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murach Seminarium Księży Pallotynów w Ołtarzewie odbyła się drugia
odsłona IV Kongresu „Europa
Christi – Mundus Christi”. Została zatytułowana „Personalizm
św. Jana Pawła II – przesłanie dla
Europy”. Dlaczego taki tytuł? Są
dwa powody. Kongres zorganizowano 22 października, w liturgiczne wspomnienie św. Jana
Pawła II, w rocznicę inauguracji
jego pontyfikatu – z pamiętnym
„Nie lękajcie się!” skierowanym
do świata i każdego człowieka.
Drugi powód to sam personalizm
Papieża. Abp Karol Wojtyła jeden
z komentarzy do obrad Soboru
Watykańskiego II, wygłoszony
w Radiu Watykańskim, zatytułował: Człowiek jest osobą.
Co oznacza to stwierdzenie?
Wyjaśnienie przynosi jedno
z najważniejszych zdań Soboru: „Człowiek, będąc jedynym
na ziemi stworzeniem, którego
Bóg chciał dla niego samego,
nie może odnaleźć się w pełni
inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego”
(Gaudium et spes, 24). Zdanie
to stanowi klucz do pontyfikatu
św. Jana Pawła II i streszcza jego
przesłanie.
Tak rozumiany personalizm
pozostaje nadzieją Europy –
mówił w wystąpieniu otwiera-

Kongres „Europa Christi” na UKSW w Ołtarzewie otworzył ks. Zenon Hanas prowincjał Pallotynów.
Na zdjęciu główni organizatorzy sesji (od prawej) Cezary Ritter i ks. Bogumił Gacka oraz ks. Andrzej Szostek

jącym ks. prof. Andrzej Szostek.
Europa odeszła od swych chrześcijańskich korzeni – Papież
pisał o jej kulturowej „milczącej apostazji” – jednak nadal
jest „kontynentem świętych”,
świętość zaś oznacza spełnienie
człowieka jako osoby, buduje
też autentyczne, głębokie więzi
z bliźnimi. Wypowiedzi Karola
Wojtyły podczas Vaticanum II,
które wskazywały na personalistyczny klucz rozumienia
Soboru przybliżył referat ks.
prof. Roberta Skrzypczaka. Ten
klucz okazał się później ważny
dla rozumienia pontyfikatu
Jana Pawła II jako interpretatora Soboru.
W czasie kongresu nie zabrakło zestawień personalizmu św.
Jana Pawła II z innymi myślicielami, jak Joseph Ratzinger
– Benedykt XVI (ks. dr Antonio Panaro) czy kanonizowany
w ub. roku św. John H. Newman
(ks. prof. Bogumił Gacka).
Myślenie Benedykta XVI o osobie było zakorzenione w tradycji
Augustiańskiej. Kard. Newman
do personalizmu dochodził
przez osobisty rozwój wiary oraz

studia nad rozwojem doktryny chrześcijańskiej, zwłaszcza
Ojców Kościoła. Także mariologia Papieża skupiała się na
osobowym wymiarze tajemnicy
Maryi, co ukazał referat ks. dra
Andrisa Ševelsa z Łotwy. Wielki
teolog Hans Urs von Balthasar
nazwał swą teologię Teodramatyką. Swoistą teodramatyką w przypadku Karola Wojtyły
była jego twórczość literacka,
zwłaszcza związana z teatrem.
Ukazał to w swoim wystąpieniu
prof. Wojciech Kaczmarek.
Nie ma „tak” dla osoby
ludzkiej bez „tak” dla jej życia.
Każdy kto zetknął się z postacią
ks. Tadeusza Stycznia – ucznia
i współpracownika św. Jan
Pawła II – wie, jak wielką pracę
wykonał on dla sprawy ochrony
życia nienarodzonych. Przybliżył to w swoim wystąpieniu
jego uczeń, salwatorianin ks.
dr Piotr Ślęczka. Wielu świętych
tworzyło tożsamość i wielkość
Europy, dziś są drogowskazami
na przyszłość. O tej europejskiej
wspólnocie osób mówił niżej
podpisany.
Dopełnieniem obrad były

świadectwa studiujących
w Polsce księży z Afryki: ks.
Sanyu z Ugandy, ks. Chimwala
z Malawi oraz ks. Kumusekere
z Zimbabwe. Mówili oni o pielgrzymkach św. Jan Pawła II oraz
papieża Franciszka do ich krajów. Europa nie jest samotnym
kontynentem. Być może w dobie
jej duchowego kryzysu pomoc
dla niej przynoszą świadkowie
z innych kontynentów...
Dziękujemy za gościnne przyjęcie przez Wyższe Seminarium
Duchowne Księży Pallotynów
w Ołtarzewie w którym w ciągu
stu lat działalności przygotowało do kapłaństwa blisko
1000 kapłanów. Wielu z nich
wyjechało na misje. Przy seminarium działa Centrum Edukacyjno-Formacyjne, w którym
organizowane są rekolekcje, dni
skupienia, sympozja itp. Posiada
dobrze wyposażone sale konferencyjne. Ołtarzew to ważne
miejsce na duchowo-kulturowej
mapie Polski.
Jesteśmy bardzo wdzięczni
PKN ORLEN za wsparcie naszego dzieła IV Kongresu „Europa
Christi – Mundus Christi”.I
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Jan Paweł II ustawodawca Kościoła – wprowadzenie w problematykę
Ks. prof.
dr hab. Mirosław
Sitarz
an Paweł II był 264. biskupem Rzymu. Jego
pontyfikat trwający 26 lat i 6 miesięcy był
Jjednym
z najdłuższych w dziejach Kościoła.

Podczas tego pontyfikatu doszło do wielu
różnorodnych zmian w Kościele również na
płaszczyźnie prawnej oraz, dzięki zawartym
w tym okresie konkordatom, w systemach
prawnych poszczególnych państw.
Największym dokonaniem ustawodawczym Jana Pawła II jest kompleksowa reforma prawa kanonicznego zgodna
z wytycznymi II Soboru Watykańskiego,
której efektem są dwa kodeksy prawa
kanonicznego. W 1983 r. promulgował on
Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościoła
łacińskiego, a w 1990 r. – Kodeks Kanonów
Kościołów Wschodnich.
Jan Paweł II wydał: 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, promulgował
Katechizm Kościoła Katolickiego, opracowa-

ny w świetle Tradycji według autorytatywnej interpretacji Soboru Watykańskiego II,
mianował 231 kardynałów (oraz jednego
in pectore), zwołał 15 zgromadzeń Synodu
Biskupów (7 zwyczajnych i 8 specjalnych).
Utworzył wiele diecezji i kościelnych jednostek terytorialnych, szczególnie w Europie
Wschodniej. Podpisał 76 konkordatów. Dnia
21 stycznia 1983 r. konstytucją Divinus
perfectionis Magister zreformował sposób
dochodzenia kanonicznego dotyczącego
beatyfikacji i kanonizacji. Ogłosił też akty
wykonawcze do tej konstytucji, którymi są:
Normy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
oraz Dekret generalny Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych na temat sług Bożych
z dnia 7 lutego 1983 r. Podczas 198 ceremonii kanonizował 483 osoby (w tym 401
męczenników) i beatyfikował 1339 (w tym
1033 męczenników).
Utworzył nowe instytucje: Papieską Radę
ds. Rodziny, Papieską Radę ds. Kultury,
Watykańskie Centrum Telewizyjne; podzielił
Kongregację Sakramentów i Kultu Bożego na
Kongregację ds. Sakramentów i Kongregację
ds. Kultu Bożego; powołał Papieską Radę do

Interpretacji Tekstów Prawnych, Papieską
Komisję ds. Apostolstwa Służby Zdrowia.
Generalnej odnowy Kurii Rzymskiej dokonał,
promulgując konstytucję apostolską Pastor
bonus i regulamin dla Kurii Rzymskiej.
W 1986 r. promulgował konstytucję apostolską Spirituali militum curae, w której
uregulował kwestie dotyczące duszpasterstwa
wojskowego. Duszpasterstwo ludzi morza
uregulował, ogłaszając motu proprio Stella
maris. W konstytucji apostolskiej Universi
Dominici gregis promulgował normy dotyczące wakatu Stolicy Apostolskiej i wyboru
biskupa Rzymu.
Akty normatywne związane z posługą nauczania to konstytucje apostolskie:
Sapientia christiana, dotycząca uniwersytetów i wydziałów katolickich, oraz Ex corde
Ecclesiae – o uniwersytetach katolickich oraz
instytutach studiów wyższych.
Próba wyliczenia bardzo bogatej działalności Jana Pawła II upoważnia do stwierdzenia,
że był on najwybitniejszym ustawodawcą
w historii Kościoła powszechnego i w pełni
zasługuje na to, aby został patronem Europy
i doktorem Kościoła.I

Prezentacja biografii: „Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąlecia”
Dr. Peter Raina
estem bardzo szczęśliwy, że prezentacja
mojej biografii odbywa się właśnie na KUL-u.
JKsiądz
profesor Mirosław Sitarz poparł moją

prośbę, by Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wydało moją pracę.
Jaka jest podstawa uzasadnienia hasła:
„Prymas Tysiąclecia”. Odpowiedź jest prosta: Sam fakt ogłoszenia Ślubów Jasnogórskich w odpowiednim momencie, określenie, że celem ślubów jest pielęgnowanie
tysiącletniej tożsamość narodu polskiego,
a później rozwinięcie programu Wielkiej
Nowenny na rocznicę Tysiąclecia Chrztu Polski. Program ten dążył do moralno-społecznego odrodzenia polskiego narodu i przez
to umocnienia osobowości Polaka. Realizacja wszystkich haseł Wielkiej Nowenny to
jedno z najpiękniejszych dzieł Kościoła; nie
znajdujemy podobnego programu nigdzie
na świecie. Tysiąclecie naszego chrześcijań-
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stwa – mówił prymas – musi nas zastać na
„górach wysokich”. Nie będziemy pełzać po
ziemi! Nasz głos: w górę serca!
Ksiądz prymas wiernie realizował zarówno nauczanie św. Tomasza, jak i wezwania
św. Pawła. A credo jego samego skupione
jest w Kazaniach świętokrzyskich. Wyjaśnia, dlaczego Bóg stał się Człowiekiem.
– Człowiek dąży do utrzymania swego
bytu.
– Człowiek chce trwać w prawdzie.
– Człowiek pragnie – to jest bodaj najsilniejsze dążenie – być miłowanym.
– Człowiek ma pragnienie sprawiedliwości.
– Człowiek odkrywa w sobie właściwości
Boże.
– Człowiek ma prawo do ochrony swych
praw.
A trzeba pamiętać, że zasadniczym elementem wychowania narodu jest wychowanie w kulturze narodowej.
W tym duchu działał ksiądz prymas i jak
kiedyś powiedział, przyszłemu papieżowi Polakowi – „ciągnijmy wóz ojczystego
Kościoła społem”. Kościół był w warunkach

zagrożenia duszą narodu, wielkim błogosławieństwem. Polski katolik opierał się na
świadomej, Bożej misji służenia narodowi.
Dzisiaj jest czas, aby Kościół wziął na siebie
odpowiedzialność społeczną, aby przyczyniał się do łagodzenia sporów. A duszpasterzowanie religijne ma pewien swój aspekt
doczesny, który w dzisiejszych warunkach
obejmuje służbę na rzecz nie tylko narodu,
ale też całego społeczeństwa polskiego.
Ksiądz prymas był człowiekiem opatrznościowym. Stał na czele Kościoła, kiedy
narodowi groziło zniszczenie. A wyjątkowa
zasługa prymasa polega na tym, że razem
z Kościołem bronił narodu przed całkowitym rozbiciem. Dzisiaj należy bronić przed
rozbiciem społeczeństwo polskie.
W mojej biografii starałem się opisać
wielkie zasługi księdza prymasa dla Kościoła i ojczyzny. Prawie połowę swego życia
poświęciłem tej pracy. Jestem wdzięczny
księdzu prymasowi za to, że obdarzył mnie
takim zaufaniem. Do końca życia będę mu
wdzięczny, ponieważ przez niego poznałem
Polskę, a na pewno nikt chyba nie znał Polski
lepiej niż ksiądz prymas. I
www.myslacojczyzna.pl

UKSW Ołtarzew, 22 X 2020

Personalizm nadzieją Europy
Andrzej Szostek MIC
w. Jan Paweł II adresuje adhortację Ecclesia in Europa (2003) do „wszystkich
Świernych
w Jezusie Chrystusie, który żyje

w Kościele jako źródło nadziei dla Europy”.
Przewodnikiem czyni Księgę Apokalipsy,
która „zawiera słowo skierowane do wspólnot chrześcijańskich, aby umiały interpretować i przeżywać swój udział w historii,
w świetle ostatecznego zwycięstwa Baranka
złożonego w ofierze i zmartwychwstałego”.
Europa odeszła od swych chrześcijańskich korzeni, a „zapomnienie o Bogu
doprowadziło do porzucenia człowieka”,
otworzyło przestrzeń do rozwoju „nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu
teorii poznania i moralności, pragmatyzmu
i nawet cynicznego hedonizmu w strukturze życia codziennego. Europejska kultura
sprawia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie
istniał”.

Adhortacja kierowana jest do Kościoła,
który potrzebuje nawrócenia. „To sam Jezus
Chrystus mówi do swojego Kościoła. Jego
orędzie skierowane jest do każdego z poszczególnych Kościołów lokalnych i dotyczy ich
życia wewnętrznego, nieraz naznaczonego
obecnością poglądów i mentalności nie do
pogodzenia z tradycją ewangeliczną i – co
jeszcze niebezpieczniejsze – występują w niej
niepokojące przejawy zeświecczenia. Nierzadko wspólnoty nie mają już dawnej miłości”.
Kościół i świat potrzebuje świętych. Świętość,
aż po otwarcie na męczeństwo, ma głęboki
wymiar personalistyczny; człowiek spełnia
się jako osoba poprzez odniesienie do „drugiego”, uczestniczenie w jego człowieczeństwie,
przez spełnianie swych czynów w ramach
systemu odniesienia „bliźni”. Wtedy dopiero
w pełni angażuje swą rozumność i wolność.
Sednem świętości jest wyjście poza siebie,
a poniekąd ponad siebie: ku Bogu, w Jezusie
Chrystusie.
Historia i współczesne dokonania Europy, których symbolem jest zwłaszcza Unia
Europejska, wskazują na jej zadanie promocji wartości uniwersalnych, umacniania

solidarności i pokoju. „Europa powinna
być kontynentem otwartym i gościnnym,
wypracowując nadal w ramach aktualnej
globalizacji formy współpracy nie tylko
gospodarczej, ale również społecznej i kulturalnej”, nawet więcej: „musi być stroną
czynną w promowaniu i urzeczywistnianiu globalizacji w solidarności”, zwłaszcza
z ubogimi i wykluczonymi.
Czy Europa posłuchała tych wezwań?
Obawiam się, że niezbyt chętnie. Odradzają
się w niej tendencje separatystyczne, Polska
też nie jest od nich wolna. Może w dobie
pandemii przypomnimy sobie bodaj niektóre
wezwania Papieża? Jesteśmy poddani próbie
odpowiedzialności i solidarności z tymi,
których pandemia dotknęła najboleśniej.
Nie można lekceważyć poruszających
świadectw, jakie dziś daje wielu dobrych
ludzi, nieobojętnych na nieszczęścia, które
spotkało bliźnich. To doświadczenie jest
wręcz prowokacyjną okazją dla naszej
zdolności dawania świadectwa Chrystusowi, drogą nowej ewangelizacji i może
być źródłem naszej – a przez nas także
innych – nadziei. I

Personalizm św. JanaPawła II i św. Johna H. Newmana
Ks. Prof. dr hab.
Bogumił Gacka MIC
sierpniu 1995, po otrzymaniu książki
Personalizm, Jan Paweł II napisał list do
Wks. prof.
Czesława Bartnika. Wyraził w nim

podziw dla jego erudycji i zapytał: „Czy personalizm sam jest systemem, czy też korzysta
z systemów, choćby takich jak tomizm czy
fenomenologia?”. W czasie Soboru Watykańskiego II (1962-1965) bp Karol Wojtyła
podkreślał, że personalizm chrześcijański to
klucz do doktryny dogmatycznej, moralnej
i społecznej Kościoła. Vaticanum II widziane
od wewnątrz to Sobór nie tylko eklezjologiczny, lecz przede wszystkim personalistyczny.
Według Jana Pawła II, rodzina stanowi
kolebkę i najskuteczniejsze narzędzie humanizacji i personalizacji społeczeństwa. Wobec
społeczeństwa zagrożonego depersonalizacją
i umasowieniem, a stąd odczłowieczeniem
i tym, że samo będzie działać odczłowieczająco, rodzina jest zdolna wyrwać człowieka
z anonimowości i zachować jego godność.

IV
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W 50. rocznicę, ONZ 5 X 1995 Jan Paweł
II wygłosił przemówienie do Zgromadzenia
Ogólnego ONZ Od praw człowieka do praw
narodów. Podkreślił fakt, że „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta
w 1948 r. bardzo wyraźnie mówi o prawach człowieka; do dziś nie istnieje jednak
analogiczna umowa międzynarodowa,
która podejmowałaby w stosowny sposób
kwestię praw narodów. Zostały skodyfikowane prawa osoby ludzkiej, nie zostały
jednak skodyfikowane prawa narodów”.
Zbrodnie XX w. polegały na mordowaniu
i deportowaniu narodów, dlatego teraz
budzą się one w swej godności. Być może
dzięki pomocy Ducha Świętego na naszych
oczach ukształtują się Narody Zjednoczone
Europy.
Bóg przygotował i dokonał Zwycięstwa
nad komunizmem za pośrednictwem trzech
osób na W: Wyszyńskiego (prymasa Polski),
Wojtyły (Jana Pawła II) i Wałęsy (lidera
„Solidarności”). Podwójne zwycięstwo
W oznacza Zwycięstwo Ewangelijne, czyli
Zwycięstwo nad komunizmem (Victoria)
bez użycia przemocy.

W setną rocznicę nominacji na kardynała
J. H. Newmana (1879) Jan Paweł II wyraził
nadzieję, że „będzie to dla nas wszystkich
okazja jeszcze ściślejszego studiowania
inspirującej myśli geniuszu Newmana”.
Personalizm Newmana wyraził się w jego
osobowym doświadczeniu Boga; w metodzie personacji, którą dostrzegł jako znamię
Objawienia Bożego; w gramatyce wiary
jako osobowym przylgnięciu człowieka do
Boga; w rozwoju doktryny chrześcijańskiej
i doświadczeniu Kościoła jako Oblubienicy
Baranka (Ap 21, 9) oraz w jego osobistej
odysei Apologia pro vita sua (1864). „Gdyby
nie ten głos, mówiący tak jasno w moim
sumieniu i sercu, byłbym, gdy spoglądam
na świat, ateistą, panteistą czy politeistą”
– stwierdza Newman dowodząc istnienie
Osobowego Boga z faktu istnienia osoby
ludzkiej, która jest obrazem Boga.
Równa godność każdej osoby ludzkiej
i każdego narodu – oto złota wykładnia personalizmu chrześcijańskiego św. Jana Pawła II.
Dla Newmana kluczowym pytaniem życia
było: być albo nie być zbawionym – to be or
not to be saved. I
www.myslacojczyzna.pl
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Porozm awiajmy o klasie średniej
Marian Miszalski

S

ocjologowie, ekonomiści, politolodzy
zgadzają się: liczebność klasy średniej przesądza o stabilności – nie
tylko gospodarczej – każdego kraju. Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku klasę
średnią tworzyli w krajach wolnej gospodarki rynkowej (kapitalistycznych) przede
wszystkim drobni i średni przedsiębiorcy
oraz przedstawiciele wolnych zawodów.
Dalszy rozwój społeczny w tych krajach,
różnicujący ich społeczeństwa, sprawił, że
po 1945 r. zaczęto w naukach społecznych
używać terminu „klasa średnia”. Zaliczano
do niej już nie tylko drobnych i średnich
przedsiębiorców oraz wolne zawody, ale
także tzw. białe kołnierzyki: menadżerów
dużych przedsiębiorstw (rozwój przemysłu
i usług), urzędników średniego szczebla
(rozrost biurokracji państwowej), kadry
techniczne (postęp techniczny). Ważnym
kryterium przynależności do klasy średniej
stała się – obok osiąganego dochodu – także
zawodowa kompetencja już nie tylko w produkcji czy handlu, ale i w zarządzaniu lub
administracji publicznej. Skład zawodowy
klasy średniej uległ znacznemu zróżnicowaniu i rozszerzeniu.
Z chwilą owładnięcia Polski przez komunistów w 1945 r. szczupła przedwojenna
klasa średnia uległa zdziesiątkowaniu,
niemal zagładzie. Pod hasłem „budowy
socjalizmu” zwalczano zaciekle „drobnomieszczaństwo” – więc tę klasę średnią
właśnie, która wytworzyła się w Polsce
przedwojennej, a która wspomagała
w ogromnej mierze stabilizację gospodarczą i społeczną (był to okres silnych napięć
społecznych), czyli także polityczną, Polski. Zniszczono niemal doszczętnie tak
charakterystyczny dla przedwojennej klasy
średniej etos pracowitości, oszczędzania,
kompetencji i osobistego wysiłku jako
drogi do wzbogacania się i społecznego
awansu, zastępując go „etosem” politycznym, ideologicznym: wspierania komunistycznej partii i jej brutalnych metod
zaprowadzania w Polsce absurdalnego
„ustroju socjalistycznego.
Prawie półwiecze obowiązywania
w PRL „ustroju socjalistycznego”, wspieranego policyjnym terrorem i nachalną, masową socjalistyczną propagandą „duraczenia”,
sprawiło, że odtwarzanie się gospodarki wolnorynkowej i etosu klasy średniej w Polsce po
www.myslacojczyzna.pl

1989 r. spotkało się z dwoistym przyjęciem:
z jednej strony Polacy rzucili się do uwolnionego handlu i usług drobnej przedsiębiorczości z wielką nadzieją na poprawę swego
bytu – z drugiej zaś (wskutek fatalnie przeprowadzonej prywatyzacji i „transformacji
ustrojowej” według osławionego „planu
Balcerowicza”, będącego de facto realizacją
planu żydowskich spekulantów finansowych ze Wschodniego Wybrzeża Stanów
Zjednoczonych wespół z rodzimą komunistyczną nomenklaturą) wyrażali głęboką
nieufność wobec zohydzanego im nadto
przez długie lata kapitalizmu, gospodarki
wolnorynkowej. Powiedzieć można – etos
przedwojennej klasy średniej skonfrontował
się z socjalistycznym „etosem”: „Czy się stoi,
czy się leży – tysiąc dwieście się należy”...
Łatwo było komunistom zniszczyć klasę
średnią – odbudować ją jest znacznie trudniej. Zwłaszcza w innych realiach politycznych i gospodarczych końca XX wieku,
gdy Polska – po prawie 50 latach ustroju
socjalistycznego – stała się gospodarczym
i finansowym bankrutem. Od 1989 r. minęło już ponad 30 lat – więcej niż trwała II
Rzeczpospolita – a do tej pory socjologowie,
ekonomiści i politolodzy spierają się o to,
czy w Polsce wytworzyła się już podobna
do zachodniej klasa średnia (niezależna
ekonomicznie od władzy politycznej, szanująca wiedzę merytoryczną, przywiązana do
własnego wysiłku i oszczędzania bardziej
niż do spekulacji finansowych i politycznych
protekcji).
Pytanie to można pogłębić i zapytać:
co jest warunkiem, by taka klasa średnia
mogła się rozwijać, krzewić swój etos
pracy i bogacenia się, stabilizować społeczeństwo nie tylko ekonomicznie, ale
i moralnie, i politycznie? Jaki światopogląd, jaki system wartości sprzyja takiej
odbudowie?
Z pewnością warunkiem rozwoju czynnika stabilizującego każde państwo jest
jego u s t r ó j polityczny i stanowione w nim
prawo. Obecna Konstytucja RP (coraz bardziej dojrzewająca do zmian!), określająca
ustrój państwa, jest efektem kompromisu,
zawartego w 1997 r. między bardzo silną
wówczas postkomuną (tłusto i ekskluzywnie uwłaszczoną na narodowym majątku)
a społecznymi dążeniami do n i e k o n c e s
j o n o w a n e j w o l n o ś c i (także, a może

przede wszystkim gospodarczej!). Był to
kompromis między „wspólnotą rozbójniczą”,
z którą naród polski musiał dzielić terytorium po 1945 r., a tymże narodem.
Co do prawa – zależy ono, jak gołym
okiem widać, nie tylko od tej czy innej większości parlamentarnej, stanowiącej ustawy, ale także od orzecznictwa sądowego.
Sądownictwo w Polsce – niezlustrowane
po 1989 r. i stojące de facto ponad prawem
i wszelką s p o ł e c z n ą k o n t ro l ą –
daje liczne przykłady urągania sprawiedliwości zamiast jej gruntowania. Ale to
nieco inny temat, chociaż jak najbardziej
związany z możliwościami rozwoju klasy
średniej w dzisiejszej Polsce.
Klasa średnia – tak ważna w każdym
państwie – rośnie liczebnie głównie dzięki
młodym ludziom, ambitnym, energicznym i przedsiębiorczym, wkraczającym
w życie zawodowe. Czy ich stosunek do
cnót klasy średniej – pracowitości, uczciwego bogacenia się i awansu społecznego
– nie zostanie przytłumiony, zgaszony
i zdeprawowany przez pokusy oferowane
przez ten establishment polityczny, który
ukształtował się w Unii Europejskiej po
„rewolucji” 1968 r., w wyniku „długiego
marszu przez instytucje” tej rewolucyjnej
lewicy?...
Papież Franciszek zaproponował utalentowanym młodym, wstępującym na drogę
samodzielności zawodowej (zaproszono
do Asyżu ponad 2 tys. osób ze 115 krajów świata) poważną rozmowę o ich roli
jako przyszłych liderów nie tylko klasy
średniej, bo z pewnością mają większe
ambicje. Nie wiem, czy odczytuję dobrze
papieskie intencje, ale w kontekście promowanej przez papieża ekonomii personalistycznej („ekonomia Franciszka”) mogę
się domyślać, że chciałby do współczesnej
skomplikowanej gospodarki rynkowej (z
wszystkimi jej szkodliwymi naleciałościami ideologiczno-politycznej natury:
korupcja, nepotyzm, spekulacje finansowe, powiązania biznesu z polityką ze
szkodą dla obywateli) wprowadzić więcej
chrześcijańskiej moralności i chrześcijańskiej praktyki. A ta zawsze wychodzi od
konkretnego człowieka.
W następnym odcinku przedstawimy
Czytelnikom stan badań nad współczesną
polską klasą średnią. I
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V

dobrze rozróżniać

KRYZYS DEMOGR AFICZNY
CZY KRYZYS POPUL ACYJNY?
Jan Michał Małek
Czy ludzi na Ziemi jest za mało i narody są na drodze do wymarcia,
czy odwrotnie – jest nas na Ziemi za dużo i ziemski ekosystem
jest bliski granicy możliwości dalszego podtrzymywania ludzkiego życia?

J

edni naukowcy są pewni, że ludzkość
zbliża się ku katastrofie przeludnienia,
a drudzy wskazują na coroczne zmniejszanie się liczby ludności w wielu krajach
w wyniku kontroli urodzeń, często polegającej na uśmiercaniu nienarodzonego
dziecka (a czasem i nowo narodzonego).
W 2012 r., gdy liczba ludności na świecie
wynosiła 7 mld, ci pierwsi prognozowali,
że ziemski ekosystem podtrzymać może
życie tylko 8 mld ludzi. Teraz, w końcu
2020 r., ludność świata wynosi 7,8 mld
i jakoś na razie nie zanosi się na przewidywaną katastrofę. Takie prognozowania
nie są niczym nowym, już w starożytnym
Rzymie zdarzało się, że obawiano się
klęski głodu z powodu mniemanego przeludnienia kraju. W 1798 r. zaś angielski
profesor ekonomii Thomas Robert Malthus
opublikował swoją teorię, popartą wykresami, o nieuchronnie grożącej ludzkości
w bardzo krótkim czasie klęsce głodu,
a to z powodu zbyt szybkiego przyrostu naturalnego ludności w stosunku do
produkcji żywności. Ta teoria przeludnienia, znana jako maltuzjanizm, jak dotąd
ogólnie się nie sprawdziła, z wyjątkiem
kilku obszarowo ograniczonych rejonów
Ziemi, gdzie często głównym powodem
niedoborów żywności była zła polityka
gospodarcza państwa.
W 1968 r. amerykański profesor ekonomii Paul R. Ehrlich opublikował książkę
The Population Bomb, w której porównywał eksplozję demograficzną, mającą
według niego nastąpić w latach 1970-80,
do wybuchu bomby atomowej, która miałaby spowodować śmierć z niedostatku
i głodu licznych rzesz ludzkich. Przyczyną
tego miałoby być wyczerpanie się nadmiernie eksploatowanych przez człowieka
zasobów i bogactw naturalnych Ziemi,
choćby takich jak ropa naftowa i inne
kopaliny. Jak wiemy, zapowiedzi te się
nie sprawdziły, a nawet wręcz przeciwnie
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– dostępność do wielu z tych surowców
zwiększyła się, powodując obniżkę ich cen
(oczywiście, po uwzględnieniu poprawki
na inflację), mimo że w wielu krajach
liczba ludności znacznie wzrosła.
Obecnie znów modne stały się zapowiedzi gigantycznej hekatomby, jakiej
wkrótce mają doznać ludzkość i inne żyjące stworzenia z powodu jakoby zabójczej
dla środowiska naturalnego działalności
człowieka.
Jak do takich prognoz i zapowiedzi
powinniśmy się odnosić jako chrześcijanie?
Według pierwszej części Księgi
Rodzaju, Bóg rzekł do pierwszych stworzonych przez siebie ludzi: „Rośnijcie
i mnóżcie się, i napełniajcie ziemię,
a czyńcie ją sobie poddaną...” (por. Rdz
1, 28), a po ocaleniu Noego i jego
rodziny z potopu pobłogosławił im
i powtórzył: „Rośnijcie i mnóżcie się,
i napełniajcie ziemię” (por. 8, 17;
9, 1; 9, 7).

W rzeczywistości
Kościół nie sprzeciwia
się wszelkiej kontroli
urodzeń, a tylko takiej,
która jest sprzeczna
z prawami Bożymi.
Warto więc się zastanowić, czy ludzkość
już rzeczywiście całkowicie zapełniła Ziemię i ją zagospodarowała. Odpowiedź jest,
oczywiście, przecząca: olbrzymie obszary
Australii, Syberii i Azji Środkowej, Brazylii
i pozostałej części Ameryki Południowej
oraz niektórych innych regionów świata
są nadal bardzo słabo zaludnione i niezagospodarowane, a bezkresne obszary
mórz i oceanów zawierają dotąd niewyko-

rzystane przez człowieka potężne zasoby
naturalne.
Różni mędrcy i naukowcy próbują nas
zastraszyć tym, że nasza aktywność,
głównie gospodarcza, jest zagrożeniem
dla ludzkości i całej żywej natury; że grożą
nam nędza i głód z powodu przeludnienia,
bo kończą się zasoby naturalne. Dlatego
organizacje międzynarodowe muszą jakoby prowadzić tzw. politykę ludnościową,
polegającą głównie na kontroli urodzeń
oraz ograniczaniu handlu międzynarodowego. Wynikałoby z tego, że muszą one
pośrednio walczyć ze źródłem bogactwa,
jakie stanowi ludność dla swego kraju –
ona sama jest jego największym bogactwem. Znaczyłoby to też, że organizacje te
powołane są do określania rozwoju demograficznego najdoskonalszego stworzenia
żyjącego na Ziemi, którym jest człowiek.
Chociaż bogactwo wielu krajów w zasadzie wzrasta w proporcji do przyrostu
liczby ludności, to jednak istnieją też
inne ważne uwarunkowania jego rozwoju i pomnażania. Takimi podstawowymi warunkami pomyślnego rozwoju są
ludzka moralność, wolność, a szczególnie
wolność działalności gospodarczej, oraz
wiedza. Stąd bogactwo to, w proporcji do
liczby ludności danego kraju, jest różne
w różnych krajach. Im ta ludność jest
bardziej moralna, wolna, przedsiębiorcza,
żądna wiedzy, pracowita, odpowiedzialna... tym większe są bogactwo jej kraju
i jego potencjał rozwojowy. Warto zwrócić
uwagę, że niejeden gęsto zaludniony kraj
jest też bardzo zamożny. Przykładami tego
są Holandia, Belgia, Singapur, Hongkong,
Monako... Podobnie przeciętny mieszkaniec dużego miasta, o dużym zagęszczeniu
ludności, bywa zamożniejszy od przeciętnego mieszkańca słabo zaludnionej
prowincji.
Oczywiście, istnieją też kraje ubogie
– zwłaszcza w Afryce – w których przywww.myslacojczyzna.pl

Bożena Sztajner

Europa Christi

rost bogactwa narodowego nie podąża
za przyrostem liczby ludności. Dysproporcja ta sama stanowi to co nazywa się
kryzysem populacyjnym, lub do niego
prowadzi. Przyczynami tego kryzysu są
głównie panujące w danym kraju: niska
moralność ludzi, niski poziom wiedzy,
ograniczona wolność i słaby etos pracy.
Szczególnie dotkliwie się to odczuwa, gdy
rządzący okradają i ograniczają wolność
obywateli, a ci na to przyzwalają i często
też okradają się nawzajem.
„Postępowcy” i największe organizacje
międzynarodowe – ONZ, UNESCO, ale też
WHO – pod wpływem masonerii roszczą
sobie prawo do określania liczby ludności
mającej i mogącej żyć na Ziemi. W tym celu
dążą do ograniczenia rozwoju demograficznego, promując kontrolę urodzeń i prawa
zezwalające na aborcję oraz inne sposoby
uśmiercania dzieci jeszcze nienarodzonych. Ponieważ zaś chrześcijaństwo stanowczo zabrania morderstw we wszelkiej
postaci – i Kościół katolicki poprzez swych
kapłanów często to podkreśla – chrześcijanie, a zwłaszcza katolicy, narażają się
na co najmniej nieprzyjazne reakcje ze
strony „obozu postępu”, który obwinia
ich o powodowanie przeludnienia i biedy
w krajach trzeciego świata, a szczególnie
w Afryce. Twierdzi się, że „Kościół sprzeciwia się wszelkiej kontroli urodzeń”, choć
twierdzenie to jest fałszywe, gdyż w rzeczywistości Kościół nie sprzeciwia się w s
z e l k i e j kontroli urodzeń, a tylko takiej,
która jest sprzeczna z prawami Bożymi.
Odwrotnością wspomnianego kryzysu
populacyjnego jest kryzys demograficzny,
www.myslacojczyzna.pl

który występuje, gdy w danym kraju więcej ludności ubywa, niż przybywa. Taka
sytuacja zaczyna obecnie mieć miejsce
głównie w krajach europejskich z Polską
włącznie. Narody je zamieszkujące są
więc na drodze wymierania. Przyczyną
tego jest promowana przez „siły postępu” i rozpowszechniana w tych krajach
wyżej wspomniana wszelkiego rodzaju
kontrola urodzin.
Jedną z głównych, a głębokich przyczyn kryzysu demograficznego jest rozwój i działanie państwa opiekuńczego
(o którego społecznej szkodliwości już
nieraz pisaliśmy na łamach poprzednich
wydań Dodatku „Europa Christi”). Państwo takie przez swoją niemoralną politykę gospodarczo-społeczną prowadzi:
1) do rozwoju roszczeniowości obywateli
w stosunku do państwa i do współobywateli, a stąd – do napięć i konfliktów
społecznych, 2) do hamowania rozwoju
gospodarczego kraju, 3) do zniewalania obywateli przez państwo, 4) a nade
wszystko – do osłabiania więzi rodzinnych
i rozpadu rodziny, co skutkuje m.in. rozwojem przestępczości i chorób społecznych, do których zaliczyć można życie
w samotności szerokich rzesz obywateli.
W krajach krajach takich jak Szwecja,
gdzie państwo opiekuńcze jest bardzo
rozwinięte, liczba ludzi mieszkających
samotnie sięga 52%.
Jak widać z powyższego, zarówno kryzysy populacyjne, jak i kryzysy demograficzne powodowane są niestosowaniem
się ludzi do Bożych nakazów. 
I

Biblioteczka dla samouków ekonomii
Lista nr 2
11) Ludność, największe bogactwo świata,
Barun S. Mitra
12) Moralna wyższość wolnej gospodarki,
Michał Wojciechowski
13) Wiara i wolność, Alejandro A Chafuen
14) Religia, wolność, przedsiębiorczość,
Robert A. Sirico
15) W obronie zdrowego rozsądku, Thomas
E. Woods
16) Kościół a wolny rynek, Thomas E. Woods
17) Moralność kapitalizmu, Mark W. Hendrickson
18) Fałsz politycznych frazesów, Mark Spangler
19) Ukryta nikczemność – Kto zyskuje a kto
traci na inflacji?, Tomasz J. Ulatowski
20) Szermierze wolności – od Adama Smitha
do Miltona Friedmana, (Praca zbiorowa).
Lista powyższa oczywiście obejmuje tylko
drobną część istniejącej na polskim rynku
księgarskim literatury udostepniającej lepsze rozumienie praw ekonomii rządzących
gospodarką.
W przyszłych wydaniach Dodatku „Europa
Christi” starać się będziemy uzupełniać
powyższą listę co ciekawszych a ważnych
publikacji.

Fundacja „Myśląc Ojczyzna”
im. ks. Ireneusza Skubisia
Zapraszamy do wzięcia udziału
w Ruchu Europa Christi
www.myslacojczyzna.pl;
myslacojczyzna@gmail.com
email: honorowy@niedziela.pl
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okiem felietonisty

Nie popychajmy rzeki
Andrzej Stanisławski

N

iemały kłopot mam z ekonomiką,/ która
się w ręce dostała magikom,/ co jak
kapłani afrykańskich plemion/ gusła
sprawują nad wyschniętą ziemią” – pisał
w poemacie Sąd nad Don Kichotem Antoni
Słonimski. Dotyczyło to ekonomiki socjalistycznej, która rzeczywiście przypominała
czarną magię. Przekonałem się o tym podczas studiów, kiedy to na pierwszym roku
mieliśmy ekonomię polityczną kapitalizmu,
a na drugim – ekonomię polityczną socjalizmu. Ekonomia polityczna kapitalizmu
była logiczna: wszystko tam wynikało jedno
z drugiego, więc studiowanie jej było nawet
przyjemne. Z ekonomią polityczną socjalizmu – odwrotnie. Sprawiała ona wrażenie
steku jakichś chaotycznych bredni, których
już nawet nie zrozumienie, ale po prostu
uchwycenie sensu przekraczało możliwości umysłu ludzkiego. W tej sytuacji nie
było innego wyjścia jak nauczenie się tych
bezsensownych formułek na pamięć – i tak
właśnie wszyscy robili. Rzeczywiście, przypominało to jakieś guślarskie zaklinanie
rzeczywistości, więc nic dziwnego, że i Antoniemu Słonimskiemu nasunęło się takie
porównanie. Nie to jednak było najgorsze,
tylko to, że promotorzy tej potwornej bredni,
na duraczeniu całych pokoleń studentów
ciułali sobie tytuły uczonych doktorów,
doktorów habilitowanych i profesorów. Przetrwali oni w stanie nienaruszonym sławną
transformację ustrojową. Skutki tego odczuwamy do dzisiaj i obawiam się, że będziemy odczuwali jeszcze długo albo nawet
zawsze, bo rzesze ludzi, którzy w dobrej
wierze przyswoili sobie te brednie, odrzucają
z niedowierzaniem lub nawet z pogardą
wszelkie proste wyjaśnienia zjawisk ekonomicznych. Doświadczył tego red. Stanisław
Michalkiewicz występujący podczas jakiejś
kampanii wyborczej w rządowej telewizji,
kiedy to red. Marek Maldis przesłuchiwał
go na okoliczność wolnorynkowego programu UPR. Pan Michalkiewicz tłumaczył
mu wszystko cierpliwie, ale skutek był taki,
że na koniec pan Maldis stwierdził: „jeśli
ja to wszystko rozumiem, to nie może być
prawda”. W odpowiedzi pan Michalkiewicz zaapelował do niego, żeby miał więcej
zaufania do swego umysłu.
Właśnie z tego powodu ludzie powtarzają
sobie pytanie, dlaczego ekonomistów jest
więcej niż astronomów, i odpowiadają, że
dlatego, iż astronomowie wiedzą, że gwiaz-
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dy poruszają się same. Tymczasem wielu
ekonomistów myśli, że gdyby pracowicie nie
popychali rzeki, to nie popłynęłaby ona do
morza, tylko w górę. Inaczej uważał Stefan
Kisielewski, który nawet w najczarniejszej
fazie socjalizmu nie dał się zwariować.
Mawiał, że cała ekonomia polega na tym,
żeby tanio wyprodukować albo kupić i drogo
sprzedać. Co ponadto jest, od Złego pochodzi
– oczywiście, z wyjątkiem tego, jak to zrobić
w konkretnych sytuacjach. I to właśnie
powinno być przedmiotem porządnej ekonomii – bo ludzie skłonność do kalkulowania
mają we krwi, więc kalkulują bez żadnego
przymusu ani nawet zachęty. Tak twierdził
laureat Nagrody Nobla z ekonomii w 1992 r.
Gary Stanley Becker, który w książce Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich swoje
spostrzeżenia udokumentował. Niestety,
spora część ludzi, również ze środowisk
opiniotwórczych, myśli inaczej – o czym
swego czasu pisał Stanisław Michalkiewicz: „przekonałem się podczas spotkania
z klerykami w Seminarium Duchownym
w Łowiczu – konkretyzował. – Kiedy powiedziałem, że państwo nie powinno prowadzić
działalności charytatywnej, jeden z nich nie
wytrzymał i przerwał mi słowami: panie
Michalkiewicz, co za bzdury pan opowiada!
Przecież gdyby nie było przymusu, to nikt
biednym nie chciałby pomagać! – a cała sala
nagrodziła to wystąpienie gromkimi oklaskami. Kiedy oklaski umilkły, powiedziałem:
nie wiem, czy ksiądz zdaje sobie sprawę
z tego, co teraz powiedział. Wprawdzie
wyraził ksiądz tę myśl innymi słowy, ale
sens jest taki, że Ewangelia Chrystusowa
nie nadaje się do praktycznego zastosowania w życiu. Tak myśleć nie wypada,
będąc księdzem katolickim. I dopiero potem
zaczęła się prawdziwa dyskusja, która przeciągnęła się aż do trzeciej w nocy”. Okazuje
się, że w tej dziedzinie występuje mnóstwo
nieporozumień, które częściowo wynikają
ze wspomnianego duraczenia, a częściowo
z niewiedzy. Innym razem p. Michalkiewicz
brał udział w sympozjonie pod patronatem
p. marszałek Alicji Grześkowiak na tematy ekonomiczne. Było tam sporo księży,
spośród których jeden zwierzył mu się, że
dopiero z jego wystąpienia dowiedział się
o istnieniu czegoś takiego jak dług publiczny. Kiedyś biskupi byli jednocześnie wielkimi przedsiębiorcami, więc zagadnienia
ekonomiczne rozumieli, podobnie jak dzisiaj

proboszczowie, zwłaszcza ci, którzy coś
budują. Ale to nie oni piszą listy pasterskie
poruszające materie gospodarcze i z tym
czasami bywa problem, który sprowadza
się do tego, że Kościół mimowolnie uprawia
propagandę socjalistyczną.
Tymczasem w ekonomii, podobnie
jak w medycynie, najważniejszą zasadą
powinno być primum non nocere, co się
wykłada, by – po pierwsze – nie szkodzić.
I zwłaszcza my, Polacy – szczególnie ci
trochę starsi – powinniśmy nie tylko o tym
wiedzieć, ale i wyciągać wnioski z tego, co
sami przeżyliśmy. Mam na myśli sławną
transformację ustrojową. Panuje przesąd,
że zaczęła się ona od „okrągłego stołu”,
podczas gdy tak naprawdę – w październiku 1988 r. Wtedy „komunistyczny” jeszcze
Sejm uchwalił tzw. ustawę Wilczka, czyli
ustawę o działalności gospodarczej, która
weszła w życie 1 stycznia 1989 r., podczas
gdy „okrągły stół” rozpoczął się dopiero
6 lutego 1989 r. To właśnie ta ustawa
demontowała w Polsce socjalizm realny,
w dodatku przy pomocy kilku zdań, które
dzisiaj brzmią, jak „oczywista oczywistość”, ale wtedy były rodzajem przewrotu
kopernikańskiego. Pierwsze zdanie, które
stało się przepisem tej ustawy, brzmiało,
że „każdy” ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej i – poza nielicznymi wyjątkami – nie musi oczekiwać
na niczyje pozwolenie. Drugie zdanie,
które też stało się przepisem tej ustawy,
głosiło, że dozwolona jest każda forma
działalności gospodarczej, która nie jest
zakazana przez prawo. Kto żył w tamtych
czasach, ten nie może nie pamiętać, że
dzięki tej ustawie – niczym krople deszczu,
które padły na wyschniętą ziemię – nagle
pojawiły się towary, których wcześniej nie
można było kupić nawet na kartki. Takie
były skutki odblokowania narodowego
potencjału gospodarczego, który potem,
niestety – z przyczyn politycznych, których nie czas tutaj przypominać – został
ponownie zablokowany. Jak się zatem
okazuje, znalezienie remedium na gospodarcze bolączki nie przekracza możliwości
umysłu ludzkiego, dla którego pomocna
może być najnowsza książka Tomasza
Cukiernika Wolnorynkowa koncepcja państwa – przedmowę do niej, zatytułowaną:
Poradnik dla poszukujących, napisał cytowany tu Stanisław Michalkiewicz.
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