OBCHODY JUBILEUSZU POWSTANIA PARTII
CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW
W Auli Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii w Poznaniu odbyła się Konferencja
zaplanowana jako spotkanie jubileuszowe członków byłej Partii Chrześcijańskich
Demokratów z okazji 25 rocznicy powołania PChD. Zgromadzonych ponad setkę
uczestników konferencji powitał prof. Paweł Łączkowski, przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego konferencji i były poseł RP i Przewodniczący Partii Chrześcijańskich
Demokratów. Środowisko chrześcijańskich demokratów krytycznie ocenia funkcjonowanie
polityki w ostatnich latach, a w szczególności niski poziom wrażliwości etycznej polskich
elit. Stąd hasło przewodnie konferencji „Etyka życia publicznego. Ponadto celem konferencji
była chęć spojrzenia po latach na program PCHD i efekty 26 lat polskiej transformacji.
Wśród uczestników byli parlamentarzyści Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, senatorzy
RP: Krzysztof Pawłowski, Tadeusz Kamiński i Jarosław Barańczak, posłowie Anna Knysok,
Andrzej Gabryszewski, Andrzej Glapiński, Wiesław Klisiewicz, Tadeusz Nowacki, Ryszard
Iwan, Edward Rzepka, Andrzej Sikora, Andrzej Wilk, Janusz Steinhoff i Mieczysław Gil,
który także w ostatnim okresie był senatorem RP. Mieczysław Gil od 2004 roku jest Prezesem
Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, które powołali członkowie byłej
Partii Chrześcijańskich Demokratów. Przybyli także parlamentarzyści z lat późniejszych:
posłowie RP: Franciszek Adamczyk, Tadeusz Maćkała, Kazimierz Poznański oraz
senatorowie RP: Helena Hatka i prof. Dariusz Górecki.
Uczestnicy Konferencji mogli wysłuchać ciekawe wystąpienia programowe: Marcina
Przeciszewskiego – „Myśl społeczna Franciszka: Kościół budowniczym kultury spotkania”,
Andrzeja Wilka – „Chrześcijańska demokracja i siła jej programu”, prof. Dariusza
Góreckiego – „Postulaty ustrojowo-prawne chrześcijańskich demokratów”, Janusza
Steinhoffa – „ Polska transformacja 1989 – 2015”, Krzysztof Pawłowskiego – „
Zbigniewa Wożniaka –
Doświadczenie chadeka: marzenia, realia, postulaty”,
„Reformowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej w wersji programowej PChD”,
Tadeusza Kamińskiego – „Powiat – wczoraj, dziś, jutro i pojutrze”, Edwarda Rzepki –
„Kondycja polskiego wymiaru sprawiedliwości AD 2015”, Andrzeja Sikory – „Rola
organizacji pozarządowych w procesie budowania kapitału społecznego”, Ryszarda Iwana –
„Program PChD w wydawnictwach organizacyjnych”.
W sobotni wieczór uczestnicy konferencji spotkali się w kościele pw. NMP Wspomożenia
Wiernych na Mszy Św. w intencji zmarłych członków Partii Chrześcijańskich Demokratów.
Na zakończenie konferencji, prof. Paweł Łączkowski powiedział, że – patrząc z perspektywy
25 lat – program Partii Chrześcijańskich Demokratów, która funkcjonowała w latach 1991 –
1999, trafnie nakreślał kierunki zmian społeczno-gospodarczych i politycznych dla Polski,
które jednak w niewielkim stopniu zostały zrealizowane. Wiele postulatów czeka na swój
czas, wśród nich praktyka życia publicznego, życia społeczno-gospodarczego oparta na
fundamencie wartości chrześcijańskich.
Po konferencji uczestnicy mogli zwiedzić poznański Ostrów Tumski, którego historię
przybliżył w bardzo interesujący sposób, prof. Tomasz Jasiński, historyk z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, szczególnie związki Ostrowa Tumskiego z okresem Chrztu
Polski i parą książęcą Mieszkiem I i Dobrawą.
Uczestnicy konferencji słowa uznania i podziękowania składali prof. Pawłowi
Łączkowskiemu, prof. Marii Łączkowskiej oraz całemu Komitetowi Organizacyjnemu w
osobach: Danuta Miąższkiewicz, Krzysztof Bąk, Paweł Klepka. Krzysztof Janowski, Andrzej
Nowotny, Antoni Patecki, Antoni Żuromski. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali

wydawnictwa zawierające wystąpienia programowe konferencji i wspomnienia naszych
kolegów z okresu działalności w PCHD wydane przez Tadeusza Nowackiego i firmę
„Arsgraf”.
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