
J ako Moderator Ruchu „Europa Christi”, 
a  także odpowiedzialny za organizację  
II Międzynarodowego Kongresu naszego 

ruchu pragnę podzielić się ogólną refleksją nad 
celami i przebiegiem tego ważnego przedsięwzię-
cia. Kongres odbywał się w dniach 14-22 paź-
dziernika br. Mieliśmy w pamięci jednocześnie  
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości oraz 40. rocznicę wyboru kard. Karola 
Wojtyły na Stolicę św. Piotra. Myślą przewodnią 
tegorocznego kongresu była wizja Europy w uję-
ciu św. Jana Pawła II – dostrzeżenie jego boga-
tego zamyślenia nad korzeniami i tożsamością 
europejskiej kultury i samej Europy. Wszystkie 
sesje kongresu, a było ich wiele, uwzględnia-
ły myśl Papieża, który najgłębiej przedstawił 
w swoim nauczaniu treści dotyczące Starego 
Kontynentu, stąd można go nazwać patronem 
tego kongresu. Pozwoliliśmy sobie również na 
podjęcie akcji zbierania podpisów, by Ojciec 
Święty Franciszek zaliczył św. Jana Pawła II do 
grona patronów Europy.

Na kongres składały się sesje, które odby-
wały się w różnych miastach Polski i miały 
swoje tematy. Temat sesji odbywającej się  
15 października na UKSW w  Warszawie 
brzmiał: „Kościół w Europie”. Kolejne spo-
tkanie kongresowe odbyło się w Rzeszowie 

16 października – w dniu 40. rocznicy wyboru 
kard. Wojtyły na papieża, wobec czego jego 
temat ogniskował się wokół osoby Jana Pawła 
II jako patrona Europy. W Rzeszowie odbył się 
też niezwykle bogaty międzynarodowy kon-
cert pt. „Dekalog” w wykonaniu znakomitych 
artystów z Polski i ze świata. 17 października 
spotkaliśmy się na KUL-u w Lublinie, a temat 
spotkania brzmiał: „Prawo a wartości w Euro-
pie”. 18 października kongres obradował 
w auli Senatu RP w Warszawie, na temat: 
„Rechrystianizacja Europy”. W sesji wzięli 
udział przedstawiciele polityki, nauki i Kościo-
ła, którzy mieli okazję wypowiedzieć zasadni-
cze kwestie dotyczące sytuacji Europy i Polski. 
19 października spotkaliśmy się w Łodzi na 
sesji „Europa męczenników”, w której uczest-
niczyli również prelegenci z zagranicy, nawet 
z dalekiej Australii. 20 października podczas 
sesji na UKSW w Warszawie podjęto temat: 
„Silna rodzina siłą Europy”, a jej uczestnikami 
byli także prelegenci z Polski i z zagranicy. 
Wreszcie 22 października odbyła się bar-
dzo interesująca sesja w redakcji Tygodnika 
Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie – jej 
temat to: „Ekonomia w  kontekście «Euro-
pa Christi»”. Tego samego dnia w Krakowie  
kard. Stanisław Dziwisz przewodniczył uro-

czystej Eucharystii dziękczynnej za kongres, 
który przypomniał Polsce i Europie Papieża 
z Krakowa i jego wizję Chrystusowej Europy.  
Abp Wacław Depo, metropolita częstochow-
ski, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej 
na Jasnej Górze odprawił Mszę św. o owoce 
naszej pracy kongresowej.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim oso-
bom i instytucjom, które na różne sposoby 
przyczyniły się do realizacji tego wielkiego 
wydarzenia, jakim był Kongres Ruchu „Euro-
pa Christi” 2018. Pozwolił on nam utwierdzić 
się w przekonaniu, że tylko na bazie euro-
pejskich korzeni, które są chrześcijańskie, 
można budować najlepszą przyszłość Europy.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
instytucjom za wsparcie, które otrzymaliśmy 
na pokrycie kosztów związanych z realizacją 
programu kongresu. Staraliśmy się spełnić 
wszystkie życzenia, które zostały przed nami 
postawione.

Serdecznie dziękuję za życzliwość, której 
doznaliśmy przy przygotowywaniu kongre-
su, i mam nadzieję, że również w przyszłości 
będziemy mogli liczyć na poparcie i przyjazne 
spojrzenie na propozycje Ruchu „Europa Christi”.

 Ks. Ireneusz Skubiś
Moderator Ruchu „Europa Christi”
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program kongresu – wyzwaniem
Prelegenci, organizatorzy i uczestnicy sesji  „Rechrystianizacja Europy” w Senacie RP

Podsumowanie II Międzynarodowego 
Kongresu Ruchu „Europa Christi”



Z Moderatorem Ruchu „Europa Christi” ks. inf. Ireneuszem Skubisiem rozmawia Mariusz Książek

II nr 10 Europa Christi . 25 listopada 2018 www.myslacojczyzna.pl

odnowić oblicze Europy

– MARIUSZ KSIĄŻEK: – Księże Infułacie, zakończo-
ny II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa 
Christi” odbywał się pod hasłem: „Wizja Europy 
w ujęciu Jana Pawła II. Jan Paweł II patronem Euro-
py”. Wpisał się doskonale w obchody 40. rocznicy 
rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. Dlaczego 
kongres odwoływał się do tego papieża? Czy jako 
patron Europy św.  Jan Paweł II może być wzorem 
nie tylko dla katolików? 

– KS. INF. IRENEUSZ SKUBIŚ: – Kongres Ruchu 
„Europa Christi” 2018 odbywał się w bardzo 
ważnym czasie. Były to 100. rocznica odzy-
skania przez Polskę niepodległości oraz 40. 
rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Sto-
licę św. Piotra. Jan Paweł II to papież przełomu 
tysiącleci. Wielki papież, który w bardzo ważnym 
i trudnym okresie dziejów Kościoła i chrześci-
jaństwa wpisał się złotymi zgłoskami w wiek 
XX i początek XXI. Im bardziej wczytuję się 
w teksty Jana Pawła II, tym większego nabie-
ram przekonania, że jest to papież niezwykły, 
który był oczekiwaniem Kościoła. Jan Paweł II 
odbył pielgrzymki do większości europejskich 
krajów, w każdym z nich miał wiele do powie-
dzenia, wpisywał się w  tożsamość zarówno 
poszczególnych krajów, jak i całego kontynentu. 
Wskazywał na wielkość Europy, przypominał jej 
chrześcijańskie korzenie, uwzględniał sytuacje 
złożoności różnych europejskich problemów 
–  m.in. słynne przemówienie o dwóch płucach 
Europy: Wschodu i Zachodu. Ten papież miał 
określoną wizję Europy. Miał też wiele do powie-
dzenia rodakom. Podczas pielgrzymek do naszej 
ojczyzny udzielił wielu wspaniałych i trafnych 
wypowiedzi odnoszących się do teraźniejszo-
ści i przyszłości Polski. Tak było też w innych 
krajach. Dlatego uważam, że podjęcie przez 

Ruch „Europa Christi” zadania zwrócenia się 
do papieża Franciszka o ogłoszenie św. Jana 
Pawła II patronem Europy jest bardzo ważną 
i trafną opcją. Uważam, że Jan Paweł II to nie 
tylko patron, ale też ojciec Europy, bo nikt ze 
współczesnych myślicieli nie powiedział tyle na 
temat tożsamości Europy, jej kultury, zakorze-
nienia, co nasz rodak. Dlatego kongres z całym 
przekonaniem podjął inicjatywę, by Jan Paweł 
II był tym, który pokazuje Europie jej drogi, jej 
przyszłość, przeznaczenie i jej filozofię odno-
śnie do całego globu. Oczywiście, Jan Paweł II 
jako człowiek to postać wspaniała. Przypomnę 
choćby jego pogrzeb, w którym – jak mówio-
no – uczestniczyło ok. miliarda mieszkańców 
globu. To postać powszechna dla całej ludzkości. 
Nie tylko katolicy, chrześcijanie, ale też ludzie 
innych religii i kultur okazywali mu szacunek, 
mieli świadomość, że to jeden z największych 
ludzi i intelektów współczesności.

– Jakie konkretne działania podjął Ruch „Europa 
Christi”, aby Jan Paweł II był ogłoszony patronem 
Europy? O czym nam przypomina Papież Polak 
jako mieszkańcom Europy? Czy ta inicjatywa ma 
poparcie także Kościoła hierarchicznego? 

– Temat ogłoszenia św. Jana Pawła II patro-
nem Europy padł już na I Kongresie Ruchu 
„Europa Christi”, w październiku 2017 r. Na sesji 
w Częstochowie kard. Stanisław Dziwisz, przez 
wiele lat sekretarz Jana Pawła II, uzasadnił opcję, 
by ten Papież został ogłoszony patronem Europy. 
Zresztą nie tylko w Polsce, ale też w Hiszpanii 
podjęto zbieranie podpisów do papieża Fran-
ciszka w tej sprawie – mamy kopię dokumentu 
zawierającego 14 tys. podpisów. Jako Ruch 
„Europa Christi” do tej pory zebraliśmy ponad 11 
tys. podpisów i myślę, że na ten temat odezwą 

się jeszcze z Polski setki tysięcy ludzi. W wielu 
europejskich krajach również rejestrujemy chęci 
i prośby, by Kościół dołączył św. Jana Pawła II 
do grona świętych patronów Europy. Wiem, że  
także Konferencja Episkopatu Polski  zajmuje się 
tą petycją i pewnie w niedługim czasie będzie-
my świadkami, tej pieknej inicjatywy polskich 
biskupów. Myślę, że będzie też podobny głos 
innych episkopatów Europy. 

– Kard. Gerhard L. Müller podczas bardzo przejmu-
jącego wystąpienia w Senacie RP powiedział wiele 
ważnych, bardzo surowych słów o Europie, m.in. 
że dominują w niej prądy bazujące na ideologii 
półmarksistowskiej. Jak można się wyzwolić ze 
swoistego duchowego smogu ideologii pozbawia-
jących nas orientacji na wartości chrześcijańskie? 
Czy współczesny świat tęskni za nowym powie-
trzem wartości w Europie?  

– Kard. Müller wypowiedział się w auli Senatu 
RP w sposób bardzo wyrazisty. Podkreślił, że 
Europa przeżywa swój kryzys, zauważył, że 
zarówno w Europie jak i w Polsce dość czynna 
jest  ideologia neomarksistowska. Były prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary zwrócił uwagę, jak w 
UE traktowana jest Polska, wiemy, że traktuje 
się ją w sposób niesprawiedliwy i  rzeczywi-
ście istnieje w Europie jakiś specyficzny smog, 
zaduch marksistowski, liberalny, ateistyczny, 
który nie ma wymiaru wyzwalającego. Europa 
dusi się w poprawności politycznej. Zauważamy 
pewne działania unijnych urzędników, którzy 
reprezentują jakby inny świat, inną Europę –  
Europę ateistyczną i ateizującą. Ksiądz Kardynał 
w swojej wypowiedzi dodał Polakom ducha. 
Jestem wdzięczny Panu Bogu, że udało się go 
zaprosić, bo ta wypowiedź została zauważona. 
Myślę, że fakt, iż szybko został zaatakowany 

II Międzynarodowy Kongres 

Warszawa Lublin
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przez liberalne media jest znamienny. Swoją 
wypowiedzią niejako przewietrzył myśl europej-
ską, dodał ducha Polsce i nam, uczestnikom kon-
gresu, oraz  ośmielił nas do jeszcze usilniejszych 
działań na rzecz powrotu Chrystusa do Europy. 

– Jak i czym Ruch „Europa Christi” chciałby prze-
ciwstawić się temu bezbożnemu trendowi na 
poziomie europejskim? 

– Ruch „Europa Christi” zaistniał ponad dwa 
lata temu. Podjęliśmy działania, które mają oży-
wić świadomość mieszkańców Starego Kontynen-
tu, przypomnieć Europie, że jej tożsamość zbiega 
się z filozofią grecką, prawem rzymskim, a nade 
wszystko i z Ewangelią Jezusa Chrystusa, która 
nakłada na nas wszystkich moralny obowiązek 
miłości bliźniego. To podstawowe przykazanie 
chrześcijańskie. Miłość Boga zakłada także wiarę. 
Współczesna Europa przez swoje odejście od 
Dekalogu, od norm moralnych odchodzi również 
od Boga. Wielu Europejczyków za ideę dla swoje-
go życia przyjęło konsumizm, użycie, odeszło od 
perspektywy zmartwychwstania, A wiara chrze-
ścijańska to wiara w Chrystusa Zmartwychwsta-
łego, to idea życia, a nie śmierci. Europa przez 
swoje odejście od Dekalogu, przez swój ateizm 
pogrąża się w kulturze śmierci.  Tymczasem 
chrześcijaństwo jest tego odwrotnością. „Zmar-
twychwstałem i  jestem z wami” – powiedział 
Chrystus. Człowiek też oczekuje zmartwychwsta-
nia, oczekuje życia. Grób nie jest zakończeniem 
życia człowieka jest tylko przejściem. I taka jest 
wiara chrześcijańska. To jest wiara radosna, mówi 
człowiekowi, że jego ojczyzną jest niebo, że Bóg 
jest jego przeznaczeniem. Stąd Ruch „Europa 
Christi” to ruch ożywiający wiarę, a także kul-
turę w której żyje wierzący, jest to kultura życia. 
Zakorzenienie kultury chrześcijańskiej to zakorze-
nienie ewangeliczne. Dlatego ruch przeciwstawia 
się trendowi ateistycznemu i ateizującemu, który 
zyskał miano cywilizacji śmierci. 

– Młodzież nie zna już Jana Pawła II z osobistych 
doświadczeń. Czy jego nauka może porwać współ-
czesnego człowieka? 

– Jan Paweł II odszedł do Pana w 2005 r. Mło-
dzi ludzie nie mają już osobistych przeżyć ze 
spotkań, które my mamy jeszcze w pamięci. Ale 
przecież pozostały teksty, nagrania, są książki. 
Można więc wracać do Jana Pawła II i czerpać 
z jego mądrości, z przykładu. Bardzo poważnym 
zadaniem dla współczesnych decydentów jest to, 
żeby wracać do osoby Jana Pawła II. Zostawił 
nie tylko wspaniałe dokumenty, które wpisu-
ją się w założenia Soboru Watykańskiego II.  
Wydał piękne, żywotne i głębokie książki. Nasze 
kongresy dają pewne wskazówki, dopingują do 
tego, żeby wracać do Jana Pawła II. Nieraz w Tele-
wizji Trwam powtarzane są niektóre pielgrzymki 
papieża, które ogląda się tego z zainteresowaniem 
i wzruszeniem. Jakże on może nam i dzisiaj dużo 
powiedzieć. To treści nadal aktualne, jakby wypo-
wiadane do współczesnych. Kościół powinien 
jak najczęściej wracać do myśli Jana Pawła II. 
Wiele audycji radiowych i telewizyjnych może 
być bardzo przydatnych w wychowaniu młodego 
pokolenia. Jan Paweł II mógłby się stać wodzem 
Europy, bo ona potrzebuje przywódcy. Niestety, 
nie ma dziś prawdziwych europejskich elit, nie ma 
przywódców Europy w tym sensie jest ona chora, 
ogarnięta jakimś niedowładem intelektualnym, 
myślowym, moralnym. Jan Paweł II mógłby być tu 
wielkim lekarzem przez przypomnienie nauczania 
Jezusa Chrystusa w kontekście naszego życia 
mógłby Europie bardzo pomóc. 

– Na kongres przybyli goście z  wielu państw, 
przedstawiciele europejskich instytucji, zaanga-
żowani na wielu polach życia religijnego i spo-
łecznego. Czy widzi Ksiądz Infułat wspólne pro-
blemy do rozwiązania bez względu na wyznanie  
czy przynależność narodową? 

– Zaprosiliśmy wielu znakomitych gości. 
Przygotowania trwały blisko rok. Niełatwo 
było zebrać tak wielu wspaniałych prelegen-
tów i wykładowców. Ostatecznie udało się nam 
zgromadzić ludzi z kilku kontynentów, nie tylko 
z Europy, którzy mieli nam coś do powiedzenia. 
Sądzę, że świat ich zauważył. Z ich ust padały 
bardzo ważne propozycje w oparciu o nauczanie 

Kościoła. Mogliśmy też nawiązywać do pewnych 
rozwiązań nie tylko ideowych, ale konkretnych w 
oparciu o doświadczenia innych. Bardzo ważna 
była sesja dotycząca rodziny, w której wystąpili 
znakomici znawcy tego tematu, cenna była 
sesja ekonomiczna, która pokazywała zagad-
nienia i rozwiązania gospodarcze i ekonomiczne 
w kontekście Ewangelii, filozofii chrześcijańskiej 
i chrześcijańskiej ekonomii. Publikując całość 
wypowiedzi wygłoszonych podczas kongresu, 
otrzymamy bardzo ważny materiał do analizy  
w przyszłości. Będą to propozycje nie tylko dla 
naszego ruchu. Ostatni kongres z pewnością da  
początek dla dobrych działań na rzecz Europy 
i świata. 

– Kongres to formacja wewnętrzna, zostały w nim 
poruszone takie tematy, jak: „Prawo a wartości 
w Europie” czy „Ekonomia w kontekście «Europa 
Christi»”. Czy rolą ruchu jest wskazywanie nowych, 
konkretnych rozwiązań w życiu społecznym, czy 
raczej ogólna formacja człowieka? 

– Kongres miał na uwadze, doprowadze-
nie do pewnych zamyśleń na ważne tematy. 
Wspomina Pan Redaktor sesję na KUL-u, gdy 
profesorowie prawa mówili na temat wartości 
w Europie. Bo w Europie został zachwiany 
system wartości. Neomarksizm, liberalizm, ate-
izm wprowadzają nową postać filozofii, która 
promuje pewien układ ateistyczny i ateizujący. 
W Europie, szczególnie w UE, jest to bardzo 
zauważalne. W dokumentach unijnych nie ma 
słowa „chrześcijaństwo”, urzędnicy wręcz aler-
gicznie reagują  na słownictwo chrześcijańskie, 
religijne. Wszystko ma być wyprane z wiary. 
Zachodzi tu wewnętrzna sprzeczność, bo kul-
tura europejska jest oparta na chrześcijaństwie. 
Gdybyśmy chcieli usunąć z europejskiej litera-
tury słowa: krzyż, Chrystus, Kościół, rodzina, 
to wszystko stałoby się kulawe, okaleczone. A 
do tego prowadzą różne opcje UE, ateistyczne 
i neoliberalne, marksistowskie, i dlatego Euro-
pa traci swoją tożsamość – wszystko staje się 
nienormalne. Chrześcijaństwo ma przywrócić 
Europie normalność.

Europa Christi
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Bardzo ważne były treści na sesji ekonomicz-
nej w Częstochowie, w redakcji „Niedzieli”. Pod-
jęto tam ciekawe myśli o ekonomii w wydaniu 
chrześcijańskim. Czyli – „Europa Christi” staje 
się tematem aktualnym w każdej dziedzinie 
życia, do każdej można i  trzeba wprowadzić 
opcję ewangeliczną – opcję normalności. 

– Kard. Müller powiedział na kongresie, że obser-
wuje się dziś w Europie atak nie tylko na Polskę, ale 
także na Kościół katolicki. Co świeccy w Kościele 
mogą zrobić, aby się obronić? 

– Europa rzeczywiście przeżywa okres 
ożywionego ataku na Kościół, na chrześ- 
cijaństwo jako religię. Polska jest postrzegana 
jako kraj katolicki, dlatego ataki na Polskę nie 
są przypadkowe. Ksiądz Kardynał powiedział, 
że Polska nie potrzebuje korepetycji – ona kryje 
w sobie bardzo mocne walory intelektualne, 
moralne. To są walory, które także realizu-
ją pełną demokrację. Slogany wypowiadane 
przez niektóre środowiska liberalne, są bardzo 
nieprzyjemne, ale one są. Dobrze, że niemiecki 
hierarcha wypowiada w sposób oczywisty i zde-
cydowany tak ważne zdania o Polsce. Zresztą 
nie tylko on, także Najwyższy Rycerz Rycerzy 
Kolumba Carl Anderson mówił o tym, że Polska 
jest nadzieją Europy. Wskazał na cenne ele-
menty kultury europejskiej zawarte w polskiej 
literaturze. Wypowiedzi wielu ludzi z Polski, 
Europy i Ameryki bardzo ubogaciły kongres 
i pozwolą dokonać pewnych reasumpcji, które 
będą kierunkiem dla Ruchu „Europa Christi”. 

– Czy w ruchu odnajdują się ludzie, którzy tylko 
sporadycznie mają kontakt z Kościołem? 

– Z pewnością już teraz są tacy ludzie, takie 
środowiska, którzy tworzą Ruch „Europa Chri-
sti”. Mamy też pewne propozycje, które będą 
dopracowywane i które będziemy chcieli pogłę-
bić. Będziemy pracować, publikować materia-
ły, organizować konferencje, sympozja. Będą 
to działania nie tylko w Polsce, myślimy też 
o Francji, Niemczech, Włoszech. Bo są tam 
ludzie, którym zależy na tym, by Europa była 
sobą, by  była wielka. Dlatego wielu podejmuje 
akcję zbierania podpisów pod apelem do papie-

ża Franciszka o ustanowienie św. Jana Pawła II  
patronem Europy.  

Najbardziej do ruchu przylegają jednak 
zawsze świadkowie wiary, nie tylko duchowni, 
ale przede wszystkim świeccy. Oni zwracają się 
do nas o instrukcje, zadają konkretne pytania. To 
nie tylko Polacy, ale też osoby z innych krajów 
europejskich. 

– Czy Ruch „Europa Christi” nie wyręcza innych 
instytucji realizujących katolicką naukę społeczną 
w Kościele? 

– Jedno chciałbym podkreślić. Ruch „Europa 
Christi” nie zamierza być ruchem politycz-
nym. Pragniemy łączyć działania chrześcijan 
w duchu Ewangelii oraz pracować nad jednoś- 
cią i  solidarnością chrześcijan, szczególnie 
katolików. Jednocześnie trzeba zauważyć, że 
są działacze katoliccy, chrześcijańscy, którzy 
mają aspiracje polityczne. Jeżeli więc będziemy 
widzieć, że ci ludzie działają w duchu Dekalogu, 
szczególnie gdy będą bronić życia od poczęcia do 
naturalnej śmierci, to możemy się tylko cieszyć 
i błogosławić ich działaniom, które traktują 
Dekalog w sposób integralny, a nie wybiórczy, 
jak to nieraz można zauważyć. Po prostu oni 
naprawdę liczą się z Prawem Bożym. To wszyst-
ko. Takie działania polityczne wyczerpują to, co 
mieści się w pojęciu „Europa Christi”. 

Zaskoczę Pana i pewnie także Czytelników. 
Otóż bardzo liczę na ludzi, którzy mają spora-
dyczny kontakt z Kościołem. Przede wszystkim 
ruch jest ruchem oddolnym, powstał przy udziale 
większości osób świeckich. Poza tym wydaje mi 
się, że u wielu ludzi, którzy  mają nawet słabszy 
kontakt z Kościołem, można zauważyć dużą 

wrażliwość na sprawy kultury, historii czy też 
sprawy społeczne. Myślę, że wielu spośród nich 
zainteresuje się przebogatą problematyką chrze-
ścijańskiego zakorzenienia kultury europejskiej. 
Dlatego zapraszam tych ludzi do włączenia się 
w sprawy Ruchu „Europa Christi”. 

–  Jakie instytucje przyszły z pomocą organiza-
torom Kongresu „Europa Christi”?

– Nasze działanie, również w związku z Kon-
gresem „Europa Christi” 2018 wspierają osoby 
fizyczne i  różne instytucje. Wspomnę tutaj: 
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Fundację Orlen – 
Dar Serca, Adam M. Bak Foundation, Fundację 
KGHM Polska Miedź, Fundację Lotos, Grupę 
Energa – która włączyła to działanie w ramach 
strategii CSR, Firmę Polska Wytwórnia Papie-
rów Wartościowych S.A., Fundację PGNiG SA 
im.  Ignacego Łukasiewicza, Pocztę Polską, 
Buskowiankę-Zdrój SA.

– Z jakim przesłaniem pozostawia nas kongres? 
– Kongres chciałby zjednoczyć chrześcijan. 

Przekonujemy chrześcijanEuropy: Policzmy 
się, są nas miliony! Jest nas naprawdę dużo, 
ale przez swoje niezorganizowanie, bylejakość, 
niezdrową rywalizację stajemy się często kon-
kurentami sami dla siebie, a nawet w jakimś 
sensie wrogami. A jeżeli nie ma jedności, jeżeli 
jest rozbicie, to wtedy wszyscy tracą siłę. Dla-
tego zawołaniem Ruchu „Europa Christi” jest, 
byśmy byli jedno, byśmy poczuli się solidarni. 
Chrześcijańska Europa to Europa solidarna. 
Mamy naprawdę bardzo duże możliwości, mamy 
naukę Jezusa Chrystusa, mamy Kościół katolicki. 
Jako ruch nikogo nie chcemy wyręczać – duszpa-
sterzy, biskupów. Chcemy wszystkim pomagać 
i pragniemy, by to, co wszyscy robimy, było 
czynione w sposób najpiękniejszy, żeby przyka-
zanie miłości Boga i bliźniego było zachowane 
w sposób najbardziej doskonały. To jest duże 
i poważne przesłanie kongresu. 

Z Moderatorem Ruchu„Europa Christi”  
ks. inf. Ireneuszem Skubisiem  

rozmawiał Mariusz Książek

Ruch „Europa Christi”  
nie zamierza być ruchem politycz- 
nym. Pragniemy łączyć działania 
chrześcijan w duchu Ewangelii 
oraz pracować nad jednością  
i solidarnością chrześcijan,  
szczególnie katolików
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Europa Christi

W 2005  r., po konsultacji ze św. Janem 
Pawłem II, Rycerze Kolumba rozpoczęli 
działalność w Polsce. Nie tylko dlatego, 

że wielu Amerykanów polskiego pochodzenia 
jest aktywnych w Zakonie Rycerzy Kolumba, 
ale również ze względu na znaczenie, które 
odgrywa Polska w odnowie chrześcijaństwa 
w naszych czasach. 

Gdy przyjechaliśmy do Polski, punktem 
odniesienia była dla nas adhortacja apostolska 
św. Jana Pawła II „Ecclesia in Europa”. Doku-
ment ten, być może bardziej niż jakikolwiek 
inny, jasno określa zasadę odwrócenia tego, 
co Jan Paweł II określił mianem „milczącej 
apostazji” w Europie. Jest to mapa drogowa 
dla reewangelizacji Europy.

Zanim przygotowałem dzisiejsze przemó-
wienie, przeczytałem jeszcze raz to, co św. Jan 
Paweł II powiedział Polakom mieszkającym 
w Stanach Zjednoczonych w 1987  r. Mówił 
o zadaniu stojącym przed Polonią w odnie-
sieniu do różnorodności narodów, ras i kul-
tur, które tworzą Amerykę. Powiedział Polonii 
amerykańskiej, że jej wkład w amerykańskie 
społeczeństwo najlepiej wyrażałby się w zacho-
waniu swojej własnej – polskiej tożsamości. 
Mówił o potrzebie dalszego wzrostu świado-
mości i dojrzałości wśród Polonii. Radził: „Im 
bardziej jesteś świadomy swojej tożsamości, 
swojej duchowości, swojej historii i kultury 
chrześcijańskiej, w której się wychowałeś, tym 
bardziej będziesz w stanie służyć swojemu kra-
jowi i tym bardziej będziesz w stanie przyczy-
niać się do wspólnego dobra”. Św. Jan Paweł II  
odmówił zaakceptowania opinii, że integracja 
ze społeczeństwem powinna być okupiona 
rezygnacją z własnej tożsamości.

Podobny temat podjął w 1995 r. na forum 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mówił 
tam o nacjonalizmie i  zasadniczej różnicy 
między niezdrową formą nacjonalizmu, która 
uczy pogardy dla innych narodów czy kultur, 
a patriotyzmem, który jest właściwą miłością 
do własnego kraju.

Ale tak jak istnieją granice nacjonalizmu, 
tak samo istnieją granice, jak powiedział, 
narodów działających we wspólnocie. „Nikt – 
ani państwo, ani inny naród, ani organizacja 
międzynarodowa – podkreślił – nie znajdzie 
uzasadnienia w twierdzeniu, że dany naród 
nie jest godzien istnienia”. „Każdy naród – 
powiedział – ma prawo do własnej kultury, 
przez którą wyraża i promuje swoją fundamen-
talną suwerenność duchową”. I każdy naród 
ma prawo „kształtować swoje życie według 
własnych tradycji”.

Dziś przemówienie Papieża Polaka do Naro-
dów Zjednoczonych z 1995  r. jest pamięta-
ne przede wszystkim dlatego, iż powiedział,  
że organizacja wznosi się ponad to, że jest po 
prostu instytucją administracyjną, a zamiast 
tego staje się rodziną narodów. Ale to, czego 
tak dobrze nie pamiętamy, to warunek, który –  
jak powiedział – jest niezbędny, by ta trans-
formacja mogła nastąpić. Powiedział, że musi 
istnieć ośrodek moralny odzwierciedlający 
wzajemne zaufanie, wsparcie i szacunek. I że 
musi on szanować duchowy wymiar ludzkiego 
doświadczenia, a ignorowanie tego mogłoby 
zaszkodzić sprawie wolności. 

Jeżeli zastosujemy kryteria św. Jana Pawła II 
do dzisiejszej sytuacji w Europie, to czy nie znaj-
dziemy tu podobnych wyzwań? W jaki sposób 
moglibyśmy powiedzieć: istnieje w Europie taki 
ośrodek moralny? W jaki sposób Europa chroni 
duchowy wymiar ludzkiego doświadczenia? 

Obchodzimy 40. rocznicę wyboru św. Jana 
Pawła II i z pewnością przypominamy sobie 
jego słowa z pierwszej homilii: „Nie lękajcie 
się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! 
Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice 
państw, systemów ekonomicznych i politycz-
nych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, 
rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, co nosi 
w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie”.

Wielu z nas, którzy tego dnia usłyszeli te 
słowa, spoglądało na Wschód. Mieliśmy nadzie-
ję, że nowy papież przemawia bezpośrednio 
do nich (w imieniu tych), którzy mieszkają za 
żelazną kurtyną. 

10 lat wcześniej, na V Zjeździe Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej, Leonid Breżniew 
ogłosił, że podważanie sowieckiej hegemonii 
w ramach Układu Warszawskiego nie będzie 
tolerowane. I w razie potrzeby spotka się z taką 
samą siłą, jakiej Sowieci użyli w tym roku pod-
czas Praskiej Wiosny. Gdy Stany Zjednoczone 
skoncentrowały się na wojnie w Wietnamie, 
wydawało się, że tzw. doktryna Breżniewa 
pozostanie niepodważalna. Jednak zaledwie 
trzy lata po wyborze Jana Pawła II doktryna 
ta rzeczywiście została podważona w czasie 
polskiego kryzysu z lat 1980-81 i ostatecznie 
została obalona w 1989 r., gdy Solidarność 
pokonała tę samą PZPR, do której Breżniew 
przemawiał wcześniej.

Z perspektywy czterech dekad można powie-
dzieć, że już w pierwszym dniu pontyfikatu  
św. Jan Paweł II ogłosił nową, własną doktrynę. 
Ponieważ Breżniew starał się zamknąć drzwi 
przed wpływami z zewnątrz, Jan Paweł II starał się  
otworzyć je na Ewangelię – zapoczątkował 

w ten sposób nową erę misyjnego uczniostwa, 
erę, w której odbył 104 podróże do krajów na 
całym świecie. (...)

Pytanie do Polski brzmi: Czy w Europie 
pozostanie miejsce na duchową suwerenność 
Polski i  tradycję religijną Polski? W homilii 
wygłoszonej w 1979 r. podczas Mszy św. na 
placu Zwycięstwa w Warszawie Jan Paweł II 
powiedział: „Bez Chrystusa nie da się zrozu-
mieć historii narodu polskiego”. Ale czy to samo 
możemy powiedzieć o przyszłości Polski? (...)

Polska może dać Europie nową nadzieję, 
jeżeli pozostanie zdeterminowana, by bronić 
własnej suwerenności duchowej. W przeszłości 
suwerenność ta była utrzymywana za ogrom-
ną cenę. W  „Dziadach” Adam Mickiewicz 
pisze: „Polska od pół wieku przedstawia widok 
z jednej strony tak ciągłego, niezmordowane-
go i  niezbłaganego okrucieństwa tyranów, 
z drugiej tak nieograniczonego poświęcenia 
się ludu i tak uporczywej wytrwałości, jakich 
nie było przykładu od czasu prześladowania 
chrześcijaństwa”. Tym, co zrobiło na mnie 
tak duże wrażenie w  tym fragmencie, jest 
fakt, że mogło to być napisane o dowolnej 
sytuacji w Polsce XX wieku, ale jednak zostało 
napisane w 1832 r.

W odniesieniu do kwestii przyszłości Kościo-
ła kard. Joseph Ratzinger napisał: „To, czego 
naprawdę potrzebujemy, to ludzie wewnętrznie 
przeniknięci przez chrześcijaństwo”. 

Można powiedzieć, że historia Polski jest 
historią narodu wewnętrznie przenikniętego 
przez chrześcijaństwo. W swoim przemówieniu 
do Polaków mieszkających w Stanach Zjed-
noczonych Jan Paweł II zacytował Stanisława 
Wyspiańskiego: „«Jest tyle sił w narodzie» (...) 
Spraw, byśmy poczuli siłę” („Wyzwolenie”). 
Siły, które pozwalają żyć mężczyznom i kobie-
tom, nie mogą być narzucone z zewnątrz, ale 
mogą być niszczone od wewnątrz.

W przyszłym miesiącu będziemy obcho-
dzić 100. rocznicę niepodległości współczes- 
nej Polski. Niech będzie to również okazja 
do świętowania odnowionego oddania się 
duchowej suwerenności Polski. Jeśli tak  
się stanie, to możemy zobaczyć przyszłość 
Europy kształtowaną w coraz większym stop-
niu przez Polskę przyszłości. Wtedy za św. 
Janem Pawłem II możemy powiedzieć: „Spraw, 
byśmy poczuli siłę”.

 
Fragmenty wystąpienia  

Carla A. Andersona  
na sesji II Kongresu Ruchu „Europa Christi”,  

Senat RP, 18 października 2018 r.

Polska –  nadzieja dla Europy 
CARL A. ANDERSON, Najwyższy Rycerz Rycerzy Kolumba



VI nr 10 Europa Christi . 25 listopada 2018 www.myslacojczyzna.pl

miłosierdzie państwa

C hrześcijańska szkoła myśli ekonomicznej 
mocno podkreśla znaczenie prawa czło-
wieka do własności prywatnej jako prawa 

naturalnego, wywodzącego się od darowania 
człowiekowi życia wraz z ziemią i jej zasobami 
przez Stwórcę w celu „czynienia jej (przez czło-
wieka) sobie poddaną” i umożliwienia czło-
wiekowi utrzymania się przy życiu. Własność 
jest instrumentem spełniania tego zadania 
i niejako elementem jego ziemskiego bytu.

To prawo do własności potwierdzają siódme 
i  dziesiąte przykazania Dekalogu. Indywi-
dualne łamanie tego prawa, podobnie jak 
łamanie każdego Bożego przykazania, szkodzi 
człowiekowi, a powszechne ich odrzucanie 
prowadzi całe narody do nieszczęść. Szczegól-
nie widoczne jest to w gospodarce narodowej: 
poszanowanie prawa własności prywatnej jest 
warunkiem dobrej gospodarki prowadzącej do 
polepszania bytu.

Czym jest tzw. państwo  
opiekuńcze? 
Sama nazwa „państwo opiekuńcze” w języku 
polskim brzmi dobrze, bo słowo „opieka” 
ma znaczenie pozytywne, ale ponieważ tak 
nazywane państwo zajmuje się, przez swoje 
urzędy i biurokrację, głównie redystrybucją 
pieniędzy zabranych obywatelom, powinno 
się ono nazywać raczej „państwem biuro-
kratyczno-rozdzielniczym”. Poprzestańmy tu 
jednak na określeniu „państwo opiekuńcze”.

Zalążki takiego państwa można odnaleźć 
w historii Anglii XVI wieku, kiedy gminy zaczę-
ły nakładać lokalne podatki dla wypłacania 
rocznego zasiłku ubogim. Dopiero jednak 
w  latach osiemdziesiątych XIX wieku idea 
upaństwowionej dobroczynności została usta-
wowo wprowadzona w życie w Niemczech za 
sprawą najwyższej rangi masona, kanclerza 
Otto von Bismarcka, który uznał, że dobrowolne 
praktykowanie miłosierdzia przez chrześcijan 
należy zastąpić przymusem państwowej opieki. 
Odtąd pracownik – mężczyzna, bodajże od  
65. roku życia, a kobieta od 60. roku życia – 

miał dostawać zasiłek emerytalny na swe 
utrzymanie od państwa, które wprowadziło 
w tym celu specjalne opodatkowanie obywateli. 
Warto wspomnieć, że średnia długość ludzkiego 
życia była wówczas znacząco poniżej 65 czy 
nawet 60 lat. W związku z emeryturą dorosłe 
dzieci mogły się już mniej troszczyć o utrzy-
manie starych rodziców, a młodzi rodzice nie 
potrzebowali już widzieć w swych dzieciach 
źródła utrzymania na starość. Z biegiem czasu 
to drugie stało się jedną z przyczyn spadku 
urodzeń i wzrostu liczby aborcji: Ludzie zaczęli 
rozumować, że skoro państwo zapewni im 
materialnie spokojną starość, to nie muszą 
już mieć wielu dzieci i  liczyć na ich pomoc, 
a w dodatku ponosić kłopotów związanych 
z ich wychowaniem, które stawało się coraz 
trudniejsze w związku z obowiązkiem rodziców 
do poddawania dzieci państwowym programom 
nauczania, nieraz sprzecznym z przekonania-
mi rodziców i będących powodem „gorszenia 
maluczkich”.

Stopniowo zasadę państwowej „opiekuńczoś- 
ci”, aczkolwiek w  różnym zakresie, zaczęto 
stosować praktycznie we wszystkich krajach 
europejskich. Przywódca narodowych socjalis- 
tów, kanclerz Niemiec Adolf Hitler wprowadził 
rekordowo wysoką liczbę różnych programów 
socjalnych w tym kraju. Prawdziwym rekordzis- 
tą stał się jednak ZSRR, gdzie państwo zapew-
niało bezpłatną opiekę zdrowotną, bezpłatne 
stołówki, bezpłatne szkolnictwo, zbiorowe 
mieszkalnictwo, specjalną opiekę policyjną od 
urodzenia aż do śmierci, często przedwczesnej, 
i mnóstwo innych tzw. zdobyczy socjalizmu. 
Wszyscy wiemy, jak to w rzeczywistości wyglą-
dało i  jak się skończyło – całkowitą ruiną 
gospodarczą kraju, masowym rozpadem rodzin 
oraz  innymi tragediami i nieszczęściami na 
wielką skalę.

Chrześcijańskie praktykowanie miłosierdzia 
polega na pomocy udzielanej z własnej kieszeni 
i z własnych środków ubogim i potrzebującym. 
Tymczasem państwowe „miłosierdzie” polega 
na pomaganiu z cudzej kieszeni i z cudzych 
środków ludziom niekoniecznie ubogim i potrze-
bującym, do których należałoby zaliczyć również 

dziesiątki, jeśli nie setki, tysięcy urzędników 
zajmujących się rozdzielnictwem funduszy 
uzyskanych z opodatkowania obywateli lub 
przejętych od nich podstępem, oszustwem czy 
pod przymusem lub groźbą jego użycia, a więc 
w sposób noszący znamiona grabieży, która, jak 
wiemy, jest jedną z form kradzieży.

Widać więc fundamentalny konflikt między 
grabieżczym postępowaniem państwa opie-
kuńczego a nauczaniem chrześcijańskiej szkoły 
myśli ekonomicznej, wskazującym na gospo-
darczo negatywne i zgubne efekty kradzieży, 
a szczególnie kradzieży zinstytucjonalizowanej 
i cechującej działanie takiego państwa. 

Państwo opiekuńcze, często bywa trakto-
wane przez naiwnych ludzi jako źródło róż-
norakich dobrodziejstw materialnych, które 
mogą być darmowo rozdzielane między potrze-
bujących, a więc jako coś w  rodzaju bożka, 
jest w  rzeczywistości z  gruntu niemoralne 
i postępuje sprzecznie z dogmatami i nakaza-
mi chrześcijaństwa. Ludzie ci zapominają, że 
państwo samo nie wytwarza bogactwa, lecz 
najpierw zabiera je tym, którzy je wytwarzają, 
a następnie je konsumuje, redystrybuuje lub 
marnotrawi. Ludzie traktujący państwo jako, 
bez mała, istotę wszechmogącą, postępują 
wbrew pierwszemu przykazaniu Dekalogu: 
„Nie będziesz miał bogów cudzych przede 
mną!”.

Jak się przedstawia  
opiekuńczość państwowa? 
Według danych za rok 2012*: spośród 18 
istniejących ministerstw co najmniej 8 zajmo-
wało się opiekuńczością. Były to ministerstwa: 
zdrowia, rozwoju regionalnego, rolnictwa 
i  rozwoju wsi, pracy i  polityki społecznej, 
nauki i szkolnictwa wyższego, sportu i turys- 
tyki, edukacji narodowej, kultury i dziedzictwa 
narodowego. Poza tym było 17 biur i depar-
tamentów, łącznie z Biurem Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Równego Traktowania.

W latach 2005-07 wyszły 384 nowe ustawy, 
czyli średnio co 2 dni była wydawana jakaś 
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nowa ustawa. Bardzo wiele z nich dotyczyło 
opiekuńczości. Należą do nich takie dokumenty, 
jak ustawy: o powszechnym systemie emery-
talnym, o  świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych, o syste-
mie oświaty, o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu, o pomocy społecznej, o wspieraniu 
rodziny i o systemie pieczy zastępczej, o świad-
czeniach rodzinnych, o dodatkach mieszka-
niowych, o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, o przeciwdziałaniu narkomanii, 
o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie, Kodeks pracy 
oraz o płacy minimalnej.

W ramach tych ustaw przewidziane bywają 
zasiłki wypłacane na różne cele. Przykładowo 
Ustawa o pomocy społecznej obejmuje: zasiłki 
okresowe, zasiłki celowe, zasiłki stałe. Nato-
miast Ustawa o  świadczeniach rodzinnych 
przewiduje: zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu 

samotnego wychowywania dziecka, dodatek 
z tytułu wielodzietności (od 3. dziecka wzwyż), 
dodatek na dziecko z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek do 
zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i reha-
bilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 
5. roku życia, dodatek dojazdowy na dziec-
ko uczęszczające do szkoły poza miejscem 
zamieszkania, świadczenie pielęgnacyjne, 
zasiłek wychowawczy, becikowe.

Od roku 2012 do roku 2018 przybyło mini-
sterstw (Ministerstwo Cyfryzacji oraz Minister-
stwo Przedsiębiorczości i Technologii ,utworzo-
ne 12 stycznia 2018 r.) i osób zatrudnionych 
w  całym biurokratycznym systemie władz 
centralnych, obejmującym też Kancelarię 
Prezydenta, zatrudniającą prawie 400 osób, 
i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów – prawie 
700 osób; a obecnie rozpatruje się powołanie 
Ministerstwa do Spraw Polonii.

Państwo opiekuńcze  
a chrześcijaństwo
Ze względu na ograniczoność miejsca i czasu 
nie sposób wymienić tu wszystkich najrozma-
itszych departamentów, biur i innych jedno-
stek administracyjnych podległych poszcze-
gólnym ministrom i ogarnąć, czym się one 
zajmują. Faktem jest jednak, że koszt ich 
utrzymania, a przede wszystkim koszt utrzy-
mania urzędników, których w całym kraju jest 
blisko pół miliona, a którzy liczą na otrzymy-
wanie godziwych płac dla umożliwienia im 
godnego życia, jest olbrzymi. Ponoszenie tego 
kosztu przez polskich podatników stanowi 
ogromną przeszkodę w rozwoju gospodarki 
narodowej. Zamiast na inwestycje i rozwój 
przedsiębiorstw, których produkty i usługi 
zaspokajają ludzkie potrzeby i tworzą bogac-
two narodowe, pieniądze idą na biurokrację, 
i  to nie tylko na jej utrzymanie, ale i  na 
przezwyciężanie, przez podatników, najroz-
maitszych wytwarzanych przez nią zarzą-
dzeń i przepisów ograniczających swobodę 
działalności gospodarczej. W samym tylko 
2017 r. wyszło w Polsce ponad 27 tys. stron 
druku nowych ustaw, przepisów i zarządzeń. 
Oczywiście, jest to potężny hamulec rozwoju 
gospodarczego i polepszania ludzkiego bytu.

Jako katolicy dążący do chrześcijańskiego 
odrodzenia Europy, poczynając od swego kraju, 
powinniśmy zadać sobie pytanie. Czy skoro pań-
stwo opiekuńcze, niejako z samej swej natury 
dopuszcza się nadużyć w stosunku do swych oby-
wateli, ograbiając ich z tego, co do nich należy, 
i tym samym łamie przykazanie Dekalogu „Nie 
kradnij!”, możemy w spokoju sumienia współ-
działać w takiej działalności, pochwalać je, lub 
pozostawać biernymi w tej sytuacji? Odpowiedź 
wydaje się oczywista: nie tylko sami winniśmy 
odżegnywać się od tego zła, ale też wskazywać je 
ludziom, którzy mogą być go jeszcze nieświadomi 
i w nim uczestniczyć, oraz wpływać na nich i na 
władze, aby się dalej tego zła nie dopuszczali, 
ze szkodą dla wszystkich.

Czy państwo, nie szanując własności prywat-
nej obywateli, nie postępuje w myśl czołowe-
go dogmatu wrogiej chrześcijaństwu ideologii 
komunistycznej? Dogmatem tym, wyrażonym 
w XIX wieku przez Karola Marksa, jest koniecz-
ność likwidacji własności prywatnej powtórzył 
to w XX wieku włoski komunista Altiero Spinelli 
w słynnym Manifeście z Ventotene, który jest 
oficjalnym drogowskazem dla obecnych rządców 
Unii Europejskiej. 

*Źródło: „Teoria i praktyka państwa opiekuń-
czego”, Paweł Sztąberek – w książce „Państwo 
opiekuńcze a chrześcijaństwo”. Materiały z kon-
ferencji PAFERE, Kraków, 8 września 2012 r., 
www.pafere.org .

Zd
ję

ci
a:

  B
oż

en
a 

Sz
ta

jn
er

/N
ie

dz
ie

la



VIII nr 10 Europa Christi . 25 listopada 2018 www.myslacojczyzna.pl

okiem felietonisty

W kodeksie karnym jest przepis przewi-
dujący kary dla każdego, kto w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej dopro-

wadza inną osobę do niekorzystnego rozpo-
rządzenia własnym lub cudzym mieniem, 
za pomocą wprowadzenia jej w błąd... i tak 
dalej. Oczywiście, karze nie podlega „każdy” –  
bo np. władze państwowe nie są karane, 
chociaż popełniają bardzo wiele czynów opi-
sanych w kodeksach karnych jako przestęp-
stwa. Nazywa się to immunitetem państwa 
suwerennego, który oznacza tyle, że jednego 
państwa nie można pozwać przed sąd innego 
państwa, chyba że – jak w przypadku Traktatu 
Lizbońskiego – poddało się ono jurysdykcji 
innych sądów, np. europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości w Luksemburgu. Ciekawa 
byłaby ocena postępku, który wprawdzie pole-
ga na doprowadzeniu innej osoby, a nawet 
milionów osób, do niekorzystnego rozporzą-
dzenia własnym mieniem, ale nie przysparza 
tym korzyści majątkowej. Bardzo możliwe, że 
i w takim przypadku byłoby to przestępstwo, 
bo przepis kodeksu mówi, że sprawca działa 
„w takim celu”, ale nie oznacza to, że na 
pewno taki cel osiągnie.

Gdybym chciał znaleźć przykład takie-
go działania, to wskazałbym na przymus 
ubezpieczeń, zwłaszcza ubezpieczeń społecz-
nych. Jak wiadomo, ubezpieczenia w ogóle 
są rodzajem hazardu; jeśli bowiem zawieram 
umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśli-
wych wypadków, to w istocie zakładam się 
z ubezpieczalnią, że np. złamię sobie rękę, 
a ubezpieczalnia ze mną – że sobie ręki nie 
złamię. Jeśli złamałem rękę, to wygrałem, 
a  jak nie – to wygrała ubezpieczalnia, bo 
wzięła ode mnie pieniądze, ale nic mi nie dała. 
Nie ma w takim hazardzie nic złego – chyba 
że ktoś jest do takiego zakładu zmuszany. 
Ubezpieczenia społeczne też są rodzajem 
zakładu. Obywatel zakłada się z  ubezpie-
czalnią, że będzie żył długo, a ubezpieczal-
nia z nim – że będzie żył krótko. Jeśli żyje 
długo, to wygrał, chociaż z różnych wzglę-
dów – o których za chwilę – nie jest to wcale 
takie pewne, a jeśli żyje krótko – to wygrała 
ubezpieczalnia. Warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę, że większość takich ubezpieczalni to 
są agendy państwowe. Są one żywotnie zain-
teresowane tym, by obywatele żyli możliwie 
krótko, a państwo ma możliwości, żeby taki 
cel osiągnąć, ale wcale o tym obywateli nie 
informuje.

Ubezpieczenia społeczne są przeważnie 
przymusowe, co jest o tyle osobliwe, że uwa-

żane są za wielkie dobrodziejstwo. Po cóż 
przymuszać ludzi do tego, by wyświadczyć 
im dobro? Trudno to na pierwszy rzut oka 
zrozumieć, ale pewne światło na tę sprawę 
rzuca eksperyment polegający na tym, by 
wyobrazić sobie, że przymusu nie ma i że te 
ubezpieczenia są umowne. Jak wyglądałyby 
negocjacje? Ubezpieczalnia żąda od oby-
watela, żeby przekazywał jej duży procent 

swego dochodu, a co w zamian za to może 
zaoferować obywatelowi? „Kiedyś coś panu 
damy” – tak musiałaby brzmieć uczciwa 
obietnica. Każdy, kto by taką ofertę usłyszał, 
z oburzeniem by ją odrzucił – i dlatego ubez-
pieczenia społeczne są przymusowe.

Wprawdzie działalność ubezpieczeniowa 
uchodzi za dochodową, ale tylko dla ubezpie-
czalni, i to niektórych, bo np. Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych w Polsce został wprawdzie 
wyposażony w prawo emitowania własnych 
obligacji, ale ich gwarantem jest budżet pań-
stwa. Zatem obywatele – zmuszeni do opłaca-
nia tzw. składki na ubezpieczenie społeczne 
– najpierw muszą przekazać ubezpieczalni 
prawie duży procent swoich miesięcznych 
dochodów, a  potem – jako podatnicy –  
muszą jeszcze raz zapłacić za wykup tych 
obligacji, żeby ZUS miał gotówkę, bo przecież 
obligacjami emerytur wypłacać się nie da. 
Wygląda to na „niekorzystne rozporządzenie 
własnym mieniem”, i to na skutek wprowa-
dzenia w błąd, bo władze utrzymują ludzi 
w przekonaniu, że ubezpieczenia społeczne 
są wielkim dobrodziejstwem. Mamy zatem 
do czynienia ze zjawiskiem, które nosiło-
by znamiona kradzieży zuchwałej, ale ze 
względu na wspomniany immunitet państwa 
suwerennego nikt z tego tytułu ukarany być 
nie może.

Tymczasem na skutek wprowadzania coraz 
większej liczby przymusów, które pociągają za 
sobą konsekwencje finansowe, coraz więcej 
kapitału finansowego trafia do rąk stosunko-
wo nielicznych ludzi. Muszą oni ten kapitał 

korzystnie inwestować, więc nic dziwnego, 
że wkładają go w przedsięwzięcia rokujące 
największy zysk. Dlatego też ubezpieczalnie 
bardzo często transferują ogromne sumy 
kapitału finansowego nawet z kontynentu na 
kontynent, co przy dzisiejszych technikach 
komunikacyjnych nie przedstawia żadnych 
trudności. Jednak takie transfery powodu-
ją ogołocenie jakichś obszarów z  kapitału 
finansowego, co odbija się niekorzystnie na 
gałęziach gospodarki związanych teryto-
rialnie: na rolnictwie, przemyśle, transpor- 
cie i  usługach, zaś z  tymi paroksyzmami 
muszą sobie radzić lokalne rządy. Oczywiście, 
próbują sobie radzić, jednak posługując się 
pieniędzmi podatników, którzy w ten sposób 
zmuszeni są do trzykrotnego płacenia z powo-
du przymusu ubezpieczeń społecznych. Na 
tym tle narastają napięcia między zwolenni-
kami globalizacji, którzy uważają, że zmniej-
szenie roli politycznych granic w  wymia-
nie gospodarczej sprzyja równomiernemu 
nasyceniu bogactwem wszystkich zakątków 
świata, chociaż oczywiście tego nie gwa-
rantuje, a przeciwnikami globalizacji, czyli 
tzw. antyglobalistami, którzy uważają, że 
należy zwiększyć znaczenie granic politycz-
nych w wymianie gospodarczej, a wtedy rzą-
dom byłoby łatwiej radzić sobie z paroksyz- 
mami choćby w taki sposób, że do żadnych 
transferów kapitałowych by nie dopuściły. Ten 
pomysł zdobywa coraz więcej zwolenników, 
ale szkoda, że nikomu nie przychodzi do 
głowy inny pomysł – by mianowicie polikwi-
dować większość przymusów pociągających 
za sobą konsekwencje finansowe. Słowem – 
żeby nie odbierać obywatelom pieniędzy pod 
pretekstem rozmaitych dobrodziejstw. Oby-
watele bowiem, bez najmniejszego przymusu 
ze strony rządu, nie ogołacaliby z kapitału 
finansowego obszaru, na którym żyją, gdzie 
pracują i gdzie zarabiają. Zauważył to kiedyś 
prezydent USA Ronald Reagan, mówiąc, że 
rząd nie jest w stanie rozwiązać żadnego pro-
blemu, natomiast nieustannie stwarza nowe.

Kradzież zuchwała w majestacie prawa
StANISłAW MIChALKIEWICZ

Stanisław Michalkiewicz  
Prawnik, eseista, publicysta, 
polityk. Działacz opozycji w PRL. 
Wykładowca w Wyższej Szkole 
Stosunków Międzynarodowych 
i Amerykanistyki w Warszawie 
oraz w Wyższej Szkole Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu

W
ik

ip
ed

ia

Ubezpieczenia społeczne  
są rodzajem zakładu.  
Obywatel zakłada się  
z ubezpieczalnią, że będzie 
żył długo, a ubezpieczalnia  
z nim – że będzie żył krótko


