
Felieton - W Stronę Realnego Świata 

Przedwyborcza wojna 
Prof. Mieczysław Ryba 

Dla wnikliwego obserwatora sceny politycznej filmy braci Sekielskich o pedofilii 
w Kościele mają kontekst walki politycznej. Pierwsza część emitowana była 
przed eurowyborami, druga – teraz, przed wyborami prezydenckimi. Chodzi o 
zniechęcenie elektoratu katolickiego, który w większości oddaje swoje głosy na 
prawicę. Duchowieństwo, cieszące się dużym autorytetem w społeczeństwie, 
ma być uznane za winne pedofilii, a katoliccy zniechęceni wyborcy mieliby 
pozostać w domach w czasie wyborów. 
Skoro cel powstania tych filmowych produkcji ma podwójny wymiar, ludzie 
Kościoła powinni z dużym dystansem podchodzić do rewelacji zawartych w 
filmie. W pamięci musimy mieć przypadek kardynała George’a Pella, który 
został niesprawiedliwie oskarżony o przestępstwa seksualne i odsądzony przez 
media liberalne od czci i wiary, a także był podawany jako przykład dewiacji 
katolickiego duchowieństwa. Jego uniewinnienie wcale nie spowodowało, że 
liberalne media zaczęły wyrażać skruchę. Wręcz przeciwnie – dalej rozciągały 
odpowiedzialność na wszystkich księży za przestępstwa niektórych. 
Akcja związana z filmem Sekielskich napotkała jednak na niespodziewane 
miny. Po pierwsze w filmie pojawił się wątek dotyczący tzw. lawendowej mafii, 
a więc sugestia, że przestępstwa pedofilii najczęściej dotyczą ludzi o 
skłonnościach homoseksualnych. Wywołało to potężny konflikt w środowiskach 
rewolucyjnych, starających się wszak dowodzić, że homoseksualizm jest w 
pełni naturalną orientacją seksualną. 
Jeszcze większy problem pojawił się po emisji w telewizji publicznej filmu 
Sylwestra Latkowskiego „Nic się nie stało”, tym razem o nadużyciach 
seksualnych wśród celebrytów. Padły w owym filmie głośne nazwiska tzw. 
autorytetów związanych ze środowiskami lewicowymi. O ile media liberalne 
bezkrytycznie dają wiarę wszystkiemu, co znajduje się w filmie Sekielskich, o 
tyle ustalenia Latkowskiego zaczęły atakować i podważać. Zaczęły się sądowe 
pozwy i ataki na TVP oraz na samego reżysera. Nagle zwyciężyła zasada 
domniemania niewinności. Dlaczego tak się dzieje? Bo dla środowisk 
rewolucyjnych celebryci stanowią coś w rodzaju świeckich kapłanów, którzy 
wykorzystywani są jako tzw. autorytety moralne w sytuacji, gdy trzeba 
wesprzeć różne akcje polityczne i ideologiczne. Naprawdę zadziwiająca jest ta 
podwójna miara, jaką rewolucjoniści stosują do ludzi Kościoła i liberalnych 
celebrytów. 
Widzimy zatem, że zbliżające się wybory prezydenckie prowokują różne siły do 
sięgania po najcięższe działa. Ofiary padają i będą padać po stronie nie tylko 
czynnych polityków, ale również wielu innych środowisk z zaplecza polityki. 
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