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To już trzecia konferencja Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów w 
gościnnych progach Domu Pielgrzyma w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu koło 
Limanowej. Konferencję otworzył Senator Mieczysław Gil Prezes Stowarzyszenia, który przedstawił 
sytuację społeczno – polityczną w Polsce, szczególnie sytuację w parlamencie i poza parlamentem, 
relacje państwo – kościół, narrację medialną dotyczącą chrześcijaństwa i związków zawodowych. 
Konferencję poprowadził Adam Kowalczyk Wiceprezes Stowarzyszenia. Niedosyt uczestników 
spowodowała nieobecność prof. Andrzeja Nowaka wykładowcy i nauczyciela akademickiego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Była jednak obecna myśl społeczno-polityczna prof. 
Andrzeja Nowaka. Wiceprezes Adam Kowalczyk w swoim wystąpieniu przywołał obszerny cytat z 
wywiadu, jakiego udzielił prof. Andrzej Nowak. „Ten typ władzy, który mamy w Polsce, bardzo 
chce na od historii oderwać, bo historia Polski jest jedynym obszarem, na którym możemy 
szukać realnych porównań ze współczesnością. Nie wiemy co się stanie jutro, natomiast możemy 
wiedzieć co się stało wczoraj, co się stało dziesięć, sto lat temu. Porównywać krytycznie dzień 
dzisiejszy z tym co było kiedyś. Otóż patrząc z takiej dłuższej perspektywy, przypominam sobie, 
nie sam rzecz jasna, ale przez pryzmat źródeł, jak w 1033 roku, zbuntowało się społeczeństwo. 
Społeczeństwo już dojrzałe, dokonując aktu obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec złej, 
skrajnie skorumpowanej władzy. Władzę tę reprezentował wtedy Sieciech, ówczesny „premier”, 
bo taką funkcję spełniał przy Władysławie Hermanie. I niesamowite wrażenie wciąż robią słowa, 
które zapisał kronikarz. Słowa tych, którzy się wtedy zbuntowali przeciw tej władzy. 
Powiedzieli, że nie można patrzeć jak skorumpowana ekipa szarpie wnętrzności naszej wspólnej 
matki, czyli Polski i jak korzysta bezecnie ze wszystkich jej dóbr. I wtedy mamy do wyboru albo 
emigrację albo walkę o to co jest w kraju. I pytają potencjalni emigranci: walczymy czy 
poddajemy się i uciekamy z tej Polski, bo nic w niej nie można zrobić. To jest wybór przed 
którym my dziś też stoimy. Trwało to sześć lat, kiedy ostatecznie „zły premier” został całkowicie 
odsunięty. Społeczeństwo spotkało się na pierwszym, już ogólnopolskim Sejmie, czyli zjeździe 
rycerstwa. Właśnie w takiej decydującej rozprawie ze złą władzą wymusiło wygnanie Sieciecha i 
dopuszczenie do rządów przedstawicieli młodszego pokolenia Piastowiczów. Z całym wywiadem 
zatytułowanym „Obywatelski bunt” przeprowadzonym przez Krzysztofa Skowrońskiego można 
zapoznać się na łamach KURIERA WNET. Włodzimierz Markowski Przewodniczący Komisji 
Programowej przedstawił aktualny stan prac nad programem stowarzyszenia. W dyskusji poruszono 
kwestie obywatelskiej aktywności i potrzebę społecznej dyskusji o kluczowych problemach naszego 
kraju. Ponadto dyskutowano o rozwijaniu współpracy z innymi organizacjami funkcjonującymi na 
fundamencie wartości chrześcijańskich, rozwoju stowarzyszenia i wzmocnienia jego struktur, 
Uczestnicy konferencji udzielili poparcia apelowi o OBYWATELSKĄ UCZCIWOŚĆ PAŃSTWA 
oraz upoważnili Zarząd Stowarzyszenia do złożenia podziękowania i gratulacji za zrealizowanie 
projektu budowy Pomnika Wojciecha Korfantego we Wrocławiu na ręce prof. Stanisława Gebhardta 
Prezesa Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego. Obecni na konferencji mogli 
nabyć najnowsze dzieła wydawnictwa BIAŁY KRUK z Krakowa, a wśród nich pierwszy z 

sześciotomowego dzieła prof. Andrzeja Nowaka DZIEJE POLSKI.  
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