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Szanowny Księże Biskupie,
Nazywam sie Wincenty Szymański, jestem byłym ministrantem parafii Zakroczym.
Od szeregu lat zamieszkuję w Kanadzie.
Będąc ministrantem w parafii rzymsko-katolickiej w Zakroczymiu, byłem (wraz z
innymi ministrantami) wykorzystany seksualnie przez jednego z ówczesnych
wikariuszy tej parafii, ks.mgr. Czesława Maciaszka.
W listopadzie 2006 roku skierowałem list w powyższej sprawie do biskupa diecezji
płockiej Ks. bp. Stanisława Wielgusa. Odpowiedzi do dnia dzisiejszego
nieotrzymałem. Mając jednak na uwadze okoliczności jego odejścia z zajmowanego
stanowiska biskupa diecezjalnego i związaną z tym faktem możliwość nieuczciwego
potraktowania czy nawet zlekceważenia mojego listu uważałem za stosowne
ponowienie mojej korespondencji do osoby obecnie odpowiedzialnej za
administrowanie diecezji płockiej, ks.bp. Romana Adama Marcinkowskiego.
Niestety i na ten list do dnia dzisiejszego odpowiedzi nieotrzymałem.
Tzw. „sprawa zakroczymska” jest doskonale znana władzom diecezji płockiej i
pracownikom kościoła którzy pamiętają wydarzenia molestowania seksualnego
ministrantów przez ks. Czesława Maciaszka, postawę ówczesnego biskupa diecezji,
Sikorskiego do zaistniałych wydarzeń, dyskredytację ofiar i tuszowanie faktów
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przestępstw seksualnych przez władze diecezji płockiej. Wielokrotnie poruszana była
przez media w Polsce.
W nadzieji że „sprawa zakroczymska” doczeka się wreszcie uczciwego
potraktowania ze strony władz kościoła dołączam kopię listu do ks. bp. Stanisława
Wielgusa z dnia 06 listopada 2006 i kopię listu skierowanego do administratora
diecezji płockiej ks. bp. Romana Adama Marcinkowskiego z dnia 29 lutego 2007.
Proszę o interwencję, biorąc pod uwagę że rozpoczęty proces wyjaśniania
przestępstw seksualnego wykorzystywania małoletnich ministrantów zakroczymskich
nie może być zastopowany jednostronnie a lekceważenie moich listów kierowanych
do kolejnych biskupów diecezji płockiej nie oznacza - zakończenie tego procesu.
Proszę przyjąć do wiadomości że ninejszy list jest moim ostatnim listem kierowanym
do władz kościoła w Polsce. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi w ogólnie
przyjętym terminie, sprawa skierowana zostanie do najwyższych władz kościoła
rzymsko-katolickiego w Watykanie.

Z poważaniem,

Wincenty Szymański
RuchOfiarKsiezy.Org
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