Ksiądz z Jeruzala jako katecheta bił dzieci. Informację
potwierdzamy w szkole
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Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych jest jednym z podmiotów, które złożyły doniesienie do prokuratury w sprawie
administratora parafii w Jeruzalu, księdza Dariusza Drzewieckiego. Dziś informuje, że ksiądz w przeszłości był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za przemoc wobec dzieci. (fot. Bartosz Nowakowski)

Adam Kubiak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie w rozmowie z „Głosem”
potwierdza: – Otrzymywałem od rodziców sygnały o zachowaniach przemocowych katechety.
O sprawie oficjalnie poinformowałem organy ścigania.
Kapłan na swoim portalu społecznościowym opublikował tekst nawołujący do przemocy wobec
dzieci. Po naszej publikacji kuria wydała w sprawie oświadczenie, w którym przeprosiła za
zachowanie kapłana.

Duchowny z Jeruzala usunie opublikowane posty wraz z profilem „Jeruzal Jeruzal”

Kablem zasilającym do prodiża przywrócisz dziecku „ustawienia fabryczne”

W konsekwencji profil na parafii na portalu społecznościowym został zlikwidowany. Na stronie
internetowej diecezji wczoraj opublikowane zostały również przeprosiny księdza. Ten zapewnia, że
wpis nie miał w zamyśle nawoływania do popełnienia przestępstwa. „Publikacja okazała się jednak
wielce niestosowna i nieprzemyślana, a jej skutki niewspółmierne do zamiarów.”
Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobiczmnych informuje, że ksiądz
administrator z Jeruzala jako katecheta bił dzieci na lekcjach religii w szkole podstawowej w
Głownie.
„Ksiądz Dariusz D. jako katecheta bił dzieci po głowach, szarpał za uszy, ciągnął za włosy. Zdarzało
mu się złapać ucznia za głowę i przycisnąć ją do ławki. Bił dłonią w pośladki tłumacząc to tym, że
"ma prawo karcić dzieci w zastępstwie rodziców"!
Rodzice poszli ze skargą do dyrektora, potem do przełożonych księdza. Gdy to nie zdało egzaminu
zawiadomili prokuraturę. Proces trwał trzy lata, w trakcie których oskarżyciele byli wyklinani przez
część parafian, a sam ksiądz z ambony nazywał ich "innowiercami" – informuje NOG’s.
22 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Zgierzu skazał księdza Dariusza D. za naruszenie nietykalności
cielesnej uczniów. Ksiądz dostał roczny zakaz pracy z dziećmi i karę grzywny. Kuria przeniosła go do
innej parafii.
Ks. Dariusz Drzewiecki przez blisko dwa lata uczył w Szkole Podstawowej nr 1 w Głownie. Ksiądz
udzielał także katechezy w ówczesnym Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych.
– Otrzymywałem sygnały od rodziców, a jako dyrektor placówki musiałem błyskawicznie zareagować,
bo to jest mój obowiązek. Dlatego sprawę zgłosiłem na policję – mówi Adam Kubiak, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie.

Jeden z wpisów pod postem zamieszczonym na Ośrodek Monitorowania Zachowań
Rasistowskich i Ksenofobicznych
Zarządzający placówką podkreśla, że do dziś nie otrzymał żadnej informacji zwrotnej z sądu, że
ksiądz otrzymał jakikolwiek wyrok.
– Z pracy w szkole zrezygnował sam. Pomimo, że ksiądz to był trudny do współpracy. Miał swoje
poglądy, z którymi w żaden sposób nie chcę polemizować – dodaje dyrektor szkoły w Głownie.
Dotarliśmy do świadków, którzy niechętnie wracają do tych wydarzeń.
"Kazał koleżance usiąść sobie na kolanach takim charakterystycznym gestem, zupełnie nie jak ksiądz
do dziecka, tylko bardziej facet do dziewczyny i to w dziwnym kontekście" -- relacjonował nam jeden
z uczniów, który chciał pozostać anonimowy, a do którego udało nam się dotrzeć.
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