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I .Informacje ogólne. 

 

 Po 14 latach postanowiłem zdecydowanie zakończyć dalszą współpracę z Katolickim 

Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Katowicach i  przenieść Śląskie Centrum 

Informacji o Sektach i Grupach Psychoamnipulacyjnych do Ośrodka Promocji Rodziny w 

Chorzowie.       

 

OŚRODEK PROMOCJI RODZINY - to placówka realizująca nieodpłatne usługi 

poradnictwa i terapii dla mieszkańców Chorzowa. Ośrodek wspiera chorzowskie rodziny w 

ich prawidłowym funkcjonowaniu, pomaga w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowych, 

podejmuje interwencję w wypadkach przemocy w rodzinie oraz sprawuje opiekę 

psychologiczno-pedagogiczną nad dziećmi i młodzieżą. 

Usługi w ośrodku realizowane są przez wykwalifikowanych terapeutów, w bezpiecznej i 

przyjemniej atmosferze. 

 

OFERUJE POMOC DLA OSÓB, KTÓRE: 

- chcą zacząć rozwiązywać swoje problemy rodzinne, 

- nie radzą sobie ze stresem, który niesie życie, 

- mają trudności w podejmowaniu decyzji, 

- doświadczają konfliktów w ważnych relacjach życiowych, 

- odczuwają brak sensu życia, 

- chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, 

- potrzebują wsparcia psychicznego, 

- są młodymi ludźmi i potrzebują pomocy: 

- w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, 

- w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, 

- w walce z uzależnieniami. 
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Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych w Chorzowie 

działające w Ośrodku Promocji Rodziny w Chorzowie 

     ul. Omańkowskiej 1     41-503 Chorzów 

     Na wizytę proszę się umawiać telefonicznie !!! – 501 487 344 

     e-mail: sekty_katowice@op.pl     

     telefon zaufania : 501 48 73 44 – czynny codziennie w godz 08:00 do 22:00 

 

Osoba odpowiedzialna - mgr Dariusz Pietrek  

 

Śląskie Centrum specjalizuje się w problematyce: 

- Zagrożeń ze strony sekt – religijnych, ekonomicznych, terapeutycznych i edukacyjnych 

- Zagrożeń wynikających ze stosowania technik wpływu społecznego, zwłaszcza 

psychomanipulacji w sektach, biznesie, reklamie czy relacjach międzyludzkich 

- Pomocy psychoterapeutyczna  –  terapia systemowa rodzin ( niezwiązana z teoriami Berta 

Hellingera.) i poznawczo-behawioralną a także tzw. terapia wyjścia wg. Stevena  Hassana.  

 

- Szeroko pojęta profilaktyka w tym także profilaktyka uzależnień. Wykaz prowadzonych 

zajęć na stronie www.profilaktyka.cal.pl  

 

Formy pracy Śląskiego Centrum Informacji o Sektach i Grupach 

Psychomanipulacyjnych „KANA” Katowice: 

 

- dyżury - konsultacje indywidualne i telefon zaufania - 501487344; struktura dyżuru:     

diagnoza problemu, oferta pomocy, dwustronne uznanie warunków pomocy, realizacja 

ustalonej w czasie dyżuru pomocy; 

- przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych osobom poszkodowanym przez sekty. 

 Pracujemy także z całą rodziną, która często bywa poraniona odejściem członka rodziny do  sekty; 

- udzielamy informacji na temat sekt, nowych ruchów religijnych i grup 

psychomanipulacyjnych działających na terenie województwa Śląskiego;  

- informujemy o sposobach werbunku (psychomanipulacja), pracy nad osobą zwerbowaną 

(tzn. zmiany systemu wartości i świadomości), a także o konsekwencjach przynależności do 

różnych sekt religijnych, ekonomicznych, edukacyjnych i terapeutycznych; 

- organizujemy prelekcję, warsztaty profilaktyczne placówkach oświatowych i kościelnych 

na terenie województwa. 

http://www.profilaktyka.cal.pl/
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 Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych działa w oparciu o definicję zawartą w Raporcie MSWiA z 2000 roku – „ Za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i 

realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków; która 

narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na 

członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny”. 

 Od początku działania najważniejsza w naszej pracy jest wolność jednostki, która 

samodzielnie decyduje o swojej przyszłości. 

 

   

II . Dane statystyczne za rok 2011 

 

Ilość konsultacji telefonicznych dotyczących sekt i innych zjawisk o charakterze 

destrukcyjnym – 456  (rok 2010 – 327   konsultacji) – wzrost ilości konsultacji 

telefonicznych został spowodowany najprawdopodobniej  zmiana miejsca. 

 

2. Ilość konsultacji indywidualnych na miejscu w ośrodku dotyczących sekt i innych zjawisk 

o charakterze destrukcyjnym -  167 – w 2010 - 298 osoby z terenu województwa Śląskiego. 

 

3. Korespondencja listowa i elektroniczna związana z działalnością sekt- 427 

  

Charakter problemów zgłaszanych w trakcie spotkań indywidualnych: 

problem członka rodziny i funkcjonowania całej rodziny. 

problem osoby znajomej  

prośba o ogólną informację dotyczącą  sekty  

inne (np. prace licencjackie lub magisterskie związane z powyższym tematem)  

 

Szacujemy na podstawie zgłoszeń, że na terenie okręgu katowickiego działa  

ok. 50 - 60 różnego rodzaju sekt (religijnych, ekonomicznych, terapeutycznych 

 i    edukacyjnych), następuje wzrost zainteresowania okultyzmem a także 

 tzw. ideologią New Age. 

 

 

Prelekcje. 
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W roku 2010 zostało przeprowadzonych ok.  450 zajęć profilaktycznych dotyczących 

problematyki metod werbunku do sekt. 

 

- Śląskie Centrum prowadzi od wielu już lat praktyki pozamiejscowe dla studentów 

Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu zwłaszcza dla studentów kierunku resocjalizacji  

i pedagogii specjalnej. 

 

- Liczne audycje dotyczących problematyki zagrożeń duchowych emitowanych przez np. 

Radio Em, Radio Piekary. 

- Liczne spotkania w ramach rekolekcji Wielkopostnych,  

- Spotkania z młodzieżą przystępującą do sakramentu bierzmowania. 

 

 Zajęcia profilaktyczne mają za zadanie przekazanie podstawowych informacji dotyczących 

sekt, okultyzmu czy ideologii New Age oraz nabycie praktycznych umiejętności obrony 

przed tzw. zwerbowaniem a także przekazanie wiedzy pozwalającej dokonywać diagnozy i 

obrony przed technikami wpływu społecznego. 

 

 

Podsumowanie: 

 

Mogę powtórzyć informację ubiegłoroczną że ciągle wzrasta ilość osób uwikłanych  

w różnorodne praktyki związane z okultyzmem (magia,  Tarot, podróże astralne) i New 

Age.  Coraz większa liczba ludzi poszukuje szybkiego i łatwego „uzdrowienia”.  

Tendencja ta jest bardzo niepokojąca. 

Z jednej strony obserwuje się łatwą  dostępność do usług tzw. uzdrawiaczy poprzez  reklamy 

w telewizji czy gazety oferujące różnego rodzaju „terapie”,  z drugiej strony znane są 

przypadki niektórych osób duchownych w sposób bardzo jasny deklarujących pozytywny 

stosunek do medycyny niekonwencjonalnej a nawet święcących  sztandary różdżkarzy czy 

wahadlarzy. 

Istnieje też się grupa duchownych potępiająca w 100% wszystko co jest związane z 

uzdrawianiem, Harry Poterem, sztukami walki czy słuchaniem różnych gatunków muzyki. 

To wszystko powoduje, że wielu ludzi czuję się zagubionych. 

Taka zagmatwana sytuacja czyni zdecydowane zamieszanie, powodując zagubienie  wielu 

ludzi, którzy np. nie widzą sprzeczności w noszeniu na palcu różańca i pierścienia Atlantów.  
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Można również zauważyć „modę” na egzorcyzmy. Obecnie „egzorcyzmami” zajmuje się już 

chyba każdy bioenergoterapeuta. Jedna ze znanych pań egzorcystek na swojej stronie 

stwierdza,  że egzorcyzmuje ludzi i duchy.  

Słowo egzorcyzm bardzo często jest nadużywane. Mamy sygnały, że w niektórych 

wspólnotach katolickich odbywają się modlitwy nazywane egzorcyzmami. Spotykaliśmy się 

 z ludźmi, którzy byli głęboko zszokowani tym co widzieli i usłyszeli od kapłana. Podczas 

takich nabożeństw ludzie padali na ziemię, wili się w konwulsjach.  

Często nie doprecyzowano informacji że odbywa się modlitwa wstawiennicza czy 

o uwolnienie a nie egzorcyzm.  

Egzorcyzmu udziela się zgodnie z zalecaniami Rytuału rzymskiego. Egzorcyzmy odbywają 

się w miejscu odosobnionym, np. w kaplicy lub w odpowiednim pomieszczeniu a nie  

w salach czy kościołach przy dużej grupie ludzi, widzów. Pierwszym zadaniem egzorcysty 

jest rozpoznanie, czy ma do czynienia z rzeczywistym wpływem złego ducha oraz 

wykluczenie (np. na podstawie opinii lekarza) zaburzeń psychicznych. 

Do księży egzorcystów trafia dużo ludzi którym w zupełności wystarczyłaby pomoc 

psychoterapeuty czy psychiatry (w Katowickim Instytucie Psychoterapii czy Ośrodku 

Promocji Rodziny w Chorzowie). Ale dla nich to nie to. Oni wiedzą, że zły duch ich posiadł  

i nikt inny im nie jest w stanie pomóc, dlatego  wędrują od jednego księdza egzorcysty do 

drugiego a potem do znachora czy bioenergoterapeuty. 

 Od kilku lat obserwujemy wzrost liczby filmów mówiących o opętaniach i właśnie 

egzorcyzmach, równocześnie  taka tendencja utrzymuje się także w wielu chrześcijańskich 

księgarniach,  w których pozycje o opętaniu czy relacje z egzorcyzmów idą jak świeże 

bułeczki. 

 Musimy pamiętać o tzw. efekcie Wertera-  istnieje udowodniony związek pomiędzy 

nagłośnieniem w mass mediach faktu popełnienia samobójstwa a wzrostem liczby 

popełnionych samobójstw. Wzrost ten sięga średnio 1000% w przypadkach samobójstw 

sławnych ludzi i kilkaset procent w przypadku mniej znanych osób. 

 Proszę wyobrazić sobie,  jak mogą funkcjonować ludzie rozchwiani psychicznie,  którzy 

zaczytują się takową literaturą, uczestniczą w dziwnych,  niezrozumiałych nabożeństwa czy 

otaczają się ludźmi mającymi  podobne zainteresowania. 

 Kto może im  pomóc w takiej sytuacji- psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra - nie 

tylko. Może to być także- według zainteresowanych- ksiądz, ale   nie taki” normalny”, 

lecz tylko ksiądz egzorcysta! 
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 Z moich licznych rozmów z księżmi egzorcystami wynika jednak,  że wielu ludziom 

wystarczy pomoc psychologiczna czy psychoterapeutyczna. 

Fałszywe egzorcyzmy mają miejsce jeśli: 

 gdy są czynione w imieniu Jezusa ale przez osoby niepowołane (świeckich 

"egzorcystów", znachorów, bioenergoterapeutów, wróżki i wszystkich innych, którzy 

odprawiają egzorcyzmy bez zgody biskupa). 

 gdy są czynione wezwaniami do pogańskich bóstw, tajemniczych energii, wahadełek 

i w pogańskich obrzędach, poprzez magię, wzywanie duchów itd. 

 gdy są czynione interesownie, za pieniądze lub inne dobra, 

 gdy dotyczą rzekomego wypędzania duchów zmarłych, fluidów, tworów 

kosmicznych, ciał astralnych i tajemniczych bóstw i energii. 

 

Kolejną fascynacją jest oczekiwana przez wielu data  21 grudnia 2012 r. Pojawia się coraz 

więcej stron poświęconych tej dacie. Publikowane są różnego rodzaju tzw. proroctwa końca 

świata, przepowiednie, tajemne manuskrypty. Oczywiście mam nadzieje, że duża część 

naszego społeczeństwa traktuje to z przymrużeniem oka. Ale są też tacy,, którzy łączą różne 

wątki i w nie wierzą.  Nie chciałbym aby przed tą datą w naszym kraju pojawił się ktoś lub 

grupa ludzi,  która chcą uciec przed końcem świata postanowi popełnić zbiorowe 

samobójstwo- a takie historie są przecież znane. 

Zdecydowana większość naszego społeczeństwa nie posiada wiedzy i umiejętności, aby się 

bronić przed takimi  szkodliwymi zjawiskami.  W naszym społeczeństwie nadal pokutują 

stereotypy lat 90-tych na temat sekt a trzeba wiedzieć że obecna sytuacja to zupełnie inna 

rzeczywistość.  Za mało praktycznych i profesjonalnych  działań ze strony Kościoła 

natomiast gdyby odnieść się do poczynań naszego państwo można stwierdzić że w tym 

temacie nie dzieje się absolutnie NIC.  

Oby 2012 rok był spokojnych i pozbawiony jakiś szokujących wydarzeń - no przecież parę 

już końców świata przeżyliśmy.  

 

 

 

 

                     Koordynator 

         Śląskiego Centrum Informacji 

o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych 
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                mgr Dariusz Pietrek 

 

 

Tematy zajęć dotyczących problematyki sekt, technik werbunku do sekt  

i zagrożeń duchowych: 

- Co rozumiemy pod pojęciem sekta? 

- Metody werbunku do sekt. 

- Kim jest GURU? 

- Czy żyjemy w świecie iluzji? 

- Czy świadkowie Jehowy są chrześcijanami? 

- Jezus Chrystus a ideologia New Age 

- Satanizm droga do autodestrukcji 

- Złudne uroki medycyny niekonwencjonalnej 

- New Age i pseudonauki – Silna, Reiki, Regresing, Riberthing 

- Medycyna niekonwencjonalna a praktyki okultystyczne 

- Magia Tarot a chrześcijaństwo 

 


