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Szanowny Księże Biskupie, 

 

w odpowiedzi na oświadczenie Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy z dn. 17.05. br. 

pragnę poinformować, że docierają do mnie kolejne niepokojące informacje w sprawie ks. 

Mirosłowa K. oraz tuszowania jego pedofilskiej działalności. Oświadczenie Kurii w sposób 

zręczny manipuluje faktami i nie wyjaśnia podstawowych kwestii. Nie padają odpowiedzi na 

pytania, które zadałem w liście otwartym z dn. 16.05. br. Wszystkie te fakty utwierdzają mnie 

w przekonaniu, że Ksiądz Biskup odegrał znaczącą i negatywną rolę w sprawie ks. Mirosława 

K., a obecnie czynione są starania, aby sprawę zatuszować i uniknąć odpowiedzialności. W 

mojej ocenie niezaprzeczalne są następujące fakty, które rzecznik Kurii zręcznie pominął w 

oświadczeniu: 

 

1) Ks. Mirosław K. pomimo ciążących na nim zarzutów pedofilii został przeniesiony do 

innej parafii na terenie Miasta Bydgoszczy. 

2) Ks. Mirosław K. po przenosinach pełnił posługę parafialną w parafii Świętych 

Polskich Braci Męczenników. Oświadczenie Kurii w sposób mylący wskazuje, że 

ksiądz został przeniesiony jedynie do pracy duszpasterskiej w Hospicjum im. Księdza 

Jerzego Popiełuszki, natomiast o pracy w parafii świadczą m.in. świadectwa 

naocznych świadków oraz treść ogłoszeń parafialnych na stronie parafii z 04.02.2018 

r., w których składane są podziękowania księdzu za „posługę w naszej parafii, szpitalu 

i Hospicjum”. Księdza K. można również znaleźć na wielu zdjęciach 

dokumentujących posługę w parafii. 

 

W związku z powyższym ponawiam następujące pytania: 
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1) Czy nagłe przenosiny ks. Mirosława K. do parafii Świętych Polskich Braci 

Męczenników w Bydgoszczy miały związek z uwikłaniem księdza K. w pedofilię? 

2) Czy prawdą jest, że nie poinformował Ksiądz Biskup ani policji, ani prokuratury w 

sprawie księdza K.? 

3) Dlaczego z dniem 1 lutego 2018 r. Ksiądz Biskup wysłał ks. K. na emeryturę w wieku 

58 lat? 

4) Czy zamiast na emeryturę w tak młodym wieku ks. K. nie powinien być wydalony ze 

stanu duchownego? 

5) Czy prawdą jest, że stworzył Ksiądz Biskup swoisty system ukrywania księży-

pedofilów? 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 


