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„Tygodnik Powszechny” jako 
pismo z długoletnią historią i tra-
dycją jest swoistą instytucją kul-
turalną, której środowisko tworzy 
kolejne już pokolenie redaktorów, 
dziennikarzy i czytelników z całej 
Polski. Chcemy, by klimat kra-
kowskiej redakcji przy ulicy Wiśl-
nej 12 mógł rozciągać się poza 
granice Królewskiego Miasta  
i przybył także do stolicy Wielko-
polski – pisaliśmy w deklaracji 
powołującej Klub „Tygodnika 
Powszechnego” w Poznaniu.  
Dziesiątka młodych osób (nie 
wiem czy ktokolwiek z nas prze-
kraczał wówczas trzydziestkę, 
większość na pewno stanowili 
dwudziestoparolatkowie), moty-
wowana niepokojącymi informa-
cjami napływającymi z Krakowa 
(mowa oczywiście o różnych pro-
blemach pisma), ale też poszu-
kująca własnej przestrzeni do 
dyskusji, wymiany myśli, zaanga-
żowania na rzecz „czegoś, co ma 
znaczenie”, w większości też nie 
znająca siebie nawzajem, spo-
tkała się by – pewnie zupełnie 
nieświadomie – dać podwaliny 
pod liczący dziś już setki osób 
ruch społeczny.

Brzmi pewnie patetycznie, 
nazbyt dumnie, może po prostu 
przesadnie. Piszę o tym jednak 
przede wszystkim dlatego, by 
podziękować Karolowi Bandur-
skiemu, Filipowi Białemu, Janowi 
Bujakiewiczowi, Łukaszowi Dulę-
bie, Agacie Łazor, Annie Kwaśnej 
(a wówczas Łukaszewskiej), 
Łukaszowi i Magdalenie Mądrym 
oraz Hubertowi Rabiedze. Nie są 
to czcze słowa – każda z tych osób 

dołożyła niemałą cegiełkę do 
powstania klubu i organizowa-
nia pierwszych w nim wydarzeń. 
Musimy też pamiętać, że zakłada-
jąc klub nie mieliśmy zielonego 
pojęcia o istnieniu podobnego 
przedsięwzięcia w Łodzi. Myślę, 
że nie obrazi się ks. Andrzej 
Perzyński, założyciel łódzkiego 
klubu i nasz protoplasta, gdy 
napiszę, że to właśnie od powoła-
nia klubu w Poznaniu i nawiąza-
nia kontaktów pomiędzy oboma 
klubami tak naprawdę narodziło 
się coś, co nazywamy dumnie 
ruchem klubowym.

Dziś Klub „Tygodnika Pow- 
szechnego” w Poznaniu liczy 
dziesiątki, jeśli nie setki członków 
i sympatyków, zaś cały ruch oscy-
luje już wokół trzydziestu klu-
bów zlokalizowanych w różnych 
miejscach Polski, ale też w Ber-
linie, Brukseli, Lipsku, kanadyj-
skim Londonie, Oslo (szczególne 
ukłony dla Agaty Łazor, która  
z naszego klubu wyemigrowała 
nieść klubowy kaganek do Nor-
wegii) oraz Paryżu.

Początkowo za cel stawiali-
śmy sobie po prostu spotkania, 
dyskusje wokół klubowych tek-
stów, przywoływanie historii 
pisma, a także działania, które, 
na miarę naszych skromnych 
możliwości, pomogą w promo-
cji pisma i w ten sposób zwięk-
szą zainteresowanie nim pośród 
społeczeństwa. Imponował nam 
wtedy (i tak jest niewątpliwie do 
dzisiaj) kultywowany do dziś mit 
niezależności i pewnej niepo-
korności pisma, a zarazem jego 
zdolności do dialogu. Pisał wszak 

Jerzy Turowicz, że konieczna jest 
postawa otwarta, tzn. dialogu, roz-
mawiania także z przeciwnikami 
językiem takim, który oni mogą 
zrozumieć. Tutaj ważne jest docho-
dzenie do jakichś kompromisów. 
Potrzebny jest w tym celu pragma-
tyzm i realizm w tym znaczeniu, że 
dąży się do tego, co jest możliwe, 
broniąc zarazem wartości, bo to 
jest pierwszorzędnym zadaniem 
chrześcijan („Dialog, kompromis 
i... bilet do raju. Z Jerzym Turowi-
czem rozmawia Paweł Wołowski”, 
„Pisma Wybrane”, Jerzy Turo-
wicz, Universitas, Kraków 2013, 
Tom III, s. 541). Angażowaliśmy 
się więc wtedy w różne Tygo-
dnikowe inicjatywy, m.in. Lekcje 
czytania, zabiegaliśmy o pojawie-
nie się darmowych egzemplarzy 
„Tygodnika” dla studentów na 
Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza, staraliśmy się też pomóc 
w działaniach mających na celu 
poprawienie ekspozycji pisma  
w kioskach. Uruchomiliśmy por-
tal internetowy Klub Tygodnika.
pl, na którym pisaliśmy o działal-
ności klubów, ale też przygoto-
wywaliśmy specjalne „dodatki” 
tematyczne poświęcone legendom 
„Tygodnika”, a więc Stefanowi 
Kisielewskiemu, Stanisławowi 
Stommie czy ks. Józefowi Tisch-
nerowi. Po ostatecznym rozstaniu 
z redakcją publikować na naszym 
portalu zaczęła Józefa Hennelowa. 

W 2010 r. Łukasz Dulęba 
przypomniał, że w 2012 r. 
obchodzić będziemy stulecie 
urodzin Jerzego Turowicza.  

Ciąg dalszy na str. 2

Po co kluby?

Janusz Poniewierski

Klubowe itinerarium
Poznań

Klubowe itinerarium
Świat

vii zjazd klubów „tygodnika powszechnego”, herbewo, kraków, 13-15 października 2018 r. fot. adam walanus

n 8 maja 2014 r. Po obchodach 
5-lecia Klubu „TP” w Poznaniu, 
w których gośćmi specjalnymi 
byli m.in. abp. Henryk Muszyń-
ski i ks. Adam Boniecki w klubie 
nastąpiło naturalne rozpręże-
nie, co skutkowało jednym przed 
wakacjami spotkaniem, które 
miało charakter organizacyjny 
oraz wakacyjnym spotkaniem  
z prof. Piotrem H. Kosickim  
z University of Maryland. Powróci-
liśmy jednak po wakacjach kolej-
nymi ciekawymi inicjatywami.  
n 3 listopada 2014 r. zor-
ganizowaliśmy seans filmu 
„Jego oczami” Szymona Wró-
bla poświęconego ks. Józefowi 
Tischnerowi. W dyskusji poprze-
dzającej seans udział wzięli, obok 
autora, naukowcy z Wydziału 
Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa UAM: dr Bartłomiej Secler  
i dr Bartosz Hordecki (moderator).  
n 9 grudnia 2014 r. do roz-
mowy o religii we współcze-
snym świecie zaprosiliśmy 
ks. prof. Andrzeja Dragułę, dr. 
Cezarego Kościelniaka i ks. 
prof. Mieczysława Polaka. Szu-
kaliśmy odpowiedzi na nurtujące 
nas pytania: jakie miejsce zaj-
muje dziś religia w życiu publicz-
nym, czy neutralne światopo-
glądowo państwo jest możliwe 
i chciane, nawet przez ateistów 
oraz co daje religia współcze-
snym społeczeństwom? Pytali-
śmy też o to, czy agresja i niena-
wiść z jaką możemy się spotkać 
ze strony fundamentalistów 
dominuje w obrazie współcze-
snej religii oraz czy my, jako 
obywatele, niezależnie od prze-
konań jesteśmy dzięki niej lepsi?  
n 23 września 2015 r. przy-
łączyliśmy się do – organi-
zowanej po raz pierwszy – 
modlitwy „Umrzeć z nadziei”. 
W Poznaniu odbyła się ona pod 
przewodnictwem bpa Damiana 
Bryla. Przypomnijmy, że zaini-
cjował ją ruch Sant’egidio, 
a jej celem jest modlitwa za 
uchodźców, którzy zginęli ucie-
kając przed wojną i żywiołem.  
n 29 października 2015 r. 
do dyskusji zatytułowanej 
„Uchodźca – nasz bliźni?” 
zaprosiliśmy bpa Damiana 
Bryla, Łukasza Dulębę i dra 
Piotra Foreckiego. Dyskusja 
była nawiązaniem do kryzysu 
humanitarnego związanego  
z napływem do Europy rzeszy 
uchodźców oraz apelu papieża 
Franciszka, który obnażył istotne 
słabości naszego katolicyzmu. 
n 27 listopada 2015 r. ks. 
prof. Andrzej Draguła, dr 
Bartosz Hordecki i dr Paweł 
Stachowiak rozmawiali o tym, 
jakiego języka powinien uży-
wać Kościół, aby odnaleźć się  
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n 5 marca 2014 r. mijało 10 
lat od śmierci ks. Stanisława 
Musiała. Z tej okazji kilka dni 
później, 12 marca Klub „TP”  
w Berlinie zorganizował spo-
tkanie, na którym przypomniał 
najważniejsze fakty z życia 
tego nietuzinkowego kapłana  
i autora „Tygodnika Powszech-
nego”. n 15 marca 2014 r.  
w kanadyjskim London odbyła 
się Msza św. w intencji zmar-
łych redaktorów, autorów  
i przyjaciół „Tygodnika”, a tuż po 
nim zaproszono na „E-rekolek-
cje z biskupem Rysiem” ilustro-
wane nagraniami wideo homilii 
biskupa oraz cytatami z jego 
publikacji. Biskup Ryś przesłał 
e-mailem specjalne błogosła-
wieństwo. n 24 marca 2014 
r. w Krakowie o. Maciej Zięba 
wygłosił prelekcję „Nauka – 
ideologia – wiara. O niebezpie-
czeństwach ideologii dzisiaj”. 
Tuż po niej rozpoczęła się dysku-
sja, którą moderował prof. Bog-
dan de Barbaro, a uczestniczyli  
w niej także prof. Karol Tar-
nowski i dr Joanna Barcik.  
n 2 kwietnia 2014 r. Klub „TP” 
w Warszawie zorganizował 
pierwsze z cyklicznych spo-
tkań wokół książki Luigi Gius-
saniego „Chrześcijaństwo jako 
wyzwanie”. Dyskusję prowadził 
ks. Andrzej Perzyński. Były to 
początki programu formacyjnego 
wymyślonego przez ks. Andrzeja, 
który później nazwaliśmy „Wspól-
nym czytaniem”. n 16 kwietnia 
2014 r. wrocławski Klub posta-
nowił wrócić do korzeni. Klubo-
wicze spotkali się po to, by powie-
dzieć o swojej osobistej relacji  
z krakowskim pismem.  
n 26 kwietnia 2014 r. odbyło 
się spotkanie Klubu „TP”  
w Lędzinach, którego gośćmi spe-
cjalnymi byli Marcin Pera, koordy-
nator generalny Klubów „TP” oraz 
ks. prof. Andrzej Perzyński, pomy-
słodawca i założyciel pierwszego 
Klubu „TP”, który powstał w Łodzi. 
n 14 maja 2014 r. Adam Michnik  
i ks. Adam Boniecki rozma-
wiali o książce tego pierwszego. 
Spotkanie „Kościół, lewica dia-
log – 40 lat później” poprowa-
dziła Anna Wacławik-Orpik.  
n 25 maja 2014 r. ks. Adam 
gościł już w Krakowie, gdzie roz-
mawiał z Błażejem Strzelczy-
kiem o „Pismach Wybranych” 
Jerzego Turowicza – dziele przy-
gotowanym przez Annę Mateję.  
n 10 czerwca 2014 r. Klub 
„TP” we Wrocławiu, chcąc upa-
miętnić zmarłego 24 kwietnia 
Tadeusza Różewicza, spotkał się 
ze Zbigniewem Kadłubkiem, Woj-
ciechem Browarnym i Adamem 
Poprawą by rozmawiać o warsz-
tacie poetyckim i twórczości 
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Mamy Stowarzyszenie!

Tak rozpoczęło się nasze 
działanie, które doprowadziło do 
przeprowadzenia szeregu wyda-
rzeń, które upamiętniły Redak-
tora. Powołana została także 
Fundacja Jerzego Turowicza, 
na której czele stanął Krzysztof 
Kozłowski, a rodzina Jerzego 
Turowicza ufundowała Nagrodę 
imienia Jerzego Turowicza, którą 
Fundacja przyznaje rokrocznie.

Rozwój klubów spowo-
dował też intensyfikację kon-
taktów międzyklubowych, co 
skutkowało zapoczątkowaniem 
zjazdów i rekolekcji. Nowe 
wyzwania doprowadziły też do 
powołania Rady Koordynacyj-
nej złożonej z koordynatorów 
wszystkich klubów, a w ostatnim 
czasie, w porozumieniu z „Tygo-
dnikiem Powszechnym” i Fun-
dacją Tygodnika Powszechnego 
powołaliśmy Stowarzyszenie im. 
Jerzego Turowicza, które zajmuje 
się prowadzeniem Klubów „TP”.

Wymieniam, bardzo skró
-towo, tych kilka niezwykle istot-
nych z mojego punktu widzenia 
wydarzeń klubowych, by poka-
zać od czego zaczęliśmy i jak 
ewoluowaliśmy, ale też by wska-
zać, że idee, które przyświecały 
nam przy powoływaniu pierw-
szych klubów, choć w sposób 
nieco zmodyfikowany, można by 
rzec dostosowany do współcze-
sności, towarzyszą nam do dziś. 

Po co więc dziś są kluby? 
Myślę, że ich podstawową misją 
pozostaje niezmiennie tworze-
nie przestrzeni dialogu. W tym 
celu warto zatrzymać się dłużej 
nad przytoczonymi powyżej sło-
wami Jerzego Turowicza. Jeżeli 
spojrzymy głębiej, uświadomimy 
sobie, że Redaktor stawia przed 
nami olbrzymie wyzwanie: naka-
zuje przyjąć postawę otwartą, 

rozmawiać także z przeciwni-
kami, ale – nie wyrzekając się 
swojej tożsamości – prowa-
dzić tę rozmowę niekoniecznie 
na naszych warunkach. Mamy 
mówić językiem, który będzie 
dla drugiej strony zrozumiały. 
Co więcej, WAŻNYM nazywa 
osiąganie (nie samo zmierzanie 
do!) kompromisu. Gdy dodamy 
do tego słynne już założenie ks. 
Józefa Tischnera:

Rzetelny dialog wyrasta  
z pewnego założenia, które musi 
być przyjęte – wyraźnie lub mil-
cząco – przez obydwie strony: 
ani ja, ani ty nie jesteśmy w sta-
nie poznać prawdy o sobie, jeśli 
pozostaniemy w oddaleniu od 
siebie, zamknięci w ścianach 
naszych lęków (…) W pierwszym 
słowie dialogu kryje się wyzna-
nie: „z pewnością masz trochę 
racji”. Z tym idzie w parze dru-
gie, nie mniej ważne: „z pewno-
ścią ja nie całkiem mam rację”. 
Wyznaniami tymi obydwie strony 
wznoszą się jakby ponad siebie, 
dążąc ku wspólnocie jednego  
i tego samego punktu widzenia na 
sprawy i rzeczy  („Etyka Solidar-
ności” ks. Józef Tischner, Wydaw-
nictwo ZNAK, Kraków 1981, s.15-
16) wyjdzie nam wyraźnie, że 
chcąc tworzyć przestrzeń dialogu 
musimy, nie porzucając warto-
ści stawiać sobie bardzo wysoko 
poprzeczkę wyrozumiałości dla 
ludzi o odmiennym usposobieniu, 
poglądach, wystrzegać się prze-
konania, że nasze przekonania 
nie mogą podlegać rewizji.

Sądzę, że ta postawa nie 
może się ograniczać jedynie do 
programowej otwartości, lecz 
charakteryzować się aktywnymi 
działaniami, które do takiego 
dialogu powinny prowadzić. Nie 
możemy bowiem pozostać na 

dyskusjach z tymi, których auto-
rytet uznajemy, ani nawet tymi, 
którzy są nam ideowo odlegli, 
ale rozmawiać chcą. Powinni-
śmy też próbować podjąć ten 
najtrudniejszy dialog, a więc  
z tymi, którzy sami bezpośred-
niej rozmowy unikają.

Turowicz dostrzega wartość 
w podejściu pragmatycznym 
i realistycznym, jednocześnie 
wyraźnie zaznaczając, że zada-
niem chrześcijan jest obrona 
wartości. Odbieram to jako silne 
odwołanie do potrzeby kształ-
towania tożsamości. Dlatego za 
kolejny fundament działalności 
klubowej uznać powinniśmy 
działania formacyjne. Na nie  
z kolei składać się powinny lek-
tura i spotkanie. Dlatego wła-
śnie realizujemy w klubach ini-
cjatywę „wspólnego czytania”, 
organizujemy co roku rekolekcje,  
a także zjazd. Wszystkie te inicja-
tywy, choć adresowane głównie 
dla klubowiczów, są otwarte – 
udział w nich wziąć może każdy 
zainteresowany.

Z powyższych rozważań 
wynika jeszcze jeden, nieod-
łączny i zarazem kluczowy 
element: spotkanie. Kluby od 
zarania są spotkaniem ludzi  
w różnym wieku, o różnych 
poglądach. Nie chodzi tu tylko 
o dialog, o poszukiwanie roz-
wiązań, kompromisu, ale po 
prostu przebywanie z sobą. To 
duża wartość, którą realizu-
jemy poprzez wspomniane już 
spotkania klubowe, dyskusje, 
debaty, rekolekcje, zjazdy, ale 
też wspólne wycieczki. Dzięki 
temu możemy najpierw się spo-
tkać, następnie lepiej poznać.

Nazwa Kluby „Tygodnika 
Powszechnego” to duży zaszczyt, 
honor, ale też odpowiedzialność. 

(ciąg dalszy ze str. 1)

Zakładając Kluby „TP” niejako 
automatycznie zobowiązaliśmy 
się przed ojcami założycielami, 
a także dzisiejszymi konty-
nuatorami tradycji pisma, do 
postępowania w duchu wierno-
ści zasadom, na których pismo,  
a następnie środowisko „Tygo-
dnika Powszechnego” i Znaku 
zostały zbudowane. Działając  
w ruchu klubowym musimy, 
przy każdej inicjatywie, zadawać 
sobie pytanie o to, czy zgodna 
jest ona z Tygodnikowymi ide-
ałami. Warto, byśmy to pytanie 
zadawali sobie na co dzień.

Ufał ludzkiej inteligencji. Uwa-
żał też, że w każdym tkwią duże 
pokłady dobra i należy stwarzać 
takie warunki, w których ludzie 
odkrywaliby w sobie to, co dobre, 
a nie to, co niegodne – mówiła  
o Jerzym Turowiczu Anna Mateja, 
była dziennikarka „Tygodnika 
Powszechnego” i autorka kilku 
ważnych publikacji o Redakto-
rze w rozmowie z Małgorzatą 
Iskrą opublikowaną na łamach 
(Gazeta Krakowska, 20 listo-
pada 2011 r.). Jeśli, ukształto-
wani przez chrześcijaństwo (bez  
przymiotnika, wszak z definicji 
jest ono otwarte), będziemy potra-
fili stworzyć przestrzeń do spotka-
nia i dialogu, jeśli będziemy zdolni 
do przyjęcia krytyki, otwarci  
na weryfikację własnego spoj-
rzenia na rzeczywistość, istotnie  
zbliżymy się do ideału działalności 
społecznej w duchu „Tygodnika”.  
Do ideału, niewątpliwie, zmie- 
rzać warto.

Po co kluby?
w rzeczywistości pluralistycznej,  
w laickiej demokracji zachodniej. 
Spotkanie zatytułowaliśmy dość 
wymownie: „Nawrócenie języka” 
– czy katolicyzm go potrzebuje? 
n 3 stycznia 2016 r. Paweł 
Stachowiak, nasz poznański  
klubowicz, opublikował pier- 
wszy felieton w autorskiej 
rubryce „Dążąc zostawiamy”, 
dotyczący czynów muzułmań-
skich imigrantów, które miały 
miejsce w sylwestrową noc  
w niemieckich miastach. Stacho-
wiak pisze m.in..: Może to brzmieć 
szokująco, ale bandyci z ulic Kolo-
nii, Hamburga i Berlina do absur-
dalnego końca doprowadzili 
ideę społeczeństwa, w którym 
„zabrania się zabraniać”. Zachę-
camy też do poznania wyjaśnie-
nia osobliwego tytułu rubryki. 
Wszystko to na KlubTygodnika.pl  
n 18 stycznia 2016 r. nowy rok 
klubowy rozpoczęliśmy od dys-
kusji o sekularyzacji w Polsce. 
Zapytaliśmy dr Marię Rogaczew-
ską i dra Cezarego Kościelniaka, 
czy dla polskiego katolicyzmu 
sekularyzacja jest zagrożeniem, 
czy raczej szansą? n 9 lutego 
2016 r. prof. Anna Wolff-Powę-
ska i prof. Waldemar Łazuga 
mówili o tym, czy zwłaszcza 
wobec obecnej sytuacji politycz-
nej w Polsce i na świecie, ich zda-
niem grozi nam totalitaryzm. Pro-
fesorów przepytywał dr Paweł 
Stachowiak. n 11 lutego 2016 
r. „Abonent chwilowo nieosią-
galny” – taki tytuł nosiła wów-
czas najnowsza publikacja autor-
stwa ks. Adama Bonieckiego,  
z którą autor przybył na kolejne 
spotkanie z poznaniakami. Roz-
mowę o wielu wybitnych posta-
ciach: duchownych, opozycjoni-
stach, poetach, których ks. Adam 
poznał za swego życia i o których 
opowiada w książce poprowa-
dził Szymon Bojdo. n 6 czerwca 
2016 r. wspólnie z Wydziałem 
Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa do dyskusji o tym, czy 
media niszczą myślenie zapro-
siliśmy red. Ninę Nowakowską  
i dra Bartosza Hordeckiego.  
n 18 lipca 2016 r. opubli-
kowany został Apel w spra-
wie wydarzeń na obchodach 
60. Rocznicy Poznańskiego 
Czerwca’56 r. Apel został zaini-
cjowany przez nasz klub, doty-
czył konfliktu pomiędzy prezy-
dentem miasta a ówczesnym 
ministrem obrony narodowej 
oraz pokłosia tego sporu. Pisali-
śmy m.in.: Reprezentujemy różne 
środowiska, na co dzień wiele nas 
dzieli, pragniemy jednak, aby Czer-
wiec pozostał naszym wspólnym 
dziedzictwem. Nie zawsze i nie  
w każdym miejscu musimy udo-
wadniać innym, że nasza wizja Pol-
ski jest słuszniejsza. Ważne daty,  
w których świętujemy wydarze-
nia naszej lokalnej historii, takie 
jak Czerwiec 56′, Powstanie Wiel-
kopolskie, ale także inne wyda-
rzenia z historii Polski, powinny 
pozostać poza sferą aktualnego 
sporu politycznego, nie tylko dla-
tego, że są one źródłem naszej 
wspólnoty, ale także dlatego, że 
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Marcin Pera (ur. 1985) absol-
went WNPiD UAM. Koordy-
nator Klubu „TP” w Poznaniu  
i Koordynator Generalny Klubów 
„TP”, Prezes Stowarzyszenia im. 
Jerzego Turowicza.
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13 lutego br. to nomen omen 
sądny dzień dla Klubów „Tygo-
dnika Powszechnego”, gdyż sąd 
wpisał Stowarzyszenie imienia 
Jerzego Turowicza do Krajowego 
Rejestru Sądowego. Dzięki temu 
po niemal 12 latach działalności 
nasze kluby weszły na zupełnie 
nową drogę rozwoju.

Choć podobną próbę sfor-
malizowania naszej działalności 
podjęliśmy już kilka lat temu, to 
jednak dopiero tym razem, przy 
drugiej próbie, udało nam się 
ten pomysł zrealizować w taki 
sposób, by mógł on w istocie 
służyć wszystkim klubom. Dotąd 
bowiem działały one nieformal-
nie, w oparciu o tzw. Deklarację 
Ideową, przy wsparciu Fundacji 
Tygodnika Powszechnego oraz 
okazjonalnie Fundacji Jerzego 

Turowicza. Jednak dynamiczny 
rozwój klubów (w tym także ich 
cudowne rozmnożenie, jakim 
nazwać można podwojenie się 
liczby klubów na przestrzeni kil-
kunastu miesięcy), skłoniły nas 
do zrobienia kolejnego kroku 
naprzód.

Stowarzyszenie imienia 
Jerzego Turowicza ma swoją sie-
dzibę w Poznaniu, ale sprawuję 
opiekę nad wszystkimi Klubami 
„Tygodnika Powszechnego” dzia-
łającymi w Polsce i za granicą. Ma 
kilka stopni członkostwa: człon-
kami założycielami są przed-
stawiciele pięciu najstarszych 
klubów, ponadto członkami koor-
dynatorami są koordynatorzy 
poszczególnych klubów, człon-
kami wspierającymi są Tygodnik 
Powszechny sp. Z o. o. i Funda-

cja Tygodnika Powszechnego. 
Do stowarzyszenia mogą się też 
zapisać zwykli członkowie klu-
bów jako członkowie sympatycy. 
Postanowiliśmy też zarezerwo-
wać status członka honorowego 
dla osób szczególnie dla ruchu 
zasłużonych.

Oficjalna siedziba Stowa-
rzyszenia mieści się w budynku 
Wydziału Nauk Politycznych  
i Dziennikarstwa UAM, który od 
lat po przyjacielsku nie odmawia 
nam wsparcia, za co bardzo dzię-
kujemy jego pracownikom z dzie-
kanem prof. Andrzejem Stelma-
chem oraz jego poprzednikiem, 
a obecnie prorektorem UAM prof. 
Tadeuszem Wallasem na czele.

Głównym zadaniem Sto-
warzyszenia będzie usprawnie-
nie działań klubów, ułatwienie 

wchodzenia we współpracę  
z innymi instytucjami. Stowa-
rzyszenie będzie też, głównie 
poprzez zarząd oraz Radę Koor-
dynacyjną, czuwać nad tradycyj-
nymi procesami zachodzącymi  
w klubach (powoływanie 
nowych klubów, organizacja 
zjazdów, rekolekcji i innych spo-
tkań) oraz regulować będzie 
współpracę pomiędzy Klubami  
a Redakcją „TP” i Fundacją TP.

Więcej informacji o Stowa-
rzyszeniu znajdą Państwo na 
stronie www.KlubTygodnika.pl/
Stowarzyszenie.

 
Serdecznie dziękujemy za wspar-
cie Fundacji Tygodnika Powszech-
nego oraz córkom Jerzego Turowi-
cza: Elżbiecie Jogalle i Magdalenie 
Smoczyńskiej.

Klubowe itinerarium- Poznań
(ciąg dalszy ze str. 1)
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 1 marca 2019 roku w Urzę-
dzie Miasta Krakowa wręczono 
Nagrodę im. Księdza Stanisława 
Musiała. Jak już informowaliśmy, 
w tym roku jej laureatami zostali: 
arcybiskup Henryk Muszyński, 
prymas-senior i profesor teologii, 
który zajmował się sprawami dia-
logu chrześcijańsko-żydowskiego 
jako przedstawiciel Episkopatu 
Polski, oraz Adam Bartosz – muze-
alnik, prezes Komitetu Opieki nad 
Zabytkami Kultury Żydowskiej  
w Tarnowie.

Patron nagrody, ks. Stanisław 
Musiał (1938–2004), którego 
piętnasta rocznica śmierci mija  
5 marca, niejednokrotnie opo-
wiadał, że osobą, która go zainte-
resowała tematem relacji chrze-
ścijańsko-żydowskich był Jerzy 
Turowicz – jego Szef w „Tygodniku 
Powszechnym”1. Podczas uroczy-
stości wręczenia nagrody Janusz 
Poniewierski wygłosił wspomnie-
nie o Jerzym Turowiczu. Tekst, 
który przypomina zasługi Redak-
tora dla wzajemnego poznania  
i zrozumienia wyznawców chrze-
ścijaństwa i judaizmu, za łaskawą 
zgodą autora przytaczamy poniżej. 

Ponad miesiąc temu, 27 sty-
cznia, minęła dwudziesta 

rocznica śmierci Jerzego Turo-
wicza, człowieka zasługującego 
na to, by nawet w najkrótszej 
wersji najlepszej ponoć na świe-
cie Encyklopedii Britannica (uw-
zględniającej całą, długą historię 
ludzkości) zamieszczono jego 
biogram. Rzecz jasna, nie byłby on 
zbyt obszerny (mówimy wszak o 
dziejach ludzkości) i wyglądałby 
zapewne tak: urodzony w 1912, 
zmarł w 1999, Polak, chrześci-

janin, współtwórca i wieloletni 
redaktor naczelny „Tygodnika 
Powszechnego”.

Ale my na tym nie powinni-
śmy poprzestać. Jerzy Turowicz 
był bowiem znakomitym obywa-
telem Rzeczypospolitej, ważnym 
uczestnikiem toczących się trzy-
dzieści lat temu obrad Okrągłego 
Stołu, jednym z ojców niepodle-
głości, odznaczonym przez wła-
dze wolnej już Polski Orderem 
Orła Białego.

Był także – co warto podkre-
ślić właśnie tutaj, w Pałacu Wie-
lopolskich, gdzie od 150 lat mają 
swoją siedzibę władze naszego 
miasta – wybitnym krakowiani-
nem, odznaczonym Srebrnym 
Medalem Cracoviae Merenti  
i mającym dziś w tym mieście 
swoją ulicę, trzy tablice pamiąt-
kowe i ławeczkę na Plantach.  
W obecności JM Rektora Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego nie mogę 
nie wspomnieć doktoratu honoris 
causa, jakim obdarzył go ten naj-
starszy polski uniwersytet.

Jerzy Turowicz był wresz-
cie (a może przede wszystkim) 
człowiekiem – „obywatelem” – 
Kościoła: bliskim współpracow-
nikiem kardynała Karola Wojtyły, 
naszym (tj. świeckich katolików) 
„oknem” na to, co (zwłaszcza  
w czasie Soboru Watykańskiego 
II) działo się w Kościele powszech-
nym, członkiem Komisji Episko-
patu ds. Apostolstwa Świeckich  
i Prymasowskiej Rady Społecznej, 
odznaczonym przez papieża Krzy-
żem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu św. Grzegorza Wielkiego.

Trzecią wielką pasję Jerzego 
Turowicza – obok katolicyzmu  
i szeroko pojętego życia społecz-

nego – stanowiła kultura. Turo-
wicz był prawdziwym „pożera-
czem” książek, stałym bywalcem 
w teatrach i na koncertach,  
w galeriach malarstwa i na sean-
sach filmowych. Starsi uczestnicy 
spotkań organizowanych przez 
Fundację Judaica (Centrum Kul-
tury Żydowskiej w Krakowie) 
pamiętają zapewne jego charakte-
rystyczną sylwetkę. Ja natomiast, 
jako młody wówczas uczest-
nik zebrań redakcji „Tygodnika 
Powszechnego”, doskonale pamię-
tam radość, z jaką Turowicz witał 
kolejne edycje Festiwalu Kultury 
Żydowskiej.

Nie ma, moim zdaniem, cienia 
przesady w określaniu go mianem 
człowieka renesansu. Ze względu 
na jego otwartość, bogactwo oso-
bowości i wielość zainteresowań 
nazywano go nieraz, półżartem, 
„Turowiczem Powszechnym”. 
Bo rzeczywiście, interesował się 
prawie wszystkim. Warto w tym 
momencie przypomnieć, że ten 
wyrafinowany humanista studio-
wał na Wydziale Budowy Maszyn 
Politechniki Lwowskiej, był preze-
sem studenckiego Związku Awia-
tycznego i redaktorem miesięcz-
nika „Życie Technickie”, a jeden  
z pierwszych opublikowanych 
przezeń artykułów dotyczył… pro-
blemów szybownictwa.

Dziełem jego życia, swoistym 
„biletem do raju” (jak powiedział 
kiedyś biskup Tadeusz Piero-
nek), był „Tygodnik Powszechny”. 
Turowicz należał do niewielkiego 
grona jego założycieli, a potem – 
przez ponad pół wieku (z krótką 
przerwą w latach 1953–1956) – 
był redaktorem naczelnym „Tygo-
dnika”, o którym mawiano, że 

między Łabą a Władywostokiem 
nie ma drugiego, ukazującego się 
oficjalnie, pisma tak samodziel-
nie myślącego i, mimo ingerencji 
PRL-owskiej cenzury, tak bardzo 
wolnego (oraz wychowującego 
swych czytelników do wewnętrz-
nej suwerenności).

Opowiadam dziś Państwu 
o Jerzym Turowiczu na wyraźną 
prośbę Kapituły Nagrody im. 
Księdza Stanisława Musiała, 
która rok temu postanowiła, że 
w trakcie uroczystości wręczenia 
Nagrody należy również wspo-
minać – i szczególnie honorować! 
– osoby już nieżyjące a bardzo 
zasłużone dla dialogu chrześci-
jańsko-żydowskiego i polsko-ży-
dowskiego.

Mówiąc o zasługach Jerzego 
Turowicza na tym polu nie można 
pominąć roli, jaką w dialogu polsko
-żydowskim przez lata całe odgry-
wał kierowany przezeń „Tygo-
dnik”, z tego względu nazywany 
czasem przez oponentów „Żydow-
nikiem  Powszechnym”. Spo-
śród wielu opublikowanych tam 
artykułów poświęconym Żydom, 
relacjom polsko-żydowskim bądź 
dialogowi Żydów i chrześcijan, 
na szczególną uwagę zasługują, 
moim zdaniem, dwa teksty: profe-
sora Jana Błońskiego Biedni Polacy 
patrzą na getto („TP” nr 2/1987)  
i ks. Stanisława Musiała Czarne jest 
czarne („TP” nr 46/1997). Wymie-
niam je ze względu na ich rolę  
w budzeniu polskich sumień i 
naszej wrażliwości na dramat 
Zagłady oraz bagatelizowanie 
przez polskich katolików (i Kościół 
w Polsce) grzechu antysemityzmu.

Ciąg dalszy na str. 4

Był człowiekiem dialogu
janusz poniewierski

jerzy turowicz fot. danuta węgiel

Poety. Dyskusję prowadził prof. 
Mieczysław Inglot. n 13 czerwca 
2014 r. Błażej Strzelczyk odwie-
dził Lędziny, gdzie razem z klu-
bowiczami poszukiwał odpo-
wiedzi na pytanie „Czy Tygodnik 
Powszechny jest dla młodych?”. 
Także 13 czerwca rozpoczęły 
się III Klubowe Rekolekcje, 
które tradycyjnie prowadził ks. 
Adam Boniecki. n 18 września 
2014 r. do Lędzin przybył ks. 
Adam Boniecki. n 27 września 
2014 r. Klub „TP” w London, 
Ontario zorganizował spotkanie 
poświęcone 70. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego. 
Organizatorzy spotkanie przygo-
towali m.in. pokaz filmu poetyc-
ko-biograficznego „Baczyński”. 
n 29 września 2014 r. powstał, 
nieistniejący już dziś Klub „TP” 
w Wadowicach. n 15 paździer-
nika 2014 r. Klub berliński  
z przytupem wszedł w trzeci rok 
swojej działalności – gościem był 
o. Ludwik Wiśniewski. n 18-19 
października 2014 r. odbył się 
III Zjazd Klubów „Tygodnika 
Powszechnego”, tym razem pod 
hasłem „Chrześcijaństwo nie musi 
być ponure, gdzie nasza chrześci-
jańska radość?”. n 3 listopada 
2014 r. Wojciech Bonowicz 
odwiedził Klub „TP” w Gliwicach, 
gdzie z klubowiczami rozmawiał 
o tym, w którą stronę żegluje (dry-
fuje) polski Kościół. n 23 listo-
pada 2014 r. o religijności Cze-
sława Miłosza rozmawiali prof. 
Zofia Zarębianka, Joanna Gromek
-Illg, prof. Aleksander Fiut, red. 
Andrzej Franaszek, spotkanie pro-
wadziła prof. Joanna Zach. n 24 
listopada 2014 r. Na zaproszenie 
Klubu „TP” do Wadowic przybył 
Ziemowit Szczerek. n 8 stycznia 
2015 r. w Warszawie podjęliśmy 
temat „Katolik wobec Innego 
– od walki lub izolacji do jed-
ności w różnorodności”. Dysku-
towali Joanna Krupska, o. Michał 
Mrozek OP, ks. Jacek Prusak  
i Barbara Smolińska. n 14 lutego 
2015 r. gościem Klubu „TP” we 
Wrocławiu był red. Artur Spor-
niak, któremu klubowicze zadali 
trudne pytanie o to co robić, gdy 
głos sumienia stoi w sprzeczności  
z nauczaniem Kościoła?  
n 5 marca 2015 r. Klub „TP”  
w Warszawie zorganizował spo-
tkanie poświęcone zmarłemu 
dwa miesiące wcześniej śp. Sta-
nisławowi Barańczakowi. Gośćmi 
dyskusji „Poezja powinna być 
nieufnością” byli Bronisław Maj  
i Jerzy Sosnowski, a wiersze Poety 
przeczytał Mariusz Benoit. n 19 
marca 2015 r. zorganizowali-
śmy Jubileusz 90. urodzin Pani 
Józefy Hennelowej. W panelu 
dyskusyjnym, który odbył się w 
krakowskim Klubie Inteligencji 
Katolickiej, obok Jubilatki udział 
wzięli red. Dominika Kozłowska, 
prof. Andrzej Romanowski oraz 
prof. Jerzy Zdrada. Dyskusję pro-
wadził red. Adam Szostkiewicz. Po 
dyskusji pokroiliśmy urodzinowy 
tort. n 21 marca 2015 r. człon-
kowie Klubu „TP” w London 
zainspirowani książką ks. prof. 
Michała Hellera zorganizowali  

Ciąg dalszy na str. 5

Klubowe itinerarium- Świat
(ciąg dalszy ze str. 1)



TYGODNIK POZNAŃSKIStr. 4 3

WWW.KLUBTYGODNIKA.PL

nie są one niczyją własnością. 
Prosimy zatem wszystkich, tych, 
którzy są nam bliscy i tych, któ-
rzy podążają dziś innymi dro-
gami, aby nigdy w przyszłości nie 
powtórzyły się hańbiące eks-
cesy ostatnich dni, abyśmy dali 
dowód temu, że w naszym mieście 
potrafimy zachować szacunek 
dla wspólnej przeszłości, jej ofiar  
i świadków. Pod listem podpisało 
się 30 osób poznańskiej kultury  
i nauki. n 10 października 2016 
r. spotkaliśmy się, by porozmawiać 
o Światowych Dniach Młodzieży 
i wizycie papieża Franciszka  
w Polsce. Relacjonowaliśmy 
też tym, którzy wybrać się nań 
nie mogli kolejny Zjazd Klubów 
„Tygodnika Powszechnego” oraz 
wycieczkę klubową do Umbrii. 
n 14 listopada 2016 r. zapro-
siliśmy ks. prof. Jarosława 
Moskałyka, kapłana Ukraińskiej 
Cerkwii Grekokatolickiej, by 
porozmawiać o historyczno-spo-
łecznych kontekstach wyda-
rzeń na Wołyniu. n 4 kwiet-
nia 2017 r. rozmawialiśmy  
o ks. Janie Kaczkowskim przy 
okazji ukazania się książki „Żyć 
aż do końca. Instrukcja obsługi 
choroby” autorstwa ks. Kacz-
kowskiego i Katarzyny Jabłoń-
skiej. Obok autorki w spotkaniu 
udział wzięli także prof. Jacek 
Łuczak i ks. Mirosław Tykfer. 
Była z nami także przedstawi-
cielka założonego przez ks. Kacz-
kowskiego Hospicjum w Pucku 
oraz wiele osób związanych  
z poznańskim Hospicjum Palium.
n 25 kwietnia 2017 r. zachwy-
ceni serialem „Młody papież” 
postanowiliśmy zorganizować 
spotkanie „Kościół i kultura 
masowa”. Do dyskusji zaprosi-
liśmy ks. Adama Bonieckiego  
i prof. Marcina Napiórkowskiego, 
których na tę okoliczność prze-
pytywał dr Paweł Stachowiak. 
n 29 maja 2017 r. to kolejna 
szczególna data, albowiem tego 
dnia oficjalnie rozpoczęliśmy 
współpracę z Fundacją Konrada 
Adenauera. Była to pierwsza  
w cyklu debat na 10-lecie Klubów 
„Tygodnika Powszechnego”, który 
mogliśmy zorganizować dzięki 
dużemu wsparciu wspomnianej 
instytucji oraz Fundacji Tygodnika 
Powszechnego. Do dyskusji „Czy 
fatalizm wrogości?” inspirowanej 
książką Stanisława Stommy pod 
tym samym tytułem, a traktującej 
o stosunkach polsko-niemieckich 
w latach 1871-1933 zaprosili-
śmy Piotra Burasa, dr Agnieszkę 
Ładę oraz prof. Annę Wolff-Po-
węską. Rozmowę prowadził dr 
Paweł Stachowiak. n 30 maja 
2017 r. wspólnie z poznańską 
„Wiarą i Tęcza” zaprosiliśmy 
na rozmowę wokół akcji „Prze-
każmy sobie znak pokoju”, 
której celem było pojednanie  
z osobami homoseksualnymi.  
W dyskusji wzięli udział  
o. Andrzej Kuśmierski OP, Cezary 
Gawryś i Anna Strzałkowska, dys-
kusję moderował Marcin Pera.  
n 25 lipca 2017 r. spotka-
liśmy się by wspólnie czy-
tać wiersze Julii Hartwig,  

Ciąg dalszy na str. 6

Klubowe itinerarium- Poznań
(ciąg dalszy ze str. 2)

Oczywiście, ważnych tek-
stów na ten temat opubliko-
wanych w „Tygodniku” było  
w czasach Turowicza dużo więcej.  
I tak: w lipcu 1946 na łamach 
tego pisma ukazało się – podpi-
sane przez redakcję – oświadcze-
nie potępiające pogrom kielecki 
(„TP” nr 29/1946). A potem – rok 
po roku i dekada po dekadzie 
– pojawiały się mądre artykuły 
m.in.: Stefanii Skwarczyńskiej, 
Stanisława Stommy, ks. Andrzeja 
Bardeckiego piszącego o Milcze-
niu Piusa XII2, ojca Daniela Rufe-
isena, Władysława Bartoszew-
skiego, Marka Edelmana i wielu, 
wielu innych.

Turowicz zamieszczał 
je, choć doskonale zdawał 
sobie sprawę, że ich wymowa 
nie zawsze znajdzie uznanie  
w oczach czytelników „Tygo-
dnika Powszechnego”, a w nie-
których, skrajnych przypadkach 
może za sobą pociągnąć nawet 
zmniejszenie liczby odbiorców 
(sam pamiętam oburzenie wielu 
prenumeratorów „Tygodnika” 
po publikacji artykułu Jana Błoń-
skiego). Ale nigdy nie ugiął się 
pod presją opinii publicznej,  
a swoim polemistom odpowiadał 
dość twardo (i zupełnie inaczej 
niż politycy, mający na względzie 
sondaże i słupki poparcia): „Gło-
simy te poglądy dlatego, że uwa-
żamy je za słuszne bez względu 
na to, czy to się komuś podoba 
czy nie. Trudno. Amicus Plato, sed 
magis amica veritas”3.

Rzecz jasna, badając wkład 
Jerzego Turowicza w rozwój dia-
logu polsko-żydowskiego, trzeba 
również przyjrzeć się jego wła-
snej publicystyce. Pierwszy arty-
kuł na ten temat redaktor Turo-
wicz opublikował jeszcze przed 
wojną, w roku 1937, w miesięcz-
niku „Odrodzenie”4. Ów tekst, 
piętnujący pogromową retorykę 
Organizacji Narodowo Radykal-
nej i posługiwanie się przezeń 
przemocą, a także  sygnalizujący 
związek ruchu narodowego ze 
specyficznie pojmowanym kato-
licyzmem (i Jasną Górą), brzmi 
dziś – po osiemdziesięciu latach 
– dziwnie aktualnie…

Już w „Tygodniku Powszech-
nym” – w 1957 roku, dwanaście 
lat po wojnie – ukazał się tekst 
Turowicza zatytułowany po 
prostu: Antysemityzm (i będący 
jego odpowiedzią na narastającą 
wówczas w życiu publicznym – 
nie po raz pierwszy i nie ostatni 
– falę niechęci do osób żydow-
skiego pochodzenia). „Po kilku-
set latach koegzystencji z Pola-
kami – pisał 65 lat temu Turowicz 
– [Żydzi] mają tu prawa współ-
gospodarzy (…). [Oni] Mają swój 
udział w historii kraju, w jego 
gospodarce i kulturze”. I dalej: 
„W historii dawniejszej i nowszej 
antysemityzm nieraz szerzył się 
wśród katolików. (…) Antysemi-
tyzmu z katolicyzmem pogodzić 
się nie da, antysemityzm w swo-
jej istocie jest całkowicie pogań-
ski. (…) Nienawiść do Żydów 
pośrednio uderza w chrześci-

Był człowiekiem dialogu
janusz poniewierski

(ciąg dalszy ze str. 3)

jaństwo. (…) Chrześcijanie mogą 
być antysemitami, jedynie będąc 
posłuszni duchowi tego świata, 
a nie duchowi chrześcijaństwa. 
Można powiedzieć więcej: kato-
lik, który jest równocześnie anty-
semitą, nie jest katolikiem w tym 
stopniu, w jakim jest antysemitą. 
Jest to więc jakiś katolicyzm oka-
leczony”5.

„Kto wie, gdzie byśmy dziś 
byli – pyta (po pięćdziesię-
ciu przeszło latach) ks. Adam 
Boniecki – gdyby nie [ten] arty-
kuł Jerzego Turowicza, napisany  
w roku 1957?”6.

A potem były kolejne – 
ważne – teksty Turowicza, m.in. 
(bo wymienić ich wszystkich 
nie sposób): Racje polskie i racje 
żydowskie („TP” nr 14/1987) oraz 
Ufam, że po raz ostatni… („TP” nr 
20/1993).

O tym, że katolik nie może być 
antysemitą, redaktor Turowicz 
pisał – jak widzieliśmy – w roku 
1937, 1957 i na przełomie lat 80.  
i 90., gdy z prawdziwym sarka-
zmem stwierdzał, że „ogromna 
większość katolików w Polsce nie 
zna stanowiska Kościoła wobec 
Żydów i judaizmu, trwając przy 
przekazanych im przez niedobrą 
tradycję stereotypach, co niejed-
nokrotnie prowadzi do paradok-
salnego zjawiska antysemityzmu 
w kraju, w którym nie ma Żydów. 
Skoro Polacy tak bardzo kochają 
papieża-Polaka (…), byłoby 
dobrze, gdyby zapoznali się z tym, 
co Jan Paweł II myśli i mówi na 
temat Żydów i judaizmu”7.

Jerzy Turowicz wszedł do 
historii Polski i historii Kościoła 
w Polsce jako mądry i odważny 
publicysta, człowiek, który – 
przez swoje teksty (i poprzez 
„Tygodnik Powszechny”) – 
wywarł wpływ na myślenie  
i postawę kilku pokoleń Polaków 
(i to nie tylko katolików). Jednak, 
jak wiemy, był on również aktyw-
nym uczestnikiem życia publicz-
nego. Kimś, kto – by posłużyć 
się słowami klasyka, nieco je 
parafrazując – nie tylko opisywał 
świat, ale też (przez swą działal-
ność) próbował go zmieniać.

Był zatem członkiem władz 
World Conference on Religion 
and Peace (WCRP), członkiem 
Rady ds. Stosunków Polsko-Ży-
dowskich powołanej przez Prezy-
denta RP, wiceprzewodniczącym 
Towarzystwa Przyjaźni Polska–
Izrael, a także honorowym człon-
kiem Polskiej Rady Chrześcijan  
i Żydów. W 1986 roku (na zapro-
szenie biskupa Henryka Muszyń-
skiego) wszedł w skład Podkomi-
sji Episkopatu Polski ds. Dialogu  
z Judaizmem. W tym samym 
roku (i rok później: w 1987) – 
na prośbę kardynała Franciszka 
Macharskiego – brał udział  
w odbywającym się w Gene-
wie spotkaniu przedstawicieli 
Kościoła rzymskokatolickiego  
i europejskiej społeczności 
żydowskiej dla omówienia spor-
nej kwestii obecności klasztoru 
sióstr karmelitanek w bezpośred-
nim sąsiedztwie dawnego obozu 

zagłady Auschwitz (dodajmy, że 
w rokowaniach tych uczestni-
czyło aż czterech europejskich 
kardynałów oraz wielki rabin 
Francji, a redaktor naczelny „TP” 
był tam jedynym świeckim kato-
likiem). Dzięki temu znalazł się  
w niewielkim gronie sygnatariu-
szy dwóch deklaracji genewskich, 
co zresztą nie przysporzyło mu  
w Polsce przyjaciół, a historyk 
Peter Raina „zupełnie bezpod-
stawnie obciążył [go] całą odpo-
wiedzialnością” za treść zawar-
tych w Genewie porozumień8.

Jerzy Turowicz brał rów-
nież aktywny udział w wielu 
międzynarodowych sympozjach 
poświęconych problematyce 
żydowskiej, m.in. w pierwszym 
reprezentatywnym spotkaniu 
historyków z Polski, Izraela i tzw. 
świata zachodniego na temat 
historii Żydów w Polsce, które  
w 1984 roku odbyło się w Oks-
fordzie. Co ciekawe, zdaniem pro-
fesora Stanisława Krajewskiego, 
wybitnego działacza społeczności 
żydowskiej w Polsce, Turowicz 
wtedy jeszcze „nie miał głębo-
kiego zrozumienia żydowskich 
doświadczeń w Polsce i wpływu, 
jaki wywarły one na widzenie 
naszego kraju przez Żydów zagra-
nicznych. Jednak jego otwartość 
– mówi Krajewski – umożliwiła 
mu zgłębienie tych spraw. Oby-
śmy wszyscy mogli być równie 
otwarci i chłonni!”9.

Rzeczywiście, lektura tek-
stów i wystąpień Jerzego Turowi-
cza, ogłaszanych pomiędzy drugą 
połową lat 30. XX wieku a rokiem 
1999 wyraźnie pokazuje ewolu-
cję, jaka stopniowo zachodziła 
w myśleniu ich autora. Tak jakby 
i on musiał mierzyć się z prze-
świadczeniami głęboko zakorze-
nionymi w świadomości Polaków. 
(Zainteresowanym tym tematem 
polecam zwłaszcza napisaną  
w 1985 roku recenzję z filmu Lan-
zmanna Shoah10, która – gdyby 
jej autor wiedział o Zagładzie to, 
co wiemy dzisiaj – wyglądałaby 
zapewne inaczej…).

Głęboka ewolucja w Turowi-
czowym myśleniu o skompliko-
wanych relacjach polsko-żydow-
skich następowała pod wpływem 
lektur, spotkań i zawieranych 
przyjaźni (m.in. z Rafaelem Schar-
fem). A także jego ogromnej cie-
kawości – i otwarciu na żydowski 
świat. To właśnie owa ciekawość 
zaprowadziła go, wiosną 1939 
roku, na wykład wtedy jeszcze 
zupełnie w Polsce nieznanego 
Martina Bubera, o którym dowie-
dział się z ogłoszenia zamiesz-
czonego w żydowskim „Nowym 
Dzienniku”: „Poszedłem na ten 
odczyt – wspominał po latach. 
– Byłem chyba jedynym nie-Ży-
dem. 60-letni Martin Buber,  
z długą białą brodą, mówił piękną 
polszczyzną o sytuacji ducho-
wej świata i niebezpieczeństwie 
wojny. W słowach jego brzmiał 
jakiś ton profetyczny. Wychodzi-
łem z sali pod głębokim wraże-
niem, gdy natknąłem się na zna-
jomego dziennikarza, Żyda, który 

na mój widok zawołał ze zdumie-
niem: »A cóż Pan tutaj robi?«. »Jak 
to, co robię? – odpowiedziałem. 
– Przyszedłem na odczyt Martina 
Bubera«. »To widzę – odparł mój 
rozmówca. – Ale skąd Pan wie, kto 
to jest Martin Buber?«”11.

Jerzy Turowicz był człowie-
kiem dialogu.

Polska, miasto Kraków, 
Kościół w Polsce oraz Kościół 
lokalny i ci wszyscy, którym leży 
na sercu człowiek i jego wolność, 
nie powinni o nim i jego dziedzic-
twie zapomnieć. Zwłaszcza dzi-
siaj: anno Domini 2019.

Na wieść o jego śmierci Kon-
stanty Gebert (ówczesny redaktor 
naczelny miesięcznika „Midrasz”) 
napisał: „Powiedziane jest w tal-
mudycznym traktacie Pirke Awot: 
»Nie ty winieneś ukończyć robotę 
całą, ale też nie możesz się uchy-
lić od wykonania swojej części.  
A Panu twojej pracy zaufać 
możesz, że wypłaci ci twoje wyna-
grodzenie; i wiedz, że nagroda 
sprawiedliwych będzie na tam-
tym świecie«.

Powiedziane jest o Jerzym 
Turowiczu”12.

Powtórzmy: Nie ty winieneś 
ukończyć robotę całą, ale też nie 
możesz się uchylić od wykona-
nia swojej części.

Powiedziane jest o nas. 

1  Zob. m.in. Anna Mateja, Co zdążysz 
zrobić, to zostanie. Portret Jerzego 
Turowicza, Znak 2012, s. 255. 

2  Ks. Andrzej Bardecki, Milczenie 
Piusa XII, „Tygodnik Powszechny” 
nr 17/1967.

3  Jerzy Turowicz, Antysemityzm, 
„Tygodnik Powszechny” nr 
11/1957.

4  jet. [Jerzy Turowicz], Do kolekcji…, 
„Odrodzenie” nr 5/1937.

5  Jerzy Turowicz, Antysemityzm, dz. 
cyt.

6  Ks. Adam Boniecki, arty-
kuł wstępny do „Żydownika 
Powszechnego” – dodatku do 
„Tygodnika Powszechnego” nr 
13/2010.

7  Jerzy Turowicz, Żydzi w nauczaniu 
Jana Pawła II, „Ateneum Kapłań-
skie” nr 2/1990.

8  Jerzy Turowicz, Ufam, że po raz 
ostatni…, „Tygodnik Powszechny” 
nr 20/1993.  

9  Stanisław Krajewski, Czystość 
zasad, „Tygodnik Powszechny” nr 
6/1999.

10 Jerzy Turowicz, Shoah w polskich 
oczach, „Tygodnik Powszechny” 
nr 45/1985.

11 Jerzy Turowicz, Martin Buber 
filozof dialogu, „Tygodnik 
Powszechny” nr 27/1965.

12 Konstanty Gebert, Nagroda 
sprawiedliwych, „Tygodnik 
Powszechny” nr 6/1999.

JANUSZ PONIEWIERSKI jest 
redaktorem miesięcznika „Znak”, 
autorem i redaktorem wielu 
książek, m.in. Pontyfikatu. 1978–
2005 (2005, III wyd.) oraz Dzieł 
zebranych Jana Pawła II (2010). 
W latach 1993–1997 był kierow-
nikiem działu religijnego „Tygo-
dnika Powszechnego”.
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Historia Jerzego Turowicza  
i jego „Tygodnika Powszech-

nego”, tak jak się ją zwykle opo-
wiada, jest klasyczną narracją 
o walce Dawida z Goliatem. Oto 
przez kilkadziesiąt lat niew-
ielka grupa intelektualistów 
skutecznie broniła własnych 
wartości przed opresyjnym reżi-
mem, wywierając jednocześnie 
przemożny wpływ na kul-
turę narodową, by ostatecznie 
odnieść zwycięstwo – nie tylko 
moralne, lecz także polityczne. 
Lubimy takie historie, a ich 
powtarzanie pełni niewątpliwie 
funkcję terapeutyczną i integru-
jącą. Z tej perspektywy pytanie, 
dlaczego potrzebujemy Jerzego 
Turowicza, posiada bardzo jasną 
odpowiedź – potrzebujemy go 
jako symbolu odwagi, nadziei  
i sukcesu.

Mam jednak wątpliwość, czy 
zawsze zdajemy sobie sprawę  
z pułapek, które wiążą się z odwo-
ływaniem się do znaczących, 
historycznych postaci w taki wła-
śnie sposób. Dlatego zwrócić chcę 
uwagę na dwa argumenty prze-
ciw nadużywaniu autorytetów. 
Pozwolą one zastanowić się, co 
w związku z Jerzym Turowiczem, 
możemy dziś czynić.

Pierwszy argument jest 
natury poznawczej. Autorytetom 
przypisuje się często wyjątkowy 
wgląd w naturę rzeczywistości. 
Ich mądrość przekraczać ma 
czas i przestrzeń: nawet długo 
po śmierci służyć nam mogą 
podpowiedzią, w mierzeniu się 
z współczesnymi wyzwaniami. 
Wystarczy wsłuchać się lub 

Dwa argumenty przeciw 
nadużywaniu autorytetów

filip biały

wczytać w ich słowa, by nabrać 
otuchy i pewności. Tym bardziej, 
że niektóre – często pozbawione 
kontekstu lub posiadające kon-
tekst tylko złudnie podobny do 
naszego – cytaty z autorytetów 
zdają się trafiać w samo sedno 
naszych aktualnych spraw. 

Powyższe przekonanie 
jest, jak sądzę, błędne i szko-
dliwe. Jest błędne, ponieważ 
kontekst problemów dawnych  
i współczesnych jest najczęściej 
bardzo odmienny. Nawet jeśli 
dzisiejsze dylematy zdają się 
przypominać dylematy dawne, 
nawet jeśli stawiane dziś pyta-
nia zadajemy przy użyciu tak 
samo brzmiących słów, ich zna-
czenie jest najprawdopodobniej 
inne. Opisywane przekonanie 
jest także szkodliwe, ponieważ 
zdejmuje z nas ciężar myśle-
nia na własny rachunek. Jerzy 
Turowicz (czy inny autorytet), 
odrobił za nas pracę domową 
– wystarczy tylko przepisać ją 
naszym charakterem pisma.  
A przecież wiemy, że taka intelek-
tualna łatwizna, może, na krótką 
metę, prowadzić do dobrych 
ocen, jednak nie przełoży się na 
realną wiedzę, którą w trudzie 
wypracować musimy sami.

Drugi argument jest natury 
politycznej – z etycznymi konse-
kwencjami. Autorytety służą czę-
sto nie tylko za źródło mądrości 
– stają się także, niekiedy wbrew 
sobie (zwłaszcza jeśli nie ma ich 
już na tym świecie), symbolami 
orientacji ideologicznych. Nie-
wątpliwie jest tak z Jerzym Turo-
wiczem, który zapisany został 

do opcji liberalnej. Nie wnikam  
w słuszność takiej klasyfikacji, 
tym bardziej że chodzi tu raczej 
nie o samego Turowicza, lecz  
o tych, którzy z uosabianą przez 
niego linią ideową dziś się utożsa-
miają. Problem polega na tym, że 
wiele osób wiąże z tym przeświad-
czenie o przynależności do lep-
szej części społeczeństwa: to my, 
wyedukowani, kulturalni, otwarci 
na świat, wolni od resentymentu 
i narodowych kompleksów, mamy 
rację i stoimy po właściwej stronie 
historii. W tej manichejskiej wizji 
świata „oni” stają się ksenofobicz-
nym, niewykształconym relik-
tem dawnych czasów, tkwiącym  
w moralnej ciemności wyłącznie 
z własnej winy. Nie muszę chyba 
dodawać, jak bardzo szkodliwy 
jest to pogląd. Nie tylko opiera się 
on na mylnej diagnozie, lecz także 
nie wiedzie do sformułowania 
żadnej konstruktywnej propozy-
cji dialogu ze stroną przeciwną, 
która zrobiłaby najlepiej po pro-
stu przyjmując nasze hierarchie 
wartości jako jedynie słuszne. 
Niestety, zbyt często zdarza mi 
się czytać teksty poważnych 
osób, w których taki obraz świata 
jest rysowany bardzo wyraź-
nie. A nazwisko Turowicza służy  
w nich jedynie za retoryczny oręż 
i emblemat na tożsamościowym 
sztandarze. 

Intencją podobnych wystą-
pień nie jest przekonanie kogo-
kolwiek. Są one przekazem dla już 
przekonanych, którym nie przyj-
dzie do głowy kwestionować tak 
opakowanych tez. Mechanizm 
ten jest dobrze rozpoznany na 

gruncie psychologii oraz episte-
mologii politycznej. Bez względu 
na to, czy jesteśmy liberałami 
czy konserwatystami, ulegamy 
tym samym mechanizmom gru-
powego myślenia. W ich wyniku 
argumenty naszych ideowych 
sojuszników traktujemy o wiele 
mniej krytycznie niż te głoszone 
przez ludzi, z którymi się nie zga-
dzamy. By uśpić naszą czujność 
wystarczy zatem, że ktoś rzuci 
kilkoma nazwiskami bliskich nam 
autorytetów i doda do tego kilka 
rozpoznawalnych cytatów.

Skoro opieram się przed 
zwracaniem się do Jerzego Turo-
wicza w poszukiwaniu uniwersal-
nej mądrości i przestrzegam przed 
ideologiczną instrumentalizacją 
jego nazwiska – co pozostaje? Co 
mieści się w ramach dozwolonego 
użytku z autorytetów? 

Moim zdaniem pytanie 
należy odwrócić. Zamiast zasta-
nawiać się, dlaczego my potrze-
bujemy Turowicza, zapytajmy 
raczej: dlaczego Jerzy Turowicz 
nas potrzebuje? Jak możemy 
mądrze upamiętniać ważną rolę, 
którą odegrał w polskiej historii? 
Czy, jeśli utożsamiamy się z sym-
bolizowaną przez niego tradycją, 
potrafimy ją odpowiednio repre-
zentować? I czy mamy prawo  
i dobry powód, by na tę tradycję 
się powoływać? 

jerzy turowicz, z cyklu „zapis socjologiczny”, kraków 1984 r. © fundacji im. zofii rydet. fot. zofia rydet

Filip Biały  (ur. 1984) – współ-
założyciel Klubu „Tygodnika 
Powszechnego” w Poznaniu, 
członek zarządu Stowarzyszenia 
im. Jerzego Turowicza, doktor 
nauk społecznych.

Dlaczego potrzebujemy Turowicza?

spotkanie zatytułowane „Stwo-
rzenie czy ewolucja”. n 8 kwiet-
nia 2015 r. Klub „TP” w Ber-
linie zaprosił na spotkanie pt.: 
„Chrześcijaństwo, judaizm, islam 
a tolerancja”. n 14 maja 2015 r. 
warszawscy klubowicze mieli 
okazję spotkać się ze wspólnotą 
Sant’Egidio. Rozmowę poprze-
dziła projekcja filmu z organizo-
wanej przez tę wspólnotę wigilii 
dla ubogich. n 8 czerwca 2015 
r. gliwicki Klub spotkał się  
z Adamem Lidnerem z Żydow-
skiej Gminy Wyznaniowej  
w Katowicach. n 10 lipca 2015 r.  
w Berlinie gościł ks. Andrzej 
Draguła. Spotkanie „Dlaczego 
nam się (nie) wydarza Emaus?”, 
oczywiście wokół książki „Emaus. 
Tajemnice dnia ósmego”, której 
autorem jest ks. Draguła, pro-
wadziła Aleksandra Chylewska
-Tölle. n 11-13 września 2015 
r. odbyły się, przeniesione  
z czerwca, IV Klubowe Rekolek-
cje z ks. Adamem Bonieckim. 
Zmieniła się data, ale nie zmieniło 
się miejsce: regularnie od lat spo-
tykamy się na warszawskich Bie-
lanach, w Domu Rekolekcyjnym. 
n 19 września 2015 r. w kana-
dyjskim Londonie rozmawiali-
śmy o Wspólnocie Ekumenicznej 
w Taizé i jej założycielu, bratu 
Rogerze w 100-lecie jego urodzin 
i 10-lecie śmierci. n 23 wrze-
śnia 2015 r. o. Michał Paluch 
OP wygłosił w Klubie berlińskim 
wykład zatytułowany „Sekula-
ryzacja – między szansą i zagro-
żeniem”. W zapowiedzi wykładu  
i spotkania pisaliśmy: żyjemy 
w części świata, w której religia 
wydaje się systematycznie tracić 
na znaczeniu. Proces wyłączania 
kolejnych sfer życia społecznego 
i indywidualnego spod wpływu 
wiary wydaje się wciąż nieubła-
ganie posuwać naprzód. Jakie 
są przyczyny tego procesu? Jaką 
ma on logikę? Jak nań właściwie 
powinni zareagować chrześcija-
nie? Wykład będzie zaproszeniem 
do poszukiwania odpowiedzi na 
tego typu pytania z odwołaniem 
do twórczości dwóch niemieckich 
teologów – katolika Romano Guar-
diniego i protestanta Dietricha 
Bonhoffera. n 14 października 
2015 r. ponownie w Berlinie roz-
mawialiśmy o „Kościele katolickim  
w Polsce i w Niemczech”.  
n 17 października 2015 r. 
odbyło się spotkanie organi-
zacyjne Klubu „TP” w Leuven 
w Belgii. Klub, niestety, istniał 
bardzo krótko. Tego samego 
dnia w Klubie warszawskim 
odbyła się dyskusja pt.: „Homi-
lia – autorytatywny wykład 
czy zaproszenie do dyskusji”  
z udziałem ks. prof. Andrzeja 
Draguły i dr Sebastiana Dudy.  
n 8 listopada 2015 r. Klub 
„TP” w Krakowie zaprosił 
ks. Karola Rogasika SChr.  
z polskiej misji Anglii i Walii, 
na rozmowę o „polskiej parafii  
w muzułmańskim Londynie. Roz-
mowę prowadził red. Marcin Żyła.  
n 14 listopada 2015 r. Klub 
„TP” w Gliwicach zaprosił na 
prelekcję ks. apba Alfona Nossola 

Ciąg dalszy na str. 7

Klubowe itinerarium- Świat
(ciąg dalszy ze str. 3)
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która zmarła kilkanaście dni 
wcześniej, 13 lipca. We wspól-
nej lekturze wierszy „Tyle 
razy widziane” i „Wierszopis 
mówi o malarzach” pomagał  
nam dr Marcin Telicki z Zakładu 
Literatury i Kultury Nowocze-
snej Instytutu Filologii Pol-
skiej UAM. n 6 października 
2017 r. gościł u nas ponownie 
ks. Adam Boniecki. Podczas 
dwóch spotkań: na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa 
UAM oraz w Pałacu Działyńskich 
opowiadał o pożytkach z mil-
czenia. n 13 listopada 2017 r. 
zaprosiliśmy do naszego klubu 
imama Youssefa Chadida, 
przewodniczącego Rady Naczel-
nej Ligi Muzułmańskiej w RP  
i dyrektora Muzułmańskiego Cen-
trum Kulturalno-Oświatowego  
w Poznaniu. Rozmawialiśmy 
głównie o kryzysie uchodź-
czym oraz postrzeganiu 
Islamu przez Polaków. Dysku-
sję prowadziła Bogna Namysł.  
n 4 grudnia 2017 r. rozma-
wialiśmy o tym jak pieniądze  
i rynek wpływają na nasze 
relacje z ludźmi. Pomysło-
dawcą przedświątecznego spo-
tkania był Filip Biały. n 10 
stycznia 2018 r. rozpoczęli-
śmy dyskusję wokół książki 
„Tischner czyta Katechizm”.  
W ten sposób podjęliśmy 
się realizacji zadania czyta-
nia wspólnej dla wszystkich 
klubów lektury, którą w tym 
roku była akurat ta książka.  
n 6 lutego 2018 r. rozpoczę-
liśmy spotkania w ramach 
Kawiarenki Klubów „Tygo-
dnika Powszechnego”. Celem 
tej inicjatywy są dyskusje z auto-
rami „Tygodnika” oraz wokół tek-
stów ukazujących się na łamach 
krakowskiego pisma. Pierwszym 
naszym gościem był Stanisław 
Zasada, dziennikarz współpra-
cujący z „TP”, od lat związany  
z Poznaniem. n 1 marca 2018 
r. wspólnie z Zakładem Kul-
tury i Literatury Nowoczesnej 
UAM oraz Komisją Filologiczną 
Poznańskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk zorganizowaliśmy 
spotkanie z prof. Anną Legeżyń-
ską wokół jej książki „Wdzięcz-
ność” poświęconej Julii Hartwig.  
n 27 marca 2018 r. odbyło się 
kolejne „Wspólne czytania” książki 
„Tischner czyta Katechizm”.  
n 8 maja 2018 r. o tym, dla-
czego warto czytać Michela 
Foucaulta rozmawiali dr Mate-
usz Burzyk z Miesięcznika ZNAK 
i dr Piotr Lissewski z Wydziału 
Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa UAM. Dyskusję prowa-
dził dr Filip Biały. n 16 maja 
2018 r. do wspólnego czytania 
książki ks. Tischnera zaprosi-
liśmy Wojciecha Bonowicza.  
n 17 maja 2018 r. Bonowicz 
został z nami dłużej, byśmy 
mogli wspólnie przyjrzeć się 
opowiadaniom Kornela Filipo-
wicza. Spotkanie, w którym wzięli 
udział także studenci polonistyki, 
odbyło się przy współpracy  
z Wydziałem Filologii Polskiej  
i Klasycznej UAM. Oparliśmy się 

Ciąg dalszy na str. 10

Klubowe itinerarium- Poznań
(ciąg dalszy ze str. 4)

Powstał nowy serwis internetowy o Jerzym Turowiczu!
JerzyTurowicz.pl – pod tą 

domeną, 27 stycznia, urucho-
miony został zupełnie nowy 
serwis internetowy o współza-
łożycielu i wieloletnim redak-
torze naczelnym „Tygodnika 
Powszechnego”.

Data jest nieprzypadkowa 
– tego dnia obchodziliśmy dwu-
dziestą rocznicę śmierci Jerzego 
Turowicza. Strona po raz pierw-
szy została zaprezentowana  
w Krakowie podczas uroczysto-
ści wręczenia Nagrody Jerzego 
Turowicza, którą w tym roku 
otrzymała poetka Ewa Lipska.

W serwisie znaleźć można 
wszystkie najważniejsze infor-
macje o Jerzym Turowiczu, 
począwszy od krótkiej biografii 
po publikacje z nim związane. Na 
portalu znajdują się też wszystkie 
najważniejsze informacje o ini-
cjatywach podejmowanych przez 
Fundację jego imienia, a zatem 
o Nagrodzie Jerzego Turowicza, 
cyklicznych spotkaniach zatytu-
łowanych Świat Turowicza, czy 

„Ludziach Turowicza” – to miej-
sce, w którym docelowo znajdą 
się obszerne biogramy ludzi, 
którzy byli szczególnie ważni dla 
wieloletniego naczelnego „Tygo-
dnika Powszechnego”. 

Na szczególną uwagę zasłu-
gują zebrane przez Annę Mateję 
relacje o Jerzym Turowiczu –  

o swoich wspomnieniach związa-
nych z Redaktorem opowiadają 
m.in. ks. Adam Boniecki, Maria  
i Bogdan de-Barbaro, Marek 
Edelman, Józefa Hennelowa, 
Jerzy Kłoczowski, Krzysztof 
Kozłowski, ks. Mieczysław Maliń-
ski, Tadeusz Mazowiecki, Janina 
Ochojska czy Marek Skwarnicki.

Portal został stworzony 
przez Fundację Jerzego Turowi-

cza, dzięki istotnemu wsparciu 
prof. Jerzego Hausnera i Fun-
dacji Gospodarki Administracji 
Publicznej. W tworzenie strony 
od początku zaangażowani byli 
też nasi poznańscy klubowicze 
Filip Biały i Marcin Pera. Spe-
cjalne podziękowania kierujemy 
też do Anny Kozłowskiej, Adama 
Walanusa, Danuty Węgiel oraz 
Fundacji Zofii Rydet, za udostęp-
nienie zdjęć.

To chyba Andrzej Stasiuk 
napisał kiedyś w TP, że bi-

skupami powinny zostawać 
piękne kobiety. Wszystko było-
by łatwiejsze. No cóż, marzenie 
ściętej głowy… Ale kardynałowie? 
Przecież kardynałem może zos-
tać każdy członek Kościoła, póki 
co trzeba by go było wyświęcić 
na księdza, ale przecież wciąż 
mówi się o włączeniu do 
„senatu Kościoła” świeck-
ich o szczególnych zasługach  
i nieposzlakowanej prawości. 

Do czego byłby nam dziś 
potrzebny Turowicz? Na dobrą 
sprawę do wszystkiego, gdzie-
kolwiek nie spojrzeć brakuje 
jego głosu i opartej na głębokiej 
wierze życiowej mądrości. Wła-
śnie dlatego pomyślałem sobie 
o Redaktorze, jako członku 
kolegium kardynalskiego, słu-
żącego papieżowi radą i wspól-
nie z nim wytyczającemu szlaki 
Kościoła. Już widzę żachnię-
cie się wielu naszych braci, 
dla których „Tygodnik”, jego 
duch i tradycja, były i są wcie-
leniem zgubnego relatywizmu  
i modernizmu. No, ci „otwarci” 
już całkiem odlecieli, roi im się 
Turowicz w purpurze, a może 
na tronie papieskim, co tam. 
Fakt, to jest pewien „odlot”, jeśli 
potraktować go całkiem poważ-
nie. Kościół pomimo Franciszko-
wej rewolucji wciąż jest odległy 
od szerszego włączenia świec-
kich do gremiów rzeczywiście 
decyzyjnych, zapewne musi 
minąć jeszcze wiele lat ofensyw  
i odwrotów abyśmy powrócili 
do wczesnochrześcijańskiej tra-
dycji, dalekiej od wciąż, pomimo 
Vaticanum II, żywotnego 
kościelnego bizantynizmu.

Wyobraźmy sobie obec-
ność w kolegium kardynalskim,  
w gronie najbliższych współpra-

Turowicz na kardynała!
paweł stachowiak

cowników papieża osób o takiej 
formacji, znajomości świata i bliź-
nich, wzorcowych mężów i ojców, 
jak Jerzy Turowicz,. Redaktor był 
niby blisko Jana Pawła II, ale tak 
naprawdę ich kontakt był przy-
padkowy, incydentalny, ekstra-
ordynaryjny. Turowicz słał listy, 
papież odpowiadał, ale przecież 
na co dzień miał innych współ-
pracowników i rozmówców, rów-
nież takich, którzy uznawali za 
stosowne trzymać go w niewie-
dzy o przejawach zła w Kościele, 
aby go nie smucić, aby go oszczę-
dzić. Jak było to zgubne, widzimy 
dziś. Czy byłoby tak samo gdyby 
papież, tamten i każdy następny, 
miał w swym otoczeniu ludzi 
uformowanych poza klerykalną 
strukturą przemilczania i priory-
tetu ochrony instytucji? Jestem 
pewien, że nie!

Turowicz – kardynałem, on, 
ale również inne znaczące, cha-
ryzmatyczne postaci, jakże różne 
od kościelnych biurokratów 
zaplątanych w feudalne zależ-
ności, ważących każde słowo, 
emocjonalnie wykastrowanych, 
niezdolnych do okazania auten-
tycznych uczuć i emocji. Zdarzało 
się, że papieże, także Jan Paweł 
II, powoływali do kolegium kar-
dynalskiego wybitnych teologów, 
kontrowersyjnych na pewnych 
etapach swych biografii, np.  
o. Yves`a Congara OP, lub o. Hansa 
Ursa von Balthasara, były to jed-
nak nominacje u kresu ich życia, 
swoisty Oskar za całokształt twór-
czości. Myślę o Turowiczu, czy 
on ze wszystkimi swymi zasłu-
gami dla Kościoła, swą osobistą 
świętością nie zasłużył na taki 
honor? Cóż go różniło choćby od 
ks. Stanisława Nagy`ego, którego 
w 2003 Jan Paweł II mianował 
kardynałem? Święcenia! Jedynie 
tyle i aż tyle. Wciąż mam w głowie 

relację ks. Adama Bonieckiego  
z papieskiej wizyty w Krakowie, 
w 1997 r. Turowicz, ciężko chory 
na serce, leżał w krakowskiej kli-
nice u prof. Andrzeja Szczeklika. 
Dowieziono go karetką na Fran-
ciszkańską, gdzie miał krótką roz-
mowę z papieżem. Po powrocie 
do szpitala był tak poruszony, że 
zakończyło się to zapaścią, led-
wie go odratowano. Wiem, że to 
może małostkowe, ale zawsze nie 
dawało mi spokoju pytanie dla-
czego ciężko chorego człowieka 
trzeba było transportować przed 
oblicze Ojca św., czy to on nie mógł 
on odwiedzić Turowicza w szpi-
talu? Wszak zaraz po swym wybo-
rze w 1978 r. nie wahał się poje-
chać do kliniki Gemelli, do swego 
przyjaciela bpa Andrzeja Deskura. 
Czy kardynała Turowicza dowo-
żono by do pałacu arcybiskupiego, 
czy też papież dodałby 30 min do 
swego programu?

Ten kardynał to dziś oczy-
wiście prowokacja, ale czyż nie 
podsuwa nam wielu ciekawych 
refleksji i wniosków? Gdyby osoby 
takie jak Turowicz miały realny 
wpływ na działania hierarchii 
kościelnej, gdyby de facto do niej 
należały, gdyby Kościół porzucił 
przemożny duch klerykalizmu, 
dopuścił do głosu i decydowania 
ludzi świeckich, być może nie sta-
libyśmy dzisiaj wobec tak drama-
tycznego kryzysu wiarygodności? 
Pomyślmy, gdyby osoby takie 
jak Jerzy Turowicz miały możli-
wość stałego dostępu do papieża, 
gdyby posiadały odpowiednie 
miejsce w kościelnej hierarchii, 
zawahały by się przed otwartym 
i bezkompromisowym przedsta-
wieniem zła trapiącego wspól-
notę wiary? Czy „dobro Kościoła” 
byłoby dla nich ważniejsze niż 
dobro konkretnego człowieka – 
upokorzonego i skrzywdzonego? 

Dobór osób, które tworzą „senat 
Kościoła” był do niedawna bar-
dzo proceduralny, automatycznie 
kreowano kardynałami rządców 
najważniejszych diecezji. Trafiały 
do tego najbardziej elitarnego 
grona nie osoby najgodniejsze, 
ale będące kreacją kościelnej kor-
poracji. Kardynałowie – pedofile, 
Theodore Mc Carrick i George Pell 
są tego przykładem. 

Turowicz dziś, nasz współ-
czesny, dwadzieścia lat po 
śmierci. Ileż myśli, potrzeb, emo-
cji i wątków? Ja widzę w nim 
wyzwanie dla Kościoła – insty-
tucji, wyzwanie dotyczące tych 
schorzeń, które najbardziej szko-
dzą Jego zbawczej misji: klery-
kalizmu, oderwania od realnego 
świata, braku empatii i potrzeby 
rzeczywistej i szczerej ekspia-
cji. Kościół hierarchiczny nie jest  
w stanie rozerwać tkanki kor-
poracyjnej solidarności, mogą to 
uczynić świeccy, wierni, szczerzy, 
wrażliwi, wierzący i nieuwikłani 
w zależności strukturalne typowe 
dla hierarchii. Dlatego są nam dziś 
potrzebni ludzie tacy jak Jerzy 
Turowicz, kochający Kościół, pra-
gnący Jego dobra, bolejący nad 
Jego ułomnością. Ludzie dostrze-
gający potrzebę zmian, ale kie-
rujący się imperatywem dobra 
wspólnoty wierzących. Jeśli Bóg 
obdarzy nas jeszcze kiedyś łaską 
obecności ludzi takich jak Jerzy 
Turowicz, obyśmy potrafili słu-
chać ich głosu i dać im właściwe 
miejsce w strukturach Kościoła.  

Paweł Stachowiak  (ur. 1965) 
- profesor w Zakładzie Historii 
Najnowszej WNPiD UAM. Autor 
książki „Korzenie katolicyzmu 
endeckiego. Nacjonalistyczna 
wizja religii i Kościoła w Polsce 
w latach 1887 – 1927”. Członek 
Klubu „TP” w Poznaniu.

Dlaczego potrzebujemy Turowicza?



TYGODNIK POZNAŃSKI Str. 73

WWW.KLUBTYGODNIKA.PL

SEBASTIAN KIERZEK: W tym 
roku mija trzydzieści lat 
od obrad Okrągłego Stołu  
i wyborów do Sejmu kontrak-
towego. Jak patrzy Pan dzi-
siaj na te przełomowe wyda-
rzenia i lata bezpośrednio je 
poprzedzające?

LEONARD SZYMAŃSKI: Ja to roz-
patruję w kategoriach cudu. Pro-
szę zobaczyć, ile rzeczy jedno-
cześnie się wydarzyło. Najpierw 
wybór Jana Pawła II, a następnie 
wybór Margaret Thatcher. Potem 
porozumienia gdańskie, które 
stanowiły nieprzeciętną war-
tość, bo ten strajk mógł się prze-
cież inaczej zakończyć. Dzięki 
temu mieliśmy 16 miesięcy 
„Solidarności”, w czasie których 
budowaliśmy struktury na każ-
dym szczeblu. Następnie prezy-
dentem Stanów Zjednoczonych 
został Ronald Reagan, a trzech 
sekretarzy KPZR zmarło w prze-
ciągu zaledwie trzech lat. Gdyby-
śmy policzyli te „zbiegi okolicz-
ności” to jest ich za dużo, żeby 
mówić o zwykłym przypadku. 
To jest cud! Cudem była „Solidar-
ność”, w której miałem zaszczyt 
uczestniczyć. Ludzie obudzili 
się i chcieli zmian. To był wielki 
entuzjazm, wynikający z tego, że 
nagle możemy mówić prawdę, 
że dyrekcja w pracy zaczyna się 
z nami liczyć. To było coś niesły-
chanego!

Czy wierzył Pan w to, że histo-
ria w końcu tak przyspieszy?

W lutym 1978 r. powie-
działem, że ja się wolnej Polski 
nie doczekam. Wychodziłem 

Cud Okrągłego Stołu
Z Leonardem Szymańskim, opozycjonistą w czasach PRL-u rozmawia Sebastian Kierzek

z dwóch przesłanek. Pierw-
sza wynikała z tego, że sta-
cjonowały u nas potężne siły 
radzieckie. Druga przesłanka  
z kolei dotyczyła faktu, że rocz-
nie dokonywano w Polsce wiele 
tysięcy aborcji. Więc w swojej 
niedoskonałości uważałem, że 
na jakąś odgórną pomoc nie 
mamy prawa liczyć.

A jednak sprawy potoczyły 
się bardzo szybko. Koniec lat 
osiemdziesiątych to rozmowy 
w Magdalence, Okrągły Stół  
i wreszcie wybory czerwcowe. 
Pan został wtedy posłem na 
Sejm z ramienia Komitetu 
Obywatelskiego.

Tempo zmian było rzeczywi-
ście niesamowite. W ciągu sześciu 
tygodni powstały Komitety Oby-
watelskie, które wyłoniły Kandy-
datów i następnie przeprowadziły 
niesłychanie dynamiczną kampa-
nię wyborczą. W województwie 
poznańskim przewodniczącym 
KO został Maciej Musiał i dzięki 
niemu i setkom, a może tysiącom 
ludzi, którzy bardzo aktywnie 
włączyli się w te wybory, wszyscy 
nasi kandydaci zostali wybrani w 
pierwszej turze.

Przeżywałem to niesamo-
wicie! Podczas kampanii wybor-
czej zorganizowano mi ponad 
40 spotkań. Dzień po wyborach, 
czyli 5 czerwca obchodziłem  
z żoną rocznicę naszego ślubu. 
Poszliśmy na mszę świętą,  
a potem do Zamku. W Zamku 
koledzy wzięli mnie na ręce  
i zaczęli podrzucać. Trudno mi 
było wtedy ukryć wzruszenie. 
Do dzisiaj nie potrafię wyrazić 

wdzięczności dla tych ludzi, któ-
rzy się wówczas zaangażowali.

Z jakimi zamierzeniami szedł 
Pan do Sejmu?

Po pierwsze, wiedziałem, że 
to będzie bardzo trudny Sejm, ze 
względu na katastrofalną sytu-
ację gospodarczą. Jednocześnie 
miałem świadomość, że reformy 
dotkną głównie robotników.  
W tamtych czasach zatrudnienie 
w przemyśle wynosiło ponad 
50% (w krajach wysoko roz-
winiętych było kilkanaście %) 
Wiedziałem, że jeżeli mamy być 
normalną gospodarką to liczbę 
osób pracujących w tym sektorze 
należy znacznie obniżyć. To było 
bardzo trudne zadanie.

A jak wyglądała współpraca  
z komunistami?

Wiedzieliśmy kto będzie  
w sejmie kontraktowym. My tam 
nie poszliśmy po to, żeby się obra-
żać, tylko żeby wspólnie uchwalić 
reformy niezbędne dla przyszło-
ści Polski.

Dzisiaj to chyba nierealne.

Opowiem historię, która 
dobrze zobrazuje ówczesne poczu-
cie odpowiedzialności za losy pań-
stwa. Pod koniec naszej kadencji 
lewica zgłosiła trzy projekty bar-
dzo populistycznych ustaw. Zwa-
żywszy na zbliżające się wybory, 
być może część mojego klubu 
również te populistyczne reformy 
by poparła. Balcerowicz był prze-
rażony ewentualnym powiększe-
niem dziury budżetowej w następ-

nym roku. Zaprosiliśmy więc 
przedstawicieli lewicy na spotka-
nie i ostatecznie przyszli na nie 
Włodzimierz Cimoszewicz i Wie-
sław Kaczmarek. Mieczysław Gil, 
który był już wówczas przewod-
niczącym Obywatelskiego Klubu 
Parlamentarnego podziękował 
za przybycie i udzielił głosu Bal-
cerowiczowi. Ten z chirurgiczną 
precyzją wypunktował wady zgła-
szanych projektów. Powiedziałem 
wtedy do Cimoszewicza: „Panie 
pośle, z wielu pana wypowiedzi 
wnioskuję, że zawsze stawiał pan 
interes państwa ponad interesem 
partii”. Po godzinnej konsultacji ze 
swoim klubem wrócili z powro-
tem zapewniając, że wstrzymają 
się od głosu. Dzięki temu wszyst-
kie trzy projekty ustaw przepadły.

A czy dzisiaj zmiany w Polsce 
idą w dobrym kierunku?

Przede wszystkim martwi 
mnie, że przestajemy być pań-
stwem prawa. Ja w tej dziedzi-
nie wierzę profesorom Strzem-
boszowi i Zollowi. Znam ich  
z dawnych czasów, kiedy mieli 
odwagę głosić swoje poglądy 
wtedy, gdy nie było to popu-
larne. Znam wielu prawników, 
którzy byli naszymi doradcami, 
albo bronili nas w stanie wojen-
nym. I od nich dzisiaj słyszę, 
że następuje demontaż prawa.  
A nie można się godzić na pań-
stwo bezprawia. Mieszkam  
w Polsce i te sprawy mnie dotyczą. 
W stanie wojennym proponowano 
mi emigrację, ale nigdy taka myśl 
nie zrodziła się w mojej głowie.

Ciąg dalszy na str. 8

leonard szymański i lech wałesa fot. archiwum rodzinne leonarda szymańskiego

zatytułowaną „Ekumenizm 
imperatywem chrześcijańskiego 
sumienia”. Spotkanie odbyło się 
w Kamieniu Śląskim. Z kolei tego 
dnia klubowicze w London roz-
mawiali o twórczości ks. Jana 
Twardowskiego. n 10 grudnia 
2015 r., a więc w dzień rocznicy 
urodzin Jerzego Turowicza ks. 
Adam Boniecki gościł w Łodzi. 
n 18 stycznia 2016 r. do Gliwic 
przybył red. Piotr Sikora, by 
podjąć temat „10 przykazań daw-
niej i dziś”. n 24 stycznia 2016 r. 
w London odbyło się spotkanie 
o ks. Józefie Tischnerze. Klubo-
wicze dzielili się wrażeniami z lek-
tury książki i filmu „Jego oczami” 
Szymona Wróbla. n 7 lutego 
2016 r. w Krakowie prof. Piotr 
Kłodkowski był gościem spotka-
nia „Nowy spór o uniwersalia – 
wspólnota muzułmańska w Euro-
pie w XXI wieku”. Dzień później  
w Gliwicach prelekcję o „Kościele 
w Ameryce Południowej” wygło-
sił o. Włodzimierz Wrona SVD, 
który przez 10 lat prowadził dzia-
łalność misyjną w Ekwadorze.  
n 10 lutego 2016 r. kontrower-
syjne pytanie zadali sobie klu-
bowicze w Berlinie: „Czy kaza-
nia są do zbawienia koniecznie 
potrzebne?”. n 16 lutego 2016 
r. w Gliwicach rozmawialiśmy  
z ks. dr. Mikołajem Dziewiatow-
skim z parafii prawosławnej w 
Sosnowcu o „istocie Prawosławia 
w kontekście Kościoła rzymskoka-
tolickiego, tak by uwypuklić róż-
nice i podobieństwa”. n 2 marca 
2016 r. Tomasz Kycia wprowa-
dził klubowiczów berlińskich  
w filmografię Krzysztofa Kie-
ślowskiego. Temat brzmiał 
ambitnie: „Filmowa metoda Kie-
ślowskiego jako wyzwanie dla teo-
logii. Dzień później we Wrocławiu 
gościła s. Małgorzata Chmielew-
ska, przełożona Wspólnoty „Chleb 
Życia”. n 5 marca 2016 r. o dzie-
dzictwie Soboru Watykańskiego 
II rozmawialiśmy w kanadyjskim 
London. n 10 marca 2016 r.   
o. Ludwik Wiśniewski i Kata-
rzyna Jabłońska rozmawiali  
w Warszawie o tym jak „zrozu-
mieć miłosierdzie”. Zapowiadając 
spotkanie pisaliśmy wówczas: co 
to znaczy, że – jak chce papież Fran-
ciszek – miłosierdzie jest imieniem 
Boga? Na czym konkretnie ma 
polegać „wyobraźnia miłosierdzia”, 
o którą apelował św. Jan Paweł II? 
Czy, a jeśli tak, to dlaczego miłosier-
dzie jest skandalem? n 18 kwiet-
nia 2016 r. o Odnowie w Duchu 
Świętym rozmawialiśmy w Gliwi-
cach z ks. Arturem Sepiołą, diece-
zjalnym koordynatorem Odnowy 
i dyrektorem Szkoły Nowej 
Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej.  
n 11 maja 2016 r. Czym był 
faszyzm jako zjawisko poli-
tyczne w Europie pierwszej 
połowy 20. wieku? Jaki był 
mechanizm jego powstawania  
i jego ewolucja od oferty politycz-
nej do dyktatury? Czy miliony jego 
ofiar dostatecznie go zdyskredy-
towały, aby już nigdy nie mógł się 
odrodzić? Nad tymi pytaniami 
zastanawiali się tego dnia klu-
bowicze w Belinie, w kontekście  

Ciąg dalszy na str. 9

Klubowe itinerarium- Świat
(ciąg dalszy ze str. 5)
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Wracając do Okrągłego Stołu. 
Jak dziś odbiera Pan głosy 
deprecjonujące to wydarze-
nie? Co jakiś czas słyszymy 
o „układzie”, „targowicy” czy 
„zdradzie narodowej”.

Okrągły Stół był moim zda-
niem wydarzeniem świadczą-
cym o mądrości ówczesnych 
polityków, gdyż porozumie-
nia tam zawarte umożliwiły 
bezkrwawe przejęcie władzy, 
wyjście z potężnego kryzysu 
gospodarczego, wyjście wojsk 
rosyjskich z Polski, wejście do 
NATO, a później do Unii Euro-
pejskiej. Wielki wkład w poro-
zumienia Okrągłego Stołu mieli 
przedstawiciele Episkopatu 
Polski. Myślę, że zmiany w Pol-
sce, a potem w krajach Europy 
środkowo-wschodniej przy-
czyniły się do upadku Muru 
Berlińskiego.  Czy można w tej 
sytuacji mówić o „targowicy” 
„zdradzie”, czy „układzie”? 
Dodam jeszcze, że w negocja-
cjach brali udział obaj bracia 
Kaczyńscy i obaj startowali do 
Senatu z listy Komitetów Oby-
watelskich.

Kiedyś abp Tadeusz Gocłow-
ski opowiadał mi o początkach 
Okrągłego Stołu. Odbyło się 
spotkanie z udziałem czterech 
osób: Lecha Wałęsy, Czesława 
Kiszczaka oraz dwóch przed-
stawicieli Kościoła, ówczesnego 
biskupa Gocłowskiego i księdza 
Alojzego Orszulika. Wałęsa 
wówczas wygłosił swoją 
deklarację programową, na co 
Kiszczak odpowiedział swoją 
deklaracją. Oba stanowiska nie 
miały ze sobą nic wspólnego, 
więc Wałęsa odstawił krzesło 
i stwierdził: „to ja wychodzę”. 
Biskup Gocłowski go zatrzymał 
i powiedział: „Panie Lechu, może 
niech pan wróci, bo tu chodzi  
o Polskę”. Lech Wałęsa wrócił, ale 
mimo dalszej rozmowy jedynym 
uzgodnieniem tego spotkania 
był oficjalny komunikat o wspól-
nym spotkaniu, wymienieniu 
poglądów i celowości spotkania  
w przyszłości. 

Brakuje dziś w nas tego poczu-
cia, że wspólnie odpowiadamy 
za Polskę?

Niestety, mam takie wraże-
nie. Marzy mi się społeczeństwo 
obywatelskie, w którym ludzie 
będą czuli się współodpowie-
dzialni. Bardzo podobają mi się 
inicjatywy na poziomie lokal-
nym. Kiedy gdzieś wybuchnie 
jakiś pożar lub kogoś dotknie 
nieszczęście to ludzie momen-
talnie zrzucają się i pomagają. Ta 
potrzeba solidarności głęboko 
w nas tkwi. To się jednak nie 
przekłada na tę wyższą półkę.

Trudno budować społeczeń-
stwo obywatelskie w dobie 
tak głębokich podziałów. 
Dobitnym tego przykła-
dem będzie zapewne rocz-

nica 4 czerwca, świętowana 
oddzielnie.

Ja nie byłem ani w Platfor-
mie, ani w PIS-ie, ale mam przy-
jaciół w jednej i drugiej partii. 
Wiele wspólnie w czasach PRL-u 
przeszliśmy. Nie mogę się pogo-
dzić z tą wzajemną wrogością, 
to są rzeczy, które mnie bardzo 
bolą. Przecież po jednej i po dru-
giej stronie są członkowie „Soli-
darności”. Tak samo jak nie mogę 
się pogodzić z nagonką na Lecha 
Wałęsę, który na całym świecie 
jest postacią niesamowicie sza-
nowaną, a dla nas był symbolem 
przetrwania. Patrzę również  
z wielkim bólem na to, że hierar-
chia kościelna nie poczuwa się 
do odpowiedzialności w zasy-
pywaniu rowów jakie powstały  
w społeczeństwie. Dzisiaj nie-
stety często wiarę traktuje się 
instrumentalnie.

To jak zasypać te podziały?

Ja zawsze mówię, że każdy 
człowiek powinien usiłować 
robić dobro wokół siebie. Wtedy 
to zaprocentuje. Moja mama 
powtarzała: „Pamiętaj, że cokol-
wiek dobrego zrobisz w życiu to 
tak jak fala do ciebie wróci”. To 
działa w dwie strony i dotyczy 
również złych rzeczy. Staram 
się nigdy nie mówić niechętnie 
o ludziach, którzy myślą inaczej 
niż ja. Trzeba rozmawiać, myślę, 
że za mało ze sobą rozmawiamy. 
Byłem kiedyś na spotkaniu  
z Markiem Królem i Szewachem 
Weissem, byłym ambasadorem 
Izraela w Polsce. I Szewach Weiss 
powiedział takie zdanie: „Ja 
jestem z Knesetu, pan Leonard 
z Solidarności, a pan Marek  
z PZPR-u. Siedzimy przy jednym 
stole i właściwie rozmawiamy 
jak najwięksi przyjaciele”.

Rozmawiał Sebastian Kierzek

LEONARD SZYMAŃSKI (ur. 1939) 
– absolwent Politechniki Poznań-
skiej i działacz opozycji antyko-
munistycznej w PRL. Członek 
NSZZ „Solidarność”, Prymasow-
skiej Rady Społecznej oraz Klubu 
Inteligencji Katolickiej. 4 czerwca 
1989 roku wybrany posłem na 
Sejm z ramienia Komitetu Oby-
watelskiego. W Sejmie kontrak-
towym zasiadał m.in. w Komisji 
Polityki Gospodarczej, Budżetu 
i Finansów oraz Komisji Prze-
kształceń Własnościowych. Lau-
reat Wielkopolskiej Nagrody im. 
Ryszarda Kapuścińskiego „za 
czynienie dobra”.

SEBASTIAN KIERZEK (ur. 1993) 
– absolwent Wydziału Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa 
UAM. Autor pracy magister-
skiej „Rola polskiej inteligencji 
w procesie pojednania polsko-
niemieckiego”.

Cud Okrągłego Stołu
(ciąg dalszy ze str. 7)

Kobieta na wydziale 
teologicznym

Kiedy zapytano panią Elżbietę 
Adamiak, pierwszą w Polsce 

kobietę, która określiła siebie 
mianem teolożki feministycznej, 
jakie to uczucie, odpowiedziała: 
męczące.

Osobiście wolę nazywać 
siebie kobietą teologiem, tak 
jak nazywałabym siebie kobietą 
nauczycielem czy sprzedawcą. 
Być może ułatwiam sobie  
w ten sposób życie, ponieważ 
końcówka -ożka często (przy-
najmniej w Polsce) rodzi nieco 
pobłażliwy uśmieszek i wyco-
fanie rozmówcy w obawie, że 
będzie musiał mierzyć się za 
chwilę z wojującą feministką. 

I muszę przyznać, że nie jest 
to lęk bezpodstawny. We współ-
czesnym feminizmie istnieją 
bowiem dwie tendencje. Jedna  
z nich sięga genezą czasów 
rewolucji seksualnej, w związku 
z tym na sztandary bierze sobie 
obronę całkowitej wolności,  
w tym prawa do aborcji, anty-
koncepcji i dowolnego decy-
dowania o swoim ciele. Druga 
tendencja polega na obronie 
absolutnej równości i nie tyle 
walczy już o wolność kobiet, 
co dąży do zamazania wszel-
kich różnic między kobietą 
a mężczyzną. Można powie-
dzieć, że nie tylko dąży do 
dowartościowania kobiecości  
w kobiecie, ale do ukazania, iż 
jest wartościowa, bo może być 
taka, jak mężczyzna. To jest 
współcześnie dominujący nurt. 
Nie należy karykaturować ruchu 
feministycznego. jest jednak 
prawdą, że niezwykle silny jest 
dziś prąd, który postawił sobie 
za cel walkę z białym, heterosek-
sualnym mężczyzną. Nie podoba 
mi się interpretacja relacji mię-
dzy mężczyzną i kobietą w kate-
goriach walki klas – mówiła dla 
miesięcznika  W drodze Dzienni-
karka Le Figaro, Eugénie Bastié, 
która od lat zajmuje się femini-
zmem.

Teologia feministyczna, jest 
w zasadzie teologią kontekstu-
alną, reakcją na teologię andro-
centryczną. Jest głosem kobiet, 
które zauważają istniejącą, 
także w Kościele dyskryminację  
i chcą jej przeciwdziałać. Dla-
tego przedstawicielki tego nurtu  
w teologii wytrwale obstają 
przy nazwie „feministyczna”, 
ponieważ wyraża ona kryty-
cyzm i pewien rodzaj walki, 
jaką mają do stoczenia w spo-
łeczeństwie i kulturze war-
tości. Jak w feminizmie tak  
i w teologii feministycznej przy-

chodzą kolejne fale – pierwsza, 
druga i trzecia. W pierwszym - 
wśród kobiet które są teologami 
są wewnętrzne różnice odno-
śnie sposobu w jako patrzą na 
rolę kobiet. I z tego wynika że 
wśród teolożek są feministyczne 
radykalistki, które często już nie 
uważają siebie za chrześcijanki, 
ponieważ straciły nadzieję na 
zmianę patriarchalnego spo-
łeczeństwa. Są też takie, które 
nie chcą włączania kobiet we 
wszystkie struktury Kościoła, 
ale żeby działo się to tam, gdzie 
jest to możliwe. Są też teolożki 
przywiązane do tradycji, ale 
szukające wewnątrz niej miej-
sca na zmiany, których pragną 
i których potrzebę dostrzegają. 
Stanowi to też możliwość rein-
terpretacji tekstów i symboli 
Kościoła, bez odrzucania istoty 
doktryny. Możemy również 
mówić o teologii kobiet, ponie-
waż kobiety po raz pierwszy 
w sposób świadomy stają się 
przedmiotem myślenia teolo-
gicznego. 

Elżbieta Adamiak, kiedy 
wybierała przedmiot badań do 
rozprawy doktorskiej, nie zda-
wała sobie sprawy, że to przy-
pisze jej pewną rolę. Stoi na 
pograniczu. Ludziom Kościoła 
próbuje tłumaczyć problematykę 
feministyczną, a feministkom – że 
podobną wrażliwość można spo-
tkać także w Kościele. 

Przyznam szczerze, że 
temat feminizmu w teologii 
nie jest przedmiotem moich 
badań, ale zawsze zadziwia 
mnie pewne zakłopotanie fak-
tem, że kobieta studiuje teolo-
gię, a później jeszcze prowadzi 
badania w ramach studium 
doktorskiego. I do tego robi to 
z pasji, a nie dlatego, że chce 
katechizować. I chociaż już  
w Gaudium et spes możemy 
przeczytać: należałoby sobie 
życzyć, aby więcej świec-
kich uzyskało odpowiednie 
wykształcenie w naukach 
teologicznych i by wielu spo-
śród nich, studiując gorliwie, 
teologie uczyniło głównym 
przedmiotem swoich studiów, 
to nadal jest to przyjmowane  
z pewnym zaskoczeniem.

Zuzanna Radzik, w swojej 
książce Kościół Kobiet pisze, że: 
w Polsce świeckich uczących 
teologii na wydziałach teologicz-
nych i w seminariach trzeba by 
szukać ze świecą. Podobnie jest 
ze świeckimi kobietami, zakon-
nic też znajdziemy niewiele.  
I choć większość studiujących 

teologię w ramach magisterium 
to kobiety, to już na studiach 
doktoranckich jest ich bardzo 
mało, a wykładowczyniami 
zostają naprawdę nieliczne. 
Być może trafiłam na taki ewe-
nement na skalę ogólnopolską, 
ale w czasie, w którym jestem 
na wydziale teologicznym UAM  
w ramach studium doktoranc-
kiego, na dziennych studiach 
jeszcze w zeszłym roku było 
więcej kobiet niż mężczyzn. 
Teraz na pierwszym roku jest 
trzech panów, a dwie panie nie-
dawno obroniły rozprawę dok-
torską, więc te statystyki lekko 
się zachwiały, ale naprawdę 
nie mogę powiedzieć, że pod 
tym względem czuję się jakoś 
dyskryminowana. Oczywiście 
jestem realistką i wiem, że pew-
nie może być różnie z dalszymi 
badaniami naukowymi, ale nie 
mogę powiedzieć, że czuję fru-
strację z tego powodu, że będzie 
to niemożliwe z tego powodu, że 
jestem kobietą. 

Czasami w środowiskach 
akademickich wyrażano obawy, 
że pojawienie się kobiet na 
wydziałach teologicznych spo-
woduje wzięcie szturmem sal 
wykładowych przez teologię 
feministyczną (oczywiście tę 
najradykalniejszą). Ale z tego, 
co mogę zaobserwować na 
swoim wydziale wcale tak nie 
jest. Kobiety raczej w zupełnie 
tradycyjny sposób prowadzą 
zajęcia opierając się na klasycz-
nych źródłach. Myślę, że kobiety, 
które zajmują się teologią mogą 
przyczynić się do ukazania 
bardziej symfonicznej prawdy 
o życiu duchowym, Kościele  
i samym Bogu, nie rezygnując 
ze swojego, kobiecego spo-
sobu postrzegania świata, Boga  
i swoich intelektualnych  
i duchowych intuicji.

Raz dynamiczniej, to znów  
z większą stagnacją, ale powstaje 
grupa świeckich osób, z różnymi 
stopniami naukowymi z teologii 
katolickiej. Są równi duchownym 
pod względem posiadanej wie-
dzy, a wciąż brakuje pomysłu, jak 
zagospodarować to grono. Tak, 
czuję się intelektualnie niewyko-
rzystana. 

JUSTYNA NOWICKA (ur. 1981) 
– teolog, członek Klubu „TP”  
w Poznaniu, pracuje dla portalu 
Misyjne.pl. Na portalu KlubTygo-
dnika.pl redaguje „Ewangeliarz 
Niedzielny” oraz dział Wiara.

justyna nowicka

WESPRZYJ NAS! UWAGA! NOWE KONTO: 
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W drugim kwartale 2018 
r., dzięki wsparciu Fun-

dacji Tygodnika Powszechnego  
i Fundacji Konrada Adenauera, 
przygotowaliśmy i przeprow-
adziliśmy ankietę „Młodzi – jak-
iego świata chcemy, na jaki nas 
stać”. Ankieta skierowana była 
do osób zaangażowanych w ży-
cie społeczne i publiczne, które 
podejmują współpracę z ludźmi 
młodymi (uczniami szkół ponad-
podstawowych i studentami uc-
zelni wyższych). Podstawowym 
celem ankiety było poznanie 
opinii ankietowanych na temat 
poziomu, charakteru, przyczyn 
oraz czynników sprzyjających 
lub niesprzyjających partycypac-
ji młodzieży w sferze publicznej 
i działaniach na rzecz dobra 
wspólnego. 

Drugim celem ankiety było 
zidentyfikowanie obszarów 
aktywności oraz typów działań, 
które w największym stopniu 
angażują młodzież. Realizacja 
tego celu dostarczyć miała wie-
dzy, którą wykorzystać można 
by w praktycznej działalności 
organizacji społecznych, zain-
teresowanych zwiększeniem 
partycypacji młodzieży w sferze 
publicznej.

Wyniki ankiety uprawniają 
do wyrażenia umiarkowanego 
optymizmu na temat obecnego 
poziomu zaangażowania w dzia-
łalność publiczną ze strony ludzi 
młodych. Choć wciąż liczba osób 
aktywnych wśród młodzieży 
oceniana jest jako przeciętna, 
osoby już zaangażowane dzia-
łają w sposób trwały, nawet jeśli 

Młodzi. Jakiego świata chcemy, na jaki nas stać?
nieco do życzenia pozostawia 
regularność ich działań. Oce-
niając formy i obszary zaanga-
żowania ludzi młodych można 
jednocześnie zastanowić się, czy 
prymat aktywności o charakte-
rze rozrywkowym nie oznacza, 
że młodzież poszukuje przede 
wszystkim atrakcyjnego spo-
sobu spędzenia czasu wolnego, 
a dopiero w dalszej kolejności 
pragnie działać na rzecz dobra 
wspólnego.

Poszukując odpowiedzi na 
pytanie, co można uczynić, aby 
zwiększyć poziom zaangażowa-
nia młodzieży oraz przekierować 
jej zainteresowania ze sfery roz-
rywki na inicjatywy np. o cha-
rakterze obywatelskim, zmierzyć 
należy się z przynajmniej dwoma 
problemami, które wskazali 
ankietowani. Pierwszym jest 
niski poziom debaty publicznej 
i politycznej w Polsce. Podejmo-
wać należałoby zatem inicjatywy, 
które sprzyjają podnoszeniu 
kultury dialogu na temat dobra 
wspólnego. Drugim problemem 
jest brak odpowiednich wzor-
ców oraz sposobów zachęcania 
młodych do aktywności publicz-
nej. Należałoby w związku z tym 
zadbać, by w podejmowanych 
inicjatywach publicznych młodzi 
ludzie odnajdywali inspirację do 
działania, także poprzez doce-
nianie ich aktywności.

Wyniki ankiety pozwalają 
nam wyciągnąć następujące 
wnioski.
–  od klasycznie pojmowanej 

tematyki politycznej powinno 
się trzymać z daleka, a raczej 

podejmować działania, któ-
rych hasłem przewodnim 
będzie podnoszenie jakości 
debaty publicznej – co do tej 
pory w Klubach “TP” nie było 
wystarczająco eksponowane, 
mimo że wszelkie organizo-
wane spotkania implicite do 
tego zmierzają.

–  dobrą odpowiedzią na ocze-
kiwania młodych byłaby dzia-
łalność cykliczna, obejmująca 
szkoły letnie i zimowe, przy-
gotowujące do działalności 
publicznej, zajęcia w szkołach 
średnich nt. społeczeństwa 
obywatelskiego i demokracji, 
spotkania warsztatowe oraz 
wyjazdy studyjne dla wolon-
tariuszy w ramach nagrody za 
zaangażowanie.

–  niezwykle istotny jest obszar 
działalności charytatywnej 
i związanej z partycypacją 
społeczną. Takie działania 
również są w klubach obecne, 
ciągle jednak rozproszone, 
dlatego podjęte już działania 
na rzecz ich zintegrowania  
i rozszerzenia należałoby zin-
tensyfikować.

–  hasło „zabawa” ex aequo  
z „kulturą” zebrały najwięcej 
odpowiedzi na pytanie „Jakie 
obszary działalności inspi-
rują ludzi młodych do zaan-
gażowania?”. Gdy zestawić to  
z „wyjazdami integracyjnymi” 
jako najczęściej wskazywaną 
odpowiedzią na pytanie  
o formy aktywności cieszące 
się szczególnym zaangażo-
waniem, to dostrzec można 
wyraźny sygnał, że duży 

nacisk należy położyć na inte-
grację poprzez zabawę, także 
sportową, organizowaną 
zarówno w ramach innych 
wydarzeń, jak i zupełnie 
osobne wydarzenie.

–  z odpowiedzi ankietowanych 
wynika również, że niezbędne 
jest stworzenie „Programu 
dla młodych”. Wyraźniej 
należy wskazywać na warto-
ści, które są nam bliskie oraz 
pokazać, że nasza działalność 
przekłada się na realne efekty.

–  jedna z odpowiedzi wska-
zuje też, że młodych ludzi 
niespecjalnie interesuje 
tematyka wiary i religii. Ze 
względu na fakt, że „Tygodnik 
Powszechny” jest katolickim 
pismem społeczno-kultu-
ralnym za wyznanie należy 
uznać takie podanie tematyki 
religijnej, by młodych ludzi 
co najmniej nie odstraszała, 
a najlepiej zaintrygowała. 
Metod na to należy szukać  
w powyższych propozycjach, 
umiejętnie wplatając w nie tę 
tematykę.
Ze szczegółowymi wynikami 

ankiety zapoznać się można na 
stronie projektu: http://www.
klubtygodnika.pl/projekty/
mlodzi-jakiego-swiata-chcemy
-na-jaki-nas-stac/ . Znajduje się 
tam także zapis debaty pod tym 
samym tytułem z udziałem Karo-
liny Adamskiej, Adama Kądzieli, 
Jaremy Piekutowskiego i Marty 
Walkowskiej-Lipko. Dyskusję, 
która bazowała m.in. na wyni-
kach ankiety prowadził Rafał 
Pikuła.

przewartościowań społecznych 
i politycznych zauważalnych  
i odczuwalnych w Polsce od jesieni 
ubiegłego roku. n 16 maja 2016 
r. w Gliwicach gościł Alfred 
Richter, pastor Kościoła Zielo-
noświątkowego, by rozmawiać  
o tym czy istnieje dialog pomię-
dzy kościołem rzymskokatolickim  
a zielonoświątkowym. W kolejny 
poniedziałek Anna Żarnowiecka, 
członkini gliwickiego klubu 
opowiadała o niedawno zakoń-
czonym X Zjeździe Gnieźnień-
skim, którego była uczestniczką.  
n 5 czerwca 2016 r. w Krako-
wie „O poezji, życiu i Polsce”  
z Bronisławem Majem rozmawiała 
Zofia Zarębianka. n 8 czerwca 
2016 r. o pięknie chrześcijań-
stwa, o tym czym zachwyca, zadzi-
wia czym do siebie przekonuje 
rozmawiali klubowicze w Berlinie. 
n 10-12 czerwca 2016 r. odbyły 
się V Klubowe Rekolekcje, które 
poprowadził ks. Adam Boniecki.  
n 15 czerwca 2016 r. w Klu-
bie „TP” w Rzeszowie gościł 
red. Artur Sporniak, który 
próbował odpowiedzieć na 
pytanie „Do jakiego kościoła 
przyjedzie papież Franciszek?”.  
n 22 czerwca 2016 r. we Wro-
cławiu Zbigniew Nosowski 
opowiadał o wydanej niedawno 
przez papieża Franciszka adhorta-
cji Amoris Laetitia. Gość tak pisał  
o książce papieża na portalu 
Laboratorium „Więzi”: Czy naj-
ważniejsza jest linijka – uniwer-
salny wzorzec, do którego wszyscy 
powinni się dopasować? Czy raczej 
kłaść akcent na duszpasterstwo 
z kompasem, które będzie uczyło 
samodzielnego poruszania się 
po meandrach życia? n 6 lipca 
2016 r. nad tym, czy papież 
Franciszek jest reformatorem, 
czy raczej rewolucjonistą zasta-
nawiali się uczestnicy spotkania  
w Berlinie. n 12 września 2016 r.  
w Gliwicach temat „Wielcy uczeni  
o Bogu”. Gościem był prof. Marek 
Smolik. n 18 września 2016 r. 
o działalności i duchowości bł. 
Karola de Foucauld rozmawiali 
klubowicze w kanadyjskim Lon-
don. n 23 października 2016 
r. prof. Dorota Nalepka rozma-
wiała z prof. Witoldem P. Alexan-
drowiczem z AGH o pochodzeniu 
człowieka w geologicznej skali 
czasu. Dzień później w Klu-
bie „TP” w Gliwicach rozważań  
o sumieniu podjął się o. Tomasz 
Golonka OP. n 27 paździer-
nika 2016 r. o. Marek Nawara 
i Dariusz Hybla rozmawiali  
w Rzeszowie o medytacji chrze-
ścijańskiej. n 6 listopada 2016 
r. w Krakowie gościł ks. prof. 
Alfred Wierzbicki. Spotkanie 
zatytułowane „Pan Credo pyta  
o Kościół” poprowadziła prof. 
Zofia Zarębianka. n 9 listopada 
2016 r. z okazji 80 urodzin ks. 
prof. Michała Hellera klubowicze 
z Berlina spotkali się by rozmawiać 
o relacji nauki i religii wynikającej 
z książek Jubilata. n 17 listopada 
2016 r. w Warszawie odbyło się 
spotkanie „Z szacunkiem i delikat-
nością, czyli jak? Katolik wobec 
homoseksualizmu”. 

Ciąg dalszy na str. 11

Klubowe itinerarium- Świat
(ciąg dalszy ze str. 7)

Przywiązanie do siebie, na 
stałe młodego czytelnika jest dla 
współczesnego tygodnika nie lada 
wyzwaniem. Młodym ludziom cza-
sami trudno jest nawet wymienić 
tytuły czasopism. Współczesne 
narzędzia komunikacyjne podsu-
wają młodym odbiorcom zupełnie 
inne drogi poszukiwania informa-
cji. Wystarczy wpisać w wyszuki-
warkę temat, który nas interesuje, 
reszta robi się sama. Czytamy tylko 
to, co zwraca naszą uwagę, często 
nie mając świadomości, kto stoi 
za danym materiałem. Zagubie-
nie pomiędzy faktami, opiniami, 
komentarzami przypomina biblijne 
pomieszanie języków pod wieżą 
Babel. 

Współczesne czasopisma 
mogą oczywiście się poddać, 
przyjąć zasadę, że nic się z tym 
nie da zrobić i poczekać, aż dzi-
siejsi osiemnastolatkowie staną 
się dojrzałymi ludźmi, świadomie 
wybierającymi prasę i poszuku-
jącymi rzetelnego dziennikar-
stwa. Jednak, biorąc pod uwagę, 
że za dwadzieścia lat może być za 
późno, warto już dziś myśleć, czy 
istnieją sposoby, aby młodzi ludzie 
świadomie dobierali sobie lektury 
prasowe. Nie bez znaczenia jest  
w tym przypadku rola nauczyciela, 
który powinien uczyć, jak się odna-

Mój idealny tygodnik… Młodzi o prasie
leźć w tym informacyjnym potopie. 
Daleka jestem od wizji, że współcze-
sny, młody człowiek nic nie czyta, 
ale myślę, że równie istotne jest 
to, co czyta oraz na ile refleksyjnie 
przetwarza przeczytane teksty.

Magdalena Szymańska, 
nauczyciel

Oto kilka opinii młodych 
ludzi, uczniów VI Liceum Ogól-
nokształcącego im. Ignacego 
Paderewskiego w Poznaniu na 
temat ich tygodnika marzeń.

Otwierając tygodnik chciał-
bym widzieć rzeczy przykuwające 
uwagę i takie, które sprawią, że 
gazetę będzie się czytało z przy-
jemnością. 

Jonasz

Czasem zdarza mi się przeczy-
tać artykuły udostępnione w wersji 
elektronicznej, najczęściej doty-
czące bieżących spraw, które mnie 
interesują. Gdyby miało powstać 
idealne czasopismo realizujące 
moje zainteresowania, nie mia-
łoby ono racji bytu, bo byłbym jego 
jedynym czytelnikiem. Może wła-
śnie dlatego preferuję treści inter-
netowe – jest mi łatwiej poszukać 
tego, co naprawdę lubię.

Tomasz

Idealny tygodnik dla mnie to 
taki, który prezentuje charaktery-
styczny dla siebie światopogląd, 
ale publikuje również artykuły 
osób z odmienną wizją świata. 
Chciałbym tygodników politycz-
nych, nie partyjnych.

  Hubert

W idealnym tygodniku, ocena 
zdarzeń i zjawisk powinna pozo-
stawać rzeczą czytelnika. 

Andrzej

Gdybym miała opisać mój 
idealny tygodnik, powiedziała-
bym, że powinien zawierać arty-
kuły dotyczące kultury napisane 
w przystępny, „nie-szkolny” spo-
sób, obiektywne informacje poli-
tyczne z objaśnieniem ich genezy  
i znaczenia oraz wywiady  
z ludźmi inspirującymi do podą-
żania za swoimi pasjami.

Hanna

Mój idealny tygodnik powi-
nien zawierać sprawdzoną 
wiedzę krajową i lokalną, bez 
zbędnych i górnolotnych słów 
czy wyścigów opinii. Chciałabym 
dowiadywać się z niego, rze-
czowo i konkretnie, o bieżących 
wydarzeniach.

Gabriela

Gdyby powstał mój idealny 
tygodnik, otrzymałabym niety-
pową mieszankę treści, przysto-
sowaną tylko dla mnie i niema-
jącą prawa bytu. Myśląc jednak 
całkiem realnie, idealny tygodnik 
powinien poszerzać horyzonty, 
rozwijać.

Monika

Mój idealny tygodnik byłby 
przejrzysty, dzieliłby artykuły na 
kategorie tematyczne, zawierałby 
najważniejsze opinie o polityce, 
nie tylko wewnętrznej, ale też 
międzynarodowej, posiadałby 
dział recenzji książek i filmów.

Aleksandra

Idealny tygodnik powinien 
starać się wpłynąć na czytel-
nika (także młodego), powinien 
zachęcać do poszerzenia wiedzy  
w danym zakresie.

Klaudia

Gdybym była czytelniczką 
tygodników, od tego rodzaju 
publikacji zapewne oczekiwała-
bym rzetelnych informacji oraz 
pogłębienia wiedzy na dany 
temat. Chętnie czytałabym wypo-
wiedzi ekspertów oraz wywiady  
z ciekawymi osobami.

Małgorzata 
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o opowiadanie „Wspomnienia są 
moim słodkim pokarmem”, które 
znalazło się na samym końcu 
zbioru „Romans prowincjonalny 
i inne historie”, który przygoto-
wał właśnie Wojciech Bonowicz.  
n 5 czerwca 2018 r. zaprosili-
śmy dra Radosława Ptaszyńskiego, 
biografa Stanisława Stommy, by 
wspólnie z prof. Anną Wolff-Powę-
ską porozmawiali o Polsce, Niem-
czech i Europie w myśli wybitnego 
Redaktora „TP”. Rozmowę prowa-
dził dr Paweł Stachowiak. n 26 
czerwca 2018 r. odbyliśmy spo-
tkanie organizacyjne, by omówić 
plany na kolejny rok spotkań, 
którego kulminacją miały być 
obchody 10-lecia Klubu „TP”  
w Poznaniu. n 29 sierpnia 2018 
r. Czy „w Polsce rządzi Konsty-
tucja, a nie Ewangelia”? Czy 
słusznie? Czy jest to może powód 
do oburzenia? - tymi słowami 
rozpoczyna pierwszy felieton  
w rubryce Ipso Iure Dominik Gajda. 
Rubryce szczególnie ważnej, 
gdyż, jak słusznie pisze sam autor  
w aktualnym szumie medial-
nych półprawd, przekłamań  
i manipulacji, a czasem wręcz 
prymitywnego bełkotu, zwłasz-
cza co do obowiązującego stanu 
prawnego, refleksja nad pra-
wem oraz sprawiedliwością 
wydaje się szczególnie doniosła.  
n 11 września 2018 r. spotkali-
śmy się, by po raz ostatni wspól-
nie rozmawiać o książce „Tisch-
ner czyta Katechizm”, bowiem 
na początku października, pod-
czas Zjazdu klubów w Krakowie 
miało się odbyć spotkanie pod-
sumowujące wspólną lekturę.  
n 1 października 2018 r. odbyła 
się kolejna Kawiarenka Klubu 
„TP”, tym razem o katolicyzmie  
w Niemczech. Spotkanie prowa-
dził prof. Tomasz Budnikowski.
n 5 listopada 2018 r. spo-
tkaliśmy się w kolejnej Kawia-
rence Klubu „TP”, by rozmawiać 
o Biblii i nowej ewangelizacji 
wobec nauk przyrodniczych. Spo-
tkanie prowadził nasz klu-
bowicz, prof. Jerzy Janczak. 
n 28 listopada 2018 r. gościł  
u nas ks. prof. Alfred Wierz-
bicki. Najpierw na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM 
odbyło się seminarium zatytuło-
wane „Kiedy papież przeprasza”, 
natomiast wieczorem, wspólnie  
z Wojciechem Bonowiczem uczest-
niczył w spotkaniu „Jan Paweł II 
i Tischner o Kościele, wolności  
i grzechu”. Rozmowę moderował 
Szymon Bojdo. n 3 grudnia 2018 
r. kolejna Kawiarenka Klubu 
„TP” poświęcona była tematowi 
Judaizmu w nauczaniu Kościoła 
katolickiego. Gościem był ks. 
prof. Waldemar Szczerbiński. 
n 6 grudnia 2018 r. Poznań 
odwiedziła Justyna Sobolew-
ska po to, byśmy mogli po raz 
kolejny rozmawiać o Kornelu 
Filipowiczu. Redaktor „Polityki” 
przygotowuje właśnie biografię 
pisarza. Sobolewska gościła na 
dwóch spotkaniach – najpierw ze 
studentami na Wydziale Filologii 
Polskiej i Klasycznej UAM, następ-
nie w Bibliotece Uniwersyteckiej  
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Klubowe itinerarium- Poznań
(ciąg dalszy ze str. 6)

Zwrot „Prawdziwy Patrio-
ta” obija się nam o uszy  

w ostatnim czasie zdecydowa-
nie zbyt często, do tego stop-
nia, że za każdym razem, gdy 
go słyszę, pozwalam już sobie 
tylko na ironiczny grymas. Kto 
bowiem ma decydować, czy ak-
urat ten Kowalski spod piątki 
jest tym już wręcz legendarnym 
PRAWDZIWYM patriotą. I co to 
właściwie znaczy? Czy dzielimy 
patriotów na tych prawdzi-
wych i fałszywych? Nie! Słowo 
patriotyzm i patriota zostały  
w ostatnim czasie, dzięki medi-
om oraz politykom wypaczone i 
to do tego stopnia, że dla wielu 
ludzi patriota nie kojarzy się  
z nikim innym, niż narodow-
cem wymachującym basebal-
lem niczym skrzydlaty husarz 

Spojrzenie (odrobinę krytyczne) na współczesny patriotyzm
antoni polak

szablą na jego patriotycznej 
bieliźnie. 

Uważam, że żadna z definicji 
patriotyzmu, o jakich się ostatnio 
słyszy, nie jest prawdziwa. Wielu 
ludzi postrzega patriotę jako 
kogoś, kto o każdej godzinie dnia 
i nocy jest gotowy oddać życie za 
swój naród, kogoś kto będzie wal-
czył o nasz kraj, póki starczy mu 
sił. To postrzeganie patriotyzmu 
nie jest błędne, bo jeszcze kilka-
dziesiąt, a nawet kilkaset lat temu 
to właśnie cechowało tychże 
patriotów. Pamiętajmy jednak, że 
czasy się zmieniły, kultura poszła 
do przodu, a my mamy przywilej 
żyć we względnie bezpiecznym  
i niezależnym państwie. 

Co to oznacza dla patrio-
tyzmu? Mniej więcej tyle, że 
jak wszystko w naszej kulturze 

powinien ewoluować. W obec-
nych czasach na niewiele zda-
dzą się ludzie, którzy zrobią 
wszystko, by walczyć zbrojnie  
o Polskę, choć, niestety, to właśnie 
o tych wojownikach z pałami sły-
szymy najczęściej. Patriotą każdy 
ma prawo być na swój sposób  
i w moim postrzeganiu niemoż-
liwe jest stworzenie jednej i tylko 
jednej definicji patrioty. Patriotą 
określiłbym osobę, która godnie 
reprezentuje nasz kraj za gra-
nicą, ale nie biegając w odzieży 
patriotycznej, tylko wykazując 
się manierami i obyciem, respek-
tującą inną kulturę, jednocześnie 
nie wstydząc się własnej. Patriotą 
jest także biegacz, który podczas 
treningu zbierze siatkę butelek, 
których całkiem sporo w lasach, 
i wyrzuci do kosza. Patriotką jest 

kobieta walcząca o swoje prawa, 
by uczynić ten kraj przystępnym 
dla osób obu płci i wszelkich 
narodowości. Patriota to każdy, 
kto nawet nieświadomie i nawet 
w najmniejszym stopniu dba  
o nasz kraj, o Polskę, i sprawia, 
że życie tu jest choć odrobinę 
łatwiejsze. 

Uznanie siebie za „prawdzi-
wego patriotę” jest jak rozpoczy-
nanie konwersacji od stwierdze-
nia, że jest się inteligentnym. Niby 
nikt tego nie kwestionuje, ale 
lepiej, gdy o prawdziwości tych 
zdań świadczą czyny, nie słowa.

Antoni Polak (ur. 2001) - uczeń 
klasy II w VI Liceum Ogólno-
kształcącym im. I. J. Paderew-
skiego w Poznaniu.

W poniedziałek, 4 marca  
w VI Liceum Ogólnoksz-

tałcącym im. I. J. Paderewskiego 
w Poznaniu, odbyło się spotkanie 
profesora Pawła Stachowiaka  
z Wydziału Nauk Politycznych i 
Dziennikarstwa UAM z młodzieżą 
z klas trzecich i drugich na tem-
at „Współczesny patriotyzm – 
więzy krwi czy kultury?”. Bardzo 
świadomie używam określen-
ia spotkanie, bo nie miało ono 
charakteru wykładu. Prof. Sta-
chowiak stworzył przestrzeń dys-
kusji, wątpliwości i trudnych do 
rozwiązania problemów. 

Temat wybrali sami ucznio-
wie, którzy stając na progu doro-
słości nierzadko nie potrafią 
odpowiedzieć przede wszystkim 
sobie, co dla nich oznacza patrio-
tyzm. Z jednej strony poprzez 
kształcenie polonistyczne i histo-

Patriotyzm – więzy krwi czy kultury?
magdalena szymańska

ryczne poznają model patrioty-
zmu związany z poświęceniem dla 
ojczyzny, również w najbardziej 
radykalnej formie, czyli oddania 
własnego życia. Z drugiej strony 
współczesny świat nieustannie 
podsuwa młodemu człowiekowi 
pomysł na życie polegający na 
realizacji siebie, własnych pla-
nów; najczęściej związane jest to  
z unikaniem poświęcenia czego-
kolwiek dla drugiej osoby, a tym 
bardziej dla abstrakcyjnej idei 
ojczyzny. Czy to, że młodzi ludzie 
są gotowi, a nawet marzą o tym, 
aby część swego życia spędzić poza 
granicami kraju poznając innych 
ludzi i inne kultury, zdobywając 
wykształcenie i doświadczenie, 
konfrontując polski sposób widze-
nia świata z innym czy wreszcie 
zarabiając pieniądze, świadczy  
o tym, że nie są patriotami? 

Myślę, że wielu Paderko-
wiczów przyszło na rozmowę  
z prof. Stachowiakiem z nasta-
wieniem, że poznają odpowiedź 
na postawione w temacie spo-
tkania pytanie, że wyjdą bardziej 
pewni tego, jak powinien wyglą-
dać patriotyzm współczesnego 
młodego Polaka. Tymczasem 
jedyną pewną myślą jest ta, że 
współczesny patriotyzm to kwe-
stia bardzo trudna, uwikłana  
w doświadczenia historyczne, 
zapętlona we współczesne 
spory polityczne i społeczne, to 
problem bardzo indywidualny 
i decyzja bardzo osobista, choć  
w tle pozostaje zawsze szacunek 
dla tych innych, dla tych obcych. 

Profesor Stachowiak posta-
wił wiele trudnych problemów 
do rozważenia. Zaczynając od 
Mickiewicza, wieszcza naro-

dowego, dla którego Litwa jest 
ojczyzną, poprzez fikcyjnego 
Niemca, mieszkającego w Pol-
sce, który uważa się za polskiego 
patriotę, a kończąc na Polaku uro-
dzonym tu i mówiącym językiem 
polskim, któremu sprawy ojczy-
zny są zupełnie obojętne. Poniżej 
przedstawiamy dwie uczniow-
skie refleksje po spotkaniu z prof. 
Stachowiakiem. Wszelkie wątpli-
wości i nieoczywistości zostały 
opisane przez Jakuba Jacaszka,  
a w pracy Antoniego Polaka 
można znaleźć bardziej zradyka-
lizowane osobiste refleksje.

Magdalena Szymańska (ur. 1973) 
nauczyciel języka polskiego w VI 
Liceum Ogólnokształcącym im. 
I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Według definicji patriotyzm 
to postawa szacunku, 

umiłowania i oddania własnej 
ojczyźnie oraz chęć ponoszenia 
za nią ofiar i pełna gotowość do 
jej obrony. Jednak definicja jest 
tylko definicją i pokazuje idealną 
wersję tego poglądu.

Obecnie słowo patriotyzm 
jest źle definiowane i całkowicie 
odizolowane od współczesnych 
potrzeb społeczeństwa. Każda 
grupa społeczna lub obóz zwolen-
ników którejś z partii politycznych 
ma swój własny, odrębny pogląd 
na patriotyzm. Spór między poglą-
dami tych grup można porównać 
do Heglowskiego tragizmu racji 
cząstkowych, z wyjątkiem tego, 
że pokonany pogląd nie jest nisz-
czony całkowicie, a za pomocą 
tego zwycięskiego sprawowane 
są rządy w państwie. Swoją defi-
nicję patriotyzmu, zmierzającego 
już skrajnie w stronę nacjonali-
zmu, mają narodowcy. Własną 
definicję piszą również anarchiści,  
a także konserwatyści, centryści, 
liberałowie. Każda ta idea zawiera  
w sobie część wspólną, w której 

Czym jest współczesny patriotyzm?
jakub jacaszek

jest zawarta troska o państwo  
i szacunek do niego. To, czy ta idea 
jest respektowana, czy nie, zależy 
już od samych reprezentantów. 

Współczesny patriotyzm 
przejawia się też w innych dzie-
dzinach aniżeli koncepcje poli-
tyczne. Polski patriota czasem 
kupuje polskie produkty spo-
żywcze lub/i elektroniczne. Takie 
działanie jest obiektywnie dobre, 
ponieważ wspiera miejscowe 
biznesy i nie godzi w inne. Każde 
działanie mające na celu poprawę 
sytuacji ekonomiczno-gospo-
darczej rodaków lub ojczyzny 
jest działaniem w pełni patrio-
tycznym. Inną kwestią jest bez-
warunkowe wsparcie polskich 
sportowców, tylko dlatego, że są 
Polakami/mają polskie korze-
nie. Wizerunki znanych Polaków 
wykorzystuje wtedy popkultura, 
Pudzian reklamuje materiały 
budowlane, skoczkowie – cze-
koladę. Czasem dochodzi też do  
o wiele bardziej szkodliwych sytu-
acji. Zofia Klepacka – mistrzyni 
świata w windsurfingu, stała się 
prawicową twarzą w walce ze śro-

dowiskami LGBT. „Gazeta Polska” 
i portal „wPolityce.pl” w krótkim 
czasie zamieściły kilka artykułów 
dotyczących jej osoby, przedsta-
wiając ją jako prawdziwą Polkę  
i jako autorytet. Jednym słowem 
jako polska mistrzyni świata  
w windsurfingu nie może być ina-
czej postrzegana. W takich sytu-
acjach dochodzi do wypaczenia 
wartości patriotycznych i bycia  
o krok od przejścia do idei nacjo-
nalistycznych i zasilenia grupy 
tzw. „prawdziwych Polaków”.

A kim są ci prawdziwi 
Polacy? Mam wrażenie, że tego 
nie wiedzą nawet sami zainte-
resowani. Czy są to sportowcy? 
Czy są to ci, których przodkowie 
walczyli zbrojnie dla Polski? 
A może osoby, które obecnie 
chcą oddać życie za ojczyznę 
lub przyczyniają się do rozwoju 
gospodarczego/kulturowego/
społecznego Polski? Czy są to 
osoby, czy może już same idee, 
które gdzieś podczas pogoni 
za nimi, zatraciły swoje pier-
wotne znaczenie i dziś już są 
tylko mrzonką, cieniem samych 

siebie? Czy patriotyzm jest dziś 
nam w ogóle potrzebny?

Radykalny na pewno nie. 
Współcześnie nikt nie musi odda-
wać życia za ojczyznę. Niepo-
trzebne są takie działania, Polska 
nie stoi na skraju konfliktu zbroj-
nego, na szczęście! Odnoszę wra-
żenie, że pewne grupy chcą zostać 
po prostu dostrzeżone, dlatego się 
radykalizują. Widać to na przy-
kładzie młodzieży z dumą noszą-
cej odzież patriotyczną. Widać to 
po blokowaniu parad równości. 
Widać to w przemocy powodo-
wanej ksenofobią. Nacjonalizm 
w wydaniu współczesnych nam 
ugrupowań ogranicza rozwój spo-
łeczeństwa wolnego i wielokultu-
rowego. Próbuje zamknąć się na 
podstawowe prawa człowieka. 
Władza w rękach nacjonalistów 
może doprowadzić do konfliktów, 
nawet wojny. Sytuacja sprzed 80 
lat nie ma prawa się powtórzyć. 

Jakub Jacaszek (ur. 2002) - 
uczeń klasy II w VI Liceum Ogól-
nokształcącym im. I. J. Paderew-
skiego w Poznaniu.
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„Zranieni w Kościele”.
 Inicjatywa nadziei

paweł stachowiak

Zlekceważyliśmy i opuściliśmy 
maluczkich. […] Cierpienie tych 
ofiar to skarga, która wznosi się do 
nieba, dotykająca duszy, a która 
przez długi czas była ignorowana, 
ukrywana lub wyciszana. […] Jako 
Lud Boży jesteśmy wezwani, by 
wziąć na siebie ból naszych braci 
zranionych na ciele i na duszy”.
Papież Franciszek, „List do Ludu 
Bożego”, sierpień 2018 r.

Co powinien uczynić kato-
lik, zatroskany o Kościół, 

który jest jego domem, w sytu-
acji dramatycznych doniesień  
o grzechach popełnionych przez 
pasterzy wobec tych maluczkich, 
najbardziej godnych troski  
i obrony. Jakże łatwo jest wy-
buchnąć oburzeniem, poddać  
w wątpliwość sens istnienia całej 
wspólnoty zhańbionej występ-
kiem i hipokryzją. Jakże prosto 
zademonstrować swoje oburze-
nie i dystans wobec Kościoła. Czy 
oburzenie i dystans są postawą 
jedynie właściwą? Czy zademon-
strowanie abominacji wobec 
tych wynaturzeń wystarczy? Czy 
daje nam moralne alibi, pozwala-
jące zachować moralną czystość? 
Stajemy wobec tych pytań dziś, 
gdy pojawia się inicjatywa nie 
ograniczająca się do oburzenia 
i potępienia, ale proponująca 
konkretne działania, świadcząca, 
że Kościół nie pozostaje obojętny 

wobec własnych grzechów. Klub 
Inteligencji Katolickiej w Warsza-
wie, Laboratorium „Więzi” i Fun-
dacja Pomocy Psychologicznej 
Pracownia Dialogu we współpra-
cy z Centrum Ochrony Dziec-
ka przy Akademii Ignatianum, 
Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, 
Fundacją Stop Przedawnieniu 
oraz z wybranymi psychologa-
mi, terapeutami, duszpasterzami  
i prawnikami, powołuje telefon 
zaufania i wsparcia dla osób dot-
kniętych przemocą seksualną  
w Kościele: „Zranieni w Kościele”. 
Wszelkie informacje dotyczące 
tej inicjatywy można znaleźć na 
stronie: https://zranieni.info/.

Trudno znaleźć bardziej wła-
ściwą i odpowiedzialną drogę, 
którą winny podążać środowiska 
identyfikujące się z Kościołem, 
wobec tajemnicy zła, przenika-
jącej do Jego wnętrza. Można 
odnieść wrażenie, że środowi-
ska „katolicyzmu otwartego” 
przyjmują wiadomości o kolej-
nych skandalach pedofilskich  
w Kościele z jakąś dozą perwer-
syjnej satysfakcji pomieszanej  
z bólem, uczuciem, które  
w języku niemieckim nazy-
wane jest słowem „Hassliebe”, 
nienawiść zespolona z miło-
ścią. Kościół, którego czujemy 
się dziećmi, rozczarowuje nas, 
odrzuca, choć jednocześnie prze-
cież pozostaje naszą u wspólnotą. 

Bolą nas Jego rany, ale wciąż je 
rozdrapujemy, bo są przecież  
w istocie nasze.

Samo rozdrapywanie, ciągła 
krytyka i dystansowanie się, pro-
wadzą jedynie ku odejściu, zane-
gowaniu wspólnoty z Kościołem. 
Już nie jesteśmy zatroskani o los 
naszej wspólnoty, ale odżegnu-
jemy się od niej, odwracamy się 
wobec dramatycznego kryzysu. 
Inicjatywa warszawska idzie 
wbrew takiej postawie. Uświa-
damia nam, jak można pozostać 
we wspólnocie z Kościołem jed-
nocześnie pokazując swój brak 
akceptacji dla postaw wielu Jego 
przedstawicieli. Pokazuje, że 
skuteczne są nie tyle potępienia, 
ale przede wszystkim konkretne 
działania wspomagające ofiary 
kościelnej „omerty”, zmowy 
milczenia. Dopóty, dopóki nie 
przekonamy ofiar molestowa-
nia seksualnego przez duchow-
nych o potrzebie wyznania całej 
prawdy wobec świeckich orga-
nów wymiaru sprawiedliwości, 
nie dokonamy zasadniczego 
kroku ku oczyszczeniu naszej 
wspólnoty. Inicjatywa „Zranieni w 
Kościele” jest pierwszą, która pra-
gnie uwzględnić traumatyczne 
doświadczenia osób dotkniętych 
seksualną przemocą w Kościele, 
poczuwających się mimo to do 
wspólnoty z Nim. To ci, których 
wiarę i wielkoduszność trzeba 

docenić, jako wzorcową. Uczynić 
wszystko aby pozostali z nami we 
wspólnocie Kościoła.

Nasze dzisiejsze doświad-
czenia, zgorszenie postawą 
wielu pasterzy, nie są w per-
spektywie historycznej niczym 
nowym. Dzieje Kościoła sta-
wiają nas wobec nieprawo-
ści daleko większych niż to 
czego jesteśmy świadkami dziś. 
Wszelako zawsze gdy zdawało 
się, że jesteśmy na krawędzi 
przepaści przychodziła idea  
i ludzie dający nadzieję. Tak było 
choćby wówczas gdy Franciszek  
z Asyżu przybył na dwór Inno-
centego III i poprosił o akcep-
tację swych szalonych pomy-
słów Opatrzność powoływała  
w chwilach kryzysu ludzi 
dających nadzieję, wyzwa-
lających aktywność nowej 
epoki. Spójrzmy na nasz 
dzisiejszy kryzys właśnie  
w taki sposób, jako oczyszczającą 
nadzieję przyszłości. „Zranieni  
w Kościele” są tego świadec-
twem.

Paweł Stachowiak  (ur. 1965) 
- profesor w Zakładzie Historii 
Najnowszej WNPiD UAM. Autor 
książki „Korzenie katolicyzmu 
endeckiego. Nacjonalistyczna 
wizja religii i Kościoła w Polsce 
w latach 1887 – 1927”. Członek 
Klubu „TP” w Poznaniu.

Klubowe itinerarium- Świat
(ciąg dalszy ze str. 9)

n 19 listopada 2016 r. Klub 
„TP” w London wspominał 
twórczość niedawno zmarłego 
reżysera Andrzeja Wajdy. n 24 
listopada 2016 r. w Klubie „TP” 
w Gliwicach o liberalizmie papieża 
Franciszka mówił o. Paweł 
Gużyński. n 11 grudnia 2016 
r. o „Laskach – miejscu niezwy-
kłym” opowiadała w rozmowie 
z prof. Karolem Tarnowskim 
prof. Elżbieta Przybył-Sadowska.  
n 13 grudnia 2016 r. wro-
cławski Klub „TP” gościł Józefa 
Piniora, a dzień później w Berlinie 
klubowicze, zainspirowani roz-
mową Błażeja Strzelczyka z ks. 
Adamem Szostkiem MIC „Kościół 
i dobra zmiana” zorganizowali 
dyskusję pod tym samym tytułem. 
n 2 lutego 2017 r. w Berlinie 
odbyła się dyskusja „Zakaz handlu 
w niedzielę. Argumenty i strony  
w dyskusji oraz sytuacja w Euro-
pie”. n 6 lutego 2017 r. w Gliwi-
cach gościł o. Szymon Piotr Jan-
kowski z parafii grekokatolickiej 
w Krakowie. n 9 lutego 2017 r.  
w Klubie „TP” w Warszawie  
o tym jak reagować na język nie-
nawiści mówili Bogdan Białek  
i Jarosław Ziółkowski. n 18 
lutego 2017 r. Klub w London 
przyłączył się do świętowania 
Roku Sienkiewicza organizując 
spotkanie wokół twórczości Nobli-
sty. n 2 marca 2017 r. klubowi-
cze berlińscy zastanawiali się 
co zrobić z językiem nienawiści.  
n 6 kwietnia 2017 r. ponow-
nie w Berlinie rozmawialiśmy 
o umiarze jako drodze do osią-
gnięcia szczęścia. n 25 kwietnia 
2017 r. w Warszawie Maria Roga-
czewska, Paula Sawicka, ks. Alfred 
Wierzbicki i Jerzy Sosnowski 
zastanawiali się jak być przyzwo-
itym w niespokojnych czasach. 
n 11 maja 2017 r. we Wrocła-
wiu „To bee or not to bee czyli  
o tym, co szkodzi pszczołom” opo-
wiadała prof. Małgorzata Cebrat, 
członkini wrocławskiego Klubu, 
zawodowo biolog molekularny  
z wrocławskiego oddziału Pol-
skiej Akademii Nauk. n 25 maja 
2017 r. odbyło się pierwsze spo-
tkanie organizacyjne Klubu „TP”  
w Zielonej Górze. n 31 maja 
2017 r. zaprosiliśmy na kolejną 
debatę w ramach cyklu spotkań 
na 10-lecie Klubów „TP”. O tym, 
czy zmierzamy ku demokracji 
nieliberalnej rozmawiali Tomasz 
Sawczuk, Aleksander Smolar  
i Jadwiga Staniszkis. Spotkanie 
prowadził Mateusz Luft. n 28 
maja 2017 r. odbyło się spo-
tkanie z ks. Adamem Bonieckim  
w Krakowie wokół książki 
„Powroty z bezdroży”. n 1 
czerwca 2017 r. w Berlinie odbyła 
się rozmowa o trudnej sztuce 
bycia sobą. n 9-11 czerwca 
2017 r. kolejne, VI Klubowe 
Rekolekcje, które poprowadził ks. 
Adam Boniecki. n 13 czerwca 
2017 r. gościem Klubu „TP” w Gli-
wicach był ks. Wojciech Lemański.  
n 18 czerwca 2017 r. odbyły 
się główne obchody 10-lecia Klu-
bów „Tygodnika Powszechnego” 
z tej okazji zorganizowaliśmy  
w Łodzi, a więc w kolebce klubów  

Ciąg dalszy na str. 13
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Kieślowski: nowe czasy, 
ten sam „przypadek”?

Krzysztof Kieślowski wyda-
je się dziś być reżyserem 

już tylko przywoływanym oko-
licznościowo. Dla dojrzalszych 
widzów stanowi wspomnienie  
o międzynarodowej karier-
ze, zbyt wcześnie zakończonej 
tragicznymi efektami zgubnego, 
nikotynowego nałogu. Podobnie 
o Kieślowskim napomykają me-
dia, czyniąc cyklicznie wspominki 
o rocznicy śmierci, czy, ostatnimi 
czasy, porównując do Pawła Paw-
likowskiego – wschodzącej „gwi-
azdy” światowej reżyserii. Młodzi 
– jak się wydaje – o Kieślowskim 

nie wiedzą nic lub wiedzą bardzo 
niewiele. Trudno się zresztą dz-
iwić – sensualne, moralistyczne  
i nieśpieszne kino Kieślows-
kiego ustąpiło pola zupełnie 
nowym filmowym trendom  
w sztuce. Dość rzec, że w 1994 
słynny „Czerwony” kończący 
francuską trylogię przegrał Złotą 
Palmę w Cannes z wywracającym 
świat filmu do góry nogami Quen-
tinem Tarantino. Czy można było 
sobie wyobrazić bardziej bru-
talne zderzenie starego z nowym?

Szkoda Kieślowskiego.  
W szczególności, że jego poli-

jakub jakubowski

tyczne diagnozy okresu niepo-
koju moralnego zdają się wytrzy-
mywać próbę czasu i zachowują 
świeżość i uniwersalność, której 
próżno szukać u innych polskich 
„mistrzów”, zbyt dookreślonych 
pokoleniowo, by udało się w pełni 
zrozumieć podejmowane w ich 
kinie dylematy przez przedstawi-
cieli pokoleń „YZ”. 

W dwubiegunowym, szarym 
świecie lat 80., politycznie roz-
dartym między władzą a opozy-
cją, reżyser pozostawał politycz-
nie nieokreślony. W momencie, 
kiedy wszystko było już jasne, 
znane były powszechnie czarne 
charaktery i pozytywni bohatero-
wie tych lat, Kieślowski opozycji  
w sposób jednoznaczny nie poparł. 
Nie wspierał też jawnie władzy. 
Jego głos w „Przypadku” i „Bez 
końca” to albo polityczne hamle-
tyzowanie, albo krytyka każdej 
ze stron. Wiecznie ganiący Kie-
ślowskiego Zygmunt Kałużyński 
uznał nawet w swojej recenzji 
do tego drugiego obrazu, że sta-
nowi on obelgę właściwie dla 
wszystkich, a przez to – także 
dla widza. 

Przyjaciele mieli o to do 
niego pretensje, a sam Kie-
ślowski popadł na wiele lat w 
poczucie artystycznego nie-
spełnienia, niezrozumienia i 
niedocenienia. Zdaje się, że po 
tym trudnym czasie odrzuce-
nia, już nigdy nie nabrał pew-
ności siebie, nawet jako artysta 
wychwalany pod niebiosa na 
największych światowych festi-
walach filmowych. 

Wydaje się również, że odna-
leźć można wiele analogii mię-
dzy peerelowską smutą lat 80.,  
a współczesną sytuacją poli-
tyczną, gdzie jasny podział na 
„my” i „oni” stawia wielu przed 
trudnymi wyborami. W sytuacji 
tak głębokiego konfliktu, środowi-
skowej presji, każde uchylanie się 
od konkretnej odpowiedzi staje się 
podstawą do oskarżeń o tchórzo-

stwo lub, co gorsza, zdradę.    
Tymczasem, pokora sokra-

tejskiego „wiem, że nie wiem 
nic” być może stanowi dziś jeden  
z najprostszych, ale jednocześnie 
największych aktów odwagi tych, 
którzy mają śmiałość powiedzieć: 
„to nie jest takie proste”. Konfor-
mizm nie musi wszak jednocze-
śnie oznaczać aktu poddania się 
opresyjnej władzy; zawsze należy 
spróbować zrozumieć człowieka, 
jego motywacje i dylematy, jego 
dramaty i rozterki – tako rze-
cze wychowany na dokumencie 
Kieślowski. Dziś, obserwując np. 
autocenzorskie zapędy dzien-
nikarzy, naukowców czy ludzi 
Kościoła, warto wrócić do próby 
oceny podobnych postaw, które 
mecenas Mieczysław Labrador, 
jedna z głównych postaci „Bez 
końca” zilustrował zdaniem: 
„Pomiędzy zaprzeć się a nie zapie-
rać jest jeszcze dużo miejsca”.   

***
Do tego dylematu Kieślow-

ski kilkukrotnie wraca, pokazując 
chociażby w „Przypadku” trzy 
życiowe drogi, wszystkie pełne 
pułapek i niebezpieczeństw. 
Spróbujemy się z tym gordyjskim 
węzłem moralnym zmierzyć pod-
czas dwóch spotkań: 26 marca  
o godz. 17:00: w Sali Śniadeckich 
Collegium Maius (Fredry 11), roz-
mawiając z Katarzyną Surmiak
-Domańską (autorką wydanej 
w 2018 roku biografii Kieślow-
skiego) oraz w szerszym gronie 
podczas, pokazu „Przypadku”  
w Kinie Pałacowym (tego samego 
dnia o 20:00).

Jakub Jakubowski (ur. 1986) 
– doktor nauk społecznych  
i adiunkt na Wydziale Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa UAM  
w Poznaniu, gdzie współprowadzi 
m.in. zajęcia poświęcone tema-
tyce kina politycznego. Współ-
twórca platformy ProScholars.pl 
– projektu popularyzacji dorobku 
naukowego w internecie.

UAM na spotkaniu otwartym, które 
prowadził dr Filip Biały.
n 7 stycznia 2019 r. podczas 
kolejnej Kawiarenki Klubu 
„TP” podjęliśmy temat Pream-
buły do Konstytucji RP, której 
autorem jest Stefan Wilkano-
wicz, działacz katolicki, wielo-
letni redaktor Miesięcznika ZNAK  
i „Tygodnika Powszechnego”. 
Okazją do tej rozmowy były 95-te 
urodziny Stefana Wilkanowicza, 
które Jubilat obchodził 3 stycznia.  
n 17 stycznia 2019 r. prof. 
Krystyna Bartol i prof. Dorota 
Piontek dyskutowały o książce  
Mary Beard „Kobiety i władza. 
Manifest”. Rozmowę prowa-
dził Filip Biały, który w recenzji  
tak pisał: Książka Mary Beard, 
historyczki starożytności, wybit-
nej popularyzatorki wiedzy 
historycznej i intelektualistki 
publicznej, jest zaproszeniem do 
krytycznego oglądu odziedziczo-
nych przez nas i bardzo często 
nieuświadomionych wzorców 
myślenia o kobietach i ich roli  
w społeczeństwie. Jest też bardzo 
osobistym świadectwem kobiety 
wciąż zmagającej się z wezwa-
niami, aby „siedziała cicho”. 
n 4 lutego 2019 r. połączyliśmy 
klubową kawiarenkę z inaugu-
racją wspólnego czytania nowej 
lektury, jaką jest zbiór esejów 
ks. Grzegorza Strzelczyka zaty-
tułowany „Po co Kościół”. Więcej  
o klubowym „Wspólnym czyta-
niu” dowiedzieć się można na 
stronie www.KlubTygodnika.
pl/wspolne-czytanie, zaś idea 
klubowej kawiarenki opisu-
jemy na stronie www.KlubTy-
godnika.pl/kawiarenka. Gorąco 
zapraszamy do udziału w obu 
inicjatywach – w Poznaniu 
kawiarenki odbywają się zwykle  
w pierwszy poniedziałek mie-
siąca! n 4 marca 2019 r. pod-
czas kolejnej Kawiarenki 
Klubów „TP” rozmawialiśmy 
o dialogu Jerzego Turowicza  
z Karolem Wojtyłą. Spotkanie 
prowadził już profesor Paweł 
Stachowiak (gratulujemy!). 
Okazją do tej rozmowy była 
niedawna 20. rocznica śmierci 
Jerzego Turowicza. Więcej  
o Jerzym Turowiczu można 
przeczytać na portalu JerzyTu-
rowicz.pl stworzonym przez 
Fundację Jerzego Turowicza. 
Spory wkład w powstanie tego 
miejsca w internecie mieli 
członkowie naszego Klubu.  
n 23-26 marca 2019 r.  
w tych dniach przygotowaliśmy 
szereg wydarzeń związanych  
z 10-leciem Klubu „TP”  
w Poznaniu. 

Klubowe itinerarium- Poznań
(ciąg dalszy ze str. 10)

Takiego Tygodnika chcę!
Żyjemy w czasach, kiedy me-

dia nagminnie zapisują się 
do jednej lub drugiej partii. 
Stają się często klakierami, 
operując politycznym przeka-
zem dnia. Zapominają o swojej 
roli, wierząc, że sojusz z poli-
tykami zapewni im sprzedaż 
i stałą grupę odbiorców. Mało 
jest mediów idących swo-
ją własną drogą, krytycznie  
i z dystansu patrzących na rzec-
zywistość. Mało jest mediów 

pluralistycznych, będących 
płaszczyzną prawdziwej debaty. 

A ja chcę właśnie takiego 
„Tygodnika”! Świadomego swo-
jej tożsamości, ale jednocześnie 
otwartego na świat i inaczej 
myślących. Chcę „Tygodnika” 
przyciągającego na łamy ludzi z 
różnych środowisk, których łączy 
podstawowa cecha – umiejętność 
rozmowy. Jako czytelnik chcę mieć 
możliwość samodzielnego wyro-
bienia zdania, na podstawie rzetel-

sebastian kierzek

nie przedstawionych faktów. Chcę 
publicystyki, której celem jest tro-
ska o dobro wspólne, a nie bezre-
fleksyjne uderzanie w tych, którzy 
nie są tacy jak autor tekstu. Tylko 
wtedy będę mógł powiedzieć 
słowami Władysława Bartoszew-
skiego, że „Tygodnik” jest „moją 
ojczyzną z wyboru”. Zbyt ideali-
styczne? Być może, ale warto w 
życiu wysoko stawiać poprzeczkę. 
Dziennikarzom „Tygodnika” każ-
dego dnia przychodzi mierzyć się 

Chcesz być na bieżąco ze 
spotkaniami organizowa-
nymi przez Klub „Tygodnika 
Powszechnego” w Pozna-
niu? 
Napisz na adres poznan@
klubtygodnika.pl i zaznacz 
w treści e-maila, że chcesz, 
aby Twój adres znalazł 
się na liście wysyłkowej 
naszego Klubu!

ze spuścizną Jerzego Turowicza. 
Czy tę poprzeczkę da się pod-
nieść wyżej? Ja naprawdę wciąż 
wierzę w dobre dziennikarstwo. 
„Tygodnik Powszechny” mnie  
w tej wierze umacnia.

Sebastian Kierzek (ur. 1993) – 
absolwent Wydziału Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa UAM. 
Autor pracy magisterskiej „Rola 
polskiej inteligencji w procesie 
pojednania polsko-niemieckiego”.
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józefa hennelowa

Obietnica na przyszłość*
Od dwudziestu lat nie ma 

między nami Jerzego Turo-
wicza – wybitnego publicysty, 
redaktora naczelnego „Tygod-
nika Powszechnego” w latach 
1945–1999. Dzisiaj możemy 
wspominać, jaki był. Im bardziej 
wierne i rzetelne są te opowieś-
ci, tym bardziej istotne. Chodzi 
przecież o twórcę zespołu re-
dakcyjnego, złożonego przede 
wszystkim z ludzi świeckich, 
który wziął odpowiedzialność 
za wydawanie pisma adresowa-
nego do katolików świeckich,  
a służącego całemu Kościołowi 
powszechnemu. I to w Polsce 
powojennej, z jej wszystkimi tra-
gediami i sprzecznościami, doś-
wiadczaniem zła nie dającego się 
z niczym porównać i nieustan-
nym otwieraniem się na tajemni-
cę powołania.

Ci, którzy Jerzego nie 
poznali, dzięki wspomnieniom 
jego przyjaciół i współpracowni-
ków mogą szukać w nim wzoru, 
który powinien stać się nakazem 
i powinnością. Można kontynu-
ować dziedzictwo wieloletniego 
redaktora naczelnego „Tygo-
dnika Powszechnego”. Choćby  
w taki sposób, jak przyznawa-
nie Nagrody Jerzego Turowicza, 
którą w tym roku uhonorowano 
poezję, a konkretnie Ewę Lip-
ską. Można wreszcie połączyć tę 
kontynuację z tajemnicą modli-
twy (jak to się stało w niedzielę 
27 stycznia, kiedy dokładnie  
w dniu rocznicy śmierci Turo-
wicza, została odprawiona msza  

w jego intencji w krakowskiej 
bazylice dominikanów). Przy 
ołtarzu nie ma już powodu 
przedstawiać nazwisk dawnych 
przyjaciół albo wielkości doko-
nań. Liczą się ludzie: ci, którzy 
sprawują Eucharystię, oraz ci, 
których ręce w tym właśnie miej-
scu wymieniają uścisk na znak 
pokoju. To największa obietnica 
na przyszłość, bo dla człowieka 
wiary – a kimś takim był Jerzy 

Turowicz – za sprawą wydarzają-
cej się Tajemnicy, przy ołtarzu nie 
może być pustki ani wyniosłego 
milczenia, ani tematów za trud-
nych do rozmowy.

Józefa Hennelowa (ur. 1925) 
- publicystka, w latach 1948–
2012 związana z „Tygodni-
kiem Powszechnym”, w tym od 
połowy lat 60. do 2007 roku 
jako zastępca redaktora naczel-

józefa hennelowa  fot. adam walanus

spotkanie zatytułowane nieprzy-
padkowo „Ziemia komu obiecana?”, 
którego gośćmi byli Janina Ochoj-
ska, Marta Titaniec i bp Krzysztof 
Zadarko. Spotkanie odbyło się  
w Kościele Środowisk Twórczych 
w Łodzi. Wcześniej homilię pod-
czas Mszy św. rocznicowej wygłosił 
ks. Adam Boniecki. n 21 czerwca 
2017 r. temat „Syria oczami 
świadków – Rodzina Rodzinie  
i civil March for Aleppo. Gośćmi 
spotkania byli Marta Titaniec oraz 
Paweł Cywiński, a poprowadził je 
Bartosz Bartosik. n 20 czerwca 
2017 r. odbyło się spotkanie 
założycielskie Klubu „TP” w Bia-
łymstoku. n 29 września 2017 
r. założenia Klubu „TP” podjęli 
się paryżanie. W stolicy Francji 
już kilka lat wcześniej pojawiły 
się pomysły na założenie klubu, 
jednak dopiero teraz udało się 
doprowadzić do oficjalnego spo-
tkania inicjującego działalność 
Klubu w Paryżu. n 4-6  paździer-
nika 2017 r. ks. Adam Boniecki 
odbył prawdziwe klubowe tour-
née, odwiedził kolejno Zieloną 
Górę, Berlin i Poznań. n 11 
października 2017 r. odbyło 
się spotkanie inicjujące działal-
ność Klubu „TP” w Oslo. Dla nas 
szczególnie ważne, bo inicja-
torką Klubu w stolicy Norwegii 
jest Agata Łazor, która była także 
współzałożycielką Klubu „TP”  
w Poznaniu. n 19 października 
2017 r. odbyło się z kolei spo-
tkanie założycielskie Klubu „TP”  
w Lipsku. Tam obowiązki koordy-
natora wziął na siebie Rafał Ryszka, 
publicysta m.in. „Tygodnika 
Powszechnego”. n 26 paździer-
nika 2017 r. powstał Klub „TP” 
w Koszalinie. Trzeba przyznać, 
że październik  2017 r. był mie-
siącem szczególnie obfitującym  
w nowe inicjatywy klubowe.  
n 15 listopada 2017 r. Klub „TP”  
w Brukseli zorganizował spo-
tkanie o Jerzym Turowiczu.  
n 17 listopada 2017 r. odbyło 
się spotkanie założycielskie Klubu 
„TP” w Grudziądzu. n 1 grud-
nia 2017 r. spotkanie „Wol-
ności oddać nie umiem” z ks. 
Adamem Bonieckim w Muzeum 
POLIN, które współorganizował 
nasz warszawski Klub. n 12 
grudnia 2017 r. prof. Karol 
Tarnowski odwiedził Gdańsk  
i uczestniczył w spotkaniu, które 
reaktywowało Trójmiejski Klub 
„TP”. n 14 grudnia 2017 r. odbyło 
się spotkanie założycielskie 
Klubu „TP” w Kędzierzynie-Koźlu. 
n 24 stycznia 2018 r. czytel-
nicy i sympatycy „Tygodnika” 
ze Słupska założyli Klub „TP”  
w swoim mieście. n 25 stycz-
nia 2018 r. powstał Klub „TP”  
w Bydgoszczy. n 30 stycznia 
2018 r. paryżanie dyskutowali 
o tym, dlaczego chrześcijanie 
powinni interesować się juda-
izmem. n 19 lutego 2018 r. w Klu-
bie „TP” w Bielsku-Białej odbyło się 
spotkanie z prof. Rafałem Matyją.  
n 14 marca 2018 r. gośćmi 
Klubu „TP” we Wrocławiu byli 
prof. Adam Strzembosz i Stanisław 
Zamroczymski. n 12 kwietnia 
2018 r. red. Piotr Sikora o tym  

Ciąg dalszy na str. 15
 

Klubowe itinerarium- Świat
(ciąg dalszy ze str. 11)

nego pisma. Posłanka na Sejm 
– najpierw z ramienia Obywatel-
skiego Klubu Parlamentarnego, 
potem Unii Demokratycznej –  
w latach 1989-93. Autorka licz-
nych artykułów, komentarzy,  
a także książek.

*) Tekst pierwotnie ukazał się  
w rubryce autorskiej Józefy Hen-
nelowej „Tu i teraz” jako komen-
tarz z 28 stycznia 2019 r.

Wszystkich Członków i Sym-
patyków Klubów „Tygod-

nika Powszechnego” zapraszamy 
do udziału w corocznym Zjeździe 
Klubów, który w tym roku 
odbędzie się w dniach 11-13 
października w Krakowie.

W ramach Zjazdu co roku 
organizujemy debaty, warsz-
taty oraz inne ciekawe spotka-
nia adresowane do Czytelników 
„Tygodnika Powszechnego”. Co 
roku nasze spotkanie zaszczycają 
znamienici goście. Dość powie-
dzieć, że na przestrzeni lat odwie-
dzili nas m.in. Konrad Ciesiołkie-
wicz, Justyna Dąbrowska, Ignacy 
Dudkiewicz, Ewa Łętowska, ks. 
Jan Kaczkowski, o. Leon Knabit, 
Paweł Kowal, Dominika Kozłow-
ska, Justyna Melonowska, Rado-
sław Ptaszyński, Zuzanna Radzik, 
Joanna Święcicka, Tadeusz Sła-
wek, o. Ludwik Wiśniewski, Jakub 
Wygnański czy Andrzej Zoll.

Zjazdy tradycyjnie odbywają 
się w Krakowie (jedyny wyjątek 
w 2017 r., kiedy spotkaliśmy się 
we Wrocławiu, by tam świętować 
pięciolecie miejscowego Klubu), 
zawsze jest też z nami ks. Adam 
Boniecki, a zwykle w niedzielę 
czas na specjalne spotkanie z nami 
znajdują redaktorzy „Tygodnika”.

Zapraszamy na VIII Zjazd Klubów „Tygodnika 
Powszechnego”: 11-13 października 2019 r.

Co najważniejsze – Zjazd 
jest świetną okazja do spotkania. 
Spotykamy się by się wzajem-
nie poznać, nie tylko na kanwie 
klubowej. Mamy okazję poznać 

specyfikę innych klubów, sposób 
działania, ale przede wszystkim 
może poznać się nawzajem. 

Zapisy przyjmowane są  
w poszczególnych klubach. Zwy-

czajowo krakowscy klubowicze 
pomagają w zorganizowaniu noc-
legu oraz we wszelkich innych 
sprawach organizacyjnych.

vi zjazd klubów „tygodnika powszechnego” we wrocławiu fot. adam walanus

Więcej o Zjeździe na WWW.KLUBTYGODNIKA.PL/ZJAZDKLUBOW
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W dniu 7 stycznia 2019 
roku miałem przyjem-

ność uczestniczyć w spotkaniu 
poznańskiego Klubu „Tygodnika 
Powszechnego” zatytułowanym 
„Wilkanowicz i Preambuła”. 
Dlaczego piszę o tym akurat na 
łamach jubileuszowego wydania 
„Tygodnika Poznańskiego”? Po-
nieważ traktuję to jako doskonałą 
sposobność, by przy takiej roczni-
cy podzielić się kilkoma słowami 
od siebie na temat Państwa lo-
kalnej, poznańskiej działalności 
klubowej. Z góry proszę o wy-
baczenie mi wzniosłego tonu, ale 
już aura samego Jubileuszu nas-
traja mnie uroczyście.

Otóż uczestnictwo w rze-
czonym styczniowym spotkaniu, 
na piętrze jednej z restauracji 
przy Starym Rynku w Poznaniu, 
wywołało u mnie autentyczne 
poczucie radości i optymizmu, że 
jeszcze społeczeństwo obywatel-
skie nie zginęło, kiedy Państwo 
– Członkowie Klubu „Tygodnika 
Powszechnego” w Poznaniu licz-
nie zdecydowali się spędzić swój 
wieczór na ożywionej dyskusji 
o kwestiach fundamentalnych, 
ustrojowych. Poświęcić wolny 
czas na rozmowę o Preambule 

do Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej. O Preambule będą-
cej wprawdzie li wstępem do 
ustawy zasadniczej, jednakże 
w sposób iście poetycki – co 
nadzwyczaj rzadko ma przecież 
miejsce w tekstach prawnych – 
wyrażającej najpiękniejsze tra-
dycje Polskiego Narodu, w tym 
naszą kulturę prawną oraz fun-
damenty aksjologiczne całego 
systemu jurydycznego.

Tekst Preambuły do Konsty-
tucji RP niesie nam wszystkim 
uniwersalne humanistyczne 
wartości, a przez swe  - z założe-
nia inkluzywne – podejście nie 
wyklucza nikogo ze wspólnoty 
obywateli. To przesłanie otwar-
tości na drugiego człowieka, 
niezależnie od jego cech indy-
widualizujących, pozostaje -  
w mojej ocenie - szczególnie 
bliskie dziedzictwu etycz-
nemu środowiska „Tygodnika 
Powszechnego”, które Pań-
stwo pielęgnują poprzez swoje 
codzienne zaangażowanie na 
rzecz Klubu. Pozwolę sobie na 
uwagę, że mogą być Państwo 
dumni, iż autorem słów Wstępu 
do Konstytucji jest właśnie Pan 
Stefan Wilkanowicz – osoba ści-

śle związana ze środowiskiem 
„Tygodnika”. To naprawdę wiel-
kie szczęście, ale i zobowiąza-
nie, móc się poszczycić taką per-
soną we własnym gronie.

Mając w pamięci swoją 
prawniczą obserwację owego 
spotkania, w tym Państwa docie-
kliwość w zadawanych pytaniach, 
przenikliwość i żywiołowość  
w dyskutowaniu poszczególnych 
aspektów prawnoustrojowych, 
chciałbym złożyć Państwu –  
w dniu Waszego Jubileuszu Dzie-
sięciolecia – wyrazy najwyższego 
uznania i podziękowania. Jed-
nocześnie z całego serca życzę 
wszystkim Członkom Klubu 
„Tygodnika Powszechnego”  
w Poznaniu radości świętowa-
nia kolejnych dekad owocnego 
funkcjonowania i to zarówno ad 
maiorem gloriam Dei, jak też Pro 
bono Reipublicae.

Dominik Gajda (ur. 1992) - 
prawnik, absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu, od 2016 roku czło-
nek Wielkopolskiej Izby Adwo-
kackiej, autor rubryki Ipso Iure na 
portalu KlubTygodnika.pl

Echa „Wilkanowicza i Preambuły”
DOMINIK GAJDA

Żołnierz, patriota, alpinista, 
żeglarz, ale przede wszyst-

kim wybitny literat, pięknoduch, 
etyk, w końcu autorytet. Jan 
Józef Szczepański był postacią 
nietuzinkową, ale dziś – całkiem 
niesłusznie – pozostaje w cieniu. 
Niedawno minęła setna rocznica 
jego urodzin. Na świat przyszedł 
12 stycznia 1919 roku w Warsza-
wie, a opuścił go 20 lutego 2003 
roku w Krakowie.

„Był czas, kiedy pisząc, łudzi-
łem się, że dokonam jakiegoś wiel-
kiego odkrycia. Niekoniecznie mia-

Wrażliwy golem poszukujący prawdy
łaby to być rzecz wstrząsająco nowa. 
Wystarczyłaby myśl czy prawda,  
w którą uwierzyłbym raz na zawsze  
i według której żyłbym dalej już 
w poczuciu absolutnego sensu 
własnego istnienia. Mogłoby to 
być np. przekonanie, że istnieje 
Bóg. Może jedynym odkryciem 
tego rodzaju, dostępnym człowie-
kowi (a w każdym razie mnie), 
jest, że trzeba z całą powagą  
i godnością traktować istnienie 
pozbawione pewników” – pisał  
w swoim dzienniku w latach 60. 
ubiegłego wieku. 

W swojej twórczości szukał 
prawdy, usilnie i bezkompromi-
sowo, nie godził się na relaty-
wizm i proste wyjaśnienia. Zasły-
nął głęboką refleksją o laickich 
źródłach etyki w książce „Przed 
nieznanym trybunałem”. 

Jego zbiór wojennych opo-
wiadań „Buty” był jedną z najważ-
niejszych – obok „Sprzysiężenia” 
Kisielewskiego – pozycji demas-
katorskich i obrachunkowych. - 
Opowiadaniami Szczepańskiego 
rządzi prawda. Publiczność - 
rzecz to wiadoma - wierzy w mity. 

Zwłaszcza wtedy, gdy są one jedy-
nym niemal oparciem dla co dzień 
poniewieranej pamięci – pisał 
o twórczości Jana Józefa Adam 
Michnik, w „Dziejach honoru w 
Polsce”. 

Bokser, który nie leżał  
na deskach

Można było przypuszczać, że 
Szczepański naznaczony wojen-
nymi doświadczeniami, bezna-
dzieją kataklizmu i bezsensem 
Zagłady ucieknie od jasnych 
słów, pogodnych nadziei, pójdzie 
w ślad kolegów ze straconego 
pokolenia wieszczących, że po 
„Auschwitz nie ma poezji”. Można 
było wierzyć, że zamknie się w 
kokonie traumy, stanie się literac-
kim golemem – piszącym pięknie, 
potężnie, ale bez wiary, że słowo 
ma moc. 

Doświadczony dwudzie-
stowiecznym końcem świata, 
„znał gorycz i zawody, wiedział, 
co ból i troska […] zwątpień 
mrok, tęsknot rozbicia, a jednak 
śpiewał pochwałę życia” – że 
pozwolę sobie tak sparafrazować 
Leopolda Staffa. 

Ten żołnierz, partyzant, 
twardy człowiek – można zwró-
cić uwagę, że fizjonomią przypo-
minał boksera – z „męskim życio-
rysem” postanowił pielęgnować 
ogród w ruinach. 

Szczepański był piewcą ludzi 
i spraw przegranych, bolesnych, 
niejednoznacznych moralnie, 
zdaje się niekiedy bezlitosny, nie 
oszczędza swym bohaterom dra-
stycznych doświadczeń, obnaża 
ciemne i wstydliwe strony ich 

stefan wilkanowicz

RAFAŁ PIKUŁA

życiorysów. Był przy tym szalo-
nym wrażliwcem, złaknionym 
życia podróżnikiem, reporterem. 
Nie zatrzymywał się – czy to  
w życiu, czy w literaturze. 

W jednym ze swoich naj-
bardziej znanych dzieł, „Polskiej 
jesieni” pisał: „Walka toczyła się 
o rzeczy wielkie. O niepodle-
głość, o polityczny byt narodu. 
Ale intuicyjnie wyczuwałem 
jeszcze inny jej sens. Ogromna, 
stalowa maszyna miała star-
tować i zgładzić wszystko, co 
miękkie i łagodne, w jej twardym 
łoskocie zamilknąć miały wszyst-
kie głosy, niepodobne do klekotu 
pancernych blach. Poza betono-
wymi murami państw żyli jednak 
ludzie, których serca wypełniała 
litość, nie znana rządom i szta-
bom. Może oni mieli najwięcej 
racji, może ich należało przede 
wszystkim ocalić”.

A czymże jest literatura, jeśli 
nie ocaleniem? 

W tych napiętych, rozgo- 
rączkowanych czasach lektura 
dzieł Jana Józefa Szczepań-
skiego może być kotwicą przy 
„wyspach spokoju”, warto do 
nich sięgnąć, bo ten – jeden  
z czołowych pisarzy minionego 
stulecia – na to zasługuje. 

Rafał Pikuła (ur. 1988) - kultu-
roznawca, copywriter, dzienni-
karz. Pisuje m.in. do „Przeglądu”, 
„Gazety Wyborczej”, Onetu. Czło-
nek Klubu „Tygodnika Powszech-
nego” w Warszawie, szef działów 
Opinie oraz Książki na portalu 
KlubTygodnika.pljan józef szczepański

fot. adam walanus

fot. elżbieta lempp

95. urodziny Stefana Wilkanowicza

100. rocznica urodzin Jana Józefa Szczepańskiego
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Zapraszamy serdecznie do ud-
ziału w wydarzeniach, które 

uświetnią X rocznicę powstania 
Klubu „TP” w Poznaniu. Poniżej 
prezentujemy szczegółowy pro-
gram zorganizowanych z tej oka-
zji spotkań.

sobota, 23 marca
• godz. 13 – posiedzenie Rady 

Koordynacyjnej Klubów 
„Tygodnika Powszechnego” 
(dla członków Rady Koordyna-
cyjnej)

• godz. 18 – Kobieta w Europie, 
kobieta w Kościele – dyskusja 
z udziałem ks. Adama Boniec-
kiego i prof. Elżbiety Adamiak 
(Pałac Działyńskich, Stary 
Rynek 78)

• godz. 20 – poczęstunek (Pałac 
Działyńskich, Stary Rynek 78)

• UWAGA! Podczas wieczornego 
spotkania w Pałacu Działyń-
skich będą z nami wolonta-
riusze, którzy prowadzić będą 
zbiórkę na rzecz Hospicjum 
Palium. Zachęcamy do wspar-
cia!

niedziela, 24 marca
• godz. 9.30 – Wspólne śniada-

nie (dla Klubowiczów, za zapi-
sami)

• godz. 12 – Msza św. w intencji 
Klubowiczów (Kościół Wszyst-
kich Świętych, ul. Grobla 1). 
Po Mszy św. konferencja pro-
wadzona przez s. Małgorzatę 
Chmielewską

• godz. 13.30 – Wizyta w muzeum 
(dla Klubowiczów, za zapisami)

23-26 marca 2019 r. – obchody X rocznicy powstania 
Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu

poniedziałek, 25 marca
• godz. 11 – Debata oksfordzka 

„Współczesny patriotyzm nie 
może istnieć bez nacjonali-
zmu” i spotkanie z ks. Ada-
mem Bonieckim (VI Liceum 
Ogólnokształcące w Poznaniu, 
ul. Krakowska 17a, udział za 
zapisami)

• godz. 16.30 – Rekolekcyjne 
rozmowy Indywidualne z ks. 
Bonieckim (za zapisami)

• godz. 18.30 – Rekolekcje ze 
słowem ks. Adama Boniec-
kiego (Kościół Wszystkich 
Świętych, ul. Grobla 1)

wtorek, 26 marca
• godz. 17 – „Kieślowski. Zbliże-

nie” – spotkanie z Katarzyną 
Surmiak-Domańską, autorką 
biografii Krzysztofa Kieślow-
skiego (Collegium Maius UAM, 
ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich)

• godz. 18.30 – Rekolekcje ze 
słowem ks. Adama Boniec-
kiego (Kościół Wszystkich 
Świętych, ul. Grobla 1)

• godz. 20.00 – (Non)konfor-
mizm i Kieślowski. Nowe czasy, 
ten sam „Przypadek”? Spo-
tkanie połączone z projekcją 
filmu „Przypadek”? W dys-
kusji wezmą udział ks. Adam 
Boniecki, prof. Mikołaj Jazdon, 
prof. Paweł Stachowiak i Kata-
rzyna Surmiak-Domańska (Kino 
Pałacowe, CK Zamek, Święty 
Marcin 80/82) UWAGA! Wstęp 
biletowany. Bilety dostępne  
w Internecie.

Członkowie Klubu „Tygo-
dnika Powszechnego w Poznaniu 
pragną serdecznie podzięko-
wać za wsparcie okazane przy 
organizacji dziesiątej rocznicy 
powstania naszego klubu.
• Fundacji Konrada Adenauera
• Dyrektorowi i Pracownikom 

Biblioteki Kórnickiej i Pałacu 
Działyńskich

• Redakcji „Tygodnika 
Powszechnego” i Fundacji 
Tygodnika Powszechnego

• Dziekanowi Wydziału Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa 
UAM

W sposób szczególny pra-
gniemy podziękować ks. Janu-
szowi Grześkowiakowi za gościnę 
w Parafii Wszystkich Świętych  
w Poznaniu, a w szczególności za 
możliwość odprawienia Mszy św. 

rocznicowej oraz Mszy św. reko-
lekcyjnych w poniedziałek i wto-
rek oraz ugoszczenie ks. Adama 
Bonieckiego.

Specjalną wdzięczność wyra-
żamy ks. Adamowi Bonieckiemu, 
który przybył do Poznania na 
rekordowo długi czas – po raz 
pierwszy w klubowej historii spę-
dza w naszym mieście aż cztery 
dni i towarzyszy nam w całych 
rocznicowych uroczystościach.

Dziękujemy też prof. Elż-
biecie Adamiak, która była jed-
nym z naszych pierwszych gości  
w ramach spotkań otwartych, 
które są jednym z istotniejszych 
elementów klubowej działalności. 

Za udostępnienie zdjęć dzię-
kujemy Fundacji Zofii Rydet, Elż-
biecie Lempp, Adamowi Walanu-
sowi i Danucie Węgielowej.

ks. adam boniecki na balkonie pałacu działyńskich fot.  marcin pera

Program uroczystości Podziękowania
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czy istnieją granice sacrum i profa-
num w sztuce i kościele mówił na 
spotkaniu Klubu „TP” w Trójmie-
ście. n 21 kwietnia 2018 r. o ks. 
Janie Ziei jako proroku w Kościele 
XX w. rozmawiali klubowicze 
w Londonie. n 9 maja 2018 
r. powstał Klub „TP” w Zamo-
ściu. n 21 maja 2018 r. gośćmi 
Klubu „TP” w Bielsku-Białej byli 
prof. Dariusz Libionka. n 23 
maja 2018 r. Zuzanna Radzik 
mówiła w Klubie „TP” w Słupsku 
o roli kobiety w Kościele oraz  
o dialogu chrześcijańsko-ży-
dowskim. n 28 maja 2018 r.  
o polskiej praworządności na roz-
drożu mówił w Klubie „TP” w Zie-
lonej Górze prof. Marcin Matczak.  
n 30 maja 2018 r. Mikołaj Gryn-
berg gościł w Klubie „TP” w Choj-
nicach. n 11 czerwca 2018 r.  
w Klubie „TP” w Oslo odbyło 
się spotkanie z Niną Witoszek 
poświęcone jej książce „Najlepszy 
kraj na świecie”. n 20 czerwca 
2018 r. w Słupsku gościł ks. prof. 
Janusz Lemański. n 3 lipca 
2018 r. gościem Klubu „TP” we 
Wrocławiu był Jarosław Makow-
ski, którzy przyjechał do stolicy 
Dolnego Śląska ze swoją książką 
„Pobudka, Kościele! n 25 lipca 
2018 r. red. Artur Sporniak 
gościł w Klubie „TP” w Słupsku.  
n 20 września 2018 r. w Klu-
bie „TP” w Łodzi gościł Piotr 
Sikora. n 27 września 2018 
r. do Gliwic przybyła Zuzanna 
Radzik, by rozmawiać o książce 
„Emancypantki. Kobiety, które 
zbudowały Kościół”. n 13-15 
października 2018 r. po raz 
pierwszy zorganizowaliśmy trzy-
dniowy Zjazd Klubów „TP”. Tym 
razem do rozmowy pt. „Państwo 
świeckie po chrześcijańsku urzą-
dzone?” (nawiązanie do słów Sta-
nisława Stommy) zaprosiliśmy 
profesorów Ewę Łętowską, Rado-
sława Ptaszyńskiego (biograf 
Stommy) i Andrzeja Zolla. Kolej-
nego dnia o prowadzenie dysku-
sji o dialogu z udziałem Justyny 
Dąbrowskiej, Ignacego Dudkie-
wicza, Zuzanny Radzik i Kuby 
Wygnańskiego poprosiliśmy Kon-
rada Ciesiołkiewicza. Tegoroczny 
Zjazd zamknęły poniedziałkowe 
warsztaty z lektury Stommy, 
Tischnera i Turowicza, a ideal-
nym domknięciem było wręcze-
nie przez „Tygodnik Powszechny” 
Medalu św. Jerzego, który tym 
razem otrzymali Ewa Błaszczyk  
i abp Wojciech Polak, Prymas Pol-
ski. To dobre miejsce by w sposób 
szczególny podziękować Klubowi 
„TP” w Krakowie, który od lat 
dźwiga największy ciężar zwią-
zany z organizacją zjazdów. DZIĘ-
KUJEMY! n 10 grudnia 2018 r. 
w Poznaniu odbyło się spotkanie 
założycielskie Stowarzyszenia 
imienia Jerzego Turowicza. Pod-
waliny pod nowe klubowe dzieło 
kładli przedstawiciele najstar-
szych klubów z (w kolejności 
powstawania) Łodzi, Poznania, 
Warszawy, Krakowa i Berlina.  
n 13 lutego 2019 r. sąd doko-
nał wpisu Stowarzyszenia imie-
nia Jerzego Turowicza do Krajo-
wego Rejestru Sądowego. Mamy 
Stowarzyszenie! I szereg planów 
na przyszłość. Cdn…

Klubowe itinerarium- Świat
(ciąg dalszy ze str. 13)
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