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Oświadczenie Rady wspólnej 
KatOliKów i MuzułManów  

na X dzień islaMu w KOściele 
KatOlicKiM w pOlsce

Jubileuszowy, X Dzień Islamu 
w Kościele katolickim w Pol-

sce przypada na 26 stycznia 2010 
roku. Idea Dni Islamu wyszła od 
Rady Wspólnej Katolików i Mu-
zułmanów, a w 2001 r. Konferencja 
Episkopatu Polski wpisała to wy-
darzenie do oficjalnego kalendarza 
Kościoła katolickiego w naszym 
kraju, powierzając organizację 
Dnia Islamu Komitetowi ds. Dialo-
gu z Religiami Niechrześcijański-
mi Konferencji Episkopatu Polski.  
Idea dialogu chrześcijan i muzuł-
manów w Polsce, obecna wyraź-
niej pod koniec XX w., nawiązuje 
do ponad trzechsetletniej tradycji 
obecności muzułmanów i tolerancyjnej postawy 
ludności chrześcijańskiej wobec nich.

Pod koniec ubiegłego stulecia odbywało się 
wiele spotkań międzyreligijnych z udziałem 

wyznawców islamu. Współorganizatorem nie-
których z nich była m.in. Fundacja D.O.M, któ-
ra przyczyniła się do powstania w 1997 r. Rady 
Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Fundacja 
na czele z jej prezesem, Zdzisławem Bieleckim, 
(ówczesnym współprzewodniczącym Rady ze 
strony katolickiej) była przez kilka lat współor-
ganizatorem Dnia Islamu.Centralnym obcho-
dom w Warszawie w latach 2001-2006 przewod-
niczył delegat Episkopatu Polski, ks. bp Tadeusz 
Pikus, którego następcą w 2007 r. został ks. bp 
Romuald Kamiński. Regularne obchody Dnia 

Islamu odbywają się także w Lublinie i Krako-
wie (od 2004 r.), a okazyjne w Olsztynie (2001), 
Opolu (2002) i Poznaniu (2008), w latach 2003-
2008 także w Pieniężnie, a w tym roku po raz 
pierwszy chrześcijanie i muzułmanie spotkają 
się z tej okazji również w Katowicach. 

Stołeczne obchody Dnia Islamu mają określo-
ną strukturę. Stałe miejsce zajmują odczyta-

nie fragmentów Pisma Świętego i Koranu oraz 
część modlitewna i panelowa. Oprócz hierar-
chów katolickich i chrześcijan różnych wyznań 
w spotkaniach uczestniczą polscy muzułmanie 
z muftim, Tomaszem Miśkiewiczem i przewod-
niczącym Ligi Muzułmańskiej w RP oraz amba-
sadorowie państw muzułmańskich w Polsce. 

 

Assalamu alejkum, witam serdecznie na 
łamach pisma redagowanego przez pol-

skich muzułmanów, a skierowanego zarówno do  
całej naszej społeczności muzułmańskiej, jak i do 
wszystkich, którzy interesują się islamem.

Pod tym tytułem – Muzułmanie Rzeczypo-
spolitej – ukazały się w roku 2006 cztery 

numery biuletynu informacyjnego obchodów 
80-lecia MZR. Chcemy teraz popularyzować 
ważne tematy z zakresu wiedzy o zasadach isla-
mu, relacjonować wydarzenia z życia muzułma-
nów w Polsce oraz reagować na istotne sprawy, 
które nas dotyczą. Pierwszy numer poświęcamy 
X Dniu Islamu w Kościele katolickim w Polsce.

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu 
pisma. Ma być ono o nas i dla nas, otwarte 

na każdy rozsądny głos. 
Z pozdrowieniami

Musa Czachorowski

MuzułManie
RzeczypOspOlitej
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Magdalena Lewicka

dzień islaMu  
w KOściele  
KatOlicKiM

„Chrześcijanie i muzułmanie – zjedno-
czeni w przezwyciężaniu ubóstwa”, 

to hasło tegorocznego Dnia Islamu w Ko-
ściele katolickim, obchodzonego w Polsce 
już po raz dziesiąty, bowiem pierwsza 
edycja tej pionierskiej w skali europejskiej, 
a nawet światowej, inicjatywy miała miej-
sce w 2001 roku. Tak jak w poprzednich 
latach miejscem centralnych obchodów 
była Warszawa, jednak lokalne uroczy-
stości powiązane z mottem przewodnim 
spotkania i mające na celu wzajemne po-
znanie się, budowanie szacunku, przeła-
mywanie stereotypów, a przede wszyst-

cd. na stronie 2

Łączymy się w żalu i cierpieniu…
Tragiczna katastrofa samolotowa pod 

Smoleńskiem poruszyła boleśnie całą Pol-
skę. Wszyscy obywatele, niezależnie od 
przekonań politycznych i religijnych, wy-
rażali głęboki smutek i łączyli się w bólu 
z osieroconymi Rodzinami. 11 kwietnia 
br. w Domu Modlitwy Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w Białymstoku odby-
ła się modlitwa w intencji osób, które zgi-
nęły w katastrofie. Poprowadził ją Mufti 
Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkie-
wicz oraz imam Stefan Mustafa jasiński. 
Biśmillahi arrahmani rrahym

10 kwietnia br. Naród Polski doznał 
niewyobrażalnej straty: w katastrofie lot-
niczej zginęli polscy politycy, na czele 
z Prezydentem Rzeczypospolitej Lechem 

Kaczyńskim, któremu towarzyszył ostat-
ni prezydent na uchodźstwie, Ryszard 
Kaczorowski. Zginęli posłowie, działacze 
państwowi, przedstawiciele generalicji 
Wojska Polskiego, duchowni. Nie żyje Mał-
żonka Prezydenta, Maria Kaczyńska, dzie-
ląca tragiczny los polskiej delegacji. 

Zdarzenie, samo w sobie pełne rozpaczy 
i dramatyzmu, w przerażający sposób wpi-
suje się w polską tragedię narodową sprzed 
70. laty. Wtedy to, w 1940 roku w Katyniu, 
Polska straciła pomordowanych swych naj-
lepszych synów, kwiat inteligencji, nadzieję 
społeczeństwa. Teraz, w drodze do Smoleń-
ska, ponownie utraciliśmy tylu wybitnych 
ludzi, których zadaniem była nie śmierć, ale 
ofiarna praca dla Polski. 

Niestety, nikt z nas nie zna swego dnia 
ni godziny. Należymy do Najwyższego 
i do Niego wracamy, niezależnie od na-
szych chęci. My, pozostali na ziemi, może-
my tylko łączyć się w cierpieniu z Rodzi-
nami tragicznie zmarłych. Polecamy Bogu 
jedynemu dusze naszych bliźnich, którzy 
stracili życie wypełniając swe obowiązki 
wobec kraju. Przesyłamy ich Najbliższym 
serdeczne wyrazy współczucia i jedności 
w bólu. Nie jesteście sami: niech Bóg przyj-
mie Wasze i nasze modlitwy.

Nasza społeczność muzułmańska jed-
noczy się ze wszystkimi, którzy czują ból 
i mają poczucie wielkiej straty. Bądźmy 
razem w nieszczęściu, które oby pogodziło 
i zjednoczyło polską społeczność.

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Tomasz Miśkiewicz

cd. na stronie 3
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kim odnajdywanie wspólnych wartości 
w obu religiach, odbyły się także w innych 
miastach. Tegoroczny Dzień Islamu nawią-
zuje do tematu orędzia Papieskiej Rady ds. 
Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego 
do wyznawców islamu na zakończenie 
Ramadanu – muzułmańskiego miesiąca 
postu. „jako ludzie wierzący, pragniemy 
współpracować w poszukiwaniu trwałego 
i sprawiedliwego rozwiązania plagi ubó-
stwa. Z pewnością zakłada to refleksję nad 
poważnymi problemami naszych czasów, 
i na ile to możliwe, wspólne zaangażo-
wanie w celu ich zlikwidowania. W tym 
względzie wspomniane aspekty ubóstwa, 
powiązane ze zjawiskiem globalizacji, mają 
także znaczenie duchowe i moralne, gdyż 
wszyscy jesteśmy wezwani do budowania 
jednej rodziny ludzkiej, w której jednost-
ki, społeczeństwa i narody postępują 
zgodnie z zasadami braterstwa i odpo-
wiedzialności” – takie słowa znalazły 
się w przesłaniu Papieskiej Rady ds. 
Dialogu Międzyreligijnego na zakoń-
czenie Ramadanu w ub. roku.

Spotkanie modlitewne w stolicy, 26 
stycznia br., w Domu Parafialnym 

przy parafii katedralnej Św. Floriana 
na warszawskiej Pradze, rozpoczęło 
się zawiązaniem wspólnoty i prezen-
tacją muzyki orientalnej. Fragmenty 
Pisma Świętego i Koranu poświęcone 
przezwyciężaniu ubóstwa wprowa-
dziły zgromadzonych w tematykę 
przewodnią tegorocznych obchodów. 
uwieńczeniem obrad służących zna-
lezieniu rozwiązań dla problemu nę-
dzy i braku perspektyw, dotykającego 
społeczeństwa i jednostki niezależnie 
od wyznania, były modlitwy przed-
stawicieli każdej z religii wraz z prze-
kazaniem znaku pokoju oraz agapa. 
uczestniczyli w Dniu Islamu m.in. bp 
Romuald Kamiński – przewodniczą-
cy Komitetu ds. Dialogu z Religiami Nie-
chrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Między-
religijnego Konferencji Episkopatu Polski, 
członkowie Rady Wspólnej Katolików 
i Muzułmanów oraz duchowi przywódcy 
wspólnoty muzułmańskiej w Polsce. 

Warto przypomnieć, że Dzień Isla-
mu w Kościele katolickim w Polsce 

obchodzony jest od 2001 roku, z inicja-
tywy Fundacji Dzieło Odbudowy Miło-
ści (D.O.M.)1 i Rady Wspólnej Katolików 
i Muzułmanów (RWKM)2, choć pierwsze 
spotkanie modlitewne przedstawicieli obu 
1 Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M. – po-

wstała w 1991 roku. Zajmuje się działalnością chary-
tatywną, inspirowaniem aktywności lokalnej, budo-
waniem porozumienia i pokoju. Szczegóły na stronie 

2 Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów została 
powołana w stołecznym Centrum Islamu 13.06.1997 
roku, podczas spotkania międzyreligijnego w ramach 
„Dni Tatarów w Warszawie”. Inicjatorem Dni oraz 
powołania Rady była Fundacja D.O.M. Deklaracja 
Programowa RWKM na stronie: www.rwkm.pl.

dzień islaMu w KOściele KatOlicKiM

wyznań miało miejsce znacznie wcześniej, 
bo w 1994 roku, kiedy w warszawskim 
Kościele św. aleksandra śp. bp Władysław 
Miziołek odprawił mszę w intencji poko-
ju na świecie przy udziale reprezentacji 
islamu. Kolejnym krokiem na drodze ku 
zbliżeniu był „Dzień modlitwy o pokój na 
świecie” w styczniu 1997 roku, zorganizo-
wany przez Fundację D.O.M. w kościele św. 
anny w Warszawie w ramach „Tygodnia 
Modlitw o jedność Chrześcijan”, w którym 
obok katolików udział wzięli także mu-
zułmanie. Wreszcie – decyzją Konferencji 
Episkopatu Polski z dnia 21 października 
2000 roku – 26 stycznia został wpisany do 
kalendarium jako „Dzień modlitw poświę-
cony islamowi”, a jego organizację zlecono 
Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Nie-
chrześcijańskimi, wchodzącemu w skład 

Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Kon-
ferencji Episkopatu Polski. Tak wspomina 
bp Tadeusz Pikus pojawienie się idei Dnia 
Islamu w Kościele katolickim w Polsce: 
„Geneza Dnia Islamu wiąże się z Tygo-
dniem Powszechnej Modlitwy o jedność 
Chrześcijan. Gdy powstał Dzień judaizmu, 
pojawiła się myśl, by tak jak poprzedzamy 
Tydzień Modlitw dniem starszych braci, 
tak zakończyć go dniem braci młodszych, 
a więc muzułmanów. Inicjatywa wyszła od 
Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, 
która poprosiła Konferencję Episkopatu 
Polski o wyznaczenie Dnia Islamu. Propo-
zycja ta znalazła dobry oddźwięk wśród 
biskupów i została przyjęta”. 

Pierwszy Dzień Islamu odbył się 
w kościele pod wezwaniem św. Mar-

cina w Warszawie. Mszę św. w intencji 
pokoju i poszanowania życia ludzkiego 
odprawił wówczas bp Tadeusz Pikus, de-

cd. ze strony 1

legat Konferencji Episkopatu Polski ds. 
dialogu katolików i muzułmanów, członek 
Zarządu Głównego Rady Wspólnej Ka-
tolików i Muzułmanów. Zgodnie z wolą 
Episkopatu, Dzień Islamu wszedł odtąd na 
stałe do kalendarza obchodów kościelnych 
w naszym kraju jako dzień szczególny dla 
przedstawicieli obu wyznań, kiedy powta-
rzane są słowa abp. józefa Kowalczyka: 
„Ileż wspólnych wartości odnajdujemy 
w religiach monoteistycznych, a zwłaszcza 
w chrześcijaństwie i islamie. Winny być 
one odczytywane, promowane i stanowić 
płaszczyznę wzajemnego zbliżenia. W du-
chu obrony tych samych wartości trzeba 
konkretnie przeciwstawiać się istniejącym 
tendencjom, zmierzającym do budowania 
murów i podziałów. Są one nie do przy-
jęcia i nie do zaakceptowania. Są one też 

absolutnie sprzeczne z ideą dialogu mię-
dzyreligijnego, odczytaną na Soborze Wa-
tykańskim II, a którą wiernie realizuje jan 
Paweł II”. 

Obchody Dnia Islamu w Kościele kato-
lickim wpisują się w kalendarz szere-

gu inicjatyw podejmowanych w ramach 
dialogu międzyreligijnego, organizowa-
nych w różnych miastach przez różne sto-
warzyszenia i ośrodki, tak o charakterze 
modlitewnym, jak i naukowym lub kultu-
ralnym, ale – co najważniejsze – służą jed-
nemu celowi, czyli obopólnemu poznawa-
niu się i budowaniu wzajemnego szacunku 
zgodnie z wezwaniem jana Pawła II, który 
w 1985 r. w Brukseli zachęcał „wszystkich 
wierzących, chrześcijan i muzułmanów, do 
lepszego wzajemnego poznania, do prowa-
dzenia dialogu, by móc w pokoju współist-
nieć i wzajemnie się ubogacać”. 

Magdalena Lewicka
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Maciej Masny

nOwy paRadygMat

Trzeba mówić, jak jest, bez owijania 
w bawełnę. To bowiem podstawa do 

współdziałania wszędzie, gdzie tylko moż-
liwe. Przypuszczam, że taka jest dewiza Be-
nedykta XVI.

Istnienie w Polsce Rady Wspólnej Katoli-
ków i Muzułmanów to nie tylko ewene-

ment, ale i nadzieja, o ile podobne gremia 
powstaną w najbardziej zapalnych regionach 
świata, także tam, gdzie muzułmanie domi-
nują, a nawet zabijają chrześcijan. W dialogu 
religii i kultur obie strony przyznają, że po-
rozumienie jest trudne, bo języki pojęciowe 
są zupełnie odmienne. Zanim jednak padnie 
takie stwierdzenie, warto zapytać, czy w tej 
rozmowie są tylko dwie strony. Może jest 
ich więcej? Odpowiedź jest tym trudniej-
sza, że w historycznym, trwającym prawie 
15 wieków dialogu i konflikcie, stronami są 
nie tylko współcześni ludzie. Są też dawne 
i przyszłe pokolenia. Czy w epoce katolickiej, 
łacińskiej Christianitas ideologiczne języki 
obu stron naprawdę były tak bardzo od-
mienne? Śmiem przypuszczać, że dla ryce-
rzy Saladyna i krzyżowców ogromny korpus 
pojęć politycznych, społecznych i religijnych 
był identyczny. Odmienności jednak kazały 
im wejść w konflikt wojenny, dla obu stron 
chwalebny, a nawet oczywisty. Ignorancja 
w sprawach chrześcijaństwa każe dziś wielu 
muzułmanom odwoływać się do ówczesne-
go starcia z kimś, kogo już nie ma. ale czy 
krzyżowców istotnie nie ma? a może są ich 
następcy, odmienni od głównego (przynajm-
niej najgłośniejszego za sprawą mediów) 
nurtu chrześcijaństwa współczesnego, ale 
też odmienni od rycerzy średniowiecznych?

aby uniknąć przekłamań, w dialogu mu-
szą uczestniczyć tak obecnie nieliczni 

eksperci ze wszystkich stron znający oso-
biście nie tylko skonfliktowane kultury, ale 
i ich języki, ci „tłumacze”, których włoskie 
przysłowie niesłusznie nazywa „zdrajca-
mi”. Iluż ludzi zna dziś równocześnie łacinę 
(właśnie tak!) i arabski? ale czy wystarczy 
znać języki stron? Niezwykłym doświad-
czeniem było dla mnie tłumaczenie książki 
byłego muzułmanina z Egiptu Mağdi alla-
ma, który teraz jako katolik Magdi Cristiano 
allam robi karierę polityczną we Włoszech. 
Przekładając na polski jego tasiemcowe wło-
skie zdania pełne oskarżeń wobec islamu 
czułem, jakbym nadal obcował z żarliwym 
bliskowschodnim muzułmaninem rzucają-
cym nieuzasadnione klątwy na moją religię. 
Tylko zwrot wektora się zmienił… Z drugiej 
jednak strony, temu człowiekowi wciąż gro-
żą śmiercią za konwersję! Muzułmanie nie 
mogą się spodziewać, że chrześcijanie będą 
się godzić na zabijanie konwertytów w Euro-
pie i prześladowania w państwach o islam-
skiej większości.

Powszechny w mediach zachodnich beł-
kot pojęciowy wynika z ignorancji. Oto 

mały ułamek przykładów. ameryka i Euro-

wilnych przez wieki było normą). Inne pań-
stwa uważają to za sprzeczne ze świeckością 
i jednolitością systemu prawnego.

W przełomowym dla cywilizacji momen-
cie kryzysu systemowego warto mieć 

świadomość, że rośnie na Zachodzie siła 
środowisk, dla których oświeceniowa ide-
ologia „farmazonów” jest wrogiem niemal 
tak jaskrawo, jak dla muzułmanów. Często 
spotykamy wśród muzułmanów ignoranc-
kie utożsamianie Zachodu oświeceniowego 
z Zachodem religijnym. jest wielkim zada-
niem dla liderów opinii islamskiej, aby ten 
szkodliwy błąd wykorzenić.

Sądzę, że uda mi się na innych forach 
precyzyjniej przedstawić kilka produk-

tywnych paradygmatów do przyjęcia dla 
skonfliktowanych społeczności. Historia 
zna ich sporo, np. doświadczenie religijnych 
konserwatystów w Stanach Zjednoczonych, 
jednoczące wiele wyznań i religii. Przecież 
z chaotycznej współczesności globalnej moż-
na też wyekstrahować to, co łączy i buduje 
ład. Tutaj pozwolę sobie zacytować frapują-
cą modlitwę matki Czyngis-chana, przyto-
czoną w pierwszym tegorocznym numerze 
Przeglądu Tatarskiego. Hö’elün-eke prosiła 
o siłę dla syna, aby „zmienił ten nieznośnie 
niesprawiedliwy świat, w którym dzieci 
nie słuchały rodziców, a kobiety nie liczyły 
się z mężczyznami, starsi nie wychowywali 
młodszych, a młodsi nic sobie nie robili z rad 
starszych, gdzie bogaci nie płacili podatków 
władzy…” 

Miliardy ludzi na świecie podpisałyby 
się pod tymi słowami.

Maciej Masny

pa Zachodnia niewiele wiedzą o współżyciu 
chrześcijańsko-muzułmańskim w Rosji i na 
jej obrzeżach. Słyszą o Czeczenach w Mo-
skwie (jeśli w ogóle się Moskwą interesują), 
a nie wiedzą o tatarsko-baszkirskich trady-
cjach Moskwy za carów. Wiedzą o Karolu 
Młocie i bitwie pod Poitiers, a nie wiedzą 
o polskich Tatarach i tureckiej władzy nad 
Podolem w XVII wieku. Ciągle też zapomi-
nają, że siedziba kalifatu przez niemal pół 
wieku była w Europie, w Konstantynopolu 
(nie licząc epoki kalifatu w Hiszpanii).

Czy liderzy religijni i społeczni z pomocą 
„tłumaczy” odnajdą sensowny paradyg-

mat cywilizacyjny ogarniający różne języki 
i doświadczenia? Paradygmat nie wyklucza-
jący starcia tam, gdzie porozumienie nie jest 
możliwe, ale umożliwiający współżycie tu 
i teraz na jednej ziemi? Paradygmat odrzuca-
jący „starcie cywilizacji” na rzecz „wspólnej 
cywilizacji na tyle, na ile to możliwe”.

Paradygmat nie jest dogmatem. jest wzor-
cem, który może dopuszczać odmienne 

dogmaty. Wielu gorliwych muzułmanów nie 
rozumie, że świecka demokracja nie jest jedy-
nym obliczem Zachodu, a i ona sama miewa 
odmienne oblicza. Nieraz muzułmanie mogą 
mieć słuszność czując, że jest to narzucany im 
obcy dogmat, a nie proponowany wspólny 
paradygmat. Wspólne „wartości i reguły”, 
jak się proponuje w wielu państwach muzuł-
manom, mogą być zresztą różne, bo Zachód 
nie jest jednorodny. Niektóre państwa de fac-
to dopuszczają poligamię i stosowanie pra-
wa islamskiego w sporach między muzuł-
manami na ich terytorium (stosowanie przez 
różne społeczności własnych przepisów cy-

Tematykę obchodów Dnia Islamu wyznacza 
przesłanie kierowane do muzułmanów przez 

Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego 
z okazji corocznego święta na zakończenie miesią-
ca postu, ramadanu. W tym roku spotkania odby-
wają się pod hasłem: Chrześcijanie i muzułmanie 
– zjednoczeni w przezwyciężaniu ubóstwa. Przy-
pominając, że ubóstwo ma też charakter dobro-
wolnie wybranej drogi życiowej, która „uzdalnia 
do wyjścia poza siebie i otwiera nasze serca” (nr 
4), autorzy przesłania koncentrują się na tym jego 
wymiarze, który w destrukcyjny sposób wpływa 
na człowieka i relacje międzyludzkie oraz wzy-
wają do podjęcia wspólnych działań na rzecz jego 
przezwyciężania. „ubodzy są dla nas wyzwa-
niem i motywują do refleksji, ale nade wszystko 
zapraszają do współpracy w szlachetnym dziele, 
jakim jest pokonywanie ich ubóstwa” (nr 7).

Tegorocznym modlitwom i rozważaniom na 
temat ubóstwa towarzyszy wspólny projekt 

pomocy dzieciom, które doświadczają skutków 
konfliktu w Ziemi Świętej. Polscy katolicy i mu-
zułmanie zdecydowali się na wsparcie sierociń-
ców w jerozolimie i Betlejem, którymi opiekują 

się siostry elżbietanki. Pierwszy „Dom Pokoju” 
– jak oficjalnie określa się te placówki – powstał 
na Górze Oliwnej po wojnie w 1967 r. Drugi 
jest w trakcie budowy. Realizowany w ramach  
X Dnia Islamu projekt jest wyrazem solidarności 
z dziećmi oraz ich opiekunami, znajdującymi się 
w trudnej sytuacji materialnej. Sierociniec w je-
rozolimie i budowę nowego w Betlejem można 
wesprzeć, przelewając dowolną kwotę na konto 
BZ WBK S.a. 44 1090 1854 0000 0001 0751 0361 
z dopiskiem: Sierociniec „Dom Pokoju”.

W imieniu Rady pragniemy podziękować 
wszystkim zaangażowanym w rozwój 

dialogu międzyreligijnego w naszym kraju, 
a także życzyć błogosławieństwa Bożego, in-
spiracji do dalszej, wspólnej pracy na rzecz 
wzajemnego poznawania się oraz sił i środków 
w pokonywaniu ubóstwa. 
W imieniu członków Rady Wspólnej Katolików 
i Muzułmanów:

ks. Adam Wąs SVD  
– współprzewodniczący ze strony katolickiej

Artur Konopacki  
– współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

Oświadczenie Rady wspólnej KatOliKów i MuzułManów 
cd. ze strony 1
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Jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie 
mnie na X Dzień Islamu w Kościele ka-

tolickim, na spotkanie z braćmi i siostrami, 
z którymi łączy nas to, co najważniejsze: 
wiara w jednego Boga. Dzisiaj bowiem, 
gdy szczególnie w Europie prowadzona 
jest w nowy sposób walka z Bogiem i jego 
wyznawcami, jedność wierzących nabiera 
decydującego znaczenia.

W podejściu do wielu spraw, istotnych 
dla pomyślnego rozwoju współcze-

snego świata, katolicy i muzułmanie są so-
bie bardzo bliscy. Przykładowo, już 15 lat 
temu, podczas ONZ-owskich światowych 
konferencji w Pekinie i Kairze, złożyli pięk-
ne świadectwo jedności broniąc wspólnie 
wartości ludzkiego życia. Hasło X Dnia Is-
lamu stanowi dla nas wezwanie, abyśmy 
zjednoczyli się w walce z ubóstwem, któ-
re objawia się nie tylko brakiem środków 
materialnych, ale też brakiem inkulturacji, 
wykształcenia i zatrudnienia. Bycie zjedno-
czonymi oznacza bowiem gwarancję więk-
szej skuteczności działania. Nie jest ono jed-
nak, jak dobrze wiemy, sprawą oczywistą. 
jedność ludzi, również wyznających różne 
religie, wymaga nieustannego budowania 
i odbudowywania. jak więc budować i cią-
gle odbudowywać tę jedność?

Odniosę się tu do doświadczeń Ruchu 
Focolari, dla którego jedność ludzi 

z Bogiem i miedzy sobą jest celem istnienia 
oraz działania. Prowadzi on dialog z wy-
znawcami innych religii, także z muzuł-
manami, zarówno na Bliskim Wschodzie, 
jak i w azji, afryce, ameryce i w Europie. 
Wielką pomocą w jego budowaniu stała 
się dla Focolari tak zwana złota reguła, za-
warta wszakże w rozmaitym brzmieniu we 
wszystkich religiach. W wersji chrześcijań-
skiej brzmi ona następująco: Nie czyń dru-
giemu, czego byś nie chciał, aby tobie czyniono, 
zaś w muzułmańskiej: Nikt z was nie jest wie-
rzącym, dopóki nie będzie pragnął dla brata tego, 
czego pragnie dla siebie.

Powyższe słowa wyrażają pięknie tę 
oczywistość, że wszyscy na świecie je-

steśmy braćmi i siostrami, członkami jednej 
i tej samej ludzkiej rodziny. Dlatego, jak po-
wiedział Ghandi, nie mogę ranić brata nie 
raniąc siebie samego.

Powinniśmy lepiej się poznać. aby osią-
gnąć ten cel, musimy aktywniej inte-

resować się jedni drugimi. To pierwszy 
krok, niezbędny do zrobienia kroków na-
stępnych. Nie wiem, ilu z nas, katolików 
w Polsce, zna naprawdę choć jednego mu-
zułmanina i stara się poznać jego religię 
oraz odkryć bogactwo jego kultury. Coś ta-
kiego udało się jednemu z naszych współ-
braci, Riccardo. Któregoś dnia dowiedział 
się, że sprzedawca warzyw jest muzułma-
ninem. Odtąd zawsze kupolował u niego. 
Pewnego dnia ów muzułmanin usłyszał 

o ciężkiej chorobie Riccarda i bardzo się za 
niego modlił.

abyśmy mogli się poznać, trzeba słuchać 
się nawzajem. Przeważnie człowiek 

woli mówić niż słuchać, bo kiedy mówi, 
ma wrażenie, że jest ważniejszy. Bóg jednak 
podarował nam dwoje uszu, a tylko jedne 
usta. Czyż nie wskazuje to na proporcję, 
jaka powinniśmy zachować między słucha-
niem i mówieniem: dwa do jednego?

umiejętność dobrego słuchania wymaga 
wszakże pokory oraz otwartości umy-

słu i serca. jeśli staram się być otwartym wo-
bec drugiej osoby i pustym jak kielich, mam 
szansę przyjąć to, co ona mówi i uczestni-
czyć w tym, czym żyje. Nie musimy rozpo-
czynać budowania pozytywnych relacji od 
dyskusji na temat prześladowania chrze-
ścijan w krajach muzułmańskich lub bra-
ku akceptacji muzułmanów w państwach 
europejskich. Stworzeni na obraz Boga Mi-
łosiernego możemy starać się, żeby przyj-
mować wobec siebie postawę miłosierdzia. 
Rozmowa o trudnych tematach mogłaby 
nastąpić wtedy, kiedy zaistnieją już pozy-
tywne wzajemne relacje.

Starając się żyć według złotej reguły, mo-
żemy dowartościować wszystko to, co 

mamy wspólne, a szanować to, co nas od-
różnia. Rozwija się wtedy dialog. Każdy 
powinien w nim pozostać wierny swojej re-
ligii, mentalności i kulturze, ale równocze-
śnie mieć otwarte i pozytywne nastawienie 
wobec wartości drugiego. 

Nikt, kto jest pewny swych racji, nie powi-
nien myśleć, że nie ma ich druga osoba. 

Każdy bowiem patrzy na rzeczywistość ze 
swojego punktu widzenia. Ktoś może więc 
mieć rację również wtedy, gdy ma ją i inny 
człowiek. To na przykład, co jest dla mnie 
po prawej stronie, dla kogoś z naprzeciwka 
znajduje się po lewej. jeżeli powiem, że jest 
to po prawej stronie – mam rację, a jeśli tamta 
osoba powie, że po lewej – też ma rację. aby 
się porozumieć, trzeba więc rozwijać umie-
jętność patrzenia na każdą sprawę nie tylko 
z własnego punktu widzenia, lecz również 
z perspektywy innych ludzi.

Zrozumiemy wówczas, że duch, który 
powinien ożywiać nasze wzajemne od-

niesienia, jest duchem miłości. On pozwoli 
nam odkryć i doświadczyć, że Bóg stworzył 
nas jako dar jednych dla drugich. To do-
świadczenie zjednoczyło już wielu chrześci-
jan i muzułmanów znających Ruch Focola-
ri, otwierając tym samym drzwi do owocnej 
współpracy także w walce z rozmaitymi ro-
dzajami ubóstwa. Oto kilka przykładów.

We Włoszech, gdzie w ostatnich 15. la-
tach bardzo wzrosła liczba imigran-

tów z całego świata, na skutek małych kro-
ków miłości podejmowanych wzajemnie 
jeden względem drugiego, powstaje powoli 
społeczność wielokulturowa, wieloetniczna 

oraz wieloreligijna. W Rzymie pewien mu-
zułmanin z Bangladeszu otworzył restaura-
cję. Któregoś dnia zauważył, że bezdomny 
Włoch często przychodzi prosić o jałmużnę. 
Zainteresował się nim i chcąc pomóc mu 
wyjść z tej nieludzkiej sytuacji, najpierw 
zatrudnił go, zapewnił mu miejsce do spa-
nia i znalazł sposób, aby został objęty stałą 
opieką Caritasu.

Madhiha Chiheb, odpowiedzialna za 
sekcję żeńską Centrum Islamskiego 

w Weronie, odkryła, że wiele muzułmań-
skich kobiet po przybyciu do Włoch nie ma 
ani czasu, ani środków, by uczęszczać do 
normalnej szkoły i uczyć się języka włoskie-
go. Madhiha poprosiła o pomoc Ruch Foco-
lari. I tak, od dwóch lat w soboty odbywają 
się dla nich w meczecie darmowe lekcje. Ich 
owocem jest nie tylko wzrost znajomości 
włoskiego, ale też nawiązanie się pięknej 
przyjaźni miedzy muzułmankami i chrze-
ścijankami.

W Libanie, ali przeżywał dramat dłu-
gotrwałej wojny w rejonie zamiesz-

kałym przez chrześcijan. Niektórzy z nich 
byli wrogo nastawieni do muzułmanów, 
a niektórzy ich bronili. Trzy razy ojciec ale-
go został porwany i raz przymuszony do 
kopania sobie grobu, lecz uratowany dzięki 
interwencji chrześcijańskich przyjaciół.

Chrześcijanie, między którymi żył ali, 
nazywali go Peter, aby jego prawdziwe 

imię nie zdradzało od razu ludziom, wro-
go nastawionym do muzułmanów, jakie 
jest jego wyznanie. Kiedy poznał młodzież 
Ruchu Focolari, która nie czyniąc żadnej 
różnicy między chrześcijanami a muzuł-
manami przyszła do tej dzielnicy, żeby zaj-
mować się dziećmi, ali był pod wrażeniem 
ich otwartości. Nawiązał się kontakt. Wśród 
nich mógł używać bez żadnych obaw swe-
go imienia, ali. Razem z nimi stworzył 

Ks. Roberto Saltini

jednOść wieRzących
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Michał Łyszczarz

znaczenie dObROczynnOści w dOKtRynie Religijnej islaMu

wObec specyfiKi życia cOdziennegO w KRaju nieMuzułMańsKiM 
na pRzyKładzie pOlsKich tataRów. zaRys pRObleMu

W swoim wystąpieniu chciałbym po-
wiedzieć parę słów o znaczeniu do-

broczynności opartej na doktrynie religijnej 
islamu w społeczności polskich Tatarów. 
Rozpocząć jednakże pragnę od zarysowa-
nia pewnej płaszczyzny dialogu między 
chrześcijanami a muzułmanami, porozu-
mienia, którego przewodnią ideą może być 
wspólne przezwyciężanie ubóstwa. Dialog 
nie jest bowiem pustym słowem, nie jest 
krótkookresową modą, czy kaprysem. jest 
koniecznością, o którego istotności bardzo 
wyraźnie mówi Koran. Na pierwszy rzut 
oka wydawać by się mogło, że trudno jest 
znaleźć jakiekolwiek bezpośrednie po-
wiązanie między pluralizmem i tolerancją 
międzyreligijną a nakazem czynienia do-
bra w życiu codziennym. Lektura Świętej 
Księgi Islamu powala nam jednak na zna-
lezienie istotnych analogii w tej interesują-
cej nas kwestii. 

W piątej surze Koranu, zatytułowanej 
„Stół zastawiony”, której nazwa od-

nosi się do ostatniej wieczerzy Chrystusa, 
możemy znaleźć opis przyjaznych stosun-
ków łączących muzułmanów i chrześcijan 
w początkowych latach istnienia islamu. 
W tym miejscu wspomnieć muszę, iż mu-
zułmanie odnoszą się z wielkim szacun-
kiem do osoby jezusa (arab. Isa), którego 
postrzegają wprawdzie w kategoriach 
ludzkich a nie boskich, ale sytuują go bar-
dzo wysoko w panteonie proroków isla-
mu. We wspomnianej piątej surze Prorok 
Muhammad objawił, że wolą Boga jest, aby 
muzułmanie uważali chrześcijan za swoich 
przyjaciół. Wyznawcy Chrystusa uznawa-
ni są za Braci w Wierze, a z racji wspólnego 
dziedzictwa biblijnego, określani są mia-

Komitet Młodych, który wziął na siebie od-
powiedzialność za dzielnicę, przygotował 
schroniska, zebrał zapasy wody, leków oraz 
żywności. W przerwach wojennych prowa-
dzili szkołę dla dzieci, ucząc je i dając im po-
czucie normalnego życia. Wreszcie założyli 
Dom Pokoju – klub inicjujący działania spor-
towe, kulturalne i społeczne. Teraz wojna 
się skończyła, ale – jak mówi ali – my nadal 
żyjemy i działamy razem, bo odkryliśmy miłość 
bliźniego.

Kilkanaście lat temu powstało w Chorwa-
cji przedszkole Promień Słońca, przezna-

czone dla dzieci od 3 do 6 lat, wychowujące 
je w duchu idei kultury dawania, akceptacji 
różnic i pokoju. uczęszcza do niego ponad 
setka dzieci. Praktyka pedagogiczna tej 
placówki wzbudziła zainteresowanie chor-
wackiego ministerstwa edukacji. Prof. aziz 
oraz niektórzy muzułmańscy profesorowie 

Wydziału Pedagogiki uniwersytetu w Sko-
pje w Macedonii, podczas wizyty w tym 
przedszkolu dostrzegli wartości tak ważne 
dla wychowania przyszłych pokoleń, że 
zorganizowali w swym kraju kilka sympo-
zjów na ten temat. Stosowane w przedszko-
lu Promień Słońca elementy wychowania 
zostały wprowadzone do zreformowanych 
programów ministerialnych Macedonii na 
najbliższe dziesięciolecie.

aziz i jego koledzy założyli później 
w Skopje szkołę dla około pięćdziesię-

ciorga dzieci z Macedonii i albanii, sponso-
rowaną przez Ruch Focolari. W Ruchu bo-
wiem, od samego początku jego istnienia, 
jest realizowana komunia dóbr duchowych 
i materialnych, aby żaden z jego członków 
nie cierpiał niedostatku. Ta komunia zosta-
ła umocniona osiemnaście lat temu, kiedy 
założycielka Focolari, Chiara Lubich, zapro-

ponowała właścicielom firm ekonomię ko-
munii. Chodziło o to, aby w duchu solidar-
ności z ubogimi dzielili swe zyski na trzy 
części: jedną na dalszy rozwój firmy, drugą 
na pomoc dla ubogich, trzecią natomiast 
na formacje młodych do kultury dawania. 
Propozycja ta została przyjęta przez 750. 
biznesmenów.

Chrześcijanie i muzułmanie stanowią bli-
sko połowę ludzkości. jeżeli lepiej się 

poznamy i nauczymy żyć we wzajemnym 
szacunku, wówczas współpraca w walce 
z wszelkiego rodzaju ubóstwem może stać 
się bardziej skuteczna i otworzyć horyzon-
ty nowej nadziei dla wielu ludzi na całym 
świecie. Oby to głębsze poznanie się oraz 
wynikające zeń współdziałanie rozwijało 
się jak najlepiej również w Polsce. Zacząć 
zaś możemy od nas samych.

 ks. Roberto Saltini
 

nem Ludu Księgi. Koran podkreśla także 
szacunek i otwartość z jaką chrześcijańska 
społeczność w Medynie przyjęła pierw-
szych muzułmanów. Pozwolą Państwo, że 
oprę się na cytacie pochodzącym ze Świętej 
Księgi (5:82-89): 

I z pewnością się przekonasz, 
że najbliżsi przez swoją przyjaźń,  
tym którzy uwierzyli, 
są ci, którzy mówią: 
„My jesteśmy chrześcijanami!”
Tak jest, albowiem są wśród nich księża i mnisi
i oni nie wbijają się w pychę. 
Kiedy oni słuchają 
tego co zostało zesłane Posłańcowi, 
widzisz, jak ich oczy przepełniają się 
łzami z powodu prawdy, którą poznali.
(…)
Bóg nie będzie was karał 
za wasze lekkomyślne przysięgi, 
lecz będzie was karał 
za przysięgi złożone rozważnie. 
Możecie się za to okupić 
żywieniem dziesięciu biedaków 
– co będzie średnią tego,
czym żywicie własną rodzinę – 
albo ubieraniem ich, 
albo też wyzwoleniem niewolnika. 
A kto nie ma takiej możliwości, 
to przez trzy dni obowiązuje go post. 
Taki jest okup za Wasze przysięgi, 
jeśli przysięgliście. 

W końcowej części cytatu możemy 
dostrzec wyraźnie sformułowany 

obowiązek czynienia dobra. W surze tej 
Muhammad potwierdza uniwersalność bo-
skiego nakazu walki z ubóstwem, którego 
przestrzeganie uznano za istotę człowie-

czeństwa, bez względu na wyznawaną re-
ligię. Dążenie drogą dobra jest najlepszym 
sposobem zmazania swoich win i przebła-
gania Boga za popełnione grzechy. Pomoc 
drugiej osobie ma łączyć ludzi, zbliżać 
w drodze do Boga. Dobroczynność staje się 
jednym z warunków zbawienia zapisanych 
w muzułmańskich pięciu filarach wiary. 
Obowiązek ten sformalizowano w postaci 
jałmużny (arab. zakat), która płacona jest 
w formie swoistego podatku wspomagają-
cego ludzi będących w potrzebie. W kra-
jach muzułmańskich wysokość jałmużny 
zwyczajowo określono na 2,5% od zgro-
madzonych w ciągu roku oszczędności. 
Pobieraniem i rozdysponowywaniem za-
katu zajmuje się wspólnota religijna (arab. 
umma) i szereg instytucji państwowych lub 
banków muzułmańskich. Celem jałmużny 
jest pomoc ludziom żyjącym w niedostatku 
i dążenie do zapewnienia im godnego ży-
cia. Muzułmanie wyraźnie przy tym wska-
zują, że na społeczności wiernych spoczy-
wa odpowiedzialność za poprawę bytu 
najsłabszych. Etyka muzułmańska czyni 
ze szczodrości jedną ze swych naczelnych 
cnót. Człowiek pobożny powinien walczyć 
z biedą, aby nie dopuścić do wykluczenia 
z grona wyznawców tych osób, którym 
sytuacja materialna nie pozwala na godzi-
we i bogobojne życie. Posiadanie majątku, 
choć związane jest z pracą, uzależnione jest 
także od czynników losowych. W doktry-
nie religijnej islamu ubóstwo przedstawia 
się jako nienormalny stan zaburzający na-
turalną harmonię życia. Zadaniem wspól-
noty wiernych jest wspomożenie człowie-
ka w tych trudnych chwilach. Okazywana 
pomoc w istotny sposób przyczynia się do 
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zacznijMy Od swOich seRc

Ileż to razy zwracamy się do Boga z proś-
bą o pomoc; czekamy na jego bezustan-

ne wspieranie naszych – ludzkich – dzia-
łań i na rozwiązywanie dręczących nas 
problemów. Pragniemy, aby Najwyższy 
obdarzał nas zdrowiem, szczęściem, spo-
kojem, dostatkiem. 

Ileż to razy użalamy się nad losem gło-
dujących, chorych i bezdomnych. jakże 

często współczujemy ludziom mordowa-
nym przez zbrodnicze reżymy, ginącym 
w kataklizmach, umierającym z niewy-
obrażalnego ubóstwa. 

Powodowani szlachetnymi intencjami 
kierujemy do Boga swoje modlitwy, 

a potem, powoli, jakby o tym zapomina-
my. Litujemy się nad cierpiącymi bliźnimi, 

budowania poczucia solidarności człon-
ków społeczności muzułmańskiej.

W polskich warunkach pobieranie jał-
mużny nie jest zinstytucjonalizowa-

nym procesem. Decyzję o zapłaceniu zakatu 
pozostawia się indywidualnemu rozpatrze-
niu przez wiernych. Głównym powodem 
takiego stanu rzeczy jest zapewne niewiel-
ka ilość wyznawców islamu mieszkających 
w naszym kraju, specyfika polskiego środo-
wiska kulturowego, a także tradycja tatar-
ska zezwalająca na dobrowolność jałmużny. 
Istotny wydaję się być także fakt, że w Polsce 
nie ma instytucji skarbowej, która, tak jak na 
Bliskim Wschodzie, czuwałaby nad pobie-
raniem i redystrybucją pozyskanych fun-
duszy. Tatarzy zakładają, że każdy wierny 
ma prawo do dokonywania samodzielnych 
wyborów, gdyż po śmierci poniesie odpo-
wiedzialność za swe postępowanie. Dlatego 
też dobroczynność tatarska ma nieformalny 
charakter i w dużej mierze zależy ona od 
własnego uznania i poziomu religijności. 

Pomimo tej swobody, polscy Tatarzy sta-
rają się w miarę możliwości respekto-

wać koraniczny nakaz płacenia jałmużny. 
Wysokość zakatu jest rokrocznie ustalana 
przez Najwyższe Kolegium Muzułmań-
skiego Związku Religijnego. Kwota, która 
obecnie wynosi mniej więcej kilkadziesiąt 
złotych, stanowi orientacyjną średnią ułam-
ka dochodu przeznaczanego na oszczęd-
ności, typową dla większości Tatarów. jał-
mużna płacona przez polskich Tatarów nie 
ma tym samym bezpośredniego związku 
z wysokością dochodów. Według wskazań 
MZR zakat, o określonej wysokości, uisz-
czać powinni dorośli członkowie poszcze-
gólnych gmin wyznaniowych, którzy pra-
cują, a ich dochody pozwalają na odłożenie 
oszczędności. uzyskane środki przeznacza 
się na wsparcie najbardziej potrzebujących 
członków wspólnoty religijnej. 

W tradycji polskich Tatarów najwięk-
sze znaczenie związane z działal-

nością dobroczynną ma prowadzona co 

roku podczas miesiąca Ramadan zbiórka 
funduszy na potrzeby najuboższych (arab. 
zakat al-fitr). W domach modlitwy i w me-
czetach umieszcza się wtedy skrzyneczki, 
do których wierni przychodzący na mo-
dlitwę mogą wrzucać datki. Podobnie jak 
w przypadku jałmużny wynikającej z pię-
ciu filarów wiary, pomoc w okresie Rama-
danu ma w znacznym stopniu dobrowol-
ny charakter. Tatarzy wierzą, że podobnie 
jak w przypadku chrześcijańskich ofiar 
„na tacę”, przejawy dobroczynności zo-
staną wynagrodzone po śmierci. Bóg jest 
wszechwiedzący i każdy dobry uczynek 
umieszcza na szali postępowania, która na 
Sądzie Ostatecznym zadecyduje czy czło-
wiek otrzyma nagrodę w postaci zbawienia 
i Raju, czy też zostanie potępiony i zesłany 
do piekieł. Mówi o tym jeden z hadisów:
Dający jałmużnę jest bliżej Allaha, bliżej czło-
wieczeństwa, bliżej Raju i daleko od piekła. 
Skąpiec pozostaje z dala od Allaha, z dala od 
człowieczeństwa, z dala od Raju i bliżej piekła. 
Dający jałmużnę, który jest niewykształcony, 
bardziej podoba się Allahowi aniżeli wielbiący 
Allaha skąpiec.

Specyficzną formą dobroczynności prak-
tykowaną przez polskich Tatarów jest 

ofiarowywanie sadogi po zakończonej mo-
dlitwie piątkowej lub świątecznej. Ofiara 
polegająca na dzieleniu się słodkimi bu-
łeczkami, miodową halwą, czy cukierkami 
składana jest zawsze w konkretnej intencji. 
Częstowanie słodyczami jest czynnością głę-
boko umocowaną w tradycji polskich Tata-
rów. Sadoga ma przede wszystkim wymiar 
symboliczny, a jej najważniejszy cel stanowi 
nie tyle pomoc drugiemu człowiekowi, co 
integrowanie członków wspólnoty religijnej. 
Istotna rola sadogi polega na jej powszechno-
ści. Pomimo swej skromnej formy dla wielu 
Tatarów jest najczęściej stosowaną formą 
działania o charakterze dobroczynnym. 

Jak już wspomniałem, działania pomo-
cowe skierowane na drugiego człowieka 

mają wśród polskich muzułmanów raczej 

nieformalny charakter. W przeciwieństwie 
do szerokiej aktywności Kościoła katolic-
kiego polscy Tatarzy nie prowadzą pomo-
cy charytatywnej w pełnym znaczeniu tego 
słowa. Strona muzułmańska nie posiada 
bowiem odpowiedniej struktury organi-
zacyjnej, ani środków pozwalających na 
aktywne zaangażowanie. Zaistniałą lukę 
w pewnym stopniu stara się zagospodaro-
wać Fundacja Rodziny Tarkowskich herbu 
Klamry, aczkolwiek ma ona zupełnie świec-
ki charakter, a jej działania znajdują się tym 
samym poza kręgiem zainteresowań Mu-
zułmańskiego Związku Religijnego. Fun-
dacja Rodziny Tarkowskich herbu Klamry 
zajmuje się pomocą ludziom bezdomnym 
i ubogim bez względu na wyznanie. Dzia-
łalność swą prowadzi w 7 domach pomocy, 
znajdujących się w Warszawie, Wałbrzy-
chu, i kilku mniejszych miejscowościach 
w województwach lubelskim i świętokrzy-
skim. Wspominam o tej fundacji, ponieważ 
na jej czele stoi przedstawicielka polskich 
Tatarów – Elżbieta Tarkowska-Chatila. 

Na zakończenie tego krótkiego przed-
stawienia roli dobroczynności w spo-

łeczności polskich muzułmanów, chciałbym 
nadmienić, że Tatarzy prowadzili działal-
ność charytatywną także w przeszłości. Naj-
bardziej znany przykład stanowi chyba ro-
dzina Kryczyńskich, której przedstawiciele 
zaangażowali się w pomoc żołnierzom wy-
znania muzułmańskiego służącym głównie 
w armii rosyjskiej podczas I wojny świato-
wej. Źródła historyczne podają, że w 1909 
r. Olgierd Kryczyński założył Wileńskie Li-
tewsko-Muzułmańskie Towarzystwo Pomo-
cy Biednym Muzułmanom, a w 1912 r. brat 
Olgierda Leon, wraz z ojcem Konstantym, 
zorganizował Warszawskie Muzułmańskie 
Stowarzyszenie Pomocy Biednym Muzuł-
manom. Niestety, działalność charytatywna 
rodziny Kryczyńskich i związanych z nimi 
organizacji nie doczekała się jak dotąd po-
głębionej refleksji historycznej.

Michał Łyszczarz

wrzucamy do puszki kolejny datek i uspo-
kojeni zasiadamy przed telewizorami. 
Gdzieś w głębi siebie cieszymy się, że kata-
strofy, zbrodnie, bieda są daleko od nas.

Bóg jedyny uczynił ludzi swymi na-
miestnikami na tej planecie. Obdarzył 

nas wolną wolą i wskazał prostą drogę, 
którą dojść możemy tam, gdzie rozpo-
ściera się niezmierzone i bezustanne Boże 
błogosławieństwo. W ostateczny etap na-
szego ziemskiego wędrowania będziemy 
mogli wziąć jedynie swe dobre uczynki. 
Nasza wiara i nasze czyny, nasza miłość 
do Boga i do ludzi: tylko to otworzy nam 
wieczność.

Niełatwo się żyje w dzisiejszych cza-
sach. Trwa bezustanna walka o sta-
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Budujmy swoje silne wiarą i wzajemną 
miłością rodziny: Okazujcie dobroć ro-

dzicom i bliskim krewnym, i sierotom, i bied-
nym, sąsiadowi bliskiemu krewnemu, który 
jest wam obcy, i towarzyszowi będącemu 
u boku, i podróżnemu, i temu, którym zawład-
nęły wasze prawice. Zaprawdę, Bóg nie kocha 
tych, którzy są zuchwali i pełni pychy! (4:36) 
– czytamy w Koranie. Zaprawdę, Bóg naka-
zuje sprawiedliwość, dobroczynność i szczo-
drobliwość względem bliskich krewnych! On 
zabrania tego, co bezecne, naganne i występ-
ne. (30:21)

Trzymajcie się razem węzłem Boga i nie roz-
dzielajcie się! Wspominajcie dobroć Boga nad 
wami! (3:103) – wzywa Najwyższy, ponie-
waż (…) wierzący mężczyźni i wierzące ko-
biety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi. Oni 
nakazują sobie to, co uznane, a zakazują sobie 
tego, co naganne. Oni odprawiają modlitwę 
i dają jałmużnę, są posłuszni Bogu i Jego Po-
słańcowi. Tym Bóg okaże miłosierdzie. (9:71)

Kiedy są silne wiarą rodziny, wów-
czas silna jest cała społeczność. 

Prawo Boże stanowi dlań drogowskaz 
i drogę. Opokę. jest m.in. źródłem pra-
wa, ekonomii, kultury, etyki, kodeksem 
honorowym i rodzinnym. Kiedy powie-
my, że religia oznacza jedynie modlitwę, 
chociażby pięć, dziesięć razy dziennie, 
a w każdej innej dziedzinie życia będzie-
my się kierować jakimikolwiek innymi, 
niewypływającymi z mocy prawa Bożego 
zasadami, wtedy sami zniszczymy har-
monijną więź łączącą wszystkich ludzi 
ponad czasem i przestrzenią. Prawa two-
rzą wówczas i wcielają w życie osobnicy 
bezwzględni, mający na uwadze jedynie 
własny interes. Ludzkość doświadczyła 
tego wielokrotnie, wystarczy wymienić 
tu hitleryzm i bolszewizm, jednak wciąż 
mamy do czynienia z podobnymi, choć 
noszącymi często różne nazwy praktyka-

mi. Zawsze zatem musimy umieć wybrać 
to, co jest dla nas ważniejsze: interesowne 
doktryny jakichś polityków i partyjnych 
dygnitarzy zmieniające się wraz z kolej-
ną ekipą, rządy dyktatorów, absolutnych 
monarchów lub ciemnych kacyków – czy 
też jasność i harmonia Słowa Bożego, 
darowanego przez Boga człowiekowi na 
każdą okazję, każdy czas i warunki. Po-
zwala nam ono rozróżnić dobro od zła, 
zakazane od dozwolonego, prawdę od 
fałszu.

Ogromne zacofanie części dzisiejsze-
go świata, obok którego rozciąga 

się niewyobrażalne bogactwo – niestety, 
zazwyczaj tylko materialne, rzadko kie-
dy duchowe – jest wyraźnym dowodem, 
że obecne systemy polityczne, społeczne 
i gospodarcze są jedynie dla wybrańców. 
Pozostali, niczym niewolnicy starożytne-
go Egiptu, pracują w znoju i głodzie na 
dobrobyt swego faraona. Pora najwyż-
sza zrozumieć, że nasz świat należy do 
wszystkich ludzi, z których każdy ma tu 
do spełnienia istotną rolę. Nasze wspól-
ne jest niebo, woda i ziemia. Wszyscy 
za wszystko odpowiadamy. Nie różni 
nas kolor skóry, pochodzenie, płeć. Nie 
nadają nam wyjątkowej wartości tytuły, 
stanowiska, majątki. Tylko wiara i dobre 
czyny będą naszym świadectwem.

Przeto sieroty – nie uciskaj! A żebraka - nie 
odpychaj! A o dobrodziejstwach twego Pana 
– opowiadaj! (44:9,10,11)

Walkę z zacofaniem musimy za-
cząć od własnych serc i umysłów. 

Od odzyskania i umocnienia wiary. 
Niech Bóg jedyny dopomoże nam na tej  
drodze.

 Musa Czachorowski

nowiska, zaszczyty, majątek. Pogłębia się 
przepaść miedzy bogatymi a biednymi. 
Ciężko chorzy, starzy, nędzarze, niewy-
kształceni – stają się pariasami współcze-
snego świata. Ogłasza się wszem i wobec, 
że wszystko jest dozwolone, że każdy ma 
prawo do wszystkiego, że można pluga-
wić największe świętości, bo ważne jest 
tylko mieć więcej od innych, zachłysnąć 
się na moment medialną sensacją, wy-
wyższyć się ponad tłum. Pod pozorem 
troski o społeczeństwo i państwo, politycy 
wyszarpują, co tylko się da, dla siebie oraz 
swych partyjek. 

Zacofanie zaczyna się od zamierania 
naszych serc i umysłów, od zamiera-

nia wiary. 

Bóg przemawia do nas słowami Świętej 
Księgi, Koranu. W każdej surze znaj-

dziemy dla siebie jasne wskazówki, jak 
chociażby ta: Dobry czyn i zły czyn nie są 
równe. Odsuwaj więc gorszy czyn tym, co jest 
lepsze. Wtedy ten, który jest tobie wrogiem, bę-
dzie jak bliski przyjaciel. (41:34) a w jednym 
z hadisów Prorok Muhammad mówi: Jeśli 
ktoś zobaczy rzeczy zasługujące na potępienie, 
niechaj zmieni je czynem swoich rąk. Jeśli nie 
może czynem, to słowem. Jeśli zaś i tego nie 
jest w stanie, wówczas choć w sercu, ale to 
najsłabsza wiara. (sahih Muslim, 49) 

Bądźmy więc silni wiarą, bo ona po-
zwoli nam nie tylko czynić dobro, ale 

i sprzeciwiać się złu. 

Islam to religia wiary i wiedzy, religia lo-
giki. Nakazuje wręcz poszukiwanie tej 

wiedzy, zdobywanie przydatnych w życiu 
umiejętności, aby człowiek nie stał się bez-
bronny wobec zachodzących wokół niego 
zmian. Nauka nie jest sprzeczna z wiarą, 
bowiem jak wszystko na tym świecie sta-
nowi dar Boga dla ludzi. Starajmy się więc 
wykorzystać go jak najlepiej. Kto obiera 
ścieżkę dającą nadzieję na wiedzę, temu Allah 
prostuje ścieżkę do raju – powiedział prorok 
Muhammad.

„Dialog to budowanie wzajemności...”
ks. J. Tischner

MOnOlOg O wzajeMnOści i dialOgu

Iza Melika Czechowska

Słowa, wypowiedziane przez jednego 
z najbardziej światłych ludzi obec-

nych czasów, skłaniają, zmuszają wręcz 
do zastanowienia, co jest słowem-kluczem 
w tym pozornie prostym, jasnym zdaniu: 
dialog, czy też wzajemność?

Zastanawianie się nad tym przynosi za-
skakujące wnioski. Zdanie pozornie 

zrozumiałe, w rzeczywistości ma drugie 
dno. Czym innym jest bowiem chęć, aby 
było prawdziwe, jak miałoby to miejsce 
w idealnym świecie, czym innym nato-
miast rzeczywistość: skrzecząca, twar-
da i niewygodna jak zbyt ciasne ubranie. 
Rzeczywistość ta odziana jest w swój strój 
codzienny: ksenofobię, nacjonalizm, wza-
jemną wrogość i brak zrozumienia. Ma na 

twarzy krzywy uśmiech i nic sobie nie robi 
z wysiłków ludzi takich jak Ksiądz. a wia-
domo, że chęć odarcia jej z tych atrybutów 
była codzienną misją tego światłego czło-
wieka. 

Więc dialog i wzajemność....jaki jest 
między nimi związek przyczyno-

woskutkowy? Taki jak ustalony w zdaniu 
używanym dziś jako cytat, czy też może 
odwrotny? Najpierw trzeba się tylko zasta-
nowić, czym są te dwa zjawiska.

Dialog w najprostszym rozumieniu jest 
rozmową na jakiś temat, stanowiący 

przedmiot zainteresowania wszystkich 
stron biorących w niej udział. Do właści-
wego prowadzenia dialogu niezbędne jest 
zrozumienie, innymi słowy - wszyscy mu-

szą posługiwać się zrozumiałą dla innych 
mową, zarówno dosłownie, jak i w prze-
nośni. Problem i potrzeba mówienia o nim, 
muszą być dla wszystkich jak najbardziej 
oczywiste.

a cóż to jest wzajemność? Słuszne chy-
ba będzie tu stwierdzenie, że jest to 

uczucie wspólnoty myśli i poglądów, po-
rozumienie i chęć wspólnego przeżywania 
zdarzeń i zjawisk. jak w miłości, zarówno 
tej łączącej dwoje bliskich sobie ludzi, jak 
i w szerszym pojęciu – uczuciu łączącym 
ludzi w ogóle. Bo, żeby istnieć na tym świe-
cie, razem pracować i go tworzyć, ludzie 
muszą się nawzajem kochać, nawet, jeśli na 
co dzień, nie mogą lub nie mają czasu so-
bie tego uświadamiać. To fundamentalne 



uczucie jest właśnie wzajemnością. umoż-
liwia pochylenie głowy nad problemami 
innych, ich życiem i sposobem postrzega-
nia świata, który choć czasem odmienny, 
nie powinien wywoływać wrogości. Nie 
jest się bowiem wrogiem kogoś, kogo się 
kocha i szanuje.

ale wzajemność ma również inne ob-
licze. Można się darzyć wzajemnie 

innym uczuciem. Niszczącym, strasznym, 
powodującym skutki nieobliczalne, jak nie-
raz udowodniła to już historia. Te uczucie, 
to... nienawiść. Ta sama, która pchała i pcha 
również dzisiaj do wojen, unicestwiania 
całych nacji i niszczenia dziedzictwa kultur 
i cywilizacji. Siła, która nie daje się kontro-
lować, a wciąż powstaje jak feniks. I choć 
ta z zasady akurat uniemożliwia rozmowę 
i z pewnością nie o niej mowa w przytoczo-
nym cytacie, jednak trzeba o niej pamiętać, 
bo istnieje, odkąd tylko człowiek posiadł 
sztukę odczuwania.

Czy w takim razie, dialog jest podstawą 
budowania wzajemności, jak twierdzi 

autor tego ważnego zdania, czy też może 
odwrotnie ‒ to wzajemność daje podsta-
wy dla prowadzenia dialogu? Co takiego 
skłania ludzi do rozmów, co sprawia, że 
potrafią i dyskutować, przedstawiać swo-
je racje i przekonywać do nich innych? Co 
sprawia, że inni chcą słuchać, kontrargu-
mentować, a wszystko po to, aby ostatecz-
nie dojść do porozumienia? Bo tylko wte-
dy można mówić o wzajemności, nie zaś, 
gdy rozmówcy rozchodzą się w przeciwne 
strony wzruszając ramionami. jest wielka 
różnica między rozmową ludzi darzących 
się pozytywnymi uczuciami i tych, lekce-
ważących się, odwracających się do siebie 
plecami, wyśmiewających nawzajem swoje 
poglądu i raniących uczucia.

W świecie idealnym oczywiście wszy-
scy nawzajem rozumieliby się, nie 

prowadzili wojen. Każdy problem, kon-
flikt rozwiązywałby się szybko za pomo-
cą rozmów, a z wzajemnej wiedzy o sobie 
wyrastałaby tolerancja i wsparcie w trud-
nych chwilach. Narody nie popadałyby 
w konflikty narodowościowe ani tym bar-
dziej religijne, bo nie trzeba bać się tego, 
co się zna i szanuje jako sąsiedztwo. Taki 
byłby świat idealny, jakże daleki od tego 
jaki stał się naszym udziałem dzisiaj.... 
Dzisiaj rządzi nami rzeczywistość ‒ królo-
wa wszystkiego. Przygląda się z chytrym 
uśmiechem swojemu dziełu. Decyduje 
o tym, że walka między odmiennościami 
ma się cały czas całkiem dobrze, a nawet 
coraz lepiej. Od niej zależy czy chcemy 
w ogóle rozmawiać, w jakim języku, oraz 
o czym. Często uniemożliwia kontakt 
szumami, które sprawiają, że stajemy się 
głusi na argumenty innych, nawet jeśli są 
mądre i godne uwagi. Czasem w rozmo-
wę, jeśli jakimś cudem przez nieuwagę za-
czyna się ona toczyć, rzeczywistość wtrą-

ca jedno złe słowo, które kreśli na zawsze 
i definitywnie to, co zostało powiedziane 
w dobrej wierze i z dobrym skutkiem. Po-
woduje, że ludzie przestają się rozumieć, 
zaś od tego już tylko krok do nienawiści. 
a więc ostatecznie niszczy wzajemność 
‒ tę dobrą, wynikającą z miłości. Niszczy 
wzajemność i co za tym idzie uniemożli-
wia dialog... Brak dialogu z kolei sprawia, 
że niemożliwe już będzie odbudowanie 
wzajemności.

Zatem błędne koło. Mając z nim do czy-
nienia, trudno budować jakiekolwiek 

porozumienie. a przecież, nie oddalając 
się zbyt daleko od własnego terenu, Polska 
była przez wieki państwem wielokulturo-
wym i wielowyznaniowym. Obok siebie 
zwyczajnie żyli chrześcijanie, żydzi i mu-
zułmanie. ale czy można powiedzieć, że 
wzajemnie się rozumieli? Czy kochali to 
samo, czy to samo spędzało im sen z po-
wiek? Czy byli dla siebie dobrzy, mimo że 

oddychali tym samym powietrzem? Czy 
wtedy, gdy co prawda nie zwalczali się 
wzajemnie, lecz interesowało ich co inne-
go, mówili innymi językami nie odczuwa-
jąc potrzeby asymilacji i tworzyli własne 
enklawy, można mówić o dialogu? Skoro 
łączyła ich co najwyżej obojętność, a nie 
wzajemność? Czy współczuli sobie, gdy 
innym działa się krzywda? 

I wreszcie ‒ czy starali się w ogóle wza-
jemnie poznać? Niestety, na przestrzeni 

wieków widać jedynie tolerancję, tę zaś 
wyrazić mogą słowa: jesteś co prawda 
inny, gorszy ode mnie, ale pozwalam ci 
przebywać obok siebie, tylko nie wchodź 
mi w drogę, nie ruszaj mojej córki i nie 
wchodź na moje podwórko. Wtedy ja będę 
cię tolerował jako coś, co istnieje, ale cze-
go nie potrzebuję i czym w głębi duszy 
mogę trochę nawet gardzić... Bo tym 
w swej istocie jest tolerancja. Toleruję cię, 
chociaż jesteś gorszy ode mnie i trochę mi 

przeszkadzasz. Gdybyś był według moich 
kryteriów doskonały, to nie musiałbym cię 
tolerować. Wtedy zaszczytem byłoby mieć 
cię obok siebie.

Zdarzyła się parę lat temu sytuacja, która 
dość trafnie zilustruje powyższe słowa. 

Otóż pewna kobieta wybrała się ze swoim 
13-letnim synem do Warszawy. Nie zamie-
rzała jednak pokazać mu Zamku Królew-
skiego czy łazienek, ale miasto, którego 
z pewnością nie pokaże mu nikt i nigdy 
w czasie żadnej szkolnej wycieczki, obojęt-
nie jak bardzo rozbudowany będzie miała 
program zwiedzania. Przyszło jej bowiem 
na myśl, że jeśli chłopiec ma rozumieć inne 
kultury i inne światy, to musi choć przez 
chwilę ich dotknąć. Zaprowadziła syna 
do synagogi. Pokazała mu cmentarz ży-
dowski. Pozwoliła obejrzeć film o getcie 
warszawskim, choć serce krajało jej się na 
widok miny dziecka. Bez słów, w ten spo-
sób, kazała mu współczuć. Zrozumieć ból 
i cierpienie całego narodu. Zapamiętać, bo 
tylko pamięć może uchronić przed popeł-
nieniem podobnych błędów wobec kogoś 
innego.

ale to, co dla niej było normalne, dla 
obecnych w synagodze było zasko-

czeniem. Polka prowadząca syna do ich 
świątyni? Tłumacząca dziecku, co to jest 
aaron Hakodesz? a na co mu to? Sytuacja 
niestety znamienna: oni nie rozumieli jej 
pobudek, bo historia udowodniła wielo-
kroć, że ludzie różnych wyznań i kultur 
żyją obok siebie, a nie razem. Że nie czu-
ją razem, nie mają potrzeby bliskości, nie 
łączy ich wzajemność. Nie ma więc pod-
stawy do dialogu: konflikty pozostaną 
nierozwiązane.

Czyż brak porozumienia miedzy mu-
zułmanami a resztą świata, nie jest 

tego wybitnym przykładem? Kto ma ocho-
tę na dialog? Komu jest on potrzebny? 
Garstce ludzi, którzy rozumieją potrzebę 
rozmowy, aby na tej podstawie zbudować 
porozumienie. Porozumienie... czyli wła-
śnie wzajemność.

I tu dochodzi się pozornie do konkluzji, 
że nie dialog jest podstawa wzajemno-

ści, tylko wzajemność stwarza warunki do 
dialogu. jednak wciąż pojawia się natręt-
na myśl, że to wszakże nie wszystko. Że 
aby przechytrzyć rzeczywistość i zetrzeć 
z jej twarzy nieprzyjemny uśmiech, trze-
ba czegoś więcej. Trzeba uznać, że dialog 
i wzajemność są sobie równe, będą się wy-
mieniać kolejnością i nie trzeba ich klasyfi-
kować na starcie ani na mecie. Dlaczego? 
Na to pytanie mądry czytelnik odpowie 
sobie sam. Przyjdzie mu to zapewne z nie-
jakim trudem, bo zagadnienie to przypo-
mina nieco znaną powszechnie kwestię: 
„Co było pierwsze - jajko czy kura?”

Iza Melika Czechowska
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