
Oświadczenie  

Diecezjalnego Biura Prasowego 

w związku z doniesieniami prasowymi 

dotyczącymi ks. Władysława Łuczuk 

 

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia dotyczące 

ks. Władysława Łuczuka, pełniącego posługę kapelana DPS „Dom nad Stawami” w 

Siedlcach. W związku z tym Diecezjalne Biuro Prasowe informuje, iż: 

1. Ks. Władysław Łuczuk jest kapłanem diecezji kaliskiej oddelegowanym przez swojego 

ordynariusza do pracy w diecezji siedleckiej. 

2. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z diecezji kaliskiej oraz wyjaśnieniami samego ks. 

Łuczuka, został on skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wieluniu z dnia 18.07.2005 na 

karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz na 4-letni 

zakaz wykonywania zawodu nauczyciela (syg. akt II K 568/04), utrzymany wyrokiem 

Sądu Okręgowego w Sieradzu (syg. akt II Ka 285/05) za czyn z art. 200 i 207 Kodeksu 

karnego. W czasie procesu sądowego ks. Władysław Łuczuk nie przyznał się do czynów 

związanych z art. 200 KK. Zgodnie z polskim prawodawstwem po upływie 10 lat, w 

związku z niepopełnieniem żadnego czynu karalnego, wyrok uległ zatarciu (informacja z 

Krajowego Rejestru Karnego z dn. 23.08.2018) 

3. Swoją pracę w diecezji siedleckiej rozpoczął w grudniu 2010 (tj. po upływie zawieszenia 

wykonania kary i po upływie czasu zakazu wykonywania zawodu nauczycielskiego), po 

pozytywnym rozpatrzeniu jego prośby przez bpa Zbigniewa Kiernikowskiego oraz po 

zasięgnięciu opinii Biskupa Kaliskiego, na okres próbny 2 lat. 

4. Bp Zbigniew Kiernikowski poinformowany został o zarzutach i wyroku sądowym, 

dotyczącym ks. Władysława Łuczuka, i w związku z tym nie skierował go do 

bezpośredniej pracy parafialnej. Ks. Łuczuk zamieszkał przy parafii Ducha Świętego w 

Siedlcach w związku z tym, że DPS „Dom nad Stawami” nie dysponował mieszkaniem dla 

kapelana. 

5. W czasie swojej pracy w diecezji siedleckiej ks. Władysław Łuczuk nie miał kontaktu 

bezpośredniego z dziećmi i młodzieżą. Informacje o „pracy w neokatechumenacie” są 

nieprecyzyjne. Ks. Władysław Łuczuk należał do wspólnoty neokatechumenalnej, lecz nie 

pełnił w niej funkcji kierowniczej. W ciągu 9 lat pracy w diecezji siedleckiej nie wpłynęła 

żadna skarga na jego posługę czy zachowanie, szczególnie w zakresie czynów wskazanych 

w wyroku sądowym. Cieszy się dobrą opinią dyrekcji, pracowników i pensjonariuszy DPS 



„Dom nad Stawami”, jak również np. uczestników nocnych pielgrzymek do sanktuarium w 

Mokobodach. Ponieważ nie otrzymał kary suspensy, sprawował sakramenty święte jak 

każdy kapłan. 

6. W czasie swojej posługi w diecezji siedleckiej ks. Władysław Łuczuk był pod stałą 

kontrolą odpowiednich władz diecezjalnych. 

7. W sprawie ewentualnego kanonicznego postępowania względem ks. Władysława Łuczuka 

osobą decyzyjną jest Biskup Kaliski. 
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