenie
dziecka nie ulegałoby przedawnieniu. Takie rozwiązanie powinno spotkać się z powszechną aprobatą.
Ponadto zgodnie z projektem nie byłoby kar w zawieszeniu wobec sprawców brutalnych zbrodni pedofilskich. Przedterminowe zwol-

14 sierpnia 2021 r. obchodziliśmy 80 rocznicę męczeńskiej śmierci nieprzeciętnego polskiego świętego Kościoła katolickiego. Wielki
ewangelizator, misjonarz, mistyk, franciszkanin
konwentualny, założyciel Rycerstwa Niepokalanej, twórca największego katolickiego dziennika
oraz najpotężniejszego religijnego miesięcznika
„Rycerz Niepokalanej”, a także największego katolickiego klasztoru na świecie, wreszcie męczennik
oddający w głodowej celi śmierci swe życie za innego człowieka. Choć wskazany katalog określeń
z pewnością nie jest kompletny, to nie ma wątpliwości, że mowa o św. Maksymilianie Marii Kolbe.

momentem rozpoczynającym drogę do świętości małego Rajmunda Kolbe? Pewnego dnia podczas modlitwy chłopcu ukazała się Maryja. Matka
Boża nie przekazała wówczas przyszłemu świętemu żadnego konkretnego przesłania, a jedynie stanęła przed nim i pokazała mu dwie korony – białą
i czerwoną – i zadała pytanie, którą z nich wybiera. Rajmund wybrał obie. Koronę męczeństwa i koronę czystej miłości zakonnej. Nie wiadomo czy
chłopiec rozumiał w pełni symbolikę koron, ale to
właśnie wtedy, gdzieś między ósmym a dziesiątym
rokiem życia, Bóg za pośrednictwem Niepokalanej
po raz pierwszy wkroczył w życie małego Rajmunda.

Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku
w Zduńskiej Woli koło Łodzi. Miał dwóch braci starszego Franciszka i młodszego Józefa. Młodsi
bracia Walenty i Antoni zmarli w dzieciństwie. Państwo Kolbe należeli do III Zakonu św. Franciszka
i wychowywali swoich synów w duchu głęboko
religijnym i patriotycznym. Co było przełomowym

W 1907 roku 13-letni Rajmund podjął naukę
w Małym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów we Lwowie. Pewnego dnia modląc się
w kościele franciszkanów przed obrazem Matki Bożej Niepokalanej Rajmund przyrzekł, że do końca
życia będzie walczył dla Maryi, choć w tamtym mo-
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nienie z więzienia również nie będzie możliwe.
Nowe przepisy miałyby z kolei wyjść naprzeciw
tym młodocianym, między którymi doszło do kontaktów cielesnych w ramach wspólnej relacji. Wprowadzony byłby bowiem przepis, na mocy którego
sąd będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary lub
nadzwyczajnie ją złagodzić, gdy wiek sprawcy i ofiary będzie bardzo zbliżony, a okoliczności nie będą
wskazywać na zaistnienie przemocy i wykorzystywania seksualnego.
Dodatkowo projekt zakłada, że do tzw. rejestru
pedofilów ma trafiać więcej danych. Rejestr ma być
wzbogacony o informacje na temat wyuczonego i wykonywanego przez sprawcę zawodu w czasie popełnienia przestępstwa. Ma to posłużyć m. in. usprawnieniu pracy organów ścigania oraz zapobieganiu
i wykrywaniu przestępstw o charakterze seksualnym.

PRACE KOMISJI DO SPRAW PEDOFILII
W 2020 r. powstała Państwowa Komisja do
spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 zwana powszechnie Państwową Komisją do spraw Pedofilii.
26 lipca 2021 roku opublikowany został pierwszy
raport z działań i kontroli prowadzonych przez Komisję ds. pedofili. W raporcie przedstawiona została analiza i ocena skali wykorzystywania seksualnego dzieci
w Polsce, a także wskazane zostały najpoważniejsze
problemy. Komisja przedstawiła również rekomendacje dla organów państwa, organizacji i innych podmiotów, a także propozycje zmian w prawie karnym.
Miejmy nadzieję, że prace komisji w połączeniu
z nowymi rozwiązaniami proponowanymi przez resort
sprawiedliwości, przyczynią się do zmniejszenia liczby
czynów pedofilskich, jak również do całkowitej eliminacji działania pedofilów w warunkach recydywy.
Urszula Rutkowska

mencie była to prędzej perspektywa walki zbrojnej. Po ukończeniu Małego Seminarium, w 1910 r.
Rajmund zdecydował się wstąpić do zakonu franciszkanów konwentualnych, gdzie wraz z habitem
otrzymał imię Maksymilian. W 1912 roku prze-
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łożeni wysłali Maksymiliana na dalsze studia do
Krakowa. Jeszcze w tym samym roku został skierowany do Rzymu, gdzie zamieszkał w międzynarodowym kolegium franciszkańskim. Równocześnie
uczęszczał na papieski uniwersytet Gregorianum.
Studia filozoficzne i teologiczne uwieńczył dwoma doktoratami. 1 lutego 1914 r. Maksymilian złożył uroczyste śluby zakonne i przyjął imię Maria.
W związku z gwałtownymi wystąpieniami przeciwko papieżowi, które miały miejsce na ulicach
Rzymu w 1917 r. Maksymilian wraz z kilkoma
współbraćmi założył stowarzyszenie kościelne pod
nazwą Militia Immaculatae, zwane w Polsce Rycerstwem Niepokalanej.
28 kwietnia 1918 r. Maksymilian Maria Kolbe
przyjął święcenia kapłańskie, a rok później wrócił
z Włoch do Polski. Po powrocie do Polski ojciec Maksymilian, oddając się całkowicie pracy duszpasterskiej, w styczniu 1922 r. wydał pierwszy numer czasopisma „Rycerz Niepokalanej”. Choć Maksymilian
chorował na gruźlicę, nie ustawał w podejmowaniu
kolejnych, wielkich dzieł. W 1927 r. w Teresinie pod
Warszawą założył klasztor-wydawnictwo Niepokalanów, który był największym katolickim klasztorem
na świecie, liczącym ponad 700 mieszkańców. Podczas gdy Niepokalanów rósł w siłę, ojciec Maksymilian wraz z kilkoma braćmi wyjechał do Azji, by tam
zakładać kolejne Niepokalanowy i wydawać „Rycerza”. W kwietniu 1930 r. dotarł do Japonii, gdzie już
w maju wydał po japońsku pierwszy numer czasopisma. W Nagasaki założył japoński Niepokalanów
(Mugensai no sono), gdzie w 1931 roku otworzył
nowicjat, a w 1936 roku małe seminarium. „Rycerz
Niepokalanej” w języku japońskim (Seibono Kischi) osiągnął wówczas nakład 65 000 egzemplarzy.
W 1936 roku ojciec Maksymilian powrócił do kraju. W tym czasie utworzony przez niego
Klasztor Niepokalanej przeżywał swój rozkwit,
a niepokalanowska prasa osiągała niewyobrażalne
nakłady. Maksymilian posiadający wyjątkowe zdolności matematyczno-fizyczne ochoczo sięgał po coraz to nowsze zdobycze techniki, by móc je wyko-

Ksiądz wikariusz Maciej Czaczyk z parafii
pw. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu, dwa lata
w kapłaństwie, zwycięzca programu „Must Be
the Music. Tylko muzyka” w 2011 roku, muzyk,
gitarzysta.
Red.: Przed księdzem stała kiedyś kariera i sława,
a jednak zdecydował się ksiądz pójść dosłownie za Jezusem. Dlaczego?

Ks. M. Czaczyk.: Szukałem jakiegoś większego dobra,
szukałem szczęścia, mówiąc najkrócej. W tym, co zobaczyłem w show-biznesie, to co odkrywałem, myślałem, że mnie to napełni, że to będzie sensem mojego
życia. Ale nie znalazłem w tym szczęścia. Zobaczyłem,
że szukam czegoś więcej.

Red.: Czy ksiądz doszedł do tego dopiero po pewnym
czasie, czy już w pierwszym programie miał ksiądz
przesłanki, symptomy, że „nie wiem czy dobrze zrobiłem”?

Ks. M. Czaczyk.: Jako młody siedemnastoletni chłopak,
jeszcze w liceum, byłem bardzo zapatrzony w muzykę,
gitarę. To mnie radowało. Myślałem, że to wystarczy,

rzystać dla celów ewangelizacyjnych. Od roku 1938
Niepokalanów posiadał własną radiostację, a ojciec Maksymilian myślał o założeniu telewizji i lotniska w Niepokalanowie. Pomimo podejmowanych
przez liberalną prasę wszelkich prób dyskredytacji
dzieł ojca Maksymiliana, „Niepokalanowskie media”
działały prężnie do wybuchu II wojny światowej.
MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ W AUSCHWITZ

Z początkiem wojny, 19 września 1939 r. Niemcy przystąpili do likwidacji Niepokalanowa. Aresztowano wówczas ojca Maksymiliana i kilku jego
współbraci. Zostali deportowani do obozu Auschwitz, skąd wywieziono ich do Ostrzeszowa.
8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP nastąpiło zwolnienie z obozu. Ojciec Kolbe powracając natychmiast do Niepokalanowa zreorganizował klasztor, czyniąc z niego obóz dla uchodźców.
W utworzonym obozie schronienie znalazło ponad
3 000 osób, wśród których było ok. 1 500 Żydów.
17 lutego 1941 r. został aresztowany przez gestapo i przewieziony na Pawiak, a 28 maja do Auschwitz,
gdzie otrzymał numer 16 670. Współwięźniowie zapamiętali ojca Kolbe jako kapłana przepełnionego
wiarą i spokojem. Kolbe umacniał współwięźniów
swoją postawą, podtrzymywał na duchu, spowiadał,
głosił kazania i potajemnie sprawował msze święte.
Pod koniec lipca 1941 roku z obozu uciekł jeden z więźniów. W ramach kary dziesięciu więźniów zostało skazanych na śmierć w bunkrze
głodowym. Wśród wybranych na okrutną śmierć
znalazł się Franciszek Gajowniczek, który błagał
o litość, bowiem miał żonę i dzieci. Wtedy doszło
do niebywałego zdarzenia. Z szeregu wystąpił ojciec Kolbe i dobrowolnie zgłosił się na śmierć za
współwięźnia. Kierownik obozu zgodził się na zamianę. Ojciec Maksymilian wraz z 9 towarzyszami
poszedł do bloku nr 13 na okrutną głodową śmierć.
Po dwóch tygodniach konania o. Maksymilian wraz z trzema innymi więźniami zostali dobici
zastrzykiem fenolu.

żeby być szczęśliwym, żeby spełniać swoje marzenia.
Dopiero po wygraniu programu, który bardzo miło
wspominam, odkryłem, że jednak to nie jest to. Niemniej, była to bardzo fajna, wspaniała przygoda.
Red.: Jak to się stało, że trafił ksiądz do tego programu?

Ks. M. Czaczyk.: To było pragnienie, poryw serca młodzieńczego. Jeszcze wtedy nie miałem swojego zespołu i pomyślałem, że może to być trampolina do sukcesu, popularności, że może mi się uda znaleźć jakiś
znajomych do zespołu, stworzyć go. Nie liczyłem na
sukcesy. Chciałem spróbować swoich sił. Moi rodzice
nie chcieli, żebym tam szedł. Byłem wtedy w liceum
i mama z tatą mówili: „Maturę masz, masz się uczyć”
itd., a ja postawiłem na swoim i powiedziałem: „Idę,
Wy sobie mówcie, a ja będę spełniał swoje marzenia
i robił karierę”.
Red.: Czyli to był młodzieńczy zryw, bunt?

Ks. M. Czaczyk.: Tak, to był rzeczywiście bunt. Bunt
na to, że ja będę odkrywał teraz swoją drogę szczęścia,
a nie taką poukładaną, jaka była w domu, bo zasadniczo dom miałem piękny, poukładany, taki harmonijny -

„W bunkrze znajdował się o. Kolbe do naga rozebrany i czekał na śmierć głodową. Zaduch był straszny, posadzka cementowa, tylko wiadro na potrzeby
naturalne. Ojciec Kolbe nigdy nie narzekał. Głośno się
modlił tak, że i jego współtowarzysze mogli go słyszeć
i razem z nim się modlić. Z celi, w której znajdowali
się ci biedacy, słyszano codziennie głośne odprawianie modlitw, różańca i śpiewy, do których przyłączali
się też więźniowie z sąsiednich cel. Umarł po dwóch
tygodniach zgładzony zastrzykiem fenolu. Ojciec
Kolbe umiał pocieszyć ludzi. Współwięźniowie narzekali i w rozpaczy krzyczeli i przeklinali. Po jego
słowach uspokajali się. Gdy miałem jego ciało z celi
wynieść, siedział na posadzce oparty o ścianę i miał
oczy otwarte. Jego ciało było czyściutkie i promieniowało. Jego twarz oblana była blaskiem pogody.
Wzrok o. Kolbe był zawsze dziwnie przenikliwy. SS-mani go znieść nie mogli i krzyczeli: Patrz na ziemię,
nie na nas! Pewnego razu podziwiając jego męstwo
za życia mówili między sobą: Takiego klechy jak ten
nie mieliśmy tu jeszcze. To musi być nadzwyczajny
człowiek.” (Bruno Borowiec, tłumacz Bloku śmierci
w Auschwitz). Najświętsza Maryja Panna zabrała swego Rycerza do nieba 14 sierpnia 1941 roku, w wigilię
Uroczystości Wniebowzięcia. Ciało ojca Maksymiliana zostało spalone w krematorium następnego dnia.

PIERWSZY POLSKI MĘCZENNIK OKRESU I I
WOJNY ŚWIATOWEJ

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe został beatyfikowany jako wyznawca w 1971 roku, natomiast
w 1972 został pośmiertnie odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 1982 r. ojciec
Maksymilian został kanonizowany jako męczennik. Na
koniec warto przypomnieć słowa Ewangelii wg św.
Jana, które wcielił w życie ten niezwykły, polski święty:
,,Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”
(J 15,13)

Urszula Rutkowska

wiara, Pan Bóg. Z takiego domu pochodzę i Panu Bogu
dziękuję za taki dom.

Red.: Jak to jest być sławnym, znanym? Jakie to jest
uczucie?

Ks. M. Czaczyk.: Bycie sławnym i popularnym, to jest
uczucie uzależniające, bo człowiek rzeczywiście czuje,
że jest kimś innym niż pozostali, nie każdego wytykają
palcami, nie znają, nie robią sobie zdjęć, nie biorą autografów, ale w zasadzie człowiek jest taki sam i najgorsze jest to, że ten popularny „ja”, którym się stałem,
rzeczywiście nie potrafił do końca tego okiełznać. Wydawało mi się, że jestem lepszy od innych. Nagle oklaski, popularność. Tą pychę, która pojawiła się w moim
życiu, dzisiaj przenoszę też na wymiar mojego przeżywania tego wszystkiego. Nie skupiam się tylko na zewnętrznej stronie tego, tylko na tym jak ja to przeżywałem wewnętrznie. Mnie to doprowadziło raczej do
samouwielbienia, kultu samego siebie i bardziej w taki
sposób to przeżywałem. Myślę, że jest to ciekawe doświadczenie.
Red.: Czy wraca ksiądz myślami do programu „Must
Be the Music”? To jest przecież cykl spotkań. To nie jest
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tak, że jest tylko jedno nagranie. Przez pewien czas był
ksiądz związany z tym programem. Co ten program,
można powiedzieć przełomowy, wniósł do księdza życia? Czy dał jakieś doświadczenie? Co ksiądz wyniósł
po tym programie?

Ks. M. Czaczyk.: Przede wszystkim to, że trzeba mieć
swój kręgosłup, trzeba być człowiekiem, który twardo stąpa po ziemi, idzie za jakimiś wartościami, że nie
można być jak chorągiewka. Wiadomo, że jak człowiek
jest młody, to jest otwarty na wszystkie teorie. Każdy
ma coś do powiedzenia. Człowiek tego słucha i chłonie jak gąbka, ale w tym wszystkim nauczyłem się, że
ostatecznie to ja sam muszę podjąć decyzję, sam muszę zweryfikować to wszystko i pójść jakąś konkretną
drogą. Tutaj tego się nauczyłem. Poza tym bardzo się
ubogaciłem doświadczeniem jak wygląda świat mediów, muzyczny, show biznesu. Poznałem tam wielu
wspaniałych ludzi - bardzo zdolnych, m.in. pana Roberta Jansona z Varius Manx, z którym nagrałem płytę. Te
kontakty jeszcze trwają. Nie zostało ich wiele, ale do
dzisiaj mamy kontakt i to są bardzo cenne doświadczenia. Jak patrzę dzisiaj z perspektywy czasu to chciałbym powiedzieć innym, aby mieli swoje zdanie. Miejcie
swój kierunek i tego się trzymajcie. Miejcie odwagę do
tego, żeby mówić: „owszem, doceniam to. Cenne jest
moje doświadczenie, ale ja mam inne zdanie” i to jest
bardzo dobre i sam się tego uczyłem i uczę się nadal,
żeby podejmować dialog, ale w tym wszystkim nie
tracić z oczu najważniejszych wartości, które w sobie
mamy, których musimy bronić. Nie wracam myślami do
programu. Jakoś ani razu mi się nie zatęskniło do tego,
żeby wrócić na scenę, żeby grać, śpiewać, i obracać się
w blaskach fleszy. Zupełnie tam nie tęsknię.
Red.: Jak reagowali na księdza przyjaciele po tym programie? Jak odbierali to wszystko księdza znajomi,
rodzina, po tym wszystkim, jak już ksiądz wygrał program i nagrał płytę?

Ks. M. Czaczyk.: Była wielka radość i wsparcie od rodziny, moich znajomych i przyjaciół. Jakoś nie wracam
do nich z wielkim sentymentem, bo dzisiaj mam jeszcze
więcej wspomnień związanych z drogą, na którą wszedłem i też wiele wsparcia i pięknych reakcji otrzymałem od ludzi z całej Polski. I to jest piękne. Jeśli chodzi
o reakcje otoczenia, to człowiek zaczyna być w takim
dwojakim świecie - z jednej strony jest w świecie jakimś wykreowanym, a z drugiej w rzeczywistym i to są
dwa różne światy. Warto mieć tego świadomość, że my
tak naprawdę, patrząc właśnie na artystę, na człowieka,
który coś robi w mediach, że to jest jego wizerunek i to
życie jest trochę udawane, i to nawet bardzo udawane.
Często te wizerunki są wręcz odwrotne do tego jaki jest
człowiek. Można podążać za tym wizerunkiem i żyć
sztucznością cały czas, a nie dotrzeć do prawdy o sobie.
Ja trochę miałem z tym problem. Z jednej strony wizerunek zwycięzcy, a z drugiej stron ja z moim życiem,
z moimi pragnieniami od dziecka, dążeniem do Boga
i do kapłaństwa, bo od dziecka chciałem być księdzem.
Red.: Czy był taki moment, że w ogóle ksiądz godził
te dwie myśli? Wtedy, kiedy był program, już zaczęła
się kariera, wydanie płyty. Jak godził ksiądz pragnienie bycia blisko Boga poprzez kapłaństwo, z tym, że
ksiądz występuje na scenie, gra, śpiewa i mówiąc kolokwialnie, obraca się w określonym towarzystwie?
Ks. M. Czaczyk.: Zobaczyłem, że wizerunek, który
mam, gdy stałem się gwiazdą muzyki, droga, którą idę
nie odpowiada mi. Ja chcę być po prostu szczęśliwy.
Chcę mieć misję w życiu, która jest większa, poważ-
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niejsza niż brylowanie w kamerach, niż zarabianie pieniędzy i pompowanie tak naprawdę też trochę siebie
i swojego talentu. Potrzebowałem, tak wewnętrznie,
być prawdziwym, czyli po prostu bardzo chciałem pokazać prawdę kim jestem, a nie tym, kim chcą mnie widzieć inni. Nie chciałem żyć tak, by spełniać pragnienia
innych, czyli kreować wizerunek tak jak chcą ludzie,
czego chcą słuchać, bo często artyści niestety ciągle
żyją tym, żeby jakoś kreować się, żeby się sprzedać,
żeby ludzie ich też jakoś kupili, a ja chciałem żyć zgodnie z tym pragnieniem, które miałem w sobie, w duszy
i tym pragnieniem od początku było kapłaństwo.

Red.: Czy dla księdza dalej gitara i śpiew są nieodłącznym elementem przeżywania życia? Czy ksiądz próbuje projektów muzycznych, gra w jakimś zespole? Czy
ksiądz dalej przekłada swoją pasję na to co się dzieje
w księdza kapłańskim życiu? Dlaczego ksiądz sięgnął
akurat po gitarę, a nie na przykład po waltornię albo
saksofon?

Ks. M. Czaczyk.: Tak w ogóle, to od dziecka grałem na
pianinie, najpierw rodzice zapisali mnie na pianino,
a gitara wzięła się stąd, że u mojego dziadka była za
wersalką. Dziadek grał na gitarze i pewnie dlatego, tak
prozaicznie, gitara mnie zafascynowała. Dziadek nauczył mnie pierwszych chwytów. Gitara stała się dla
mnie rzeczywiście bardzo wielką pasją i dzisiaj jest dla
mnie, można powiedzieć, taką amboną i środkiem, narzędziem, które otwiera serca. Rzeczywiście muzyka
porusza serce, porusza wyobraźnię człowieka, w ogóle sztuka porusza. To jest jakiś język dla dzisiejszego
świata i staram się z tego korzystać, czego jakieś małe
efekty widać w Internecie. Z księdzem Jakubem Bartczakiem, raperem nagrałem teledysk i piosenkę na jego
płycie wraz ze znanym raperem, już nie księdzem, TAU
się nazywa, który nagrywał w dużej wytwórni, największej w Polsce, Asfalt Records. Rapował jeszcze pod
innym pseudonimem. Później też Pan Bóg go dotknął
i teraz również nagrywa muzykę rap i też z nim nagrałem utwór „Tu Es Petrus”. Był w mojej parafii w Myśliborzu i stworzyliśmy razem utwór , którego można
posłuchać w sieci oraz na jego nowej płycie. Coś tam
robię muzycznie.
Red.: Czy ksiądz ma jakieś skonkretyzowane plany?
Czy ksiądz pracuje nad jakąś płytą albo szuka innych
księży, którzy grają? Czy ksiądz myśli np. o nagrywaniu czy tworzeniu z młodzieżą?

Ks. M. Czaczyk.: Przyznam, że nie mam jakichś konkretnych planów, ponieważ to, co każdego dnia mam
do zrobienia w związku z katechezą i życiem parafii,
nie pozwala mi, żeby aż tak planować. Muzykę i program muzyczny traktuję jako taki trochę dodatek. Jak
coś wyjdzie, to wyjdzie. Coś tworzę. Może w międzyczasie przyjdzie taki moment, że rzeczywiście wejdę
w to. To w dużej mierze będzie zależało też od tego, jak
się poukłada moja droga w parafii. Póki co, nie mam
czasu, jest wiele obowiązków i wiele zadań, które po
prostu realizuję i nie mam nawet opcji, aby zastanawiać się nad jakimiś planami.

la. Do mnie też dzwonili ludzie, pytając, czy to mnie
nie pobili. Było o tym głośno, ale powiem tak: dzisiaj jest piękny czas na to, żeby oddzieliło się pewne motywacje bycia przy Kościele, bycia przy Jezusie
i oczyszczenie. Czas pięknego, wspaniałego oczyszczenia prawdy od fałszu. Wszelkie przejawy agresji młodych ludzi, często spowodowane tym, że po
prostu kierują się tylko jakimiś manipulacjami czy
serialami i obraz Kościoła czy Boga mają wykreowany, a nie prawdziwy, i te wszystkie rzeczy jak ataki
ja odbieram jako wołanie. Bo jak ktoś sięga po argumenty krzyku, jakiejś przemocy, to jest już rozpaczliwe wołanie człowieka o Boga, o prawdę, o miłość. Ja
skupiam się na prawdzie, miłości, Ewangelii, na Jezusie i jeszcze bardziej mnie to motywuje do tego, żeby
być jeszcze bardziej prawdziwym świadkiem. Jezus
dał mi taką drogę, on mi dał talent. Wiem, że jestem
w Jego rękach i mówiąc o swojej drodze życia, będąc
tym, który przeżywa z Nim drogę kapłańską, widzę,
jak Pan Bóg dotyka ludzi. Nie paraliżuje mnie to. Tym
bardziej widzę, że jeszcze w tych czasach potrzeba
księży, że ksiądz jest jeszcze bardziej potrzebny i to
mnie motywuje do tego, żeby być księdzem. Także
nie jestem wycofany czy przestraszony, a wręcz przeciwnie widzę, że po prostu to jest ten czas. Dziękuję
Ci Boże, że jestem księdzem, bo mogę nieść ludziom
nadzieję.
Red.: Można powiedzieć, że ksiądz idzie przebojem
jak w czasie programu „Must Be the Music”.
Ks. M. Czaczyk.: Trochę tak, trochę przebojem, tylko
to nie jest już mój przebój, tylko rzeczywiście ciągle
mogę być schowany za Jezusem.
Red.: Teraz ksiądz nie ma do czynienia z czterema jurorami, ale często z pełnym kościołem.

Ks. M. Czaczyk.: Tak, dokładnie. Tylko na szczęście
jesteśmy wspólnotą i widzimy, że idziemy razem
do Jezusa i niesiemy dzisiaj jako chrześcijanie, nadzieję. Zresztą pisałem pracę magisterską o nadziei
chrześcijańskiej, jej zagrożeniach w świetle encykliki
„Spe Salvi”. Naprawdę wielka nadzieja jest w naszej
chrześcijańskiej wierze. Wszystkich księży, i w ogóle
wszystkich chrześcijan, zachęcam do tego, żeby w czasie pandemii i różnych zawirowań wewnątrz oraz na
zewnątrz Kościoła, jeszcze bardziej zaangażowali się
w wiarę.
Z Księdzem Maciejem rozmawiał Bartłomiej Ilcewicz.

Red.: Jak to jest być księdzem w obecnych, trudnych
czasach? Można powiedzieć, że został ksiądz księdzem
i wszedł w takie czasy, gdzie naprawdę trzeba być odważnym, aby głosić ewangelię.

Ks. M. Czaczyk.: Dokładnie, naprawdę są piękne
czasy. Teraz jestem w Myśliborzu, gdzie było głośno
o pobiciu księdza. Poszkodowanym był mój kolega,
z którym posługuję w parafii p.w. św. Jana Chrzcicie-
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