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Protokół trzeciego posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 

 

         W dniu 26 listopada 2020 r. w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie 

Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego z udziałem byłego rektora Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, Szefa Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego 

UKSW, Prezesa Warszawskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - Księdza 

Profesora Henryka Skorowskiego. Tematem spotkania były „Rozmowy o aktualnej kondycji 

społeczeństwa polskiego, Państwa i miejscu Kościoła”.  

 

Ks. Prof. Henryk Skorowski przedstawił swoje przemyślenia – jako księdza, socjologa i 

wykładowcy akademickiego - dotyczące obecnej sytuacji w Polsce, problemów, 

potencjalnych przemian i relacji międzyludzkich. Podkreślił, że zazwyczaj po wielkich  i 

ważnych wydarzeniach w społeczeństwie wzrasta solidarność i poczucie bycia całością. 

Niestety, dzisiaj, żyjemy w czasach, w których dominować zaczęło społeczeństwo sporów. 

Dlatego trzeba zadawać sobie pytania, czemu tak się stało i co możemy, jako wspólnota, z 

tym dalej zrobić. Podkreślił, że spory są potrzebne i bywają budujące, ale tylko wtedy jeśli są 

oparte o dialog, z którego musi wynikać wspólne dochodzenie do prawdy. Skoro jednak 

ostatnie spory nie opierały się o dialog, to w konsekwencji staliśmy się społeczeństwem 

podziału – bardzo dziś widocznego w rodzinach, wśród znajomych, w miejscach pracy, także 

w Kościele.  

Zwrócił uwagę, że na obecną sytuację należy spojrzeć dziś też z innej perspektywy. 

Zewsząd otacza nas negatywny przekaz, a to nie wpływa dobrze na kondycję społeczeństwa. 

Trzeba pokazywać to co łączy, na czym można budować, a nie to, co dzieli. Jesteśmy 

społeczeństwem sporu, ale też społeczeństwem podziału. Przestajemy mieć do innych 

szacunek, zaczynamy nienawidzić. Jeśli nie znajdzie się w porę pewnego wspólnego systemu 

wartości, to nie będzie na czym opierać wspólnoty, którą powinno się budować na takich 

wartościach jak wolność, tolerancja, szacunek dla różnorodności. 

To, co możemy zaobserwować pozytywnego w odniesieniu do społeczeństwa, co 

podkreślił Ks. Prof. Henryk Skorowski, to wzrost obywatelskości. Społeczeństwem 



obywatelskim jest bowiem takie społeczeństwo, które ma przekonanie o swojej 

podmiotowości i chce tę podmiotowość realizować. Dziś, w kontekście mających miejsce 

wydarzeń, zwiększyła się podmiotowość polskiego obywatela – chcemy być coraz bardziej 

odpowiedzialni za siebie i za społeczeństwo. Nie chcemy być traktowani przedmiotowo, więc 

wychodzimy na ulicę o to walczyć. W przypadku obecnego miejsca Kościoła w 

społeczeństwie można mówić o bardzo klarownym podziale. Pierwsza grupa osób to ludzie, 

którzy nie dopuszczają do siebie żadnej płaszczyzny porozumienia, negują wszelkie 

wątpliwości i ślepo wierzą w to, co słyszą. Druga to osoby, które pod wpływem aktualnej 

rzeczywistości zaczynają odczuwać wstyd za to, co się dzieje. W trzeciej grupie spotykamy 

osoby zamykające swoją religijność, oddalające się od Kościoła.  Kolejne zaś grupy idą 

jeszcze dalej – dokonując krytyki Kościoła jako instytucji, a ostatecznie negując istnienie 

Boga. Nie można się jednak dziwić takiemu podziałowi. W odniesieniu do obecnej sytuacji 

nie wiadomo bowiem, jakie jest stanowisko władz Kościoła. Jeśli już pojawiają się jakieś 

głosy, to są one bardzo zróżnicowane.  Dla dobrego funkcjonowania wspólnoty, Kościół jako 

instytucja powinien poddać się weryfikacji, na to jednak potrzeba odwagi. Do tej pory nigdy 

nie podjęto krytyki Kościoła, a to mogłoby mieć pozytywny i budujący wydźwięk. Nie można 

też łączyć Kościoła jako wspólnoty z  instytucją i jej hierarchami.  

 

W dyskusji, którą zainicjował swoim wystąpieniem Ksiądz Prof. Henryk Skorowski, 

członkowie Zespołu wyrazili własne opinie na temat obecnej sytuacji w Polsce. Zwrócili 

uwagę na konieczność oddzielenia przewinień konkretnej osoby od funkcjonowania instytucji 

– czy to Państwa, czy Kościoła. Odbywające się obecnie protesty i manifestacje ocenili jako 

konsekwencję przedmiotowego potraktowania obywateli przez władzę. Podkreślili bardzo 

duży podział społeczeństwa – dziś to prawie 50% na 50% zwolenników i przeciwników, co 

widać obecnie na polskich ulicach. Taki podział, według nich, przenosi się na rodziny, co 

jeszcze bardziej eskaluje konflikty. Źle się dzieje, gdy do życia politycznego i społecznego 

wkrada się kłamstwo. Dlatego warto zadbać o prawdę i wiarygodność po obu stronach. Dobrą 

tradycją, co pokazuje historia, było zaangażowanie Kościoła w rozwiązywanie sporów. Jego  

stanowisko było drogowskazem dla skonfliktowanego i walczącego ze sobą społeczeństwa. 

To Kościół wskazywał system wartości, który powinien obowiązywać. Dziś niestety tego 

brakuje, instytucja Kościoła stała się zbyt upolityczniona i opowiadająca się tylko po jednej 

stronie, a nie dążąca i zachęcająca do dialogu.  

Członkowie Zespołu stwierdzili, że trzeba koniecznie zadać sobie pytanie o przyszłość 

Kościoła w Polsce. Bo w takiej formie, w jakiej istnieje obecnie, jego czas może się kończyć. 



Być może młode pokolenie księży z nowocześniejszym i bardziej otwartym patrzeniem na 

świat będzie w stanie coś zmienić, tylko czy nie będzie już na to za późno? Kościół, aby 

odzyskać swoje znaczenie musi przejść wielkie oczyszczenie.  

Senatorowie poruszyli też problem nauki religii w szkołach, w których traktowana jest 

jako kolejny przedmiot. Przeniesienie jej do sal katechetycznych, potraktowanie jak 

katechezy, pozwoliłoby na większą identyfikację z Kościołem. 

Kończąc dyskusję podkreślono, że podstawą wszelkich zmian, jakie są potrzebne do 

połączenia społeczeństwa jest akceptacja człowieka bez warunków wstępnych i jego 

afirmacja. 

 

Podsumowując spotkanie, senator Kazimierz Kleina zaprosił członków Zespołu do 

udziału w telekonferencji w dniu 27.11.2020 r., poświęconej strajkom szkolnym na 

Kaszubach w latach 1906-1907 – wydarzeniu prawie nie funkcjonującemu w polskiej 

zbiorowej świadomości historycznej.  

(D.W.) 

 


