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P

olska sekta silnie destrukcyjna założona

przez Bogdana Kacmajora w 1990 r. w Majdanie
Kozłowieckim w woj. lubelskim. Guru sekty
pracował wcześniej (1982-1990) jako uzdrowiciel
na czym zbił spory majątek. Kiedy pod koniec lat
80. przeniósł się z interesem do Lubartowa
wspomagany był przez ...ojców karmalitan. W
1989 r. kupił ziemię w Majdanie Kozłowieckim na
której wybudował 400-metrową willę, w której
zamieszkał wraz z 50 byłymi kuracjuszami. W
pierwszym
etapie
działalności
sekty
nadal
odwiedzają
go
liczne
tłumy
pragnących
uzdrowienia. Żyjący w komunie członkowie sekty
są niewolniczo podporządkowani Kacmajorowi, który ponadto przydziela im nowe imiona i łączy
w pary w których się mnożą. Nie posyłają dzieci do szkoły przez co zrobiło się o nich głośno
(jest to najczęściej opisywana sekta w Polsce). W roku 1992 Kacmajor zarejestrował
działalność sekty w lubartowskim urzędzie gminy. Rodzaj działalności gospodarczej firmy
Kacmajora to "Leczenie Duchem Bożym w imieniu Jezusa Chrystusa przez nakładanie
rąk". Od tego czasu jednak sekcie nie wiedzie się najlepiej finansowo, wyznawcom zaczęła
zaglądać w oczy bieda, gdyż antyreklama zaszkodziła działalności uzdrowicielskiej guru. Po
pewnym czasie szlify uzdrowicielskie zdobywają inni członkowie sekty (w tym emerytowany
milicjant z Lubartowa). O Kacmajorze robi się coraz głośniej, na policję zgłaszają się rodzice
donoszący o porwaniach i przetrzymywaniu ich dzieci. Prowadzą brutalny prozelityzm
(wygrażanie, szantaż, manipulacja, etc.). Oprócz uzdrowicielstwa spajają wątki chrześcijańskie
i hinduistyczne, głoszą bliski koniec świata.
Do sekty należy znany w latach 80. poeta, performer, dziennikarz Zbigniew Sajnóg, od
kiedy należy do sekty zerwał wszelkie kontakty ze światem i rodziną. W początkowym okresie
próbował wciągnąć do do Nieba swoich znajomych: „Do Konnaka [Paweł Konjo Konnak —
znany prezenter — przyp.] przychodzi z Ilskim. Zapowiadają koniec świata, obiecują
wybawienie. Do Tymona [Ryszard Tymon Tymański z Tortaru — przyp.] przychodzi z
Kacmajorem. W jednej ręce mają Biblię, w drugiej kij bejsbolowy. Brzóskiewiczowi [Dariusz
Brzózka Brzózkiewicz — przyp.] przepowiadają raka i rychłą śmierć". Innym też wygrażają i
szantażują ich.
Patrz:Jak odchodził Zbigniew S. - Ewa Winnicka, Polityka, nr 43, 21 października 2000
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Właścicielem witryny są Mariusz Agnosiewicz oraz Autor.
Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę podkatalogów, skrypty
JavaScript oraz inne programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane
przez Autora. Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie
prawo do okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw
Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz
nie odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

