


Aktor Grzegorz Emanuel, 
oprócz niedzielnego czytania bajek, 
prowadzi również w piaseczyńskiej 
parafii warsztaty teatralne. Z grupą 
młodzieży założyli teatr „Takie CÓŚ”

Artur Stelmasiak

Nie tylko 
      dla dzieci

Jest niedzielne przedpołudnie. Do ko-
ścioła św. Anny w podwarszawskim 

Piasecznie ściągają całe rodziny. Tłumy 
dzieci wraz z rodzicami w każdą niedzielę 
przyjeżdżają tu nie tylko z parafii, ale z ca-
łej okolicy. 

– Co tydzień na Mszy mamy sześćset, 
siedemset maluchów – tłumaczy ks. Da-
riusz Gas, proboszcz parafii św. Anny. 

Msze dla dzieci są podzielone. Do 
kościoła idą starsze dzieci. – Z czwar-
tej klasy podstawówki i starsze z gim-
nazjum – mówi ks. Gas. Natomiast te 
najmłodsze idą do domu parafialnego. 
Tam w pokaźnej sali odprawiana jest dla 
nich Msza św. Na podłodze jest wykła-

dzina, więc dzieci czują się tu swobod-
nie. Każde siada tam, gdzie mu jest wy-
godnie. Jednak, aby siedzieć blisko ołta-
rza, trzeba przyjść wcześniej. Kilka mi-

nut po jedenastej już ciężko znaleźć do-
bre miejsce.

 
Dzieci mówią o Bogu

Mszę dla „maluchów” odprawia ks. 
Marcin Kamiński. Potrafi zainteresować 
dzieci. Podczas liturgii umiejętnie wpla-
ta elementy zabawy. Widać, że dzieci się 
nie nudzą. Podczas Mszy z otwartymi bu-
ziami słuchają, tego, co młody kapłan chce 
opowiedzieć. Oprawa muzyczna także jest 
zaaranżowana tak, aby jak najwięcej dzie-
ci włączyć we wspólne śpiewanie. Muzyką 
zajmuje się brat księdza Marcina, który co 
tydzień przyjeżdża do Piaseczna aż z Toru-
nia. Dzięki niemu dzieci wspólnie ze scho-
lą oraz księdzem śpiewają, tańczą podczas 
nabożeństw. 

Kilkanaście wspólnot i ruchów katolickich, warsztaty muzyczne, plastyczne, tanecz-
ne i aktorskie, skuteczna pomoc ubogim i bezdomnym oraz coniedzielne tłumy dzie-
ci na Mszy św. – to tylko niektóre owoce pracy duszpasterskiej w parafii św. Anny 
w Piasecznie.

Ks. Grzegorz Wieczorek zaprasza dzieci, aby stanęły z nim za ołtarzem, tak by mogły 
popatrzeć na lud Boży

Dokończenie na str. 25Wnętrze kościoła św. Anny w Piasecznie
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W czasach wielkich przemian w 
życiu gospodarczym, kultu-

ralnym, politycznym ludzie szuka-
ją trwałej podstawy dla uczestnic-
twa w życiu zbiorowym. Chodzi tu 
o uchwycenie kierunku i sensu zmian 
dokonujących się w świecie.

Katolickie myślenie i idące za nim 
działanie próbują ogarnąć te zagad-
nienia jako całość. Ta tradycja myśle-
nia i działania, której celem zasadni-

czym jest dążenie do odnowy człowieka i społeczności, w której 
się żyje tu i teraz, sięga początków chrześcijaństwa i jest głębo-
ko zakorzeniona w porządku wartości wspartym na fundamen-
cie, albo bardziej obrazowo można powiedzieć, na skale Ewan-
gelii. Chyba najpełniej wyraża to Kazanie na Górze, ukazujące 
granice i powinności władzy świeckiej.

Jeśli poświęcamy temu w głównej mierze bieżący numer 
„Naszego Głosu” to w przekonaniu o potrzebie ciągłego przypo-
minania podstaw katolickiego światopoglądu pozostającego w 
zgodzie z prawem naturalnym i naturą ludzką. Posługujemy się 
opisem rzeczywistości i wartościującą refleksją, kierując się orę-
dziami papieży i nauczaniem Soboru, zajmujących stanowisko 
wobec najistotniejszych zagadnień.

Takie ukazanie problemu prowadzi do wielu zasadniczych 
pytań. Jednym z nich jest stare pytanie filozofów: czy można 
być dobrym obywatelem i dobrym człowiekiem? Proponuje-
my je sformułować bardziej wyraziście: czy można być dobrym 
obywatelem nie będąc dobrym człowiekiem? Dalej idą pytania o 
trwałe, nie podlegające logice politycznych zawirowań i poszu-
kiwań, wartości, na których wspiera się państwo. Jesteśmy głę-
boko przekonani, że te zasady nie powinny podlegać ludzkiej 
woli, ale wspierać się na naszej wierze, tak głębokiej, jak wia-
ra przodków.

Jeszcze jeden cel wydaje się niezwykle ważny: to ukaza-
nie przyzwoitym obywatelom niedostatków ich postaw. War-
to to czynić, wszak nagrodą jest umacnianie fundamentów pań-
stwa, zasad wychowania, umacnianie społecznej nadziei i po-
czucia sensu.

Dobrym prawem dziennikarza jest wybór. I my nie mając am-
bicji objęcia całości, wybraliśmy kilka spraw naszym zdaniem 
podstawowych dla funkcjonowania społeczeństwa, funkcjono-
wania katolików w życiu publicznym, duchowej strony działań 
polityka, odpowiedzialności za jednostkę ludzką w mniejszych i 
większych wspólnotach. Dlatego ukazujemy zarówno taką wspól-
notę jak parafia i wspólnotę większą – państwo.

Myślenie i działanie publiczne katolika pojmujemy nie tyle 
jako funkcję skomplikowanej wiedzy, służącej często manipula-
cji, a raczej jako pobudzanie ludzi do szukania w sobie, we wła-
snym sumieniu porządkujących sił i inspiracji. Harmonia zaś 
między wartościami uniwersalnymi a lojalnością wobec pań-
stwa tu zaledwie zarysowana, będzie znajdować stały wyraz na 
naszych łamach.
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Prezydent u papieża: Papież 
Benedykt XVI 26 stycznia przyjął na 
prywatnej audiencji prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyń-
ski rozmawiał z Benedyktem XVI o 
sprawach Kościoła w Polsce, a tak-
że o planowanej na maj pielgrzym-
ce Ojca Świętego do Polski. –  Mó-
wiliśmy też o sytuacji na świecie i o 
sytuacji w Europie, gdzie narasta w 
różnych środowiskach rodzaj agre-

sji przeciwko chrześcijaństwu – relacjonował prezydent. – Jego 
Świątobliwość oraz kardynał Sodano liczą, że Polska będzie pro-
mowała w Europie punkt widzenia, który oparty na wartościach 
chrześcijańskich – powiedział Lech Kaczyński. Polski prezydent 
przekazał pisemne zaproszenie dla Ojca Świętego do odbycia 
pielgrzymki do naszego kraju w maju tego roku.

Wierni Ojcu świętemu

Jubileusz Gwardii Szwajcarskiej: Msza św. sprawowana 
przez Papieża, koncert, wystawy, a także Marsz Pamięci przez 
Alpy do Rzymu upamiętnią w tym roku jubileusz 500– lecia 
Gwardii Szwajcarskiej. Główne obchody odbędą się 6 maja na 
Placu św. Piotra, gdzie nowi gwardziści złożą swoją przysięgę, po 
raz pierwszy, na wierność Benedyktowi XVI.

Specjalną bullą z 21 czerwca 1505 r. papież Juliusz II wezwał 
żołnierzy szwajcarskich do swojej ochrony. Pod dowództwem ka-
pitana Kaspara von Silenon 22 stycznia 1506 r. w marszu przez 
Alpy przybyło do Rzymu 150 szwajcarskich żołnierzy.

Z okazji jubileuszu ten 723-kilometrowy marsz zamierza po-
wtórzyć grupa byłych gwardzistów szwajcarskich.

ŚWIAT:
Protesty muzułmanów

Muzułmanie protestują przeciwko karykaturom Ma-
hometa. Przez kraje Azji i Bliskiego Wschodu przetoczyła się 
kolejna fala protestów przeciwko publikacjom w europejskiej 
prasie karykatur proroka Mahometa. W stolicy Iranu, Tehera-
nie, tłum obrzucił kamieniami i butelkami z benzyną budy-
nek ambasady Austrii, która w tym półroczu przewodniczy UE. 
Uczestnicy demonstracji wznosili hasła: „Allah akbar” i „Euro-
po – wstydź się”. Irański minister handlu oświadczył, że w od-
powiedzi na publikację karykatur Mahometa, jego kraj wstrzy-
ma wymianę handlową z Danią. Dziennik z tego kraju – „Jyl-
lands-Posten” – jako pierwszy we wrześniu 2005 r. opublikował 
karykatury, które pojawiły się potem w innych gazetach, także 
w „Rzeczpospolitej”. 

Do wystąpień i rozruchów doszło także w Somalii, Indiach, 
Pakistanie, Afganistanie, Syrii, Libanie, Tajlandii oraz Izraelu. 
Stany Zjednoczone, Rosja, a także Rada Europy potępiły gwał-
towne protesty muzułmanów. Sekretarz generalny Rady Europy 
organizacji wyraził nadzieję, że większość przedstawicieli świa-
ta muzułmańskiego, pomimo obrazy uczuć religijnych, nie popie-
ra agresji i zniszczeń, które towarzyszyły manifestacjom. Podkre-
ślił równocześnie, że istnieją granice wolności słowa, których pra-
sa nie powinna przekraczać.

Tragedia na Morzu Czerwonym

Tysiąc ofiar zatonięcia egipskiego promu. Katastro-
fa na Morzu Czerwonym. Egipski prom „Al Salam 98” z 
1400 osobami na pokładzie zatonął 3 lutego. Według ostat-
nich danych udało się uratować 401 osób, z morza wyłowio-
no też ok. 200 ciał. Nieznany jest nadal los około 800 pasaże-
rów. Większość z nich to Egipcjanie, którzy wracali z pracy 
zarobkowej w Arabii Saudyjskiej. Prom „Al Salam 98” wy-
płynął w czwartek 2 lutego wieczorem z saudyjskiego por-
tu Duba, po czym w kilka godzin później zatonął na pełnym 
morzu. Według świadków, pod pokładem wybuchł pożar, 
a kapitan promu i załoga opuścili tonącą jednostkę w jednej 
z pierwszych szalup.

POLSKA:
Kraj w żałobie

Katastrofa w Katowicach: Co najmniej 63 osoby zginęły 
w największej od 30. lat katastrofie budowlanej w Polsce. 
Pod zawalonym dachem hali Międzynarodowych Targów w 
Katowicach zginęła część zwiedzających doroczną wystawę 
gołębi rasowych. Wśród ofiar są również obywatele Słowa-
cji, Czech, Holandii, Niemiec i Belgii. Na dachu katowickiej 
hali wystawowej, która zawaliła się 28 stycznia, zalegała pół-
metrowa warstwa zlodowaciałego i luźnego śniegu, ale uzna-
no że to nie jedyna przyczyna tragedii. Najprawdopodobniej 
hala miała wady konstrukcyjne, ale sygnały o nietrwałości 
konstrukcji zostały zlekceważone. Prezydent Lech Kaczyń-
ski ogłosił trzydniową żałobę. Odwołano koncerty, spekta-
kle i imprezy sportowe. Flagi państwowe przepasano kirem. 
We wszystkich kościołach w Polsce odbywały się modlitwy 
za ofiary i ich rodziny. Pamiętał o nich również papież Bene-
dykt XVI.

Pokonać ateizm

Bp Wielgus o laicyzacji:  Do odważnego świadczenia o tym,  
że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata i człowieka 
wezwał bp Stanisław Wielgus. – W Europie Zachodniej laicyzm 
odrzucający Boga stał  się nową religią, w której liczy się tylko 
absolutna wolność od wszystkiego, co może człowieka krępować 
– powiedział. Bp Wielgus wezwał, by nie dopuścić do „kapitu-
lacji chrześcijaństwa w Europie Zachodniej”. Prosił wszystkich 
ochrzczonych o refleksję i nawrócenie, a przede wszystkim o od-
wrócenie się od konsumpcjonizmu i ateizmu, w których – jak za-
znaczył – nie ma prawdziwego szczęścia.

Nadzieja świata

Kościół o rodzinie: Biskupi polscy 
skrytykowali pracodawców za zniechęca-
nie młodych mężatek do posiadania dzieci. 
W liście „Rodzina nadzieją świata” sprze-
ciwili się żądaniu „dyspozycyjności w pra-
cy, które uniemożliwia życie osobiste pra-
cownika”, a także żądaniu samozatrudnia-
nia, które nazwali pokrętnym.

Biskupi wskazali, że „dotychczasowa 
polityka państwa nie wspierała i nie broni-

ła praw rodziny jak należy. Umożliwiła rabunkową postawę wie-
lu pracodawców wobec rodziny. Z niepokojem i z wewnętrznym 

WYDARZENIA

WATYKAN:
Zaproszenie do pielgrzymki
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WYDARZENIA

cierpieniem patrzymy, jak ogromnego spustoszenia w życiu mał-
żeńskim dokonuje praca w niedzielę” – czytamy  w liście.

Hierarchowie przypominają, że przed 25 laty strajkujący w 
Gdańsku domagali się poszanowania dni wolnych od pracy. „Nie-
uporządkowana chęć zysku natychmiast i za wszelką cenę nie 
może dzisiaj ograbiać ludzi z tego, co wtedy uznawaliśmy za jed-
no z podstawowych praw i wartości.

Polska pielgrzymująca

Co mówią statystyki: Około 4,5 mln pielgrzymów z 74 kra-
jów świata odwiedziło Jasną Górę w 2005 roku. To o milion wię-
cej niż w roku poprzednim.

Niemal 2  mln osób z 90 krajów świata pielgrzymowało w 
2005 r. do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Ła-
giewnikach. To o 500 tys. więcej niż w poprzednim roku.

Ponad 1,8 mln pielgrzymów nawiedziło w 2005 r. sanktuarium 
maryjne w Licheniu. Przed obrazem Matki Bożej Bolesnej modli-
li się przedstawiciele wszystkich grup społecznych. Przybywali 
też goście z zagranicy m.in. z Anglii, Białorusi, Brazylii, Czech, 
Finlandii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portuga-
lii, USA, Ukrainy, Węgier i Singapuru.

Centrum Jana Pawła II

Kraków upamiętnia Pa-
pieża: Hospicjum, szpital 
dla uzależnionych, rodzinne 
domy dziecka i domy samot-
nej matki znajdą się w Cen-
trum Jana Pawła II., budowa-
nym na terenach obok Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach. Uroczy-
ste  podpisanie statutu Cen-
trum „Nie lękajcie się” od-
było się w Domu Arcybi-
skupów Krakowskich, a po-
przedziła je Msza  św., którą 
w kaplicy Domu Arcybisku-
pów odprawił abp Stanisław 
Dziwisz. – Pragniemy w ten 
sposób nie tylko oddać hołd  
Wielkiemu Rodakowi, ale 
nade wszystko chcemy upa-

miętnić i utrwalić w widzialnym znaku Jego osobę wraz z  całym 
duchowym dziedzictwem jego pontyfikatu – mówił w homilii me-
tropolita krakowski.

Pracami Centrum będzie kierował prof. Andrzej Zoll. Wkrótce 
zostanie ogłoszony konkurs na projekt architektoniczny. – Chcie-
libyśmy, żeby nad projektem architektonicznym pracowali chrze-
ścijanin, muzułmanin i wyznawca judaizmu – ujawnił prof. Zoll. 
Niewykluczone, że kamień węgielny podczas wizyty w Polsce 
poświęci papież Benedykt XVI.

Potrzebującym i ubogim

Pomoc Caritas Polska: Ponad 200 mln zł roz-
dysponowała Caritas Polska w roku 2005. Ta naj-
większa kościelna organizacja charytatywna co-
dziennie pomaga 480 tys. osób w ponad tysiącu 
placówkach. Są to m.in. kuchnie i jadłodajnie dla 
ubogich, domy samotnej matki, domy dla bezdom-
nych, rodzinne domy dziecka, świetlice profilak-

tyczno-wychowawcze, punkty interwencji kryzysowej, ośrod-
ki dla narkomanów, stacje opieki i placówki dla osób niepełno-
sprawnych. Pomoc trafia także do ok. 370 tys. osób indywidual-
nych w postaci paczek żywnościowych, wydawanych dwa razy w 
miesiącu rodzinom ubogim, wielodzietnym i dysfunkcyjnym. W 
sumie szacuje się, że z pomocy Caritas Polska korzysta ok. 850 
tys. osób.

W trosce o liturgię

Abp Dziwisz do góra-
li: Tradycje góralskie są 
mi bliskie, nie jestem prze-
ciwny gwarze góralskiej 
– zapewnia abp Stanisław  
Dziwisz w życzeniach no-
worocznych skierowanych 
do nowotarskiego oddziału 
Związku Podhalan. Metro-
polita krakowski podkre-
śla, że nieporozumieniem 
jest twierdzenie, jako-
by był przeciwny góralsz-
czyźnie. „Jestem przecież z Was i dla Was. To, co jest ważne dla 
Was, jest też ważne dla mnie” – napisał hierarcha.

W liście skierowanym do nowotarskiego oddziału Związ-
ku Podhalan metropolita krakowski odnosi się do swojego 
wcześniejszego dokumentu wydanego w sprawie Mszy św. „w 
oprawie góralskiej”. „Jest jakimś nieporozumieniem twierdze-
nie, jakobym był przeciwny temu, czym żyją górale” – pod-
kreśla arcybiskup. Dodaje, że jego obowiązkiem jako biskupa 
jest troska o świętość, powagę i zgodność z zasadami  liturgii 
przekazywanymi przez Stolicę Apostolską. Dotyczy to przede 
wszystkim Słowa Bożego i Eucharystii. „W dokumencie, który 
wydałem chodziło mi o przypomnienie, że teksty Pisma Świę-
tego czytane w czasie Mszy św., winny mieć zatwierdzenie 
Stolicy Apostolskiej. Zwróciłem też uwagę na to, by roztrop-
nie wprowadzać w liturgię elementy tradycji góralskiej, ma-
jąc na uwadze godność świątyni i świętość Eucharystii” –pi-
sze abp Dziwisz.

Zdjęcie na okładce: Artur Stelmasiak

Fot. Artur Stelmasiak
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Tomasz Gołąb

Msza św. na inaugurację pię-
cioletniej kadencji Lecha 

Kaczyńskiego, sprowadzenie do Pałacu 
Prezydenckiego zaufanego od lat kape-
lana, wspólna modlitwa przedstawicie-
li największych partii w sanktuarium ła-
giewnickim, publiczne demonstrowanie 
przywiązania do Kościoła i używanie re-
toryki ambony dla uzasadnienia społecz-
nych i prawnych kodyfikacji… Czyżby 
życie publiczne w Polsce ziściło już wi-
zję Kościoła – wspólnoty, w której wiara 
przestaje być spychana pod dywan, ale 
staje się rzeczywistym wyznacznikiem 
postępowania w codziennym życiu? Lub 
inaczej: skoro jest tak dobrze, czemu jest 
tak źle?

Chrześcijańskie 
życie państwowe

„Ideałem obywateli katolików 
i działaczy politycznych powinno być 
uzdrowienie życia politycznego z przy-
war, które je doprowadziły do opłaka-
nego zdziczenia. Klęską dzisiejszego 
życia publicznego jest nienawiść, która 
dzieli obywateli państwa na nieprzejed-
nane obozy, postępuje z przeciwnika-
mi politycznymi jak z ludźmi złej woli, 
poniewiera ich bez względu na god-
ność człowieczą i narodową, zniesławia 
i ubija moralnie. Zamiast prawdy pano-
szy się kłamstwo, demagogia, oszczer-
stwo, nieszczery i niski sposób prowa-

Uczestnictwo w życiu wspólnotowym 
jest nie tylko jedną z wyższych aspiracji 
obywatela, ale także jednym z filarów 
wszystkich systemów demokratycznych

Patrząc na dzisiejszy parlament trudno oprzeć się wrażeniu, że postulat za-
angażowania katolików w sprawy publiczne, bliski jest ideałowi. Dlaczego 
więc mamy poczucie niedosytu?

dzenia dyskusji i polemiki. Żądza wła-
dzy i prywata prowadzą bezwzględną 
walkę o rządy i stanowiska, a pozorują 
ją troską o Państwo, które zwykle odła-
my polityczne utożsamiają z sobą. […] 
Te szkodliwe przejawy powinny ustąpić 
pod działaniem etyki chrześcijańskiej, 
która niestety dziedziny życia publicz-
nego jeszcze należycie nie przeniknę-
ła”. Aktualne? Jeszcze jak. To kto to na-
pisał? Otóż kard. Hlond. Kiedy? 74 lata 
temu, w liście pasterskim „O chrześci-
jańskie zasady życia państwowego”.

Wygląda na to, że problem zaanga-
żowania katolików w życie publiczne 
jest nie dość nowy. Ale współczesna na-
uka Kościoła, rozwinięta za pontyfikatu 
Jana Pawła II, postawiła w nim nowe ak-
centy.

W nauce Jana Pawła II bardzo silne 
są elementy wskazujące na powszech-
ny obowiązek uczestnictwa w życiu pu-
blicznym. Papież apelował, by nie do-
puścić, aby Kościół miał być nieobec-
ny w jakimkolwiek środowisku życia 
narodu.

– Katolik jest obecny w życiu spo-
łecznym, ale nie po to, aby je kleryka-
lizować – powiedział bp Piotr Jarecki, 
krajowy asystent Akcji Katolickiej, kil-
ka lat temu podczas sesji nt. „Katoli-
cy w życiu publicznym”. Na ogólnopol-
skiej sesji, którą zorganizowało Stowa-
rzyszenie „Civitas Christiana” w sali Te-
atru Muzycznego „Roma” w Warszawie, 
obecni byli przedstawiciele parlamentu.

Bp Jarecki mówił wówczas o dwóch 
niebezpiecznych postawach: „wierze 
oderwanej od życia” oraz „życiu ode-
rwanym od wiary”. Z jednej strony lu-
dzie o głębokiej wierze nie chcą angażo-
wać się w działalność społeczną, a tym 
bardziej polityczną; z drugiej zaś strony 
– aktywni w życiu publicznym stwier-
dzają często, że wiara im przeszkadza. 
W obecnym parlamencie mamy jednak 
wielu przedstawicieli, do których żadnej 
z tych miar nie da się zastosować.

Kościół 
nie potrzebuje fasady

– Zjawisko deprywatyzacji wiary co-
raz mocniej dostrzegalne jest w wielu 
środowiskach, i nie tylko w Polsce. Lu-
dzie chcą się identyfikować z grupą re-
ligijną i coraz częściej chcą o tym mó-

Katolik
wychodzi z kruchty

„Powinien katolik wstępować w życie publiczne świadom swej katolickiej za nie 
odpowiedzialności, czyli z dojrzałym sądem o wielkich zagadnieniach państwowych, 
a zarazem z katolickim poglądem na ich stronę moralną. Ma być obeznany z nowocze-
sną myślą polityczną i z odbywającymi się w świecie przemianami i czerpać z nich to, 
co świeże, żywotne, twórcze”. Kard. Hlond, List pasterski „O chrześcijańskie zasady 
życia państwowego”, 1932 r.

Zadanie zawsze aktualne
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wić publicznie – wskazuje ks. prof. Piotr 
Mazurkiewicz, wykładowca UKSW.

Problem w tym, że dziś nie wystar-
czy powiedzieć: jestem katolikiem, ale 
trzeba tak żyć. Bo Kościół potrzebuje  
nie fasady i ludzi, którzy będą podpie-
rać się jego autorytetem, ale autentycz-
nych świadków wiary, którzy Ewangelię 
są w stanie zastosować w każdej sytuacji 
życiowej. 

Czy chodzi jednak o „rycerską wer-
sję” obecności chrześcijan w życiu pu-
blicznym: zdobywanie dusz dla Chrystu-
sa i szerzenie jego panowania wśród lu-
dzi. Czy mamy czynić to jako członko-
wie Kościoła wojującego?

Zdaniem bp. Jareckiego obecność 
katolika w życiu publicznym musi wy-
nikać z odkrycia powoła-
nia, a duchowa formacja 
religijna winna się mani-
festować nie tyle prakty-
kami religijnymi w miej-
scu pracy, ile fachowo-
ścią w wypełnianiu obo-
wiązków zawodowych. O 
tym samym mówi też o. 
Adam Schulz, przewod-
niczący Ogólnopolskiej 
Rady Ruchów Katolic-
kich, który powołał przy 
sanktuarium Matki Bo-
żej Łaskawej pod koniec 
stycznia Centrum Ducho-
wości Świeckich:

– Dziś Kościołowi po-
trzeba świeckich, którzy 
odkryją swoje powoła-
nie do życia w świecie i 
angażowania się w różne 
przedsięwzięcia ze świa-
domością swojej misji. 
Nie chodzi tu jednak o 
wyręczanie kapłanów.

Jak zatem jest z anga-
żowaniem się katolików 
w Polsce w życie publicz-
ne? Jeśli wziąć na przykład liczbę orga-
nizacji trzeciego sektora, fundacji, sto-
warzyszeń, ruchów, ale także wszelkich 
zrzeszeń, być może należałoby wystawić 
nam przeciętną cenzurkę. Między 1989 
a 1997 r. liczba Polaków zaangażowa-
nych w jakąkolwiek organizację społe-
czeństwa obywatelskiego spadła dwu-
krotnie, do 15 proc. Choć może aku-
rat data przełomu politycznego w Pol-
sce, nie jest najlepszym wskaźnikiem. 
Według badań z 2003 r., zaledwie 17,5 
proc. Polaków deklaruje przynależność 
do jakiejś organizacji pozarządowej, ru-

chu społecznego lub zrzeszenia religij-
nego. Najwięcej Polaków zadeklarowa-
ło przynależność do związków zawodo-
wych oraz organizacji i ruchów religij-
nych, wspólnot parafialnych, misji (po 
2,6 proc..), a także organizacji działają-
cych na polu edukacji oświaty, wycho-
wania i opieki nad dziećmi i młodzieżą 
(w tym komitety rodzicielskie, wspiera-
nie placówek oświatowych) – 2,3 proc.

Filar demokracji

Diagnoza społeczna z 2003 r. wskazu-
je, że 87,7 proc. Polaków nie należy do 
żadnej organizacji, pozostaje poza sfe-
rą społeczeństwa obywatelskiego. Tym-
czasem Kompendium Nauki Społecz-
nej Kościoła, którego polski przekład uj-

rzał światło dzienne pod koniec ubiegłe-
go roku, wskazuje wyraźnie w punkcie 
190: „Uczestnictwo w życiu wspólno-
towym jest nie tylko jedną z wyższych 
aspiracji obywatela, wezwanego do peł-
nienia w sposób wolny i odpowiedzialny 
swojej obywatelskiej roli wraz z innymi 
i dla innych, ale jest także jednym z fila-
rów wszystkich systemów demokratycz-
nych, a oprócz tego jedną z najpoważ-
niejszych gwarancji ciągłości demokra-
cji”. (KNSK, 190)

Może jednym z bardziej budujących 
przykładów zaangażowania w życie pu-

bliczne jest zmiana Polaków wobec bez-
interesownej pracy dla innych. Co pią-
ty z nas (23,2 proc., czyli ok. 6,9 mln 
dorosłych Polaków) angażował się w 
2005 roku w pracę wolontariacką. Od 
2001 roku liczba wolontariuszy wzrosła 
dwukrotnie. Z danych Stowarzyszenia 
Klon/Jawor i Stowarzyszenia Centrum 
Wolontariatu wynika, że wolontariusze 
najczęściej wspierają swoją pracą orga-
nizacje pomagające najuboższym, para-
fialne ruchy religijne  oraz Ochotnicze 
Straże Pożarne, GOPR, WOPR i inne or-
ganizacje ratownicze. Dlaczego to ro-
bią? Najczęściej wskazywanym powo-
dem pracy społecznej są moralne, reli-
gijne i polityczne przekonania (mówi o 
nich 64 proc. wolontariuszy). 37 proc. 

wolontariuszy podjęło pracę spo-
łeczną ze względu na zaintereso-
wania i przyjemność z jej wyko-
nywania. 33 proc. angażuje się w 
wolontariat licząc na odwzajem-
nienie pomocy w przyszłości.

Przemiana 
w etosie ludzi

Ale już gdy chodzi o inne po-
stawy obywatelskie, bywa gorzej. 
Ostatnie wybory uwydatniły brak 
zaangażowania Polaków w życie 
publiczne. Socjologowie prześci-
gali się w diagnozowaniu przy-
czyn wyjątkowo słabej frekwen-
cji przy wyborczych urnach. Cy-
towany już dokument Papieskiej 
Rady Iustitia et Pax w tej kwestii, 
zauważa potrzebę działań forma-
cyjnych i wychowawczych. „Nie-
pokojące postawy, które skłania-
ją obywateli do niewystarczają-
cych albo niewłaściwych form 
uczestnictwa oraz do szeroko 
rozpowszechnionej niechęci wo-
bec wszystkiego, co dotyczy sfe-
ry życia społecznego i polityczne-
go” mogą zostać przezwyciężone 

wówczas, gdy ograniczy się praktyki ko-
rupcyjne w życiu publicznym i egoizm.

Wiele miejsca uczestnictwu katoli-
ków w życiu publicznym poświęcił Be-
nedykt XVI w swoich przemówieniach 
do biskupów polskich przybywających 
do Watykanu z wizytą ad limina. Pod-
czas spotkania z nimi mówił m. in. o no-
wej ewangelizacji. Przypomniał, że we-
zwanie do niej jest wciąż aktualne, i że 
powinna ona być wspólnym dziełem bi-
skupów, kapłanów, zakonów oraz kato-
lików świeckich. Podkreślił, że w dzie-
le głoszenia światu Chrystusa, który jest 
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nie będzie spychana na margines życia politycznego
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jego nadzieją, „niezastąpioną rolę od-
grywają ludzie świeccy” i że jednym 
z głównych celów ich działalności jest 
„odnowa moralna społeczeństwa”. I do-
dał: „Nie może być ona powierzchowna, 
wycinkowa i doraźna. Powinna charak-
teryzować się głęboką przemianą w eto-
sie ludzi, to znaczy przyjęciem właści-
wej hierarchii wartości, według której 
kształtować się będą postawy”. Papież 
mówił także o potrzebie angażowania 
się wiernych świeckich w życie publicz-
ne i polityczne kraju. Stwierdził, że „Ko-
ściół nie utożsamia się z żadną partią, 
wspólnotą polityczną, ani z systemem 
politycznym, natomiast zawsze przypo-
mina, aby świeccy zaangażowani w ży-
ciu publicznym dawali odważne i czytel-
ne świadectwo wartościom chrześcijań-
skim. Mają je głosić i bronić ich, gdy są 
zagrożone. Będą to czynić na forum pu-
blicznym, zarówno w debatach gremiów 
politycznych, jak i w mediach”. Stwier-
dził też, że: „Jednym z ważnych zadań, 
które zrodził proces integracji europej-
skiej, jest odważna troska o zachowa-
nie tożsamości katolickiej i narodowej 
Polaków”.

Uwrażliwiać katolicki laikat

Niezwykle ważna dla biskupów była 
także wizyta m. in. w Papieskiej Radzie 
ds. Świeckich, której przewodniczącym 
jest abp Stanisław Ryłko. Przedmiotem 
spotkania była m.in. kwestia zaangażo-
wania katolików świeckich w życiu Ko-
ścioła i w dziedzinie społecznej. Bp Ma-

rian Florczyk mówił m. in. o ruchu kato-
lików świeckich w Kościele w Polsce, o 
stowarzyszeniach kościelnych, w tym o 
Akcji Katolickiej. Zwrócił uwagę na bar-
dzo pozytywne zjawisko, jakim jest przy-
należność kilkudziesięciu parlamentarzy-
stów do różnych zrzeszeń kościelnych. 
Stwierdził jednak, że niestety część ka-
tolików świeckich jest obojętna na istot-
ne sprawy swojego kraju i dystansuje się 
od zaangażowania w dziedzinie społecz-
nej. W odpowiedzi, abp S. Ryłko zachęcał 
biskupów, aby uwrażliwiali katolicki la-
ikat na potrzebę zaangażowania społecz-

nego. Przypomniał w tym miejscu niektó-
re ważne dokumenty kościelne poświęco-
ne tym zagadnieniom: dekret o apostol-
stwie świeckich „Apostolicam actuosita-
tem” (7 XII 1965), konstytucję dogma-
tyczną o Kościele „Lumen gentium” (roz-
dział 4), konstytucję duszpasterską o Ko-
ściele „Gaudium et spes” Soboru Waty-
kańskiego II oraz posynodalną adhorta-
cję apostolskę Jana Pawła II „Christifide-
les laici” – o powołaniu i misji świeckich 
w Kościele i w świecie (30 XII 1988).

Interesujące z punktu widzenia za-
angażowania katolików świeckich w ży-
cie publiczne, w szczególności w popar-
cie udzielane partiom politycznym, może 
być także inne wskazanie Papieskiej 
Rady, która stwierdza w „kompendium, 
że trudno znaleźć jedną pozycję czy opcję 
polityczną, która byłaby w pełni zgod-
na z wymogami wiary chrześcijańskiej. 
„Twierdzenie, że jakaś partia lub ugru-
powanie polityczne w pełni odpowiada-
ją wymogom wiary i życia chrześcijań-
skiego powoduje niebezpieczne nieporo-
zumienia. Chrześcijanin nie może zna-
leźć partii w pełni odpowiadającej wy-
maganiom etycznym zrodzonym z wiary 
i przynależności do Kościoła. Jego przy-
należność do jakiegoś ugrupowania poli-
tycznego nie powinna być nigdy ideolo-
giczna, ale zawsze krytyczna, aby par-
tia i jej program polityczny znajdowa-
ły zachętę do podejmowania takich form 
działania, które w coraz większym stop-
niu przyczyniałyby się do realizacji dobra 
wspólnego, włącznie z duchowym celem 
człowieka”. n

Jak wiara 
pomaga politykom?

Polscy politycy coraz częściej deklarują swoją wiarę uczestnictwem w nabożeństwach

Dzięki prawidłowej współpracy państwa i Kościoła oraz nawiązaniu stosunków dyplo-
matycznych ze Stolicą Apostolską jednym ze stałych bywalców na sejmowych koryta-
rzach jest arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski
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Prawo Boże jest dla mnie 
ponad prawem

– Głównym przesłaniem Ewangelii 
jest dla mnie zdanie: „czyńcie sobie Zie-
mię poddaną”. Zgodnie z nim, Ziemia ma 
być dobra, a jej mieszkańcy są zobowiąza-
ni do zabiegów i starań, a nawet do walki 
ze złem o jej kształt.

Chrześcijaństwo dodaje zawsze czło-
wiekowi odwagi i pewności, że jeśli wy-
stępuje w obronie dobra, to towarzyszy mu 
pomoc samego Boga. 

– Chrześcijanin ma dekalog – to ta-
kie słupy milowe, które pomagają mu we 
wszystkich sytuacjach życiowych. Także 
w jego działalności publicznej. To one na-
kazują mu w tej dziedzinie działać uczci-
wie i kompetentnie. To one pomagają w za-
wieraniu rozsądnych kompromisów, któ-
re w moim odczuciu są podstawą działa-
nia w grupie. 

 II Polski Synod Plenarny przypomina: 
„W czasach współczesnych polityka staje się 
znaczącą szansą promocji człowieczeństwa. 
Ponieważ zaś promocja ta stanowi nieodłączną 
część ewangelizacji, chrześcijanie świeccy na 
mocy sakramentu chrztu świętego są powołani 
do odpowiedzialności także za życie polityczne” 

Jak wiara 
pomaga politykom?

Joanna Jureczko-Wilk

Parlament, rząd, administracja samorządowa... – to miejsca także dla katolików, którzy nie kryją swoich przekonań religijnych. 
Wręcz przeciwnie: swoimi wartościami, zasadami, światopoglądem kierują się w życiu publicznym. Zgodnie z tym, co Kościół naucza 
od lat: że katolik nie może uciekać od służby publicznej rozumianej jako służenie ogółowi, od polityki, która ma regulować zasady ży-
cia społecznego. Nie może uciekać od tego obowiązku nawet wtedy, gdy życie polityczne naznaczone jest korupcją, aferami, gdy jaw-
ność i praworządność zostają wyparte przez układy i koneksje. Ma iść tam, gdzie dzieje się źle, by świadczyć i służyć. 

Lata pracy z młodzieżą nauczy-
ły mnie tego, że można być wyjątkową 
indywidualnością, ale bez umiejętności 
pracy w grupie, nie jest możliwa współ-
praca. Z domu wyniosłam dwie zasady, 
które w moim życiu się sprawdziły: jeśli 
Bóg jest na pierwszym miejscu, wszyst-
ko inne jest na właściwym oraz druga 
– jeśli nie wiesz, jak się zachować, za-
chowaj się uczciwie. 

Osoba działająca publicznie, na  naj-
wyższych szczeblach państwowych po-
winna zawsze pamiętać o tym, że do-
brem najwyższym dla niej powinno być 
dobro państwa. Zresztą to przekonanie 
powinno towarzyszyć nie tylko polity-
kom, ale wszystkim osobom działają-
cym publicznie.

 Od dwunastu lat społecznie pracu-
ję na rzecz wychowania młodzieży, stwo-
rzenia narodowej strategii wychowawczej. 

Bowiem uważam, że Polska, która prze-
szła transformację ustrojową i gospodar-
czą, potrzebuje jeszcze reformy społecz-
nej, to znaczy dostosowania społeczeń-
stwa – przede wszystkim moralnie, etycz-
nie – do nowych warunków, wyzwań. 
Trzeba wychowywać młodzież do tej no-
wej rzeczywistości, trzeba uodparniać ją 
na nowe pokusy: konsumpcjonizmu, puła-
pek reklamy... By potrafiła rozsądnie wy-
bierać. Politycy, osoby działające publicz-
nie powinny promować prawdziwe warto-
ści w świecie, który zachłysnął się kon-
sumpcjonizmem: pokazywać, że wartość 
człowieka nie zależy od tego, co zgroma-
dzi, jak pięknie wygląda, czy jest wyspor-
towany, wykształcony... ; że człowiek jest 
wartością samą w sobie. Dlatego powinni-
śmy się angażować w pomoc, a nie w ko-
rzystanie. Władza jest po to, żeby zmie-
niać świat: dla mnie oznacza to zmienia-
nie świata „na tak”. Nie interesuje mnie 
destrukcja, a nawet wyszukiwanie, tych, 
którzy ukradli czy sprzeniewierzyli się za-
sadom. Chcę gromadzić wokół siebie lu-
dzi, którzy chcą wykreować lepszy świat. 
Wszyscy znają mój światopogląd, bo je-
stem bardzo klarowna i kiedy przyszłam 
do Platformy zastrzegłam, że nie podejmę 
żadnej decyzji, która byłaby dla mnie wąt-
pliwa moralnie, choćby wprowadzono ty-
siąc dyscyplin partyjnych. Prawo Boże jest 
dla mnie ponad wszelkim prawem. Inni to 
uszanowali.

Joanna Fabisiak, posłanka Platformy Obywatelskiej. 
Z wykształcenia polonistka. Przez piętnaście lat była rad-
ną Warszawy, a w latach 1997-2001 posłanką. Powołała 
Fundację „Świat na Tak”, która m.in. co roku organizuje 
ogólnopolski samorządowy konkurs nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych”, promujący prospołeczne działania mło-
dych. Od czasów studenckich związana jest z duszpaster-
stwem akademickim, a potem z Akademicką Wspólno-
tą Rodzin przy kościele św. Anny w Warszawie. Obecnie 
jest posłanką Platformy Obywatelskiej.

Joanna Fabisiak
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Władza ma chronić 
przed nieuczciwością

– Jestem absolutnie przekonana o 
tym, że zasiadając nawet na wysokich 
stanowiskach państwowych można kie-
rować się wartościami chrześcijańskimi, 
moralnością... Gdybym myślałam ina-
czej, nie zdecydowałabym się przyjść do 
parlamentu. 

Potoczna opinia o tym, że polityka 
jest brudna, nieuczciwa, moim zdaniem 
nie jest prawdziwa. Polityka jest taka, 
jak ludzie, którzy ją uprawiają. Jeżeli 
stosuje się relatywizm moralny, mówi 
nieprawdę, jeżeli łamie się podstawowe 
kanony, hierarchie wartości, to oczywi-
ście opinie o politykach są nieprzychyl-
ne. To jest przyczyna dla której zawsze 
broniłam wolności słowa. Uważam, że 
jedyną przeciwwagą do tego, co niekie-
dy robią politycy, do tego, żeby obnażać 
fałsz, są media. Człowiek jest ułomny, a 
nie każdy z tymi ułomnościami potrafi 
walczyć. W działalności publicznej jest 
tak, że bardzo często osoba nieuczciwa 
i pozbawiona skrupułów uzyskuje więk-

Jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, sekreta-
rzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Ukończył historię na Uniwersy-
tecie Gdańskim. Po studiach uczył tego przedmiotu 
w liceum, a następnie na UG. W latach 80. związał 
się z konserwatywnym Ruchem Młodej Polski. Brał 
udział w obradach „Okrągłego Stołu”, w podstoliku 
młodzieżowym. W 1991 r. przygotowywał programy 
dla polskojęzycznej telewizji w Wilnie. Dziennikar-
stwem telewizyjnym zajmował się w gdańskim od-

dziale „Panoramy” i „Wiadomościach”, a od 1993 r. pracował w Polsacie, gdzie 
przez kilka lat kierował programem „Informacje”. W latach 1998-1999 pełnił 
funkcję rzecznika prasowego rządu. Do ubiegłego roku był członkiem KRRiTV. 

Jarosław Selin

Kiedy powiedziałbym „weto”

– To, że jestem wierzącym, katoli-
kiem właśnie motywuje mnie do aktyw-
ności publicznej. Każdy chrześcijanin 
powinien odczytywać w swoim życiu 
powołanie. Jeśli czuje, że jest nim służ-
ba innym – a tak pojmuję aktywność 
publiczną, w tym politykę – nie powi-
nien tego talentu marnować. Tak odczy-
tuję też swoją działalność: od czasów, 
kiedy zaangażowałem się w opozycję 
demokratyczną, walczącą z niemoral-
nym systemem politycznym, jakim był 
komunizm, poprzez dziennikarstwo, aż 
do polityki. Polityka to sztuka osiągania 
tego, co w danej sytuacji jest możliwe, a 

nie tylko tego, co jest konieczne. Środo-
wiskom, które nie są skłonne do kom-
promisu, grozi przekształcenie w swo-
iste sekty polityczne.  Roztropny poli-
tyk musi wziąć pod uwagę również to, 
co w określonych warunkach jest moż-
liwe do zrealizowania. Czasami więc 
polityka stawia człowieka przed po-
ważnymi dylematami moralnymi. Zda-
rza się, że dla przeprowadzenia kilku 
dobrych rzeczy, trzeba ustąpić w innej, 
nie do końca dobrej sprawie. Na przy-
kład ostatnie głosowania w Sejmie były 
dla mnie takim dylematem. Bardzo mi 
zależało na tym, żeby nowym rzeczni-
kiem praw obywatelskich został Janusz 

Kochanowski, którego bardzo szanuję i 
wiem, że będzie dobrze pełnił tę funk-
cję. Bardzo zależało mi na tym, żeby je-
den porządny członek Rady  znalazł się 
w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewi-
zji i na tym, żeby warszawiacy nie mu-
sieli po raz drugi w ciągu kilku miesię-
cy pójść do wyborów i głosować na pre-
zydenta. W zamian za to trzeba było 
głosować na drugiego członka Krajowej 
Rady, na którego głosować nie miałem 
zamiaru. W imię załatwienia trzech do-
brych spraw, musiałem zgodzić się i do-
łożyć swój głos do czwartej – niedobrej. 
Na tym właśnie polegają polityczne dy-
lematy, które wymagają kompromisów. 
Zawsze jednak trzeba sobie wyznaczyć 
pewną granicę, kierując się wartościami 
chrześcijańskimi, których przekroczyć 
nie wolno. Dla mnie nie są nią kwestie 
personalne, ale sprawy aksjologiczne. 
Gdyby wprowadzono dyscyplinę klu-
bową i kazano mi głosować za libe-
ralizacją prawa aborcyjnego, legaliza-
cją małżeństw homoseksualnych lub za 
prawem do zabijania staruszków i osób 
chorych, powiedziałbym „weto”. To są 
sytuacje, w których granic przekraczać 
nie wolno, natomiast w przetargach 
politycznych, które dotyczą na przy-
kład obsady stanowisk, kompromisy są 
możliwe, a nawet niekiedy konieczne.

Posłanka Platformy Obywatelskiej. Z wykształcenia 
jest polonistką i pracownikiem dokumentacji nauko-
wej. Pracowała w Instytucie Badań Literackich PAN. 
W 1991 r. pracowała w kancelarii prezydenta, a od 
1992 r.  uczestniczyła w pracach nad reformą admi-
nistracji publicznej. Od 1994 r. była radną Warsza-
wy. Startowała w wyborach o fotel prezydenta sto-
licy. Działała jako prezes Transparency International 
Polska, a także członek Rady Konsultacyjnej Centrum 
Monitoringu Wolności Prasy SDP i Stowarzyszenia 
Pamięci Narodowej.

Julia Pitera

szy poklask, niż ta, która ma pewne zasa-
dy i opory. Dlatego jestem zwolenniczką 
rozwiązań systemowych, to znaczy ta-
kich, które bronią przed osobami, pró-
bującymi „używać państwa” do osobi-
stych interesów. W 1989 r. nie stworzo-
no prawa, które taki system by budowa-
ło. To wszystko są cząstkowe, często do-
raźne rozwiązania prawne. A każda wła-
dza – nawet niestety dobra – lubi czasa-
mi pójść na skróty i jeżeli nie ma tych 
zabezpieczeń systemowych, wówczas 
niestety władza się degeneruje. Na przy-

kład, bezowocna jest walka o oświad-
czenia majątkowe parlamentarzystów, 
bo jak polityk jest nieuczciwy, to bę-
dzie również nieprawdziwie oświadczał. 
Wystarczyłoby pójść przykładem Łotwy, 
gdzie są jawne rejestry nieruchomości, 
spółek i bardzo łatwo jest zweryfikować 
informacje. Polityk, mając świadomość, 
że może zostać poddany takiej weryfika-
cji, czułby wewnętrzny rygor. Władza 
powinna się zająć budowaniem mądre-
go systemu, który zabezpieczałby przed 
nieuczciwością

TEMAT NUMERU: KATOLIK W ŻYCIU PUBLICZNYM
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Wspólnota polityczna jest 
czymś dobrym, a jednocze-

śnie ważnym, gdyż jest istotnym wymia-
rem ludzkiej egzystencji, codziennego 
życia człowieka. Sensem i celem jej ist-
nienia jest integralne dobro każdej osoby 
ludzkiej realizujące się w dobru wspól-
nym, które obejmuje całokształt takich 
warunków życia społecznego, w których 
człowiek może pełniej i szybciej osią-
gnąć swą doskonałość. Dobro wspólne 
jest fundamentem, zasadą i celem działal-
ności wszystkich wspólnot politycznych, 
na czele ze wspólnotą najwyższego rzędu 
jaką jest państwo. 

Skoro więc podstawową, a w zasa-
dzie jedyną racją istnienia wspólnot po-
litycznych jest dobro wspólne, wobec 
tego zaangażowanie polityczne, które 
„dotyczy wszystkich i służy wszystkim” 
zalicza się do najbardziej wzniosłych i 
szlachetnych zadań człowieka. Sobór 
Watykański II w konstytucji pastoralnej 
„O Kościele w świecie współczesnym” 
aż dwukrotnie określa działalność poli-
tyczną jako godną pochwały i szacunku 
(KDK, n.75).

Polityka 
a zaangażowanie polityczne

Wobec panującego powszechnie cha-
osu w dziedzinie terminologicznej i wy-
twarzanego stąd świadomie bądź nie-
świadomie zamętu dotyczącego sfery 

Polityką w sensie najszerszym mogą i powinni zajmować się 
wszyscy, zaangażowanie polityczne zaś zarezerwowane jest 
dla świeckich

Ziemowi Gawski

Pośród wielu zadań apostolskich świeckich, zwróćmy uwagę na uczestnictwo katolików świeckich w polityce. Człowiek 
ze swej natury, jako osoba społeczna, żyje i funkcjonuje w wielorakich wspólnotach, pośród których jest także wspól-
nota polityczna. Nie jest ona tworem sztucznym, ale konsekwencją społecznej natury człowieka, a przez to należy do 
porządku określonego przez Boga. 

polityki, należy przypomnieć stanowi-
sko nauki społecznej Kościoła dotyczą-
ce tej ważnej dziedziny życia społecz-
nego. Otóż od czasu III Konferencji Bi-
skupów Latynoamerykańskich w Puebla 
w 1979 r. nauka społeczna Kościoła roz-
różnia dwa pojęcia: polityka i zaangażo-
wanie polityczne.

Polityka stanowi to wszystko, co jest 
ukierunkowane na dobro wspólne, naro-
dowe i międzynarodowe. Jan Paweł II na-
uczał, że chodzi tu o określenie wizji czło-
wieka, świata i historii, ukazanie podsta-
wowych wartości danej wspólnoty, uwraż-
liwienie społeczeństwa na solidarność, by 
równość godzono z wolnością, władzę 
z uprawnioną autonomią i partycypacją, 
suwerenność państwową z solidarnością 
międzynarodową itd. Tak rozumiana poli-
tyka należy do wymiaru przedpartyjnego, 
ponieważ wyprzedza wszelkie programy, 
partie polityczne i formy rządów. Obejmu-
je całą działalność społeczną, wolontariat, 
inicjatywy i działalność kulturalną i reli-
gijną, wszystko co spontanicznie rodzi się 
w społeczeństwie.

W tak rozumianej polityce ma pra-
wo i obowiązek uczestniczyć cały Ko-
ściół, a więc hierarchia, duchowieństwo 
wszystkich stanów oraz katolicy świec-
cy. O obowiązku tym przypomina wielo-
krotnie Ojciec Święty Jan Paweł II, np. 
w p. 42 adhortacji „Christifideles laici”. 
W Wytycznych zaś Kongregacji ds. Wy-
chowania Katolickiego stwierdza się, że 
Kościół może i powinien oceniać działa-

nia polityczne nie tylko z punktu widze-
nia ich wpływu na sprawy religijne, ale 
także ze względu na wszystko, co wią-
że się z godnością i podstawowymi pra-
wami człowieka, z dobrem wspólnym 
oraz ze sprawiedliwością społeczną. Tak 
więc Kościół ma prawo i obowiązek roz-
patrywać i oceniać w świetle Ewangelii 
to wszystko, co należy do szeroko rozu-
mianego ładu moralnego i społecznego 
wspólnot politycznych.

Zaangażowanie polityczne jest na-
tomiast rozumiane jako teren tworzenia 
konkretnych programów, dochodzenia do 
władzy i wykonywania jej, a co za tym 
idzie konkretnego rozwiązywania proble-
mów ekonomicznych, politycznych i spo-
łecznych. Ta dziedzina jest zarezerwo-
wana dla ludzi świeckich, gdyż zaanga-
żowanie polityczne mogłoby mieć istot-
ny wpływ na ich kryteria ocen i posta-
wy. Prowadziłoby do niebezpieczeństwa 
absolutyzacji polityki partyjnej oraz do 
wprowadzenia zamieszania między war-
tościami ewangelicznymi a poszczegól-
nymi ideologiami czy programami par-
tyjnymi. Pasterze Kościoła mogą jednak 
zachować wolność ewangelizacji rzeczy-
wistości politycznej w stylu Chrystusa. 
Mogą w każdej sytuacji i w każdych wa-
runkach być swoistą „opozycją moralną” 
wobec praktyki politycznej.

Autentyczna demokracja

Polityką w sensie najszerszym mogą 
i powinni zajmować się – wszyscy, za-

Apostolstwo
świeckich
a polityka

Fot. Archiwum

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO
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świadomość dobra wspólnego Kościoła 
i Narodu, bez oglądania się na własne, 
partykularne interesy.

Ewangelizować politykę

Polska pilnie potrzebuje takich ośrod-
ków, które wykształciłyby elitę ludzi in-
spirujących się wiarą chrześcijańską, 
którzy przez zaangażowanie politycz-
ne będą służyli dobru wspólnemu naszej 
wspólnoty politycznej. W takich ośrod-
kach we właściwy sposób tzn. oparty na 
pogłębianiu wiary, poznawaniu naucza-
nia społecznego Kościoła, wrastaniu w 
kulturę Narodu oraz pogłębianiu wie-
dzy z różnych dziedzin będą formowa-
li się ludzie, którzy angażując się w po-
litykę będą przekształcali otaczającą nas 
rzeczywistość w duchu miłości Boga 
i bliźniego.

Sama demokracja polityczna nie 
przyczynia się automatycznie do do-
bra wspólnego. Może ona doprowadzić 
do partyjniactwa, tzn. sytuacji, w któ-
rej każde ugrupowanie polityczne dąży 
do osiągnięcia jak największych korzy-
ści własnych. Mogą też tworzyć się neo-
oligarchie polityczne kosztem najwięk-
szych wartości społecznych. Trzeba, 
zwłaszcza obecnie, ewangelizować po-
litykę, formując ludzi polityki.

W przypadku polityka – chrześcijani-
na, naturalna szlachetność zaangażowa-
nia politycznego ubogacona jest warto-
ściami nadprzyrodzonymi oraz umoty-
wowana jest wiarą. Nie oznacza to wca-
le, że ta sama wiara musi prowadzić do 
tej samej artykulacji politycznej. Moż-
liwy, a nawet pożądany jest pluralizm. 
Trzeba jednak strzec się błędu, by nie 
nadawać swojej opcji politycznej statu-
su wyłączności i ekskluzywności oraz 
by w żadnym wypadku nie przypisywać 
jej autorytetu Kościoła. Można więc mó-
wić nie tyle o polityce chrześcijańskiej 
czy katolickiej, partii chrześcijan, lecz o 
chrześcijańskim lub katolickim stylu po-
lityki, czy też o chrześcijańskiej inspira-
cji polityki, która może artykułować się 
w wielu partiach politycznych. Koniecz-
ny nieraz sprzeciw czy konflikt powin-
ny być zawsze prowadzone metodami 
chrześcijańskimi.

Chrześcijanin zaangażowany w poli-
tykę właśnie przez tę działalność winien 
realizować swe naczelne powołanie do 
świętości. Świętość w polityce jest trud-
no osiągalna, ale jest możliwa. Świadczą 
o tym przykłady wybitnych postaci życia 
politycznego wyniesionych na ołtarze, 
jak np. św. Tomasz Morus czy św. Kró-

angażowanie polityczne zaś zarezerwo-
wane jest dla świeckich. Polityka ist-
nieje zresztą po to, aby inspirować za-
angażowanie polityczne. Gdy praktyka 
polityczna, zwłaszcza partii politycz-
nych przestaje się inspirować warto-
ściami moralnymi i kulturalnymi, sta-
je się w rezultacie narzędziem walki o 
władzę dla niej samej, dla doraźnych 
korzyści wąskiej grupy ludzi, a przez 
to traci rację swego istnienia. Odsepa-
rowanie natomiast polityki od moral-
ności nieuchronnie redukuje całokształt 
życia politycznego do partiokracji, w 
której podstawowym motywem działa-
nia nie jest dobro wspólne, lecz intere-
sy poszczególnych grup czy partii, zaś 
koalicje zawiązuje się nie na podstawie 
wspólnego programu i strategii działa-
nia, lecz na podstawie podziału korzy-
ści i wpływów. Prowadzi to do kryzy-
sów politycznych i kończy się powsta-
niem wielkiej anomalii życia społecz-
no – politycznego, jaką jest brak zgod-
ności, a nawet związku między oczeki-
waniami społeczeństwa, a propozycja-
mi polityki.

Tymczasem, jak uczy Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II: „Autentyczna demokra-
cja możliwa jest tylko w państwie pra-
wym i w oparciu o poprawną koncepcję 
osoby ludzkiej. Wymaga ona spełnie-
nia koniecznych warunków, jakich wy-
maga promocja zarówno poszczegól-
nych osób, przez wychowanie i forma-
cję w duchu prawdziwych ideałów, jak i 
„podmiotowości” społeczeństwa, przez 
tworzenie struktur uczestnictwa oraz 
współodpowiedzialności. Dziś zwykło 
się twierdzić, że filozofią i postawą od-
powiadającą demokratycznym formom 
polityki są agnostycyzm i sceptyczny 
relatywizm, ci zaś, którzy żywią prze-
konanie, że znają prawdę, i zdecydowa-
nie za nią idą, nie są, z demokratyczne-
go punktu widzenia, godni zaufania, nie 
godzą się bowiem z tym, że prawda się 
zmienia w zależności od zmiennej rów-
nowagi politycznej (...). Historia uczy, 
że demokracja bez wartości łatwo się 

przemienia w jawny lub zakamuflowa-
ny totalitaryzm” (CA, n.46).

Potrzeba 
moralnego odrodzenia

Dlatego nauka społeczna Kościo-
ła postuluje i promuje udział katolików 
świeckich w życiu wspólnoty politycz-
nej na fundamencie prawdy chrześci-
jańskiej. Rezygnacja bowiem z udzia-
łu w polityce katolików może w efekcie 
prowadzić do sytuacji ułatwiającej do-
stęp do niej tym ludziom, których idee 
nie przyczynią się do dobra wspólnego, 
a mogą wyrządzić wiele szkód zarów-
no wspólnocie Narodu, jak i wspólno-
cie Kościoła. 

Kościół zachęcając katolików świec-
kich do uczestnictwa w polityce zacho-
wuje świadomość trudności i wielu nie-
bezpieczeństw związanych z tą służ-
bą. Dlatego coraz mocniej uwydatnia 
potrzebę właściwej formacji społecz-
no – katolickiej. Polityka nie może być 
bowiem domeną ludzi przypadkowych, 
niekompetentnych, karierowiczów, po-
zorantów. 

Niewątpliwie w Europie w zadziwia-
jący sposób zrywającej więź z chrześci-
jańskim dziedzictwem istnieje pilna po-
trzeba moralnego odrodzenia. Dotyczy 
to także, a może przede wszystkim po-
lityki. 

Naprzeciw tej potrzebie wychodzą 
rozmaite inicjatywy lokalne w poszcze-
gólnych krajach. We Włoszech istnieje 
np. około 150 centrów formacji społecz-
nej i politycznej. Prekursorem w tym za-
kresie jest jezuita włoski o. Bartolomeo 
Sorge. W 1986 r. założył on w Palermo 
Instytut Formacji Politycznej „Pedro Ar-
rupe”. Za tym przykładem poszło wie-
le diecezji włoskich, zakładając lokalne 
centra formacji społecznej i politycznej. 

Zadaniem tych ośrodków jest przy-
gotowywanie i wychowywanie nowych 
pokoleń ludzi, którzy pragną traktować 
swoje zaangażowanie polityczne przede 
wszystkim jako powołanie, a uczestnic-
two we władzy jako służbę i mają silną 

Minęło 40 lat od ogłoszenia soborowego dekretu o apostolstwie świeckich „Aposto-
licam actuositatem”. Dekret ten zwraca szczególną uwagę na rolę i zadania katolików 
świeckich w wypełnianiu misji apostolskiej Kościoła. „Podkreśla on – jak mówi papież 
Benedykt XVI – nade wszystko, że owocność apostolstwa świeckich zależy od ich ży-
wotnego zjednoczenia z Chrystusem, to jest od solidnej duchowości ożywianej czyn-
nym uczestnictwem w Liturgii i wyrażanej w stylu ewangelicznych błogosławieństw”. 
(Audiencja generalna, 13.11.2005 r.)

40 lat minęło…
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lowa Jadwiga. W czasach nam współcze-
snych na uwagę zasługuje postać kandy-
data na ołtarze, jednego z „ojców Euro-
py”, wybitnego włoskiego męża stanu 
Alcide de Gasperi, twórcy i wieloletnie-
go przewodniczącego włoskiej Chrześci-
jańskiej Demokracji.

Elementy duchowości

Trzeba jednak przyznać, że choć 
świętość w polityce jest możliwa, to na-
leży ona niewątpliwie do najbardziej 
trudnych, jeśli w ogóle nie jest najtrud-
niejszą drogą tego powszechnego po-
wołania. Szczególnie dzisiaj, gdy poli-
tyka jest tak ściśle powiązana z ekono-
mią, droga ta jest narażona na najwięk-
sze pokusy zła – takie jak pycha władzy, 
bogactwo, deptanie godności człowieka, 
kłamstwo itd. Niestety działalność poli-
tyczna – ze swej natury szlachetna służ-
ba – naraża człowieka na to, co Jan Pa-
weł II nazwał w encyklice „Sollicitudo 
rei socialis” postawami sprzeciwiający-
mi się Bogu, a charakterystycznymi dla 
dzisiejszych czasów. Są nimi „wyłączna 
żądza zysku” oraz „żądza władzy” mają-
ca na celu narzucenie innym swej woli. 
(SRS, n.37)

 Jakie zatem są najważniejsze ele-
menty duchowości polityki, dzięki któ-
rym można w tej dziedzinie realizować 
świętość w jej wymiarze osobistym i 
społecznym? Wspomniany już o. Barto-
lomeo Sorge, wyróżnia trzy cechy, które 
zawierają w sobie istotę duchowości po-
lityka chrześcijanina. Prawdziwa ducho-
wość polityka polega na uczestnictwie, 
na obecności w sercu wszystkich pro-
blemów, na dzieleniu radości i smutków 
czasu w którym przyszło mu żyć. Musi 
to być kompetentne zaangażowanie na 
rzecz wspólnego dobra poprzez auten-
tyczne uczestnictwo we wszystkich pro-
blemach danej społeczności. Papież Pa-
weł VI, w encyklice „Ecclesiam suam” 
podał następującą radę: „nie zbawia się 
świata od zewnątrz. Tak jak Słowo Boże 
stało się Ciałem, trzeba w pewnym sen-
sie utożsamić się ze stylem życia tych, 
którym pragnie się zanieść posłanie 
Chrystusa, trzeba dzielić z nimi ich los”. 
Duchowość polityki nie oznacza bowiem 
jej klerykalizacji czy fideizacji. Jest ona 
z woli Boga dziedziną świecką, mającą 
swoje prawa, cele i środki. I dlatego po-
lityk powinien rzetelnie zgłębiać mecha-
nizmy społeczne, rzeczywistość społecz-
ną i polityczną, analizować prawa eko-
nomii i starać się odkryć rzeczywistą 
przyczynę niesprawiedliwości i niedoro-

zwoju. Realizuje on w ten sposób ducho-
wość polityczną.

Miejsce dla wszystkich

Obecność polityka w centrum wszyst-
kich problemów, próba ich analizy i zro-
zumienia ma prowadzić do podjęcia 
konkretnych działań w celu zaradzenia 
wszelkiego rodzaju niesprawiedliwo-
ściom. Jest to więc obecność przekształ-
cająca od wewnątrz, dzięki której w 
pewnym stopniu dokonuje się „transsub-
stancjacja historii i kultury”. Przekształ-
cając od wewnątrz rzeczywistość ziem-
ską w kierunku większej sprawiedliwo-
ści, miłości i pokoju, polityk chrześcija-
nin wprowadza Królestwo Boże na zie-
mi. W naszym czasie historycznym, kie-
dy upadają ideologie, a ich twórcy i zwo-
lennicy nie mają już na nic sił poza nie-
śmiałym przyznaniem się do błędów i do 
porażki, polityk inspirowany wartościa-
mi chrześcijańskimi ma podjąć ciężki 
trud „transsubstancjacji historii” – prze-
kształcania od wewnątrz kultury i cywi-
lizacji w celu przekonania ludzi i naro-
dów o tych wartościach, które im rze-
czywiście służą oraz ich „wcielania” w 
codzienność życia. Nie rozgrywki o wła-
dzę, nie przypodobanie się tej czy innej 
warstwie społecznej, nie pogoń za modą, 
lecz służba prawdzie o człowieku i spo-
łeczności.

Często spotyka się opinię, że polity-
ka w dzisiejszych społeczeństwach plu-
ralistycznych jest w nieunikniony spo-
sób czynnikiem podziału i przeciwsta-
wienia. Taka jest rzeczywistość, lecz 
jakże odległa jest ona od pierwotnego 
znaczenia polityki. Duchowość polity-
ki ma być bowiem duchowością wspól-
noty. Jest to trzeci, zasadniczy element 
duchowości polityki w stylu chrześcijań-
skim. Miłość chrześcijańska nie może 
być elementem podziału, nie może pro-
wadzić do zamętu, do ustawicznych wa-
śni, przeciwstawienia jednych drugim. 
Obecność chrześcijańska jest obecnością 
jednoczącą i budującą nową społeczność 
przy pomocy budulca jakim jest „ce-
ment miłości i solidarności”. W budowli 
tej będzie miejsce dla wszystkich, gdyż 
nikt nie jest obcy miłości chrześcijań-
skiej. Zakłada to ducha dialogu, otwar-
cia się na innych i dyspozycji odnajdo-
wania prawdy wszędzie tam, gdzie się 
ona znajduje. 

Powołanie człowieka

Polityk chrześcijanin ma budować 
wspólnotę wokół dobra wspólnego, któ-

re stanowi najważniejszy motyw jego 
zaangażowania. Budowanie wspólno-
ty nie wyklucza jednak elementu prze-
ciwstawienia się czy nawet walki. Ma 
to być walka z opinią nie z człowiekiem, 
świadcząca o zaangażowaniu w życie 
wspólnotowe i odpowiedzialności za do-
bro wspólne. Ani miłość, ani solidarność 
nie mogą być sprowadzone do wylewne-
go rozczulenia nad losem człowieka do-
tkniętego cierpieniem. Są one natomiast 
aktywnym zaangażowaniem na rzecz in-
tegralnego wyzwolenia człowieka.

Każdy wreszcie polityk, szczegól-
nie polityk chrześcijanin, winien pozwo-
lić Bogu pozostać Bogiem, by nie czy-
nić z władzy, bogactwa, prestiżu nowego 
boga. Jest to postawa posiadania wszyst-
kiego w Chrystusie bez bycia posiada-
nym przez cokolwiek stworzonego. By-
cie ubogim w duchu implikuje preferen-
cyjną opcję na rzecz ubogich, która jest 
jedną z zasadniczych opcji moralności 
chrześcijańskiej. Polityk chrześcijanin 
powinien kierować się „wyobraźnią mi-
łosierdzia”.

Polityk, który chce traktować swo-
ją działalność jako służbę bliźnim, któ-
ry chce zrealizować siebie oraz pomóc 
w integralnej realizacji osobowości in-
nym, postępować zgodnie z prawidło-
wo uformowanym sumieniem, a nie chce 
stać się szarlatanem słowa czy aferzy-
stą, musi posiadać silny zmysł moralny, 
skalę czy system wartości które podzie-
la, normy których przekroczyć nie może. 
Zaangażowanie polityczne wymaga za-
tem szczególnie głębokiego życia du-
chowego. Kiedy zabraknie tego funda-
mentu przekształca się ono nieuchronnie 
w bezprawie, wyzysk i w konsekwencji 
musi być surowo osądzone.

Polityk chrześcijanin znajduje inspi-
rację i siłę do swej działalności w Jezu-
sie Chrystusie. Od Niego uczy się po-
święcenia dla innych, altruizmu, wyro-
zumiałości, przebaczenia, cierpliwości. 
Mówiąc krótko uczy się „żyć dla”, co 
jest prawdziwym sensem polityki, któ-
ra, powtórzmy to jeszcze raz, jest jed-
nym z najszlachetniejszych powołań 
człowieka.  n

Tekst opracowano na podstawie re-
feratu wygłoszonego na seminarium 
naukowym zorganizowanym w Lubli-
nie w listopadzie 2005 roku przez Kate-
drę Teologii Rodziny INOR KUL z okazji 
40. lecia promulgacji soborowego dekre-
tu „Apostolicam actuositatem”. Skróty 
i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Myślę, że jest w nas skłonność do histeryzowania 
w związku z atmosferą 
życia publicznego. To ma związek 
z tradycją polityczną I Rzeczypospolitej

Polska jest 
skazana na sukces
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– Panie Doktorze, czy to, co się ostat-
nio dzieje w polskiej polityce, wydarze-
nia w Sejmie, bóle porodowe koalicji 
rządzącej, spory o budżet są realizacją 
polskiego obowiązku, czy raczej „cho-
cholim tańcem”, jak to określił znany 
polityk?

– Od pewnego czasu horyzonty czaso-
wy polskiej polityki ogranicza się do kilku 
dni: najbliższego posiedzenia Sejmu, ko-
lejnego spotkania liderów ugrupowań par-
lamentarnych. Warto jednak i trzeba na te 
sprawy spojrzeć z szerszej perspektywy 
czasowej. Wyniki serii ubiegłorocznych 
głosowań pokazują, że niewątpliwie koń-
czy się pewna epoka zwana III Rzeczpo-
spolitą, można ją skrótowo nazwać post-
komunizmem. W tym okresie zbudowane 
zostały podstawy gospodarki wolnorynko-
wej i struktury suwerennego państwa, kraj 
wszedł w fazę transformacji. Co charakte-
rystyczne, słowa tego w latach 90. naduży-
wano. Obecnie zniknęło ono niemal cał-
kowicie, kończy się bowiem pewna epoka 
polityczna, kulturowa zwana transforma-
cją. Jesteśmy w momencie przejścia do ja-
kiejś nowej, jeszcze niejasnej formuły pol-
skiej rzeczywistości. 

– Dominującym odczuciem społecz-
nym stało się uświadomienie potrzeby 
głębokich zmian.

Wyniki ubiegłorocznych wyborów 
wyraźnie wskazują, że istnieje wielkie 
oczekiwanie zmian. Jednocześnie kształt 
tych zmian staje się problematyczny. Ja-
sne jest tylko, że nie ma powrotu do tego, 
co było w latach 90. Element ciągłości 
ustrojowo-kulturowej z latami 90. repre-

Z dr. DARIUSZEM GAWINEM z Instytutu 
Filozofii i Socjologii PAN, wicedyrektorem 

Muzeum Powstania Warszawskiego, rozmawia 
Zdzisław Koryś

zentują chyba już tylko SLD i Demokra-
ci.pl. 

O ile jednak oczekiwanie zmian jest 
powszechne, to instrumenty prowadzą-
ce do nowej rzeczywistości i jej kształt 
są przedmiotem konfliktu między PO i 
PiS-em, który wielu postrzega jako spór 
między tradycjonalistami i zwolennika-
mi modernizacji. Jednak w tym, co się 
dzieje obecnie w Polsce trzeba przede 
wszystkim dostrzec konflikt między 
dwoma równorzędnymi projektami mo-
dernizacyjnymi: ludowo-konserwatyw-
nym PiS-u i liberalno-konserwatyw-
nym PO.

Oba te projekty określiłbym jako po-
szukiwanie sposobu na zmodernizowa-
nie Polski tylko różnymi instrumentami, z 
odwołaniem do innych grup społecznych 
i szukaniem gdzie indziej legitymizacji. 
Dla PO nowoczesność jest propozycją we-
wnętrznej kolonizacji, skierowana do kla-
sy średniej z największych miast, zmie-
rzającą ku przyjęciu tej formy moderni-
zacji przez możliwie szeroką część społe-
czeństwa. Jednocześnie pobrzmiewa groź-
ba skierowana do społeczeństwa, iż gru-
py, które nie przyjmą tego projektu, zosta-
ną wykluczone.

Ludowo-konserwatywny projekt mo-
dernizacyjny PiS-u jest skierowany do 
wszystkich, łącznie z warstwami ludowy-
mi społeczeństwa, do prowincji polskiej, 
do wsi, a także do tych środowisk z wiel-
kich miast, które znalazły się na margine-
sie w okresie transformacji.

W tym sensie program PiS-u jest bar-
dziej inkluzywny a program PO bardziej 
ekskluzywny. Odzwierciedla to realne, 

głębokie podziały społeczne. Jest to re-
alny konflikt społeczny i kulturowy, któ-
ry symbolizuje przeciwieństwo „mohe-
rowych beretów” i „aksamitnych kape-
luszy”. 

– Rola pozostałych ugrupowań par-
lamentarnych jest marginalna?

Samoobrona i LPR de facto nie mają 
programów modernizacyjnych; LPR jest 
partią tradycjonalistyczną a Samoobrona 
ugrupowaniem łagodnie populistycznym, 
w każdym razie nie tak zdecydowanie po-
pulistycznym jak ruchy spod znaków Le 
Pena czy Jörga Haidera, co często suge-
rowane jest w Europie – moim zdaniem 
niesłusznie (u Leppera na przykład bra-
kuje zupełnie elementu ksenofobii, rasi-
zmu). Dróg modernizacji jest oczywiście 
wiele, ale projekty PiS-u i PO są równie 
poważne. Każdy ma wady i zalety, oby-
dwa też obdarzone są ryzykiem związa-
nym z ich realizacją.

– Media wydają się lokować swe 
sympatie po jednej stronie.

– Ta część establishmentu polskie-
go, która kształtuje debatę publiczną 
– media, prasa, publicyści siłą bezwła-
du przyjmuje punkt widzenia dawnej in-
teligencji polskiej zakorzenionej w le-
wicowym etosie i instynktownie próbu-
je w każdym momencie historii rozpo-
znać jako dwóch głównych aktorów pro-
cesu historycznego „siły postępu” i „siły 
reakcji”. Stąd ta nieznośna maniera por-
tretowania Platformy jako ucieleśnienia 
sił postępu, a jej przeciwników jako sił 
reakcji.
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– Spójrzmy teraz na polski dramat z 
krótszej perspektywy: czy trwający od 
kilku miesięcy spór o rządzenie, prowa-
dzi ku pozytywnej zmianie w polskiej 
polityce?

– Doświadczamy głębokiego poczu-
cia braku instrumentów intelektualnych 
do oceny tego, co się w polskiej polityce 
od dłuższego czasu dzieje. Myślę, że jed-
ną z głębokich przyczyn, które doprowa-
dziły do takich wyników wyborów, było 
oczekiwanie elektoratów obu ugrupowań, 
że będzie koalicja PO i PiS. Nie doszło 
do tego, wszyscy znaleźli się w wielkim 
dysonansie poznawczym i nikt nie po-
trafi wytłumaczyć, dlaczego tak się sta-
ło. Przyczynę tego upatruję w tym, że 
obie strony sporu dopiero po wydarze-
niach, racjonalizują to, co było grą i tłu-
maczą jako realizację jakichś dalekosięż-
nych planów. Nie sądzę, aby takie plany 
istniały. To co się dzieje, jest wypadkową 
okoliczności przygodnych, składających 
się na dynamikę popychającą głównych 
aktorów. Prawdę zna kilkanaście osób, 
które najprawdopodobniej nigdy nie spo-
tkają się i nie uzgodnią kanonicznej wer-
sji przebiegu wydarzeń z przełomu wrze-
śnia i października 2005 roku. Źle jednak, 
że skutkuje to brakiem wyraźnej większo-
ści sejmowej.

– To pochodna fundamentalnych 
różnic programowych...

– Na poziomie liderów różni oba 
ugrupowania postrzeganie roli państwa 
w przeprowadzeniu transformacji. PiS, 
a zwłaszcza Jarosław Kaczyński widzą 
w państwie zasadniczy instrument prze-
prowadzenia tej zmiany. Chce państwa 
nie tyle dużego, co silnego i sprawnego. 
Platforma, obok być może nieczystego 
sumienia niektórych swych ludzi, żywi 
niechęć do takich rozwiązań z przyczyn 
ideowych: platformiści naprawdę są li-
berałami i wierzą w państwo jako stró-
ża nocnego. A silne państwo jest głów-
nym hasłem PiS-u. Wszystko to spra-
wia, że łatwo o rodzaj resentymentu, 
który nie pozwala jasno definiować sy-
tuacji. Przecież PO otrzymała propozy-
cję objęcia w rządzie Marcinkiewicza 
w zasadzie wszystkich resortów gospo-
darczych i powinno to ją jako formację 
liberalną zadowolić, bo liberałowie po-
winni zajmować się ekonomią. PiS zaś 
nie chciał nic więcej ponad to, co zapo-
wiadał zawsze: administracja, policja, 
służby specjalne – instrumenty, któ-
re decydują o przeprowadzeniu głębo-
kich zmian.

– Niepokojąca jest sytuacja skrajnej 
niemożliwości racjonalnego przewidze-
nia biegu wypadków w polskiej polityce. 

– Myślę, że jest w nas skłonność do hi-
steryzowania w związku z atmosferą ży-
cia publicznego. To ma związek z tra-
dycją polityczną I Rzeczypospolitej. Ale 
prawdę powiedziawszy wydarzenia w Pol-
sce ostatnich miesiącach nie odbiegają od 
standardów obowiązujących w krajach za-
chodnich. Przecież posługiwanie się pro-
cedurami demokratycznymi w celu wywo-
łania kontrolowanego kryzysu, aby przy-
śpieszyć wybory, to rzeczy znane w za-
chodnich demokracjach. U nas zaś nieroz-
ważnie rzuca się oskarżenia o niszczenie 
demokracji. Prowadzi to do inflacji języ-
ka politycznego. 

Z drugiej strony obecne prowizorium 
nie może trwać zbyt długo. Od kilku zaś 
miesięcy polskie życie polityczne toczy 
się w myśl logiki z okresu kampanii wy-
borczej. To nie pozwala budować stabil-
nej rzeczywistości politycznej. Wiele rze-
czy czeka przecież na rychłe załatwienie, 
rząd nie tyle rządzi, co administruje, bo 
uwaga głównych polityków odpowiedzial-
nych za kraj jest skoncentrowana na bieżą-
cej walce politycznej i nie ma możliwości 
przejścia od taktyki do tworzenia strategii 
państwowej.

Z tej perspektywy trzeba patrzeć na 
polską psychologię wyborczą. Oczywiście 
obaj główni aktorzy mogliby stanąć do wy-
borów, ale wiedzą, że trzeba znaleźć oko-
liczności, które pozwolą zepchnąć winę za 
wcześniejsze wybory na drugą stronę.

Trudno też sobie wyobrazić, aby nowe 
wybory coś głęboko zmieniły. PiS praw-
dopodobnie by wygrał, ale nie na tyle wy-
raźnie, żeby móc samodzielnie rządzić. 
PO jako potencjalny zwycięzca wybo-
rów ma jednak znacznie mniejsze zdolno-
ści koalicyjne. PiS może zawierać koali-
cje ze wszystkimi oprócz SLD, a PO jeśli 
nie stworzy koalicji z PiS-em, może ją za-
wrzeć tylko z SLD.

– Ale obecny kierunek wydarzeń nie 
wróży przecież nic dobrego...

– Gromadzą się negatywne emocje, 
pogarda wymieszana z nienawiścią zaczy-
na coraz bardziej ujawniać się w polskim 
establishmencie konserwatywno-liberal-
nym, obejmującym PiS i PO. Niezależ-
nie od dalszego biegu wypadków te urazy 
pozostaną. Nie będzie już tak oczekiwanej 
fazy dynamicznego przełomu. Jeśli nawet 
będzie koalicja, będzie to tylko „małżeń-
stwo z rozsądku”. I będzie to rzutować na 
samopoczucie Polaków.

– Są zatem szanse na stworzenie no-
wego układu sił w polskiej polityce, na 
realizację projektu autorskiego państwa 
Jarosława Kaczyńskiego?

– Myślę, że od pewnego czasu walka o 
przemodelowanie polskiej polityki utknęła 
w martwym punkcie, a główni aktorzy są 
coraz bardziej bezradni.

– Jeśli jednak nie powstaje nowy 
układ sił, nowe perspektywy, nie po-
wstaje nowy model państwa, polityka 
staje się grą o zerowej sumie. PiS-owi o 
ten nowy układ chodzi, ale czy PO w tym 
dążeniu po prostu nie przeszkadza?

– Toczy się realny spór ideowy. Nie są 
to przecież tylko konflikty personalne i re-
sentymenty wynikające z bliższej i dalszej 
przeszłości, i wypadków ostatnich miesię-
cy. Realność tego sporu płynąca z dwóch 
wizji rzeczywistości społecznej i dwóch 
konkurencyjnych projektów moderniza-
cji kraju, nie jest doceniana. Tylko z lewi-
cowej, lewackiej perspektywy ten konflikt 
nie jest istotny, bo dotyczy spektrum kon-
serwatywnego.

– Na polski konflikt 2005-6 roku na-
kłada się sytuacja międzynarodowa: 
rosyjskie resentymenty mocarstwo-
we, używanie broni energetycznej, we-
wnętrzny kryzys Unii Europejskiej czy 
też chaotyczne pełnienie roli supermo-
carstwa przez USA.

– Ducha lat 90. dobrze określa hasło 
końca historii sformułowane przez Fran-
cisa Fukuyamę. Dobrze oddawało ono po-
toczne wyobrażenia panujące na całym Za-
chodzie, w myśl których historia jako dra-
matyczny proces skończyła się. Po zama-
chach na Amerykę w 2001 roku widać, że 
historia dramatycznie powróciła, jako nie-
bezpieczny żywioł, który nas ogarnia.

– Ten chwilowy koniec historii to 
jedno ze złudzeń liberałów.

– Tak, ale było to złudzenie bardzo sil-
ne w całej UE, bo jest ona oparta na kan-
towskim projekcie wiecznego pokoju, 
w myśl założenia, że reszta świata jest 
jeszcze pogrążona w historii, a Unia jest 
pierwszym obszarem, który wychodzi 
poza historię.

– „Co z tą Polską” w takiej perspek-
tywie?

– Polska jest obszarem, który zawsze 
funkcjonował w środku dramatu histo-
rycznego. Dla Polski ani na chwilę histo-
ria, ta zewnętrzna i ta wewnętrzna nigdy 
się nie skończyła. Możemy być pewni, 
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że nie odejdą zagrożenia i niebezpieczne 
dla Polski konteksty. Co najwyżej formy 
tych zagrożeń się zmieniają; obecnie ży-
jemy w lepszym świecie niż dawniej, bo 
szantaż energetyczny jest o niebo lepszą 
sytuacją niż zagrożenie wojną. Niemniej 
oznacza to trwanie tej samej złej impe-
rialnej woli Moskwy, dążącej do podpo-
rządkowania sobie innych społeczeństw. 
I jest to też przykład na to, że Rosjanie 
choćby nawet chcieli, nie potrafią ina-
czej uprawiać polityki. Rosja Putina nie 
jest, wyłączając przypadek Czeczenii, 
państwem ludobójczym i znacząco róż-
ni się od totalnego państwa Stalina, ale 
pełnym agresywnych resentymentów i 
ma wizję celów politycznych rozbieżną 
z tym, o co chodzi Polsce.

To jest kwestia „starcia egzystencjal-
nego” jakby to określił Carl Schmitt. Pol-
skość i rosyjskość są po prostu w egzy-
stencjalnym konflikcie bez szans na kom-
promis. Dobrze to ilustruje sprawa Ukra-
iny: to co my uważamy za walkę Ukraiń-
ców o wolność przeciw tyranii – typowo 
polskie widzenie dramatu historii – dla 
Rosji jest ingerencją w jej naturalną stre-
fę wpływów. Nadto Rosja widzi w nas 
marionetkę imperializmu amerykańskie-
go, Rosjanie nie rozumieją tego, co mó-
wimy o sensie wydarzeń na Ukrainie. My 
zaś kompletnie odrzucamy ich punkt wi-
dzenia.

– Pozostaje wieczna obawa przed ro-
syjskim niedźwiedziem?

– Myślę, że nie należy się przesadnie 
tego bać. Trzeba nauczyć się żyć i działać 
w świecie potencjalnie niebezpiecznym. 
Wyszliśmy z epoki wojen masowych, 
ale musimy nadal utrzymywać mniejsze, 
sprawne armie, siły specjalne, dyploma-
cję, słowem instrumenty pozostające w 
dyspozycji państwa, pozwalające poru-
szać się w tym niebezpiecznym świecie i 
chronić swe interesy. 

– Przedziwna mieszanka optymi-
zmu i pesymizmu płynie z tego, co 
mówi Pan Doktor. Ale może to gdzieś 
tu tkwi prawda o tym najlepszym ze 
światów?

W tym świecie nic nie jest ostatecz-
nie przesądzone. Ot choćby niepraw-
dą okazały się wieszczenia, że w prze-
szłość odchodzą państwa narodowe. 
Być może kończy się faza nowoczesno-
ści, z którą związane były państwa na-
rodowe, ale to nie oznacza zawieszenia 
reguł polityki międzynarodowej i histo-
rii jako moralnego dramatu. Ciała poli-

tyczne, czy to będą państwa narodowe, 
czy inne formy, będą musiały umieć po-
ruszać się w żywiole historii, jakim jest 
ona od zawsze. Poza tym narody euro-
pejskie są starsze niż państwa narodo-
we. Państwo narodowe w obecnej po-
staci może się stopniowo rozmywać, 
ale musi istnieć ciało polityczne, któ-
re będzie chronić interesy narodu pol-
skiego, tak jak te interesy chroniła mo-
narchia patrymonialna, później republi-
ka szlachecka, a teraz chroni nowocze-
sne państwo narodowe.

– Historia zdecydowanie nie koń-
czy się...

– Pozostaje jako dramat ścierania się 
skonfliktowanych sił, starcie wolności i 
tyranii. Wolność w tym sporze potrzebuje 
instrumentów do swej obrony, takich jakie 
były zawsze w historii. Zbiorowość, która 
to zaniedbuje, płaci straszliwą cenę. 

– Czy ta niekończąca się historia nie 
wymaga od nas Polaków nadto wiele?

– To prawda, polska historia co jakiś 
czas sadza nas wszystkich do wielkiego 
egzaminu i wyciąga surowe konsekwen-
cje wobec tych, którzy się zaniedbali. 
Płaciliśmy za to w przeszłości straszli-
wą cenę. Literalnie w historii nic się nie 
powtarza. Ale przecież możemy w przy-
szłości zapłacić cenę, za którą będą nas 
surowo osądzać przyszłe pokolenia, je-
żeli dzisiaj zaniechamy czegoś z pol-
skich obowiązków.

Musimy się nauczyć strzec polskie-
go interesu. Wymaga to specyficznej for-
macji ludzi kierujących państwem i spo-
łeczeństwem – polityków, wielkich me-
nedżerów, biznesmenów, dyplomatów, 
agentów służb specjalnych, dziennika-
rzy... Wszyscy oni powinni wyróżniać 
się owym viritim, pozwalającym wy-
obrazić sobie, na czym polega interes 
narodu, jak funkcjonuje rzeczywistość 
polityczna w otoczeniu międzynarodo-
wym. Wiele z tej wiedzy nam brakuje.

– Gdzie należy upatrywać naszych 
największych słabości?

– Często stawiamy sobie pytania, 
które nie powinny się pojawiać, takie 
jak: czy obecny kryzys parlamentar-
ny przynosi nam ujmę w oczach Zacho-
du? Powinniśmy mieć mocne przekona-
nie, że jesteśmy u siebie i rozwiązuje-
my swoje sprawy. Musimy nauczyć się 
te sprawy rozwiązywać w szerokim kon-
tekście. Nie powinno mieć miejsca okre-
ślanie PiS-u przez niektórych intelektu-

alistów jako partii narodowo-socjalnej, 
bo choćby dla Niemców oznacza to par-
tię faszystowską. To postawa bardzo nie-
odpowiedzialna i podszyta kompleksem.

– Potrzeba więc edukacji obywatel-
skiej.

– Obywateli, zwłaszcza młodych, trze-
ba edukować. Myślę, że pokolenie, które 
wyrasta w wolnej Polsce będzie inne. To 
dzisiejsi kilkunastolatkowie. Trzeba pilnie 
patrzeć, jacy będą, gdy dorosną. Są oni na-
szą nadzieją.

– Nadzieja w życiu narodów to rzecz 
bezcenna.

– Mam głębokie wewnętrzne, ale i wy-
nikające z oceny sytuacji, przekonanie, że 
Polska jest skazana na sukces, a to ozna-
cza osiągnięcie w Europie silnej pozycji, 
stworzenie mocnej gospodarki, wejście 
do europejskiego rdzenia, decydującego o 
kształcie naszego kontynentu.

Należymy do pokoleń, które może na-
zbyt obficie zaczerpnęły z dziedzictwa 
prześmiewców, ironistów, wychowani na 
Gombrowiczu i Mrożku, boimy się oskar-
żenia o tromtadrację, zbytni optymizm, nie 
umiemy doceniać własnych atutów i siły.

Tymczasem Polska ze względu na swój 
potencjał i wielkość jest skazana na pro-
wadzenie polityki innej niż np. Czesi i Wę-
grzy, narody dużo od nas mniejsze, poło-
żone na peryferiach głównych konfliktów 
czasoprzestrzennych. Dlatego, że jeste-
śmy narodem 40. milionowym, położo-
nym między Rosją i Niemcami, nie może-
my prowadzić innej polityki.

– Skazani jesteśmy na sukces?...
– Warunkiem sukcesu Polski jest jej 

wielkość. W naszej historii było często 
tak, że przeciętność prowadziła do słabo-
ści, która mści się w sensie dziejowym.

Żeby Polska sprostała dzisiejszym wy-
zwaniom musi być „wielka”. Polacy boją 
się takich słów, takiego myślenia. Ale to 
jest warunek bezpieczeństwa naszego kra-
ju. Polska musi być rozwinięta i silna pod 
każdym względem.

– Dobrze zatem, że epoka postkomu-
nistyczna z jej nijakością przemija.

– Tak, ale to jest cały czas szansa, która 
zyskała przyzwolenie zdecydowanej czę-
ści wyborców jesienią ubiegłego roku. I ta 
szansa pozostaje możliwością domagającą 
się urzeczywistnienia. Mam nadzieję, że ta 
szansa zostanie wykorzystana.

– Dziękuję za rozmowę. 

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO
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– Czy warszawiacy w roku 2006 
mogą spodziewać się poprawy opie-
ki zdrowotnej? Podobno nie wszystkie 
kontrakty zostały podpisane.  

– Dyskusja ze świadczeniodawcami o 
kontraktach na rok 2006 nie była łatwa i 
w paru miejscach trwa nadal. Przypomnę 
nagłośniony przez media konflikt w Cen-
trum Zdrowia Dziecka, który jest w trak-
cie rozwiązywania. Problemy są spowodo-
wane znacznym ograniczeniem wielkości 
środków finansowych na ten rok w stosun-
ku do potrzeb. Na lecznictwo szpitalne, na 
przykład, mamy przeznaczone niecałe 96 
proc. ubiegłorocznej puli. Stąd duże napię-
cia przy rozmowach o kontraktach. Propo-
zycje z naszej strony często dotyczą tyl-
ko pierwszego półrocza, o świadczeniach 
na drugie będziemy dopiero rozmawiać 
po zmianie planu finansowego – w maju 
lub czerwcu. Ta informacja jest o tyle nie-
pokojąca, że wszystko będzie zależało od 
tego, czy w systemie pojawią się dodatko-
we pieniądze. 

 – Najtrudniej jest z dostępem do 
lekarzy specjalistów. Na wizytę chory 
musi nieraz czekać kilka miesięcy. Czy 
sytuacja się zmieni?. 

– Ilość świadczeń w lecznictwie spe-
cjalistycznym na rok 2006 jest większa. 
Wystąpiliśmy do świadczeniodawców, 
żeby w związku z trudną sytuacją finanso-
wą zgodzili się na obniżenie ceny o oko-
ło 20 groszy  w stosunku do cen zeszło-
rocznych. Większość lekarzy się zgodzi-
ła. Świadczeń tych będzie więcej, co może 
nieco zredukuje narastanie kolejek.

– Poddano analizie, do jakiego ro-
dzaju  specjalistów  kolejki były naj-
dłuższe?

– Tak. Zarówno w szpitalach jak i w 
specjalistce szukaliśmy tych specjalności, 

Jest wiele porad specjalistycznych związanych z 
przedłużeniem leczenia, które z powodzeniem mogą być 
wykonywane na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej

Z ANDRZEJEM JACYNĄ, 
dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Narodowego 

Funduszu Zdrowia, rozmawia Alicja Dołowska

gdzie kolejki były albo już długie, albo 
wielkość kontraktów była niedostosowa-
na do potrzeb pacjentów i zwiększonych 
możliwości placówek medycznych . Stąd 
np. przesunięcie środków w stronę kardio-
logii, żeby zapewnienić więcej świadczeń 
w kardiologii interwencyjnej. Dzięki temu 
otworzonych zostało kilka nowych pra-
cowni hemodynamicznych.

– Jak ocenia pan formułę podzia-
łu środków dla Mazowsza z centralnej 
puli Narodowego Funduszu Zdrowia? 
Do Warszawy przyjeżdża leczyć się spo-
ro pacjentów z innych regionów Polski, 
a  oddziały NFZ z ich województw nie 
kwapią się do refundacji kosztów lecze-
nia tych ludzi w stolicy. W jaki sposób 
problem rozwiązać, by nie tracili na tym 
warszawiacy?

– To jest temat najbardziej dla nas bole-
sny, bo około 70 proc.  wszystkich świad-
czeń udzielanych ubezpieczonym z innych 
województw jest wykonywanych właśnie 
na Mazowszu. Nasze województwo ma 
z tym duży kłopot, ponieważ za chorymi 
spoza Mazowsza nie idą automatycznie na 
ich leczenie pieniądze z regionalnych od-
działów NFZ. Województwa płacą za swo-
ich pacjentów z dwuletnim opóźnieniem 
Ogranicza  to, niestety, możliwości świad-
czenia usług zdrowotnych warszawiakom. 
Ubezpieczeni z Mazowsza kredytują za-
tem leczenie tamtych pacjentów. Nie jest 
to  korzystne, bo nie możemy zachować 
płynności finansowania. Poza tym, odzy-
skane za dwa lata pieniądze za to świad-
czenie mogą już mieć zupełnie inną war-
tość. 

– To wada systemu opieki zdrowot-
nej. Ani pacjent ani lekarz nie mogą być 
ofiarami takiego stanu rzeczy. Z opisu 
sytuacji wynika, że jednak są.  

– Zabiegamy o to, żeby wrócić do za-
sady rozliczania bezpośredniego. Wtedy 
będzie uczciwie, bo płatności za ubez-
pieczonego będą dokonywane przez od-
działy w tym samym czasie, co udziela-
ne świadczenie. Poza tym, umożliwi nam 
to zakontraktowanie odpowiedniej licz-
by świadczeń. Zapotrzebowanie na opie-
kę zdrowotną na Mazowszu gwałtowanie 
rośnie. Co roku mamy podwojenie wiel-
kości świadczeń, natomiast za tym nie idą 
odpowiednie środki, by to leczenie opła-
cić. Ograniczana jest zatem ilość usług 
dla mieszkańców Mazowsza. Taką ten-
dencję chcemy wyhamować. Zamierza-
my doprowadzić do rozliczeń bieżących. 
Wtedy również liczba pacjentów spoza 
naszego województwa będzie spadać, bo 
dzisiaj świadczeniodawca z innego woje-
wództwa chętnie przekazuje chorego, ,je-
żeli widzi, że koszty tego leczenia mogą 
być duże. Mamy  skierowania z silnych 
ośrodków akademickich, które powin-
ny sobie z konkretną chorobą poradzić. 
Myślę o szpitalach klinicznych akademii 
:Krakowskiej, Poznańskiej czy Wrocław-

Zdrowie z limitem

 Dr Andrzej Jacyna przez wiele lat 
był działaczem Solidarności i wice-
przewodniczącym Krajowego Sekreta-
riatu Ochrony Zdrowia „S”. Brał udział 
w dramatycznym strajku głodowym w 
grudniu 1994 r. ,kiedy głodujący wy-
walczyli podwyżkę o 6 proc. powyżej 
wskaźnika inflacji dla całej sfery budże-
towej. Po wprowadzeniu ubezpieczeń 
zdrowotnych przez rząd Jerzego Buz-
ka sprawował funkcję szefa Branżowej 
Kasy Chorych. Potem był dyrektorem 
Szpitala Grochowskiego na warszaw-
skiej Pradze. Od kilku miesięcy jest dy-
rektorem Oddziału Mazowieckiego Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. Odzna-
czony w r. ub przez związek Medalem 
25-lecia NSZZ Solidarność.

Fot. Artur Stelmasiak

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO
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skiej. Dzisiaj pacjenci wędrują do nas, i 
my wydajemy na ich leczenie pieniądze. 
Z chwilą konieczności dokonywania bie-
żących rozliczeń chorzy będą leczeni w 
macierzystym oddziale NFZ.

– Wprowadzając ubezpieczenia 
zdrowotne lansowaliście koncepcję, aby 
to jednak pacjent wybierał i lekarza i 
szpital.

 – Nie widzę przeszkód, żeby nadal tak 
było, tylko że pieniądze za nim powinny 
iść zaraz po wykonaniu świadczenia na 
opłacenie procedury. A nie za dwa lata.

 – Tym bardziej ,że niektóre tytu-
ły prasowe robią ranking najlepszych 
szpitali, co też nakręca popyt na lecze-
nie w określonej placówce i zwiększa do 
niej zaufanie.

-Oczywiście, że dziś pacjent ma dużo 
łatwiejszą drogę do specjalisty znanego w 
całym kraju niż to było dawniej ,gdy ist-
niały ograniczenia w postaci tzw. promes.

 – Czy nie komplikuje zarządzania 
warszawską służbą zdrowia fakt, że sto-
łeczne szpitale mają aż tak wielu pu-
blicznych właścicieli? 

– Najwyższy czas, aby tę sprawę upo-
rządkować. W Warszawie jest aż sześć 
organów założycielskich szpitali: po-
cząwszy od ministra zdrowia i jego za-
stępców, marszałka województwa, prezy-
denta miasta ... 

 – Czy ma sens określanie limitów 
kontraktów na operacje czy zabiegi-
,i to ,że NFZ nie chce płacić za „nadwy-
konania” ? Pacjent nie wybiera wypad-
ku czy choroby i nie da się liczby tych 
nieszczęść przewidzieć. W listopadzie 
nie można się było w Warszawie zapisać 
do kardiologa, bo w wielu placówkach 
skończyły się limity. Odsyłano chorych, 
by kontaktowali się w styczniu...

– Mamy system ubezpieczeniowy i 
określoną kwotę pieniędzy. Możemy tylko 
tyle kupić świadczeń, na ile starcza. Stąd 
biorą się limity i kontrakty. Jeżeli chodzi 
o specjalistykę, rzeczywiście liczba świad-
czeń powinna się zwiększyć i robimy 
wszystko, aby tak się stało. Ale z drugiej 
strony, myślę, że specjalistyka wykonuje 
część prac za lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej. Z naszych analiz wynika, że 
w specjalistyce dominują porady w spra-
wach schorzeń, z którymi lekarz rodzin-
ny powinien sam się uporać. Pacjent zdia-
gnozowany  przez specjalistę nie musi być 
dalej przez niego leczony. Zjawisko zbyt 

częstego kierowania chorego do specjali-
sty to jeden z powodów długich kolejek. 
Jest wiele porad specjalistycznych zwią-
zanych z przedłużeniem leczenia, które z 
powodzeniem mogą być wykonywane na 
poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. 
Problem kolejek rozwiązać może dwukie-
runkowe działanie: poprawa jakości pracy 
lekarzy rodzinnych i zwiększenie świad-
czeń w lecznictwie specjalistycznym. Po-
trzebne są jednak środki finansowe. Trud-
no zwiększać ofertę świadczeń, jeśli bu-
dżet ma się niewystarczający. 

– Jest pan lekarzem, uczestnikiem 
reformowania ochrony zdrowia od 1999 
roku. Czy podziela pan pomysły Re-
ligi, żeby zamiast 16 oddziałów  NFZ 
funkcjonowały najwyżej 2– 3 instytu-
cje ubezpieczenia zdrowotnego, co ma 
ograniczyć m.in. w sposób znaczący 
koszty  administracji?

– Polski system ubezpieczeniowy 
charakteryzuje się akurat bardzo niski-
mi nakładami na administrację obsłu-
gującą ten system. Ona pochłania za-
ledwie około 1 proc. środków finanso-
wych. Jesteśmy chyba najtańsi w Euro-
pie a może i na świecie. Są systemy po-
wszechne które na administracje wyda-
ją 4-5 proc. swojego budżetu. A admini-
stracja ubezpieczeniowych firm prywat-
nych kosztuje 10-15 proc. ogółu dyspo-
nowanych przez nie środków. Na pyta-
nie: czy system monopolistyczny i sys-
tem scentralizowany jest dobrym syste-
mem odpowiem z przekonaniem, że nie. 
Ubezpieczenia powinny być konkuren-
cyjne a system zdecentralizowany. Czy 
2– 3 wystarczą, nie wiem. Zależy jaki 
ma być ich zakres konkurencji i czy ro-
bimy powszechny system powszechny 
ubezpieczeń , który jest monopolem a 
do tego dodajemy ubezpieczenia dodat-
kowe, czy też  próbujemy zorganizować 
system oparty na kilku konkurujących ze 
sobą funduszach. To jest wybór politycz-
ny. Ale już w czasach kas chorych ,gdy 
Kasa Branżowa stanowiła alternatywę 
dla ubezpieczonych, zaczęło się poja-
wiać zjawisko konkurencji. I być może 
to jest dobra droga, żeby  stworzyć 2-3  
systemy ubezpieczeniowe działające w 
skali całego kraju. Ale druga droga jest 
taka: ograniczmy bazę świadczeń pod-
stawowych do systemu powszechnego 
i dajmy ludziom szansę, żeby ubezpie-
czali się sami dodatkowo w wybranym 
funduszu na wzór ubezpieczeń emery-
talnych. To jest oczywiście wybór poli-
tyczny.

 – Czy jako lekarz i społecznik podzie-
la pan pogląd o konieczności określenia 
koszyka gwarantowanych świadczeń me-
dycznych w sytuacji, kiedy w Polsce 60 
proc. ludzi żyje poniżej minimum socjal-
nego a 5 milionów w biedzie? Czy w rze-
czywistości wyrosłej z ideałów Solidarno-
ści, w przypadku choroby, która zawsze 
jest nieszczęściem, ma się jednym należeć 
więcej, innym mniej? 

– Koszyk świadczeń jest niezbęd-
ny w sytuacji, gdy chcemy doprowa-
dzić do dużego udziału świadczeń w 
trybie ubezpieczeń dodatkowych. Nato-
miast gdybyśmy próbowali uruchomić 
kilka powszechnych systemów ubez-
pieczeniowych, które ze sobą konkuru-
ją, wówczas pole dla ubezpieczeń do-
datkowych będzie zawężone. Niemniej 
ono musi zostać zakreślone. Koniecz-
ność utworzenia koszyka wynika cho-
ciażby z decyzji Trybunału Konstytu-
cyjnego, który wskazał, że pacjent powi-
nien wiedzieć co mu się w ramach skład-
ki powszechnego ubezpieczenia zdro-
wotnego należy. Zapisy Konstytucji RP 
nawiązują do określenia zawartości ko-
szyka i próba unikania jego konstrukcji 
poprzez ucieczkę w „koszyk negatyw-
ny”, czyli opisywanie  raczej tego, do 
czego pacjent w ramach ubezpieczeń nie 
ma prawa – nie jest dobrym rozwiąza-
niem. Według mnie, koszyk usług gwa-
rantowanych to również określenie stan-
dardów, jakie świadczenia powinny być 
w jakich warunkach udzielane i na jakiej 
aparaturze. Trzeba zdecydować, jaki jest 
standard obowiązujący w świadczeniach 
gwarantowanych przez środki publiczne. 
To wszystko musi zostać opisane.  

 – Ciekawe jak podzielić pulę świad-
czeń kupowanych dla ubezpieczonych w 
systemie powszechnym, a jaką pozosta-
wić na prywatne kupno w systemie do-
datkowych ubezpieczeń zdrowotnych. 
To  hamletowskie pytanie, bo nie wszy-
scy będą mieli z czego wyłożyć dodatko-
we pieniądze.  

– Decyzja musi zapaść jak najszyb-
ciej, bo tylko w ten sposób można uru-
chomić dodatkowe ubezpieczenia. Po-
wszechny system opieki zdrowotnej jest 
mocno niedofinansowany, a wielu oby-
wateli chce zapłacić za przyspieszenie 
świadczeń czy lepsze warunki socjalne. 
Na takie pragnienienia trzeba reagować 
pozytywnie, bo to zawsze jest dodatkowe 
źródło finansowania również naszych pu-
blicznych szpitali, którym ciągle brakuje 
pieniędzy.  n
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Ale mamy przecież demokrację, 
a globalizm zbudowany jest na 

ideologii światowego wolnego rynku. Wy-
daje się więc, że pomysł jest dobry. Czyż 
nie daje to równego dostępu do towarów 
i usług coraz większej liczbie 
ludzi? A demokracja – czy 
nie zapewnia każdemu wol-
nego wyboru? 

Globalizacja nie jest jed-
nak tylko zjawiskiem gospo-
darczym, ale cywilizacyj-
nym i wdziera się do wszyst-
kich dziedzin życia. Warto-
ści, jakimi zaczynają żyć do-
tychczasowe społeczności lo-
kalne, są tworzone przez ry-
nek na poziomie indywidual-
nym, rodzinnym, samorządo-
wym, państwowym. Powsta-
je coś na kształt mentalności 
rynkowej, która każe wybie-
rać we wszystkich dziedzi-
nach życia takie wartości, jak 
opłacalność czy użyteczność. Człowiek po-
pada więc w innego typu niewolę. Po do-
świadczeniu socjalistycznej  „sprawiedli-
wości społecznej”, czyli swoistej równo-
ści, powinniśmy być szczególnie wyczuleni 
na niebezpieczeństwo utraty wolności. Te-
raz chodzi przede wszystkim o wolność we-
wnętrzną i trzeba przyznać, że przy współ-
czesnych naciskach ideologii konsumpcyj-
nej jest to trudne do osiągnięcia.

Pułapki globalizmu

Załóżmy najpierw, że u podstaw two-
rzenia globalnego modelu rozwoju leża-
ły dobre intencje, wynikające z takiego 
oto myślenia: świat dzieli się na bied-

Największą pułapką globalizmu jest odrzucenie wyższych wartości. Wszechwładny wolny 
rynek żąda nieustannie wzrastającej konsumpcji 

Globalizacja 
– nie jest dobra ani zła

Jolanta Klecel

Po tragicznych doświadczeniach XX wieku, które były skutkiem działania 
totalitarnych systemów, możemy się obawiać wszelkich projektów o zasięgu 
globalnym, mających charakter obietnicy. Obietnica dobrobytu dla każdego 
wiąże się bowiem nierozerwalnie z utratą wolności. 

nych i bogatych, trzeba zatem stworzyć 
doskonały model bogacenia się i wzrostu 
konsumpcji, a uszczęśliwi się wszyst-
kich. Rychło takie myślenie okazało się 
pomyłką. Przede wszystkim, jeśli w kra-
jach biednych następuje wzrost gospo-

darczy, obejmuje on zaledwie jakieś cen-
tra, tworząc enklawy bogactwa otoczone 
wielkimi slamsami. Ale i w krajach bo-
gatych taki konsumpcyjny model życia 
nie prowadzi do równomiernego rozwo-
ju, lecz przeciwnie – bogaci stają się co-
raz bogatsi, a biedni schodzą do pozio-
mu nędzy. 

Globalizacja sprowadza się do two-
rzenia instytucji i organizacji o zasię-
gu ponadnarodowym,  jak na przykład 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
czy Światowa Organizacja Handlu, któ-
re mają własną legislaturę, co oznacza 
wyjęcie ich spod kontroli obywateli we-
dług zwykłych, demokratycznych proce-

dur. Światowe organizacje są zaintere-
sowane strategiami zarządzania i regula-
cją rynków, a nie na przykład tworzeniem 
możliwości solidarnej współpracy. Boga-
ci nie chcą płacić więcej, przeciwnie szu-
kają maksymalnych zysków. 

Globalizacja wymusza więc na krajach 
biednych sprzedaż surowców, atrakcyj-
nych miejsc produkcji, czy siły roboczej 
po niskich cenach.

Największą pułapką globalizmu jest 
odrzucenie wyższych wartości. Wszech-
władny wolny rynek żąda nieustannie 
wzrastającej konsumpcji. Człowiek w 

takim świecie postrzega-
ny jest jako producent albo 
konsument. Producent ma 
produkować tak, by jego 
praca  przynosiła maksymal-
ny zysk. Konsument zaś ma 
jak najwięcej konsumować. 
Nic ponadto. Reszta bowiem 
to sprawa prywatna. Globa-
lizm opiera się więc na świa-
towym wolnym rynku i in-
dywidualistycznych warto-
ściach. Można by nawet na 
potrzeby tej ideologii ukuć 
hasło reklamowe: „Konsu-
muj i rób, co chcesz”, para-
frazując wezwanie św. Au-
gustyna: „Kochaj i rób, co 
chcesz”.  

Czym jest rozwój?

Globalizm proponuje wizję człowie-
ka, która czyni z niego przedmiot, degra-
dując go tym samym i deprecjonując jego 
wyższe potrzeby. Więcej – globalizm od-
biera przestrzeń religii, kulturze lokalnej i 
dotychczas obowiązującym normom spo-
łecznym, spychając je na margines pry-
watności. Lecz nie powstaje w zamian nic 
nowego, co autentycznie łączyłoby ludzi. 
Wolny rynek nie może być przekaźnikiem 
kultury, bo logika rynku ma swój system 
działania, nastawiony na zysk i wydaj-
ność. Dlatego trzeba powiedzieć, że taki 
model globalizmu, jaki funkcjonuje obec-

Dla powszechnej szczęśliwości w globalizacji liczy się postęp techno-
logiczny i konsumpcja. Człowieka spycha się w ciasny kąt zysku
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nie, nie stwarza warunków do autentycz-
nego rozwoju, a nawet go uniemożli-
wia. Proponuje on bowiem błędną defini-
cję rozwoju, utożsamiając go jedynie ze 
wzrostem gospodarczym.

Mówiąc o rozwoju, trzeba wyjść nie 
od idei czy teorii, lecz od człowieka. I jeśli 
popatrzymy na różne narody, małe, duże, 
bogate, biedne, żyjące w sprzyjającym kli-
macie i te, które muszą walczyć z żywio-
łami, ujawnia się od razu wielka różnorod-
ność. Zarówno człowiek, jak i naród pod-
legają naturalnemu rozwojowi, rozciągnię-
temu w czasie i dokonującemu się dzięki 
wielu czynnikom, pod wpływem których 
zachodzą czasami szybsze, a czasami wol-
niejsze przemiany. 

Punktem dojścia w rozwoju nie jest 
więc jeden ustalony model, do którego 
wszyscy zmierzają jak do granicy ho-
ryzontu. Dla człowieka jest to wieloeta-
powa i osobnicza droga od narodzin do 
śmierci, jedyna i niepowtarzalna, mimo 
dającej się ogólnie określić kondycji 
ludzkiej. Rozwój oznacza możliwość do-
konywania postępów, wykorzystywania 
swoich możliwości, pełniejszego życia. 
To, co łączy ludzi we wspólnoty lokal-
ne i narody, to szeroko rozumiana kultura 
i tradycja wypracowana przez pokolenia. 
To kultura pozwoliła narodom przeżyć do 
dnia dzisiejszego. Gdy ginie kultura, na-
ród umiera, choćby żyli jego pojedynczy 
członkowie. 

Bogactwo kultury wyraża się w róż-
nych sposobach produkcji, w techni-
ce, sztuce, organizacji społecznej, a tak-
że w stylu współżycia na zewnątrz i we-
wnątrz wspólnoty; w języku, pojmowa-
niu czasu i przestrzeni, w obchodzeniu 
świąt, w mitach, podaniach i legendach, 
czerpiących także wiele z religii. To kul-
tura, a nie dochód narodowy wyznacza 
więc tę specyficzną i dla każdego naro-

du odmienną drogę rozwoju oraz dyktu-
je tempo i potrzeby rozwojowe. Niepo-
rozumieniem jest zatem proponowanie 
jednego modelu, który ma być przykła-
dany jak matryca, by tworzyć globalne 
społeczeństwo szczęśliwości, lecz trze-
ba uznać, że każdy naród ma własną dro-
gę rozwoju. Dzięki temu zachowana jest 
ta konieczna do życia duchowego prze-
strzeń, a także gotowość i zdolność do 
dialogu. Tylko dzięki odrębności, dzię-
ki specyficznej tożsamości kulturowej 
możliwa i niezbędna jest wymiana: da-
wanie i przyjmowanie, mówienie i słu-
chanie – różnorodny dialog i dyskurs, 
który zupełnie zaginął w globalnej kul-
turze masowej.

Rozwój musi pozostawać w rękach 
samych zainteresowanych. Ma to wielkie 
znaczenie psychologiczne i motywacyj-

ne. Samodzielne określenie potrzeb, wła-
sne projekty wyzwalają inwencję, uczą 
dokonywania wyborów, pozwalają lepiej 
poznać samego siebie. W dobie ujednoli-
cającego wszystko globalizmu istnieje re-
alne niebezpieczeństwo utraty tożsamości 
pod presją konieczności dostosowania się 
do ustalonych standardów.

Co z niej uczyni człowiek

Globalizm odzwierciedla także różne 
marzenia ludzkie. O raju na ziemi, o jedy-
nym doskonałym modelu życia, o wolno-
ści i zlikwidowaniu wszelkich przeszkód 
w zaspakajaniu potrzeb. Przyjęto jednak, 
że w urzeczywistnianiu tych marzeń naj-
większą przeszkodę stanowi religia, któ-
ra trzyma człowieka w niewoli przesą-
dów, zagrażając jego wolności i rozwojo-
wi. Trzeba więc wyzwolić się z wszelkich 
dotychczasowych więzów religijnych, ro-
dzinnych, kulturowych. Religia zdegra-
dowana została do roli prywatnego sty-
lu życia. Brak transcendentnego punktu 
odniesienia, a wprowadzanie tylko kry-
teriów materialistycznych, konsumpcyj-
nych spowodowało niezwykle negatywne 

skutki. Wartości takie, jak poczucie bli-
skości, gościnność, solidarność stopnio-
wo zanikają na rzecz obojętności wobec 
bliźniego, anonimowości, indywiduali-
zmu, co poważnie narusza stosunki spo-
łeczne. Normą wyznaczającą wszelkie 
zachowania stała się autonomia jednost-
ki, jej wolność, traktowana jako chcenie, 
swoboda. 

Człowiek żyje pod dyktando mód i ka-
prysów, mając wciąż poczucie niezaspo-
kojenia, mimo że przyjemność goni przy-
jemność. Powstaje coraz większy roz-
ziew pomiędzy posiadaniem a zadowole-
niem. Człowiek staje się inwalidą ducho-
wym. Nie mając transcendentnego punktu 
odniesienia, sensem życia czyni dobrobyt, 
zdrowie, młodość, użycie i wszelkie przy-
jemności. Dotychczasowe bariery porząd-
ku, obyczaju, zobowiązania płynące z soli-
darności stają się niewygodą.

Stało się teraz zupełnie oczywiste, 
że bez religii, bez wiary w Boga wszel-
kie projekty uszczęśliwiające są kolej-
ną utopią. Globalizacja może mieć duży 
wkład w rozprzestrzenianie się wolności 
politycznej i gospodarczej, jednakże nie 
może być uznana ani za jedyny doskona-
ły projekt, ani za ideologię, która ma za-
stąpić religię. Jan Paweł II powiedział, 
że globalizacja, jak każda teoria czy 
idea nie jest ani dobra, ani zła, ważne 
co  z niej uczyni człowiek. „Powołaniem 
człowieka – przypominał Papież pod-
czas pielgrzymki do Polski w 1991 roku 
– jest żyć według ducha. Z tego powoła-
nia rodzi się wezwanie, by nie oddawać 
się we władzę temu, co jedynie zmysło-
we, a co w znacznym stopniu opanowa-
ło współczesną kulturę, pretendując – w 
sposób nieuprawniony – do miana euro-
pejskości”. 

Tylko chrześcijaństwo jest w stanie 
zaspokoić marzenia człowieka o równo-
ści, wolności, o poczuciu jedności. Rów-
ność istnieje tylko w odniesieniu do Boga, 
każdy jest tak samo dzieckiem Bożym. 
Wolność to możliwość współpracy z Bo-
giem, dana człowiekowi z miłości. Jed-
ność osiągamy tylko w Chrystusie, wsz-
czepieni w Niego przez chrzest i odkupie-
ni Jego krwią. Nie ma jedności w polity-
ce, w ekonomii. Jest co najwyżej umowa, 
wspólny interes.

Trzeba jeszcze raz podkreślić, że roz-
wój musi być wszechstronny. Człowiek 
nie będzie nawet w jakiejś dziedzinie pro-
fesjonalistą, czego się od niego żąda, jeśli 
jego rozwój miałby ograniczać się tylko do 
wąskiej specjalności. Potrzebne jest rozwi-
janie człowieczeństwa. n

„Jeśli do umacniania rozwoju po-
trzebni są coraz to liczniejsi technicy, to 
o wiele bardziej potrzebni są ludzie mą-
drzy, zdolni do wnikliwej refleksji, po-
szukujący nowego humanizmu, dzięki 
któremu ludzie naszych czasów poprzez 
przyjęcie najszlachetniejszych wartości, 
jak miłość, przyjaźń, modlitwa i kon-
templacja mogliby odnaleźć samych sie-
bie. Jeśli to się urzeczywistni, będzie 
mógł w pełni dokonać się prawdziwy 
rozwój, polegający na tym, że zarówno 
jednostki, jak i ogół ludzi, przechodzą z 
mniej ludzkich warunków życia do wa-
runków bardziej godnych człowieka”.

Paweł VI, Populorum progressio

U podłoża globalizmu można 
odnaleźć oświeceniową ideę postępu 
i wizję stworzenia uniwersalnej cy-
wilizacji. Globalizm wiele zawdzię-
cza też marksistowskiemu interna-
cjonalistycznemu projektowi uszczę-
śliwienia ludzkości. I globalizm, 
i marksizm pretendują do miana do-
skonałego ostatecznego rozwiązania 
problemów i uwolnienia człowieka 
z krępujących go więzów. 
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Koniec kryzysu  religijności w Europie?

Szukanie własnych korzeni

Dyskusja o stosunku Europejczy-
ków do Boga ożywiła się nieco 

w ostatnim czasie dzięki projektowi Trak-
tatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej 
i możliwości przyjęcia do tej wspólnoty 
Turcji – kraju muzułmańskiego, a leżące-
go na  pograniczu Azji i Europy. 

Projekt Traktatu nie odwoływał się ani 
do Boga, ani do korzeni chrześcijańskich. 
W  referendum odrzucili go nawet Francu-
zi, mimo że na czele konwentu opracowują-
cego Traktat stanął ich prezydent z drugiej 
połowy lat 1970. Valéry Giscard d’Estaing. 
Rozpoczęcie natomiast rozmów z Anka-
rą zmusiło nijako do zastanowienia się nad 
wspólnymi i powszechnie podzielanymi 
wartościami tworzącymi europejską iden-
tyfikację. Do pogłębionej refleksji zachęca 
także rosnąca w Europie liczba muzułma-
nów, którzy czasami wydają się klarowniej-
si w swoich postawach religijnych.

Konieczny 
powrót do źródeł

Socjologowie przyznają, że Europę 
ogarnął kryzys chrześcijaństwa, choć nie-

Stanisław Klimaszewski

Czasami mówi się, że Europa jest sercem chrześcijaństwa. Czy  jednak to serce nieco 
nie osłabło? Czy religijność Europy wypada dobrze na tle reszty świata?

którzy zauważają już jego koniec. Spadała 
liczba wiernych uczestniczących w nabo-
żeństwach, lojalność wobec instytucji ko-
ścielnych, ofiarność i wpływ religii na spra-
wy publiczne. Było też mniej powołań ka-
płańskich. Następowało zeświecczenie spo-
łeczeństw, zwłaszcza w krajach Europy za-
chodniej i centralnej. Kościoły zamyka-
no i przeznaczano na muzea, puby, maga-
zyny itp. To, co było horrorem w Rosji so-
wieckiej, Europejczycy robili dobrowolnie, 
z własnej woli. 

Stefan Lunte, zastępca sekretarza ge-
neralnego Komisji Episkopatów Unii Eu-
ropejskiej uważa, że przez 50 lat jedno-
czenia się Europy za mało dyskutowano 
o wartościach. O tym, co łączy i co może 
być nadzieją jutra. Apeluje o pozytywne 
nastawienie do religii i jej roli w przywró-
ceniu europejskich wartości.

Jan Paweł II wielokrotnie przypomi-
nał, że Europa ma chrześcijańskie korze-
nie i chrześcijańską tożsamość. Europa po-
winna być dla świata jaśniejącą pochodnią 
cywilizacji, co będzie możliwe tylko wte-
dy, jeśli sama Europa będzie powracać do 
własnych źródeł, a więc do klasycznego 

humanizmu, podniesionego i ubogacone-
go przez chrześcijańskie Objawienie.

Analitycy przypuszczają, że wybór na 
papieża niemieckiego kardynała Josepha 
Ratzingera, a nie hierarchy afrykańskiego, 
latynoskiego lub azjatyckiego (jak czasami 
przewidywano) jest sprzeciwem Kościoła 
wobec odchodzenia Europy od Boga. Spo-
dziewają się, że podczas swego pontyfikatu 
Benedykt XVI będzie podkreślał koniecz-
ność powrotu do chrześcijańskich wartości, 
właśnie w związku ze stale obecną dechry-
stianizacją i sekularyzmem w niektórych 
rozwiniętych krajach Europy i z silnym 
wpływem zeświecczonego humanizmu.

Dwa błędy

Amerykański prof. socjologii i teolo-
gii Peter Berger z Uniwersytetu Bostoń-
skiego uważa, że w myśleniu o religijno-
ści Europy popełnia się dwa zasadnicze 
błędy. Po pierwsze porównuje się ją z re-
ligijnością Stanów Zjednoczonych i przy 
tej okazji powszechnie się mówi, że reli-
gijność Amerykanów jest czymś wyjątko-
wym. Powstaje przy tym wrażenie, że cały 
świat już dawno odrzucił Boga i religię do 
śmietnika historii, a tylko USA nie nadą-
żają z postępem. W ten przewrotny sposób 
broni się zeświecczenia Europy. 

Berger uważa, że jest odwrotnie. To 
właśnie Europa jest wyjątkowa, gdyż cały 
świat jest głęboko religijny. I właśnie ta 
Europa, z racji tej swojej wyjątkowości, 
powinna stać się polem badań socjologów 
religii. Pod lupę trzeba wziąć szwedzkiego 
taksówkarza, francuskiego intelektualistę i 
czeskiego szatniarza. 

Ameryka jest wyjątkowa, ale z innych 
powodów: ze względu na nowoczesną tech-
nologię, badania, wysoki poziom życia, ni-
skie bezrobocie, chęć zmieniania świata, 
przywiązanie do wolności i globalizacji de-
mokracji. Nie z powodu religijności. Nie jest 
to kraj indywidualistów, jak się powszechnie 
sądzi, a raczej kraj stowarzyszeń i organiza-
cji. Mówi się nawet, że trzech Amerykanów 
na bezludnej wyspie założy cztery stowarzy-
szenia, organizacje lub grupy sąsiedzkie.

Drugim błędem jest przyjmowane za-
łożenie, że nowoczesność koniecznie musi 
prowadzić do spadku religijności. Taka opi-
nia jest bardzo faworyzowana w Europie. 

• Średni wskaźnik religijności dla Europy zachodniej wynosi 60 proc. 
• Najbardziej religijni są Grecy – 86 proc., a najmniej Norwegowie – 36 proc.
• Polska, Rumunia i Macedonia mają wskaźnik religijności 85 proc. W Rosji za oso-

by wierzące uważa siebie 57 proc.; w Czechach – 51 proc. uważa się za niereligijne, 
a 20 za przekonanych ateistów.

• Do kościoła uczęszczają: Niemcy – 34 proc., Belgowie – 31 proc., Brytyjczycy – 24 
proc., Francuzi – 17 proc., Finowie – 11 proc., Norwegowie – 9 proc., Duńczycy 
– 6 proc., Szwedzi – 7 proc.  

• W życie po śmierci wierzy 46 proc. Włochów, 43 proc. Francuzów i 35 proc. miesz-
kańców Skandynawii.

Europa

• Są uznawane za najbardziej religijny kraj na świecie. 95 proc. Amerykanów wie-
rzy w Boga, 80 proc. – w istnienie nieba, a 85 proc., że Jezus jest Bogiem lub Sy-
nem Boga.

• 70 proc. wierzy w życie pozagrobowe. 45 proc. uczęszcza do kościoła przynajmniej 
raz w tygodniu. Jest to więcej niż kiedykolwiek w historii tego kraju. Dla 60 proc. 
religia jest bardzo ważna. 68 proc. wierzy, że diabeł istnieje, a 58 proc., że czasami 
włada ludźmi. 76 proc. nastolatków wierzy w istnienie aniołów i jest to wzrost o 12 
proc. w stosunku do roku 1978. 

Stany Zjednoczone
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Istnieje zbitka myślowa: moder-
nizacja równa się sekularyzacja. 
Od lat ulegają jej historycy i so-
cjologowie. Prof. Berger przyzna-
je, że sam w młodości uległ tak-
że tej pokusie, która ma już 200 
lat. Musiał przestawić swoje my-
ślenie nie tyle z powodu studiów 
filozoficznych i teologicznych, ile 
z racji strumienia danych prze-
czących tejże tezie. (Przykładem 
są chociażby nowoczesne Stany 
Zjednoczone). 

Do obniżenia religijności, 
jego zdaniem, prowadzi plura-
lizm, koegzystencja w tym sa-
mym społeczeństwie wielu 
grup religijnych, rasowych i et-
nicznych. Tenże pluralizm ma 
ogromny wpływ na wybory re-
ligijne ludzi. Europa w niedo-
statecznym stopniu go zauważa. 
Praktycznie oznacza on, że Ko-
ścioły, religijne stowarzyszenia 
i instytucje w wyraźniejszy spo-
sób stają się organizacjami dobrowolnymi. 
Ludzie mają możliwość wyboru. Rezulta-
tem tego są nieco zmienione relacje z Ko-
ściołem.

Coś drgnęło

Ale pojawiają się też nieco inne głosy i 
trendy. Gelles Kepel, naukowiec z paryskie-
go Instytutu Studiów Politycznych uważa, 
że dostrzega symptomy ożywienia życia re-
ligijnego w nowoczesnym świecie i wzrost 
sprzeciwu wobec niedowiarstwa. Nazywa 
to rewanżem Boga (pod takim zresztą tytu-
łem ukazała się w 1994 roku jego książka). 

W tym sprzeciwie i ożywieniu uczestniczą 
ludzie młodzi, nowocześni i wykształceni. 
Są prawdziwymi dziećmi naszych czasów. 
Włączają się do polityki, która zaczyna na-
bierać normalnego blasku. 

Po kilkudziesięciu latach propagandy 
stosunkowo nielicznej, ale hałaśliwej i wpły-
wowej grupy inteligenckiej, społeczeństwo 
ma dość zamieszania intelektualnego i chce 
żyć normalnie. Obniżeniu religijności przy-
pisuje się także spadek rozrodczości Euro-
pejczyków i utratę biologicznej chęci życia.

Znakiem początku XXI wieku staje się 
zatem wzrost znaczenia religii w życiu spo-

• Dwie trzecie (66 proc.) mieszkańców świata deklaruje się jako osoby wierzące, 25 
– jako niewierzące, a 6 proc. jako ateiści. Najbardziej religijnym kontynentem jest 
Afryka, gdzie dziewięć na dziesięć badanych osób (91 proc.) deklaruje się jako oso-
by wierzące. W Nigerii (94 proc.), w Ghanie (96 proc.). Najniższy wskaźnik odnoto-
wano w Etiopii – 66 proc. wierzących i 23 proc. niewierzących.

• W większości krajów Ameryki Łacińskiej 8 na 10 osób to osoby religijne. Wyjątkami 
są Gwatemala (64 proc.) i Urugwaj (54 proc.).

• W Ameryce Północnej religijność wynosi 73 proc. 25 – to niewierzący i 1 proc. ate-
iści. W Kanadzie: 58 religijni, 33 – niereligijni i 6 proc. ateiści.

• Azja: Na Filipinach – 90 proc. wierzących, Indie – 87 proc., Tajlandia – 65 proc. 
W Japonii natomiast aż 59 proc. badanych uważa się za osoby niewierzące. Najwyższy 
procent osób deklarujących się jako ateiści odnotowano w Hongkongu – 54 proc.

• Zaskakuje Izrael: 52 proc. deklaruje się jako ludzie niereligijni, 11 proc. to przekona-
ni ateiści, a tylko 33 proc. jako religijni. Taki wynik, zdaniem autorów badań może 
być skażony politycznym odniesieniem do religii.

• Kobiety są częściej religijne (71 proc.) niż mężczyźni (61 proc.). Religijność wzra-
sta wraz z wiekiem: 50-latkowie: – 70 proc. Trzydziestolatkowie – 63 proc. Czę-
ściej wierzą osoby z niższym wykształceniem (76 proc.) niż ludzie po szkole średniej 
(62 proc.), ale wiara rośnie wraz z wyższym wykształceniem (64 proc.).

Świat

łecznym i politycznym. Coraz więcej euro-
pejskich polityków deklaruje swoją religij-
ność, która w pewnym stopniu jest też le-
gitymacją wiarygodności. W tym miejscu 
warto zauważyć wyniki ostatnich wyborów 
w Polsce. Polacy w większości oddali głos 
na kandydatów o wyraźnych postawach re-
ligijnych. W obecnej polskiej ekipie rzą-
dzącej są tacy politycy jak prezydent Lech 
Kaczyński, marszałek Sejmu Marek Jurek i 
premier Kazimierz Marcińkiewicz – osoby 
nie kryjące swoich przekonań religijnych.

Trzeba wspomnieć też choćby kil-
ka innych nazwisk europejskich. Kancle-
rzem Niemiec, po socjaliście Gerhardzie 
Schröderze, została Angela Merkel sze-
fowa chrześcijańskich demokratów, cór-
ka  pastora. We Włoszech od lat stabilizuje 
rozchwianą niegdyś scenę polityczną pre-
mier Silvio Berlusconi, absolwent szkoły 
salezjańskiej. Z religijności i przywiązania 
do wartości rodzinnych słynie także pre-
mier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

Nadzieją dla Unii Europejskiej są tak-
że mieszkańcy dziesięciu nowych krajów 
członkowskich, dla których walka z religią 
i Kościołem kojarzy się  z horrorem komu-
nistycznego totalitaryzmu. Także imigran-
ci, którzy chrześcijaństwo poznali od euro-
pejskich misjonarzy i  teraz przywożą je do 
Europy. Według ostatnich brytyjskich ba-
dań ponad połowa wiernych w świątyniach 
centralnego Londynu to ludność koloro-
wa: Latynosi, Murzyni i Azjaci, choć stano-
wią oni mniejszość mieszkańców tej części 
miasta. n

Religijność na świecie. Udział procentowy osób wierzących w strukturze społecznej.
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Encyklika ma dwie części. 
W pierwszej, teologiczno – fi-

lozoficznej, Papież omawia temat miło-
ści w jej wielu wymiarach: eros, philia 
i agape. Druga część poświęcona jest 
praktyce przekazywania miłości bliź-
niego.

Istota wiary 
chrześcijańskiej

Dokument otwierają słowa z Pisma 
Świętego: „Bóg jest miłością : kto trwa 
w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w 
nim” (1 J 4, 16). Te słowa, jak pisze Oj-
ciec Święty, „wyrażają ze szczególną 
jasnością istotę wiary chrześcijańskiej: 
chrześcijański obraz Boga i także wy-
nikający z niego obraz człowieka i jego 
drogi”. 

Papież podkreśla, że „miłość” to 
jedno z najczęściej używanych i nad-
używanych słów w dzisiejszym świe-
cie, posiadające bardzo wiele znaczeń : 
mówi się o miłości ojczyzny, umiłowa-
niu zawodu, miłości między rodzicami i 
dziećmi, itd. „Jednak w całej tej wielo-
ści znaczeń, miłość między mężczyzną 
a kobietą, w której ciało i dusza uczest-
niczą w sposób nierozerwalny i w któ-
rej przed istotą ludzką otwiera się obiet-
nica szczęścia, pozornie nie do odpar-
cia, wyłania się jako wzór miłości w ca-
łym tego słowa znaczeniu, w porówna-
niu z którym na pierwszy rzut oka każ-
dy inny rodzaj miłości blednie” – pisze 
Benedykt XVI. I pyta, czy w takim razie 

„Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa 
w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4, 16 )

Pierwsza encyklika Benedykta XVI 

Andrzej Romanowski
Papież Benedykt XVI napisał swoją pierwszą encyklikę. Nosi ona tytuł 
„Deus caritas est” (Bóg jest miłością ). – Papież sięgnął do fundamen-
tu wiary chrześcijańskiej i przypomniał, że najważniejsza jest miłość 
– mówi o. profesor Jacek Bolewski SJ, teolog.

wszystkie formy miłości w końcu w ja-
kiś sposób się jednoczą, czy raczej uży-
wamy po prostu tylko tego samego sło-
wa na określenie całkowicie innych rze-
czywistości. W dalszej części dokumen-
tu autor podprowadza czytelnika pod 
odpowiedź na to pytanie. 

Eros – agape

W tradycji greckiej miłość pojmo-
wana była przeważnie jako „eros”. 
Tymczasem w Biblii pojęcie miłości 
zostało pogłębione. Pojawił się termin 
„agape” na określenie miłości bezinte-
resownej, ofiarnej.

 – Niektórzy przeciwstawiają sobie 
te dwa terminy. Tymczasem encyklika 
pokazuje, że tylko dzięki połączeniu, 
oba rodzaje, eros i agape, „znajdują 
właściwą jedność w jedynej rzeczywi-
stości miłości”. Eros, który początkowo 
„jest przede wszystkim pożądający”, 
dopełnia się przez to, że coraz bardziej 
szuka „szczęścia drugiej osoby, pragnie 
być dla niej” – wyjaśnia o. Bolewski.

– Papież z naciskiem podkreśla, że 
człowiek naraża się na poważne nie-
bezpieczeństwo, gdy rozdziela te dwa 
rodzaje miłości. Bez agape, to znaczy 
„miłości opartej na wierze i przez nią 
kształtowanej”, eros zostaje „zdegrado-
wany do czystego seksu”, stając się w 
ten sposób towarem, który można kupo-
wać i sprzedawać – dodaje ks. profesor 
Janusz Królikowski, teolog.

Ojciec Święty, ustosunkowując się 
do zadanego przez siebie wcześniej py-

tania, nie ma więc wątpliwości, że mi-
łość jest w gruncie rzeczy jedną rzeczy-
wistością, ale mającą różne wymiary: to 
jeden, to drugi może bardziej dochodzić 
do głosu. 

Powinność 
każdego 

wierzącego

Druga część encykliki poświęco-
na jest praktycznej realizacji miłości 
bliźniego. Benedykt XVI zauważa, że 
miłość bliźniego jest przede wszyst-
kim powinnością każdego wierzące-
go, ale jest też zadaniem całej wspól-
noty kościelnej. „Również Kościół jako 
wspólnota winien wprowadzać miłość 
w czyn” – czytamy w encyklice. 

O. Bolewski mówi, że charytatywna 
działalność Kościoła bywała w histo-
rii krytykowana. Np. ideologia mark-
sistowska głosiła, że dzieła charyta-
tywne jedynie utrwalają niesprawie-
dliwe systemy, wymagające obalenia. 
– Ale ta krytyka posłużyła do sprecy-
zowania nauki społecznej Kościoła. Po-
trzebne jest budowanie sprawiedliwe-
go porządku społecznego i państwo-
wego, dzięki któremu każdemu było-
by dane to, co mu się należy. To pod-
stawowe zadanie ma charakter politycz-
ny i nie może być bezpośrednio misją 
Kościoła. Ale ponieważ jest to „równo-
cześnie pierwszorzędne zadanie ludz-
kie, Kościół ma obowiązek współdzia-
łać przez oczyszczanie rozumu i forma-
cję etyczną, aby wymagania sprawiedli-
wości stały się zrozumiałe i politycznie 
wykonalne” – wyjaśnia cytując encykli-
kę o. Bolewski.

Podkreśla, że zadaniem Kościoła 
jest nieustanne przypominanie potrze-

Jaki jest 
porządek miłości?

Fot. Artur Stelmasiak
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by miłości bliźniego. Bowiem – jak 
czytamy w encyklice – „Nie ma ta-
kiego sprawiedliwego porządku pań-
stwowego, który mógłby sprawić, że 
posługa miłości byłaby zbędna. Kto 
usiłuje uwolnić się od miłości, bę-
dzie gotowy uwolnić się od człowie-
ka jako człowieka. Zawsze będzie ist-

niało cierpienie, które potrzebuje po-
cieszenia i pomocy. Zawsze będzie sa-
motność zawsze będą sytuacje mate-
rialnej potrzeby, w których konieczna 
jest pomoc w duchu konkretnej miło-
ści bliźniego”.

Encyklika zwraca uwagę na hymn 
o miłości św. Pawła. Papież uznaje ten 

hymn za Magna Charta całej 
posługi kościelnej. „Działa-
nie praktyczne pozostaje nie-
wystarczające, jeżeli nie jest 
w nim uchwytna miłość do 
człowieka, miłość, która się 
karmi spotkaniem z Chrystu-
sem. Głęboki, osobisty udział 
w potrzebie i cierpieniu dru-
giego staje się w ten sposób 
dawaniem samego siebie : 
aby dar nie upokarzał drugie-
go, muszę mu dać nie tylko 
coś mojego, ale siebie same-
go, muszę być obecny w da-
rze jako osoba” – pisze Bene-
dykt XVI.

Kto się modli, 
nie traci czasu

Pod koniec encykliki 
znajdujemy wezwanie do 
modlitwy, która jest spo-
sobem czerpania wciąż na 
nowo sił od Chrystusa. Pa-
pież zaznacza, że kto się 
modli nie traci czasu, na-
wet jeśli wszystko wska-
zuje na potrzebę pilnej in-
terwencji i skłania nas je-

Podczas warszawskiej prezentacji encykliki papieża Benedykta XVI w siedzibie sekreta-
riatu Konferencji Episkopatu Polski

dynie do działania. „Pobożność nie 
osłabia walki z ubóstwem czy nawet 
z biedą bliźniego. Błogosławiona Te-
resa z Kalkuty jest wymownym przy-
kładem, że czas poświęcony Bogu na 
modlitwie nie tylko nie szkodzi sku-
tecznej i operatywnej miłości bliźnie-
go, ale w rzeczywistości jest jej nie-
wyczerpanym źródłem (...). Nadszedł 
moment, aby potwierdzić wagę modli-
twy wobec aktywizmu i groźnej seku-
laryzacji wielu chrześcijan zaangażo-
wanych w pracę charytatywną” – czy-
tamy w encyklice.

Ks. Królikowski twierdzi, że Bene-
dyktowi XVI przez encyklikę „Deus 
caritas est” chodzi o uporządkowanie 
miłości w dzisiejszym świecie. – Ta 
encyklika jest afirmacją budujących 
poszukiwań, które w dzisiejszym za-
męcie prowadzi ofiarnie wielu ludzi i 
których efekty są widoczne. Papież nie 
jest bynajmniej pesymistą, gdyż widzi 
i aprobuje pozytywną stronę współcze-
snej sytuacji duchowej. Można więc 
uznać jego wypowiedź także za wspar-
cie okazane tym wszystkim, którzy idą 
tą trudną drogą, a nie znajdują szersze-
go aplauzu i ich działania są pokrywa-
ne milczeniem. Jest ich wielu, a znak 
zachęty może ich umocnić i upewnić w 
ich przedsięwzięciach – podkreśla ks. 
Królikowski.

Kontynuator 
Papieża z Polski

Jego zdaniem encyklikę „Deus ca-
ritas est” trzeba widzieć w zasadni-
czej ciągłości z encykliką „Fides et ra-
tio” Jana Pawła II. – Może to wydawać 
się zaskakujące, ale więź między tymi 
dokumentami jest zasadnicza – tłuma-
czy ks. Królikowski. – Encyklika Jana 
Pawła II postawiła sobie za cel zwróce-
nie uwagi na to, że w świecie funkcjo-
nuje ordo rationis, czyli porządek ro-
zumu, którego przyjęcie jest warun-
kiem poznania ze strony człowieka. 
Natomiast Papież Benedykt przypo-
mina, że w świecie funkcjonuje ordo 
amoris, czyli porządek miłości, któ-
ry jest warunkiem adekwatnego dzia-
łania człowieka. Obydwa te porządki 
są komplementarne względem siebie. 
Jeden i drugi warunkują się wzajem-
nie, a jako takie są one również warun-
kiem pełnego życia człowieka i zmie-
rzania do właściwego dla niego celu. 
Benedykt XVI swoją pierwszą encykli-
ką okazuje się na pewno kontynuato-
rem Papieża z Polski. n

Fot. Artur Stelmasiak
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W grudniu ubiegłego roku do 
siedziby Episkopatu Polski 

w Warszawie zjechało kilkaset osób z 
całego kraju. Rozstawili stoiska, gdzie 
częstowali regionalnymi potrawami 
oraz rozdawali foldery informacyjne o 
swoich miejscowościach. Przygrywały 
kapele ludowe, śpiewały zespoły dzie-
cięco – młodzieżowe. Ale, wbrew po-
zorom, nie były to targi turystyczne, 
tylko finał konkursu „Proboszcz Roku 
2005”. Finaliści – proboszczowie przy-
wieźli ze sobą swoich parafian. To wła-
śnie sami parafianie zgłaszali do kon-
kursu swoich proboszczów, uznając, że 
za swoją ofiarną pracę zasługują na wy-
różnienie. Wielu proboszczów niemal 
do ostatniej chwili nie wiedziało, że zo-
stali zgłoszeni. 

Wyróżnienie zaskoczyło również ks. 
Zygmunta Malackiego, proboszcza parafii 
św. Sanisława Kostki na Żoliborzu w War-
szawie. Tym bardziej, że do finału wszedł 
jako jedyny kapłan z obydwu warszaw-
skich diecezji.

Drugi ojciec

– Jest dla mnie prawdziwym przewod-
nikiem duchowym, drugim ojcem. Poka-
zuje mi jak żyć, dając nieustannie piękne 
świadectwo realizacji powołania kapłań-
skiego – mówi o ks. Malackim jego para-
fianin, Mieczysław Cherubiński. Dodaje, 
że wyróżnienie w pełni się ks. Malackie-
mu należało. – Bo on oddaje tej parafii sie-
bie. I nie siedzi, ale cały czas coś robi, jest 
bardzo aktywny – dodaje Dariusz Starko, 
inny z parafian.

Aktywność ks. Malackiego widać jak 
na dłoni. – To świetny organizator, czło-
wiek z pasją. Jak się już za coś weźmie, to 
zawsze doprowadzi to do końca – mówią o 
nim mieszkańcy Żoliborza. Jako przykład 
podają multimedialne Muzeum ks. Popie-

łuszki, które ks. Malacki stworzył w szyb-
kim tempie i od podstaw. Sam jeździł i 
zbierał eksponaty. Był np. w Okopach, ro-
dzinnej miejscowości ks. Jerzego i w jego 
rodzinnym domu, na strychu, znalazł ko-
łyskę w której spał przyszły kapłan – mę-
czennik.

Zresztą ks. Malacki miał okazję osobi-
ście poznać dzisiejszego kandydata na oł-
tarze. – W 1973 r. dzieliłem z nim pokój w 
seminarium duchownym. Już wtedy moż-
na było zauważyć ogromną życzliwość Je-
rzego Popiełuszki wobec innych. Zawsze 
uśmiechnięty, pogodny, otwarty i niekon-
fliktowy – wspomina ks. Malacki. Doda-
je, że na kilka dni przed morderstwem wi-
dział się jeszcze z ks. Popiełuszką. I ten 
mu przyznał, że jest świadomy poważne-
go zagrożenia życia. 

Kiedy ks. Malacki został probosz-
czem tej samej parafii, gdzie przez ostat-
nie lata życia pracował kapłan – męczen-
nik, pomyślał, że jego życie w dziwny spo-
sób splotło się z życiem księdza Jerzego. 
– Taki życiowy scenariusz nigdy by mi nie 
przyszedł do głowy – przyznaje z uśmie-
chem ks. Malacki.

Codziennie można go zobaczyć jak 
klęczy i modli się przed grobem ks. Po-
piełuszki. A muzeum, które stworzył, 
jest z pewnością hołdem oddanym ko-
ledze – kapłanowi, dziś kandydatowi na 
ołtarze.

Łatwo nawiązuje kontakty

Do grobu ks. Popiełuszki przyjeżdża 
oczywiście wiele pielgrzymek. – Piel-
grzymi są doskonale świadomi po co i 
gdzie przyjeżdżają. Rozumieją, że ks. 
Jerzy jest zbawiony. Pragną, aby wysłu-
chał ich błagań, proszą go o wstawien-
nictwo. A niektórzy mają intencje dzięk-
czynne za uzyskane kiedyś w przeszło-
ści łaski – mówi ks. Malacki. Podaje 
przykład mężczyzny chorego na jaskrę. 

Lekarze byli bezradni i jednoznacznie 
orzekli, że przypadek jest beznadziejny. 
Mężczyzna modlił się żarliwie u gro-
bu ks. Jerzego. Po kilku tygodniach po-
szedł do lekarza, gdzie ku swojemu za-
skoczeniu dowiedział się, że jaskra zni-
kła. – Podobnych przypadków jest wie-
le. Z tym, że nie wszyscy chcą się nimi 
dzielić – podkreśla ks. Malacki.

Proboszcz czasami osobiście opro-
wadza pielgrzymów. – Kiedyś wieczo-
rem przyjechała pielgrzymka młodzie-
ży z nauczycielami – opowiada ks. Ma-
lacki. – Ale zauważyłem, że nie bar-
dzo interesuje ich grób, młodzież ro-
zeszła się po terenie przykościelnym. 
Podszedłem, zagadnąłem, zacząłem im 
opowiadać o ks. Jerzym. Najpierw kilka 
osób słuchało, stopniowo podchodzili 
następni. Mówiłem elementarne rzeczy, 
kim był, dlaczego zginął. Było to dla 
nich nowe, w oczach pojawiły się łzy. 
Gdzieś w przekazywaniu historii Polski 
jest luka, a młodzież jest dobra, tylko 
trzeba nią odpowiednio pokierować.

Oczywiście Muzeum ks. Popiełuszki 
to nie jedyna zasługa, którą u ks. Malac-
kiego dostrzegła kapituła konkursu Pro-
boszcz Roku. Uznanie kapituły zdobył 
także za doskonałe relacje z ludźmi i ła-
twość nawiązywania kontaktów, szcze-
gólnie ze świeckimi. Widać to szczegól-
nie po doskonałej współpracy z grupa-
mi parafialnymi, które działają bardzo 
prężnie i ciągle się rozwijają. Na uwa-
gę zasługuje m.in. wspólnota chary-
zmatyczna „Jezus żyje”, Ruch Rodzin 
Nazaretańskich, Legion Maryi, Ko-
ściół Domowy, Żywy Różaniec. Ofiar-

Ks. Malacki jako proboszcz parafii św. Stanisława Kostki 
na warszawskim Żoliborzu, jako jedyny kapłan z Warszawy 
dostał się do finału konkursu na „Proboszcza Roku 2005”

Człowiek z pasją
Piotr Chmieliński
Prawdziwy przewodnik duchowy, drugi ojciec, znakomity organizator, kopalnia po-
mysłów – tak parafianie mówią o swoim proboszczu, księdzu prałacie Zygmuncie 
Malackim, który został finalistą konkursu „Proboszcz Roku 2005”.
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nie działa również zespół Caritas i wie-
le innych grup. 

Inicjator Drogi Krzyżowej

Osobne miejsce należy poświęcić 
działającemu w parafii Ruchowi Obrony 
Życia, który pomaga samotnym matkom 
i Fundacji „Bonum” podejmującej roz-
liczne działania charytatywne, np. roz-
dawnictwo odzieży, pomoc bezdomnym 
i bezrobotnym.

Dumą ks. Malackiego jest piękny 
Dom Pielgrzyma „Amicus”, który sam 
w szybkim tempie zbudował. Jest tam 
hotel, restauracja, kawiarnia, świetlice 
dla dzieci i młodzieży, pracownia kom-
puterowa. W sali teatralnej odbywają 
się koncerty, przedstawienia, sympozja, 
promocje, konferencje, często z udzia-
łem księdza proboszcza. 

W okresie Bożego Narodzenia obok 
kościoła staje żywa szopka. W postacie 
Świętej Rodziny wcielają się parafia-
nie : młode małżeństwa z dzieckiem w 
roli nowonarodzonego Jezusa. Atrakcją 
są także zwierzęta wypożyczone z war-
szawskiego ZOO. Żywa szopka to oczy-
wiście pomysł proboszcza, który ma gło-
wę pełną nowych inicjatyw duszpaster-
skich. – Bo w duszpasterstwie nieustan-
nie trzeba szukać nowych form głosze-
nia współczesnemu człowiekowi Dobrej 
Nowiny – podkreśla ks. Malacki.

Taką nową formą głoszenia Dobrej 
Nowiny jest Droga Krzyżowa, która w 
Wielki Piątek przechodzi ulicami Starego 
Miasta. To właśnie ks. Malacki w 1994 r. 
był jej inicjatorem, jeszcze jako rektor ko-
ścioła akademickiego św. Anny. Krzyż do 

poszczególnych 
stacji niosą oso-
by reprezentujące 
różne wspólnoty 
zawodowe i for-
macyjne. Skupio-
ny lud, ze świecz-
kami w rękach, 
modli się śpiewa-
jąc Gorzkie Żale. 
Przy stacji dwu-
nastej, obok Ko-
lumny Zygmunta, 
słowo pasterskie 
wygłasza Pry-
mas Polski kard. 
Józef Glemp. 
„Nie ukrywam, 
że Droga Krzy-
żowa jest moją 
wielką radością i 
Panu Bogu dzię-

kuję za urzeczywistnienie tej idei” – na-
pisał ks. Malacki w książce „Na służbie 
u św. Anny”.

Aniołku 
– czyli reprymenda!

Ks. Malacki to także niestrudzony 
pielgrzym na Jasna Górę. Z Akademic-
ką Pielgrzymką  Diecezjalną pielgrzy-
mował jeszcze zanim został rektorem 
św. Anny. Potem było to jego obowiąz-
kiem, z którego wspaniale się wywiązy-
wał. Uważał, że pielgrzymka nie może 
być luźną sumą grup, dlatego też stwo-
rzył jeden program realizowany przez 
całą pielgrzymkę. Mimo wielu obowiąz-
ków szefa pielgrzymki, nie zapominał 
nigdy, że jest przede wszystkim kapła-
nem. Zawsze znajdował czas dla czło-
wieka, spowiadał, rozmawiał. Pokazy-
wał, że to człowiek i jego problemy są 
dla niego najważniejsze. 

Jego przyjaciele z którymi razem 
pielgrzymował piszą w książce „Ku Ja-
snej Górze z WAPM”: „Ksiądz Malac-
ki szybko reaguje i jeżeli ktoś go kie-
dyś zawiódł, mógł się przekonać, że 
ulubione powiedzonko Księdza Rektora 
»Aniołku!« może być także początkiem 
niezłej reprymendy. Ale – jak przystało 
na człowieka o impulsywnym usposo-
bieniu – nie tylko wybucha, gdy coś jest 
nie po jego myśli, ale także szybko o 
wszystkim zapomina i przebacza. Jeże-
li sam zawini – co przecież też czasami 
się zdarza – potrafi przyznać się do błę-
du i przeprosić. Ma jeszcze jedną spe-
cyficzną cechę, która według niego jest 
zaletą : lubi wiedzieć o wszystkim”.

Jako rektor św. Anny ks. Malacki 
niestrudzenie działał, aby przyciągnąć 
do Boga jak najwięcej studentów i pra-
cowników naukowych. Szczególnie pod-
czas rekolekcji wielkopostnych. Groma-
dziły one niesamowite tłumy młodych 
ludzi, którzy zajmowali dosłownie każ-
dy skrawek wolnej przestrzeni : w ko-
ściele, prezbiterium, kaplicach, krużgan-
kach, kruchcie. Zresztą i dzisiaj tak jest, 
ale wtedy, szczególnie w latach osiem-
dziesiątych, takie zgromadzenia wyjąt-
kowo nie podobały się władzy komuni-
stycznej.

W książce „Na służbie u św. Anny” 
ks. Malacki wspomina, jak kiedyś, w 
pierwszym dniu rekolekcji odprawiał 
rano Mszę św.: „W pewnym momen-
cie weszła do kościoła, lekko zatacza-
jąc się, młoda dziewczyna. Jej zacho-
wanie wzbudziło niepokój. Po Mszy 
św. oznajmiła mi, że jest narkoman-
ką i wspólnicy, wobec których nie wy-
wiązała się z pewnych zobowiązań, ją 
ścigają. Błagała o pomoc, prosząc by 
przez najbliższe godziny mogła prze-
bywać w naszym ośrodku. Później oka-
zało się, że nie jest wcale narkoman-
ką, a współpracownicą Służby Bezpie-
czeństwa (w ubraniu miała zamonto-
wany malutki mikrofon), by siać zamęt 
i niepokój w ośrodku. Przyczyna na-
głej interwencji? Rozpoczynające się 
rekolekcje”.

Góry 
to dla niego świątynia

Ks. Malacki znany jest z tego, że 
uwielbia wyjazdy, szczególnie w góry. 
– Bo one są jak świątynia, pełne Boga 
– tłumaczy. Pracując u św. Anny wy-
jeżdżał oczywiście ze studentami. Wy-
jazdy te były swoistymi rekolekcjami w 
drodze. Codziennie Msza św., nierzad-
ko w plenerze, na szlaku, i wędrówki od 
szczytu do szczytu. „Wędrowanie po ta-
trzańskich szlakach zawsze jest ducho-
wą ucztą. Przepiękne widoki, wspaniała 
atmosfera wytwarzana przez turystów, 
np. pozdrawianie się na szlaku, życzli-
wość i otwartość, serdeczność i uprzej-
mość” – pisze ks. Malacki w „Na służ-
bie u św. Anny”.

Ks. Zygmunt to człowiek pod wielo-
ma względami wyjątkowy – podkreślają 
jego znajomi. I proszą, by koniecznie na-
pisać jeszcze o jego znakomitych kaza-
niach. Dlaczego są tak znakomite? Naj-
lepiej przyjść w niedzielę na Mszę św. o 
10.00 i się przekonać. Wtedy ksiądz pro-
boszcz je głosi.  n

Aktywność ks. Malackiego widać jak na dłoni. — To świetny 
organizator, człowiek z pasją. Jak się już za coś weźmie, to zawsze 
doprowadzi to do końca – mówią o nim mieszkańcy Żoliborza
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– Przyjeżdżamy na te Msze z oddalonego 
o kilka kilometrów Zalesia Górnego. Ks. 
Marcin tak fantastycznie odprawia Mszę 
św., że dla naszych dzieci jest to jedna z naj-
większych atrakcji w tygodniu – tłumaczy 
mama kilkuletnich chłopców. – Na innych 
tradycyjnych Mszach mój synek z wielkim  
trudem może wysiedzieć. Tu nie musi 
cały czas cicho siedzieć. Może się wy-
śpiewać i wytańczyć – podkreśla. 

Zdaniem babci pięcioletniego Piotru-
sia, mówienie w ten sposób o Bogu bar-
dzo dobrze dociera   do dzieci. Widać, że 
ta Msza sprawia dzieciom wiele radości. 
– Dzieci w domu potrafią rozmawiać o 
tym, co działo się w kościele. One mówią 
o Bogu – podkreśla babcia. 

Na koniec bajka

Dla najmłodszych czas spędzony w 
kościele kojarzy się jeszcze z jedną atrak-
cją. Po Mszy dzieci siadają w kręgu na dy-

wanie, aby usłyszeć kolejny odcinek swo-
jej bajki. Na pomysł czytania bajek kilka 
lat temu wpadł aktor Grzegorz Emanu-
el.– Prawie co tydzień czytamy im razem z 
żoną – mówi Emanuel. 

W tym samym czasie w kościele jest 
również Msza dla starszych dzieci w wie-
ku gimnazjalnym. Tam jest już poważ-
niej, ale i tak nikt się nie nudzi. Ks. Grze-
gorz Wieczorek zaprasza dzieci do dysku-
sji i wspólnego zastanawiania się nad czy-
tanym Słowem Bożym. Duszpasterz wy-
chodzi do młodych z bezprzewodowym 
mikrofonem. Zadaje im pytania. Rozdaje 
małe gazetki z ewangelicznymi refleksja-
mi. W pewnym momencie zaprasza dzieci 
za ołtarz, aby mogły tak jak on popatrzeć 
na Kościół – Lud Boży. 

Grzegorz Emanuel oprócz niedziel-
nego czytania bajek prowadzi również 
warsztaty teatralne. Z grupą parafialnej 
młodzieży założyli teatr „Takie CÓŚ”. 

– Osobiście bardzo lubię teatr. Kie-
dyś na Mszy usłyszałem, że można po-
bawić się w aktorstwo w naszym kościele 
– przyszedłem, zobaczyłem i „Takie CÓŚ” 
już mi zostało – żartuje Michał Wieczorek, 
student Politechniki Warszawskiej. – Na 
naszych zajęciach teatralnych bardzo do-
brze się bawimy – mówi Ania Borowska, 
która od czterech lat gra w tym parafial-
nym teatrze. – Zdobyliśmy nawet trzy na-
grody na Festiwalu Małych Form Teatral-
nych – dodaje Grzegorz Emanuel, opiekun 
teatru. – Grę w naszych przedstawieniach 
traktuje jako dobrą zabawę. Jednak nie 

Dokończenie z II str. okładki

Nie tylko dla dzieci

Piaseczno jest jednym z najstarszych miast na 
Mazowszu. W 2004 roku jego mieszkańcy obchodzi-
li jubileusz 575-lecie praw miejskich. Rozwój mia-
sta był zawsze związany z jego położeniem. Bowiem 
Piaseczno leżało na trakcie wiodącym z Warszawy 
do Czerska, który w XIV wieku był stolicą Mazow-
sza. To właśnie Czersk był siedzibą księcia Janusza 
I Mazowieckiego i głównym ośrodkiem ówczesnego 
chrześcijaństwa. Piaseczno otrzymało w 1429 roku 

prawa miejskie z rąk księcia, dlatego też jego herbem jest Junosza (Baran), polski herb 
szlachecki, którym pieczętowały się niektóre rody mazowieckie. Przez lata Piaseczno 
było tradycyjnym miejscem targów i jarmarków, a swój największy rozkwit przeżywa-
ło w XVI wieku. Miasto i okolice Piaseczna bogate są w miejsca pamięci ważnych hi-
storycznych wydarzeń. Znajdują się tu m.in. mogiły powstańców styczniowych, cmen-
tarzyki z okresu I wojny światowej, miejsca upamiętniające wydarzenia z okresu II 
wojny światowej.

Obecnie Piaseczno jest miastem powiatowym. Ma blisko 33 tys. mieszkańców. Do-
godna komunikacja z Warszawą oraz niewielka odległość od stolicy powoduje, że licz-
ba jego mieszkańców cały czas rośnie. To właśnie w Piasecznie wiele rodzin decyduje 
się na osiedlenie. Duży wpływ na ich decyzje ma lokalny rynek pracy. Bowiem gmina 
Piaseczno może się poszczycić najmniejszym współczynnikiem bezrobocia w Polsce.  

Jedno z najstarszych miast 
na Mazowszu
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wiążę swojej przyszłości z zawodem ak-
torki. Chce iść na medycynę – mówi Ania.

Kolega z boiska

Ksiądz Marcin Kamiński ma bardzo 
dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. On 
dla nich jest nie tylko księdzem. Zachowu-
je się jak starszy kolega. Przed domem pa-
rafialnym po Mszy św. dla najmłodszych 
podbiega do ks. Marcina 12-letni chłopiec. 
– Kiedy ksiądz będzie grał z nami w pił-
kę? – pyta ks. Marcina. Kapłan odpowia-
da: „zadzwoń do mnie”. W późniejszej 
rozmowie chłopiec zdradza, że ks. Mar-
cin bardzo często gra z nimi w piłkę. – Jest 
dobry w ataku. Niezłe bramki strzela nasz 
ksiądz – dodaje chłopiec. 

W tej piaseczyńskiej parafii doskona-
le widać, że wierni nie odczuwają żadne-
go dystansu względem swych duszpaste-
rzy. Nawet plebania jest zawsze dla nich 
otwarta. W środku przy dużym stole sie-
dzi kilka zaprzyjaźnionych rodzin. Rozra-
dowane dzieci biegają po pokoju. Obec-
ność księży w ogóle ich nie krępuje, a na-
wet wręcz przeciwnie. Trochę się popisu-
ją. – Wychowałem się w tej parafii. Mogę 
powiedzieć, że zawsze mieliśmy szczęście 
do księży – mówi Karol, który jest odpo-
wiedzialny za neokatechumenat. – Nasza 
parafia jest duszpastersko żywa. Dobrym 
tego przykładem jest fakt, że odkąd pamię-
tam to ta plebania była zawsze otwarta dla 
wszystkich – podkreśla Karol. 

Różne drogi do Boga

Parafia jest bardzo bogata w różne sto-
warzyszenia i wspólnoty. – Jest tego tyle, 
że jestem tu od kilku miesięcy i cały czas 
nie potrafię wymienić wszystkich inicjatyw 
duszpasterskich – mówi ksiądz proboszcz. 

Na plebani w niewielkim pokoju, 
na kanapie siedzi młode małżeństwo z 
dwojgiem wesołych dzieci. – Od trzech 
lat jesteśmy w Domowym Kościele 
– mówi Małgorzata Flis. – Nasz ruch jest 
często nazywany Oazą Rodzin. Można 
powiedzieć, że jest to kontynuacja oazy 
młodzieżowej – dodaje jej mąż Grze-
gorz. Państwo Flis pochodzą z Lubli-
na. W Piasecznie osiedlili się cztery lata 
temu. – Prawie wszyscy z naszego osie-
dla to przyjezdni. Ludzie przyjeżdżają 
z różnych części Polski za pracą – wy-
jaśnia Flis. – W Domowym Kościele 
oprócz wymiaru duchowego, ważny jest 

również ten społeczny. Dzięki naszemu 
zaangażowaniu poznajemy nowych lu-
dzi. Mamy znajomych i wrastamy w tę 
naszą lokalną społeczność – podkreśla. 

Początki Domowego Kościoła w pa-
rafii doskonale pamiętają Beata i Ja-
rosław Bernatowiczowie, którzy w tej 
wspólnocie są od 13 lat. –  Większość 
naszej pracy odbywa się w rodzinach. 
Chcemy pokazać, że można razem ze 
współmałżonkiem zmierzać ku świętości 
– mówi Beata Bernatowicz. – Początko-
wo, 13 lat temu mieliśmy rodzinę, któ-
ra nas wprowadzała do Domowego Ko-
ścioła. Wiele się od nich nauczyliśmy. 
Po kilku latach formacji sami zaczęli-
śmy służyć innym – opowiada. W para-
fii jest wiele różnych wspólnot i dróg, z 
których wierni mogą skorzystać, aby po-
głębić swoje życie duchowe. 

Plebania otwarta dla ludzi

Jedną z dróg do pogłębienia wiary 
jest również neokatechumenat. Początki 
tej wspólnoty wspominają Karol i Beata. 
Są małżeństwem od 16 lat. Mają pięcioro 
dzieci, o których mówią z dumą. Przyzna-
ją, że gdyby nie wspólnota, to z pewnością 
ich rodzina nie byłby aż tak liczna. - Na 
drodze neokatechumenalnej jestem od 25 
lat – mówi Karol, który na co dzień pracu-
je w Warszawie jako prawnik. – W naszej 
wspólnocie odkrywamy tajemnice chrztu. 
To jest taki katechumenat po chrzcielny 
– wyjaśnia. – Gdyby nie neokatechumenat 

Dla nas ta plebania zawsze jest otwarta. Czujemy się tu jak w domu – mówią parafianie 
św. Anny

W kilka chwil po odprawieniu Mszy św. dla dzieci charyzmatyczny duszpasterz 
przebiera się w mundur strażaka i jedzie na spotkanie Ochotniczej Straży Pożarnej

Fot. Artur Stelmasiak
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Kościół św. Anny jest najstarszym 
zabytkiem architektonicznym w 
Piasecznie. Pierwotny, drewniany ko-
ściół z ok. 1350 r. nosił wezwanie św. 
Macieja i Anny. Ok. 1565 r. wznie-
siono istniejący do dziś murowa-
ny kościół. Podupadłą w skutek wo-
jen szwedzkich świątynię, odrestauro-
wano w 1736 r. z inicjatywy Aleksan-
dra Sułkowskiego, starosty piaseczyń-
skiego. Wówczas kościół przebudowa-
no wg planów C. F. Pöppelmanna, na-

wiązując wystrojem wnętrz do baroku. Kościół ma jednakże cechy późnogotyckie. 
Na wschodniej fasadzie znajduje się trójkątny szczyt, rozczłonkowany ceglanymi łu-
kami. Na osi fasady w arkadowej wnęce znajduje się późnobarokowa rzeźba św. Jana 
Nepomucena. 

Przy południowej części świątyni została dobudowana kaplica św. Krzyża oraz 
zakrystia. Kościół wzniesiony jest na rzucie prostokąta. Prezbiterium oddzielone 
jest od nawy ostrołukiem. W świątyni zachował się oryginalny krzyż z XVI w., któ-
ry można zobaczyć w bocznej kaplicy św. Krzyża. Drugi zachowany krzyż z po-
stacią Marii Magdaleny, pochodzi z 2. poł. XVIII w. znajduje się w prezbiterium. 
Innym cennym zabytkiem są przedstawiające Mękę Pańską malowidła pochodzą-
ce 1555 roku. W tej piaseczyńskiej świątyni godne podziwu są także zabytkowe 
obrazy: Matka Boża z Dzieciątkiem z ok. poł. XVIII w. i św. Anna ze św. Joachi-
mem z XVIII/XIX w. Warto również zwrócić uwagę na trzy późnogotyckie portale, 
zwłaszcza ten z prezbiterium, z kutymi drzwiami i kratownicą.

Z dziejów kościoła

Dzięki temu, że dzieci u nas mają tyle co-
dziennych zajęć i atrakcji, to kościół i całe 
jego otocznie jest dla nich naturalne. Kościół 
nie kojarzy im się tylko z niedzielną Mszą 
św., ale także z czasem, który tutaj mogą cie-
kawie spędzić. Bardzo wiele zrobił w tej pa-
rafii mój poprzednik ks. Tadeusz Sowa. On 
otworzył dom parafialny, w którym od rana 
do wieczora jest mnóstwo ludzi. 

Jako młody proboszcz mogę stwier-
dzić ze pracować w takiej parafii jest wiel-
kim zaszczytem ale i zobowiązaniem. Tu-
taj się czuje radość bycia kapłanem Moi 
parafianie są bardzo otwarci na nas ka-
płanów. Panuje przekonanie, że ksiądz 
jest jednym z nich. Ludzie przychodzą na 
plebanię z wieloma sprawami i troskami. 
W przykościelnej kaplicy Krzyża od 

wczesnego rana do nocy mamy wystawiony Przenajświętszy Sakrament. Kiedy 
bym nie wszedł zawsze kilkanaście osób się modli. 

Ks. Dariusz Gas – proboszcz

moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej 
– dodaje Karol, który jest także członkiem 
Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji 
Warszawskiej. W tej parafii mieszka od 
dziecka. Mile wspomina wszystkich pro-
boszczów. – W latach 70. i 80. nasi księ-
ża nie bali się wyjść do parafian, choć dla 
wszystkich były to trudne czasy. W okre-
sie stanu wojennego, to wyjście Kościoła 
do ludzi wszystkim było bardzo potrzebne. 
Odkąd pamiętam ta plebania zawsze była 
otwarta dla wszystkich ludzi. 

Pierwsze katechezy neokatechume-
nalne rozpoczęły się w 1980 roku. Z per-
spektywy kilkudziesięciu lat widzę, że 
duchowni w tej parafii zawsze byli bli-
sko nas. Dzięki temu życie duszpaster-
skie tu kwitnie – podkreśla Karol. Jego 
żona Beata zwraca także uwagę na do-
skonałe duszpasterstwo dzieci i młodzie-
ży. – Różne zajęcia, warsztaty teatralne, 
plastyczne, czy też muzyczne, powodują, 
że ci młodzi rozwijają się – podkreśla Be-
ata. – Dzięki temu nie włóczą się po okoli-
cy. To jest również doskonały sposób, aby 
dzieci przyciągnąć do Kościoła – dodaje 
mama pięciorga dzieci. 

Karol wymienia wszystkie wspólnoty, 
które są w parafii. – Dzięki temu jest u nas 
wiele rzeczywistości Kościoła. Ta jedność i 
koegzystencja różnych grup parafialnych jest 
bardzo ważna. Doskonale widać całe ducho-

we bogactwo wielości w jedności Kościoła 
– podkreśla Karol. – Dzięki temu ludzie wi-
dzą i odczuwają wyjście Kościoła do świec-
kich. Oni spotykają się tu z odpowiedzią na 
ich problemy i potrzeby duchowe – dodaje.

Chce się coś robić 

– Nasi księża zawsze byli bardzo 
otwarci na świeckich. Poprzedni pro-

boszcz ks. Tadeusz Sowa potrafił zachę-
cić ludzi. On nam niczego nie narzucał, 
ale nas angażował. Aż samemu chciało się 
coś robić. Obecny proboszcz dobrze kon-
tynuuje tę duszpasterską drogę – wyjaśnia 
Grzegorz Flis. 

W parafii jest również teatr tańca 
„Szansa”, gdzie ponad 60 dzieci uczy 
się tańca klasycznego i nowoczesnego. 
Od 2002 roku przy parafii działa również 
szkoła muzyczna, w której uczy się po-
nad osiemdziesiąt dzieci. – Przyjeżdża-
ją do nas profesorowie z warszawskich 
szkół muzycznych – mówi ks. Gas. Dzie-
ci mogą nauczyć się grać m. in. na gita-
rze, fortepianie, skrzypcach, flecie, trąb-
ce, klarnecie oraz organach. Prowadzo-
ne są również dwa chóry parafialne (Can-
tus i Cantemus), które zyskały już wiele 
wyróżnień w konkursach i festiwalach. 
Obok warsztatów muzycznych we wrze-
śniu 2003 roku powstały również zajęcia 
plastyczne prowadzone przez absolwent-
kę ASP, gdzie uczy się ponad 20 dzieci. 

Przy parafii bardzo skutecznie dzia-
ła również pomoc charytatywna. Każde-
go roku CARITAS rozdaje tu kilkadzie-
siąt ton żywności. Codzienne wydawa-
ne jest ponad 100 bochenków chleba dla 
najbardziej potrzebujących. Z regularnego 
wsparcia korzysta tu ponad setka rodzin. 
Wydawane są tysiące paczek żywnościo-
wych. Przez cały tydzień czynna jest łaź-
nia, gdzie bezdomni mogą się umyć i do-
stać jakiś posiłek. Przy Parafii działa Sta-
cja Caritas Archidiecezji Warszawskiej, w 
której pracują dwie pielęgniarki.

ARTUR STELMASIAK

WIARA I ŻYCIE
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Gdy miała 10 lat, po raz pierw-
szy ukazała się jej Matka Boża 

w Cova da Iria. Było to podczas pontyfi-
katu Benedykta XIV. Podczas tego widze-
nia byli też obecni jej kuzyni, dziś już wy-
niesieni do chwały ołtarzy: Jacinta i Fran-
cisco Marto. Oni zmarli jednak w krótkim 
czasie po objawieniach. Łucja, zgodnie z 
zapowiedzią Matki Bożej, miała „pozo-
stać na ziemi jakiś czas”. Choć Matka Naj-
świętsza ukazała się w 1917 r. trojgu dzie-
ciom, to jedynie Łucja dostąpiła łaski wi-
dzenia, słyszenia, rozumienia i rozmawia-
nia z Maryją.

S. Łucja wraca do Fatimy

Ostatni i najważniejszy świadek ob-
jawień Matki Bożej w Fatimie za mie-
siąc kończyłby 99 lat. Oczy, które widzia-
ły Maryję zamknęły się łagodnie 13 lutego 
w karmelu świętej Teresy w Coimbrze w 
Porugalii. Siostra Luciade Jesus dos San-
tos zmarła o 17.25 w niedzielę, w godzi-
nę, gdy rozpoczynały się fatimskie obja-
wienia. „Serce Jezusa, Niepokalane Serce 
Maryi. Z Franciszkiem i Hiacyntą idzie-
my, idziemy, idziemy...” – to były ostat-
nie jej słowa.

Relacje, które spisała z objawień 
Matki Bożej, tajemnice wyjawio-
ne przez „Panią ubraną na biało” oraz 
świadectwo życia w klauzurze tej, któ-
ra rozmawiała z Matką Bożą, zmieniły 
Fatimę w miejsce, do którego przyby-
wają setki tysięcy pielgrzymów. Teraz, 
w rok po śmierci, do Fatimy wraca tak-
że sama s. Łucja. 19 lutego jej ciało zo-
stanie przeniesione z klasztoru karmeli-
tańskiego w Coimbrze do sanktuarium. 

W rocznicę śmierci s. Łucji

Grzegorz Józefowicz

Zmarła rok temu, 13 lutego, tego samego dnia miesiąca, gdy doznawała słyn-
nych objawień i gdy doszło do zamachu na Jana Pawła II. Chociaż do dziś 
nieznane są okoliczności strzałów na Placu Świętego Piotra, ich wykonaw-
ca sprzed ćwierć wieku, na początku tego roku na krótko opuścił więzienie. 
Może kulisy zamachu, mają pozostać sekretem większym, niż treść trzeciej 
tajemnicy fatimskiej? Tej którą przez lata przechowywała s. Łucja Santos.

I spocznie obok dwójki błogosławio-
nych Hiacynty i Franciszka, w przed-
dzień ich liturgicznego wspomnienia 
obchodzonego 20 lutego.

– Najbardziej zachwyciła mnie prosto-
ta i naturalność jej osoby – wspominał w 
liście kondolencyjnym do przeoryszy w 
Coimbrze ojciec Luis Aróstegui, przeło-
żony karmelitów bosych, którego wiado-
mość o śmierci s. Łucji zastała w Polsce.

„Była kobietą wyjątkową i równocze-
śnie prostą, pełną modlitwy, łaski, przyjaźni 
z ludzkością jako depozytariuszka wielkiej 
nadziei dla ludzkości” – mówił po pogrzebie 

kardynał Tarcisio Bertone, który wielokrot-
nie spotykał się z siostrą Łucją jeszcze jako 
sekretarz Kongregacji Nauki Wiary przed 
ogłoszeniem trzeciej tajemnicy fatimskiej.

Bliskość z Papieżem

Ale szczególnie związany z s. Łucją i 
fatimskim sanktuarium był Jan Paweł II, 
który portugalskie miejsce objawień od-
wiedził trzykrotnie. Na znak wdzięczno-
ści w rok po zamachu, przekazał tam jed-
ną z kul, które trafiły go na placu św. Pio-
tra. Została wprawiona w koronę figu-
ry Matki Bożej Fatimskiej. Papież, któ-
ry wielokrotnie wyrażał przekonanie, że 
swoje ocalenie z zamachu 13 maja 1981 r. 
zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej, spo-
tkał się na rozmowie w cztery oczy z Łu-
cją m.in. podczas swojej pielgrzymki 13 
maja 2000 r. Telewizja portugalska trans-
mitowała moment powitania Jana Pawła 

Matka Boża ukazywała się dzieciom fatimskim kilkakrotnie 
do 13 października 1917 r., zachęcając do odmawiania Różańca 
w intencji zagrożonego świata. Podczas jednego z objawień wo-
bec blisko 100 tys. ludzi, którzy przyszli obejrzeć cud, ukazało 
się słońce przypominające matowy, srebrny dysk, które zupeł-
nie nie raziło swoim blaskiem i „tańczyło” na niebie, czyli obra-
cało się wokół swojej osi. W pewnym momencie zaczęło spadać 
na ziemię. Tłum sądził, że zbliża się koniec świata. Wiele osób 
padło na kolana i błagało o wybaczenie grzechów, a sceptycy 
– nawrócili się. Podczas widzeń Maryja poleciła dzieciom mo-
dlitwę i pokutę za grzeszników, a dla uproszenia pokoju – nabo-
żeństwo do swego Niepokalanego Serca, któremu papież powi-
nien poświęcić cały świat. Zapowiedziała II wojnę światową i 
bezbożne totalitarystyczne rządy w Europie, a także przekazała 
dzieciom trzy tajemnice. Objawienia fatimskie uznane zostały 
oficjalnie przez Kościół katolicki w 1930 r., listem pasterskim 
ówczesnego ordynariusza Leiry, bpa José Aloes Correira da Si-
lva. Miejsce objawień stało się od tego czasu jednym z najważ-
niejszych miejsc pielgrzymkowych i sanktuariów maryjnych na 
świecie. W 2004 r. Fatimę odwiedziło 3 mln 750 tys. pielgrzy-
mów z całego świata. Ekranizację objawień fatimskich zapo-
wiedział Mel Gibson, autor „Pasji”, która pobiła wszelkie re-
kordy kinematografii.

Spuścizna objawień fatimskich

Ta, która rozmawiała 
z Matką Boga

Fot. Tomasz Gołąb
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II, który podszedł o lasce do portugalskiej 
zakonnicy, prowadzonej przez dwie oso-
by z powodu słabego wzroku. Objęli się 
jak starzy, dobrzy znajomi i po chwili za-
mknęły się za nimi drzwi sali na tyłach 
bazyliki Matki Boskiej Różańcowej. 

Biskup ubrany na biało z trzeciej ta-
jemnicy fatimskiej od razu został ziden-
tyfikowany przez pastuszków jako papież, 
choć dopiero po wydarzeniach z 13 maja 
1981 r. s. Łucja upewniła się, że chodzi o 
Jana Pawła II. „Ojciec Święty powiedział, 
że matczyna ręka Maryi tak poprowadzi-
ła kulę, aby nie upadł martwy, jak mówi-
ła przepowiednia, ale był ocalony, we-
dług proroctwa, dzięki modlitwie i poku-
cie ludzkości. Męczeństwo naszego papie-
ża, którego częścią jest również jego cho-
roba, stanowi dar dla całej ludzkości. Było 
ono znakiem bliskości siostry Łucji z tym 
papieżem, bez wątpienia z każdym papie-
żem, ale szczególnie z Janem Pawłem II” 
– skomentował dla Radia Watykańskiego 
kard. Bertone, najbliższy współpracownik 
ówczesnego kard. Josepha Ratzingera, pa-
pieski wysłannik na pogrzeb s. Łucji.

Na wieść o śmierci s. Łucji, Papież prze-
rwał 14 lutego rekolekcje wielkopostne i 
modlił się w intencji zmarłej. Na krótko 
przed śmiercią wysłał do niej list. Wiedząc o 
pogarszającym się stanie 97-letniej portugal-
skiej karmelitanki bosej, współpracownicy 
Papieża przekazali korespondencję faksem.

„Ze wzruszeniem wspominam różne 
spotkania z nią i więzy duchowej przyjaź-
ni, które z biegiem czasu coraz bardziej 
się umacniały. Czułem się zawsze wspie-
rany codziennym darem jej modlitwy, 
zwłaszcza w trudnych chwilach doświad-
czeń i cierpień. Niech Bóg szczodrze ją 
wynagrodzi za wielką przysługę, jaką w 
ukryciu oddawała Kościołowi. Miło mi 
pomyśleć, że siostrę Łucję w jej błogosła-
wionym przejściu z ziemi do nieba przy-
jęła właśnie Ta, którą przed tylu laty wi-
działa w Fatimie” – napisał po śmierci s. 
Łucji papież Jan Paweł II. n

Pierwszą tajemnicą była wi-
zja piekła: „Pani nasza pokaza-
ła nam morze ognia, które wyda-
wało znajdować się w głębi ziemi, 
widzieliśmy w tym morzu demo-
ny i dusze, jakby były przezroczy-
stymi czartami lub brunatnymi ża-
rzącymi się węgielkami w ludzkiej 
postaci. Następnie podnieśliśmy 
oczy ku naszej Pani, która nam 
powiedziała z dobrocią i ze smut-
kiem: Widzieliście piekło, dokąd 
idą dusze biednych grzeszników” 
– napisała Łucja dos Santos. Mary-
ja powiedziała, że aby ratować lu-
dzi, Bóg chce ustanowić na świe-
cie nabożeństwo do Niepokalane-
go Serca Maryi. „Jeśli się zrobi to, 
co ja wam mówię, wiele dusz zo-
stanie uratowanych, nastanie po-
kój na świecie”. Prosiła także o 
ofiarowanie Rosji Jej Niepokala-
nemu Sercu, stwierdzając, że to je-
dyny sposób na nawrócenie tego 
kraju i uchronienie świata przed 
błędami komunizmu.

Druga tajemnica dotyczy 
ustanowienia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Ukazując się w Fatimie, 
Matka Boża wskazała na swe Niepokalane Serce jako na pewną drogę ocalenia i unik-
nięcia zapowiedzianej kary. 

Treść trzeciej tajemnicy Łucja dos Santos spisała dopiero w 1940 r. Niektórzy przy-
puszczali, że zawiera przerażającą wizję apokalipsy, dlatego dostęp do niej mieli tylko ko-
lejni papieże. 26 czerwca 2000 r. ujawniono ją na specjalnej konferencji, transmitowanej 
z Watykanu przez 40 stacji telewizyjnych. Opisywały wizję ubranego na biało biskupa, 
który podążając z trudem ku Krzyżowi między ciałami męczenników, pada jak martwy 
pod kulami z broni palnej. S. Łucja powiedziała, że wizja dotyczy prześladowań chrze-
ścijan, szczególnie przez system komunistyczny, a główną osobą wizji jest Ojciec Świę-
ty. „Pani nie powiedziała nam imienia Ojca Świętego” – mówiła s. Łucja, przyznając jed-
nak, że podziela interpretację Jana Pawła II, który po zamachu mówił o jednej ręce, któ-
ra strzelała, i o drugiej, która prowadziła kulę. Na pytanie o ewentualne wątpliwości, ja-
koby niektóre części tej „tajemnicy” pozostawały ukryte, zwłaszcza w kontekście terro-
rystycznego zamachu na World Trade Center, s. Łucja odpowiedziała: „Wszystko zostało 
ogłoszone, nie ma już żadnej tajemnicy”. Kard. Ratzinger, wówczas prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary, przedstawiając trzecią tajemnicę fatimską, powołał się na swą rozmowę z 
siostrą Łucją, która powiedziała mu, iż coraz jaśniej dostrzega, że jedynym celem wszyst-
kich wizji Matki Bożej było przyczynienie się do wzrostu wiary, nadziei i miłości.

Trzy tajemnice

Urodziła się 22 marca 1907 r., jako najmłodsza z siedmiorga dzieci Antonia 
dos Santos i Marii Rosy. W 1921 r., w wieku 14 lat, rozpoczęła naukę w Kole-
gium św. Doroty w miejscowości Vilar. W 4 lata później wstąpiła do Instytu-
tu św. Doroty. Śluby wieczyste złożyła w 1934 r. , przyjmując imię siostry Ma-
rii od Matki Boskiej Bolesnej. W 1946 r. wróciła do Portugalii, aby w dwa lata 
później wstąpić do karmelitanek bosych w Coimbrze. Po roku złożyła śluby 
wieczyste przyjmując imię Marii Łucji od Jezusa i Niepokalanego Serca. Do 
końca życia siostra Łucja pozostała w klasztorze w Coimbrze. Napisała książ-
kę „Apele orędzia z Fatimy”, przetłumaczoną bardzo szybko na sześć języ-
ków (włoski, hiszpański, niemiecki, węgierski, polski, angielski) i dającą od-
powiedzi na wiele pytań o objawienia, zadawane jej przez wiele lat.

Siostra Łucja

Fot. Archiwum
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– Ale wy chyba jesteście wierzący? – Tak. Ola wierzy w pieniądz, Kinga w czat, a ja 
w listę wyborczą nr 6. – Tak na pytanie ojca odpowiedział młody człowiek, bohater 
filmu „Pogoda na jutro”. Czy rzeczywiście tak wyglądają główne wartości współcze-
snej młodzieży? Z czym tak naprawdę identyfikują się młodzi?

Co jest dla mnie najważniejsze? Ro-
dzina, miłość, dobra praca – jed-

nym tchem wymienia Agata, lat 21. Pyta-
na, co oznacza dla niej dobra praca, mówi, 
że powinna być przede wszystkim satysfak-
cjonująca, a suma wpływająca na konto musi  
pozwolić na godne życie. 

Dla Pawła, lat 20, godne życie zaczyna 
się od 2 tys. zł miesięcznie. – Nie wyobra-
żam sobie, żebym mógł zarabiać mniej, cho-
ciaż jestem świadomy tego, że dla wielu roz-
poczynających kariery zawodowe to raczej 
kosmiczna suma – wyjaśnia. Wie też, że do-
bre zarobki, to udział w „wyścigu szczurów” 
i praca po kilkanaście godzin dziennie. 

Rodzina? 
Tak, ale nie teraz

W związku z tym, plany o założeniu ro-
dziny muszą trochę poczekać. Rodzina waż-
na jest też dla Doroty, lat 23. – Dlaczego? 
Bo daje wszystko to, co najlepsze: miłość, 
oparcie, bezpieczeństwo, bliskość – mówi. 
Ale zaraz dodaje, ze ślub weźmie dopiero 
za kilka lat. Rodzina według niej, to przede 
wszystkim odpowiedzialność. 

Choć młodzi akceptują wolne związki i 
samotne macierzyństwo, to marzą o ślubie. 
W głowach pielęgnują wyidealizowany ob-
raz tradycyjnego modelu rodziny, w których 
dwoje ludzi będzie dla siebie partnerami. 

Młodzi ludzie z ostrożnością podchodzą 
do polityki. – Mam 20 lat i nie głosowałem 
w ostatnich wyborach  – zdradza Michał. Na 
sugestie, że powinien korzystać z możliwo-
ści wyboru, jakie daje demokratyczne pań-
stwo, reaguje niemal alergicznie. 

– Przecież mój głos niczego nie zmieni 
– przekonuje. – Pamiętam, jak kolega brał 
się za politykę. Zaczął działać w Ruchu Mło-
dzieżowym jednej z partii. Miał szczytne 
cele, wiele pomysłów. Ale jak zobaczył, jak 
to wszystko wygląda od środka, to dał sobie 
spokój – opowiada Michał.

Dziś 27 proc. młodych mówi, że wiara jest w ich życiu ważna, a 40 proc. 
– że raczej ważna. Przyznają, że ich wiarę umacniał Jan Paweł II

Młodzi (bez)ideowcy!?

Są też inne zdania w tej kwestii. – Myślę, 
że zaangażowanie się młodych ludzi w poli-
tykę, to jedyny sposób, żeby coś w tym kra-
ju zmienić – przekonuje Jola, lat 23. – To my 
najlepiej wiemy, czego tak naprawdę nam 
trzeba. Nie możemy tylko narzekać, trzeba 
zacząć działać – dodaje. 

Młodzi ludzie niestety zaczynają zatra-
cać tożsamość narodową. – Wiązałbym to ze 
złą sytuacją gospodarczą i ciągłymi informa-
cjami o aferach – mówi Piotr, lat 25. 

Dla wielu pojęcia ojczyzna i patriotyzm 
to puste słowa, a honor przyćmiony jest pę-
dem ku karierze. – Wychowałem się w tym 
kraju, ale z przyjemnością zamienię go na 
inny – mówi Marcin, lat 21. – Jestem przy-
gotowany na to, że po studiach wyjadę za 
granicę. Nic mnie nie trzyma w Polsce, zu-
pełnie nic. No, może poza rodziną i znajo-
mymi, ale z nimi mogę kontaktować się za 
pomocą maili. Teraz jestem nie tyle Pola-
kiem, co Europejczykiem – dodaje.

Religia, 
ale bez zakazów

Do niedawna można było spotkać się ze 
stwierdzeniem, że ze swoim podejściem do 
wiary lepiej jest się nie wychylać. – Trud-

no było przyznać się, że jesteśmy wierzący, 
bo by nas ośmieszyli, wepchnęli do ciemno-
grodu i powiedzieli, że jesteśmy nie trendy 
– wyjaśnia Wojtek, lat 20. 

Dziś 27 proc. młodych mówi, że wiara 
jest w ich życiu ważna, a 40 proc. – że raczej 
ważna. Przyznają, że ich wiarę umacniał Jan 
Paweł II. Aż 85 proc. młodych uczestniczy-
ło w uroczystościach związanych z jego po-
grzebem. Papież dla co drugiego młodego 
Polaka był moralnym autorytetem, a dla co 
trzeciego – duchowym przewodnikiem i po-
stacią, która jednoczyła ich pokolenie. Dziś 
z dumą przyznają, że należą do pokolenia JP 
II. Tak określa się ludzi, którzy urodzili się w 
czasie trwania pontyfikatu kard. Wojtyły. 

– Cieszę się z faktu, że należę do tego po-
kolenia. Owocem tego czasu jest moja teraź-
niejszość: ugruntowanie wiary w Chrystusie, 

odpowiedzialność za życie, 
cele, do których dążę i decy-
zje, jakie podejmuje – mówi 
Kasia. – A ja uważam, że Jan 
Paweł II był jakimś wyznacz-
nikiem, drogowskazem, a 
zarazem gwarantem katoli-
cyzmu w Polsce i na świecie. 
I myślę, że dlatego jego 
śmierć została tak przeżyta 
– dodaje Michał. 

W świecie przechodzą-
cym przez etap kryzysu więk-
szości wyznawanych war-
tości, przesłanie papieskie 
było i jest doskonałą alterna-
tywą dla wciąż poszukujące-

go młodego człowieka. –  Łatwość identy-
fikacji z poglądami Jana Pawła II w oczywi-
sty sposób wpływa na ich popularność. Jed-
nak pomimo uznania dla  osoby  Jana Paw-
ła II, jego nauczania i stylu duszpasterskiego, 
znaczna część młodych ludzi pójdzie zapew-
ne na kompromis, bo w swej praktyce życio-
wej uzna papieskie wymagania duchowe czy 
moralne za zbyt wysokie. 

Niestety, większość pytanych nie zgadza 
się z poglądami Kościoła, choćby na antykon-
cepcję. A o co modlą się młodzi? W pierw-
szym rzędzie wymieniają zdrowie, zaraz po-
tem – opiekę nad rodziną, szczęście, pracę, 
pieniądze, dobre wyniki w nauce i sukces.

Jedno jest więc pewne: młode pokolenie 
jest zróżnicowane.  n

Kinga Ochnio

POKOLENIE JP II O SOBIE

Młodzi uważają że Jan Paweł II był jakimś wyznacznikiem, 
drogowskazem, a zarazem gwarantem katolicyzmu w Polsce 
i na świecie. Dlatego jego śmierć została tak bardzo przeżyta.

Fot. Artur Stelmasiak
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Justyna Kowalska

Pamiętam, że kiedy miałam 10 lat stałam w tłumie ludzi przy ulicy Żwirki 
i Wigury i czekałam, aż  przejedzie Papież i pomacha nam ręką. Ktoś wziął 
mnie na ramiona i podniósł do góry, żebym mogła lepiej widzieć. Kiedy uj-
rzałam jego jasną postać, do oczu napłynęły mi łzy… Łzy szczęścia – uderzy-
ła mnie fala dobroci i ciepło, które przekazywał Jan Paweł II.

„My” – to właśnie pokolenie Jana Pawła II, w pełni 
świadome roli, jaka została nam powierzona

W nas jest siła!

POKOLENIE JP II O SOBIE

W zeszłym roku znowu stałam 
w tłumie, ale już jako doro-

sła. Trzymaliśmy się za ręce i płakaliśmy. 
Tym razem były to łzy smutku i bólu po 
utracie naszego przewodnika duchowego. 
Wzdłuż całej ulicy, nazwanej jego imie-
niem, paliły się znicze, a my łącząc się w 
żałobie, obiecywaliśmy sobie, że pamięć 
po nim nigdy nie przeminie, że dochowa-
my wierności jego słowom, że będziemy 
żyć zgodnie z przykazaniami.

Nadzieja na każdy dzień

W życiu szukamy czegoś więcej, niż 
bezmyślnej konsumpcji, zabawy i pie-
niędzy. Chcemy dotrzeć do sedna i sen-
su życia, odkryć miłość, Boga i otworzyć 
się na innych. Taką drogę obraliśmy wła-
śnie dzięki Ojcu Świętemu. To on otwo-
rzył nam oczy na wiele spraw w „Liście do 
Młodych”. Udowodnił, że sensem jest by-
cie w życiu podmiotem a nie przedmiotem, 
jakim czyni nas kultura masowa. 

Każdy z nas jest indywidualnym, niepo-
wtarzalnym i pięknym tworem Boga. Sza-
nując i przestrzegając przykazań, kocha-
jąc tak jak w „Pieśni nad pieśniami”, mo-
żemy stworzyć lepszą rzeczywistość. Zale-
ży to wyłącznie od nas, a „my” to właśnie 
pokolenie Jana Pawła II, w pełni świadome 
roli, jaka została nam powierzona. Misja i 
posłannictwo Jana Pawła Wielkiego spra-
wia, że posiadamy odwagę bycia wolnym, 
odwagę tworzenia niezmiennej rzeczywi-
stości dobra, która daje nadzieję na każdy 
dzień. Jest to rozpoczynająca się historia 
ludzi, którzy pragną bronić swojej godno-
ści na każdej płaszczyźnie życia. I rzeczy-

wiście, gdy zabrakło naszego przewodni-
ka poczuliśmy się w jakiś sposób zagubie-
ni, Nie pozostaliśmy jednak pozbawieni na-
dziei. Papież patrzy na nas z nieba, a tu zo-
stawił nam wielki skarb w postaci swojej 
spuścizny. Czując się zagubieni, potrzebu-

jąc porady i wskazówki, możemy sięgnąć 
do jego encyklik, w których jest zawarta 
nauka, właściwa ścieżka, którą powinni-
śmy podążać.

Jak żyć

Głośne jest zło, głośna zabawa i głośna 
demoralizacja. Na ulice wychodzą ludzie, 
którzy zapomnieli, co znaczy prawdziwie 
żyć i kochać, zapomnieli jak brzmią przy-
kazania, których winniśmy przestrzegać. 

Jakże mamy się rozwijać, jak żyć i za-
kładać rodziny, kiedy na co dzień dotyka 
nas zło, a szanse obrony są coraz słabsze. 
My – pokolenie JP II mamy zadanie przy-
wrócić właściwy bieg życiu, pchnąć maszy-
nę, jaką jest świat, na właściwe koleiny. 

W Sollicitudo rei socialis Jan Paweł II 
przypomina: „(...) sam Pan Jezus, w przy-
powieści o talentach, zwraca uwagę na su-
rowość, z jaką został potraktowany ten, któ-

ry odważył się ukryć otrzymany dar: »Słu-
go zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, 
gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdziem nie 
rozsypał (...). Dlatego odbierzcie mu ten ta-
lent, a dajcie temu, który ma dziesięć talen-
tów,« (Mt 25,26-28). My, którzy, otrzymuje-
my dary Boże, aby owocowały, winniśmy 
»siać« i »zbierać«. Jeśli tego nie czynimy, 
będzie nam odebrane i to, co mamy”. 

Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę, zatem 
nie możemy pozwolić, żeby one za sprawą 
szatana powróciły. Jakże mamy dzieciom 
tłumaczyć, co robi dwóch mężczyzn całują-
cych się publicznie? Jak wytłumaczyć tych, 
którzy w imię dżihadu zabijają niewinnych? 
Dlaczego rola kobiety ma się sprowadzać 
do roli przedmiotu? Trafną ocenę rzeczywi-
stości przedstawił Jan Paweł II w Familiaris 
consortio: „Dzisiaj zasady chrześcijańskiej 
moralności małżeńskiej bywają w wielu 
kręgach przedstawiane w krzywym zwier-
ciadle. Usiłuje się narzucić środowiskom, a 
nawet całym społeczeństwom, model, któ-

ry sam sie-
bie ogła-
sza »postę-
powym« i 
»nowocze-
snym«. Nie 
zauważa się 
przy tym, że 
w tym mo-
delu – czło-
wiek, a chy-
ba zwłasz-
cza kobieta, 
z podmio-
tu zamienia 
się w przed-
miot.”    

W nas jest siła do podjęcia wysiłku, 
by powstrzymać destrukcję, która swo-
imi mackami zagarnia rzesze młodych lu-
dzi, którzy odeszli od Boga w poszukiwa-
niu niewiadomego. Nie trudno dostrzec, 
że prawdziwego Boga zastępują nam rze-
sze materialnych bożków, których wartość 
sprowadza się do pieniądza, sławy, seksu, 
używek, a tym samym do szeroko pojmo-
wanego hedonizmu. Powinniśmy zdać so-
bie sprawę, że to w naszych rękach leży 
kreowanie przyszłości. Czasami zwykła 
rozmowa, pokazanie dobra poprzez samą 
postawę, które jest ciche i zbawienne, 
może uratować drugą osobę. 

My – pokolenie JP II – możemy spra-
wić, że ludzie zamiast biegać w amo-
ku, krążyć w ciemności, będą uśmiechać 
się do siebie nawzajem, gdyż znajdą sens 
– sens który pokazał nam Wielki Człowiek 
- Jan Paweł II. n

„W Was jest nadzieja, ponieważ Wy 
należycie do przyszłości, a zarazem 
przyszłość do Was należy.”

                                   Jan Paweł II

Wzdłuż całej ulicy, nazwanej jego imieniem, paliły się znicze, a my łącząc się w 
żałobie, obiecywaliśmy sobie, że pamięć po nim nigdy nie przeminie…

Fot. Artur Stelmasiak
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Dokąd 
zmierzamy?

– Jak dzisiaj możemy pomóc młodemu 
człowiekowi, który znajduje się na rozdro-
żu życia?

– Są różne rozdroża ludzkiego życia. 
Jedne dotyczą np. wyborów zawodowych, 
inne zaś duchowych. Dobrze jest więc jak 
najpełniej informować młodych ludzi, aby 
mogli podejmować swe decyzje w oparciu 
o jak największą liczbę wiadomości. Dobrze 
jest też pomagać im odróżniać dobro od zła, 
wskazywać na moralny wymiar ludzkich 
wyborów. Takim drogowskazem nie tylko 
dla mlodzieży był w ostatnim ćwierćwieczu 
Jan Paweł II, który miał do zaproponowania 
pozytywną ofertę duchową i intelektualną.  

– Dlaczego narodowe przeżycie śmierci 
Jana Pawła II stało się jednorazowym aktem 
solidarności? Czy tak jest?

– Międzypokoleniowe przeżycie śmierci 
Papieża Polaka, jakie miało miejsce w kwiet-
niu 2005 r., było stanem głębokiej solidarno-
ści nie tylko w polskim Kościele, lecz również 
w narodzie. Odbywało się to jednak głów-
nie na poziomie wzruszeń, emocji i afektów. 
Trudno natomiast przesądzać, na ile przekuje 
się to na trwałe postawy, zachowania czy po-
glądy. Dopiero najbliższe lata pokażą, czy ist-
nieje coś takiego, jak „pokolenie JP II”. Okaże 
się bowiem, na ile potrafimy żyć tymi ideami, 
które starał się zaszczepić nam Jan Paweł  II. 
Śmierć Papieża nie zakończyła formowania 
sumień. Kształt naszego wnętrza na każdym 
etapie życia  wskazuje, kim naprawdę jeste-
śmy. A nasze konkretne, nawet najmniejsze 
czyny, są tego wyrazem. Czas egzaminu do-
piero przed nami.

– Jaki system wartości jest związany 
z młodym pokoleniem? Czy od posiadane-

Dopiero najbliższe lata pokażą, czy istnieje coś 
takiego, jak „pokolenie JP II”

Z GRZEGORZEM GÓRNYM, 
redaktorem naczelnym tygodnika „Ozon” 

rozmawia Mariusz Marczuk

go systemu wartości zależy jakość tego eg-
zaminu?

– Najnowsze badania socjologiczne stwier-
dzają, że obecnie młodzi Polacy w wieku od 18 
do 24 roku życia są bardziej konserwatywni niż 
pokolenie ich rodziców oraz bardziej konser-
watywni niż ich rówieśnicy z innych krajów 
Europy. W związku z tym socjologowie uku-
li nawet termin „4R”, gdyż zauważyli, że pol-
ska młodzież odwołuje się do takich wartości, 
jak: Rodzina, Religia, Rozsądek, Rynek. Tak 
więc wśród młodych istnieje poważny poten-
cjał pozytywnych wartości. Powstaje tylko py-
tanie, czy ten potencjał zostanie należycie wy-
korzystany. Przemiany kulturowe, społeczne i 
obyczajowe sprawiają, że sytuacja nieustannie 
się zmienia, wobec czego nie ma gwarancji, że 
coś zostało nam dane raz na zawsze. Dopełnia 
tego faktu nieustanny proces  kształtowania po-
staw młodego człowieka, który jest podatny na 
wszelkie, zaproponowane mu oferty. Boryka się 
z wyborem dobra lub zła, dokonuje wyboru po-
między być a mieć, jak wielu innych.

– Jak zatem młodzi mają żyć w otocze-
niu, kiedy widzą sejmowe kłótnie, a media 
w przeważającej mierze ukazują negatyw-
ną stronę życia?

– Jan Paweł II wzywa do budowania cywi-
lizacji miłości. Nie da się jednak tego zadekre-
tować politycznie. Nie można nikogo zmusić do 
przyjęcia takiej czy innej postawy. To powinno 
raczej dziać się oddolnie. Najlepszym przykła-
dem działań w tym kierunku mogą być Stany 
Zjednoczone z bardzo żywotną, zdolną do sa-
moorganizacji społecznością chrześcijańską. 
W Polsce jest duży potencjał chrześcijański, 
ale jakby niewykorzystany społecznie. Szacu-
je się, że około miliona osób angażuje się w róż-
ne ruchy, wspólnoty i duszpasterstwa katolickie. 

Jest to nieporównywalne z krajami Europy Za-
chodniej. Zresztą nietrudno dostrzec, jak spo-
łeczność Zachodu coraz częściej wybiera war-
tości, które trudno takimi nazwać. Unicestwiają 
one wartość człowieka, sprowadzają się do he-
donistycznego sposobu życia. Rzadko mają coś 
wspólnego z chrześcijańskim modelem życia. 
Przedkłada się to również na życie publiczne. A 
szkoda, bo przeprowadzone niedawno badania 
wskazują, że zachodzi pewna ciekawa współ-
zależność – otóż im bardziej aktywnie uczest-
niczymy w życiu Kościoła, tym bardziej wzra-
sta nasz poziom akceptacji dla reguł demokracji 
oraz nasze zaangażowanie w budowanie społe-
czeństwa obywatelskiego. 

– Więc jaka jest recepta na życie mło-
dych?

– Wiara, nadzieja, miłość – to jest najlepsza 
recepta. Tego nie da się jednak nauczyć 
z najlepszych nawet podręczników. Można to 
podpatrzyć natomiast u ludzi, którzy całym 
swoim życiem świadczą o prawdziwości 
wyznawanych przez siebie wartości. Taką 
osobą był na pewno Jan Paweł II, który zawsze 
odwoływał się do tej lepszej strony każdego 
z nas.   

– A jaka jest recepta na rozumienie mi-
łości?

– Miłość to najdoskonalsza z form rela-
cji między osobami. To bezinteresowny dar z 
siebie, jaki jedna osoba składa drugiej. Ma to 
oczywiście związek z afektami czy uczucia-
mi, ale nie może ograniczać się tylko do stro-
ny emocjonalnej. Miłość najbardziej przejawia 
się w głębokiej wewnętrznej postawie i spraw-
dza się zwłaszcza wtedy, gdy mija oczarowanie 
i opadają emocje. Przemawia przez fakty, nie 
tylko przez słowa.  n
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Ksiądz Jan Twardowski 1915-2006

Życie jak różaniec
Milena Kindziuk

Żegnały go tysiące ludzi. Najpierw 
w warszawskim kościele sióstr wi-

zytek, gdzie była wystawiona trumna. Pro-
sta, dębowa, bardzo zwyczajna. Na niej le-
żał Mszał, stuła, kielich mszalny i biret. 
Wokoło kwiaty, rysunki dzieci, zdjęcia. 
I czarno-biały portret księdza. Za klasz-
torną kratą modliły się siostry zakonne. 
A z głośników rozlegał się śpiew ptaków.  

Potem było pożegnanie uroczyste. „Na-
puszone” – jak powiedziałby poeta. W Ba-
zylice św. Krzyża oprawa bardzo nie „twar-
dowska”, choć na taką właśnie zasłużył. 
Wreszcie pochówek – w miejscu dla wiel-
kich Polaków: w krypcie Świątyni Bożej 
Opatrzności w warszawskim Wilanowie. 

Co tak naprawdę sprawiało, że ksiądz 
– poeta gromadził wokół siebie takie tłu-
my? Że wciąż znajdują się miłośnicy jego 
poezji – mimo że czasy są bardzo niepo-
etyckie? Jaki naprawdę był? I co przycią-
gało w jego wierszach?

Nie przyszedłem
 pana nawracać

Tak naprawdę długo był poetą nieznanym. 
Do 1970 roku niewielu czytało jego poezję. 
Mało kto wiedział, że w ogóle jest. Jego talent 
odkrył Jerzy Zawieyski. W swoim „Dzienni-
ku” odnotował pod datą 28 lipca 1955 roku: 
„Zaszedłem na Żoliborz do znakomitego po-
ety księdza Twardowskiego. Czytał mi swoje 
wiersze, jeden z nich jest mnie dedykowany. 
Wiersze są zadziwiające prostotą i pięknością. 
Jest w nich ogromny urok. Są autentyczną po-

Zamiast śmierci
racz z uśmiechem
przyjąć Panie
pod Twe stopy
życie moje
jak różaniec 
– takie słowa podyktował ksiądz Twar-
dowski, gdy leżał na łożu śmierci. Ale 
tak naprawdę nie umarł, tylko „wy-
mknął się naszym oczom”. Śmierć bo-
wiem zawsze stanowiła dla niego jedy-
nie przejście. Była znakiem, że po pro-
stu „trzeba iść dalej”.

ezją (...). Twardowski mówi najzwyklejszym 
słowem o Bogu, mówi tak, jak się modli. 
Dlatego jego poezja jest czymś jak religia”.
To dzięki staraniom Zawieyskiego w 1959 
roku ukazuje się pierwszy powojenny to-
mik ks. Twardowskiego „Wiersze”. Po nim 
znów cisza. Do 1970 roku, gdy ukazały się 
„Znaki ufności”, które przyniosły mu sła-
wę. Później były „Niebieskie okulary”, „Któ-
ry stwarzasz jagody”, „Rwane prosto z krza-
ka”. Tom „Nie przyszedłem pana nawra-
cać” przynosi poecie niebywały sukces.
Jan Twardowski to rocznik 1915. Gdy się uro-
dził, po ulicach Warszawy jeździły dorożki. 
Trwała pierwsza wojna światowa. Rosjanie 
wyszli z miasta. Ich miejsce zajęli Niemcy.
Mieszkał w Warszawie przy ulicy Elek-
toralnej, w czteropokojowym mieszkaniu 
po znanym pisarzu Melchiorze Wańkowi-
czu, który się stamtąd wyprowadził. – Pa-
miętam, w pobliżu domu były pamiątkowe 
tablice poświęcone Słowackiemu i Mal-
czewskiemu – wspominał ks. Twardowski.

Wychowywał się z rodzicami, babcią i trze-
ma siostrami. – Był to dom bardzo tradycyjny 

– mówił. – W Zaduszki zwykle od-
wiedzaliśmy groby na Powązkach, 
a w Wielkanoc całą rodziną cho-
dziliśmy ze święconką. Zazwyczaj 
do parafialnego kościoła św. Ka-
rola Boromeusza przy Chłodnej.
Matkę Amelię od zawsze ksiądz 
uważał za świętą. Przez całe ży-
cie ciężko pracowała, cierpliwie 
zajmowała się domem i dzieć-
mi. Ojca – po którym też odzie-
dziczył imię Jan – darzył wielkim 
szacunkiem. Lubił, kiedy czytał 
na głos książki: „Dziady” Mickie-
wicza czy na przykład Sienkiewi-
czowską „Trylogię”. Albo gdy pro-
wadził syna do muzeów, na kon-
certy lub do teatru. Dziadka na-
tomiast zapamiętał, jak przycho-
dził w odwiedziny ubrany w mun-
dur z powstania styczniowego.
W Warszawie ukończył renomo-
wane gimnazjum imienia Tade-
usza Czackiego. Dzisiejsi ucznio-
wie i absolwenci tej szkoły są z 
tego bardzo dumni. Pierwsze wier-
sze, jako siedemnastolatek, opubli-
kował na łamach Kuźni Młodych. 

Z tamtych czasów pamiętał go krytyk literac-
ki Ryszard Matuszewski: „Janka Twardow-
skiego znałem tak dawno, że aż wstyd po-
wiedzieć. Poznaliśmy się na przełomie 1931 
i 1932 roku w redakcji międzyszkolnego pisma 
młodzieży szkół średnich. W redakcji odby-
wały się wieczory autorskie młodych poetów” 
– wspominał na łamach „Nowych Książek”.
W 1935 roku Jan Twardowski rozpoczął stu-
dia: filologię polską na Uniwersytecie War-
szawskim. – Miałem znakomitych profe-
sorów: Wacława Borowego, Juliana Krzy-
żanowskiego, Zofię Szmydtową – mó-
wił. Pierwszy tomik poetycki „Powrót An-
dersena” wydał jeszcze w czasach studenc-
kich, w 1937 roku, gdy na literackich salo-
nach święcił triumfy Kazimierz Wierzyński 
nagradzany za „Laur Olimpijski”. Później, 
przez wiele lat, pisał właściwie do szuflady.
Po wojnie sporadycznie drukował w „Tygo-
dniku Powszechnym”. Pierwsze jego wier-
sze zaniósł tam Wojciech Żukrowski, przed-
wojenny kolega. Jerzy Turowicz od razu je 
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opublikował. Był to rok 1946. Krytyk literac-
ki Ryszard Matuszewski o próbkach tej twór-
czości jest najlepszego zdania. – Wiersze były 
od razu przepiękne, zresztą i te dawniejsze, 
młodzieńcze zawsze mnie zachwycały.

Własnego kapłaństwa 
się lękam

W czasie wojny był w Armii Krajo-
wej: brał udział w Powstaniu Warszaw-
skim, choć nigdy o tym nie wspominał. 
Wprowadził go do konspiracji mąż najstar-
szej siostry. Wybuch powstania zastał Jana 
Twardowskiego na ulicy Płockiej. Prze-
woził paczki. Dziś przypuszcza, że z bro-
nią, pieniędzmi i gazetkami. Już w pierw-
szych dniach został ranny i znalazł się w 
szpitalu powstańczym. Gdy opatrzono 
mu rany, przeszedł do akcji na ul. Kruczą. 
Wejście Sowietów zastało go w miejscowo-
ści Końskie na Kielecczyźnie. Rodzinę od-
nalazł w Radomiu, gdzie mieszkała jedna z 
sióstr. Potem rodzice przenieśli się do Ka-
towic. Do Warszawy nigdy już nie wróci-
li, bo ich dom na Elektoralnej spalili Niem-
cy. Zresztą ojciec wkrótce umarł na tyfus.
Jan Twardowski wrócił do Warszawy, by 
kontynuować studia. Zdarzyło się też coś 
nieoczekiwanego. – Pewnej nocy przy-
śniło mi się, że jestem księdzem – mówi. 
Było to po upadku Powstania Warszaw-
skiego, kiedy wiele zastanawiał się nad 
tym, dlaczego ocalał, skoro tak wielu ko-
legów i znajomych zginęło. Wkrótce, jesz-
cze w 1945 roku, wstąpił do seminarium, 
jednocześnie kończył polonistykę (pracę 
magisterską obronił w 1947 roku). 4 lip-
ca 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie.
Niedługo po nich napisał: „własnego ka-
płaństwa się boję / własnego kapłaństwa 
się lękam / i przed kapłaństwem w proch 
padam / i przed kapłaństwem klękam”.
Ks. Twardowski: – Gdy ksiądz pisze wier-
sze, wychodzi poza getto religijne. Trafia 
do człowieka inaczej, niż tylko przez ka-
zanie czy rekolekcje. Bo przecież są lu-
dzie, do których tamte formy nie docierają.
Pisał: „Wierzących niewierzących / wszyst-
kich nas połączy / ból niezasłużony / co zbli-
ża do prawdy”. Garnęli się więc do niego 
wszyscy. Ksiądz opowiada: – Kiedyś przy-
chodził pewien artysta, który do końca ży-
cia deklarował się jako niewierzący. Ucho-
dził za komunistę. Byłem zdziwiony, kiedy 
okazało się, że czyta moje wiersze. Czuł chy-
ba w sobie jakąś wewnętrzną pustkę. Bardzo 
go lubiłem.

Śpieszmy się kochać ludzi

Najbardziej znany wiersz: „Śpieszmy 
się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” 

ks. Twardowski zadedykował znanej po-
etce, Annie Kamieńskiej, która przy nim 
się nawracała. – Wiedziałem, że w du-
szy Anny dzieją się sprawy Boże – wy-
znaje w „Rozmowach pod modrzewiem” 
ks. Waldemarowi Wojdeckiemu – chociaż 
nie śmiałem pytać o jej stosunek do wia-
ry. Potem dowiedziałem się, że wyspo-
wiadała się podczas pobytu w Rzymie. 
Zrozumiałem, że stałem się narzędziem 
Bożej łaski. Byłem wzruszony, bo nig-
dy sam nikogo nie umiałem nawracać. To 
Pan Bóg ją nawracał, nie ja – precyzuje.
Zawsze tak czynił, gdy była o nim mowa. 
Dbał, by nie zasłonić sobą Boga: „Żebym 
nie zasłaniał sobą Ciebie / nie zawracał Ci 
głowy / kiedy układasz pasjanse z gwiazd”.
W trudnych stalinowskich czasach prze-
żywał też sytuacje zabawne. Ksiądz opo-
wiadał: – Przyszedł kiedyś do klasy wizy-
tator i pokazał dzieciom portret Żymier-
skiego. Kto to? – zapytał. Jeden z uczniów 
odpowiedział: – Marszałek Piłsudski. Po-
tem zapytał: A kto w Polsce rządzi? 
– Pan Jezus – odpowiedziało dziecko.
Ale o czasach powojennych ksiądz opowia-
dać nie lubił. W poezji jedynie wspomniał: 
„Byłem Ci wierny w czasach Stalina...”
W stanie wojennym polityką się nie 
zajmował. – Nigdy nie byłem poli-
tykiem, zawsze pozostawałem z dala 
od bieżących wydarzeń – mówił. Ra-
czej pochłaniała go działalność dusz-
pasterska, rozmowy z ludźmi, spo-
wiedzi, no i pisanie, rzecz jasna.
W tym okresie uczestniczył w wieczorach 
poetyckich. Jerzy Zelnik, aktor, wspomi-
nał: – Z księdzem zetknąłem się po raz 
pierwszy w stanie wojennym, kiedy czy-
tałem jego wiersze w kościele Najświęt-
szej Maryi Panny na Nowym Mieście w 
Warszawie.

Wyć albo nie wyć
– to wielkie pytanie

Dużo czytał – jak zresztą przysta-
ło na absolwenta filologii polskiej. Z 
prozy wymieniał klasyków: Sienkiewi-
cza, Żeromskiego, ale także na przy-
kład Prousta. Ze współczesnych chęt-
nie: Kamieńską, Herberta, Poświatowską. 
Choć, jego zdaniem, nie ma poetów wiel-
kich i małych, są tylko różni od siebie.
Mimo, że pracę magisterską pisał na te-
mat „Godziny myśli” Juliusza Słowac-
kiego, romantyzm nie był jego ulubio-
ną epoką literacką. Ksiądz najbardziej 
cenił barok. Obecny w nim język prze-
ciwstawieństw, paradoksów, zaskakują-
cych point, jest bliski możliwości mó-
wienia o Bogu. Bo o Nim można mó-

wić tylko językiem paradoksów.Sam pi-
sał głównie w wakacje. – Nie czekam na 
natchnienie – zapewniał. Kiedy wyjeż-
dżał poza Warszawę, przyrodę widział, 
słyszał, czuł. I tak powstawały wiersze.
Chętnie odwoływał się do innych twór-
ców. Znał na pamięć ich utwory. Nie-
kiedy cytował, specjalnie zmieniał ich 
sens. Wychodzą wtedy zabawne parafra-
zy, gorzkie: „Miej serce i nie patrz w ser-
ce / odstraszy cię kochać”, lub zabaw-
ne „wyć albo nie wyć – to wielkie py-
tanie”. Z aluzji literackich słynął tak-
że jako wykładowca literatury pięknej w 
warszawskim seminarium duchownym. 
„A piłować cię tak będę jak ten Kuba 
swoją nogę” – powiedział kiedyś na eg-
zaminie do jednego z kleryków – obec-
nego biskupa, Józefa Zawitkowskiego.
Od zawsze interesowało go Pismo Świę-
te. Lubił je czytać i rozważać. Prof. Anna 
Świderkówna, autorka popularnych ksią-
żek o Biblii wspomina: – Od 1961 roku, 
przez 30 lat spotykaliśmy się u niego co 
tydzień, czytaliśmy fragmenty Ewangelii 
i próbowaliśmy ją interpretować. Pamię-
tam, często obmyślał temat kazania czy 
rekolekcji. Wiele się nawzajem od sie-
bie uczyliśmy.

Najważniejsza jest miłość

Znajomi księdza uważają, że tajem-
nica wielkiego sukcesu tej poezji tkwi w 
jej prostocie. Znana aktorka, Anna Neh-
rebecka: – Ta poezja przemawia do 
wszystkich, dobrych i złych, wierzą-
cych i obojętnych, do dzieci i dorosłych.
Prof. Anna Świderkówna: – Z tych wier-
szy bije naturalność i prawdziwa poko-
ra. Bo Jan Twardowski to najbardziej po-
korny ksiądz, jakiego w życiu spotkałam.
Waldemar Smaszcz, krytyk literacki: – Pa-
miętam, że mieliśmy jechać do Łodzi na 
wieczór autorski. Gdy przyjechałem po 
księdza, zauważyłem, że ma na sobie nową 
sutannę i płaszcz. „Znakomicie ksiądz wy-
gląda” – powiedziałem. Usłyszałem: „Na-
prawdę, to widać? To idę się przebrać!”.
Ks. Twardowski: – Wiersze są moją sła-
bością, zawsze chciałem je pisać, lecz nie 
umiałem. To wielka łaska Pana Boga, że lu-
dzie je czytają. Jestem wzruszony, zwłaszcza 
teraz, kiedy chodzę z torbą, kijem i śmierć 
już kiwa do mnie serdecznym palcem.
– Co w tej poezji jest najważniejsze? – za-
pytałam go kiedyś. – Miłość, jak w życiu 
– powiedział. n

Milena Kindziuk jest autorką książ-
ki „Zgoda na świat. Rozmowy Z ks. Ja-
nem Twardowskim.” Kraków 2001
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Z mediami, zwłaszcza audiowizual-
nymi, nikt jeszcze nie wygrał. Boją 

się ich wszyscy, a przede wszystkim polity-
cy. Gdy w medialnej debacie któryś z nich 
nieśmiało napomknie o jakimś konkretnym 
nadużyciu ze strony mediów, natychmiast 
pada ironiczne pytanie: czy to oznacza, że 
wszystkiemu winne są media? W tym mo-
mencie polityk ów jest skończony. Okazuje 
się, że nie tylko nie rozumie mediów, ale i 
demokracji. Ośmielił się bowiem zakwestio-
nować ich ontologiczną bezgrzeszność, wy-
nikającą z faktu, że one tylko odzwierciedla-
ją rzeczywistość i są w tym na dobra spra-
wę nieomylne. Manipulacja? Stronniczość? 
Może gdzieś na Białorusi czy w Chinach, ale 
nie w Polsce, gdzie wolne i niezależne me-
dia stoją na straży ładu konstytucyjnego i de-
mokracji.

O tym, jak naprawdę nasze media 
– zwłaszcza trzy największe stacje telewi-
zyjne, czyli TVP, „Polsat” i TVN – służą 
demokracji, mogliśmy się przekonać pod-
czas ostatniej kampanii wyborczej prezy-
denckiej i parlamentarnej, a także w okre-
sie formowania się rządu Kazimierza Mar-
cinkiewicza i budowania dla niego zaple-
cza w Sejmie. Nawet co uczciwsi zwolen-
nicy Platformy Obywatelskiej z zażeno-
waniem przyznawali, że brak bezstronno-
ści tych mediów przekroczył wszelkie gra-
nice przyzwoitości. Dziennikarze, których 
rolą jest bezstronne informowanie o poglą-
dach i zamierzeniach wszystkich stających 
w szranki wyborcze partii i polityków, oka-
zali się w zdecydowanej większości fanaty-
kami Donalda Tuska i Platformy Obywatel-
skiej, a zaciekłymi wrogami braci Kaczyń-
skich i Prawa i Sprawiedliwości. 

Wśród komentatorów usiłujących wy-
tłumaczyć ten osobliwy sposób sprawowa-
nia dziennikarskiego posłannictwa w syste-
mie demokratycznym pojawiły się opinie, 
że na całym świecie pracownicy mediów 
darzą większą sympatią partie i polityków 
liberalnych, aniżeli konserwatywnych. Jako 
najbardziej spektakularny przykład poda-
je się Stany Zjednoczone, które uchodzą za 
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TVP, „Polsat” i TVN – służą demokracji, mogliśmy się przekonać podczas ostatniej 
kampanii wyborczej prezydenckiej i parlamentarnej

Media – wczoraj i dziś

wzór i ostoję demokracji, a w których 
Partia Demokratyczna ma zawsze lep-
szą prasę niż republikanie. Cały pro-
blem przy tym sprowadzony jest do 
indywidualnych preferencji ideowych 
dziennikarzy. Nikt nie ma odwagi za-
pytać o preferencje właścicieli lub dys-
ponentów tych mediów albo też z góry 
zakłada, że takie preferencje nie istnie-
ją, co raczej kłóci się ze zdrowym roz-
sądkiem. 

W tym momencie mógłby ktoś po-
stawić pytanie: czy dziennikarz nie ma 
prawa do posiadania i wyrażania własnych 
poglądów politycznych? Oczywiście, że ma. 
Pod warunkiem jednak, że wygłasza je jako 
własne opinie. Temu służy publicystyka. 
Każdy publicysta nie tylko może, ale wręcz 
powinien być stronniczy. Wyrazistość poglą-
dów zawsze jest w cenie, nawet jeśli są to 
poglądy nie najwyższej jakości intelektual-
nej. Nikomu też nie wolno zakazać uprawia-
nia publicystyki, choć w przypadku niektó-
rych autorów, takich jak na przykład Janusz 
Majcherek czy Piotr Gadzinowski, zakaz ten 
z ciężkim sercem przychodzi respektować.

Natomiast całkowicie niedopuszczalne 
jest, gdy dziennikarz informacyjny – a do 
tej kategorii zaliczają się moderatorzy tele-
wizyjnych debat – staje się w sposób otwarty 
rzecznikiem jednej z opcji politycznych i tak 
steruje dyskusją, by w jak najlepszym świe-
tle przedstawione zostały preferowane przez 
niego poglądy. Sytuacje takie rażą zwłasz-
cza w mediach publicznych, które w sposób 
szczególny powołane są do równego trakto-
wania wszystkich użytkowników sceny po-
litycznej, jeśli tylko są oni w stanie wylegi-
tymować się jakimś społecznym poparciem. 
Ta bezstronność nie powinna być obca tak-
że prywatnym mediom komercyjnym, które 
muszą dbać o swą wiarygodność, jeśli chcą 
się w ogóle utrzymać na rynku. Po co komu 
telewizja, której nie można ufać.

Nie ulega wątpliwości, że rola me-
diów w systemie demokratycznym sprowa-
dza się do funkcji krytycznej wobec wszel-
kich przejawów zła i nieprawidłowości w 
życiu społecznym, zwłaszcza na uprzywi-

lejowanym jego obszarze, czyli na szczy-
tach władzy. Tutaj usprawiedliwiona bywa 
nawet ich swoista nadwrażliwość. A jednak 
sposób, w jaki traktowany jest przez wspo-
mniane tu stacje telewizyjne obecny rząd i 
jego zaplecze parlamentarne, musi budzić 
niesmak. Fakt porównania Jarosława Ka-
czyńskiego do Hitlera w czołowym progra-
mie publicystycznym „Polsatu” przeszedł 
prawie bez echa. Nie zareagowali nawet 
reprezentujący najwyższe standardy etycz-
ne dziennikarze „Gazety Wyborczej”. Tym-
czasem wszyscy mają w pamięci trwają-
cą tygodniami we wszystkich stacjach te-
lewizyjnych histerię z powodu ujawnienia 
przeszłości wojennej dziadka Donalda Tu-
ska, który – jak się potem okazało – fak-
tycznie, choć niedobrowolnie, służył w We-
hrmachcie.

Nic też dziwnego, że członkowie rządu i 
parlamentarzyści PiS-u znacznie lepiej czu-
ją się w studiach „Radia Maryja” i telewi-
zji „Trwam”, aniżeli przed kamerami TVP, 
TVN czy „Polsatu”, czyhającymi na ich naj-
drobniejsze potknięcie. Nie bez znaczenia 
jest też fakt, że w mediach ojców redempto-
rystów jest znacznie więcej czasu na wypo-
wiedź i komfort samopoczucia, że się nie jest 
dodatkiem do reklamy.

W PRL-u funkcjonujące wówczas środki 
masowego przekazu nazywane były pogar-
dliwie „przekaziorami”. Nie trudno się do-
myśleć, z jakiego powodu. Czy stronniczość 
dzisiejszych, w pełnym tego słowa znacze-
niu, masowych mediów nie jest okazją, by 
przypomnieć sobie takie określenia? n 
 

Zbigniew Borowik
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Czy  kochamy Kościół? To pytanie 
stanowi przewodni motyw medy-

tacji wygłoszonych w 2003 roku w Wa-
tykanie przez o. Raniero Cantalames-
sę, kapucyna, kaznodzieję Domu Papie-
skiego. Zebrano je w niniejszym tomiku. 
Medytacje wygłoszone zostały w formie 
lectio divina i lectio continua, czyli lek-
tury ciągłej danej księgi biblijnej. Książ-
ka omawia szczegółowo List do Efezjan. 
O. Cantalamessa przedstawił niektóre 
teologiczne podstawy nauki o Kościele, 
aby następnie – w drugiej części – uka-
zać ich praktyczne konsekwencje w ży-
ciu duchowym. Jest to przede wszystkim 
miłość do Kościoła. Znakiem tej miłości 
ma być – według Cantalamessy – wyda-
nie za Kościół samego siebie, czyli całe-
go czasu, sił, modlitw, ofiar, uczuć, am-
bicji, planów i interesów. „Idąc śladem 
kolejności tematów zawartych w Liście, 
patrzę na Kościół przez pryzmat czte-
rech klasycznych obrazów: domu, cia-
ła, oblubienicy i matki” – pisze autor..  
(pch)

Oczami świadka

O sytuacji katolików, Polaków i rela-
cjach Kościoła rzymskokatolickiego 

z moskiewskim prawosławiem można się 

Jak kochać Kościół ?
wiele dowiedzieć z książki pt. „Katolik w 
Rosji”. Autor, bp Tadeusz Pikus, prezentuje 
w niej obszerne spektrum przemian religij-
nych, społecznych, politycznych i kulturo-
wych, które zachodziły w Rosji na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych. Bp Pikus w tej 
książce dzieli się osobistymi doświadcze-
niami oraz wspomnieniami z lat 1990–92, 
kiedy był w Rosji duszpasterzem Polaków 
oraz 1992-94, gdy razem z kard. Józefem 
Glempem pielgrzymował po krajach byłe-
go ZSRR. Ostatnia cześć publikacji zosta-
ła wzbogacona o artykuły i wywiady, któ-
rych ksiądz biskup udzielał w prasie. Dzię-
ki lekturze tej książki można się przyjrzeć 
z bliska przemianom społecznym, politycz-
nym i religijnym jakie zachodziły podczas 
transformacji ZSRR w Federację Rosyjską. 
Choć jak pisze we wstępie Autor, nie ma w 
tej książce prognoz, ani analiz powszech-
nie znanych faktów. Są za to szczegóły, 
które naświetlają i pozwalają lepiej zrozu-
mieć opisywane zdarzenia. Publikacja wie-
le mówi też o problemach ludzi, religii i sy-
tuacji Kościołów w ZSRR i Federacji Ro-
syjskiej. (as)

Pomoc w medytacji

O. Augustyn Pelanowski, paulin 
z Krakowa, swoją książkę poświę-

cił pochylonej kobiecie z Ewangelii. Tym 
samym poświęcił ją każdemu z nas. Au-
tor, opierając się wiele na tekstach Pisma 
Świętego, ułatwia nam odnalezienie się 

wśród biblijnych postaci, które spotkał i 
uzdrowił Jezus Chrystus.

Z rozważań paulińskiego zakonni-
ka wynika, że osoby najbardziej „zdoło-
wane” przez los są najbliższe Bogu. „Nie 
trzeba być Bogiem, żeby najwięcej uczu-
cia okazywać tym, którym jest najciężej 
(...). Nawet zwykły, dobry ojciec może 
więcej uczucia okazywać temu dziecku, 
któremu jest trudniej w życiu, niż temu, 
które sobie świetnie radzi” – pisze o. Pe-
lanowski.

Jego książka może być świetną pomo-
cą do codziennej medytacji. Nie trzeba jej 
czytać jak powieści, od początku do koń-
ca. Można wielokrotnie wracać i rozwa-
żać poszczególne fragmenty, które wyda-
ją się szczególnie do nas przemawiać. Wy-
jątkowo ważne, zdaniem autora, myśli są 
wytłuszczone. Dzięki temu łatwiej je za-
pamiętać. Ale ostatecznie nie chodzi tutaj 
najpierw o wiedzę, którą warto posiąść. 
Przede wszystkim chodzi o to, aby pozwo-
lić działać Bogu. Bo chce nas uzdrowić, 
uwolnić od niemocy. (pch)

O. Augustyn Pelanowski OSPPE  
Wolni od niemocy, POMOC – Wydaw-
nictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, 
Częstochowa 2004. 

Jak się troszczyć 
o dobro wspólne

O sprawach Polski i Polaków mówi 
Jan Paweł II w najnowszej książ-

ce IW PAX. Słowa Papieża Polaka doty-
czą czasów od schyłku PRL do odrodzonej 
RP. Słowa Ojca Świętego przeniknięte są 
wielką troską o duchowy kształt Ojczyzny. 
Także o jej moralny rozwój. Papieskie na-
uczanie zawarte w tej publikacji może po-
móc ludziom czynnie uczestniczącym w 
polskiej transformacji ustrojowej, w odna-
lezieniu chrześcijańskich korzeni w życiu 
publicznym, w ekonomii, życiu społecz-
nym, kulturalnym. Troska o dobro wspól-
ne bowiem, jak mówi Papież, winna być 
realizowana przez wszystkich obywateli, 
we wszystkich sektorach życia publiczne-
go. W szczególny sposób jednak jest ona 
wymagana w sferze polityki.  (fo)

Jan Paweł II, W trosce o dobro 
Rzeczypospolitej, IW Pax Wybór i re-
dakcja Adam Wieczorek, Warszawa 
2005, s. 40 n

Raniero Cantalamessa Kochać Kościół. 
Medytacje nad Listem do Efezjan, tłum. 
ks. Franciszek Mickiewicz SAC Wydaw-
nictwo APOSTOLICUM, Ząbki 2004, s. 96

WARTO CZYTAĆ

Bp Tadeusz Pikus, Katolik w Rosji, Wy-
dawnictwo Archidiecezji Warszawskiej,  
Warszawa 2003, s. 380
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Czy 
warto ufać
ludziom?

PYTANIE DO DUSZPASTERZA

Kilka miesięcy temu bardzo za-
wiodłam się na bliskiej mi osobie. 
Nie spodziewałam się, że zacho-
wa się wobec mnie tak cynicznie, 
arogancko, że patrząc mi prosto 
w oczy, będzie kłamać. Od tamtej 
pory nie potrafię w ogóle nikomu 
zaufać, mam wrażenie, że każdy 
mnie wcześniej czy później oszu-
ka. Czy mogę jeszcze nauczyć się 
ufać ludziom, mimo przekonania, 
że  na zaufanie nie zasługują?

Odpowiada: 
o. Józef Augustyn

Stwierdzenie, że ludzie nie za-
sługują na zaufanie, jest bar-

dzo surowym osądem moralnym. 
Bolesne doświadczenia skrzywdze-
nia z pojedynczych relacji zosta-
ją tutaj przeniesione na wszystkich 
potencjalnie spotkanych ludzi. Taka 
ocena jest nieprawdziwa, a przez to 
najczęściej niesprawiedliwa. Jest 
wiele osób – pokazuje to doświad-
czenie – które są godne naszego za-
ufania. Tak krańcowe uogólnienia są 
też wyrazem zamknięcia się w sobie 
i obrażenia się na cały świat, także 
na tych, których się jeszcze nie zna. 
Przyjmując taką postawę, nie daje-
my żadnej szansy ani tym, z którymi 
żyjemy na co dzień, ani wszystkim 
innym spotkanym przypadkowo.

Jest prawdą, iż łączące ludzi wię-
zi emocjonalne bywają kruche i za-
wodne, ponieważ ludzkie uczu-
cia, potrzeby, pragnienia są zmien-
ne. Także ludzka wola bywa niesta-
ła. Praktycznie niemożliwa jest mi-
łość oparta wyłącznie na fascynacji 
uczuciowej, niezależnie od tego, czy 

chodzi o więzi przyjaźni, braterstwa 
czy też miłość erotyczną. Im „gorę-
cej” pod względem emocjonalnym 
przeżywamy przyjaźń lub miłość, 
tym bardziej są one zagrożone nie-
stałością. Dopiero oparcie przyjaźni 
i miłości na wartościach duchowych 
i religijnych czyni je bardziej trwa-
łymi. Wierność i stałość w ludzkiej 
miłości można zdobyć dzięki rezy-
gnacji z koncentrowania się wyłącz-
nie na swoich uczuciowych potrze-
bach oraz dzięki ofiarnemu oddaniu 
i służbie bliźniemu.

Zaufanie w relacjach międzyludz-
kich nie zależy jedynie od ludzi, któ-
rzy na nie zasługują lub nie. Jest ono 
darem wzajemnym i wymiennym. 
Jeżeli w jakiejś relacji spontanicznie 
nie tworzy się więź zaufania, to tak-
że dlatego, iż sami jako pierwsi nie 
wychodzimy ku bliźniemu. Aby mo-
gła powstać relacja wzajemnego za-
ufania, konieczne jest wyjście obu 
stron ku sobie. Zaufanie bywa trud-
ne szczególnie wówczas, kiedy do-
świadczyliśmy wielu zranień uczu-
ciowych: odrzucenia, upokorzenia, 
zdrady. W takiej sytuacji jesteśmy 
kuszeni, aby na wszystkich ludzi 
patrzeć poprzez uczucia frustracji, 
rozczarowania i zawodu. Jesteśmy 
wówczas skłonni najpierw oskar-
żać innych i dostrzegać to, czego nie 
mogą lub nie chcą nam dać.

Bolesne odczucie, iż ludzie nie 
zasługują na zaufanie, może wyni-
kać także ze zbyt wielkich oczeki-
wań emocjonalnych względem nich. 
Ludzie nie będą zasługiwać na na-
sze zaufanie, jeżeli będziemy doma-
gać się od nich takiego oparcia, po-
mocy, poczucia bezpieczeństwa, któ-
rych nie są nam w stanie zapewnić, 

ponieważ nasze oczekiwania po pro-
stu ich przerastają. Jeżeli oczekuje-
my, iż każdy człowiek winien dać 
nam wszystko, czego potrzebujemy, 
wówczas rzeczywiście łatwo będzie-
my czuć się rozczarowani, zawiedze-
ni czy wręcz zdradzeni przez bliź-
nich.

Każdy człowiek może dać nam 
tylko tyle, ile sam posiada. Wielu 
ludzi wokół nas jest tak samo po-
trzebujących, zagubionych, nieuf-
nych jak my sami. Trzeba uczyć 
się pokornie przyjmować te okru-
chy miłości i przyjaźni, które ofia-
ruje nam bliźni w całym swoim ubó-
stwie duchowym i emocjonalnym. 
Ucząc się przyjmować mało, trzeba 
też jednocześnie uczyć się dużo da-
wać. Ludzie będą się od nas spon-
tanicznie odsuwać, kiedy wyczują 
postawę naszego rozżalenia i pre-
tensji. Poczują się bowiem bezrad-
ni wobec wielkości naszych żądań. 
Wokół ludzi, którzy wysuwają wiele 
roszczeń wobec bliźnich, tworzy się 
swoista pustka emocjonalna.

Wyjdź naprzeciw innym. Sam 
ofiaruj innym najpierw tyle, ile po-
siadasz. Szybko przekonasz się, że 
będą ci się odwzajemniać tym sa-
mym. Ludzie ofiarując sobie na-
wzajem to, co posiadają, wzajemnie 
się uszczęśliwiają. Może nie jest to 
jeszcze „raj na ziemi”, ale zwyczaj-
ne, proste ludzkie szczęście. Posta-
wa pretensji połączona z oskarża-
niem innych jest wielką i niebez-
pieczną pokusą, aby żądać od ubo-
giego i biednego człowieka Boskie-
go szczęścia tutaj, na ziemi. Takie-
go szczęścia nikt z ludzi dać nam 
nie może. Trzeba o nie prosić same-
go Boga. n
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Rzecznik Praw Obywatelskich, 
prof. Andrzej Zoll, ostatnio za-

skarżył był do Trybunału Konstytucyjnego 
tzw. ustawę medialną uchwaloną w grud-
niu ubiegłego roku, a dotyczącą funkcjono-
wania Krajowej Rady Radiofonii i Telewi-
zji. Jak wiadomo Polacy pragną tego urzę-
du (czyli, KRRiT) tak, jak zeszłorocznego 
śniegu, przeto zajmowanie się nim przez 
prof. Zolla jest zwyczajnym mitrężeniem 
czasu. Tak przynajmniej może to wyglądać 
z perspektywy zwykłego zjadacza chleba.

Jednak, skoro sam rzecznik wysokiego 
urzędu sprawą się zainteresował, widząc 
uchybienia w prawie ustanowionym przez 
posłów i senatorów, przeto rzecz jest po-
ważna dla funkcjonowania państwa i sza-
lenie pilna. Stąd prof. Zoll podszedł do niej 
ze szczególną troską, głęboko się pochyla-
jąc nad jej istotą.

Otóż właśnie! O jaką istotę cho-
dzi? Czyżby obie parlamentarne 
izby uchwaliły prawo, prawo ła-
miące? Wersja mało prawdopodob-
na! A więc, o co idzie w tej grze? 
Wiadomo: o pieniądze dla Pani Pre-
zes Danuty Waniek, przewodniczą-
cej KRRiT, którą nowa ustawa po-
zbawia stanowiska.

Ta prominentna działaczka Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej tak się przyzwyczaiła do sto-
łu suto zastawionego, że gdy stół 
może być odsunięty, popadła w 
nerwicę i... uruchomiła prof. Zol-
la. Ten zaś, ujęty nieszczęściem ko-
biety, rad by całe prawo zmienić, 
żeby biednej pomóc. Hinc illae la-
crymae!

* * *

Jan Maria Rokita powiedział 
publicznie, że z powodu nieprzystoj-

nego zachowania się partii, która wygra-
ła wybory, polityka przypomina chocholi 
taniec. Tak, tak! Panie Rokita. Całe pań-
skie towarzystwo odprawia chocholi ta-
niec, aby żadnemu ubekowi nie spadł włos 
z głowy, aby żyli sobie dostatnie, rozpa-
miętując z nostalgią dziesięciolecia, gdy 
obowiązywała przyjaźń ze Związkiem So-
cjalistycznych Republik Radzieckich po 
wsze czasy. Dzisiaj Związku Radzieckie-
go nie ma, pozostały wsze czasy. A towa-
rzystwo?

Jest takie stare przysłowie niemieckie, 
które niech panu posłowi żona przetłuma-
czy, mówiące: Himmel für Klima, Hölle 
für Gesellschaft*.

Donald Tusk swoją kartę stara się 
rozgrywać wykorzystując znane 

zjawisko psychologiczne, nazywane perse-
weracją. Polega ono na stałym, niewzruszo-
nym używaniu wciąż tej samej argumenta-
cji; powtarzaniu uprzytomnień, słów, skoja-
rzeń itp., czyli trwaniu wciąż przy tym sa-
mym, pozorując, że za każdym razem cho-
dzi o coś innego.

Technikę perseweracji przewodniczą-
cy Platformy Obywatelskiej doprowadził 
do mistrzostwa. Miesza nią w głowach od-
biorców, którym niezmiennie się wydaje, że 
rzeczywistość ulega zmianom. Tymczasem 
trwa ona w miejscu, udając ruch. Dlatego 
niektórzy są przekonani o wielkich chęciach 
Tuska, pełnego determinacji. Ponadto widzą 
w nim tego (dobry), który wyciąga rękę do 
przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości 
(zły), za każdym razem odtrącaną.

Oto, pokrótce, sztuczki Tuska. Nasza 
mądrość w tym, by takim trikom nie ulegać!

Ostatnio jednak Tusk przeszedł sam sie-
bie. Postanowił mianowicie podżegać naród 
do bojkotu państwa i nawoływać współoby-
wateli do wypowiedzenia lojalności wobec 
ojczyzny. Rzecz niewyobrażalna! Stawiam 
więc pytanie wprost: czy może tak postępo-
wać prawdziwy Polak zatroskany o los swo-
jego kraju?

Swym czynem Tusk pokazuje jedno-
znacznie, że w życiorysie ma coś wstydli-
wego lub jego życiorys jest splątany z ży-
ciorysami przestępczymi do tego stopnia, 
iż wizja praworządności w Polsce budzi 
w nim strach i przerażenie przed odpo-
wiedzialnością, a te odbierają mu rozum. 

Być może właśnie Tusk jest zakładnikiem 
Wolińskich, Morelów, Bermanów, Rom-
kowskich, ale także Michników, Kiszcza-
ków i Jaruzelskich. Oni wszyscy, jak też 
ich spadkobiercy boją się rozliczeń jak 
ognia i drżą przed odpowiedzialnością.

Znamienne jest to, że swoje myśli Tusk 
ogłosił w „Gazecie Wyborczej” od lat bro-
niącej „ludzi honoru”. I takiemu mamy 
ufać, do czego nas nawołuje?

* * *

Widzowie programu telewizyj-
nego, „Co z tą Polską?”, nada-

nego 26 stycznia na falach Polsatu, byli 
świadkami totalnej porażki intelektualnej 
Tomasza Lisa, prowadzącego audycję.

Do tej pory Lis prowadził przeważ-
nie swe programy w taki sposób, aby jego 
narcyzm był zaspokajany w pełni poprzez 

brylowanie i popisy elokwencji.
Tym razem jednak, za sprawą 

swego rozmówcy Jarosława Ka-
czyńskiego, każde pytanie Lisa sta-
wało się jego porażką.

Gdyby chcieć obrazowo opi-
sać tę sytuację, można tu przywo-
łać miłe człowiekowi zwierzę, zwa-
ne po łacinie canis familiaris. Oto 
widzimy dostojnego bernardyna i 
skaczącego wokół niego hałaśliwe-
go kundelka. Kundelek ujada, krę-
ci się i zwija w dziwnych pląsach, a 
bernardyn sympatycznym wzrokiem 
spogląda na bezcelowe ewolucje...

Intelektualna przepaść między 
Kaczyńskim a Lisem była poraża-
jąca. Lis wił się, podskakiwał, wy-
raźnie chciał gryźć, ale Kaczyński 
nie dopuszczał go do siebie nawet 
na długość wyciągniętej ręki. Każde 
pytanie stawiane przez prowadzące-
go było ośmieszaniem się jego au-

tora. Na jedno z kuriozalnych pytań, roz-
mówca ze stoickim spokojem cum debi-
ta reverentia odpowiedział (cytat z pamię-
ci): „Na to pytanie pan redaktor sam może 
sobie odpowiedzieć, ponieważ zna ją pan 
przecież”.

O błyskotliwości umysłu Jarosława Ka-
czyńskiego żurnaliści sejmowi na swych 
giełdach dziennikarskich opowiadają od 
dawna. Teraz mogli się o tym przekonać i 
widzowie będący obserwatorami intelektu-
alnej potyczki, w której List był rozkładany 
na łopatki kilkanaście razy. C’est la guerre, 
c’est la vie! – powiadają Francuzi.  (sd)

* Niebo dla klimatu, piekło dla towa-
rzystwa.

DALEJ NIŻ NA PRAWO

Rys. Jacek Frankowski
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Wydarzenia sierpnia ściśle łą-
czą się z pontyfikatem Jana 

Pawła II - podkreślił w swoim wprowa-
dzeniu abp Tadeusz Gocłowski metropo-
lita gdański. Rozbudzone zostało poczu-
cie podmiotowości społecznej, a Kościół 
utożsamiał się z pragnieniami Polaków. 
Pontyfikat Jana Pawła II i działania „Sol-
darności” logicznie dopełniały się w zma-
ganiach o wolność narodu.

O solidarności mówimy wtedy, kie-
dy człowiek żyje dla drugiego - podkreślił 
w swoim referacie dziekan Wydziału Teo-
logicznego z Poznania, ks. prof. dr hab. 
Paweł Bortkiewicz. Wskazał na dwojaki 
charakter fundamentów solidarności. Je-
den upatrywany w naturze człowieka, któ-
ry jako istota społeczna do własnego roz-
woju potrzebuje możliwości zrzeszania 
się, drugi znajduje się w nauce Chrystusa 
i Jego Ewangelii. Przypominając popular-
ne powiedzenie „Nie ma wolności bez so-
lidarności” wskazał na uzupełnienie Jana 
Pawła II, jakże często pomijane: „Nie ma 
solidarności bez miłości”. 

Do tytułu konferencji nawiązał w swo-
im referacie o. dr Maciej Zięba prowin-
cjał oo. dominikanów w Polsce i dyrektor 
Instytutu Tertio Millenio. Społeczeństwo 
obywatelskie – jak mówił – obejmuje oby-
wateli działających wspólnie w sferze pu-
blicznej. Cechą charakterystyczną takiego 
społeczeństwa jest to, że musi istnieć to co 
łączy, wspólne „my”. Przypomniał Eucha-
rystię na Gdańskiej Zaspie. Wówczas Jan 
Paweł II mówił: „jeden drugiego brzemio-
na noście” oraz „Solidarność oznacza je-
den i drugi. Nigdy jeden przeciw drugie-
mu i jeden samotnie...”. Czy z punktu wi-
dzenia dnia dzisiejszego rzeczywiście do-
brze odczytaliśmy słowa Papieża? 

Ojciec Zięba zadumał się również nad 
polskim fenomenem braku zaufania do 
wszystkich i do wszystkiego: do struktur 
politycznych, do drugiego człowieka, za-
mykanie się w sobie, we własnym świe-
cie. Może przeciwwagą tego będzie two-

Nowe imię solidarności
Solidarność to centralny moment życia politycznego, to „cnota polityczna”. Jest ona 
różnie postrzegana przez starsze i młodsze pokolenie Polaków. Uczestnikom konfe-
rencji naukowej:  „Społeczeństwo obywatelskie - nowe imię solidarności” zapropo-
nowano nowe spojrzenie na istotę solidarności i na nowo odczytanie jej sensu po 25 
latach. Organizatorami byli: Metropolita Gdański, Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność”, Gdańskie Seminarium Duchowne, kwartalnik „Społeczeństwo” oraz Od-
dział Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

rząca się coraz liczniejsza „generacja czte-
rech R” (rynek, rodzina, religia, racjonal-
ność). Zastanawiał się: jak rozpocząć bu-
dowę współczesnej solidarności? Może 
należałoby rozpocząć od tego, aby każ-
dy polityk przyswoił sobie i wcielał w ży-
cie słowa, jakie wypowiedział Jan Paweł II 
w Sejmie: „Chciałbym, aby moralne osią-
gnięcia „Solidarności” w większym stop-
niu wpływały na kształt życia publicznego 
w naszej ojczyźnie”.

Dla włoskiego filozofa, prof. Vit-
torio Possenti’ego (dyrektora Ośrod-
ka Studiów Praw Człowieka Uniwersy-
tetu w Wenecji i publicysty kwartalni-
ka „Społeczeństwo”),  formy i znaczenie 
pojęcia solidarność jest wielorakie, roz-
ciąga się na cały obszar stosunków mię-
dzyludzkich. Jednocześnie prof. Possen-
ti podkreślał, że solidarność to central-
ny moment życia politycznego, to „cnota 
polityczna”. Kwestia solidarności, wraz 
z kwestią sprawiedliwości i przyjaźni 
obywatelskiej, składa się na samą istotę 
dobra wspólnego. Ruch społeczny „So-
lidarność” rozbudził poczucie podmioto-
wości społecznej. Pokazał, że prawdzi-

we zaangażowanie obywatelskie nie po-
lega na stosowaniu siły, ale na trosce o 
dobro wspólne, na poświęceniu się dla 
dobra obywateli (...). 

Może Europejczycy i Polacy wykaza-
li trochę za małe zainteresowanie tym, z 
czego powinni być dumni. To jest temat 
do głębokiego przemyślenia, gdyż ciągle 
jeszcze tu kryje się odpowiedź na pyta-
nie: jakie strony młodej polskiej demokra-
cji są zakorzenione w doświadczeniu „So-
lidarności”?

Uczestnicy panelu: Janusz Śniadek 
przewodniczący NSZZ „Solidarność”, 
o. Maciej Zięba, Jerzy Boczoń z Cen-
trum Wspomagania Organizacji Pozarzą-
dowych oraz prof. Henryk Ćwikliński, 
próbowali znaleźć odpowiedź na  pytanie: 
Czy solidarność dziś się opłaca?

Janusz Śniadek twier-
dził, że dzisiaj solidar-
ność ma kilka wymiarów: 
wymiar związkowy, wy-
miar finansowy, między-
ludzki, zabieganie o róż-
ne rozwiązania ustawowe, 
budowanie poczucia bez-
pieczeństwa pracowników. 
Jest też wymiar społeczny, 
tzw. solidaryzm społeczny. 
W tych zakładach, w któ-
rych działają związki za-
wodowe  skala naruszania 
praw człowieka, praw pra-
cowniczych jest mniejsza. 
Natomiast prof. Ćwikliń-
ski skłonny był wiązać po-
stawę solidarności z jej rolą 
w życiu społeczno-gospo-
darczym tylko wtedy, kie-

dy nabierze nowego znaczenia, kiedy  na-
wiąże do wymiaru moralnego, do 10 przy-
kazań. Dotyczy to postawy polityków, biz-
nesmenów i zwykłych ludzi. Ciągle jest 
jeszcze zbyt dużo obywateli uważających, 
że życie z ręką w kieszeni sąsiada jest do-
wodem zaradności.

Chyba wypada zgodzić się ze słowami 
ojca Macieja Zięby, jako główną konklu-
zją panelu: postawę solidarną można po-
godzi z chęcią zysku, jeśli nie zdobywa 
się go kosztem innych. Działanie wspól-
notowe (solidarne) opłaca się, jako społe-
czeństwo rozwijamy się wówczas szybciej 
i skuteczniej.

W.J. 

Od lewej: Prof. Vittorio Possenti, abp Tadeusz Gocłowski, 
przew. Janusz Śniadek

Nasz Głos
Plus Luty 2006
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Obudzić społeczną inicjatywę

Ośrodek prowadzi Oddział Lu-
buski Katolickiego Stowarzy-

szenia „Civitas Christiana” we współpra-
cy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Osób 
Odpowiedzialnych za Życie Społeczne. W 
minionych latach kierowano ofertę przede 
wszystkim do członków naszego Stowa-
rzyszenia oraz organizacji zainteresowa-
nych współpracą, do osób już zaangażo-
wanych i dojrzałych, chcąc podnieść ich 
kwalifikacje, kompetencje, zakres wie-
dzy. Obecnie sesje będą otwarte nadal 
dla wszystkich zainteresowanych, jednak 
większy nacisk zostanie położony na to, 
aby dotrzeć zwłaszcza do ludzi młodych, 
do których jest kierowana konkretna oferta 
warsztatów szkoleniowych (najbliższe nt. 
public relation), a kolejne spotkania będą 
się odbywały w miejscu i w dniu poszcze-
gólnych spotkań duszpasterskich. W roku 
2006 przyjęto hasło programowe: „God-
ność człowieka – niezbywalnym prawem i 
fundamentem ładu społecznego”.

Lokalne zainteresowanie 

Spotkali się przedstawiciele niemal 
wszystkich katolickich organizacji (i nie 
tylko), których celem jest działalność spo-
łeczna. Obok władz państwowych, senato-
ra Mariana Miłka i miejskich, wiceprezy-
denta Piotra Barczaka, obecni byli przed-
stawiciele Centrum Wolontariatu, Młodzie-
ży Wszechpolskiej, NSZZ „Solidarność”, 
Katolickiego Liceum im. Stanisława Kost-
ki, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, 
Urzędu Miejskiego, Urzędu Gminy, Zespo-
łu Młodych Katolickiego Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana”, „Caritas”, Klubu Inte-
ligencji Katolickiej, Młodzieżowego Banku 
Inicjatyw Lokalnych, Parlamentu Studenc-
kiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, To-
warzystwa Miłośników Lwowa, Stowarzy-
szenia Wspólnoty Bukowina, Koła Nauko-
wego „Muza”, a także duża grupa studen-
tów ze swoim duszpasterzem ks. dr. Paw-
łem Pruferem, który wygłosił wykład in-
auguracyjny nt. „Nauka społeczna Kościo-
ła w służbie godności człowieka i ładu spo-
łecznego”. Nie zabrakło tych, którym pro-

Około 70 osób wzięło udział w spotkaniu Ośrodka Formacji Katolicko-Spo-
łecznej, które 19 stycznia zainaugurował uroczyście kolejny rok swojej dzia-
łalności w Zielonej Górze. Uczestniczył w nim bp Adam Dyczkowski. 

blemy społeczne zawsze było bliskie: ks. 
Tadeusza Lityńskiego, ks. prałata Jana 
Pawlaka, mec. Waleriana Piotrkowskie-
go, wiceprzewodniczącego Zarządu Głów-
nego „Civitas Christiana”  Karola Irm-
lera oraz ks. kan. Eugeniusza Jankiewi-

cza, który jest współorganizatorem przed-
sięwzięcia. 

Lubuskie problemy

– Nasz świat lokalny, to często smut-
ny świat biedy i marginalizacji społecznej, 
z cechami zapóźnienia gospodarczego, 
często opieszałości w podejmowaniu ini-
cjatyw społecznych na rzecz promowania 
rozwoju środowisk lubuskich (tereny po-
pegeerowskie), braku aktywizacji gospo-
darczo-politycznej, dość rozpowszechnio-
na anomia moralno-obyczajowa, inercja 
ładotwórcza – mówił w czasie wykładu ks. 
Prufer rysując obecną sytuację naszej lu-

buskiej rzeczywistości. Stwierdził, że pa-
naceum na lokalne braki jest wspólna dzia-
łalność organizacji społecznych, które po-
winny się jednoczyć w podejmowaniu wy-
siłku na rzecz drugiego człowieka.

Zebrani mieli okazję wysłuchać krót-
kiego koncertu kolęd i pastorałek, a 
później przy śpiewie scholi dziecięcej, 
wspólnie łamać się opłatkiem. Przed bło-
gosławieństwem opłatka bp Adam Dycz-
kowski podkreślał, jak ważna jest pra-
ca na rzecz ładu społecznego. – Życzmy 
sobie, żebyśmy w życie społeczne wno-

sili jak najwięcej do-
bra i jedności – mówił 
Ksiądz Biskup.

Cele 

Swoją pracą Ośro-
dek ma wspierać lokal-
ne inicjatywy oraz przy-
gotowywać uczestników 
zajęć do profesjonalnej 
aktywności w życiu pu-
blicznym. 

Bardzo ważna jest in-
tegracja wspólnot lokal-
nych, w których jest wie-
le osób chcących podej-
mować odpowiedzial-
ność za życie społeczne, 
za obronę godności czło-
wieka i pracy ludzkiej. 
Chcemy przygotowy-
wać liderów do efektyw-
nej pracy na rzecz wła-
snych organizacji i lo-
kalnej społeczności oraz 
poszerzać wiedzę na te-
mat funkcjonowania sa-
morządu terytorialnego, 
szczególnie osób myślą-

cych o kandydowaniu w najbliższych wy-
borach samorządowych.

– Świeccy w Kościele to taki olbrzym, 
który jeszcze śpi. Chodzi nam o to, żeby 
obudzić i uaktywnić, zwłaszcza młodych 
ludzi, do lokalnej działalności społecz-
nej. I właśnie dla nich Ośrodek ma, z jed-
nej strony, służyć kształtowaniu duchowej, 
intelektualnej, wspólnotowej i patriotycz-
nej formacji uczestników, a z drugiej sta-
wać się źródłem inspiracji dla podejmowa-
nia zadań na polu kultury, samorządu, po-
lityki społecznej i rodzinnej – mówi Zbi-
gniew Żołądziejewski organizator Ośrod-
ka Formacji. n

Magdalena Kozieł
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WŁOCŁAWEK

Na całym świecie, także w 
Polsce, w ostatnich latach ujaw-
nia się wzrost zjawisk nieakcep-
towanych społecznie, obejmują-
cych swym zasięgiem młode po-
kolenie. Wszelkie uzależnienia to 
choroba „braku”. Braku miłości 
i poczucia bezpieczeństwa, pew-
ność siebie i pewnych umiejętno-
ściach, takich jak choćby organi-
zowania sobie czasu wolnego, czy 
poznawania nowych ludzi. Ludzie 
sięgający po używki szukają ła-

twych rozwiązań. Uzależnienie to 
również  choroba duszy i emocji. 
U człowieka, który sięga po różno-
rodne „wzmacniacze”, po pewnym 
czasie pojawia się przekonanie, że 
jest to jedyny środek, który pozwa-
la „załatwić” różne problemy i po-
trzeby. Złapany w pułapkę uzależ-
nienia, człowiek przestaje zauwa-
żać jak krótkie i nieprawdziwe są 
te zmiany. Uzależnienie jak fala 
tsunami pochłania wszystko, co 
napotka na swojej drodze. Szczę-
ście, młodość, marzenia… Zwy-
cięzcy stają się przegranymi.

Aby umiejętnie zniechęcać 
młodych ludzi do podejmowania 
nieodpowiednich prób, ważne są 
wszelkie działania prowadzące ku 
propagowaniu profilaktyki uzależ-
nień. Działania takie powinny być 
jednak prowadzone w sposób po-
prawny i przemyślany. Włocław-
ski Oddział „Civitas Christiana”, 
prowadzony przez Cecylię Pejas, 
organizuje od dwóch lat wielogo-
dzinne kursy dotyczące tych wła-

śnie zagadnień. Programy kursów 
są bardzo dobrze skonstruowa-
ne pod względem metodycznym, 
jak i merytorycznym. Zarówno w 
pierwszej jak i w drugiej edycji 
prowadzące: Mirosława Galczak 
i Małgorzata Bojarska przeka-
zały wiedzę w sposób wyczerpu-
jący, za pomocą ciekawych me-
tod i form. Wdzięczni za przeka-
zaną wiedzę podczas kursu dla za-
awansowanych, będziemy mogli 
wykorzystać ją w pracy z dzieć-
mi i młodzieżą na terenie swoich 
placówek. 

Dla nas jest najważniejsze, aby 
efekty zamierzonych oddziaływań 
nie były krótkotrwałe i przynosi-
ły rezultaty. Dzięki spotkaniom, 
wspólnym rozmowom i wzajem-
nemu wsparciu mam nadzieję, że 
tak będzie. Wierzę też, że urato-
wanie choćby garstki młodych lu-
dzi będzie sukcesem.

RENATA STĘPKOWSKA

BIAŁYSTOK
Wykładem ks. prof. dr. hab. Jó-

zefa Zabielskiego „Spór o czło-
wieka we współczesnym świecie” 
rozpoczęliśmy czwartą edycję wy-
kładów otwartych poświęconych 
katolickiej nauce społecznej. Kon-
tynuujemy naszą inicjatywę na wy-
raźną prośbę wielu słuchaczy do-
tychczasowych wykładów.

Spotkanie cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem. W swej 
wypowiedzi ks. prof. J. Zabielski, 
z konieczności w sposób ogólny, 
postawił trzy fundamentalne pyta-
nia: skąd człowiek pochodzi, kim 

jest oraz kim być powinien? Są to 
współcześnie najczęściej stawiane 
pytania w trwającym sporze o czło-
wieka. Od  odpowiedzi na nie zale-
ży ludzkie teraz i ludzka przyszłość, 
zarówno jednostki, jak i społeczeń-
stwa – podkreślił wykładowca.

Przekazane refleksje zainspiro-
wały słuchaczy do interesujących 
wypowiedzi i pytań. Organizatorzy 
zadbali także o wydanie broszury z 
wykładem profesora.

Patronat honorowy nad naszą 
inicjatywą sprawuje abp Wojciech 
Ziemba metropolita białostocki. 
Głównym organizatorem tegorocz-
nej edycji wykładów jest Katolic-
kie Stowarzyszenie „Civitas Chri-
stiana” w Białymstoku, zaś współ-
organizatorami są: Akcja Katolic-
ka, Podlaskie Stowarzyszenie Ab-
solwentów KUL oraz Fundacja 
Edukacji i Twórczości.

Zaplanowane na ten rok spo-
tkania będą koncentrowały się 
wokół problemów związanych 
z godnością człowieka, a towa-
rzyszą nam słowa Ojca Świętego 
Jana Pawła II zawarte w adhortacji 
apostolskiej „Christifideles laici”: 
„Osobowa godność jest nieznisz-
czalną własnością każdej ludzkiej 
istoty”. Wykłady kierujemy do 
szerokiego grona odbiorców: mło-
dzieży, wychowawców, osób du-
chownych, samorządowców, ru-
chów i stowarzyszeń katolickich, 
przedstawicieli mediów.

Naszymi gośćmi mają być m.in. 
Ziemowit Gawski przewodniczący 
Zarządu Głównego „Civitas Chri-
stiana”, ks. prof. dr hab. Jerzy Baj-
da, dr Jan Szafraniec senator,  ks. 
prof. dr hab. Andrzej Szostek, Zbi-
gniew Borowik redaktor naczelny 
kwartalnika „Społeczeństwo”.

Cykl zakończymy dyskusją pa-
nelową, w związku z 25. roczni-
cą wprowadzenia stanu wojenne-
go, pt. „Społeczeństwo w dobie sta-
nu wojennego”. Dyskusję poprowa-
dzi prof. dr hab. Cezary Kuklo dy-
rektor Oddziału IPN w Białymstoku. 
Spotkanie to przypomni, szczególnie 
młodym osobom, jak godność czło-
wieka była deptana w mrocznym 
czasie tamtych miesięcy. Pragniemy 
też w dalszym ciągu pytać, dlaczego 
zbrodniarze do tej pory nie ponoszą 
odpowiedzialności za swe czyny?

BOGUSŁAWA WENCŁAW

GDAŃSK

Ośrodek Młodych Oddziału 
Pomorskiego „Civitas Christiana”, 
nawiązując do obchodów 25-lecia 
powstania NSZZ „Solidarność”, 
zorganizował konferencję pt. „So-
lidarność, wolność, media”. W sie-
dzibie NSZZ „Solidarność” licznie 
zgromadzona młodzież wysłucha-
ła referatu na temat polskiej pra-
sy podziemnej w okresie PRL. Na-
stępnie odbyła się dyskusja panelo-
wa, w której uczestniczyli dzienni-
karze tworzący polskie wolne me-
dia od lat 80. Mówili oni o czasach 
walki, a także o tym, jak media roz-
wijały się w ciągu minionych 25. 
lat oraz jak ich zdaniem funkcjo-
nują dzisiaj.

Dzięki temu spotkaniu mło-
dzież nie tylko pogłębiła swo-
ją wiedzę historyczną. Spotkanie 
ze świadkami historii, bohatera-
mi czasów walki o wolność z całą 
pewnością stało się ważnym ele-
ment ich patriotycznej formacji. 
Cenna jest także uzyskana wiedza 
na temat funkcjonowania mediów 
w świecie współczesnym.

(J)
* * *  

Ośrodek Edukacji Narodo-
wej Katolickiego Stowarzysze-
nia „Civitas Christiana” z sie-
dzibą w Gdańsku, współpracu-
jąc z przedstawicielami admini-
stracji rządowej i samorządowej, 
Centrum Edukacji Nauczycieli w 
Gdańsku, dyrektorami renomo-
wanych szkół średnich i nauczy-
cielami, przy szczególnym zaan-
gażowaniu Związku Zawodowe-
go NSZZ „Solidarność”, zreali-
zował pierwszy etap pracy. Prze-
dyskutowano problematykę do-
tyczącą sytuacji uczniów prze-
chodzących ze szkół średnich na 
uczelnie wyższe. Analizowano 
okoliczności towarzyszących no-
wej maturze. 

Po półrocznej działalności 
uczestnicy spotkań forum dysku-
syjnego uzgodnili i opracowli po-
stulaty dotyczące nowej matury 
oraz funkcjonowania  gimnazjum. 
Zostały one wysłane w grudniu 
ubiegłego roku do Ministra Edu-
kacji Narodowej z prośbą o ich 
uwzględnienie  w pracach  mini-
sterstwa.

Prowadzące kurs profilaktyki uzależnień: Mirosława Galczak i 
Małgorzata Bojarska
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Obecnie przystąpiono do dru-
giego etapu – nawiązywania kon-
taktów z wyższymi uczelniami w 
celu doprowadzenia do bezpo-
średniej wzajemnej wymiany po-
glądów na temat szeroko pojmo-
wanej rekrutacji maturzystów. 
Bardzo często występujący ste-
reotyp, polegający na wzajemnym 
obwinianiu się za niepowodze-
nia dydaktyczno – wychowaw-
cze pracowników uczelni i szkół 
średnich,  powinien być zastąpio-
ny przez proces wzajemnej współ-
pracy na rzecz harmonijnego edu-
kacyjnego rozwoju młodego czło-
wieka, aż do ukończenia szkoły 
wyższej.

FERDYNAND FROISSART

KIELCE

Do dobrej tradycji Oddziału 
Świętokrzyskiego „Civitas Chri-
stiana” należą spotkania z bp. 
prof. Kazimierzem Ryczanem, 
ordynariuszem kieleckim. Ko-
lejne zorganizowano w ramach 

prowadzonych od lat spotkań 
formacyjnych.

Dyskusja nt. „Tradycji i 
współczesności Kościoła kielec-
kiego” poprzedzona została wy-
kładem Księdza Biskupa po-
święconym trudnej historii die-
cezji i ludziom zamieszkującym 
jej ziemię. Szczególnie w okre-
sie zaboru rosyjskiego mieszkań-
cy poddani zostali dużym admi-
nistracyjnym naciskom utrudnia-
jącym lub też uniemożliwiają-
cym im odbywania praktyk reli-
gijnych. Rozwiązano wszystkie 
zakony. Wprowadzono prawo-
sławie. Władze carskie zamknę-
ły na cztery lata kieleckie Semi-
narium Duchowne, a profesoro-
wie i wychowawcy zostali zesła-
ni na Sybir.

Na ziemiach diecezji kielec-
kiej wierni angażowali się w wal-
kę niepodległościową, płacąc nie-
rzadko najwyższą cenę. W czasie 
powstania listopadowego w 168 na 
227 parafii utworzono oddziały po-
wstańcze. W latach 1861-62, pod-

czas organizowanych w pa-
rafiach manifestacjach pa-
triotycznych, powszechnym 
zwyczajem stało się wzno-
szenie przydrożnych krzy-
ży z napisem „Boże zbaw 
Polskę”.

Pomimo intensyw-
nej rusyfikacji, w kościo-
łach śpiewano polskie pie-
śni i modlono się w języ-
ku ojczystym. W latach 70. 
XIX wieku jedynym przed-

miotem nauczania w języku pol-
skim była religia. W drugiej poło-
wie XIX wieku na terenach diece-
zji kieleckiej zaczęto wprowadzać 
zwyczaj Pierwszej Komunii Świę-
tej. Duże represje spadły na kie-
lecki Kościół po klęsce powstania 
styczniowego. W Kielcach skonfi-
skowano część majątków kanoni-
ków kieleckich, a ich budynki wy-
burzono. Na tym miejscu wybudo-
wano cerkiew.

W 1918 r. diecezja kielecka li-
czyła 25 dekanatów, 254 parafie, 
31 kościołów filialnych i 140 ka-
plic. Wkrótce powstała katolicka 
oficyna wydawnicza i drukarnia 
diecezjalna „Jedność”. W 1919 r. 
utworzono przy niej Księgarnię 
Diecezjalną „Jedność”.

Druga wojna światowa to znów 
okres próby. Rozstrzelano 8 kapła-
nów, 46 represjonowano, 22 znalazło 
się w obozach koncentracyjnych, a z 
tej liczby ocalało 12 kapłanów. Łącz-
nie diecezja kielecka straciła 60 ka-
płanów. Od 1945 roku Kielecczyzna 
została poddana szczególnemu eks-
perymentowi komunizacji. Prześla-
dowaniom i szykanom poddano Ko-
ściół i jego przedstawicieli. W poka-
zowym procesie skazano bp. Czesła-
wa Kaczmarka na 12 lat więzienia. 
Więzieni byli też kapłani. Kielecki 
Kościół dobrze zdał egzamin z wier-
ności Chrystusowi.

Obecny ordynariusz powo-
łał do istnienia Centrum Spotkań 
i Dialogu Diecezji Kieleckiej im. 
Arcybiskupa Jerzego Matulewi-
cza, Diecezjalny Ośrodek Reko-
lekcyjny, Świętokrzyski Instytut 
Teologiczny, a w 2005 roku po-
wołał do istnienia Muzeum Die-
cezjalne. Zdaniem bp. Kazimierza 
Ryczana należy przenosić w przy-
szłość to wszystko, co było dobre 
w tradycji. Tradycję należy umie-
jętnie harmonizować z dniem dzi-
siejszym. Rozmowa licznie ze-
branych członków i sympatyków 
„Civitas Christiana” z Księdzem 
Biskupem koncentrowała się wo-
kół problemów współczesnego 
Kościoła kieleckiego oraz Kościo-
ła w Polsce.

W spotkaniu uczestniczy-
li przedstawiciele duchowień-
stwa, a wśród nich ksiądz dr Jerzy 
Ostrowski rektor Wyższego Semi-
narium Duchownego i zarazem 

kapelan Oddziału Świętokrzyskie-
go „Civitas Christiana”.

TADEUSZ KANTOR

***

Pokonkursowej Wystawie Lu-
dowej Sztuki Religijnej towarzy-
szyło spotkanie „W poszukiwaniu 
sensu życia, godności i piękna”. 
Zebranych powitała Marta Czer-
wiak przedstawiając zacnych go-
ści: dr Halinę Mielicką, socjologa 
z Akademii Świętokrzyskiej oraz 
znawców sztuki: ks. Zygmunta 
Noconia i Mariana Rumina, dy-
rektora BWA.

Dr H. Mielicka przedstawiła 
wykład „W poszukiwaniu sensu 
życia i godności”. Człowiek dzi-
siejszy zdaje się być zagrożony 
przez to, co jest jego wytworem, 
wynikiem pracy jego rąk, umysłu, 
dążeń jego woli. Zacierają się gra-
nice między moralnością a amoral-
nością, między dobrem a złem. Je-
śli pozbawimy człowieka poczu-
cia moralnego, stanie się najnie-
godziwszym i najdzikszym stwo-
rzeniem. 

Kształtowanie swojej osobo-
wości, to także korzystanie z au-
torytetów, a także posiadanych ta-
lentów i wrażliwości, jaką obda-
rzony jest człowiek. Godność wy-
maga wyboru wartości, o których 
decyduje człowiek korzystając z 
wolności danej mu przez Boga. 
Do godności prowadzi człowieka 
podejmowanie działań zgodnych 
z Dekalogiem – stwierdził ks. Z. 
Nocoń. Wyjaśnił także znaczenie 
słów Norwida „kształtem miłości 
piękno jest”.

M. Rumin zwrócił uwagę na 
tajemnicę wyrażaną przez artystę 
podczas pracy nad swoim dziełem. 
My oceniamy, posługując się swo-
ją wrażliwością na piękno, które 
ukryte jest w obrazach. Doznajemy 
w pewnym sensie dobra, które nas 
wzbogaca. Warto dostrzegać pięk-
no, które wpływa nie tylko na na-
szą wyobraźnię, ale wzbogaca na-
szą osobowość i godność – mówił 
pan Rumin.

TEODORA CREDO

JELENIA GÓRA
Oddział „Civitas Christiana” 

zorganizował w parafii Matki Bo-
żej Miłosierdzia kolejną sesję po-

Bp Kazimierz Ryczan w kieleckim 
„Civitas Christiana”

Spotkanie robocze Ośrodka Edukacji Narodowej. Od prawej:
Jerzy Ochotny pomorski kurator oświaty, Irena Pancer dyrek-
tor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego K.O. w Gdańsku,
dr Ferdynand Froissart przewodniczący Ośrodka, Bożena Brauer 
przewodnicząca K. M. Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku, dr Marek Golemski sekretarz Ośrodka
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pularno-naukową „Małżeństwo 
jako Boże przymierze”. W organi-
zację przedsięwzięcia poświęco-
nego problematyce rodzinnej za-
angażował się proboszcz ks. prał. 
dr Józef Stec. Sesję zakończyła 
Msza św. w intencji małżeństw.

Uczestnicy wysłuchali trzech 
wykładów, których celem było za-
inspirowanie katolików do podej-
mowania działań na rzecz rodzi-
ny. Pierwszy wykład dotyczył spo-
łecznej odpowiedzialności za przy-
szłość rodziny i został zaprezen-
towany przez dr Jolantę Kędzior 
z Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Prelegentka skoncentrowała 
się na zadaniach pomocy społecz-
nej ze szczególnym uwzględnie-
niem systematycznej pracy socjal-
nej z rodziną. Takie problemy jak: 
brak pracy i środków materialnych, 
uzależnienia, bezradność życiowa, 
osamotnienie człowieka w rodzi-
nie i środowisku lokalnym, patolo-
gie, przestępczość – nie mogą po-
zostawać bez prób ich rozwiązy-
wania. Okazywanie rodzinie, obok 
pomocy finansowej i pozafinan-
sowej, wsparcia duchowego oraz 
dobrze prowadzone poradnictwo 
owocują stopniowym wychodze-
niem z biedy, umacnianiem wię-
zi między członkami rodziny, roz-
wijaniem umiejętności opiekuń-
czo-wychowawczych rodziców i 
zapobieganiem degradacji młode-
go pokolenia. Do placówek wspie-
rających rodzinę należą: Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie, To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci, Pol-
ski Komitet Pomocy Społecznej, 
organizacje społeczne i kościelne 
jak: „Caritas”, Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich, „Civitas Christia-
na” i wiele innych.

Drugi mówca, ks. Józef Stec 
swój wykład poświęcił małżeń-
stwu i rodzinie w planie Bożym. 
Zwrócił uwagę, że przymierze 
małżeńskie dąży do wypełnienia 
wiecznej miłości Boga. Trwałość 
i nierozerwalność małżeństwa jest 
znakiem naprowadzającym ludzi 
na wieczną miłość Bożą.

Część merytoryczną sesji za-
mknął wykład dr Urszuli Gałęskiej 
z Kolegium Karkonoskiego traktują-
cy o służbie Kościoła na rzecz trwa-
łości przymierza małżeńskiego. Ko-
ściół w swojej praktyce podejmu-

je szereg działań w trosce o pełnię 
i trwałość małżeństwa jako związ-
ku sakramentalnego, zaczynając od 
wychowania dzieci do poszanowa-
nia autorytetu rodziców, nauczania 
o godności, zadaniach miłości mię-
dzy rodzicami. W następnym etapie 
wychowawczym wszczepia się mło-
dym ludziom szacunek do każdej 
osoby ludzkiej, kształtuje się cha-
rakter, uczy poszanowania samego 
siebie i wszystkich członków rodzi-
ny. Na tak ugruntowanych podsta-
wach dorastająca młodzież groma-
dzi coraz więcej kryteriów, by wła-
ściwie rozeznać hierarchię warto-
ści, jaka jest konieczna do dokona-
nia wyborów.

Na koniec postawiono pyta-
nie: skoro Kościół tak wiele czy-
ni na rzecz trwałości małżeństwa, 
dlaczego małżonkowie rozsta-
ją się, skąd rozwody i separacje? 
Dyskusję podsumowała dr Urszu-
la Gałęska formułując następują-
ce wnioski:

W ciągu ostatnich lat obserwu-
jemy spadek nowo zawieranych 
związków, czego dowodem jest 
liczba urodzeń dzieci pozamałżeń-
skich. Następuje wzrost liczby roz-
chodzących się małżeństw. Jedną 
z przyczyn tego stanu rzeczy jest 
brak dojrzałości do podjęcia roli 
męża, ojca, żony, matki. Należy 
mieć nadzieję, że rzetelne i grun-
towne przygotowanie do sakra-
mentu małżeństwa przyczyni się 
do trwałości zawartego związku. 
To przygotowanie należałoby reali-
zować od najmłodszych lat, nie po-
mijając radykalności chrześcijań-
skiego przesłania, bowiem zasada-
mi chrześcijańskiego miłowania w 
małżeństwie są: wzięcie odpowie-
dzialności za całe życie współmał-
żonka, za jego dobroć, religijność, 
szczęście i zbawienie wieczne, wy-
rzeczenie się własnych przyzwy-
czajeń, przyjemności, uprawnień, 
czyli ofiara z siebie, a także zdol-
ność do przebaczania.

DANUTA KOWALENKO

GOLUB DOBRZYŃ
Oddział Miejski „Civitas Chri-

stiana”  podjął akcję „Kromka 
chleba dla każdego dziecka”. Po-
przez swoje działania chcemy spra-
wić, aby życie drugiego człowieka 
było lżejsze. Dla nas czynić życie 

bardziej godnym, to troszczyć się 
o drugiego człowieka. Kształtow-
nie sumienia, to pokazywanie, jak 
można dzielić się tym, co mamy, 
dzielić się miłością. A nie trzeba 
mieć dużo, wystarczy dodatko-
wa kanapka na drugie śniadanie 
dana swojemu dziecku idącemu do 
szkoły, aby podzieliło się ze swoim 
kolegą. W ten sposób sprawimy, że 
mniej będzie głodnych dzieci w na-
szym otoczeniu.

Taka akcja ma też wymiar wy-
chowawczy. Uczy młodzież wraż-
liwości, pomagania potrzebują-
cym. Poparcie dla inicjatywy zna-
leźliśmy u władz miasta. Burmistrz 
objął patronat honorowy i zakupił 
opakowania do śniadań, Telewizja 
Kablowa Marton – patronat me-
dialny oraz zakupiła kosze, w któ-
rych składane są kanapki. Dyrektor 
i grono pedagogiczne Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 podjęli się zorgani-
zowania dzielenia śniadań wśród 
swoich uczniów. 

Początkowo nie wszyscy pa-
trzyli przychylnie na nasze poczy-
nania, ale zdajemy sobie sprawę, 
że potrzeba czasu, aby się prze-
konali. My nie poprzestaniemy 
w działaniach dla potrzebujących 
pomocy. Przynagla nas cel i przy-
chylność ludzi, z którą się spoty-
kamy. Członkowie naszego Od-
działu chcą takimi akcjami kształ-
tować swoje sumienia i budzić je w 
innych.  Właśnie w takich chwilach 
chciałoby się za Janem Pawłem II 
powiedzieć: „Nie bój się, wypłyń 
na głębię...”. Chcemy zbudować 
pomnik Temu, który dał nam wiel-
ką lekcję życia i umierania. Chce-

my, aby był to pomnik naj-
piękniejszy, bo zbudowany z 
naszych czynów. 

Akcja „Kromka chleba 
dla każdego dziecka” trwa 
już trzy miesiące i po tym 
czasie widzimy, że była to 
bardzo potrzebna inicja-
tywa. Dziennie z dodat-
kowych śniadań korzysta 
50. dzieci. Jesteśmy w sta-
łym kontakcie z dyrekto-
rem szkoły w celu wspólne-
go sprawowania opieki nad 
przebiegiem naszego przed-
sięwzięcia. Troska o dobro 
dzieci zaowocowała podpi-
saniem umowy o współpra-

cy między naszym oddziałem a 
szkołą. Będziemy wspólnie podej-
mować działania, z których korzy-
stać będą nie tylko dzieci potrzebu-
jące pomocy, ale również te, które 
pomocy udzielają.

Dla 300. dzieci, które biorą 
udział w akcji zorganizowaliśmy 
wspólną zabawę. Uśmiech na twa-
rzy każdego malucha był dla nas, 
członków Stowarzyszenia, naj-
piękniejszą zapłatą. Chcieliśmy 
też w ten sposób podziękować ro-
dzicom za okazane zrozumienie i 
przyłączenie się do akcji. Wiemy, 
że bez ich pomocy, bez ich serca 
nie moglibyśmy zrealizować na-
szego pomysłu. 

MARIA MARCINKOWSKA

SZCZECINEK
Propozycja zorganizowania 

konferencji pod hasłem „Kondy-
cja szczecineckiej rodziny” wyszła 
od „Civitas Christiana”. Do rozmo-
wy o społecznych problemach ro-
dzin zaproszono: Jacka Piotrow-
skiego, burmistrza Szczecinka, 
dr Leszka Pawelskiego, dyrekto-
ra Miejskiego Zakładu Doskonale-
nia Nauczycieli, Martę Niewczas, 
kierownika Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szczecin-
ku, Annę Kozioł, socjologa, Jacka 
Stróżyńskiego z Ośrodka Badań 
Społecznych. Konferencję otwo-
rzył Piotr Pokutycki przewodni-
czący Oddziału „Civitas Christia-
na”. Krzysztof Puc, przewodni-
czący Oddziału Zachodniopomor-
skiego Stowarzyszenia przypo-
mniał zgromadzonym, że jednym z 
celów „Civitas Christiana” jest tro-
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ska o dobro rodziny polskiej. Do-
wodem na to jest, chociażby „łań-
cuszek” powstających z inicjatywy 
Stowarzyszenia poradni i ośrod-
ków pomocy.

Jacek Stróżyński opierając 
się na wynikach badań i danych 
szacunkowych przedstawił sytu-
ację demograficzną Europy i Pol-
ski oraz jej wpływ na przyszłość 
rodziny. Polacy stali się narodem 
wymierającym. Dzisiaj na jednego 
emeryta przypada pięć osób w wie-
ku produkcyjnym. W 2052 r. prze-
widuje się na jedną osobę w wie-
ku emerytalnym 1,7 osoby pracu-
jącej. Konsekwencją niżu demo-
graficznego będą niższe emerytu-
ry, trudniej będzie je wypracować. 
W związku z tym przedłuży się 
okres pracy dla mężczyzn do 70 
lat, dla kobiet 65 lat. Przeciętnie 
w Polsce rodzi się jedno lub dwo-
je dzieci w rodzinie. Ten stan jest 
groźny dla kraju. Zamiast przed-
szkoli będziemy budować domy 
opieki społecznej. W samej Euro-
pie przewiduje się, że w 2052 roku 
będzie 140 mln osób po 60 roku 
życia, dwa razy więcej, niż obec-
nie. Ujemne skutki tych proporcji 
ciążyć będą także na polityce.

Burmistrz szczecinka Jacek 
Piotrowski przedstawił sytuacje 
demograficzną miasta na tle wo-
jewództwa zachodniopomorskie-
go. Według danych statystycznych 
liczba mieszkańców Szczecinka 
spada. W 1994 r. wyniosła 42 246 
osób, dziś liczy 40 048, różnica 
5%. Ta tendencja spadkowa zaob-
serwowana jest także w innych po-
wiatach województwa. Prognozy 
na najbliższe dziesięć lat wskazują, 
że liczba ta będzie nadal spadała.

Marta Niewczas kierownik 
MOPS w Szczecinku przedstawi-
ła słuchaczom sytuację rodzin ko-
rzystających z pomocy. Aż 90% 
rodzin zwraca się do MOPS-u 
z powodu trudnej sytuacji. Od wie-
lu lat coraz gorzej jest funkcjono-
wać rodzinom z dziećmi. W roku 
2004 ośrodek świadczył pomoc ok. 
4000 rodzin, często są to ludzie w 
wieku aktywności zawodowej, lecz 
z powodu trudnej sytuacji na ryn-
ku pracy są bezrobotnymi, często 
bez prawa do zasiłku. Prelegentka 
omówiła przepisy ustawy o pomo-
cy społecznej, wskazując procedu-
ry uzyskiwania świadczeń.

Dr Leszek Pawelski dyrektor 
Miejskiego Zakładu Doskonalenia 
Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przed-
szkoli w Szczecinku przybliżył te-
mat roli rodziny na tle szkoły. 

Anna Kozioł socjolog jest pra-
cownikiem Punktu Konsultacyjne-
go dla Ofiar Przemocy Domowej w 
Szczecinku. Z jej badań wynika, że 
cierpienie to dotyczy co czwartej 
rodziny, a zatem 25% rodzin to ro-
dziny, w których dochodzi do prze-
mocy. Najczęściej ofiarami są ko-
biety i dzieci a towarzyszy temu al-
kohol. Zebrani wysłuchali jej refe-
ratu na temat „Czynników kształ-
tujących szczęście rodziny”. Kon-
ferencję uwieńczyła dyskusja.

MK

***

Oddział „Civitas Christiana” 
od lat współpracuje z wieloma or-
ganizacjami pozarządowymi. Jed-
ną z nich jest Polskie Stowarzy-
szenie Diabetyków w Szczecin-
ku. W lokalu „Civitas Christiana” 
jest prowadzony przez PSD punkt 

wczesnego wykrywania cukrzy-
cy, z którego korzystają mieszkań-
cy miasta i okolicy. Odbywają się 
również spotkania, prelekcje i po-
gadanki poświęcone problemom 
tej choroby. Mimo postępu tech-
nicznego i farmakologicznego nie 
rozwiąże się problemów osoby 
chorej na cukrzycę bez jej świado-
mego udziału poprzedzonego edu-
kacją. Prawidłowe leczenie nie po-
wiedzie się bez przygotowania pa-
cjenta do radzenia sobie z proble-
mami, jakie niesie ta choroba. Naj-
częściej nie wiemy, że cukrzy-
cy towarzyszy: miażdżyca, nadci-
śnienie, choroba wieńcowa, choro-
by oczu i nerek. W związku z tym 
ostatnio podjęto inicjatywę dotar-
cia z informacją do mieszkańców 
wsi powiatu szczecineckiego. 

Z inicjatywy Oddziału zorga-
nizowano cykl prelekcji „Cukrzy-
ca – epidemia XXI wieku”, pod-
czas których uczestnicy mogli tak-
że skorzystać z bezpłatnego bada-
nia poziomu cukru, cholesterolu. 
W Szkołach Podstawowych w Par-
sęcku i w Wilczych Laskach z ro-
dzicami i pedagogami spotkał się 
dr med. Wiesław Ratajski zajmu-
jący się problemem kardiodiabeto-
logii. W planach są następne pre-
lekcje w innych wiejskich szkołach 
szczecineckiego powiatu.

Przewodniczący PSD w Szcze-
cinku Tadeusz Błaszczak jest 
członkiem szczecineckiego „Civi-
tas Christiana”. Jego zaangażowa-
nie zostało docenione  podczas te-
gorocznych centralnych obchodów 
Światowego Dnia Walki z Cukrzy-
cą w Krakowie. Z rąk wojewody 
małopolskiego otrzymał odznacze-
nie państwowe, Złoty Krzyż Zasłu-
gi za działalność w PSD.

BOŻENA CZYNSZAK

IŁAWA
Podczas ogólnomiejskiego 

spotkania organizacji pozarządo-
wych Oddział „Civitas Christia-
na” otrzymał z rąk przewodniczą-
cego Rady Miejskiej i burmistrza 
dyplom i medal 700-lecia Iławy  za 
wkład na rzecz rozwoju i populary-
zacji miasta. Podobny medal i dy-
plom otrzymała także Franciszka 

Brzezińska wieloletni członek Za-
rządu Oddziału Miejskiego Kato-
lickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” w Iławie.

Z.M.

OLSZTYN
Członkowie Oddziału „Civi-

tas Christiana” oraz sympatycy or-
ganizacji spotkali się 3 stycznia na 
dorocznym opłatku. Gościem spo-
tkania był abp Edmund Piszcz 
metropolita warmiński. Obecny 
był także ks. prałat Jan Rosłan 
asystent kościelny Oddziału War-
mińsko-Mazurskiego. Wysłucha-
no słów Księdza Arcybiskupa oraz 
przełamano się opłatkiem. Uczest-
nicy spotkania mieli okazję wziąć 
udział w okolicznościowym kon-

Od lewej: Krzysztof Puc, Anna Kozioł, Jacek Stróżyński, Ryszard 
Kabat, Marta Niewczas
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Dyplom przyznania medalu 
dla Oddziału w Iławie
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Abp Edmund Piszcz w olsztyńskim Oddziale „Civitas Christiana”
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kursie, w którym dzielono się 
wspomnieniami z najbardziej in-
teresujących wigilii, przypomina-
no zwyczaje bożonarodzeniowe, a 
także odpowiadano na pytania do-
tyczące okresu świątecznego. Za-
śpiewano znane i mniej znane ko-
lędy, a także specjalną pastorałkę, 
dzięki której każdy z uczestników 
spotkania mógł wyobrazić sobie 
własną drogę do szopki.

(T)

EŁK
W mroźny wieczór w siedzi-

bie „Civitas Christiana” odbyło 
się spotkanie z posłem LPR mec. 
Edwardem Ośką. Niska tempera-
tura nie przeszkodziła by lokal na-
szego Stowarzyszenia wypełnił się 
nie tylko członkami „Civitas Chri-
stiana” i LPR także innymi zainte-
resowanymi życiem politycznym. 
Po przedstawieniu przez posła 
swoich osiągnięć w krótkiej prak-
tyce sejmowej, zebrani przeszli 
do zadawania pytań. Rozmawiano 
m.in. o koalicji sejmowej, ustawie 
„becikowej”, a także „gazowej ru-
rze pod dnem Bałtyku”. Nie obyło 
się bez gorzkich słów pod adresem 
partii reprezentowanej przez posła 
Ośko. Szczególnej krytyce podda-
no postawę przewodniczącego Ro-
mana Giertycha. Zebrani podkre-
ślili, że wewnątrzpartyjne spory 
mogą spowodować, iż Liga w ob-
liczu przedterminowych wyborów 
(gdyby do nich doszło) stałaby się 
ugrupowaniem pozaparlamentar-
nym. Poseł Ośko widząc potrzebę 
dalszego spotykania się z ełckim 
środowiskiem, zapowiedział cy-
kliczne, raz na kwartał, wizyty w 
naszym Oddziale. 

PSZ

ELBLĄG
W oddziałowej Galerii miał 

miejsce wernisaż Iwony Skrzo-
ski-Dziewiałtowicz z Rumii pt. 
„Droga do nieba”. Malarka, na-
uczycielka plastyki, wystawiła 45 
akwarel ukazujących zaintereso-
wania angelologią. Anioł bowiem 
jest obowiązkowym elementem 
każdego z nich. W malarstwie od 
wieków znanych jest wiele intere-
sujących przykładów przedstawia-
nia istot duchowych w różnorodnej 
formie i funkcji. Tym bardziej więc 

dzieła Iwony Skrzoski-Dziewiałto-
wicz można uznać za śmiałą próbę 
zmierzenia się z wizją wielkich mi-
strzów w dziedzinie angelologii.

***

W wigilię Objawienia Pańskie-
go z udziałem bp. dr. Jana Styrny, 
ordynariusza diecezji elbląskiej, 
ks. dr. Stanisława Guły kapelana 
naszego Oddziału oraz dyrektora 
Oddziału Warmińsko-Mazurskie-
go „Civitas Christiana” Tomasza 
Nakielskiego odbyło się spotka-
nie członków i sympatyków Ka-
tolickiego Stowarzyszenia „Civi-
tas Christiana” w Elblągu. W sło-
wie okolicznościowym Ksiądz Bi-
skup wyraził zadowolenie z fak-
tu, iż może bliżej poznać wspólno-
tę „Civitas Christiana”. W rozmo-
wie przy wspólnym stole żywo in-
teresował się sprawami elbląskie-
go Oddziału i planowanymi w bie-
żącym roku zamierzeniami. Śpiew 
kolęd przy akompaniamencie ro-
dziny muzyków Dagmary i Domi-
nika Grędzińskich  zakończył spo-
tkanie.

Przewodniczący Oddziału Ja-
cek Pączkowski dziękując Księ-
dzu Biskupowi za obecność wrę-
czył akwarelę Jacka Albrechta z 
Malborka przedstawiającą pano-
ramę Elbląga (widok na elbląską 
katedrę). 

ZBIGNIEW POŁONIEWICZ

SZCZYTNO
Oddział Katolickiego Stowa-

rzyszenia „Civitas Christiana” go-
ścił starostę powiatu szczycień-

skiego Andrzeja Kijewskiego. 
Starosta przedstawił dokonania 
swego urzędu w 2005 roku i pla-
ny na rok obecny, w tym rozbudo-
wę szpitala powiatowego. Podkre-
ślił też dobrą współpracę z regiona-
mi na Litwie i w Niemczech oraz 
z organizacjami pozarządowymi 
na terenie miasta i powiatu, czego 
dowodem jest zamiar budowy po-
mnika Orła Białego. 

(PS)

WROCŁAW
Dolnośląski Ośrodek Pracy 

Formacyjnej swą działalność opie-
ra na kilku zasadniczych formach: 
spotkaniach Studium Formacji Ka-
tolicko – Społecznej i Studiach Re-
gionalnych, które skupiają w ra-
mach swych prac po kilka oddzia-
łów. Miniony rok zakończono wy-
kładami: ks. prałata Januarego Wą-
troby pt. „Rodzina Bogiem silna 
fundamentem życia narodu i przy-
szłości Europy” oraz dr. Norberta 

Wójtowicza o rodzinie jako śro-
dowisku wychowawczym. Przy-
pomniano ważną dla Kościoła po-
wszechnego rocznicę, jaką bez 
wątpienia jest 40 – lecie zakoń-
czenia prac Soboru Watykańskie-
go II. Temu problemowi poświę-
cone było wystąpienie red. Jerze-
go Marlewskiego, który potrakto-
wał bogactwo dorobku soborowe-
go jako wyzwanie dla współcze-
snego Kościoła.

Podsumowując całoroczny do-
robek prac Dolnośląskiego Ośrod-
ka Formacji Katolicko – Społecz-
nej i Regionalnych Ośrodków w 
Wałbrzychu i Jeleniej Górze nale-
ży uznać, że był to dobrze wyko-
rzystany czas. Prowadzono wykła-
dy, które zgromadziły stosunkowo 
liczne grono osób zainteresowa-
nych, zarówno nauką społeczną 
Kościoła, jak i pragnących spożyt-
kować założenia tejże do potrzeb 
środowisk lokalnych.

Podejmowane w obecnym 
roku inicjatywy świadczą o coraz 
większym zainteresowaniu syste-
matyczną formacją. W Wałbrzy-
chu zapoczątkowano Wałbrzyskie 
Spotkania Formacyjne, realizo-
wane wspólnie z asystentem ko-
ścielnym Stowarzyszenia w die-
cezji świdnickiej ks. dr. Krzysz-
tofem Moszumańskim. Podobny 
pomysł realizowany jest również w 
Jeleniej Górze. Wychodzimy z za-
łożenia, że efekty pracy formacyj-
nej są większe, jeżeli oprócz bar-
dziej sztandarowych spotkań zor-
ganizuje się cały szereg dyskusji  i 
konwersatoriów, w trakcie których 
jakby na bieżąco będzie się moni-
torować i analizować konkretne 
wyzwania rzeczywistości. 

Bp Jan Styrna w Oddziale „Civitas Christiana” w Elblągu. Obok 
ks. dr Stanisław Guła, przewodniczący OM Jacek Pączkowski 
i dyr. Tomasz Nakielski

Abp Henryk Gołębiewski wśród członków „Civitas Christiana”
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Dobrym przykładem wyjścia 
do szerszych kręgów laikatu ka-
tolickiego jest też udział w Tygo-
dniach Kultury Chrześcijańskiej, 
jaki od wielu lat ma miejsce we 
Wrocławiu, a od roku z dobrym re-
zultatem fakt taki zaistniał w Le-
gnicy. Działacze Stowarzyszenia 
pragną, by w bieżącym roku ta for-
ma pracy, po trosze jako promo-
cja Stowarzyszenia a częściowo 
również jako instrument formacji, 
była konsekwentnie podejmowana 
w naszym regionie. Obecność na-
szych struktur również w mniej-
szych miejscowościach  Dolnego 
Śląska powoduje, że działalność 
formacyjna, a niekiedy edukacyj-
na dociera również tam, gdzie inne 
organizacje katolickie funkcjonują 
fasadowo bądź nie są w stanie kre-
ować szerszej działalności. 

TNJ

***

Oddział Dolnośląski rozpo-
czął kolejny rok pracy organiza-
cyjnej i formacyjnej Mszą św. od-
prawioną  11 stycznia przez płk ks. 
prał. Januarego Wątrobę w Bazy-
lice pw. św. Elżbiety.  Po Mszy św. 
w  siedzibie Oddziału miało miej-
sce pierwsze tegoroczne spotkanie 
działaczy i przyjaciół Stowarzy-
szenia z Dolnego Śląska. Przewod-
niczący Oddziału Henryk Koch 
w zagajeniu wyraził nadzieję, iż 
spotkanie to będzie znakomitą in-
spiracją do pracy Dolnośląskiego 
Ośrodka Formacji Katolicko-Spo-
łecznej. Tematem przewodnim, 
zgodnie z uchwałą Zarządu Głów-
nego „Civitas Christiana”,  będzie 
kwestia godności człowieka. Na-
stępnie głos zabrał gość honoro-
wy spotkania abp Henryk Gołę-
biewski metropolita wrocławski. 
W swym wystąpieniu wyraził ra-
dość z właściwego doboru proble-
matyki, jaką zajmuje się Stowarzy-
szenie. Problem godności  ludzkiej 
jest w dzisiejszych czasach zagad-
nieniem fundamentalnym. Życząc 
owocnej pracy wyraził nadzieję, iż  
po roku wykładów działacze będą 
mogli mówić o dobrze spełnionym 
obowiązku.

W spotkaniu uczestniczył rów-
nież ks. infułat Ireneusz Sku-
biś redaktor naczelny tygodnika 
„Niedziela”. Należy tu dodać, że 

od bieżącego roku redakcja dolno-
śląska tego pisma sąsiaduje z sie-
dzibą Stowarzyszenia. Ze wzglę-
du na bożonarodzeniowo – nowo-
roczny czas,  spotkanie zakończyło 
się łamaniem opłatkiem, życzenia-
mi oraz śpiewaniem kolęd.

J.

OPOLE
Wojewódzki Ośrodek For-

macji Katolicko-Społecznej dzia-
ła w Opolu już od pięciu lat. Na 
systematyczne, kwartalne zajęcia 
uczęszcza około 30 stałych słucha-
czy. Ośrodek wydaje pismo, w któ-
rym drukowane są wszystkie mate-
riały z wygłoszonych prelekcji. Ta-
kich zeszytów ukazało się 21.

11 stycznia 2006 r. w Oddzia-
le Wojewódzkim zebrała się Rada 
Programowa, w skład której wcho-
dzą: ks. dr Leonard Makiola asy-
stent kościelny opolskiej „Civitas 
Christiana”, Tadeusz Staszczak 
przewodniczący Zarządu Woje-
wódzkiego oraz Józef Pixa kie-
rownik organizacyjno-statutowy 
oddziału. Rada nakreśliła na naj-
bliższy okres sześć cykli tema-
tycznych: historyczno–patriotycz-
ny; Studium wiedzy religijnej; te-
matów związanych z tegorocznym 
hasłem pracy formacyjnej w „Civi-
tas Christiana”: Godność człowie-
ka – niezbywalnym prawem i fun-
damentem ładu społecznego ; edu-
kacji regionalnej; patroni Euro-
py; poświęcony omawianiu aktu-
alnych dokumentów papieskich i 
Stolicy Apostolskiej.

W ramach poszczególnych cy-
kli tematycznych sformułowano 
konkretne tematy. Uzgodniono też 
listę proponowanych prelegentów, 
pracowników naukowych Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, 
Papieskiego Wydziału Teologicz-
nego we Wrocławiu oraz Uniwer-
sytetu Opolskiego.

J. PIXA

KRAKÓW
„Mój Kraków”, to tytuł wys-

tawy Jana Niemca, którą od 12 
stycznia można oglądać  w siedzibie 
krakowskiego „Civitas Christiana”.  
Otwarcie wystawy połączone z tra-
dycyjnym opłatkiem Stowarzysze-
nia zgromadziło kilkadziesiąt osób, 
a wśród nich zaprzyjaźnionego z 

nami prof. Gabriela Turowskiego, 
o. prowincjała Nikodema Gdy-
ka OFM, o. Paschalisa Kwoczałę 
OFM, obecnego komisarza Ziemi 
Świętej, o. prof. Zbigniewa Mar-
ka SJ prorektora „Ignatianum”, 
ks. dr. Marcina Godawę z PAT, 
Stefana Majerczaka prezesa AK 
archidiecezji Krakowskiej, Zofię 
Gatkowską prezesa koła AK przy 
parafii MB Ostrobramskiej  i wie-
lu innych. Gości powitał Tadeusz 
Janusz przewodniczący Zarządu 
Oddziału w Krakowie, a sylwetkę 
i dokonania artystyczne Jana 
Niemca ukazał Stanisław Pażucha 
przewodniczący Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Stowarzyszenia. 

Na wystawie w „Civitas Chri-
stiana” artysta zaprezentował ar-
chitekturę sakralną Krakowa. To 
ukochane miasto Jana Niemca, 
choć urodził się na Podkarpaciu. 
Jego życiową pasją jest malarstwo 
i rysunek. W  młodości pozbawio-
ny był możliwości systematycz-
nego kształcenia plastycznego (w 
dzieciństwie po zapaleniu opon 
mózgowych stracił słuch i jest głu-
choniemy). Zanim sięgnął po pę-
dzel  przez 38 lat rysował  mapy 

w Okręgowym Przedsiębiorstwie 
Geodezyjno-Kartograficznym, i  
dwa lata w Libii. W tym zawodzie 
doszedł do niebywałego mistrzo-
stwa, mówiono, że był najlepszy 
w Polsce, a Arabowie zachwyceni 
jego rysunkiem nie chcieli, aby ich 
opuścił. Gdy przeszedł na emerytu-
rę pasją pana Jana stało się malar-
stwo. Malowania uczył się z ksią-
żek. Stosuje różnorodne techni-
ki – pastel, akwarela, farby olej-
ne, grafika – często je łącząc, co 

sprawia, że jego obrazy są nie-
zwykle barwne i cechuje je zamiło-
wanie do detalu, który wydobywa 
niezwykle dokładną kreską (wszak 
przez 40 lat był kartografem).

Tematem jego prac jest Kraków 
i jego architektura, choć w swych 
zbiorach posiada także szkice z roż-
nych podroży i obrazy o tematy-
ce religijnej. Jest artystą niezwykle 
pracowitym. W ciągu kilkunastu lat 
pracy twórczej  namalował ponad 
siedem tysięcy obrazów, od minia-
tur po obrazy wielkoformatowe, z 
czego ponad dwa tysiące prac znaj-
duje się za granicą w zbiorach pry-
watnych i w  galeriach od Watykanu 
i San Marino po Tajwan. Wiele ob-
razów maluje na zamówienie. Prace 
Jana Niemca budzą zachwyt profe-
sorów krakowskiej ASP i przecięt-
nych odbiorców sztuki.  Są radosne, 
ciepłe, jasne, a wiele z nich, zwłasz-
cza te ukazujące Kraków historycz-
ny,  niemal bajkowe. Malarstwo 
pana Jana znajduje też oficjalne 
uznanie. Został bowiem odznaczo-
ny medalem Zasłużonego Działacza 
Kultury i Sztuki przez ministra kul-
tury i Złotą Odznaką Miasta Krako-
wa. Dotychczas brał udział w kilku-

dziesięciu wystawach zbiorowych i 
indywidualnych. Jest też laureatem 
wielu konkursów plastycznych.

TAJ

OSTRÓDA
Wielkie są wokół nas obszary 

biedy, duchowego niedostatku, na 
których – co najgorsze – żyją pol-
skie dzieci, dotknięte niezawinio-
nym przez siebie losem. Jednak-
że „wszystkie dzieci są nasze”. 
Pod takim hasłem 7 stycznia od-

Jan Niemiec podczas wernisażu w krakowskim „Civitas Christiana”
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było się w ostródzkim zamku bo-
żonarodzeniowe spotkanie dla 
170 dzieci z rodzin dysfunkcyj-
nych i potrzebujących materialnej 
pomocy. Rozpoczęło się wspólną 
modlitwą w kościele pw. Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Katechezę dla dzie-
ci poprowadzili: ks. prał. Roman 
Wiśniowiecki proboszcz parafii i 
prezes Mieczysław Jędral. Były 
jasełka wystawione przez dziecię-

ce grupy teatralne ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 i Szkoły Podstawo-
wej nr 6 im. Kornela Makuszyń-
skiego, konkurs „Jednego pyta-
nia” przygotowany przez „Civi-
tas Christiana”, a zabawę przy do-
brej muzyce poprowadziła kapela 
„Ostródzianie”. 

Mimo wszystkich atrakcji, 
dzieci oczekiwały na najważniej-
szego gościa. Gdy już przybył, jak 
przystało w prawdziwym stroju bi-
skupa z Miry, trudno było utrzymać 
porządek. Oblegany, w ogromnej 
wrzawie, niknął chwilami pośród 
lasu niecierpliwie wyciągniętych 
ramion. Do końca jednak dzielnie 
spełnał swoją powinność. Wszyst-
kie maluchy zostały szczodrze ob-
darowane: ogromne paczki wy-
pełnione smakołykami wyglądały 
imponująco, a oprócz nich każde 
najmniejsze choćby oczekiwanie 
dziecka zostało spełnione w posta-
ci zabawki radośnie oglądanej na-
tychmiast po otrzymaniu.

Trudu organizacji, wzorem lat 
ubiegłych, podjęli się: Maksymi-
liański Ruch Abstynencko – Trzeź-
wościowy, Biuro Pełnomocnika 
Burmistrza Ostródy ds. Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Centrum Kultury 
w Ostródzie oraz Oddział „Civitas 
Christiana”.  

ZBIGNIEW POŁONIEWICZ

JĘDRZEJÓW

W siedzibie Oddziału „Civitas 
Christiana” odbyło się po raz ko-
lejny spotkanie zorganizowane dla 
dzieci z rodzin najuboższych z te-
renu miasta i gminy Jędrzejów. Byli 
to młodsi uczniowie ze szkół pod-
stawowych. Przybycie św. Mikołaja 
poprzedzone było nauką powitalnej 
piosenki, a także mini-konkursem 
wiedzy o tematyce Bożonarodzenio-

wej. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez firmę 
„Elver”. Dzieci otrzymały paczki za-
wierające słodycze, owoce, przybory 
szkolne oraz lektury szkolne.

Organizatorzy tej tradycyjnej 
akcji charytatywnej pragną serdecz-
nie podziękować za wsparcie finan-
sowe jędrzejowskim sponsorom: Za-
kładom Mechanicznym „Bifamet”, 
Przedsiębiorstwu Transportowo-
Handlowo-Usługowo-Produkcyjne-
mu „Wojtrans”, Bankowi Spółdziel-
czemu i Przedsiębiorstwu Handlu 
Zagranicznego „Elmar”. Szczególne 
podziękowania należą się członkom 
Stowarzyszenia, którzy przez swoje 
drobne wpłaty zasilili w znacznym 
stopniu fundusz akcji.

DZ

WSCHOWA

Dzieci z rodzin, które co ty-
dzień otrzymują żywność stara-
niem członków Oddziału, uczest-
niczyły w zabawie zorganizowa-
nej w siedzibie „Civitas Christia-
na” we Wschowie. Każda pocie-
cha odebrała paczkę łakoci z rąk 
św. Mikołaja. Przy dźwiękach ko-
lęd grupa zaprzyjaźnionych har-
cerzy bawiła się z dziećmi. 60 pa-

czek zostało przygotowanych dzię-
ki wsparciu finansowemu Banku 
Żywności z Leszna, pracowników 
Urzędu Miasta Wschowy i Od-
działu Wojewódzkiego w Zielonej 
Górze, którym jesteśmy ogromnie 
wdzięczni.

TERESA NAFALSKA

GNIEZNO
Przed stupięćdziesięciu laty 

św. Wincenty Pallotti, prekur-
sor apostolatu świeckich, zwany 
również Apostołem Rzymu, twór-
ca Zjednoczenia Apostolatu Kato-
lickiego, wśród wielu dzieł apo-

stolskich, prowadził w Rzymie 
w oktawie Objawienia Pańskie-
go tzw. Dni  Epifanijne. Podczas 
spotkań, które cieszyły się nieby-
wałym zainteresowaniem, starano 
się ukazywać bogactwo liturgicz-
ne Kościoła, szerzyć idee ekume-
nizmu i misyjności.

Gnieźnieńskie Wieczerniki 
Rodzin, należące do Zjednoczenia 
Aspostolstwa Katolickiego, wspól-
nie z gnieźnieńskim oddziałem 

„Civitas Christiana” po raz trzeci 
zorganizowały w dniach 6-8 stycz-
nia Triduum Epifanijne, wzorując 
się na liturgiach organizowanych 
przez św. Pallottiego oraz inspiru-
jąc się ideą nowej ewangelizacji 
sługi Bożego Jana Pawła II.

W tym roku w bazylice kate-
dralnej w Gnieźnie, podczas uro-
czystych Mszy św. kazania epi-
fanijne głosił były wiceprowin-
cjał księży pallotynów z Poznania 
ks. Adrian Galbas. W liturgii 6 
stycznia uczestniczyła Kapituła 
Prymasowska na czele z bp. Bog-
danem Wojtusiem (przewodni-
czył on koncelebrowanej Mszy św) 
oraz siostry pallotynki i klerycy.

8 stycznia epifanijne spotkanie 
uświetniła solistka Julita Burch. 
Triduum transmitowane było przez 
Radio „Plus”.

EDWARD FRĄCKOWIAK

BYTOM
Od kilku lat działa szczep 

harcerski imienia braci Francisz-
ka i Józefa Kachlów. Przed woj-
ną bracia Kachlowie byli człon-
kami Związku Polaków w Niem-
czech oraz działali w Związku 
Harcerstwa Polskiego w Niem-

W tłumie dzieci trudno było dojrzeć św. Mikołaja
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czech. Obydwaj w czasie wojny 
byli więźniami hitlerowskich obo-
zów koncentracyjnych. Po wojnie 
Franciszek Kachel nadal dzia-
łał w harcerstwie. Równocześnie 
przez wiele lat (do swojej śmier-
ci w 1995 roku) był przewodni-
czącym Oddziału „Civitas Chri-
stiana”. Tak więc postać Francisz-
ka Kachla stała się swego rodzaju 
pomostem łączącym bytomski Od-
dział Stowarzyszenia z miejscowy-
mi harcerzami.

W okresie Bożego Narodzenia 
harcerze zorganizowali tradycyjne 
spotkanie opłatkowe. Na harcer-
ską uroczystość przybył między in-
nymi ksiądz proboszcz Rajmund 
Brol, harcmistrz Jacek Borowiec 
komendant szczepu harcerskiego, 
Lesław Jankiewicz wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej, Grzegorz 
Sojka komendant Ochotniczej 
Straży Pożarnej z dzielnicy Sucha 
Góra oraz delegaci Oddziału „Ci-
vitas Christiana” w osobach Pawła 
Kachla (przewodniczący) i Jana 
Jaśniaka (sekretarz).

Uroczystość miała podniosły 
charakter. Zuchy przedstawiły ja-
sełka, a następnie odbyło się har-
cerskie przyrzeczenie. W swoim 
wystąpieniu Paweł Kachel (syn 
Franciszka – patrona szczepu) pod-
kreślił wzorową współpracę po-
między szczepem harcerskim a by-
tomskim Oddziałem „Civitas Chri-
stiana”. Współpraca ta ma ulec dal-
szemu zacieśnieniu.

PK

NOWY SĄCZ
Podwójnym numerem  (52/53) 

zamknęła kolejny rok redakcja 
„Almanachu Sądeckiego” – kwar-

A P E L
Pomóżmy księdzu inf. Ludwikowi Rutynie z Buczacza oraz Siostrom Nie-
pokalankom z Jazłowca w odbudowie kościoła Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny w Jazłowcu.

Podczas pielgrzymek organizowanych przez nasze Stowarzyszenie do zna-
nych z historii Polski miejsc znajdujących się obecnie na Ukrainie, natrafili-
śmy na miejscowość Jazłowiec, znaną m. in. z założonego tam przez bł. Mar-
celinę Darowską klasztoru sióstr Niepokalanek oraz słynną dzięki cudownej 
figurze Pani Jazłowieckiej koronowanej tuż przed wojną przez prymasa Hlon-
da. Siostry Niepokalanki zmuszone do opuszczenia swojego Domu w 1946 
r. wraz z cudowną statuą Madonny, która obecnie znajduje się w klasztorze 
w Szymanowie, powróciły w latach dziewięćdziesiątych do swojej zrujnowa-
nej siedziby, którą w części odzyskały. Przez kilka lat trzy siostry pod kie-
runkiem dzielnej s. Julii Podleś, oprócz normalnej pracy zakonnej dla dobra 
miejscowej społeczności, odbudowały zrujnowany grobowiec sióstr, w któ-
rym znajduje się również grób założycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokala-
nek, bł. Marceliny Darowskiej i przywróciły wielkim nakładem sił i środków 
do normalnego funkcjonowania odzyskaną część klasztoru. W pozostałej czę-
ści funkcjonuje szpital.

W miejscowym kościele parafialnym znajduje się grób wielkiego polskie-
go kompozytora epoki renesansu Mikołaja Gomółki. Prawdopodobnie w tym 
kościele został ochrzczony inny wielki Polak, urodzony 12.09.1823 r. w nie-
dalekich Beremianach Kornel Ujejski. Niestety, czynny do 1945 roku kościół 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny popadł w ruinę. W czasach komu-
nizmu mieścił się tam magazyn wina i wódki. Jak mówi miejscowy proboszcz 
parafii rzymsko-katolickiej, 88-letni dziś ks. Ludwik Rutyna z Buczacza, trzy-
naście lat temu kościół miał jeszcze dach. 

Dziś dachu już nie ma. W ruinie widać czasy dawnej świetności świątyni 
w postaci fresków oraz renesansowych portali. W kruchcie kościoła zachowa-
ło się też epitafium poświęcone Mikołajowi Gomółce. Żal patrzeć na niszcze-
jący zabytek. O pomoc w odbudowie kościoła proszą miejscowi katolicy oraz 
ks. proboszcz Ludwik Rutyna z Buczacza, który od wielu lat czyni starania o 
zwrot ruin kościoła parafialnego w Jazłowcu. Są podstawy przypuszczać, że 
sprawa jest na dobrej drodze do pozytywnego zakończenia.

Każdy, kto choć raz był w tym miejscu, nie może przejść obok tej świę-
tej ruiny obojętnie. Dlatego w środowisku kulturalnym miasta Szczecina 
oraz wśród członków i sympatyków „Civitas Christiana” powstała inicjatywa 
zmierzająca do uratowania tego zabytku od dalszej zagłady. Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej obiecało wesprzeć 
dzieło odbudowy tego zabytku. Mamy również pismo Burmistrza Sandomie-
rza, który obiecał partycypować w sfinansowaniu renowacji pomnika nagrob-
nego Mikołaja Gomółki, dawnego obywatela Sandomierza. 

Społeczność Jazłowca nie jest w stanie przeprowadzić tego dzieła bez wspar-
cia z zewnątrz. Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, a w 

szczególności do by-
łych mieszkańców 
Kresów Wschodnich 
z prośbą o wsparcie 
dzieła odbudowy ko-
ścioła oraz klasztoru 
Sióstr Niepokalanek 
w Jazłowcu.

Prosimy również 
o wsparcie modlitew-
ne wszystkich księży 
i sióstr zakonnych pra-

cujących na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są ci-
chymi, często zapomnianymi bohaterami naszych czasów. 
Ofiary można wpłacać na konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. PKO  PPL  
PW  JAR  I Oddział w Jarosławiu, pl. Mickiewicza 2 , 37– 500 Jarosław

Nr rachunku (konto Euro): 05 1240 2571 1978 0000 3362  6477  
Nr rachunku (konto dolarowe): 89 1240 2571 1787 0000 3362 6464
Odbiorca: Ewa Podleś  ul. Głęboka 1, 37-500 Jarosław
Na przekazie zaznaczyć czego dotyczy darowizna:
— Odbudowy kościoła w Jazłowcu
— Remontu klasztoru Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu.
Bóg zapłać za wszelkie wsparcie. 

Przewodniczący Zarządu Oddziału Miejskiego w Szczecinie
Edmund Glaza

talnika wydawanego przez Ka-
tolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” w Nowym Sączu. Jak 
zwykle na okładce wita nas rysu-
nek Barbary Magierowej, zdobią-
cej poszczególne zeszyty. Pismo 
zajmuje się historią i kulturą re-
gionu, podejmując tematy pomi-
jane przez media skierowane do 
masowego czytelnika. Bo kto z 
nas  wiedział o „Sądeckich dobro-
dziejstwach oraz czynszownikach 
klasztoru i kościoła oo. karmeli-
tów na Piasku w Krakowie”? Na-
pisał o tym Piotr Wierzbicki.

Dalej Wojciech Sapalski zaj-
muje się „Malarskimi nawiąza-
niami i kopiami gotyckiej Madon-
ny z Krużlowej”. Przypomnijmy, 
że tę najsławniejszą rzeźbę na Są-
decczyźnie odkrył na kościelnym 
strychu w 1889 r. dwudziestolet-
ni student Stanisław Wyspiań-
ski. W kolejnym artykule Stani-
sław Korusiewicz przypomina hi-
storię Cmentarza Wojskowego nr 
350, czyli żołnierskich grobów z 
I wojny światowej na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Sączu, 
natomiast Anna Totoń wspomina 
Jana Żaroffe, zapomnianego są-
deckiego rzeźbiarza.

Historyk sztuki Jan Samek 
prezentuje „Zapiski z kontak-
tów naukowych oraz prac ba-
dawczych na Sądecczyźnie w la-
tach 1946-2000”, a zeszyt kończy 
wypowiedź Jerzego Gizy na temat 
pomnika Armii Czerwonej w No-
wym Sączu oraz recenzje książek 
Juliana Dybca i Barbary Palucho-
wej. Zeszyt zawiera  także kilka 
wierszy sądeckiego poety Tade-
usza Basiagi.

M.K.

Niszczejący kościół w Jazłowcu



Czerwińsk 
n. Wisłą

Kościoły romańskie w Polsce

Kościół wznieśli w latach 1147-1155 Kanonicy Regularni Lateraneńscy od 
św. Augustyna sprowadzeni w 1130 r. przez bp. Aleksandra. Po kasacie zakonu 
Kanoników Regularnych w 1819 r. do Czerwińska sprowadzono Siostry Norbertanki 
z Płocka. Przebywały one tutaj do 1902 r. po czym wyprowadzono je do Ibramowic. 
Wówczas opiekę nad kościołem i klasztorem czerwińskim oraz parafią przejęli 
księża diecezjalni. Zarządzali tym kompleksem do 1923 r. kiedy to klasztor i kościół 
przejęli salezjanie, gospodarujący tutaj do dziś. Ojciec Św. Paweł VI, dekretem 
z 10.07.1968 r., ustanowił kościół w Czerwińsku Bazyliką Mniejszą. 
W 1410 zatrzymał się tutaj król Władysław Jagiełło zdążający pod Grunwald; 
w 1612 r. w kościele umieszczono obraz Matki Bożej namalowany przez Łukasza z 
Łowicza; uznany przez papieża Innocentego X za cudowny w 1648 r. W 1649 r. przed 
obrazem modlił się i król Jan Kazimierz przed wyprawą przeciw Chmielnickiemu, tu 
również złożył sztandary zdobyte pod Beresteczkiem w 1651 r. W 1970 r. ks. Stefan 
kard. Wyszyński Prymas Polski koronował cudowny obraz MB Czerwińskiej.

Trójnawowa bazylika łączy w sobie wiele stylów: od romańskiego, poprzez gotycki aż 
po barok. Widok od strony północnej

Polichromia na sklepieniu kruchty przedstawiająca
Chrystusa królujacego

Jedna z dwóch charakterystycznych 
wież widoczna z wielu kilometrów 

Masywny gotycki fronton bazyliki ze 
współczesną polichromią MB Czerwińskiej 

Fragment zachowanej 
średniowiecznej 

polichromii w kruchcie 
wraz z kamiennymi 

ornamentami Kamienna absyda kaplicy
Zdobiony kapitel

Kamienny portal oddzielający kruchtę od nawy

Polichromia na stropie kruchty ukazująca nieboskłon

XII-wieczna chrzcielnica
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