
Wystąpienie na rozpoczęcie Sesji Naukowej 27.10.2012 r. 

Prezesów AK: 

Urszuli Furtak – Prezes Diec. Instytutu AK Diecezji Zielonogórsko –Gorzowskiej [U.F] 

Jana Zimroza - Prezesa Diec. Instytutu AK Diecezji Legnickiej [J.Z] 

 

[U.F.] Króluj nam Chryste, 

 

Ekscelencje, Najdostojniejsi Księża Biskupi, 

Przewielebni Kapłani, 

Szanowni Państwo Senatorowie i Posłowie, 

Panie Prezydencie, 

Szanowni Państwo 

Z ogromną radością witamy Państwa w imieniu Organizatorów dzisiejszego spotkania; 

[J. Z.] 

Pokolenie żyjących dziś dorosłych Polaków otrzymało szczególny dar poznania, nieraz 

bezpośredniego spotkania Ojca Św. Jana Pawła II, człowieka niezwykłej świętości i niezwykłej 

odwagi. 

[U.F.] 

Wielu z nas ciągle nosi brzmiące w uszach wołanie  Jana Pawła II, którym w pamiętną niedzielę 

22 października 1978 roku, podczas homilii, wygłoszonej w dniu inauguracji pontyfikatu: „Nie 

bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy 

otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, 

cywilizacji, rozwoju!„ 

Mamy przekonanie, że atmosfera towarzysząca takim jak to spotkaniom, zmusza nas do osobistej 

refleksji: jak szeroko otworzyliśmy Chrystusowi drzwi swoich domów, swoich wspólnot, 

środowisk i wreszcie swoich serc. Na ile byliśmy otwarci i czy dzisiaj jesteśmy skłonni przyjąć i 

zastosować w swoim życiu te i inne wołania Ojca Św. Na ile gotowi jesteśmy czerpać z 

wielkiego bogactwa myśli i słowa Wielkiego Papieża? 

Czy ludzi odpowiedzialnych za życie publiczne dręczy pytanie o gotowość stosowania  w swojej 

działalności wołania Ojca Św. wzywającego do otwartości, odpowiedzialności i troski o dobro 

wspólne? 

Idea sesji naukowych, jako formy oddania hołdu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, poprzez 

zgłębianie i upowszechnianie treści Jego nauczania z czasu 26 letniego pontyfikatu i 

wcześniejszej działalności pastoralnej, naukowej i artystycznej, zrodziła się z potrzeby 

zademonstrowanie naszej miłości i naszego zobowiązania wobec Osoby Jana Pawła II, Papieża, 

który wskrzesił Akcję Katolicką w Polsce. 

[J. Z.] 

Akcja Katolicka  pragnie z największą ofiarnością upowszechniać  nauczanie Jana Pawła II. Jest 

to jedna z dróg naszego powołania. Czujemy się  dłużnikami Ojca Św. Jana Pawła II. Pragniemy 

okazywać naszą wdzięczność za inicjatywę odrodzenia, po pięćdziesięciu kilku latach niebytu, 

naszego Stowarzyszenia. Czyniliśmy to przez kolejnych 10 lat w różnych miejscach diecezji 

legnickiej. Chcemy nadal, kontynuując to dzieło poświęcać nasz wysiłek intelektualny i 

organizacyjny Słudze Bożemu JP II. Niech będzie  to nasz wspólny dar i odwzajemnienie tego 

całego dobra, jakie z Jego strony otrzymaliśmy i ciągle otrzymujemy. 

Wiele miejsca w czasie dzisiejszego spotkania poświęcimy twórcom wspólnej Europy, których 

zwykliśmy nazywać Ojcami Europy. Z pewnością zgodzimy się wszyscy z tezą, iż Jan Paweł II 



jako najwybitniejszy Europejczyk przełomu XX i XXI wieku również, a nawet w sposób 

szczególnie uzasadniony, może być tytułowany Ojcem Europy. 

Swoją troskę o losy Europy wyrażał  od samego początku pontyfikatu w wielu wystąpieniach i 

okolicznościach. Najmocniejszym akcentem jest tzw. Akt Europejski wygłoszony w Santiago de 

Compostela, 30 lat temu, 9 listopada 1982 roku, którego treść każdy z Państwa otrzymał. Jakże 

przejmujące są słowa, które najgłębiej wyrażają Jego ogromne zatroskanie o losy Europy. Ojciec 

Św., wołał: 

 

…ja, biskup Rzymu i pasterz Kościoła powszechnego, z Santiago kieruję do Ciebie, 

stara Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje 

początki. Tchnij życie w swoje korzenie. Tchnij życie w te autentyczne wartości, które 

sprawiały, że Twoje dzieje były pełne chwały, a Twoja obecność na innych 

kontynentach dobroczynna. (…) Możesz jeszcze być latarnią cywilizacji i bodźcem 

postępu dla świata”. 
 

 

[U.F.] 

Pośród wielu zadań, jakie zostawił nam Ojciec Święty, jest właśnie troska o Europę i naszą 

Ojczyznę, jako ważnego członka Europejskiej Rodziny. 

Niech w tym dniu, w  czasie trwania sesji i zgłębiania Jego myśli i słów, zwykle obszernie 

cytowanych i analizowanych przez wykładowców, towarzyszy nam to radosne poczucie Jego 

obecności wśród nas.  

 

Wyrażam radość, że nasze zaproszenie przyjęło tak wiele, zacnych osób.  

Wszystkich Państwa w imieniu Organizatorów - Zarządów AK  Diecezji  Legnickiej i Z-G oraz  

Bractwa Jakubowego raz jeszcze gorąco witam. 

 

[U.F.] i [J. Z.] na zmianę 

 

Szczególnie serdecznie witamy: 

 JE Biskupa Legnickiego dra Stefana Cichego,  

 JE Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego dra Stefana Regmunta. 

Prosimy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym. 

 
Cieszymy się, że nasze zaproszenie przyjęli  i zaszczycili nas swą obecnością 

Parlamentarzyści RP:  

 Pani Senator Dorota Czudowska 

 Pani Senator Elżbieta Rafalska 

 Pan Walerian Piotrowski Senator II kadencji 

 Pan Poseł Jerzy Materna 

 Pan Poseł Wojciech Zubowski 

 

Z wielką radością witamy przedstawicieli Duchowieństwa D Z-G i DL, a wśród nich: 

 Ks. Prof. dra hab. Jana Klinkowskiego – Diecezjalnego Asystenta Kościelnego AK 

DL zapraszamy do Prezydium  

 

 
Witamy serdecznie przedstawicieli Samorządów,  Powiatów, Miast i Gmin Dolnego Śląska i 

Ziemi Lubuskiej a w szczególności: 



 Prezydenta Miasta Głogowa, Pana  Jana Zubowskiego gospodarza tego miejsca, 

któremu już teraz dziękujemy za pomoc w przygotowaniu dzisiejszego spotkania i 

udostępnienie  tego wspaniałego obiektu, Ratusza Głogowskiego; zapraszamy do 

Prezydium 

 

Z radością witamy i z góry dziękujemy za przyjęcie propozycji wygłoszenia wykładu: 

 Pana Marszałka Marka Jurka – Prezesa Prawicy Rzeczpospolitej; zapraszamy do 

Prezydium  

 

Pragniemy powitać przedstawicieli świata nauki i kultury, służb mundurowych i związków 

zawodowych  

 

Cieszymy się, że są z nami przedstawiciele pracodawców, a wśród nich  KGHM Polska 

Miedź SA, największego Przedsiębiorcy w  tej części Polski; jeden z szybów górniczych 

nieopodal Jakubowego Sanktuarium nosi imię Św. Jakub. 

 

Serdecznie witamy członków wspólnot i stowarzyszeń a wśród nich prezesów Diecezjalnego 

Instytutu AK Archidiecezji Poznańskiej Panią Bogumiłę Łącką.  

 

 

Pozdrowienia dla uczestników sesji i życzenia owocnych obrad skierowali na nasze ręce: 

 

 Ks. Biskup Marian Leszczyński,  Krajowy Asystent  Akcji Katolickiej w Polsce 

 

 Wojewoda Dolnośląski  Aleksander Marek Skorupa, 

 

 Pani Poseł RP Marzena Machałek 

 

 Prezes KIAK Pani Halina Szydełko 

 

Do Prezydium zapraszam również Pana Marka Rychlika – Wiceprezesa AK Diecezji Ziel. 

Gorzowskiej, który poprowadzi  pierwszą część naszej sesji. 

 

*  *  * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


