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Paweł Stachowiak: Spotyka-
my się dziś z przedstawiciela-
mi trzech pokoleń redaktorów 
„Tygodnika Powszechnego” . Już 
ten fakt czyni nasz wywiad wy-
darzeniem o szczególnym cha-
rakterze. Odczytujemy je, jako 
wyraz uznania przez Redakcję 
dla działań środowiska czytel-
ników skupionego w Klubach 
„Tygodnika Powszechnego”, 
szczególnie zaś poznańskiego, 
obchodzącego piątą rocznice 
istnienia. Chcielibyśmy popro-
sić Państwa o opinię w kilku 
kwestiach, ważnych, jak sądzi-
my, dla wszystkich, którzy biorą 
co tydzień do ręki egzemplarz 
pisma. Założyciele „TP” przy-
jęli, że będą kierować swą ak-
tywność ku „inteligencji katoli-
ckiej”. Przez długie lata była ona 
adresatem „Tygodnikowej” pub-
licystyki. Czy sądzą Państwo, że 
istnieje dziś wciąż taki, mówiąc 
współczesnym żargonem, tar-
get? I jak właściwie wyobrażają 
sobie Państwo współczesnego 
czytelnika, do którego pragnie-
cie kierować swój przekaz?

Piotr Mucharski: Pierwsze py-
tanie otwiera szaloną perspekty-
wę, gdyż wymaga zdefiniowania 
czym w dzisiejszych czasach jest 
inteligencja i co to znaczy być skie-
rowanym do inteligentów. Cezurą 
czasową jest tu rok 1989 i idące 
wraz z nim przemiany, które do-
prowadziły do bolesnej weryfika-
cji pewnej inteligenckiej mitologii. 
Do tamtego momentu inteligencja 
była formacją wzorcotwórczą. 

Wszak do bycia inteligentem się 
aspirowało. Przynależność do ta-
kiej grupy, która wyznaczała pew-
ne wzorce zachowań, dodawała 
sznytu i prestiżu. Dziś na pewno 
już tak nie jest. Sen o inteligencji, 
która  jest koroną polskiej społecz-
ności odszedł w niebyt. Niestety-
wzorce i autorytety kompletnie się 
przesunęły. Rodzi się tu natych-
miast kolejne pytanie - co dzisiaj 
znaczy autorytet dla młodego po-
kolenia?  Kim jest, jeśli wykluczy-
my celebrytów?

To, że dziś siedzi tutaj tak wie-
le pokoleń to też pewien symbol. 
My jesteśmy dziś pismem wyjąt-
kowym także pod tym względem, 
że jest ono adresowane do wielo-
pokoleniowej grupy czytelniczej. 
Widać to świetnie na podstawie 
badań, które kiedyś przeprowadzi-
liśmy. Jedna  trzecia czytelników to 
ludzie w wieku 20-30 lat. Nie ma 
innego tego rodzaju produktu na 
rynku. A to oznacza, że nie o target 
tak naprawdę chodzi, ale o warto-
ści, które pismo reprezentuje.

A z drugiej strony mamy dużą 
grupę ludzi, którzy w listach przy-
znają, że „Tygodnik” czytają od kil-
kudziesięciu lat. Liczbowo to po-
równywalna grupa. I my musimy 
ich wszystkich, tak różnych, sku-
pić wokół pisma, być ich znakiem 
sprzeciwu wobec świata. I dopiero 
jak sobie to tak zdefiniujemy, na 
różnych poziomach (politycznym, 
religijnym, kulturowym), możemy 
szukać odpowiedzi na te pytania. 

Michał Okoński:  Przyszedłem 
do „Tygodnika” w roku 1991, czyli 

z perspektywy Józefy Hennelowej 
bardzo niedawno, a z perspektywy 
moich młodszych kolegów właś-
ciwie w czasach zamierzchłych. 
Jednak od początku mojej pracy 
w redakcji inteligencja katolicka 
nie była jedynym punktem odnie-
sienia dla „Tygodnika”. Chcieli być 
czytani przez polską inteligencję 
w ogóle.

Czyli nie pismo dla inteligencji 
katolickiej, tylko katolickie pis-
mo dla inteligencji.

Piotr Mucharski: O tak.

Michał Okoński: To bardzo trafna 
formuła. Myślę, że przy wszystkich 
zastrzeżeniach, które sformułował 
Piotr Mucharski, chcielibyśmy 
tworzyć pismo dla polskiego inte-
ligenta, cokolwiek to oznacza. Naj-
łatwiej zdefiniować to można jako 
niezadowalanie się najprostszymi 
odpowiedziami. 

Jak to osiągnąć? Dla mnie, jako 
redaktora, największym wyzwa-
niem,  ale też zainteresowaniem, 
jest próba wyjścia poza prosty, 
plemienny podział, poza świat, 
który dzieli się politycznie, ale też 
wewnątrzkościelnie. Zdaję sobie 
sprawę, że my również jesteśmy 
postrzegani jako strona sporu we-
wnątrzkościelnego. Może właśnie 
dlatego interesowałoby mnie wyj-
ście poza ten podział, a co za tym 
idzie, uczynienie pisma miejscem 
spotkania i rozmowy na poważne 
tematy, bez gotowych odpowiedzi. 
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∎ 24 marca 2009 r. – Powstanie 
Klubu „Tygodnka Powszechne-
go” w Poznaniu. „Tygodnik Po-
wszechny” jako pismo z długoletnią 
historią i tradycją jest swoistą in-
stytucją kulturalną, której środowi-
sko tworzy kolejne już pokolenie 
redaktorów, dziennikarzy i czytel-
ników z całej Polski. Chcemy, by kli-
mat krakowskiej redakcji przy ulicy 
Wiślnej 12 mógł rozciągać się poza 
granice Królewskiego Miasta 
i przybył także do stolicy Wielko-
polski – pisali sygnatariusze obec-
ni na pierwszym spotkaniu Klubu 
„Tygodnika Powszechnego” w Po-
znaniu, które odbyło się 24 marca 
2009 roku w starej czytelni po-
znańskiego „Paderka”, czyli VI LO 
im Ignacego Paderewskiego (nota 
bene zlokalizowanego przy ul. 
Krakowskiej). Karol Bandurski, Fi-
lip Biały, Jan Bujakiewicz, Łukasz 
Dulęba, Agata Łazor, Anna Łuka-
szewska, Łukasz Madry, Magdale-
na Mądry, Marcin Pera i Hubert 
Rabiega postawili sobie wówczas 
za zadanie popularyzację pisma 
w Poznaniu i Wielkopolsce po-
przez realizowanie cyklicznych 
spotkań, debat oraz konferencji 
poświęconych „Tygodnikowi Po-
wszechemu” i ideom, które mu 
przyświecają. ∎ 19 maja 2009 r. 
– O. Kozacki w Klubie, czyli 
pierwszy oficjalny gość. Na 
pierwsze oficjalne, otwarte spot-
kanie Klubu „TP” w Poznaniu uda-
ło nam się zaprosić o. Pawła Koza-
ckiego, dominikanina, do 
niedawna przeora poznańskiego 
klasztoru. Choć wyszliśmy od te-
matu „Polak – katolik”, to podczas 
niemal półtoragodzinnej rozmowy 
zawędrowaatemacie, przedstawili-
śmy ojcu Pawłowi nasz klub oraz 
wymieniliśmy kilka opinii z Sza-
nownym Gościem o „Tygodniku Po-
wszechnym”. Później już rozpoczęła 
się debata, która przerodziła się 
w prawdziwą podróż po katolicy-
zmie funkcjonującym w różnych 
kręgach kulturowych. Spotkanie 
zorganizowała Agata Lazor, sekre-
tarz naszego Klubu. ∎ 26 paź-
dziernika 2009 r. – Ksiądz Bo-
niecki w Poznaniu i pierwszy 
numer „Tygodnika Poznańskie-
go”. Pierwsza wizyta ks. Adama 
Bonieckiego na zaproszenie na-
szego Klubu odbyła się 26 paź-
dziernika 2009 r. Zorganizowali-
śmy wówczas dwa spotkania: na 
Wydziale Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM oraz w Tea-
trze Ósmego Dnia. Z tej okazji, 
przy wsparciu WNPiD UAM ukazał 
się „Tygodnik Poznański” – oka-
zjonalne wydawnictwo, w którym 
publikowali klubowicze oraz przy-
jaciele naszego Klubu związani 
także z WNPiD UAM: Filip Biały, 
Łukasz Dulęba, Piotr Forecki, Ma-
ciej Gierszewski, Marcin Pera, Bar-
tłomiej Secler, Paweł Stachowiak, 
Mikołaj J. Tomaszyk i Mikołaj Tyr-
chan. Nad korektą czuwała Magda-
lena Guziak. W naszym „TP” zna-
lazł się także wywiad z ks. 
Adamem Bonieckim zatytułowany 
„Pytania bez odpowiedzi”. Pierw-
szy numer „Tygodnika Poznań-
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i Michałem Kuźmińskim rozmawia Paweł Stachowiak.

∎ 13 czerwca 2007 r. – Tak zro-
dził się ruch klubowy. Już kilka-
naście osób skupia Klub Przyjaciół 
„Tygodnika Powszechnego”, któ-
ry ukonstytuował się 13 czerwca 
w Łodzi. Tworzą go osoby z różnych 
środowisk – można śmiało powie-
dzieć, że działa ponad podziałami 
– tak zaczyna się pierwsza notka 
na blogu klub-tygodnika-lodz-
-blog.net.pl z 12 lipca 2007 roku. 
W ten sposób ruch klubowy po 
raz pierwszy zaznaczył swoją 
obecność w internecie, miesiąc po 
założeniu pierwszego Klubu „TP” 
w Łodzi. O tym nowym przecież 
wtedy zjawisku następująco pisał 
ks. Adam Boniecki: „Tygodnik Po-
wszechny” wita łódzki klub z radoś-
cią i zapewnia bliską współpracę. 
Być może za Łodzią pójdą inni? Po-
znawajmy się, spotykajmy, dysku-
tujmy, rozmawiajmy – każdy klub 
„TP” może liczyć na nasze wsparcie.
∎ 28 września 2007 r. – Żywa hi-
storia. Pod takim tytułem ukazał 
się na wymienionym wcześniej 
blogu wpis ks. Andrzeja Perzyń-
skiego, twórcy łódzkiego Klubu 
„TP”. Pisał w nim: Prof. Wł. Barto-
szewski podczas spotkania –  w auli 
prawa UŁ - jak zwykle barwnie 
opowiadał m. in. o swoich kontak-
tach i pracy w redakcji Tygodnika 
w latach 60. Po spotkaniu podszedł 
do mnie pewien starszy, nobliwy 
pan. „Proszę Księdza, ja jestem czy-
telnikiem Tygodnika Powszechnego 
od 1945 roku”. Pokazał mi jeden 
z pierwszych egzemplarzy pisma. 
Widok poruszający dla mnie, który 
urodziłem się kilkanaście lat póź-
niej. ”Chcę się włączyć w prace Klu-
bu Tygodnika”.  Pomyślałem sobie, 
Tygodnik ma jakiś swój charyzmat 
skoro przetrwał tak wiele dziejo-
wych burz i nadal tworzy żywą hi-
storię i pociąga dziś. Choćby te 
z górą pięćset osób, w bardzo róż-
nym wieku, obecnych w uniwersy-
teckiej auli. ∎ 5 marca 2008 r. – 
Rekolekcje i spotkanie w Łodzi. 
W siedzibie łódzkiego Klubu Inte-
ligencji Katolickiej odbyło się 
spotkanie z ks. Adamem Bonie-
ckim. W tym czasie (3-5 marca) ks. 
Boniecki wygłaszał rekolekcje 
wielkopostne w Kościele Środo-
wisk Twórczych zatytułowane „A 
wy za kogo mnie uważacie?”. Sam 
prowadzący zapraszał na rekolek-
cje w następujących słowach: 
W tych rekolekcjach będzie domi-
nowało to pytanie: kim jest dla 
mnie? W takiej perspektywie całe 
swoje życie można zobaczyć ina-
czej, niż w jakiejkolwiek innej. Re-
kolekcje – być może – pomogą nam 
Go lepiej zobaczyć. Jezus, widząc, że 
dwaj uczniowie Jana Chrzciciela 
idą za Nim, zapytał : „Czego szuka-
cie? Oni powiedzieli do Niego: Rab-
bi! – to znaczy: Nauczycielu - gdzie 
mieszkasz?” (J 1,38). ∎ 13 marca 
2009 r. – Spotkanie w redakcji. 
Reprezentacja powstającego właś-
nie Klubu „Tygodnika Powszech-
nego” w Poznaniu zagościła w kra-
kowskiej redakcji „TP” przy ul. 
Wiślnej 12. Czas znalazł dla nas 
m.in. ks. Adam Boniecki, z którym 
przez kilkadziesiąt minut rozma-
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Jakiej cywilizacji Polacy potrze-
bują?”, pytał w latach osiemdzie-

siątych ubiegłego stulecia Jerzy 
Jedlicki, w tytule swej, dziś już 
klasycznej, książki. Zadawał to py-
tanie przyglądając się koncepcjom 
polskich myślicieli wieku XIX, gdy 
trzeba było podejmować refleksję 
o problemach kluczowych dla roz-
woju kraju w warunkach braku su-
werennego państwa. Te wielkie te-
maty były i są różne od doraźnych 
zagadnień politycznych i społecz-
nych, które zajmują umysły polity-
ków, urzędników oraz większości 
publicystów wypowiadających się 
na łamach prasy. One nigdy nie 
zostają unieważnione, zawsze, bez 
względu na historyczny kontekst, 
powracają, domagając się debaty 
i ciągłego namysłu. „Wielkie te-
maty myśli społecznej mają to do 
siebie, że nie znajdują ostatecz-
nych rozstrzygnięć ani w teorii, ani 
w praktyce. […] Są nadzwyczajnie 
uporczywe, gdyż są wyrazem nie-
pokojów trawiących naszą cywili-
zację”, pisał Jedlicki. Ten trawiący 
niepokój musi odnaleźć miejsce 
dla wyrażenia swej ekspresji, dla 
nazwania obaw i nadziei, analiz 
tego co minęło i przewidywania 
tego co nadejdzie.  

Czyż możemy odnaleźć w epoce, 
która dobiegła końca na przełomie 
lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych dwudziestego stulecia, 
miejsce, które dawało szerszej, 
inteligenckiej publiczności szanse 
na uczestnictwo w tej fundamen-
talnej, cywilizacyjnej debacie, lep-
sze, bardziej otwarte niż ówczesny 
„Tygodnik Powszechny”? Wystar-

czy sięgnąć do opublikowanego 
ostatnio wyboru pism Jerzego Tu-
rowicza, aby zobaczyć jaka była 
skala jego zainteresowań i głębo-
kość jego refleksji. A nie należał 
przecież do najpłodniejszych auto-
rów krakowskiego pisma! Kultura 
(także ta, którą zwiemy masową), 
sztuka, religia, polityka, czegóż nie 
znajdziemy w spuściźnie człowie-
ka, który przez długie lata nadawał 
„Tygodnikowi” oblicze i charakter. 
I po to było, jak sądzę, potrzebne 
Polakom, „katolickie pismo spo-
łeczno – kulturalne” w tamtych 
czasach, gdy  jednym z celów ów-
czesnej władzy, owej „dyktatury 
ciemniaków”, jak powiadał Kisiel, 
było pozbawienie nas możliwości 
swobodnej ekspresji poglądów 
i wolności dostępu do wiedzy. 
Całe pokolenia miały amputowa-
ne, poprzez rozbudowany system 
prewencyjnej cenzury, te obszary 
świadomości, które decydowały 
o naszej tożsamości, jako ludzi 
wolnych w swym myśleniu i dzia-
łaniu. Nie do przecenienia w kreo-
waniu tej tożsamości, szczególnie 
dla polskich elit, było istnienie 
„Tygodnika”, dzięki niemu mogły 
one poznać główne prądy cywi-
lizacyjnej debaty, która toczyła 
się w świecie zachodnim, dzięki 
niemu bariera żelaznej kurtyny 
stawała się nieco bardziej prze-
puszczalna dla myśli, idei i ludzi. 
Było to wówczas ważne nie tylko 
dla tej części polskiej inteligencji, 
która identyfikowała się z katoli-
cyzmem, ale również dla tych jej 
przedstawicieli, których korzenie 
wyrastały z tradycji laickiej. Polski 

fenomen dialogu i współpracy po-
między oboma tymi środowiskami 
został ufundowany m.in. właśnie 
na cywilizacyjnej, kulturotwórczej 
roli „Tygodnika” i ludzi wokół nie-
go skupionych. 

I dlatego właśnie był podówczas 
„Tygodnik”, Polakom potrzebny! 
Nie katolikom, nie katolickiej in-
teligencji, a Polakom właśnie! Bez 
światopoglądowej etykiety! Dając 
wiedzę potrzebną dla uczestni-
ctwa w debacie o „niepokojach 
trawiących naszą cywilizację”, 
współtworzył przestrzeń oporu 
wobec uroszczeń totalitarnej wła-
dzy i stał się jednym z fundatorów 
odzyskanej przed ćwierćwieczem 
wolności.

A do czego „Tygodnik” jest Po-
lakom potrzebny dziś?  Dwadzieś-
cia pięć lat minęło od czasów gdy 
trzeba było czekać na zapis w te-
stamencie poprzedniego prenu-
meratora aby zapewnić sobie stałą 
lekturę, nie ma problemu z zaku-
pem krakowskiego pisma, czy to 
na papierze, czy w formatach elek-
tronicznych. Nikt nie ogranicza 
wolności debaty na jego łamach. 
Czy jest jeszcze dzisiaj jakaś szcze-
gólna, ekskluzywna, tygodnikowa 
misja, zadanie? Czy jest szansa 
aby „Tygodnik” wytrwał w roli 
instytucji „Polakom potrzebnej”? 
Nie wchodzi się powtórnie do tej 
samej rzeki, nie da się raczej od-
tworzyć tego znaczenia jakie miał 
„Tygodnik” w złotym, turowiczow-
skim wieku, zostało ono z resztą 
ukształtowane przez szczególny 
kontekst tamtej epoki. Dziś trze-
ba działać w świecie niebotycznie 

bardziej skomplikowanym, dla 
ludzi wierzących i poczuwających 
się do związku z Kościołem, znacz-
nie trudniejszym. Kościół nie ko-
jarzy się już w naszym kraju z to-
lerancyjną przestrzenią wolności, 
katolicki podtytuł pisma raczej 
zniechęca młodą polską inteligen-
cję; nie ma cenzury, ale trudniej 
przebić się ze swymi propozycja-
mi, swoją wizją Polski i świata.

Zdając sobie sprawę z tych wy-
zwań, postanowiliśmy w wydanej 
z okazji piątej rocznicy działania 
Poznańskiego Klubu Tygodnika 
Powszechnego, drugiej już edycji 
„Tygodnika Poznańskiego”, posta-
wić sobie pytanie: „jakiego Tygo-
dnika Polacy potrzebują?” Każdy 
z autorów, członków i przyjaciół 
Klubu, starał się w ramach swych 
zainteresowań i potrzeb odnieść 
do tej kwestii,  kluczowej dla przy-
szłości pisma, ale również całej 
formacji polskiego „otwartego 
Kościoła”. Służy temu również wy-
wiad przeprowadzony z przedsta-
wicielami różnych generacji ludzi 
„Tygodnika”, od najstarszej do 
najmłodszej. Wydarzenie bez pre-
cedensu, ważne dla nas czytelni-
ków, ale mamy nadzieję, również 
dla członków redakcji i autorów 
pisma!

Dr Paweł Stachowiak (ur. 1965) 
– adiunkt w Zakładzie Historii 
Najnowszej WNPiD UAM. Autor 
książki Korzenie katolicyzmu en-
deckiego. Nacjonalistyczna wizja 
religii i Kościoła w Polsce w latach 
1887-1927.
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PAWEŁ STACHOWIAK

Jakiego „Tygodnika” Polacy potrzebują?skiego do dziś jest dostępny w sie-
ci na stronie www.KlubTygodnika.
pl/tygodnik-poznanski ∎ 18 maja 
2010 r. – Dyskusja o feminizmie. 
Nasz Klub zorganizował spotkanie 
poświęcone feminizmowi katoli-
ckiemu. Gościem spotkania była 
Elżbieta Adamiak, doktor teologii 
dogmatycznej, adiunkt na Wydzia-
le Teologicznym UAM. Dyskusję 
prowadziła Agata Łazor, sekretarz 
naszego Klubu. Podczas dyskusji 
z uczestnikami poruszano głównie 
problem miejsca kobiet w polskim 
Kościele. Według części uczestni-
ków spotkania, ścisła zależność od 
mężczyzn wynika z kulturowego 
dziedziczenia dyskryminujących 
relacji. Według dr Adamiak taki po-
gląd nie pozwala Kościołowi na 
utrwalanie tych stosunków. Kościół 
powinien wykorzystać gotowość 
kobiet do aktywnego uczestnictwa 
we wspólnocie, jakim są wszelkie 
formacje posługujące w celebracji 
Mszy Św. – w ten sposób relacjono-
waliśmy to spotkania na portalu 
KlubTygodnika.pl. ∎ 20 września 
2010 r. – O liberalnej demokra-
cji z Januszem A. Majcherkiem. 
Prof. Janusz A. Majcherek był goś-
ciem kolejnego spotkania Klubu 
„TP” w Poznaniu, które zatytuło-
waliśmy „Dwadzieścia lat liberal-
nej demokracji w Polsce. Sukces 
czy porażka?”. Spotkaliśmy się 
w Piwnicy Farnej, a dyskusję po-
prowadził przyjaciel naszego klu-
bu, dr Piotr Lissewski. ∎ 9 listo-
pada 2011 r. – Czym jest dialog? 
W reakcji na zakaz nałożony na ks. 
Adama Bonieckiego Klub „Tygo-
dnika Powszechnego” w Poznaniu 
zorganizował debatę zatytułowa-
ną „Czym jest ten dialog?” z udzia-
łem dr Elżbiety Adamiak, ks. prof. 
Andrzeja Draguły i dr. Pawła Sta-
chowiaka. Spotkanie, które odbyło 
się w Gazeta Cafe poprowadził Łu-
kasz Dulęba, członek Klubu „TP” 
w Poznaniu. A tak relacjonował to 
spotkanie inny nasz klubowicz, 
Patryk Zakrzewski: Choć zabrakło 
w tej kwestii jednoznacznych roz-
strzygnięć, zaproszeni goście uznali 
jednomyślnie, że dialog w Kościele 
to zjawisko niepokojąco rzadkie. 
W szczególności, gdy wiąże się 
z krytyką Kościoła, nawet tą kon-
struktywną. Nie zadajemy sobie 
przecież trudu, by porozmawiać 
z księdzem, którego kazanie – na-
szym zdaniem – było teologicznie 
niepoprawne czy po prostu nudne. 
Boimy się, że będzie to oznaka bra-
ku szacunku, a przecież bez naszych 
opinii ksiądz niewiele zdziała. Sytu-
acja powtarza się także w relacjach 
między duchownymi. Proboszcz nie 
śmie wyrazić sprzeciwu wobec słów 
biskupa, a biedny biskup nieświa-
domy popełnianych błędów powie-
la je w kolejnych wypowiedziach. ∎ 
21 listopada 2011 r. – W „Radiu 
Merkury” o ks. Bonieckim. Tego 
dnia w porannym programie Ra-
dia Merkury gościł o. Maciej Bi-
skup, dominikanin, wówczas 
mieszkaniec poznańskiego klasz-
toru. Prowadzący wypytywał goś-
cia o sprawę nakazu ograniczenia 
wypowiedzi medialnych dla ks. 
Adama Bonieckiego. Zakazywanie 
myślenia i zakazywanie zadawania 
pytań jest wbrew wierze – mówił. 

Ostatnie miesiące, stojące pod 
znakiem pontyfikatu papieża 
Franciszka, bardzo temu sprzyjają 
i dodają nowej energii. 

Piotr Mucharski: Franciszek do-
daje bardzo ważny kontekst do tej 
rozmowy. 

Michał Okoński: Konstanty Ilde-
fons Gałczyński pisze w swoim 
wierszu o Jerzym Turowiczu: „Kraj 
jest taki ciekawy według Jerzego”. 
I to też zadanie dla gazety pokaza-
nie, że świat jest ciekawy! Myślę, 
że nasz świat, rozumiany znowu 
bardzo szeroko, bo w znaczeniu 
politycznym, społecznym, jako 
przedmiot reportaży, korespon-
dencji ze świata, jest po prostu 
ciekawy, cywilizacja jest przygodą 
bardziej niż zagrożeniem.

Sądzą zatem Panowie, że prob-
lemem, przed którym stał i stoi 
dziś „Tygodnik Powszechny” 
jest raczej potrzeba prezentacji 
pewnych wartości, programu, 
adresowanego do szerokiej gru-
py odbiorców; bardziej aniżeli 
poszukiwania i definiowania 
tejże grupy. I że ten target, to nie 

jest grupa, lub konkretni ludzie 
zamknięci  w jakimś środowi-
sku i określeni jakimiś grani-
cami społecznymi czy też kul-
turowymi, ale jest to po prostu 
oferta, z którą wychodzimy do 
świata, do Polski. A jak to po-
strzega Pani Redaktor?

Józefa Hennelowa: Dla „Tygodni-
ka Powszechnego” najważniejsze  
moim zdaniem nie jest poszuki-
wanie odpowiedzi na pytanie do 
kogo chce być adresowany. Zespół 
„Tygodnika” zawsze musi odpo-
wiadać na wyzwania świata, które 
przed nim stają. Jego zadaniem 
jest stawianie pytań i poszukiwa-
nie odpowiedzi. Zresztą z tego nie 
jest zwolniony nikt, kto czuje się 
cząstką Kościoła. 

Mam więc zastrzeżenia, które 
chciałabym oprzeć na dwóch kwe-
stiach: na ankiecie skierowanej do 
czytelników, której wyniki „Tygo-
dnik” niedawno przedstawił oraz 
na artykule ks. Adama Bonieckiego 
na temat „Pism wybranych” Jerze-
go Turowicza. Z obu tych publika-
cji przebija świadomość dobrego 
samopoczucia, o czym mówię bez 
ironii. Ankieta sugeruje jednak 

kolejne zmiany, zwłaszcza w for-
macie pisma, co niewątpliwie po-
ciągnie za sobą szereg kolejnych, 
większych bądź mniejszych ko-
rekt. To tak, jakby ktoś znalazł się 
w zupełnie nowej przestrzeni, tu-
dzież miejscu, w którym zmianom 
uległo wszystko poza ścianami.

Chciałam w tym miejscu zauwa-
żyć, że jeżeli jest to pismo katoli-
ckie,  to nie możemy go kierować 
do konkretnej grupy, bo ta zosta-
nie określona poprzez poziom ar-
tykułów ukazujących się w piśmie. 
Redakcja zapewne z pełną świa-
domością zatwierdza do druku 
treści na określonym poziomie, 
a my zawsze możemy zadać sobie 
pytanie, oceniając po tych treś-
ciach, czy jest to ciągle pismo, któ-
re adresowane jest do inteligencji, 
jakkolwiek by się nazywało ludzi, 
którzy od samych siebie wymaga-
ją myślenia i nie zadowalania się 
frazesem.

Musimy jednak odpowiedzieć 
sobie na pytanie, co oznacza dziś 
być pismem katolickim? W ubie-
głym roku, w wyniku abdykacji 
Benedykta XVI i wyboru Francisz-
ka, stanęliśmy wobec zupełnie no-
wej rzeczywistości. Spotkało się 

to z najróżniejszymi reakcjami, co 
bardzo ciekawie opisał Wojciech 
Bonowicz w felietonie zatytułowa-
nym „Brudne Buty” („TP”, 18 grud-
nia 2013 r. – przyp. red.). Coraz 
częściej w tym kontekście pojawia 
się pytanie o to, czy jesteśmy ciągle 
cząstką Kościoła Powszechnego, 
czy może już tylko jakimś polskim 
Kościołem. Zastanawiam się, czy 
w sekretariacie episkopatu, tam 
gdzie odbywa się cały proces my-
ślowy związany z troską o obraz 
medialny Kościoła, jest jeszcze 
miejsce dla „Tygodnika Powszech-
nego”, dla sposobu myślenia, które 
to pismo i jego środowisko repre-
zentują?

Moim zdaniem grunt obecnie 
jest niepewny, czuć swoiste drże-
nie ziemi, potęgowanie się napię-
cia. Obawiam się, że pewnego dnia 
Kościół polski uwierzy, że ma być 
w pewnym sensie zbrojnym zna-
kiem sprzeciwu, który ma uchro-
nić przed bliżej nieokreślonym 
złem całą Europę. I wtedy napraw-
dę będziemy mieli się czym głębo-
ko martwić.

I druga sprawa. Zdziwiła mnie 
ostatnio wypowiedź ks. Ada-
ma Bonieckiego o „Pismach wy-

Klubowe itinerarium – Poznań
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branych” Jerzego Turowicza. 
Przyznam, że nie rozumiem tak 
spokojnego, w pełni usatysfak-
cjonowanego poczucia ks. Bonie-
ckiego, który stwierdza, że „Pisma 
wybrane” Turowicza potwierdzają 
formułę „Tygodnik ten sam, ale 
nie taki sam” w sposób absolutnie 
bezdyskusyjny, jasny, oczywisty, 
który w dodatku nie narzuca obo-
wiązku poszukiwania bardziej wy-
razistych korzeni. Ja za niezwykle 
potrzebne uważam to, że redakcja 
dostrzega istnienie korzeni pisma, 
już nie tylko turowiczowskich, i że 
je uznaje. 

Są takie momenty, w których 
brakuje mi znaku o ważnych wy-
darzeniach. Tak było chociażby 
z pierwszą rocznicą śmierci Jacka 
Woźniakowskiego. Brakuje mi 
więzi z miesięcznikiem „Znak”. Nie 
rozumiem, dlaczego jest tak pusto 
na mszy rocznicowej za zmar-
łych Tygodnikowców, tak pięknie 
z imienia i nazwiska wyczytanych 
przez Artura Sporniaka. Mam wra-
żenie, że czasem obecny „Tygo-
dnik” jedynie odfajkowuje rzeczy, 
które nawiązują do jego korzeni, 
a które są moim zdaniem niezwy-
kle cenne.

I ostatnia rzecz, o której jeszcze 
chciałam tu powiedzieć. Moim zda-
niem obecność w piśmie Redakto-
ra Seniora jest niewspółmiernie 
duża w stosunku do bardzo ską-
pej obecności głosów opinii ze 
strony pozostałych redaktorów. 
Mam wrażenie, że zdejmuje sporo 
odpowiedzialności z całej reszty 
zespołu. Jako czytelniczce brakuje 
mi tego, co – zdawałoby się – spon-
tanicznie powinno się przebijać, 
z tygodnia na tydzień, w coraz 
nowy sposób ze strony różnych 
członków zespołu. A w „Tygodni-
ku”  jest zawsze ten sam człowiek, 
który służy za wszystko: za okład-
kę, osobistą sensacyjność. Kiedyś 
bezcenny, dzisiaj mający prawo 
do tego, żeby spokojnie tę swoją 
mądrość dawkować. Doskonale 
wiem, że wnosi on ogromny czar 
związany ze swoją osobowością, 
na wszystkie sposoby - od poboż-
ności po urok towarzyski. Ale nie 
powinno być w redakcji tak, że 
jedna osoba podejmuje wszystkie 
tematy po kolei. Coraz częściej 
pojawia się moment, gdy pytam 
sama siebie: no dobrze, ale co o tej 
kwestii myśli reszta redakcji? Co-
raz częściej sami mówicie, że jest 
to pismo ks. Adama Bonieckiego. 
Przy całym szacunku dla niego, 
jako ktoś z „Tygodnikiem” od lat 
związany powiem, że nie chciała-
bym by to było pismo ks. Adama, 
ale pismo ludzi „Tygodnika”.

Piotr Mucharski: Nie zgadzam 
się w gruncie ze wszystkim co 
powiedziała Ziuta. Po pierwsze, 
ciągłość dla mnie znaczy tyle, że 
jest się wiernym wartościom, któ-
re to pismo ustanowiło w swojej 
historii. Nie znaczy to przecież, że 
daty śmierci i urodzin wszystkich 
zasłużonych ludzi „Tygodnika” 
powinny być na tych łamach za 
każdym razem odnotywane. Moim 
zdaniem i tak w dawce niespoty-
kanej w polskich mediach piszemy 
o swoich ojcach założycielach. 

Myślę, że ks. Adam Boniecki, 
wyjątkowa postać, jest w miejscu, 
w którym powinien być. Potwier-

dza to ankieta: czytelnicy chcą 
czytać ks. Bonieckiego, bo mu wie-
rzą, ponieważ on reprezentuje ich 
Kościół. Sami są często w trudnej 
sytuacji bycia „katolem” w Polsce, 
co natychmiast kojarzy się z Ra-
diem Maryja. Dzięki ks. Bonie-
ckiemu mają figurę, poprzez któ-
rą mogą się z instytucją Kościoła 
utożsamić, bo on myśli podobnie 
jak oni, potrafi odpowiedzieć na 
pytania, które ich dręczą. Nie bez 
przyczyny pojawiają się pytania 
o to, w którym konfesjonale i kie-
dy spowiada ks. Adam Boniecki. 
Ufają mu i do niego chętnie pójdą, 
wyspowiadać się czy po prostu po-
rozmawiać. Nie brakuje maili od 
ludzi, którzy się nie spowiadali od 
20 lat, albo pierwszy raz chcieliby 
przystąpić do sakramentu pojed-
nania i są przekonani, że to jedyny 
ksiądz, którego uchu mogą zaufać. 
Ks. Adam Boniecki, tak jak „Ty-
godnik”, jest bramą Kościoła dla 
wielu ludzi, którzy chcą się w tym 
Kościele odnaleźć. 

Dla mnie bardzo ważna jest 
sfera milczącego Kościoła, które-
go członkowie przeżywają wiarę 
indywidualnie. To nie są ludzie, 
którzy potrafiliby się skrzyknąć, 
zamanifestować – wyjść na ulicę. 
Próbowaliśmy przecież wspólnie 
z klubami „Tygodnika” zrobić to, 
organizując spotkanie „Kościół 
otwarty” w Łagiewnikach przed 
rokiem. Chcieliśmy spróbować się 
policzyć, sprawdzić, ilu naprawdę 
jest katolików, którzy są „otwar-
ci”:, są tym, co kiedyś nazywano 
inteligencją katolicką. Wiem, że 
w Warszawie też próbuje się taką 
inicjatywę podjąć, że młodzi ka-
tolicy, udręczeni maską oszołoma, 
którą się im nakłada, próbują coś 
zdziałać. 

Dla nas uderzające było, że  
stygmat Radia Maryja jest rów-
nież przeszkodą dla „Tygodnika”. 
Gdy przy pierwszej zmianie for-
matu przeprowadziliśmy bada-
nie pośród katolików z wyższym 
wykształceniem, z dużych miast, 
okazało się, że barierą dla nich był 
właśnie podtytuł „katolicki”. Mimo 
że sami byli katolikami! Dla nich 
jednak „katolickie medium” ozna-
czało ni mniej ni więcej, że znajdą 
tam tylko to, na co przyzwolą bi-
skupi. Jakież następowało zdumie-
nie, gdy zaglądali do środka gazety 
i odkrywali pismo ludzi mówią-
cych wolnym głosem, mających 
odwagę zadawania pytań!

Mamy świadomość, że dla celów 
marketingowych łatwiej byłoby 
nam zrezygnować z tego dookre-
ślenia: „katolickie”. Nigdy jednak 
tego nie zrobimy.

Józefa Hennelowa: Ad vocem. 
Mówiłeś o podtytule także przy 
okazji odpowiedzi na to, w czym 
leży istota kontynuacji. Ale nie my-
śleliście nigdy o zmianie tytułu?

Piotr Mucharski: A skądże!

Józefa Hennelowa: Nie odbieraj 
tego jako zarzutu. Dzięki temu 
może łatwiej  było by stworzyć 
pismo dopasowane do tego świa-
ta? Założenie nowego pisma to 
wielkie wyzwanie… Nigdy nie sta-
wialiście sobie takiego pytania?

Piotr Mucharski: Nigdy! Pracuję 

w tej redakcji już od 25 lat i wy-
daje mi się, że rozumiem jej kod 
genetyczny na tyle dobrze abym 
potrafił właściwie, zgodnie z tym 
kodem, zweryfikować pracę nas 
wszystkich.

Józefa Hennelowa: Bardzo czę-
sto w poszczególnych sprawach 
podejmowanych na łamach „Tygo-
dnika” zastanawiam się, co myśli 
naczelny. Chciałabym byś to napi-
sał. A ja Cię nie słyszę.

Piotr Mucharski: Ja myślę to, co 
Boniecki, jeśli myślę inaczej, to od-
rzucam mu edytorial i proszę, by 
napisał nowy. Żartuję oczywiście, 
to się nigdy nie zdarzyło i wiem, że 
nie zdarzy ze względu właśnie na 
ten wspólny kod.

Michał Okoński: To się oczy-
wiście często powtarza także 
wewnątrz redakcji, nieraz wypy-
chamy naczelnego do zabierania 
głosu. Ale są różne modele redak-
tora naczelnego.
Pozwolę sobie wrócić na moment 
do ankiety. Przedstawiając jej 
wyniki po raz kolejny potwier-
dziliśmy jak bardzo to, co robimy, 
jest istotne dla odbiorców. Mamy 
świadomość, że nasz czytelnik, 
to ktoś  znacznie ważniejszy niż 
klient. Czytelnicy to ludzie, którzy 
swoje zainteresowanie, wierność 
wobec „Tygodnika” wyrażają na 
wiele różnych sposobów, od lek-
tury pisma, listów do redakcji po 
wpłaty 1% na Fundację „Tygodni-
ka Powszechnego” oraz ochocze 
wypełnienie ankiety.
Co więcej, uważam, że uzasadnio-
ne jest mówienie o „Tygodniku” 
jako piśmie Bonieckiego, bo tak 
właśnie 77% najwierniejszych 
z wiernych nas oceniło określi-
ło. Równocześnie jednak jest to 
pismo wszystkich młodszych au-
torów, którzy piszą często o tych 
samych rzeczach, o których i on 
pisze. 

Józefa Hennelowa powiedziała 
o dobrym samopoczuciu, które 
wynika z ankiety. Trudno, by było 
inaczej, gdy dostajemy tak pozy-
tywną informację zwrotną. Do-
wiadujemy się od czytelników, że 
oni chcą poważnego pisma, które 
będzie mówiło o sprawach wiary 
i Kościoła takim językiem jak ks. 
Boniecki, Piotr Sikora, Marek Za-
jąc, Jacek Prusak, Artur Sporniak, 
Wojtek Bonowicz. Zauważmy, że 
za każdym z tych nazwisk stoi ja-
kaś duchowość, wizja Kościoła, 
lekcja. Piotrek Sikora jest naszym 
redakcyjnym nauczycielem, prak-
tycznie na każdym zebraniu, kiedy 
pada słowo Kościół, adresowane, 
jako opis episkopatu Polski, daje 
nam „po łapach” przypominając, 
że Kościół to jest cała wspólnota 
ludzi wierzących, ochrzczonych. 
Niejednokrotnie bardzo mocno 
pokazuje służebną rolę biskupów 
w tym wszystkim. 

O ks. Bonieckim wypada powie-
dzieć jeszcze jedno: zważmy, że od 
ponad dwóch lat on nie może być 
obecny nigdzie indziej. Jesteśmy 
przekonani, że bez jakiejkolwiek 
racji zrobiono mu krzywdę. Ale 
skoro nigdzie indziej nie może się 
wypowiadać, niech się wypowiada 
jak najczęściej u nas.

Piotr Mucharski: Czytelnicy są 
zachwyceni, a trudno robić krzyw-
dę czytelnikom.

Michał Okoński: Pozwólcie jesz-
cze zdanie o dziedzictwie i wspo-
mnianej obecności. Najciekawsze 
wydaje nam się weryfikowanie 
tego w świetle współczesności. 
Będziemy niedługo drukowali  
(wywiad został przeprowadzony 
na początku stycznia – przyp. red.) 
obszerny artykuł profesora Tade-
usza Sławka o pismach Jerzego 
Turowicza („Tygodnik Powszech-
ny”, nr 2/2014, ), który w gruncie 
rzeczy brzmi jak opowieść o dzi-
siejszych czasach, o tym świecie, 
z którym zmaga się także papież 
Franciszek. Nie jest przypadkiem, 
że w „Tygodniku”, ale też w wielu 
środowiskach nam bliskich, jak 
warszawski „Kontakt” czy „Dywiz” 
młodzi ludzie związani z Kościo-
łem nagle odkrywają język i wraż-
liwość na pewne kwestie w Koś-
ciele, które niewątpliwie po roku 
1989 zostały zapomniane. Chodzi 
mi o język, który był językiem Tu-
rowicza i jego fascynację Kościo-
łem ubogim, Helderem Câmarą itd. 
Czytając Sławka pochylającego się 
nad „Pismami wybranymi” Turo-
wicza natychmiast przenosimy się 
do świata Turowicza. 

Muszę powiedzieć, że kom-
pletnie nie czuję, żebyśmy byli 
teraz świadkami czasu trudnego,  
przełomowo-wyzwoleniowego. 
Sądzę raczej, że to pokolenie Józe-
fy Hennelowej miało trudniej - to 
wy mieliście przełom w postaci 
Soboru i tamtej zmiany dokony-
wanej na domiar złego w kraju 
komunistycznym. Dziś Franciszek 
mówi językiem wcale nie nowym, 
nie wnosi właściwie żadnej rewo-
lucji, jest powiewem normalności 
z jednej strony, a z drugiej swo-
istym  aggiornamento, pewnym 
odświeżeniem tego, co się stało 
na Soborze. Możemy powtórzyć 
za Tadeuszem Mazowieckim mó-
wiącym nad grobem Krzysztofa 
Kozłowskiego, że mamy nadzieję, 
iż ten powiew świeżości z Waty-
kanu dotrze i nad Wisłę. Mam zu-
chwałą nadzieję, że dociera także 
dzięki „Tygodnikowi”, dzięki temu, 
że to grono ludzi się czasem spina, 
tłumaczy i publikuje wywiad z pa-
pieżem, przypomina co tydzień 
nauczanie z Evangelii Gaudium, 
a jeśli znajdzie jakieś cytaty poplą-
tane w oficjalnym polskim tłuma-
czeniu pisze, jak było to naprawdę 
sformułowane.

Józefa Hennelowa: Mówiąc o dzi-
siejszym świecie, nie miałam na 
myśli Kościoła. Po dwóch tysiącach 
lat uświadomiliśmy sobie raz jesz-
cze, ile jest chrześcijaństwa w tym 
świecie, a ile czegoś zupełnie inne-
go. Z jednej strony ten niesłychany 
rozpęd, który dają choćby media 
elektroniczne i metody komuni-
kowania się, a z drugiej potęgowa-
nie się krwawego konfliktu - to, 
co papież nazywa ekumenizmem 
krwi, chrześcijaństwa które ginie 
codziennie w osobach zabijanych. 
Bezsilność posłania sprzed dwóch 
tysięcy lat w stosunku do świata, 
który teraz nie potrafi ani zaspo-
koić głodu, ani uspokoić wojen, 

wialiśmy o sprawach dla „TP” naj-
ważniejszych. Rozmowa ukazała 
się potem w formie wywiadu na 
stronie internetowej www.Klub-
Tygodnika.pl oraz wydanym spe-
cjalnie z okazji wizyty ks. Adama 
w Poznaniu „Tygodniku Poznań-
skim.  ∎ 18 kwietnia 2009 r. – 
Boniecki i Ślusarczyk w Łodzi. 
W Łodzi odbyło się spotkanie czy-
telników „Tygodnika” zatytułowa-
ne „Chrześcijańska obecność 
w świecie. Wiara bez kultury mar-
twa jest”, w którym udział wzięli 
ks. Adam Boniecki i Jacek Ślusar-
czyk (prezes spółki wydającej „Ty-
godnik”). Spotkanie odbyło się 
w sali archidiecezjalnego Wyższe-
go Seminarium Duchownego 
w Łodzi. Była to pierwsza okazja 
do spotkania reprezentacji klubo-
wiczów z Poznania z Klubem łódz-
kim. ∎ 26 kwietnia 2009 r. – Ks. 
Boniecki wznosi toast. Marzy mi 
się wielkie, ogólnopolskie spotkanie 
czytelników „TP”, z licznym udzia-
łem redaktorów i autorów, a także 
z dostatecznym czasem i stosow-
nym miejscem na debaty w mniej-
szych grupach – pisał ks. Boniecki 
we wstępniaku do kolejnego nu-
meru „Tygodnika Powszechnego” 
tuż po spotkaniu w Łodzi. W tym 
samym artykule ks. Boniecki zre-
lacjonował spotkanie i zachęcał 
czytelników do zakładania kolej-
nych klubów. ∎ 20 listopada 
2009 r. – Redakcja na wyjedzie. 
Koncert Grzegorza Turnaua, lekcja 
czytania i spotkania z członkami 
redakcji – to niektóre elementy wi-
zyty „Tygodnika Powszechnego” 
w Łodzi. Katolickie pismo przyje-
chało 20 listopada na zaproszenie 
Klubu „Tygodnika Powszechnego” 
w Łodzi oraz Uniwersytetu Łódz-
kiego. W organizację spotkania za-
angażował się też klub poznański, 
a wieczorem w jednej z łódzkich 
restauracji odbyło się spotkanie, 
w którym klubowicze przekazali 
przedstawicielom redakcji i wy-
dawcy „TP” koncepcję dalszego 
rozwoju Klubów „TP”. ∎ 28 czerw-
ca 2010 r. – Wspomnienie ks. 
Tischnera. 10 lat po śmierci ks. 
Józefa Tischnera wspomnieliśmy 
postać wybitnego filozofa i du-
chownego, zwanego w redakcji 
„Wielebnym”. Był to pierwszy „do-
datek” tematyczny opublikowany 
na naszym portalu, a opublikowa-
liśmy z tej okazji teksty Józefy 
Hennelowej, Anny Karoń-Ostro-
wskiej, Anny Matei i Witolda Bere-
sia. ∎ 21 lipca 2010 r. – 5 lat po 
śmierci Stanisława Stommy. „Re-
alista wierny ideałom” – pod takim 
tytułem ukazał się kolejny „doda-
tek” tematyczny, tym razem z oka-
zji piątej rocznicy Stanisława 
Stommy. Swoje teksty wspomnie-
niowe na naszym portalu opubli-
kowali m.in. ks. Adam Boniecki, 
Jarosław Gowin, Krzysztof Ko-
złowski i Andrzej Romanowski. 
Był aż do bólu realistą, a równo-
cześnie wielkim polskim romanty-
kiem, którego nic nie mogło od-
wieść od idei przyświecającej mu 
przez całe życie. – wspominał re-
dakcyjnego kolegę Krzysztof Ko-
złowski. O stommiźmie Stommy 
pisał wtedy też nasz klubowicz, 
Łukasz Dulęba. ∎ 12 marca 2011 
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jest zatrważająca. To jest o wiele 
silniejsze w moim odbiorze niż to, 
co myśmy mieli za komunizmu.

Piotr Mucharski: Zauważcie, że 
papież w najbanalniejszym we-
zwaniu o pokój staje się znakiem 
sprzeciwu wobec świata. Bo we-
zwanie jest oczywiście beznadziej-
ne. Wszystkie plemienne atawizmy 
wybijają nieustannie w dowol-
nych punktach świata. Może to jest 
już moment, żeby opowiedzieć 
o najbardziej prześladowanej na 
świecie grupie wyznawców, którą 
stanowią wyznawcy Chrystusa. 
Pamiętacie rewolucję arabską, 
z którą w ramach wiary w demo-
kratyczny postęp się utożsamiali-
śmy? Bardzo szybko okazało się, 
że rewersem tego wyzwolenia jest 
mordowanie koptów, katolików, 
innych chrześcijan. 

Nie wierzę , że historia będzie 
nas prowadziła w kierunku eku-
menizmu, że będzie kształtowała, 
tak jak to było w pokoleniu powo-
jennym, drogę w stronę globalnej 
wspólnoty. Ta wizja świata wy-
parowała z naszej wyobraźni jak 
wszystkie utopie. Jedyne, co mamy 
do zrobienia, to łatanie tych dziur, 
budowanie pokoju społecznego, 
który wciąż się pruje. Przecież 
Polska jest fantastycznym przy-
kładem nieuleczalnego, jak się 
okazuje, rozdarcia na plemiona, na 
grupy, choćby na Polskę smoleń-
ską i Polskę ciepłej wody w kranie. 

Jakie jest, w świetle, tak to na-
zwijmy, rewolucji Franciszka, 
zadanie „Tygodnika”? Z tego, 
co do tej pory zostało przez 
Państwa wypowiedziane, dość 
wyraźnie wyłania się problem, 
który istnieje pomiędzy „Ty-
godnikiem” a Kościołem hie-
rarchicznym czy wręcz całym 
duchowieństwem. Ten problem 
jest sprawą poważną dla wie-
lu czytelników „Tygodnika”, 
którzy jednocześnie są ludźmi 
uczestniczącymi żywo w życiu 
Kościoła. Nie mówię tutaj o tzw. 
wierzących-niepraktykujących, 
ale myślę o tych, którzy regu-
larnie praktykują, poczuwają 
się do silnej więzi z Kościołem 
instytucjonalnym, jednocześ-
nie będąc czytelnikami „Tygo-
dnika” i to od dawna. Ci ludzie, 
po części uformowani przed 
rokiem 1989, do „Tygodnika” 
dochodzili często przez Kościół, 
właśnie Kościół instytucjonalny. 
Wtedy „Tygodnik” był obecny na 
plebanii, w pałacu biskupim, był 
u księdza, ksiądz go czasem dał, 
polecił. Dzisiaj natomiast bar-
dzo wielu ludzi dochodzi do „Ty-
godnika” drogą nie przez Koś-
ciół, tylko przeciw Kościołowi 
instytucjonalnemu. I w związku 
z tym rodzi się pytanie, czy Pań-
stwo mają jakąś wizję naprawy 
tego stanu rzeczy? Czy Państwa 
zdaniem jest to jeszcze możli-
we? Czy w ogóle jest to potrzeb-
ne, aby naprawiać stosunki na 
linii Kościół instytucjonalny – 
„Tygodnik”? 

Piotr Mucharski: Czy „Tygodnik” 
jest znakiem sprzeciwu również 
na tym froncie? Ojcowie założy-
ciele dali przykład. Mnie to spe-
cjalnie nie niepokoi - mam poczu-
cie, że jako pismo wolne i pismo 
sprzeciwu, mamy, obok frontów 
politycznego i kulturalnego także 
front kościelny. I nie możemy na 
żaden z nich zamykać oczu. Jeste-
śmy dziennikarzami, nie duszpa-
sterzami i to napięcie, o którym 
pan mówi, jest napięciem miedzy 
dobrą nowiną a złym newsem. 
Jesteśmy po to, żeby dostrzegać 
całe zło, które się dzieje w Koście-
le i przed nim przestrzegać. Nie 
chodzi tylko o Kościół katolicki, 
ale przecież także o polską kul-
turę, która źle się znosi krytykę, 
a jakakolwiek różnica zdań jest 
właściwie uważana za skandal. 
Gdy natomiast się różnimy w opi-
niach z biskupami to robi się z tego 
wielkie halo. A dla mnie to jest na-
turalny stan, zgodny z dynamiką 
współczesnego świata.

Józefa Hennelowa: Jeszcze jedno 
można powiedzieć  w kontekście 
tego o czym pan wspomniał. Z do-
świadczenia początku transforma-
cji i pierwszych wolnych decyzji 
wynika, że Kościół zdecydowanie 
opowiada się za wprowadzaniem 
zasad Ewangelii do rzeczywisto-
ści publicznej. I to idzie bardzo 
daleko. Kościół często oczekuje, 
żeby jego nauczanie, czyli naucza-
nie chrześcijańskie, obejmowało 
rzeczywistość publiczną łącznie 
z rzeczywistością porządku pub-
licznego czy konstrukcji praw-
nych. 

Piotr Mucharski: To jest teren 
sporu. Gigantyczny.

Józefa Hennelowa: Wiem. Ale bę-
dziemy mieli te dwa wnioski, np. 
spór o niedzielę i spór o kwestię 
aborcji, one nie będą do ominięcia. 
To są ważne sprawy. 

Michał Okoński: Ale one obejmu-
ją całą warstwę problemów, które 
nie są ściśle wyznaniowe. Jeśli mó-
wimy o pracy w niedzielę, to mó-
wimy o prawach pracowniczych, 
o sytuacji rodzin, ludzi, którzy 
muszą pracować w niedzielę na 
kasach, co jest pewnym rodzajem 
wyzysku. To pokazuje, że są różne 
języki, którymi można operować. 
To bardzo ciekawe, co Pan wywo-
łał i co dotyczy jakiegoś języka 
dyplomacji. Problem już na pierw-
szy rzut oka zdaje się być bardzo 
ciekawy.

Chodziło mi o coś nieco innego, 
raczej o to aby nie odpychać od 
„Tygodnika” ludzi, którzy są 
jednocześnie głęboko wrośnię-
ci w rzeczywistość kościelną, 
czyli są ludźmi głęboko wierzą-
cymi i praktykującymi, a jedno-
cześnie są wciąż czytelnikami 
„Tygodnika”. Mam wrażenie,  że 
ci ludzie zaczynają czuć coraz 
słabszy związek z „Tygodni-
kiem”. Można odnieść wraże-
nie, że „staje się on coraz bar-
dziej pismem kontestującym, 
pismem ludzi wątpiących. To 
oczywiście nie jest czymś  samo 
w sobie złym.

Michał Okoński: To pytanie nie-
ustannie pojawiające się w na-
szych wewnątrzredakcyjnych 
rozmowach. Dominuje jednak 
wśród nas poczucie, że „Tygodnik” 
jest instytucją broniąca Kościoła 
i ewangelizującą, chociaż robi to 
inaczej niż ci, którzy czynią to ofi-
cjalnie. Czy my się powinniśmy le-
piej komunikować z episkopatem 
Polski, np. umawiać się z kardyna-
łem Dziwiszem, tak jak starsi ko-
ledzy umawiali się raz w miesiącu 
z kardynałem Wojtyłą? Może. Nie 
wykluczam, że tego rodzaju formy 
jakoś zaniedbujemy.

Michał Kuźmiński: Co by to miało 
znaczyć? Jestem prostym dzienni-
karzem i moje obowiązki w sto-
sunku do naszych czytelników 
pojmuję jako obowiązki dzienni-
karskie. Od początku pracy w „Ty-
godniku” uczono mnie, że kryteria, 
którymi „Tygodnik” ma się kiero-
wać, tkwią właśnie w podtytule 
„katolicki”. Tygodnik powołuje się 
na  wartości katolickie, ewange-
liczne, którymi są otwarcie i dia-
log. W tym sensie „dziennikarz 
katolicki” to nie jest dziennikarz, 
który ma wcześniej omówić z bi-
skupami, o czym będzie pisał. Do-
dawanie przymiotników do słowa 
„dziennikarz” jest niebezpiecz-
ne, bo „dziennikarz katolicki”, to 
przede wszystkim dziennikarz, 
którego obowiązkiem jest – po-
przez otwartość i dialog – dążyć 
do ustalenia prawdy ze szczególną 
rzetelnością, a nie negocjować ją. 
Kropka. 

Jeżeli kontekstem dla katolicko-
ści „Tygodnika” jest polskie pie-
kiełko, polski konflikt, podział na 
to kto jest bardziej prawomyślnym 
katolikiem, czy „Tygodnik” jest 
ortodoksyjny czy nie, to ja jako 
dziennikarz mam ludziom, którzy 
mają trudność z odnalezieniem 
się w tym podziale, opowiedzieć 
o tym, że katolickość wykracza 
daleko poza wyznaczane przez 
polskie piekiełko ramy, że pyta-
nia, które polski katolik może boi 
się zadawać, są na świecie śmiało 
przez katolików zadawane. Ale 
moim zadaniem jest opowiadanie 
o świecie, a nie o tym, co ja sobie 
myślę. „Tygodnik” jest z jednej 
strony prasą, a z drugiej strony ma 
realizować misję. Jak to robić? Czy 
przy pomocy metod dyplomatycz-
nych, czy dziennikarskich? Jednak 
jesteśmy gazetą, jesteśmy tygodni-
kiem, mamy to w nazwie. 

Józefa Hennelowa: Zmartwiło 
mnie jedno z tego, co Pan powie-
dział, jako najmłodszy, więc ten, 
wobec którego moje oczekiwania 
są największe. Twierdzi Pan, że 
czytelnikom nie jest potrzebna 
wiedza dotycząca tego, co Pan 
myśli na temat świata, o którym 
Pan pisze.  Co prawda opinia mo-
jego pokolenia nie jest tutaj żad-
nym argumentem, ale tak było 
w „Tygodniku” jaki ja pamiętam, 
jaki tworzyłam, to było strasznie 
ważne. To dlatego się sięgało po 
teksty Kisiela, bo Kisiel był sobą, 
obcowało się z tym jak on myśli 
i reaguje. Chciałabym powiedzieć, 
że szalenie ważnym jest wiedzieć,  
co myśli autor na temat, którym 
się zajmuje. Tak to rozumiem.

Michał Kuźmiński: Już tłumaczę. 
Zapewniam przede wszystkim, że 
w miarę swoich najlepszych możli-
wości staram się myśleć (śmiech). 
Natomiast są wśród dziennikarzy 
podziały ról. Wprost o tym, co ex-
plicite myślą – i na jakiej podsta-
wie tak myślą! – piszą publicyści. 
I publicystyka to fantastyczny ga-
tunek dziennikarski, ja natomiast 
wolę swoje myślenie przekazać 
przez dobór tematów, podejście do 
nich, przez to jak je czytelnikowi 
przedstawię, jak prowadzę dział, 
za który odpowiadam, jak redagu-
ję czy wręcz adiustuję tekst, który 
mi trafi w ręce. Moje myślenie ma 
być w „Tygodniku” obecne implici-
te, tzn. mam sprawiać, aby to pis-
mo jako całość było „przepełnione 
myślą”. „Tygodnik” ma być pismem 
myślącym bardziej niż wszystkie 
inne. 

Józefa Hennelowa: Wiem. To nie 
jest uwaga do autora. Chciałam 
tylko przekazać reakcję drugiej 
strony. Czytelnik czeka na to, aby 
mówił do niego ktoś konkretny, 
cokolwiek jest pisane. Bo inaczej 
byłoby to jak na kartkach podręcz-
nika.

Piotr Mucharski: Na moment 
wrócę do tematu stosunków „Ty-
godnika” z hierarchią. Równie 
ważny dla mnie jest czytelnik bi-
skup jak czytelnik nauczyciel w ja-
kiejś wsi. Ja się wobec tych ludzi 
weryfikuję z uczciwości dzienni-
karskiej, z wartości, które chcę mu 
zaproponować. 

Tak, tylko jeśli ze strony tejże 
hierarchii płyną głosy w stosun-
ku do „Tygodnika” wręcz niena-
wistne, skrajnie dezawuujące, 
także prawowierność „Tygodni-
ka”, to czy ten nauczyciel, który 
jest jednocześnie człowiekiem 
głęboko wierzącym, i dla które-
go opinia biskupów jest opinią 
ważną, czy on się nie znajdzie 
w pewnej konfuzji?

Piotr Mucharski: Pewnie się 
znajdzie. Ale, Boże święty, w takim 
świecie żyjemy. Przyjmujemy to 
jako stan naturalny. 

Czy to jednak nie osłabia wpły-
wu „Tygodnika” na tego nauczy-
ciela?

Michał Okoński: Tischner powie-
działby temu nauczycielowi: Chło-
pie, musisz myśleć samodzielnie.
Chciałbym przywołać w tym kon-
tekście pewne teksty, które są dla 
„Tygodnika” nadal ważne. Choć-
by opublikowaną przez Was wy-
mianę listów pomiędzy Jerzym 
Turowiczem a Karolem Wojtyłą, 
wtedy arcybiskupem krakowskim, 
z przełomu lat 60. i 70. 
 
Piotr Mucharski: Sprzeczali się 
dokładnie o to, o czym mówimy.

No właśnie! Przypomnijmy też 
list papieski z 1995 r., kiedy Jan 
Paweł II mówił o tym, ze Kościół 
nie czuł się przez „Tygodnik Po-
wszechny” dość kochany. Wojty-
le nigdy nie chodziło o to, żeby 
poddać „Tygodnik” kościelnej 
cenzurze. Raczej szło mu o to, 
aby „Tygodnik”, będąc pismem 

O. Maciej Biskup. Przestrzegał jed-
nocześnie przed radykalizowa-
niem postaw, również po stronie 
zwolenników ks. Adama Bonie-
ckiego. Dominikanin wyraził oba-
wę, że brak reakcji pośród hierar-
chów może być interpretowany 
jako przyzwolenie na tego typu 
działanie wobec tzw. medialnych 
księży. O. Maciej w ten sposób już 
po raz kolejny stanął w obronie ks. 
Adama. Wcześniej napisał na 
swym blogu tekst zatytułowany 
„Siedzieć cicho”. Gościł również (i 
przedtem i potem) na spotkaniach 
organizowanych przez nasz Klub. 
∎ 5 grudnia 2011 r. – Wizyta 
Wojciecha Bonowicza. Pod ko-
niec roku odwiedził nas Wojciech 
Bonowicz – poeta i publicysta, 
a także felietonista „Tygodnika Po-
wszechnego”. Spotkanie miało ka-
meralny charakter, a rozmawiali-
śmy głównie o dialogu, opierając 
się w dużej mierze na publikacjach 
ks. Józefa Tischnera. Ponadto zor-
ganizowaliśmy również kolejną 
Lekcję czytania z „Tygodnikiem 
Powszechnym” w LO św. Marii 
Magdaleny, która odbyła się kilka 
dni wcześniej, a którą również po-
prowadził Wojciech Bonowicz. ∎ 
19 stycznia 2012 r. – Ks. Bonie-
cki ponownie  w Poznaniu. Ks. 
Boniecki ponownie zagościł w Po-
znani na dwóch spotkaniach. Na 
Wydziale Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM spotkanie 
skierowane przede wszystkim dla 
młodych adeptów dziennikarstwa 
zatytułowane „Między tak, tak 
a nie, nie. Pożytki i pułapki (nie)
poprawności dziennikarskiej pro-
wadził” dr Paweł Stachowiak, zaś 
wieczorną dyskusję z księdzem 
o jego najnowszej książce „Lepiej 
palić fajkę niż czarownice” w Księ-
garni Bookarest poprowadził prof. 
Piotr Śliwiński. Profesor Śliwiński 
zwrócił uwagę na wyjątkowość 
tych tekstów, wyróżniających się 
spokojem i prostotą wśród edyto-
riali poszukujących sensacji i usiłu-
jących za wszelką cenę przyciągnąć 
czytelnika. Dodał, że „ksiądz Bonie-
cki nie ucieka w dyktaturę zdrowe-
go rozsądku i godnie broni honoru 
polskiego inteligenta”. Redaktor se-
nior opowiedział ściśniętym w księ-
garni gościom o zarzutach, jakie są 
formułowane pod jego adresem. 
Przyznał, iż książka jest odpowie-
dzią na słowa oponentów sugerują-
cych, że ksiądz Adam „idzie pomylo-
ną drogą”, na przekór 
katolicyzmowi – pisał w swej rela-
cji ze spotkania na KlubTygodnika.
pl Patryk Zakrzewski, nasz klubo-
wicz. ∎ 12 października 2012 r. 
– „Turowicz – Miłosz”, czyli de-
bata z udziałem biografów. An-
drzej Franaszek i Tomasz Fiałkow-
ski gościli w poznaniu na debacie 
„Turowicz – Miłosz”, którą popro-
wadziła Anna Mateja. Dyskusja po-
między biografami odbyła się 
w Sali Śniadeckich w Collegium 
Maius UAM w ramach uroczystości 
Setnych urodzin Jerzego Turowi-
cza (organizowanych przez Fun-
dację Jerzego Turowicza oraz Klu-
by „Tygodnika Powszechnego”) 
oraz Nagrody Kościelskich. Bio-
grafia Czesława Miłosza stworzo-
na przez Andrzeja Franaszka rok 

Klubowe itinerarium – Poznań
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funkcjonującym w Kościele,  
w sposób subtelny i delikatny, 
nie poddając się kontroli, starał 
się łagodzić pewne skrajności, 
które mogą antagonizować.

Piotr Mucharski: Dzisiaj prob-
lem polega na tym samym co 
wówczas, gdy Kościół czuł się ab-
solutnie osaczony przez wrogie 
siły i wrogie media. Mamy dokład-
nie tę samą sytuację. Można sobie 
pozwolić na takie uogólnienie, że 
on się czuje osaczony przez me-
dia, które postrzega jako abso-
lutnie wrogie, i opanowane przez 
liberałów. Nawet zwrot „liberalna 
demokracja” jest dziś w Kościele 
podejrzany. Stąd każda krytyka 
pochodząca ze strony pisma, któ-
re – znowu powiem językiem hie-
rarchów – podaje się za katolickie, 
jest – jak powiada ks. Oko – juda-
szowa.

Gomułka też zawsze najbardziej 
nienawidził rewizjonistów (he-
retyków wewnątrz własnego 
„kościoła”).

Piotr Mucharski: Oto prawdziwy 
kontekst naszej sytuacji. Stosowa-
nie metafory oblężonej twierdzy 
do dowolnego zjawiska w Polsce 
jest nadużywane, ale Kościół na-
prawdę zachowuje się nazbyt czę-
sto jak oblężona twierdza. I dlatego 
tak ważne jest dla niego wezwanie 
Franciszka, aby przekroczyć próg 
i wyjść do świata, być sługą świata, 
towarzyszyć mu, a nie być wyłącz-
nie dla swoich, dla przekonanych, 
nie bać się ubrudzić…

Klub „Tygodnika Powszechne-
go” w Poznaniu obchodzi w tym 
roku swoje piąte urodziny. Musi-
my więc przy tej okazji zapytać 
jak Państwo, ludzie „Tygodni-
ka” widzą rolę Klubów? Czy one 
mają miejsce w strategii pisma?

Piotr Mucharski: Pewnie, że 
mają. Kluby są dowodem na to, że 
istnieje środowisko „Tygodnika”. 
Środowisko, które musimy poj-
mować szerzej aniżeli grupę lu-
dzi, która codziennie się spotyka, 
pracuje, wymienia myśli. To jest 
wspólnota wartości. Wcześniej 
mówiłem o słabości katolicyzmu 
otwartego w Polsce wynikającej 
z rozproszenia i zindywidualizo-
wania, gdzie każdy osobno prze-
żywa swoją przygodę z wiarą czy 
niewiarą. Istnienie Klubów poka-
zuje, że można to robić inaczej, 
tworząc takie jądra krystalizacji, 
wspólnotę. Nie anonimową, roz-
proszoną, która tylko się domyśla 
swego istnienia, ale widzialną.

Michał Okoński: Kluby są po-
twierdzeniem tego, że ciągle je-
steśmy ważni dla ludzi. Nie ma co 
ukrywać, że jest to bardzo przy-
jemne uczucie. Z drugiej jednak 
strony natychmiast uruchamia się 
poczucie pokory. Na pewno nie 
chcielibyśmy Klubów zawłaszczać. 
Chcemy  je traktować jako coś au-
tonomicznego. I chcemy podkre-
ślić, że zawsze jesteśmy do Wa-
szych usług. Jeśli tylko „Tygodnik” 
może być dla tego środowiska na-
rzędziem, to…

Piotr Mucharski: …będzie-
my Was słuchać jak biskupów 
(śmiech).

Michał Kuźmiński: Nie mogę tego 
nie przełożyć na język nowych 
mediów, w których od długiego 
czasu zaklina się rzeczywistość 
powtarzając w kółko słowa: spo-
łeczność, media społecznościo-
we. Wielu twierdzi, że w mediach 
społecznościowych  jest bardzo 
duży deficyt społecznościowości. 
I rzeczywiście, znane nam media 
społecznościowe dają raczej tyl-
ko pozór uczestnictwa w czymś. 
Tymczasem Kluby „Tygodnika 

Powszechnego” stanowią ideał 
społecznościowości i przenosze-
nia mediów społecznościowych do 
realu: są dowodem na to, że wokół 
medium, tematów, puli zagadnień 
poruszanych w tym medium, da 
się zorganizować i wytwarzać 
wartość dodaną: dyskusję, spotka-
nie, działanie.
 
Piotr Mucharski: Jeśli czegoś 
mi czasem brakuje w kontaktach 
z Klubami, to pewnego krytyczne-
go responsu, konfrontacji, sygna-
łu, że coś zrobiliśmy źle. Jesteście 
próbką reprezentatywną, na pew-
no wasz głos jest bardzo ważny. 
Mówię to śmiertelnie serio.

Michał Kuźmiński: DJeszcze jed-
no: dziennikarstwo oddolne – sło-
wo „oddolne” może i brzmi trochę 
dyskryminująco, ale niesłusznie. 
Kluby mogą być naszym przedłu-
żeniem, bo wy często widzicie te-
maty, których my nie dostrzegamy, 
zauważacie ważne wydarzenia, je-
steście w miejscach, w których my 
nie jesteśmy w stanie być. 

Rozmawiał Paweł Stachowiak

Józefa Hennelowa (ur. 1925) 
– w „Tygodniku Powszechnym” 
pracowała i publikowała w latach 
1948-2012. Pełniła m.in. funkcję 
sekretarza redakcji oraz zastępcy 
redaktora naczelnego.

Piotr Mucharski (ur. 1959) – 
w „Tygodniku Powszechnym” od 
1988 roku. Kierownik działu kul-
turalnego, wieloletni zastępca re-
daktora naczelnego, a – od 2011 
roku – redaktor naczelny pisma.

Michał Okoński (ur. 1971) – 
w „Tygodniku Powszechnym” od 
1991 roku. Kierownik działu kra-
jowego, wieloletni sekretarz re-
dakcji, obecnie zastępca redaktora 

naczelnego.

Michał Kuźmiński (ur. 1981) – 
w „Tygodniku Powszechnym” od 
2005 roku. Kierownik działu Cy-
wilizacja oraz działu internetowe-
go.

r. – Sto Lat Kisiela. Kolejny „doda-
tek” tematyczny, tym razem z oka-
zji setnej rocznicy urodzin wielo-
letniego felietonisty „Tygodnika 
Powszechnego”. Bardzo pomogła 
nam (już po raz kolejny) Anna Ma-
teja, która przeprowadziła wy-
wiad z Krzysztofem Kozłowskim 
zatytułowany: „Stefan był chory na 
Polskę…”. Ponadto przypomnieli-
śmy tekst Józefy Hennelowej 
z „Gazety Wyborczej” o „Dzienni-
kach” Kisiela oraz pięć felietonów 
Kisiela z „Tygodnika” (wyboru do-
konał Łukasz Dulęba). ∎ 14 
kwietnia 2011 r. – Wywiad z no-
wym naczelnym. Mam wrażenie, 
że redagowanie pisma to nieustan-
na rozmowa i ścieranie się poglą-
dów – mówił Piotr Mucharski 
w wywiadzie, którego udzielił 
nam krótko po tym, jak został no-
wym redaktorem naczelnym „Ty-
godnika Powszechnego”. Na stano-
wisku zastąpił ks. Adama 
Bonieckiego, który udał się na za-
służoną emeryturę i zyskał w re-
dakcji nobliwy tytuł Redaktora 
Seniora. ∎ 3 listopada 2011 r. – 
Oświadczenie w sprawie ks. Bo-
nieckiego. W reakcji na nakaz 
ograniczenia wystąpień medial-
nych nałożony przez prowincjała 
Marianów na ks. Adama Bonie-
ckiego Kluby „TP opublikowały 
oświadczenie następującej treści: 
Kluby „Tygodnika Powszechnego” 
w pełni solidaryzują się z ks. Ada-
mem Bonieckim i wyrażają głęboki 
niepokój wobec decyzji podjętej 
przez władze Zgromadzenia Księży 
Marianów wobec Redaktora Senio-
ra „Tygodnika Powszechnego”. Cen-
zurowanie ks. Bonieckiego jest po-
zbawianiem Kościoła jednego 
z nielicznych, niezbędnych głosów 
rozsądku. Dlatego też apelujemy do 
wszystkich, którym leży na sercu 
dobro Kościoła oraz dialogu pub-
licznego o zabranie głosu w tej 
sprawie. Głęboko ufamy, że nie za-
braknie w naszym społeczeństwie, 
także pośród hierarchii, głosów 
sprzeciwu wobec tak niezrozumia-
łej, uderzającej nie tylko w ks. Bo-
nieckiego, ale cały Kościół katolicki 
w Polsce decyzji. W tej sprawie Klu-
by podjęły też szereg działań i ne-
gocjacji, włączyły się w inicjatywę 
listu poparcia, utworzyły profil na 
Facebooku Solidarni z ks. Adamem 
Bonieckim. Udzieliliśmy wielu wy-
powiedzi medialnych prezentują-
cych nasze stanowisko, organizo-
waliśmy spotkania, a także 
wydaliśmy kolejny „dodatek” te-
matyczny poświęcony dialogowi, 
w którym znalazły się m.in. Ankie-
ta o Dialogu w Kościele (wzięli 
w niej udział m.in. nasi klubowi-
cze, Łukasz Dulęba, Hubert Rabie-
ga, a nad jej przygotowaniem czu-
wała Anna Łukaszewska), a swoje 
teksty opublikowali m.in. ks. Arka-
diusz Lechowski, ks. Andrzej Pe-
rzyński i Paweł Stachowiak. 
Przeprowadziliśmy również wy-
wiad z ks. abp. Henrykiem Mu-
szyńskim, który otwarcie, jako je-
den z dwóch biskupów, stanął 
w obronie ks. Adama Bonieckiego. 
∎ 27 stycznia 2012 r. – Rok Tu-
rowicza. Mszą św. w intencji Je-
rzego i Anny Turowiczów oraz 
konferencją prasową w Muzeum 
Sztuki i Techniki japońskiej 

Klubowe itinerarium – Świat
(ciąg dalszy ze str. 3)
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Nie umiem pisać o Krzysztofie 
Kozłowskim w sposób nieoso-

bisty. Zabrzmi to pewnie w uszach 
wielu jak swoista uzurpacja, skoro 
słowa te przelewa na papier czło-
wiek zbyt młody, , najzwyczaj-
niej będący  na tym świecie zbyt 
krótko i niezbyt dobrze znający 
byłego zastępcę redaktora naczel-
nego „Tygodnika Powszechnego”, 
i Ministra Spraw Wewnętrznych 
w rządzie Tadeusza Mazowieckie-
go. Cóż jednak poradzić, kiedy po 
wielu przemyśleniach, analizach 
a także poszukiwaniach słów naj-
lepszych i najstosowniejszych 
uznałem, że tylko w ten sposób 
ten artykuł rozpoczynając zrobię 
to w pełni szczerze i uczciwie, tak 
względem Pana Krzysztofa, jak 
i Czytelnika.

Cóż bowiem wiedzieć może 
o człowieku tak zasłużonym, z nie-
zwykle bogatym życiorysem ktoś, 
kto rozmawiał z Nim po raz pierw-
szy 7 lat temu, a pierwszą napraw-
dę poważną rozmowę odbył rok 
później?

Wiedzieć może dokładnie tyle, 
ile zapisane zostało na kartach hi-
storii i książek (z wywiadem-rzeką 
autorstwa Michała Komara na cze-
le), w artykułach publikowanych 
na łamach „Tygodnika Powszech-
nego” i ile zapamiętał z (niestety 
ledwie kilku) fantastycznych opo-
wieści,  w które kilkakrotnie dane 
było mu się wsłuchać.

W spotkaniach Krzysztof Ko-
złowski potwierdzał wszystkie 
te cechy, o których wcześniej lub 
później we wspomnianych pub-
likacjach przeczytałem lub usły-
szałem od tych, którzy go znali. 
Wszak krótko po Jego śmierci każ-
da z nich pojawiała się w tekstach 
wspomnieniowych wielokrotnie: 
siła spokoju, gentleman, elegancki, 
twardy i łagodny zarazem, cichy, 
konkretny, stanowczy, dowcipny, 
rozsądny, ze zmysłem obserwacji. 
Wymieniać można byłoby jeszcze 
długo.

Krzysztof Kozłowski był jedną 
z pierwszych osób, a być może na-
wet w ogóle pierwszą, do której 
zwróciliśmy się z pomysłem zor-
ganizowania obchodów stulecia 

urodzin Jerzego Turowicza. Od 
początku służył radą, pomysłami, 
nie ma też co ukrywać, że jego 
nazwisko otworzyło wiele drzwi, 
do których sami nie bylibyśmy 
pewnie w stanie nawet podejść. 
Gdy powoływano Fundację Jerze-
go Turowicza, której głównym 
celem była właśnie organizacja 
obchodów związanych z setnymi 
urodzinami Redaktora, nikt nie 
miał najmniejszych wątpliwości, 
że to właśnie Krzysztof Kozłowski 
powinien stanąć na jej czele. A po-
tem podziwialiśmy jego upór, gdy 
już w chorobie dowodził naszymi 
działaniami.

To właśnie działania  Fundacji 
Jerzego Turowicza,  związane ze 
stuleciem urodzin Pana Jerzego 
pozwoliły mi poznać Krzysztofa 
Kozłowskiego bliżej.  Od począt-
ku miałem wrażenie (a może to 
była po prostu moja egoistyczna 
nadzieja), że On bardzo się z tego 
pomysłu cieszył, być może nawet 
na niego czekał. Zapewne miała to 
być pewna klamra, która zamykała 
rozdział, dawała możliwość spła-
ty długu wdzięczności względem 
przyjaciela, którym był przecież 
dla niego przez niemal pół wieku 
Jerzy Turowicz. Jeśli jednak myśla-
łem o tym wydarzeniu jako swoi-
stej klamrze, to byłem pewien, że 
jest to jedynie brakujący rozdział, 
który należy uzupełnić, wstawić 
pomiędzy wiele wspaniałych po-
przednich, ale zarazem przed ko-
lejne. Nie sądziłem, że przyznana 
po raz pierwszy w 2013 roku Na-
groda Jerzego Turowicza wręcza-
na będzie już bez udziału Pana 
Krzysztofa.

W życiu nie ma przypadków. Nie 
jest więc zatem przypadkiem to, 
że nasz „Tygodnik Poznański” uka-
zuje się w dniu pierwszej rocznicy 
śmierci Krzysztofa Kozłowskiego. 
Tak  dla mnie, jak również dla wie-
lu moich klubowych przyjaciół, 
Pan Krzysztof stał się mentorem,  
myślę, że darzył przyjaźnią Kluby 
„Tygodnika Powszechnego”. Mamy 
na to dowody: udzielił nam ongiś 
obszernego wywiadu, którego jed-
nak do dziś nie opublikowaliśmy 
(jedynie fragmenty wykorzystane 

zostały w pracy magisterskiej), 
udało nam się go również nakło-
nić do przygotowania tekstów 
wspomnieniowych o Stanisławie 
Stommie i udzielenia wywiadu 
o Stefanie Kisielewskim (przepro-
wadzonego przez Annę Mateję), 
kiedy przygotowywaliśmy wspo-
mnienie tego ostatniego z oka-
zji jego setnej rocznicy urodzin. 
A potem spróbowaliśmy mu się 
odwdzięczyć specjalnym dodat-
kiem z okazji jego 80-tych urodzin, 
który ukazał się na klubowym por-
talu.

Był Krzysztof Kozłowski dla 
nas wszystkich nauczycielem. Od 
pierwszego spotkania w redak-
cji, przez kolejne w krakowskich 
restauracjach, pamiętną dyskusję 
podczas „Świata Turowicza” w Go-
szycach aż po ostatnie spotkania 
w jego krakowskim domu – każde 
z tych spotkań niosło ze sobą na-
ukę. Obcowanie z nim wcale nie 
było tylko spotkaniem z historią, 
jakże przecież bogatą i skompli-
kowaną zarazem, ale także z jego  
wielką mądrością, spójną wizją 
świata i realizmem. Nade wszyst-
ko jednak Krzysztof Kozłowski, 
swoim opanowaniem, spokojem 
uczył rozsądku, uczył myślenia. 
Realizował więc swoim życiem 
ideały, które sam, wspólnie z Je-
rzym Turowiczem stawiał przed 
„Tygodnikiem Powszechnym”.

Na potwierdzenie wszystkich 
powyższych słów pozwolę sobie 
przytoczyć wypowiedź Józefy 
Hennelowej, która w ten sposób 
pożegnała Krzysztofa Kozłowskie-
go na naszym portalu: „Straciliśmy 
Kogoś, kto po Jerzym Turowiczu 
najlepiej rozumiał „Tygodnik” 
i jego zadania dla Kościoła i Pol-
ski. Kto się napracował od 1956 
roku w redakcji, w środowisku i w 
polityce, jak mało kto poza Nim. 
Kto był przyjacielem wielu z nas, 
a autorytetem dla wszystkich. Kto 
miał swoje tajemnice dotyczące 
najgłębszych przeżyć i przywią-
zań, o których czasem napomy-
kał, najchętniej cytując wielkich 
pisarzy. Wtedy kilka słów nagle 
przywołanych było jak klucz ot-
wierający Jego samego. (...) Aż do 

ostatniej z Nim rozmowy podczas 
odwiedzin dostawałam od Nie-
go jakąś dawkę mądrej refleksji 
o sprawach, dla których oboje pra-
cowaliśmy. Tyle, że coraz bardziej 
dominował w tej refleksji spokój 
człowieka, który widzi, odczuwa 
i rozumie więcej niż ja. Jak Mu za 
to dziś podziękować?” (Józefa He-
nelowa Pożegnanie z Krzysztofem, 
„Tu i teraz”, KlubTygodnika.pl 26 
marca 2013 r.)

Wiadomość, która napłynęła do 
nas wczesnym rankiem 26 marca 
była szokująca. W odległym prze-
cież bardzo Poznaniu czuliśmy, że 
tracimy kogoś bliskiego. Mentora, 
ale też, a może przede wszystkim, 

przyjaciela.
Na koniec: skoro pytamy się 

w tym numerze „Tygodnika Po-
znańskiego” jakiego „Tygodnika” 
potrzebuje Polska, to dopowiem, 
że bardzo przydałby się jej „Tygo-
dnik” mądry mądrością Krzysztofa 
Kozłowskiego i spokojny jego spo-
kojem.  Bo takiego właśnie głosu 
Krzysztofa Kozłowskiego brakuje 
dziś w Polsce.

Marcin Pera (ur. 1985) 

MARCIN PERA

Przyjaciel i nauczyciel

ŁUKASZ DULĘBA

Redakcyjny anioł
Mało kto wie, ale duża część 

czytających „Tygodnik Po-
wszechny” nie zaczynała lektury 
nowego numeru od felietonów 
Stefana Kisielewskiego, ale raczyła 
się wyborem wiadomości ze świa-
ta przygotowanych przez Krzysz-
tofa Kozłowskiego (niestety czę-
sto przy narzuconej współpracy 
z cenzorem). W Obrazie Tygodnia 
wielokrotnie znajdowały się infor-
macje wskazujące na wyrafinowa-
ne poczucie humoru późniejszego 
ministra.
By nie być gołosłownym podaję 
przykłady, których starsi czytel-
nicy znają zapewne nieskończoną 
ilość Numer 50 z 1961 roku: We-
dług instrukcji armii kanadyjskiej 

żołnierz, który dostrzeże spadającą 
bombę atomową winien wypełnić 
specjalny formularz i przesłać go 
do głównej kwatery armii. Ale jeśli 
bomba spadanie na główną kwa-
terę?, albo ten z numeru 5 z 1965 
roku: Połykacz ognia demonstrują-
cy swoją sztukę na paryskim dwor-
cu Montparnasse, pokłóciwszy się 
ze sprzedawczynią gazet, podpalił 
jej kiosk wydobywającym mu się 
z ust płomieniem. Bywały także 
informacje, których nieprzecenio-
na cenzura nie dostrzegała, nie-
świadoma groteskowości dopusz-
czanych do druku wiadomości: 
Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz 
bawili na Białorusi, gdzie intere-
sowali się zagadnieniami melio-

racyjnymi. Cotygodniowa porcja 
wydarzeń z Polski i ze świata była 
zupełnie inna od tej, którą można 
było spotkać w całej reżimowej 
prasie. Obecna tam ironia i od-
powiednio ułożona hierarchia 
zdarzeń wprowadzały niepokój 
i zamęt wśród czytelników nie-
wprawionych w lekturę wyważo-
nych informacji. Po grudniu 1981 
rubryka ta mozolnie odliczała ko-
lejne tygodnie stanu wojennego, 
stając się w ten sposób jedynym 
możliwym symbolem niezgody na 
działania władz.

Obraz Tygodnia był jednak tylko 
małym wycinkiem pracy redakcyj-
nej, której poświęcał się Krzysztof 
Kozłowski. Będąc od 1965 roku 
zastępcą redaktora naczelnego 
„Tygodnika Powszechnego” decy-
dował o powodzeniu politycznej 
drogi jaką objęło pismo po 1945 
roku. Jak mówił na 30-lecie kra-

kowskiego pisma: Jeżeli oczekuje 
się czegoś od nas, to chyba tego, 
czego zawsze oczekiwano od 
chrześcijaństwa: niekoniunktu-
ralnych ocen i ukazywania sensu 
losu człowieka. (…) Do zadań pis-
ma (…) należy, by reprezentowany 
przez nas katolicyzm polski stał 
się ostoją polskiego intelektuali-
zmu, tak jak był zawsze i jest osto-
ją bytu narodowego. Tym wskaza-
niom Krzysztof Kozłowski po dziś 
został wierny, mimo że przez lata 
jako minister i senator zmuszo-
ny był funkcjonować na innych 
zasadach niż jako redaktor kato-
lickiego pisma. Przed laty Stefan 
Kisielewski zaliczył go wraz z ks. 
Bardeckim do grupy redakcyjnych 
aniołów „pragnących wszystkich 
pogodzić”. Potrzeba zgody, której 
poszukiwaczem był Krzysztof Ko-
złowski, objawiła się szczególnie 
podczas pracy w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych. W czasach 
wielkich zmian, niesprzyjających 
spokojowi, potrafił stosując się 
do demokratycznych reguł pokie-
rować działaniami resortu, który 
dla wszystkich był symbolem zła 
upadającego systemu. Za swoje 
zasługi dla pokojowej transfor-
macji ustrojowej Polski, za kształ-
towanie demokratycznych zasad 
państwa prawa oraz za osiągnięcia 
w działalności państwowej i pub-
licznej został odznaczony w 2011 
roku przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, Krzyżem Wiel-
kim Orderu Odrodzenia Polski.

Łukasz Dulęba (ur. 1985) – dok-
torant w Zakładzie Filozofii Po-
lityki WNPiD UAM w Poznaniu. 
Autor pracy magisterskiej „Tygo-
dnik Powszechny” wobec przemian 
w PRL-u.

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI FOT. ANNA KOZŁOWSKA
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wcześniej otrzymała Nagrodę Koś-
cielskich, a spotkanie stanowiło 
bezpośredni wstęp do głównych 
obchodów Stulecia Urodzin Jerze-
go Turowicza, które odbywały się 
w grudniu w Krakowie. Dzień 
wcześniej odbyło się spotkanie 
z Anną Mateją i Tomaszem Fiał-
kowskim, poświęcone Jerzemu 
Turowiczowi. Stało się tak z okazji 
wspomnianych już obchodów oraz 
książki „Co zdążysz zrobić, to zo-
stanie” autorstwa Anny Matei, po-
święconej Jerzemu Turowiczowi. 
Spotkanie odbyło się w restauracji 
Cafe Misja, a poprowadziła je na-
sza klubowiczka, Aleksandra Fran-
cuz. ∎ 11 grudnia 2012 r. – Abp. 
H. Muszyński i Z. Nosowski 
o dialogu. Rok 2012 zakończyli-
śmy spotkaniem z dwiema wybit-
nymi postaciami polskiego Kościo-
ła: abp. Henrykiem Muszyńskim, 
Prymasem Seniorem, emerytowa-
nym arcybiskupem metropolitą 
gnieźnieńskim oraz Zbigniewiem 
Nosowskim, redaktorem naczel-
nym miesięcznika Więź. Spotka-
nie, które odbyło się w restauracji 
Cafe Misja, zatytułowane „Wiara 
i dialog” poprowadził Łukasz Du-
lęba, nasz klubowicz. Na dyskusję 
przybyło wielu znamienitych klu-
bowych gości, m.in. ks. prof. An-
drzej Perzyński (twórca Klubu 
„TP” w Łodzi) oraz ks. Bartek Ra-
jewski, nasz klubowicz, który od 
sierpnia 2012 r. pracuje w Polskiej 
Misji Katolickiej w Londynie. ∎ 26 
lutego 2013 r. – Wizerunek Koś-
cioła w mediach. Ponownie 
w Cafe Misji, która stała się już 
głównym miejscem naszych spot-
kań, rozmawialiśmy o wizerunku 
Kościoła w mediach. Spotkanie 
zorganizował i poprowadził Pa-
tryk Zakrzewski, nasz klubowicz, 
a zaprosił na nie przedstawicieli 
lokalnych mediów: Tmasza Cylkę 
z poznańskiej redakcji „Gazety 
Wyborczej”, Łukasza Kaźnierczaka 
z „Przewodnika Katolickiego” oraz 
ks. Macieja M. Kubiaka z Radia 
„Emaus”. Dyskusja była gorąca, ale 
też bardzo merytoryczna. Dysku-
towano opierając się głównie na 
przykładach z własnego podwór-
ka, ale nie zabrakło też odniesień 
do spraw ogólnopolskich. ∎ 12 
marca 2013 r. – Rezygnacja pa-
pieża i jej konsekwencje. „Co po 
Benedykcie” – taki tytuł miało 
spotkanie, które zorganizowali-
śmy ze względu na zaskakującą 
informację o rezygnacji papieża 
Benedykta XVI ze sprawowanej 
funkcji. Do udziału w dyskusji 
w roli ekspertów zaprosiliśmy ks. 
prof. Andrzeja Perzyńskiego oraz 
dr. Pawła Stachowiaka. Przybyli 
goście starali się nam przybliżyć 
specyfikę Watykanu oraz odpo-
wiedzieć na pytanie jakiego papie-
ża potrzebuje współczesny Koś-
ciół i świat. Próbowaliśmy też 
zgłaszać swoje typy. Jak się okaza-
ło dzień później, zupełnie nietra-
fione. ∎ 16 kwietnia 2013 r. – Ar-
tur Sporniak w Poznaniu 
o Papieżu. Bardzo szybko po wy-
borze nowego papieża „Tygodnik 
Powszechny” wraz z Wydawni-
ctwem Poznańskim wydał książkę 
„Papież Franciszek. Sługa Nowego 
Świata”. Specjalne z tej okazji do 

Klubowe itinerarium – Poznań
(ciąg dalszy ze str. 1)

Kierując się troską o przyszłość 
„Tygodnika Powszechnego” 

i wyrosłego na jego lekturze poko-
lenia dnia wczorajszego i dzisiej-
szego, stajemy przed niełatwym 
zadaniem: naszkicowania rysu 
„Tygodnika” takiego jakiego chce-
my. Nauczony doświadczeniem, 
jakkolwiek krótkiego życia, wiem, 
że nie zawsze to, co chcemy jest 
nam dane, jeśli nawet przyobie-
cane. Zbiór myśli kreślony w tym 
artykule, zdaje się być realny 
z pewną dozą życzeniowości. Stąd 
pytanie nieco inne. Nie związane 
z „chceniem” lecz z potrzebą.

Historia „Tygodnika Powszech-
nego” wskazuje, że jego środowi-
sko w jakiejś mierze zbudowało 
sobie właściwy dystans między 
życzeniowymi, często roszcze-
niowymi postawami uświęconej 
części reprezentantów sfery pro-
fanum. Stąd wyrosłe na tym grun-
cie ograniczenia stają się w wielu 
sytuacjach obszarem wolności 
wyrażanej refleksji, nie zawsze 
teologicznej, częściej społecznej, 
katolickiej, ekumenicznej, poli-
tycznej, naukowej, przyrodniczej, 
kościelnej, ideowej. Nieustannie 
zadawanie pytań, konfrontujące 
środowisko z rzeczywistością spo-
łeczno-polityczną i z drugą częścią 
owego społeczeństwa, czyni tytuł 
ciekawym, inteligentnym, eksklu-
zywnym, niekiedy określany gen-
derowym, antykościelnym, bywa 
że masońskim. W pozostałych 
tytułach prasy katolickiej przed-

stawiany jako postępowy, inteli-
gencki, bywa „Tygodnik” odważny  
w formułowaniu pytań, niekiedy 
pozostawionych bez odpowiedzi.

Potrzebujemy zatem „Tygodni-
ka” towarzyszącego człowiekowi 
nie tylko poszukującemu, nie za-
wsze zdecydowanemu lecz rów-
nież rydzykowemu, budującemu 
swój obraz świata w odniesieniu 
do czegoś, w zaprzeczeniu istnie-
nia czegoś. Towarzyszenie czło-
wiekowi czyni pilną konieczność 
jeszcze niższego skłonu w kie-
runku tej ogromnej tajemnicy 
człowieczeństwa. Ten nieustanny 
dylemat i konieczność formuło-
wania różnych odpowiedzi na 
pytanie o sens materialnej istoty 
człowieka, o jego historyczność, 
o przyczynowość jego daru życia. 
Potrzebujemy „Tygodnika” ana-
lizującego otaczającą „rzeczywi-
stość poruszaną mocą ducha” (K. 
Wojtyła, „Notatki osobiste”, Znak, 
s. 207). Podążanie za duchem 
wprowadza też konieczność kre-
ślenia nowych płaszczyzn czło-
wieczego poznania.

Celem utrzymania wyraźnego 
profilu pisma, wiernego korze-
niom Turowiczowym, Hennelo-
wym, Wojtyłowym, Rysiowym, 
Oszajcowym warto pamiętać 
o Sacrum. Kierując się nie tylko 

wskaźnikami sprzedaży, nie moż-
na zapominać, że nie ma koniecz-
ności odpowiadania na wszystkie 
pytania stawiane przez rzeczywi-
stość. Unikając ich, unikamy prze-
gadania, usilnego uzasadniania 
rzeczy, które być może muszą zo-
stać niewytłumaczone, nieprze-
trawione przez logikę ziemską.

Stąd potrzebujemy „Tygodnika” 
nie z tej ziemi. Wskazującego per-
spektywę nieba i kierunku do nie-
ba. Niekiedy cichszego w doborze 
tematyki. Wielkie rzeczy bowiem 
wymagają ciszy.

Myśląc o „Tygodniku” moich po-
trzeb, nawiążę do cyklu artykułów 
poświęconych europejskiej przy-
godzie Polski. Nie tylko dziesiąta 
rocznica akcesji Polski do Unii 
przynagla do rozmowy na temat 
roli Polski w tej organizacji, roli 
Polski w tej części kontynentu eu-
ropejskiego. Cykl debat o Europie, 
w których odważnym głosem na 
łamach „Tygodnika” mówili Rado-
sław Sikorski, Aleksander Smolar 
i inne ciekawe postaci, jest tym, 
czego potrzebuje europejska nar-
racja w Polsce. Debaty te stanowią 
ciekawy punkt odniesienia do al-
ternatywnych scenariuszy wyra-
żanych chociażby przez Ryszarda 
Legutkę, czy Krzysztofa Szczer-
skiego. Ich zestawienie pokazuje, 

że Polsce zależy na Europie i na 
Unii Europejskiej i ten punkt wi-
dzenia jest podstawą do alterna-
tywnych opinii. Tego nam trzeba, 
takiej debaty potrzebuje polska 
polityka europejska nie tylko od 
święta, ale również każdego tygo-
dnia.

Spoglądając na regały z prasą 
w niejednym supermarketowym 
centrum prasowym, widzę „Tygo-
dnik” gdzieś na dole, na najniższej 
półce, zakurzony. Szkoda. I tak po 
niego sięgam, może nieczęsto, ale 
z przyjemnością.

Jakiego „Tygodnika” potrzebu-
ję? Katolickiego w narracji – świe-
ckiego w układzie tematów; na 
bieżąco relacjonującego sprawy 
Kościoła w Polsce; nie będącego 
przedłużeniem „Gazety Wybor-
czej”; alternatywnego względem 
„Gościa Niedzielnego”, „Naszego 
Dziennika” i „Przewodnika Kato-
lickiego”; otwartego na ludzkie 
sprawy; nie zawsze elitarnego 
w stylu; krajowego w spojrzeniu 
na Europę i europejskiego w oce-
nie spraw krajowych; graficznie 
dobrego, niekoniecznie na śliskim 
papierze, co w świetle pociągowej 
jarzeniówki odbija się i czyni treści 
nieczytelnymi; młodego duchem, 
dojrzałego w osądach; tworzącego 
pragnienia.

Za dotychczasowe refleksje po-
wstałe wokół czytanych tekstów 
– dziękuję.

Mikołaj Tomaszyk (ur. 1981) – 

Warto przypomnieć, że po za-
kończeniu okupacji Kraków 

miał szczególne dane po temu, aby 
mogły w nim powstać dwa pisma: 
„Tygodnik Powszechny” i miesięcz-
nik „Znak”. Trzeba również przypo-
mnieć, że w latach 1953-1956 oba 
te pisma przestały się ukazywać. 
Jednakże cały ten okres przymu-
sowego milczenia musimy zaliczyć 
do dwudziestopięciolecia- właśnie 
bowiem owo milczenie miało wów-
czas swoją właściwą wymowę. Tak 
pisał w roku 1971 w liście do Han-
ny Malewskiej z okazji jubileuszu 
„Znaku” metropolita krakowski ks. 
kard. Karol Wojtyła. Kreślił w nim 
linię rozwoju pism krakowskich, 
utożsamianych ze środowiskiem 
ludzi odważnie myślących: nie-
strudzonych, siłujących się ze 
światem, idealistów. Porównywał 
ich do postaci rodem z mitów zało-
życielskich gmin chrześcijańskich 
- tych pierwszych po zakończeniu 
okupacji budowniczych wolnej 
Polski i powszechnego Kościoła. 
Udowadniał, że na szeroko pojęte 
apostolstwo świeckich składa się 
nie tylko wiara w moc słów. Zda-
niem Karola Wojtyły to właśnie 
przymusowe milczenie miało wów-
czas swoją wymowę: ono przeanie-
lało i uczyło męstwa. Żłobiło cha-
raktery. Takie były początki pisma 
nie uładzonego, ale formowanego, 
jak to ujęła Józefa Hennelowa: 
z dysonansu, skrzywienia, kontra-
kordu.

Co z tej atmosfery debat nad 
stanem polskiej myśli i kształ-
tem dziennikarstwa pozostało we 
współczesnej publicystyce me-
diów katolickich, w tym również 
w „Tygodniku Powszechnym”? 
To pytanie nie przebrzmiało. Jest 
stawiane przez Józefę Hennelową 

w rubryce komentarzy „Tu i Te-
raz” , publikowanych na stronie 
internetowej Klubów „TP”. Często-
tliwość ukazywania się artykułów, 
utrzymanych w rozrachunkowym 
tonie, może świadczyć o próbach 
poszukiwania przez Hennelową 
odpowiedzi na pytania, w jakim 
kierunku powinno zmierzać pis-
mo i jaką formułę wiary kreślić. 
Józefa Hennelowa podkreśla: me-
dia są potęgą. I dodaje: Ale taka 
siła musi być p o c o ś - i to c o ś jest 
decydujące. Rozstrzyga o tym, czy 
uprawianie zawodu dziennikarza 
jest zasadne.

 Podążam za tą myślą w kolejnej 
odsłonie rozważań nad profilem 
„Tygodnika Powszechnego” dziś, 
25 lat po odzyskaniu wolności, 
po zniesieniu podziału na treści 
oficjalne i pozostające w „drugim 
obiegu”. Czy owo „dziś” stanowi 
swoistą cezurę między starymi 
a nowymi czasami? Czy można 
określić je mianem kulturowego 
przełomu? Idea uwolnienia me-
diów w dużej mierze narzuciła 
sposób myślenia o redagowaniu 
tygodników opinii, m. in. „Tygo-
dnika Powszechnego”. Zmiana for-
matu pisma, inicjowanie nowych 
przedsięwzięć kulturalnych i spo-
łecznych może określać formułę 
otwarcia. W 2011 roku Piotr Mu-
charski w wywiadzie, opubliko-
wanym na łamach portalu Klubów 
„Tygodnika Powszechnego” po-
wiedział: „Tygodnik Powszechny” 
będzie na przekór – takim czasom, 
jakie będą. Gdzie przebiegną linie 
graniczne konfliktu – ze światem, 
z Kościołem, a to one przecież są 

najbardziej interesujące. Redak-
tor naczelny podkreślał gotowość 
zmierzenia się z najtrudniejszymi 
kwestiami natury religijnej, etycz-
nej. Wskazywał z jednej strony na 
główne pola zainteresowań „Tygo-
dnika Powszechnego”, tematy nie-
łatwe i kwestie sporne, z drugiej 
zaś strony na postawę dziennikar-
ską, rozumianą jako wyraz bycia 
na przekór. Chciałoby się wierzyć, 
że te obszary kultury, które przez 
dziesięciolecia były spychane na 
plan dalszy: kierunki rozwoju 
współczesnej sztuki i nauki, nie 
pozostaną w granicach specjali-
stycznego dyskursu medialnego. 
Zamiast ich marginalizacji, pogłę-
biać się będzie namysł nad tym, co 
w powszechnej opinii uchodzi za 
niezrozumiałe i pozostające z dala 
od głównego nurtu zainteresowań 
mediów.

Ta perspektywa ewolucji „Tygo-
dnika Powszechnego” wydaje się 
bardzo atrakcyjna. Pozwala bo-
wiem wykroczyć poza utrwalone 
kanony estetyczne i zmierzyć się 
ze współczesnością na płaszczyź-
nie kulturalnej. W tym sensie „Ty-
godnik Powszechny” nie powinien 
stać się więźniem społecznej wy-
obraźni. Te obawy są uzasadnione. 
Można powtórzyć za Józefą Hen-
nelową: Boję się, że media katoli-
ckie będą formować czytelników 
o wąskich horyzontach, którym 
trudno zrozumieć wiele zjawisk 
(choćby kwestie bioetyki czy współ-
czesną sztukę), a także skłonnych 
do zachowań nietolerancyjnych, 
czy nawet fobicznych wobec inaczej 
myślących. Opowieść o kulturze 

winna toczyć się na wiele głosów 
i dojrzewać w pluralizmie sądów, 
w ścieraniu się stanowisk i woj-
nach na kanony. Tylko w takiej 
atmosferze może rodzić się świa-
domość pokoleniowa.

Dziś wybrzmiewa głośniej niż 
kiedykolwiek pytanie: Jak po-
godzić w obrębie działalności 
„Tygodnika Powszechnego” dwa 
odmienne style opisywania rze-
czywistości? Pismo ma swoją 
chlubną genezę w podbudowie 
społecznej, wyrasta z niezgody na 
rzeczywistość zastaną, odwołuje 
się do wyobrażeń narodowych. 
A zatem realizuje wzorzec dzien-
nikarstwa służebnego, wielokrot-
nie podnoszonego w felietonistyce 
Hennelowej. Tak rozumiana etyka 
środowiska „Tygodnikowego” na-
kazuje trwać na straży wartości 
fundamentalnych: wiary w dobro, 
obrony godności człowieka przy 
zmieniających się koniunkturach 
politycznych i niestabilnej sytuacji 
ekonomicznej. Czy dzięki otwarciu 
się na estetykę współczesnej sztu-
ki i eksplorację myśli naukowej 
pismo ocali atmosferę nieroze-
rwalnie wiązaną z „Tygodnikiem 
Powszechnym”: myślenia jako wy-
zwania rzuconego światu?

Przy pisaniu artykułu autorka 
wykorzystała: J. Hennelowa, Nie-
dowiarstwo moje. Refleksje religij-
ne, Kraków 2002; K. Wojtyła, „Aby 
Chrystus się nami posługiwał”, 
wybór i układ J. Hennelowa, Kra-
ków 2009; I. Iwasiów, A. Nasiłow-
ska, P. Śliwiński, M. P. Markowski, 
Wojna na kanony, „Tygodnik Po-
wszechny” 2009, nr 47 (3150), s. 
34; http://www.klubtygodnika.
pl/wywiady/na-drugim-biegunie-
rozmowa-z-piotrem-mucharskim 

ALEKSANDRA FRANCUZ

Media są potęgą

Cum tacent, clamant – o budzącym  
potrzeby „Tygodniku” (nie)powszechnym

MIKOŁAJ J. TOMASZYK
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Manggha zainaugurowano tego 
dnia obchody Setnej Rocznicy Uro-
dzin Jerzego Turowicza. Data była 
nieprzypadkowa – tego dnia przy-
padała bowiem kolejna rocznica 
śmierci Redaktora. Piękne kazanie 
w kościele św. Anny, wielokrotnie 
odwołujące się do Jerzego Turowi-
cza wygłosił ks. bp Grzegorz Ryś. 
Inicjatorem obchodów, które ko-
ordynowała Fundacja Jerzego Tu-
rowicza, był Klub „Tygodnika Po-
wszechnego” w Poznaniu 
(konkretnie nasz klubowicz, Łu-
kasz Dulęba). Wielu klubowiczów 
zostało też fundatorami wspo-
mnianej Fundacji. ∎ 27–29 kwiet-
nia 2012 r. – Klubowe rekolek-
cje. Ks. Adam Boniecki 
poprowadził pierwsze klubowe 
rekolekcje, które jednakowoż mia-
ły charakter otwarty, a co za tym 
idzie skierowane były do wszyst-
kich czytelników i przyjaciół „Ty-
godnika Powszechnego”. Rekolek-
cje odbyły się w Domu 
Rekolekcyjnym na warszawskich 
Bielanach. 5 sierpnia 2012 r. –
Hennelowa na spotkaniu w Kra-
kowie. Krakowski Klub ma to 
szczęście, że wielu redaktorów 
i bliskich współpracowników „Ty-
godnika” ma „u siebie”. Tak też jest 
z Józefą Hennelową, która chętnie 
wzięła udział jako gość specjalny 
w kolejnym spotkaniu Krakow-
skiego Klubu „TP”. Okazją do spot-
kania prowadzonego przez kra-
kowskiego klubowicza Piotra 
Winskowskiego stała się książka 
Hennelowej zatytułowana „Otwar-
ty bo powszechny. O Kościele, któ-
ry może boleć”. ∎ 17 sierpnia 
2012 r.  – Powrót Pilcha. Również 
w sierpniu na klubowym portalu 
ukazał się tekst pióra Filipa Białe-
go z poznańskiego Klubu „TP”, 
w którym  autor odnosi się do po-
wrotu rubryki felietonowej Jerze-
go Pilcha (tym razem zatytułowa-
nej „Drugi dziennik”) na łamy 
„Tygodnika Powszechnego”. Pilch 
bez papierosa to jak superheros 
pozbawiony jednej ze swych po-
tężnych mocy. Bez parawanu pa-
pierosowej mgły – nagi, niczym Su-
perman wystawiony na działanie 
kryptonitu, strącony, niczym Bat-
man ze złamanym przez Bane’a 
kręgosłupem, w mroczne lochy od-
mawiającego posłuszeństwa cia-
ła… Tę metaforykę (z pozoru tylko 
błahą, co zaświadczą wielbiciele 
komiksów), zaczerpniętą z popkul-
turowego imaginarium, można by 
pewnie długo ciągnąć, gdyby nie 
owo zstępujące brzmienie kolej-
nych części Pilchowego cyklu – czy-
tamy w artykule zatytułowanym 
„Powrót superbohatera”. ∎ 6 paź-
dziernika 2012 r. – Spotkanie 
w Łagiewnikach. „Kościół otwar-
ty” – pod tym hasłem odbył się, 
pierwszy w zamyśle, ogólnopolski 
Zjazd Klubów „TP”, który jednak 
w tzw. międzyczasie przekształcił 
się w spotkanie otwarte dla 
wszystkich, którzy zainteresowani 
byli tematem spotkania. Odbyło 
się ono w Łagiewnikach, a wzięli 
w nim udział znamienici goście: 
Dominika Kozłowska, Tadeusz Sła-
wek, Jerzy Sosnowski i Marek Za-
jąc dyskutowali w dyskusji „Wie-
rzyć, jak to łatwo powiedzieć…”, 

Z racji specyfiki mojego powo-
łania i rodzaju profesji przeze 

mnie wykonywanej, a więc z uwa-
gi na fakt, iż jestem księdzem kato-
lickim, chciałbym poddać ogólnej 
i subiektywnej refleksji „Tygodni-
kowy” wpływ na kształtowanie 
duszpasterstwa i wizji Kościoła 
wśród młodych polskich księży.

Po raz pierwszy „doświadczy-
łem” kreatywnej myśli „Tygodni-
ka Powszechnego” już na drugim 
roku seminaryjnej drogi do ka-
płaństwa. Uznałem wówczas, że 
właśnie ta „Tygodnikowa” myśl i li-
nia programowa są mi szczególnie 
bliskie i – w przyszłości – chciał-
bym je realizować jako ksiądz. Do 
dzisiaj więc czerpię z nich i uwa-
żam, że nie czynię w ten sposób 
żadnej szkody ani sobie samemu, 
ani tym wszystkim, do których 
Bóg przez Kościół mnie posłał. Co 
więcej, uważam, że fakt, iż mój styl 
duszpasterstwa w pewnym (nie-
małym) stopniu jest kształtowany 
przez „TP”, wpływa pożytecznie na 
moją kapłańską posługę.

Czasy, w których posługuje-
my jako duszpasterze, wymagają 
od nas specyficznego podejścia, 
które określiłbym „postawą ot-
wartości i dialogu”. Bywa jednak, 
że taka postawa wzbudza lęk. Ks. 
Tischner również . dlatego budził 
obawy, ponieważ był otwarty na 
dialog z myślą współczesną. Po-
dobnie dzisiaj wielu publicystów 
katolickich, świeckich i duchow-
nych, zaliczanych do tzw. „kościoła 
otwartego” budzi lęk, ponieważ 
podejmują dialog ze współczes-
ną myślą i kulturą, którą inni 
całkowicie odrzucają, jako rzeko-
mą „cywilizację śmierci”. Dzisiaj, 
chyba bardziej niż kiedykolwiek 

wcześniej, my – księża, jesteśmy 
wezwani do dialogu z przedsta-
wicielami każdego środowiska, 
a zwłaszcza z tymi, którzy są na 
obrzeżach lub poza widzialnymi 
granicami Kościoła. Potrzebujemy 
wyjścia na peryferie egzystencji 
ludzkiej. A to znaczy, że trzeba 
usłyszeć głosy, które nikomu nie 
poprawią samopoczucia, bo nie 
są przyjemne i budzą niepokój. 
Taką drogę wskazuje nam, niemal 
każdym swoim słowem i gestem 
papież Franciszek. „Tygodnik Po-
wszechny” uczy postawy, która 
polega na porzuceniu uprzedzeń 
i nabyciu umiejętności patrzenia 
na świat nie tylko z jednej, własnej 
perspektywy, ale również z per-
spektywy innych, uczciwego zro-
zumienia odmiennych poglądów 
i tez. Ks. Tomas Halik powiedział 
niegdyś, że „dialog to umiejęt-
ność spojrzenia na drugiego jego 
własnymi oczyma”. Duszpaste-
rze potrzebuję dziś, bardziej niż 
w minionych latach, „Tygodnika” 
promującego postawę otwartości 
i dialogu z coraz bardziej zróżnico-
wanym społeczeństwem.

Aby duszpasterstwo miało 
wpływ formujący na kapłana, 
muszą się w nim realizować dwie 
zasadnicze cechy: musi się opierać 
na pogłębionej myśli teologicznej 
i musi kapłana w pełni angażować. 
Jako duszpasterz potrzebuję więc 
„Tygodnika”, w którym podejmo-
wane będą aktualne kwestie teo-
logiczne, który będzie miał wpływ 
na moją permanentną formację 
teologiczną, ale także społeczną 
i kulturalną, rozwijał moje hory-
zonty i jeszcze skuteczniej pozwa-
lał angażować się w życie Kościoła, 
a także całego społeczeństwa.

Bóg stał się człowiekiem – to 
podstawowa prawda naszej wiary. 
Pytam niejednokrotnie sam siebie, 
dlaczego ksiądz nie może być czło-
wiekiem? Oczekuję więc od „Ty-
godnika”, że będzie kreował obraz 
kapłaństwa bliższego ludziom. 
Oczekuję, że każdy ksiądz, który 
podda się „Tygodnikowej” forma-
cji inaczej spojrzy na rolę świe-
ckich w Kościele, a każdy świecki, 
w innym świetle spojrzy na księ-
dza i jego życie. Jest poważnym 
błędem próba odróżnienia księdza 
od świeckiego ze względu na łaskę 
i świętość stanu, gdyż  różnicuje 
nas jedynie nasza miłość wobec 
Boga i bliźniego. Do niej zaś ksiądz 
i świecki jest tak samo wezwany. 
Promowania właśnie takiej wizji 
kapłaństwa i życia laickiego ocze-
kuję od „Tygodnika Powszechne-
go”.

Potrzebujemy dzisiaj „Tygo-
dnika”, który zarówno duchow-
nych, jak i świeckich będzie uczył 
kochać i „realizować” Kościół, 
którego wizję przedstawił prof. 
Stefan Świeżawski na Soborze Wa-
tykańskim II. Jest to wizja Kościoła 
Chrystusowego, otwartego, która 
nie ma nic wspólnego z „oblężoną 
twierdzą”. Gdy prof. Swieżawski 
mówił o Kościele, lubił powtarzać, 
że winien być on „wspólnotowy, 
służebny, otwarty”. Kościół wspól-
notowy, to zerwanie z klerykal-
nym rozumieniem tej Wspólnoty. 
Kościół nie jest tylko zespołem 
duchownych, ale wspólnotą Ludu 
Bożego. Kościół służebny to prze-
de wszystkim Kościół ubogi. Koś-
ciół nie ma być Kościołem sukcesu, 
tylko Kościołem świadectwa. Suk-
ces, nawet duchowy, nie jest żad-
nym celem w Kościele. Władza ma 

być jedynie służbą na wszystkich 
jej szczeblach. „Kościół otwarty” 
to postawa ekumenizmu. Postawa 
otwartości jest szukaniem tego, co 
łączy, a nie podkreślaniem różnic 
i krytykowaniem. Oczekuję, że taki 
obraz Kościoła będzie przez „Ty-
godnik Powszechny” promowany. 
Niestety, bardzo często, jako du-
chowni mamy kompleks „oblężo-
nej twierdzy”, dlatego jeśli wroga 
nie ma, to – mówiąc nieco prze-
sadnie – sami go tworzymy. Świat 
przecież nie jest czarno-biały, lecz 
mieni się pełnym kolorytem. Nazy-
wajmy zło po imieniu, ale umiejmy 
uznać w dzisiejszym świecie także 
„semina veritatis”, ziarna prawdy.

Jako duszpasterz oczekuję, że 
taka koncepcja „Tygodnika” będzie 
realizowana, a „TP” nadal będzie 
miał znaczący wpływ na formację 
przyszłych i obecnych duszpaste-
rzy, a przez nich na kształt Koś-
cioła w Polsce przez kolejne dzie-
siątki, a może i setki lat. Ufam, że 
w realizacji tej złożonej i odpowie-
dzialnej misji pomogą „Tygodni-
kowi” jego Kluby, a zwłaszcza ten 
poznański, który obchodzi swój 
jubileusz. Życzę więc, aby działal-
ność klubowiczów z Wielkopol-
ski nieustannie się rozwijała oraz 
miała realny wpływ na kreowanie 
formuły „Tygodnika Powszech-
nego”, aby skutecznej odpowiadał 
aktualnym potrzebom wszystkich 
czytelników, a zwłaszcza – z mojej 
perspektywy – duszpasterzy i do 
duszpasterstwa się sposobiącym.

KS. BARTEK RAJEWSKI (ur. 
1985) – 

KS. BARTEK RAJEWSKI

Jakiego „Tygodnika” potrzebują duszpasterze?
Klubowe itinerarium – Poznań

(ciąg dalszy ze str. 1)
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Poznania przybył Artur Sporniak, 
kierownik działu religijnego „Ty-
godnika Powszechnego”, który 
opowiedział o konklawe oraz 
o nowym papieżu i nadziejami 
związanymi z tym wyborem. ∎ 16 
maja 2013 r. – Dzień z ks. Ada-
mem Bonieckim. Po raz trzeci i to 
na aż trzy spotkania przybył ks. 
Adam Boniecki do Poznania. Tym 
razem była to wizyta związana 
z dłuższym tournée – ks. Boniecki 
prosto z Poznania udał się bowiem 
na kolejne spotkanie do pierwsze-
go zagranicznego Klubu „TP”, któ-
ry powstał kilka miesięcy wcześ-
niej w Berlinie. W Poznaniu ks. 
Boniecki odwiedził tradycyjnie 
Wydział Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM i opowiadał 
tym razem o tajemnicach Stolicy 
Apostolskiej na spotkaniu zatytu-
łowanym „Watykan za zamknięty-
mi drzwiami”.. Ponadto gościł 
w Collegium Maius UAM, gdzie za-
prosili go studenci, na spotkanie 
„Dziennikarz, chociaż ksiądz. 
O współczesnych wyzwaniach 
publicysty religijnego”. Wieczorem 
zaś wziął udział w spotkaniu z cy-
klu „Kościół otwarty” wspólnie or-
ganizowany przez Kluby „TP” 
i „Tygodnik Powszechny”. W spot-
kaniu, obok ks. Adama wzięli 
udział Roman Bąk, o. Maciej Bi-
skup, Piotr Mucharski, Artur Spor-
niak i dr Paweł Stachowiak. ∎ 10 
lutego 2014 r. – Turowicz. Nasz 
współczesny. Anna Mateja, prof. 
Piotr Śliwiński oraz prof. Anna 
Wolf-Powęska rozmawiali o Je-
rzym Turowiczu w poznańskiej 
restauracji Cafe Misja. Spotkanie 
to zorganizowaliśmy przy pomocy 
Wydawnictwa Universitas oraz 
Fundacji Jerzego Turowicza. Po-
prowadził je nasz klubowicz, dr 
Paweł Stachowiak, a pretekstem 
do jego organizacji były wydane 
niedawno „Pisma wybrane” Jerze-
go Turowicza, które ukazały się 
dzięki pracy Anny Matei. Spotka-
nie to było zarazem inauguracją 
obchodów V rocznicy powstania 
Klubu „Tygodnika Powszechnego” 
w Poznaniu.

W lutym 2014 roku na jed-
nym z popularnych portali 

społecznościowych Redakcja „Ty-
godnika…” zamieściła dość prze-
wrotny wpis: „Czy »Tygodnik Po-
wszechny« ma być gazetą newsów, 
ścigającą się z innymi gazetami?”. 
Jeden z komentarzy, który poja-
wił się pod tym wpisem brzmiał: 
„No, no tylko bez takich prowoka-
cji proszę”, zaś inny: „Zresztą nie 
wiem czy »Tygodnik Powszech-
ny« może być w ogóle »Tygodni-
kiem Powszechnym« bez Jerzego 
Turowicza…”. Istotnie, Redaktor 
był postacią, którą przez wiele 
lat kształtowała oblicze pisma, 
prowokowała do myślenia i pozo-
stawiła po sobie olbrzymią spuś-
ciznę intelektualną. Potwierdza 
to chociażby wydany niedawno 
nakładem wydawnictwa Univer-
sitas zbiór tekstów J. Turowicza.  
Przez lata wokół Redaktora i „Ty-
godnika…” skupione było grono 
intelektualistów i myślicieli. Jed-
nym z nich był niezwykle bliski mi 
ksiądz Józef Tischner. 

Zastanawiając się dziś nad przy-
szłością „Tygodnika…” niejedno-
krotnie patrzymy wstecz i z łzą 
tęsknoty myślimy o „Turowiczach” 
i „Tischnerach”. Jest jednak pocie-
szające, że wraz z odejściem „Wie-
lebnego” – jak nazywano w redak-
cji Tischnera – nie zaprzestano 
„myślenia według wartości”, nie-
mniej jednak, nie pojawił się nikt, 
kto zmuszałby nas do myślenia 
tak, jak robił to właśnie Tischner. 
W obliczu tych trudnych, pozosta-
jących często bez odpowiedzi py-
tań, wielu komentatorów i publi-
cystów zgodnie przyznaje, że wraz 
ze śmiercią Tischnera powstała 
pustka, której nikt dotychczas 
nie zdołał wypełnić. Adam Szost-
kiewicz zwrócił nawet uwagę, że 
w ostatnich latach w polskiej poli-
tyce czy Kościele mało kto pragnie 
– tak jak robił to za życia Tischner 
– towarzyszyć ludziom w ich co-
dziennych dylematach. Pojawiła 
się za to fascynacja złem, zgoda na 

niegodziwość i obnażanie ludzkich 
słabości.

W jednym ze swoich tekstów 
Magdalena Środa zwraca uwagę, 
że fizyczna nieobecność Tischne-
ra to „brak więcej niż osobowy”, 
a „Kościół bez niego to już nie ten 
sam Kościół”. Filozofka wskazała, 
że instytucja ta coraz bardziej sta-
je się warowną twierdzą, w której 
„zacięły się zwodzone mosty”. Me-
tafora była nawiązaniem do bra-
ku dialogu w Kościele, o którym 
Tischner tak dużo pisał, również 
na łamach „Tygodnika…”. Środa 
podkreśla – podobnie zresztą jak 
wspomniany wyżej Szostkiewicz 
– iż nie tylko w Kościele, ale także 
w życiu publicznym brakuje „Tis-
chnerów”, którzy tak jak krakow-
ski myśliciel – bez pouczającego 
tonu – pomagaliby odnaleźć się 
człowiekowi w czasach, w których 
etyka pracy stała się ideą zapo-
mnianą, dialog wyszedł z mody, 
a wolność „odnosi się niemal wy-
łącznie do konsumpcji lub ograni-
czeń, jakie nakłada na nią Kościół”.   

Zdaniem Wojciecha Bonowicza 
niewątpliwym sukcesem ostatnie-
go dziesięciolecia w odniesieniu 
do myśli i postaci Tischnera jest 
przede wszystkim to, że nikt nie 
wpadł na pomysł, by postawić mu 
pomnik. Budowane są za to hospi-
cja i szkoły jego imienia, ukazują 
się nowe książki i niepublikowa-
ne wcześniej teksty. Dla Tischne-
rowskiego biografa to dowód, że 
ludzie, którzy identyfikowali się 
z myślą Księdza, zrozumieli czego 
tak naprawdę chciał. W kontekście 
tych słów rodzi się jednak pytanie 
o obecność myśli krakowskiego 
księdza w Kościele, a mówiąc pre-
cyzyjnie – w nauce społecznej tej 
instytucji. Wydaje się bowiem, że 
Tischnerowska myśl – niejako wy-
kładana przez lata na łamach „Ty-
godnika…” -  jest traktowana incy-
dentalnie i ogranicza się często do 
kilku najbardziej znanych cytatów 
o człowieku czy wierze, wpla-
tanych w treść duszpasterskich 

kazań. Zresztą myśl Tischnera, 
stawiane przez niego diagnozy, ni-
gdy nie stały się częścią nauczania 
polskich biskupów, choć byli oczy-
wiście pojedynczy hierarchowie, 
którzy odwoływali się do Tischne-
rowskich poglądów – mam tu na 
myśli chociażby takich biskupów 
jak: Gocłowski, Pieronek, Życiń-
ski, którzy sami niejednokrotnie 
byli piętnowani za swoje odważ-
ne wypowiedzi. Wspomniany abp 
Gocłowski napisał w 2007 r., że 
Tischner służył swoim myśleniem 
Kościołowi i ojczyźnie. „(…) trzeba 
stwierdzić, że zdecydowanie nie 
chciał się wyróżniać. Czuł się zna-
komicie w środowisku ludzi rów-
nych. Wyróżniał się wolnością my-
śli, odwagą sformułowań, miłością 
do człowieka, bezwzględnym 
szacunkiem dla prawdy, radością 
życia, wrażliwością na bieżące 
sprawy społeczeństwa. Miał swo-
je ponadprzeciętne pasje. Kochał 
prostotę i autentyzm” – zauważył 
były metropolita gdański. Ponadto 
Gocłowski przyznał, że już w la-
tach siedemdziesiątych widział 
w Tischnerze przyszłego bisku-
pa: „Słuchając jego ocen o Polsce, 
o życiu chrześcijan na naszej zie-
mi, kiedyś, gdy jeszcze nie byłem 
biskupem, powiedziałem mu: 
»Józiu! Licz się z tym, że będziesz 
musiał podjąć ważne obowiązki 
w Episkopacie Polski«. Swoiście 
uśmiechnął się i zdecydowanie od-
ciął się od moich nadziei. Odegrał 
się na mnie w roku 1983, gdy zo-
stałem biskupem w Gdańsku i na-
pisał: »kto pod innym kopie dołki, 
sam w nie wpada«”.  

Tęsknotę za „Tischnerami” 
w Polsce i Kościele wyrażała wie-
lokrotnie Anna Karoń-Ostrowska, 
która pisze między innymi, że 
„pytania jakie Tischner zadawał 
naszej religijności, wspólnocie 
Kościoła, Polakom jako społe-
czeństwu nie zdezaktualizowały 
się. Kiedy czyta się jego książki, 
zwłaszcza te z ostatnich lat, ale 
nie tylko, jasno widać, że stawia-

ne w nich problemy i zadania są 
cały czas przed nami. Dotyczy to 
Nieszczęsnego daru wolności, My-
ślenia według wartości, Świata 
ludzkiej nadziei, Etyki solidarno-
ści, Miłość nas rozumie, Idąc przez 
puste Błonia i innych”. Podzielam 
tezę Karoń-Ostrowskiej, tym bar-
dziej, że Tischnera postrzega się 
często przez pryzmat jego kon-
trowersyjnych czy dowcipnych 
wypowiedzi, zapominając przy 
tym, że nawet za takimi, kryła się 
głębsza treść, a nie chęć wzbu-
dzenia sensacji. Pytanie Karoń-
-Ostrowskiej – „czy był wśród nas 
jakiś Tischner?”, może wydawać 
się prowokujące i niepotrzebne, 
przede wszystkim w kontekście 
wielu inicjatyw związanych z po-
stacią i myślą Księdza. Z drugiej 
jednak strony, warto zastanowić 
się, co tak naprawdę zostało dziś 
z tego myślenia. I czy aby nie jest 
tak, jak pisze badaczka, że „polski 
Kościół chce zapomnieć ks. Tis-
chnera? Jego myśl, jego niezwykle 
cenne sformułowania dotyczące 
polskiej wiary, etyki życia zawodo-
wego i rodzinnego, solidarności – 
są nieobecne od lat w niedzielnych 
kazaniach. W pismach katolickich 
trudno znaleźć teksty zajmujące 
się jego myślą. Dlaczego tak jest? 
Bo był inny, bezkompromisowy, 
za trudny, niejasny?”. Uważam, że 
w pewnym stopniu pytania te są 
już same w sobie odpowiedzią.

 Cieszy fakt, że Tischner 
jest nadal obecnym, częstym Goś-
ciem „Tygodnika” – pisma, które 
nie powinno zatracić swojej, przez 
lata wypracowanej, tożsamości, 
pisma, które nigdy nie bało się sta-
wiać odważnych i trudnych pytań. 
Podobnie jak Tischner.

Bartłomiej Secler (ur. 1981) – ad-
iunkt w Zakładzie Kultury Poli-
tycznej WNPiD UAM w Poznaniu. 
Autor rozprawy doktorskiej
 

BARTŁOMIEJ SECLER

Czy „Tygodnik” potrzebuje dziś nowego 
Tischnera?

Klubowe itinerarium – Poznań
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a Aleksandra Klich, Bogdan Białek, 
Jakub Wygnański i Bartłomiej 
Sienkiewicz wzięli udział w pane-
lu „Jesteście większością – dlacze-
go milczycie?”. Debaty poprzedziła 
Msza św. podczas której homilię 
wygłosił brat Moris, a spotkanie 
zostało zwieńczone akcentem 
sportowym, tj. meczem piłkarskim 
kluby „TP” kontra redakcja „TP”. ∎ 
12 października 2012 r. – Tu 
i teraz. Wydarzenie dla nas bez 
precedensu – tego dnia swój 
pierwszy felieton w nowym cyklu 
zatytułowanym „Tu i teraz” opub-
likowała na portalu KlubTygodni-
ka.pl Józefa Hennelowa. Od tej 
pory planowo raz w tygodniu 
(choć bywają odstępstwa od tej re-
guły) publikujemy felietony Józefy 
Hennelowej, które są niewątpliwie 
przedłużeniem jej dotychczaso-
wych rubryk na łamach „Tygodni-
ka Powszechnego”. ∎ 24–25 listo-
pada 2012 r. – Wizyta w Berlinie. 
Z pierwszą zagraniczną wizytą 
udali się nasi przedstawiciele 
oczywiście do Berlina, do naszego 
pierwszego zagranicznego Klubu 
„TP”. W spotkaniu z berlińskimi 
klubowiczami udział wzięli Mar-
cin Pera i ks. Andrzej Perzyński. 
Spotkanie miało charakter towa-
rzyski i zaowocowało wieloma in-
teresującymi dyskusjami, a także 
dobrymi postanowieniami na 
przyszłość! ∎ 9–10 grudnia 2012 
r. – Sto lat Jerzego Turowicza! Na 
te dni przypadły główne obchody 
Setnej Rocznicy Urodzin Redakto-
ra. Braliśmy udział w szeregu im-
prez zorganizowanych w tym cza-
sie głównie w Krakowie. Jedną 
z ważniejszych było spotkanie 
w Krakowskim Klubie „Tygodnika 
Powszechnego”, w którym z ks. bp. 
Grzegorzem Rysiem myśl Jerzego 
Turowicza wspominał Michał 
Okoński, zastępca redaktora na-
czelnego „TP”. ∎ 24 grudnia 2012 
r. – Ewangeliarz na wigilię. W wi-
gilię Bożego Narodzenia ruszyli-
śmy z nową klubową inicjatywą: 
„Ewangeliarzem Niedzielnym”. Był 
to autorski pomysł ks. Arkadiusza 
Lechowskiego, naszego klubowi-
cza z Łodzi, który co tydzień publi-
kował komentarz do Słowa. Na-
stępnie w skład 
„ewangeliarzystów” weszli Jolanta 
Elkan Wykurz (Łódź), ks. Andrzej 
Perzyński (Łódź) i ks. Bartek Ra-
jewski (Poznań/Londyn). Gościn-
nie w „Ewangeliarzu Niedzielnym” 
opublikowaliśmy również komen-
tarz ks. Andrzeja Draguły. ∎ 17 
lutego 2013 r. – Echopowiem. 
W lutym ruszyła  kolejna rubryka 
na naszym portalu autorstwa 
Aleksandry Francuz, naszej po-
znańskiej klubowiczki. „Echopo-
wiem” to krótkie komentarze, za-
proszenia i recenzje związane 
z wydarzeniami kulturalnymi. Jak 
pisze sama autorka: Pisana mniej 
oficjalnie. Z echopowiem Jasień-
skiego pod rękę. Koślawo, pod włos. 
Lepiej lub gorzej. Po swojemu.
∎ 7–9 czerwca 2013 r. – II Re-
kolekcje Klubowe. Po raz drugi 
na warszawskich Bielanach odby-
ły się Rekolekcje Klubowe, które 
ponownie poprowadził ks. Adam 
Boniecki. Na weekendowe spotka-
nie po raz kolejny przybyli ludzie 
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z całej Polski, ale też zagranicy, 
m.in. Wielkiej Brytanii i Kanady. 
∎ 9 lipca 2013 r. – Oświadcze-
nie w sprawie ks. Lemańskie-
go. Czas wakacyjny w tym roku 
był dla Kościoła w Polsce bardzo 
gorący. Eskalacja konfliktu po-
między ks. abp. Hoserem a ks. 
Lemańskim spowodowała, że 
również Kluby „TP” postanowiły 
zająć stanowisko wydając nastę-
pujące oświadczenie: Kluby „Ty-
godnika Powszechnego” wyrażają 
swój niepokój i żal z powodu ostat-
nich wydarzeń, dotyczących osoby 
księdza Wojciecha Lemańskiego. 
Człowiek, który inspiruje dialog na 
realnie istniejące, trudne i głęboko 
ludzkie tematy, dotyczące ważnej 
problematyki społecznej i etycznej, 
zostaje ograniczony zakazem wy-
powiedzi i odesłany na przedwczes-
ną emeryturę. Rozpoczęty dialog 
zostaje przerwany i uniemożliwia 
się dalsze poszukiwanie płaszczy-
zny porozumienia. Kluby „Tygo-
dnika Powszechnego” opowiadają 
się za chrześcijaństwem otwartym, 
które – według Jerzego Turowicza 
– powinno być „gotowe do dialo-
gu z tym, co odmienne, gotowe do 
zaakceptowania wszystkiego co 
dobre, gdziekolwiek się znajduje”. 
Pozostajemy głęboko zasmuceni 
zaistniałą sytuacją. ∎ 9 listopada 
2013 r. – I Ogólnopolski Zjazd 
Klubów „TP”. W Krakowie odbył 
się I Ogólnopolski Zjazd Klubów 
„Tygodnika Powszechnego”. Roz-
poczęliśmy Mszą św. koncelebro-
waną przez ks. Adama Bonieckie-
go, ks. Andrzeja Perzyńskiego, ks. 
Arkadiusza Lechowskiego oraz 
o. Pawła Kozackiego. O. Kozacki 
był gościem specjalnym spotka-
nia i wraz z Dominiką Kozłowską 
wziął udział w pierwszym panelu 
dyskusyjnym. W drugiej części 
spotkania klubowicze opowiada-
li o działalności swoich klubów 
i podjęli dyskusję na temat dalszej 
integracji i wspólnych działań klu-
bowych. ∎ 22 lutego 2014 r. – I 
spotkanie Rady Koordynacyjnej. 
W  wyniku  ustaleń  ze  Zjazdu  Klu-
bów  „TP”  w  Krakowie  doszło  do 
pierwszego  spotkania  koordynato-
rów Klubów „TP” tworzących Radę 
Koordynacyjną.  Podczas  spotkania 
w  Warszawie  koordynatorzy  wy-
pracowali wspólnie tekst wspólnego 
dokumentu, wymienili się pomysła-
mi oraz dokonali wyboru Koordyna-
tora  Generalnego.  Został  nim Mar-
cin Pera z Klubu „TP” w Poznaniu. 
∎ 9 marca 2014 r. – Ks. Boniecki 
w Londynie. O  papieżach:  Janie 
Pawle II i Franciszku opowiadał ks. 
Adam Boniecki  podczas  niedawnej 
wizyty w  Londynie. A  piszemy  tu-
taj o  tym dlatego, że organizatorem 
spotkania  był  ks.  Bartek  Rajewski, 
który należy do Klubu  „TP” w Po-
znaniu,  a  który  od  2  lat  pracuje 
w Polskiej Misji Katolickiej w Lon-
dynie.  Po  spotkaniu  pojawiły  się 
głosy o chęci założenia Klubu „TP” 
w Londynie.
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Członkowie Klubu „Tygodnika 
Powszechnego” w Poznaniu pragną 
serdecznie podziękować za wspar-
cie okazane przy organizacji V roc-
znicy powstania naszego klubu:

Partnerom obchodów, a więc 
- dyrektorowi i pracownikom 
Biblioteki Kórnickiej i Pałacu 
Działyńskich
- redakcji „Tygodnika Powszech-
nego
- dziekanowi Wydziału Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa UAM 

Patronom medialnym:
- Radiu Emaus
- Gazecie Wyborczej 

Poznań
- Miesięcznikowi PRESS
- TVP Poznań

Dziękujemy szczególnie Ojcom 
Dominikanom z Poznania z Ojcem 
Przeorem Michałem Pacem na 
czele, za możliwość odprawienia 
Mszy św. i zorganizowania spotka-
nia rocznicowego.

Specjalną wdzięczność 
chcielibyśmy również wyrazić dla 
ks. Adama Bonieckiego oraz ks. 
abp. Henryka Muszyńskiego – za 
chęć udziału w dyskusji oraz za 
wsparcie, jakiego obaj duchowni 
na przestrzeni ostatnich lat nam 

udzielali.

Wyrazy wdzięczności kieru-
jemy również ku wielu osobom, 
które wspierały i wspierają naszą 
działalność obecnością czy do-
brym słowem. Dziękujemy Wam, że 
jesteście z nami!


