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6 maja 2010 roku Aula im. Jana Pawła II Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie gościła uczestników konfe-
rencji Bohaterowie Pokoju. Międzyreligijne i międzykulturowe spotka-
nie zorganizowali wspólnie: Dunaj Instytut Dialogu, Centrum Dialogu 
Międzykulturowego UKSW, Sekcja Misjologii Wydziału Teologiczne-
go UKSW oraz Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum” w War-
szawie.

Otwarcia konferencji dokonała prorektor Uniwersytetu, prof. 
dr hab. Dorota Kielak, prosząc zgromadzonych o uczczenie minutą 
ciszy tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, 
w której zginął również Jego Magnificencja ks. prof. Ryszard Rumia-
nek, Rektor UKSW. Pani prorektor przywitała licznie zgromadzonych 
gości, wśród których znaleźli się: Jego Ekscelencja Jerzy1 Biskup Sie-
miatycki, ambasadorowie Cypru i Maroka, przedstawiciele „Dunaj 
Instytut Dialogu” wraz z prezesem Selçukiem Mustafą Özcanem oraz 
pracownicy i studenci UKSW. Pani prorektor wyraziła nadzieję, że 
wspólne spotkanie przyczyni się do budowania porozumienia i pokoju 
nie tylko w ramach uniwersytetu, ale także poza nim.

Następnie głos zabrał prezes „Dunaj Instytut Dialogu” – Se-
lçuk Mustafa Özcan. Podkreślił, że zmarły ks. Rektor chętnie nawiązał 
współpracę z Instytutem w celu zorganizowania konferencji, a zara-
zem wyraził nadzieję, że ofiary tragedii pod Smoleńskiem są obecne 
duchem wśród uczestników. Selçuk Mustafa Özcan przypomniał ze-
branym historię „Dunaj Instytut Dialogu”, który powstał w 2008 roku 
jako organizacja pozarządowa założona przez społeczność turecką 
mieszkającą w Polsce. Organizacja ta ma na celu umacnianie dialogu 
1  Jerzy Biskup Siemiatycki to Mariusz Pańkowski, ur. 04.08.1974 w Białymsto-
ku. W 1989 wstąpił do monasteru w Supraślu i jednocześnie studiował w Pra-
wosławnym Seminarium Duchownym. Od 2007 jest biskupem diecezji war-
szawsko-bielskiej.
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międzykulturowego oraz promowanie współpracy pomiędzy przed-
stawicielami różnych narodów i wyznań. Jednocześnie pracownicy 
Instytutu są przekonani, że dialog pełen wzajemnego poszanowania 
może przyczynić się do pełniejszego i lepszego życia w nowoczesnym, 
wielokulturowym i wieloreligijnym świecie.

Tytuł konferencji: Bohaterowie Pokoju był wspólnym mianowni-
kiem dla dziesięciu wybitnych postaci, zasłużonych we wprowadza-
niu, utrzymaniu i propagowaniu idei pokoju. Wybrano osoby repre-
zentujące różne religie oraz żyjące w różnych okresach historycznych. 
Do dziesięciu Bohaterów Pokoju zaliczono: Jana Pawła II, Fethullaha 
Gülena, Matkę Teresę z Kalkuty, XIV Dalajlamę, Jana XXIII, Mahatmę 
Gandhiego, Nelsona Mandelę, Abdu la-Bahá, Oscara Romero i Martina 
Bubera.

Pokój jako szczególna wartość jest obecny i znany w wielu sys-
temach religijnych. Dla chrześcijan wyznacznikiem wprowadzania po-
koju między ludźmi są słowa Jezusa: „Pokój zostawiam wam, pokój 
mój daję wam” (J 14,27). Hebrajskiego Szalom Alejchem – „pokój wam”, 
Żydzi używają jako przywitania. Arabowie w takich sytuacja używają 
z kolei as-salam alejkum (pokój z wami). As-Salam jest jednocześnie także 
jednym z 99 pięknych imion Boga i często charakteryzuje islam. Rów-
nież buddyści propagują idee pokojowe, bowiem jedno z przykazań 
uczy, by nie wyrządzać krzywdy innym.

Zaplanowano trzy sesje naukowe, podczas których uczestnicy 
konferencji mogli przypomnieć sobie biografie osób zaangażowanych 
w działalność pokojową na świecie w różnych czasach i okoliczno-
ściach. Pierwsza sesja, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Jarosław 
Różański, kierownik Sekcji Misjologii, poświęcona została dokonaniom 
papieża Jana Pawła II oraz Fethullaha Gülena.

Referat zatytułowany „Jan Paweł II – apostoł pokoju” wygłosił 
rektor Bobolanum, dr hab. Zbigniew Kubacki SJ2. Podzielił swój wykład 
na trzy części, ukazując papieża Polaka jako apostoła pokoju i obroń-
cę praw człowieka i godności życia ludzkiego, inspiratora procesów 
wolnościowych i pokojowych oraz działacza na rzecz dialogu między-
religijnego. Jan Paweł II w szczególny sposób angażował się w walkę 
o prawa człowieka. Fundamentem działalności Papieża była służba 
człowiekowi i służba pokojowi. Przeciwstawiał się eutanazji i aborcji, 
bronił ludzi słabych i starych, którzy nie mogli o siebie walczyć. Opo-
wiadał się również za zniesieniem kary śmierci. Drugim elementem 
2  Dr hab. Zbigniew Kubacki SJ jest prodziekanem Papieskiego Wydziału Teo-
logicznego w Warszawie Sekcja Bobolanum. Specjalizuje się w teologii dogma-
tycznej oraz teologii religii.

jego walki o pokój było inspirowanie procesów wolnościowych. Pol-
ska i Polacy, jak chyba żaden inny naród na świecie, przekonała się 
o tym bezpośrednio. Rok 1989 wraz z pokojowym nastaniem wolności 
w Rzeczypospolitej zawdzięczamy Karolowi Wojtyle. Papież mówił: 
„Nie ma pokoju bez sprawiedliwości i nie ma sprawiedliwości bez 
przebaczenia”. Wreszcie trzeci aspekt misji pokojowej to Jan Paweł II 
jako Papież dialogu międzyreligijnego. Za jego pontyfikatu przełama-
nych zostało wiele barier, które dzieliły wierzących w Boga. Jan Paweł 
II był pierwszym papieżem od czasów św. Piotra, który wszedł do sy-
nagogi i pierwszym, który odwiedził Meczet Umajjadów w Damaszku. 
Niewątpliwie otwartość papieża Polaka na inne wyznania przyczyniła 
się do zorganizowania Światowego Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu 27 
października 1986 roku, w których wzięło udział 47 delegacji – przed-
stawicieli trzynastu religii świata. Zaś w roku 1994, podczas VI Świa-
towych Spotkań Religii na rzecz Pokoju w Watykanie Jan Paweł II mó-
wił: „Religia nie jest i nie może stać się pretekstem do konfliktów [...]”. 
Wielokrotnie wskazywał swoją postawą i czynami, jak należy współ-
działać dla dobra i pokoju światowego. Niestrudzenie powtarzał, że 
islam nie jest religią terrorystów – a religią pokoju, w której dominuje 
miłość do Boga i drugiego człowieka. Z kolei w relacjach z judaizmem 
dostrzegał wiele wspólnego, by budować dobro dla świata.

W drugiej części sesji referat o działalności Fethullaha Gülena 
wygłosił dr Arhan Kardaş3, przedstawiciel „Dunaj Instytut Dialogu”. 
Fethullah Gülen urodził się w 1941 roku w pobożnej tureckiej rodzinie. 
Ojciec, Ramiz Efendi, był imamem, zaś matka, Rafia Hanim – kobietą 
pobożną i wykształconą. Fethullah jest uznanym muzułmańskim uczo-
nym, myślicielem, autorem ponad sześćdziesięciu publikacji z zakre-
su szeroko pojętej duchowości społeczeństwa XXI wieku. Jest również 
człowiekiem o dużej sile opiniotwórczej oraz działaczem edukacyjnym, 
popierającym dialog międzyreligijny i międzykulturowy. Wyraźnie 
sprzeciwia się przekształcaniu i wykorzystywaniu religii do działań 
ideologiczno-politycznych. Członkowie ruchu założonego przez Fe-
thullaha Gülena działają na rzecz pokoju oraz rozwoju edukacji w wie-
lu krajach świata, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że ruch ten nie jest 

3  Dr Arhan Kardaş, ur. 26.02.1974 w Turcji. Uczęszczał do anatolijskiego liceum 
z wykładowym językiem angielskim. Ukończył Uniwersytet Bilkent w Anka-
rze w zakresie filozofii, historii i prawa. Prawo studiował również w Wiedniu, 
gdzie prowadził Instytut Dialogu Międzykulturowego „Friede”. Jest redakto-
rem międzynarodowej gazety „Zaman”, do której pisze artykuły o tematyce 
religijnej, historycznej, prawnej i filozoficznej. Mówi płynnie po angielsku, nie-
miecku, arabsku i persku. Biernie zna łacinę i francuski.
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związany z żadną opcją polityczną. Sam Fethullah Gülen nieustannie 
podkreśla, że islam jest religią, a nie programem politycznym i jako 
religia powinien być postrzegany. Tym bardziej, że niemal 95% prze-
słania koranicznego dotyczy natury osobistej człowieka, a więc należy 
do religii, w związku z czym nie wymaga regulacji administracyjnej. 
Dlatego też szari’at nie ma, w jego ocenie, znaczenia prawno-legislacyj-
nego. Również edukacja nie powinna opierać się tylko i wyłącznie na 
tradycji religijnej. Dla rozwoju człowieka oraz społeczeństwa ważna 
jest także znajomość prawd naukowych.

Fethullah Gülen postrzegany jest jako lider tureckiego islamu, 
wyznający zasadę „porozumienie zamiast uprzedzeń, szacunek za-
miast gniewu i potępienia, pokój zamiast walk i wojen”. W swojej dzia-
łalności wielokrotnie spotykał się z przywódcami religijnymi różnych 
środowisk, w tym także z Janem Pawłem II. Dzięki wielkiemu sercu 
i nieprzeciętnemu intelektowi – ma moc kształtowania ludzi i wpro-
wadzania ich na drogę pokoju. Uczestnicy konferencji otrzymali od 
organizatorów książkę Fethullaha Gülena Eseje – Perspektywy – Opinie4.

Drugą i trzecią sesję naukową poświęcono pozostałym ośmiu 
osobom. W dwudziestominutowych referatach przedstawione zostały 
fundamentalne elementy ich działalności na rzecz pokoju. Moderato-
rem obu sesji był dr Krzysztof Bakalarski.

Dr Katarzyna Flader, reprezentująca UKSW, scharakteryzo-
wała postać Matki Teresy z Kalkuty, która siebie nazywała „ołówkiem 
w rękach Boga”. Cechowała ją wiara oraz niezachwiana miłość Boga do 
człowieka, a zarazem konsekwencja i upór. Przyjęła imię po św. Teresie 
z Lisieux, bo ta czyniła wielkie rzeczy w milczeniu. Wierzyła, że w ci-
szy serca przemawia Bóg, a zło jest brakiem dobra.

 Natomiast krótką refleksję na temat działalności na rzecz poko-
ju Mahatmy Gandhiego wygłosił Surender Bhutani. Mahatma Gandhi 
propagował pacyfizm jako element walki politycznej. Pragnął również 
pokoju oraz porozumienia między wyznawcami hinduizmu i islamu.

Przedstawiciel Fundacji Inna Przestrzeń, Piotr Cykowski, uka-
zał zgromadzonym postać XIV Dalajlamy5. W szczególny sposób Da-

4  F. Gülen, Eseje – Perspektywy – Opinie, Izmir 2007, 143 s.
5  XIV Dalajlama to Tenzin Gjatso, ur. 06.07.1935 w Tybecie. Jest synem ubo-
gich rolników. Rodzice nadali mu imię Lhamo Dhondup, wkrótce rozpoznano 
w nim inkarnację XIII Dalajlamy Tubtena Gjatso. W 1950 został intronizowany 
na XIV Dalajlamę i tym samym został politycznym i duchowym przywódcą 
Tybetu. W wyniku stłumienia powstania przez wojska chińskie w 1959, zmu-
szony został do opuszczenia Lhasy i od tamtej chwili przebywa na wygnaniu 
w Dharamsali, w północnych Indiach, gdzie również znajduje się siedziba rzą-

lajlama podkreśla znaczenie dialogu między ludźmi i konieczność 
budowania mostów między różnymi religiami. Chociaż Dalajlama jest 
również politykiem – to w jego działalności polityka ta zbudowana jest 
na religii oraz sprawach codziennych. Dalajlama jest dla wielu ludzi 
jedyną nadzieją na wolność.

Dr Wojciech Kluj OMI, reprezentujący UKSW, omówił zasłu-
gi papieża Jana XXIII na rzecz pokoju. Hasłem biskupim Angelo Ron-
callego było „posłuszeństwo i pokój”, które stało się także jego mot-
tem życiowym. Przełamywał wiele schematów, opuścił Watykan, nie 
chciał być jego więźniem. Zwołał II Sobór Watykański. Odbył zasad-
niczą służbę wojskową – zapewne dlatego odczuwał niechęć do wojny 
i działań wojskowych, godzących w wolność i pokój. To był pierwszy 
element jego działalności pokojowej. Zaś drugą płaszczyzną działal-
ności na rzecz zachowania pokoju było otwarcie ekumeniczne na inne 
wyznania chrześcijańskie. Dostosowywał realia wiary do danej sytu-
acji, o czym świadczy np. reforma liturgii. Kolejny pokojowy wymiar 
działalności Jana XXIII potwierdza encyklika Pacem in terris. Dokument 
ten powstał krótko po wzniesieniu muru berlińskiego oraz po dojściu 
Fidela Castro do władzy na Kubie. Dlatego papież podejmuje temat 
pokoju na świecie i podkreśla również konieczność wprowadzenia po-
rządku międzyludzkiego oraz międzynarodowego, który jest niezbęd-
ny dla utrzymania pokoju światowego.

Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI ukazał sylwetkę niestru-
dzonego działacza na rzecz pokoju, Nelsona Mandeli – przywódcy 
ruchu przeciwko apartheidowi oraz wojownika na rzecz poszanowa-
nia praw człowieka. Polityka, który za swoją działalność spędził 27 lat 
w więzieniu i który w 1993 roku został uhonorowany Pokojową Na-
grodą Nobla.

Sylwetkę założyciela wiary baha’i – Abdu’l-Bahá6 przedstawiła 
dr Marzena Parzyk, przedstawicielka Wspólnoty Wyznaniowej Baha-
itów w Polsce. Abdu’l-Bahá był głosicielem orędzia miłości i pokoju 
dla wszystkich ludzi świata. Propagował odnowę moralną i duchową 
ludzkości, której konsekwencją winna być jedność religii, bowiem ona 
gwarantuje zaprowadzenie pokoju.

Dr Tomasz Szyszka SVD omówił działalność bp. Oscara Ro-
mero7. Życie Oscara Romero jest przykładem przemiany: z osoby nie-

du tybetańskiego na wygnaniu.
6  Abdu’l Bahá (1844-1921). Dla bahaitów jest jedynym interpretatorem pism 
Bahá’u’lláha, Centrum Przymierza oraz przykładem idealnego bahaity. Sam 
siebie uważał za Sługę Bożego.
7  Biskup Oscar Romero (1917-1980) pochodził z Salwadoru.
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związany z żadną opcją polityczną. Sam Fethullah Gülen nieustannie 
podkreśla, że islam jest religią, a nie programem politycznym i jako 
religia powinien być postrzegany. Tym bardziej, że niemal 95% prze-
słania koranicznego dotyczy natury osobistej człowieka, a więc należy 
do religii, w związku z czym nie wymaga regulacji administracyjnej. 
Dlatego też szari’at nie ma, w jego ocenie, znaczenia prawno-legislacyj-
nego. Również edukacja nie powinna opierać się tylko i wyłącznie na 
tradycji religijnej. Dla rozwoju człowieka oraz społeczeństwa ważna 
jest także znajomość prawd naukowych.

Fethullah Gülen postrzegany jest jako lider tureckiego islamu, 
wyznający zasadę „porozumienie zamiast uprzedzeń, szacunek za-
miast gniewu i potępienia, pokój zamiast walk i wojen”. W swojej dzia-
łalności wielokrotnie spotykał się z przywódcami religijnymi różnych 
środowisk, w tym także z Janem Pawłem II. Dzięki wielkiemu sercu 
i nieprzeciętnemu intelektowi – ma moc kształtowania ludzi i wpro-
wadzania ich na drogę pokoju. Uczestnicy konferencji otrzymali od 
organizatorów książkę Fethullaha Gülena Eseje – Perspektywy – Opinie4.

Drugą i trzecią sesję naukową poświęcono pozostałym ośmiu 
osobom. W dwudziestominutowych referatach przedstawione zostały 
fundamentalne elementy ich działalności na rzecz pokoju. Moderato-
rem obu sesji był dr Krzysztof Bakalarski.

Dr Katarzyna Flader, reprezentująca UKSW, scharakteryzo-
wała postać Matki Teresy z Kalkuty, która siebie nazywała „ołówkiem 
w rękach Boga”. Cechowała ją wiara oraz niezachwiana miłość Boga do 
człowieka, a zarazem konsekwencja i upór. Przyjęła imię po św. Teresie 
z Lisieux, bo ta czyniła wielkie rzeczy w milczeniu. Wierzyła, że w ci-
szy serca przemawia Bóg, a zło jest brakiem dobra.

 Natomiast krótką refleksję na temat działalności na rzecz poko-
ju Mahatmy Gandhiego wygłosił Surender Bhutani. Mahatma Gandhi 
propagował pacyfizm jako element walki politycznej. Pragnął również 
pokoju oraz porozumienia między wyznawcami hinduizmu i islamu.

Przedstawiciel Fundacji Inna Przestrzeń, Piotr Cykowski, uka-
zał zgromadzonym postać XIV Dalajlamy5. W szczególny sposób Da-

4  F. Gülen, Eseje – Perspektywy – Opinie, Izmir 2007, 143 s.
5  XIV Dalajlama to Tenzin Gjatso, ur. 06.07.1935 w Tybecie. Jest synem ubo-
gich rolników. Rodzice nadali mu imię Lhamo Dhondup, wkrótce rozpoznano 
w nim inkarnację XIII Dalajlamy Tubtena Gjatso. W 1950 został intronizowany 
na XIV Dalajlamę i tym samym został politycznym i duchowym przywódcą 
Tybetu. W wyniku stłumienia powstania przez wojska chińskie w 1959, zmu-
szony został do opuszczenia Lhasy i od tamtej chwili przebywa na wygnaniu 
w Dharamsali, w północnych Indiach, gdzie również znajduje się siedziba rzą-

lajlama podkreśla znaczenie dialogu między ludźmi i konieczność 
budowania mostów między różnymi religiami. Chociaż Dalajlama jest 
również politykiem – to w jego działalności polityka ta zbudowana jest 
na religii oraz sprawach codziennych. Dalajlama jest dla wielu ludzi 
jedyną nadzieją na wolność.

Dr Wojciech Kluj OMI, reprezentujący UKSW, omówił zasłu-
gi papieża Jana XXIII na rzecz pokoju. Hasłem biskupim Angelo Ron-
callego było „posłuszeństwo i pokój”, które stało się także jego mot-
tem życiowym. Przełamywał wiele schematów, opuścił Watykan, nie 
chciał być jego więźniem. Zwołał II Sobór Watykański. Odbył zasad-
niczą służbę wojskową – zapewne dlatego odczuwał niechęć do wojny 
i działań wojskowych, godzących w wolność i pokój. To był pierwszy 
element jego działalności pokojowej. Zaś drugą płaszczyzną działal-
ności na rzecz zachowania pokoju było otwarcie ekumeniczne na inne 
wyznania chrześcijańskie. Dostosowywał realia wiary do danej sytu-
acji, o czym świadczy np. reforma liturgii. Kolejny pokojowy wymiar 
działalności Jana XXIII potwierdza encyklika Pacem in terris. Dokument 
ten powstał krótko po wzniesieniu muru berlińskiego oraz po dojściu 
Fidela Castro do władzy na Kubie. Dlatego papież podejmuje temat 
pokoju na świecie i podkreśla również konieczność wprowadzenia po-
rządku międzyludzkiego oraz międzynarodowego, który jest niezbęd-
ny dla utrzymania pokoju światowego.

Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI ukazał sylwetkę niestru-
dzonego działacza na rzecz pokoju, Nelsona Mandeli – przywódcy 
ruchu przeciwko apartheidowi oraz wojownika na rzecz poszanowa-
nia praw człowieka. Polityka, który za swoją działalność spędził 27 lat 
w więzieniu i który w 1993 roku został uhonorowany Pokojową Na-
grodą Nobla.

Sylwetkę założyciela wiary baha’i – Abdu’l-Bahá6 przedstawiła 
dr Marzena Parzyk, przedstawicielka Wspólnoty Wyznaniowej Baha-
itów w Polsce. Abdu’l-Bahá był głosicielem orędzia miłości i pokoju 
dla wszystkich ludzi świata. Propagował odnowę moralną i duchową 
ludzkości, której konsekwencją winna być jedność religii, bowiem ona 
gwarantuje zaprowadzenie pokoju.

Dr Tomasz Szyszka SVD omówił działalność bp. Oscara Ro-
mero7. Życie Oscara Romero jest przykładem przemiany: z osoby nie-

du tybetańskiego na wygnaniu.
6  Abdu’l Bahá (1844-1921). Dla bahaitów jest jedynym interpretatorem pism 
Bahá’u’lláha, Centrum Przymierza oraz przykładem idealnego bahaity. Sam 
siebie uważał za Sługę Bożego.
7  Biskup Oscar Romero (1917-1980) pochodził z Salwadoru.
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angażującej się w konflikty – w aktywnego działacza i obrońcę praw 
człowieka. Rządząca Salwadorem junta wojskowa posiadała w zarzą-
dzaniu znaczne terytoria ziem uprawnych i w ten sposób mogła ter-
roryzować ludność cywilną oraz podporządkowywać ją sobie. Takie 
działania doprowadziły większość społeczeństwa do biedy i skrajnej 
nędzy. Z takim postępowaniem nie zgadzał się bp Oscar Romero, któ-
ry rozpoczął aktywną walkę z niesprawiedliwością. Odważnie bronił 
słabszych, wzywając możnych świata do zaprzestania krzywdzących 
działań. W jednej z homilii zwrócił się do członków sił zbrojnych: „Bra-
cia, pochodzicie z naszego ludu. Zabijacie własnych braci. Każdy ludz-
ki rozkaz dotyczący zabicia musi podlegać prawu bożemu, które mówi 
«Nie zabijaj»”.

Osobę Martina Bubera8 scharakteryzował Rabbi Burt Schuman. 
Żydowski filozof szczególne znaczenie przypisywał przykazaniu mi-
łości. Według niego miłość stanowi podstawę działalności ludzkiej. 
Doświadczenia dwóch wojen światowych, szczególnie okrucieństwa 
hitlerowskich Niemców, jeszcze bardziej zmotywowały Martina Bube-
ra do działalności na rzecz pokoju. Dużo miejsca w swoich pracach na-
ukowych poświęcał również dialogowi. Jest współtwórcą nurtu zwa-
nego filozofią dialogu, której założenia opisuje książka Ja i Ty. W Polsce 
myśl tę rozwijał ks. Józef Tischner.

Dopełnieniem sesji naukowych była część artystyczna. Naj-
pierw wyświetlony został film o działalności biskupa Oscara Romero, 
następnie można było zapoznać się z tradycyjną buddyjską muzyką 
modlitewną.

Ważnym elementem konferencji był także wspólny obiad. 
Przedstawiciele „Dunaj Instytut Dialogu” zaprosili uczestników do de-
gustacji tradycyjnych potraw kuchni tureckiej.

Każde spotkanie międzyreligijne i międzykulturowe utwier-
dza organizatorów w przekonaniu o konieczności i słuszności ich or-
ganizowania. Przede wszystkim dlatego, że możemy się bezpośred-
nio poznawać, a także wymieniać poglądami. Ponadto uczestniczący 
w konferencjach studenci mogą w bezpośrednim kontakcie wyjaśnić 
wiele mnożących się wątpliwości.

8  Martin Buber (1878-1965) pochodził z wiedeńskiej rodziny żydowskiej. Zaan-
gażowany był w ruch chasydzki.
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Sympozjum misjologiczne: Jan Paweł II w Maro-
ku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
(25 marca 2010)

Paweł Hermanowski

Sekcja Misjologii Wydziału Teologicznego UKSW oraz Instytut 
Papieża Jana Pawła II w Warszawie zorganizowały Sympozjum Misjo-
logiczne na temat: „Jan Paweł II w Maroku”. Prelekcje odbyły się na 
UKSW 25 marca 2010 roku. Celem organizatorów było ukazanie stano-
wiska Jana Pawła II w kwestii dialogu Kościoła z islamem, w kontek-
ście pielgrzymki papieża do Maroka.

Wykładowców, gości i studentów powitał o. Wojciech Kluj 
OMI i życzył zebranym owocnych obrad. Oficjalnego otwarcia sympo-
zjum dokonał J.E. Moha Ouali Tagma, Ambasador Królestwa Maroka 
w Polsce. Rozpoczął on od wyjaśnienia osobliwego faktu pielgrzymki 
głowy Kościoła do Maroka.

Królowie Maroka – Mohamed V, Hassan II i Mohamed VI – 
wyznawali zasadę tolerancji, pokoju i dialogu, zgodnie ze słowami: 
„wierzymy we wszystkich proroków Boga i nie robimy żadnej różnicy 
między nimi (co do wiary w ich posłannictwo)” – powiedział Amba-
sador i podkreślił konstytucyjnie zagwarantowaną w Maroku wolność 
wyznania. Wyjaśnił także, że przemówienie Jana Pawła II na temat 
Boga Jedynego, skierowane do młodzieży, miało na celu uchronienie 
ich przed zaniedbywaniem podstawowych wartości.

1. 14 km od Europy

Po wystąpieniu J.E. Moha Ouali Tagmy rozpoczęły się referaty 
studentów Naukowego Koła Misjologów UKSW.

Zwięzłą charakterystykę Maroka zaprezentowały Martyna Zie-
lińska i Agata Buczkowska. Studentki przedstawiły państwo, rządzone 
obecnie przez króla Mohameda VI, w aspekcie geograficznym, gospo-
darczym i społecznym. Tylko 14 km dzieli Maroko od Europy, a jednak 
pozostaje ono dla nas tajemniczym królestwem – brzmiało ostatnie zda-
nie tej prelekcji, do którego chętnie odnosili się później kolejni mówcy.
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