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Stowarzyszenie PAX: między rzeczywistością 
socjalizmu realnego a utopią socjalizmu 

wieloświatopoglądowego

Historia PAX-u, który formalnie posiadał status stowarzyszenia od 1952 roku, za-
częła się bezpośrednio po wojnie, w roku 1945, kiedy to w końcu listopada w Warsza-
wie ukazał się pierwszy numer tygodnika „Dziś i Jutro”. Redaktorem naczelnym pisma 
– uwidocznionym w stopce – był Witold Bieńkowski, a kierownikiem oddziału kra-
kowskiego Wojciech Kętrzyński. Ponadto w skład kolegium redakcyjnego wchodzili: 
Dominik Horodyński, Jerzy Hagmajer, Konstanty Łubieński, Mieczysław Kurzyna i An-
drzej Krasiński. Kierownictwo całości sprawował Bolesław Piasecki, przywódca przed-
wojennej skrajnie prawicowej organizacji pod nazwą ONR-Falanga o faszyzujących, 
totalistycznych tendencjach i antysemickiej orientacji, w czasie wojny zaś konspiracyj-
nej organizacji o nazwie Konfederacja Narodu. To właśnie B. Piasecki wytyczał linię 
polityczną i określał ewolucję ideową całego zespołu1. Pojawienie się „Dziś i Jutro”, 
będącego, jak głosił podtytuł, katolickim tygodnikiem społecznym, oznaczało powstanie 
kolejnego – obok środowiska krakowskiego „Tygodnika Powszechnego” i ukazującego 
się w stolicy „Tygodnika Warszawskiego” – ośrodka katolickiego, różniącego się od 
dwóch poprzednich nie tylko swą genealogią, lecz – co istotniejsze – podstawowym 
wyborem ideologicznym i politycznym. Grupa B. Piaseckiego, występując z pozycji 
katolickich, odrzucała bowiem bycie opozycją legalistyczną w powojennej Polsce i de-
klarowała się jako środowisko szukające porozumienia oraz współpracy z rządzącym 
obozem komunistycznym.

Charakteryzując postawę ideową „Dziś i Jutro” oraz atmosferę towarzyszącą jego po-
wstaniu, Stefan Kisielewski na łamach „Tygodnika Warszawskiego” w roku 1946 pisał:

1 Na temat historii PAX-u zob. L. Blit, The Eastern Pretender. Bolesław Piasecki: His Life and Times, 
London 1965; M. Rostworowski, Słowo o PAX-ie 1945–1956, Warszawa 1968; A. Micewski, Współrządzić, 
czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945–1976, Paris 1978; A. Dudek, G. Pytel, Bolesław Piasecki. Próba 
biografi i politycznej, Londyn 1990. 
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Grupa ta postawiła sobie za zadanie przerzucić pomost między katolicyzmem a obozem głoszą-
cym hasło radykalnej przebudowy społecznej. Inicjatywa niebanalna, ciekawa, na naszym terenie 
niemal nowa. Oczywiście – z racji swego położenia między dwoma obozami – pismo i kierujący 
nim zespół spotykają się z nieufnością – i to nieufnością płynącą z obu stron. Niektórzy katolicy 
obawiają się, że grupa „Dziś i Jutro” ma na celu dywersję, wywołanie rozłamu w obozie katolic-
kim, że to jest koń trojański, nasłany przez lewicę. Z drugiej zaś strony lewica obawia się „Dziś 
i Jutro” ze względu na przeszłość polityczną części członków zespołu, a zwłaszcza przywódcy 
grupy Bolesława Piaseckiego. Zresztą wszyscy trochę się boją, i to, jak dowcipnie ktoś zaznaczył, 
nie dlatego, że przeraża ich to, czym on był, lecz przeraża ich to, czym jeszcze może być. I jedna, 
i druga strona ma przy tym skłonność do brzydkiego podejrzewania, że katolicyzm „Dziś i Jutro” 
jest tylko przykrywką dla właściwych politycznych jego celów2.

Przy rozmaitych okazjach S. Kisielewski zwykł przywoływać opinię samego B. Pia-
seckiego, który w rozmowie z nim miał powiedzieć: „Słuchaj, bolszewicy stąd nie wyj-
dą, więc wiesz... resztę sobie dośpiewajcie”3.

Zawarta w tych słowach Piaseckiego diagnoza sytuacji politycznej zdawała się wy-
kluczać, przynajmniej w dającej się przewidzieć perspektywie, zasadność i realność 
jakiejkolwiek opozycji wobec komunizmu, która zawsze musiała spełznąć na niczym 
i być co najwyżej gestem romantycznego patosu. Dla Piaseckiego jedyną opcją stawało 
się zatem stanięcie po stronie triumfującej orientacji politycznej, co w praktyce oznacza-
ło wejście w system komunistyczny z wszelkimi tego konsekwencjami. Co więcej, za-
jęcie takiej właśnie postawy miało być nie tylko próbą zaadaptowania się do warunków 
zwycięskiego systemu, ale też stwarzać zarówno możliwość określania własnej odrębnej 
tożsamości ideowej, jak i ewentualną sposobność oddziaływania na ów system poprzez 
jego mechanizm.

Odczytując i rozpoznając sytuację w sobie właściwy sposób, grupa B. Piaseckiego 
na swym starcie – jesienią roku 1945 – wystąpiła z tezą, iż rewolucja w Polsce ma cha-
rakter rodzimy i że obok sił materialistycznych mogą i powinny w nich uczestniczyć 
siły spirytualistyczne. Sprawą zaś najważniejszą jest zaprzestanie dalszych walk we-
wnętrznych, aby zachować biologiczną substancję narodu, oraz skierowanie wszystkich 
sił do odbudowy kraju. Głoszono również potrzebę uznawania sojuszu ze Związkiem 
Radzieckim, prezentując to jako wymóg polskiej racji stanu. Stąd też na łamach „Dziś 
i Jutro” pisywano wiele o konieczności akceptacji nowej rzeczywistości, porzuceniu 
postaw biernych czy wrogich rewolucji polskiej, a także o tym, iż katolicy powinni być 
społecznie radykalni. Wszystko to razem nie konstruowało spójnego programu ideowo
-politycznego, a stanowiło raczej uzasadnienie i wyjaśnienie przyjętego przez grupę 
kierunku działań oraz propagowanych postaw. Te zaś wynikały z roli, jaką – co po la-
tach objawił B. Piasecki – odgrywać miało powołanie „Dziś i Jutro” zgodnie z intencją 
„zarówno kierownictwa partii polskiej w roku 1945, jak i doradców radzieckich, którzy 
jak wiadomo odgrywali wtedy dużą rolę”. Sprowadzała się ona do osłabienia i rozbicia 
„jednolitego frontu sił reakcyjnych i klerykalnych”4.

2 S. Kisielewski, Dziś i Jutro, „Tygodnik Warszawski” z 23 VI 1946 r.
3 S. Kisielewski, Abecadło Kisiela, Warszawa 1990, s. 88.
4 B. Piasecki, Referat wygłoszony na zebraniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej 13 VI 1960 r., mps, s. 20, 

Archiwum Stowarzyszenia PAX (dalej w tekście AS PAX).
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Wypada zaznaczyć, że takie ustawienie grupy i określenie oblicza jej wystąpień nie 
oznaczało wszak rezygnacji przez nią z własnych poszukiwań, choć były one ograniczo-
ne wymogami ówczesnej rzeczywistości. W miarę upływu czasu wzrastającemu radyka-
lizmowi deklaracji środowiska towarzyszyły oświadczenia w stylu:

Marksizm jest dla nas katolików ideową prowokacją do stworzenia doskonalszej metody wyjaśnia-
nia biegu rzeczy na świecie. Jesteśmy przekonani, że nic bardziej nie zbliży marksistów do katoli-
cyzmu, jak chwila, gdy katolicyzm stanie się dla nich prowokacją do pogłębienia psychologicznych 
i etycznych założeń ich doktryny5.

W konsekwencji tego na wiosnę 1947 roku B. Piasecki wystąpił z apelem, by zakoń-
czyć okres „ruchu nienazwanego” i zająć się własną twórczością ideową, dostosowując 
ją do „potrzeb epoki” oraz „potrzeb mas”, a także wkroczyć jako obóz spirytualistyczny 
w historię z hasłami „walki o nadanie katolickiej treści nowej epoce”6.

Następnie jesienią roku 1948, w sytuacji, która – jak to po latach określił Kon-
stanty Łubieński – wymogła „włączenie się w rewolucję, czyli zajęcie też stanowiska 
rewolucyjnego”7, zgodnie z sugestią samego Piaseckiego o „konieczności ekspansji 
ideowej w kierunku marksistów”8 – wystąpiono z tezą o „przezwyciężaniu zwycięzcy”, 
czyli przezwyciężaniu „komunizmu w jego materialistycznej metafi zyce przez katoli-
cyzm społeczny”9, dodając, iż idzie tu o katolicyzm związany z siłami rewolucyjnymi, 
społecznie radykalnymi i postępowymi. W wyniku tego w grudniu 1948 roku artykułem 
K. Łubieńskiego pt. List otwarty do Pana Juliusza Łady grupa B. Piaseckiego opowie-
działa się za socjalizmem jako ustrojem społeczno-gospodarczym, odrzucając jednakże 
integralność związku między tymże ustrojem a materializmem fi lozofi cznym. Swoista 
lakoniczność tej wypowiedzi wywołała wiele wątpliwości, co skłoniło jej autora do na-
pisania w styczniu 1949 roku drugiego tekstu noszącego tytuł Wyjaśnienia. Wymienione 
w nim zostały te dążenia socjalizmu, które środowisko Piaseckiego uważało za istotne 
dla ustroju socjalistycznego i – co więcej – z którymi pragnęło zespolić swoje własne 
zaangażowanie, a więc: społeczna własność środków produkcji, system gospodarki pla-
nowej, idea społeczeństwa bezklasowego oraz internacjonalizm.

W kolejnych latach uzupełnienie i rozwinięcie owej opcji stanowiły twierdzenia 
o nieuchronności zwycięstwa marksizmu w konfl ikcie z kapitalizmem, ale marksizmu 
przezwyciężonego „w swych błędach fi lozofi cznych przez katolicyzm”10, co oznaczać 
miało przepojenie praktyki socjalistycznej, „nie lekceważąc najmniejszej nawet okazji, 
duchem zasad ewangelicznych”11. Zwieńczeniem tych deklaracji było uznanie w Wy-
tycznych z grudnia z 1952 roku za jedno z najważniejszych zadań środowiska przyczy-
nianie się do „pełnej wieloświatopoglądowości obozu socjalistycznego”, czyli dążenie 

05 B. Piasecki, Kryzys myśli i niepokój serca, „Dziś i Jutro” z 19 I 1947 r.
06 B. Piasecki, Ruch nienazwany, „Dziś i Jutro” z 6–13 IV 1947 r. 
07 K. Łubieński, Na starcie. Wspomnienia z lat 1948–1950, „Przegląd Socjologiczny” t. XXIV, 1971.
08 J. Wójcik, Materiały do historii ruchu społecznie postępowego PAX, Warszawa 1978, z. 2, s. 125.
09 Tezy ideowo-polityczne przedstawione na 1-ym zebraniu Z.C. (skrót ten oznacza Zespół Centralny po-

wstały na przełomie lat 1947/1948 z kolektywów redakcyjnych „Dziś i Jutro” oraz „Słowa Powszechnego”, 
który był zalążkiem aktywu środowiska – B.B.) – Jesień 1948 (redakcja B. Piasecki), mps, s. 1, AS PAX.

10 Tezy środowiska „Dziś i Jutro” przyjęte na Z.C. w czerwcu 1949 (redakcja K. Łubieński) mps, s. 2–3, 
AS PAX.

11 Wytyczne z 24 IX 1951 r., mps, s. 2, AS PAX.
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do nasycenia socjalizmu pierwiastkami chrześcijańskimi, a w praktyce zmiana sytua-
cji, w której „materializm fi lozofi czny jest wyłącznie obowiązującym światopoglądem 
w aktywie kierowniczym obozu socjalistycznego”12. 

Idea wieloświatopoglądowości socjalizmu, która po raz pierwszy pojawiła się ex-
plicite w przywołanym powyżej dokumencie, była rozwijana i głoszona z mesjańskim, 
rzec można, zapałem przez PAX, głównie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, 
a także podtrzymana w latach osiemdziesiątych XX wieku. Ta właśnie idea – hasło, idea 
– klucz, była dla kierowanej przez B. Piaseckiego organizacji, z jednej strony, próbą za-
adaptowania się do warunków panującego systemu, z drugiej zaś – miała być dla tegoż 
systemu nową wizją jego rozwoju. Innymi słowy, idea ta – używając słów Piaseckiego 
z rozmowy ze Stefanem Kisielewskim – to właśnie owo dośpiewanie sobie tej reszty, 
czyli zagospodarowanie się w realnym socjalizmie z jednoczesnym wprowadzeniem 
doń ważnego novum o charakterze światopoglądowym. Przyjęcie wieloświatopoglądo-
wości socjalizmu dawało ugrupowaniu B. Piaseckiego wygodną pozycję, bo – po pierw-
sze – akceptując ustrój, zyskiwało ono legitymację do legalnego działania pod własnym 
sztandarem, a po drugie – sugerując słabiej lub mocniej w zależności od okoliczności to, 
że socjalizm jest nie do końca dobry i efektywny, gdyż brakuje mu moralności, ideali-
zmu i Boga, niejako stawiało je w opozycji do socjalizmu.

Spiritus movens programu politycznego PAX-u stanowiło ogólne założenie, iż kato-
licyzm da się pogodzić z ustrojem socjalistycznym, więcej, że te – zdawałoby się – in-
compatibilia można w takim stopniu przybliżyć do siebie, by je wprowadzić na drogę 
współpracy w imię wartości etycznych i antropocentrycznych. Dlatego stworzono coś 
w rodzaju specyfi cznej wizji rozwoju socjalizmu, w który wpisano chrześcijaństwo, 
a ściślej mówiąc, usiłowano połączyć socjalizm z chrześcijańskim światopoglądem, 
chrześcijańską antropologią i fi lozofi ą, traktując to właśnie jako optimum możliwe do 
osiągnięcia, a zarazem raison d’être samej organizacji. Temu też poświęcono zarówno 
cały dorobek teoretyczny, jak i praktykę polityczną. Czy było to popadnięcie w pewien 
eschatologizm, idealizm i utopizm? Czy wykoncypowana i z olbrzymim wysiłkiem gło-
szona idea wieloświatopoglądowości socjalizmu, do której przekonywano katolików 
i marksistów, była przyznaniem waloru realności abstrakcyjnemu pojęciu? Pozostawia-
jąc na razie te pytania bez odpowiedzi, przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób idea ta była 
eksplikowana i uzasadniana.

Ogólnie rzecz biorąc, istotę jej sprowadzano – przy konkretnym i konsekwentnym 
zaangażowaniu socjalistycznym, jakie PAX deklarował – do nowej interpretacji per-
spektyw socjalizmu. To zaś wymagało – jak głoszono – odrzucenia wersji socjalizmu 
dogmatycznego i zamkniętego, a przyjęcia wizji socjalizmu otwartego, twórczego i roz-
wojowego, czyli po prostu socjalizmu dopuszczającego wielość inspiracji światopoglą-
dowych, wskutek czego pozbawiony by on został niekorzystnej wyłączności materiali-
zmu fi lozofi cznego jako czynnika zawężającego i hamującego jego dynamikę. Pogląd 
taki opierano na przekonaniu, iż przyszłość radykalizującego się społecznie świata, 
w którym podziały klasowe nie pokrywają się i nie będą się pokrywać z podziałami 
światopoglądowymi, może być współkształtowana i opanowana tylko przez socjalizm 
dopuszczający zaangażowanie ideologiczne i społeczno-polityczne przy zachowaniu 

12 Wytyczne z 6 XII 1952 r., mps, s. 8, AS PAX.
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różnych tożsamości światopoglądowych. Stąd też wieloświatopoglądowość socjalizmu 
jawiła się jako coś, o co nie tylko można, ale i należy walczyć.

Zachodzi pytanie, co PAX rozumiał przez wieloświatopoglądowość socjalizmu? 
Generalnie sprowadzała się ona – jak deklarowano – do pluralizmu światopoglądowe-
go w socjalizmie. Wypada jednak zwrócić uwagę na pewną restryktywność owej kon-
cepcji. Otóż nie wszystkie światopoglądy miały być dopuszczone do funkcjonowania 
w obrębie socjalizmu. Prawo to rezerwowano tylko dla światopoglądów posiadających 
wartości poznawcze, kreatywne, zakładających perspektywę przekształcania rzeczywi-
stości i ustawicznego poszukiwania dobra. Decydujący miał tu być zatem pierwiastek 
prometeizmu, a ten występuje – wedle PAX-u – w socjalizmie i chrześcijaństwie. Prze-
nosząc to na grunt polski, uznawano za prometejskie tylko dwa światopoglądy: materia-
listyczny i katolicki. Z tej przyczyny wieloświatopoglądowość socjalizmu sprowadzić 
można do dychotomicznej światopoglądowo struktury państwa. Tak ogólnie rozumiana 
wieloświatopoglądowość socjalizmu miała oznaczać: fakt, że społeczeństwo polskie jest 
zaangażowane w budowę socjalizmu, czerpiąc motywację do ulepszania świata z wy-
znawanego światopoglądu zarówno marksistowskiego, jak i chrześcijańskiego, a zatem 
dynamika sił tworzących socjalizm w Polsce jest inna niż ich opis doktrynalny; tezę, wy-
nikającą z tego faktu, że skoro socjalizm budowany jest przez marksistów i katolików, to 
ma on charakter pluralistyczny, tak więc i państwo socjalistyczne jest światopoglądowo 
pluralistyczne; postulat uznania teorii wieloświatopoglądowości socjalizmu i państwa 
socjalistycznego, a w ślad za tym żądanie neutralności światopoglądowej państwa oraz 
zrównanie w prawach wyznawców światopoglądu materialistycznego i niemateriali-
stycznego w życiu publicznym, czyli pełnego udziału katolików w każdym przejawie 
życia społecznego, włącznie z władzą polityczną.

B. Piasecki i jego współpracownicy zakładali dwa warianty realizacji wieloświatopo-
glądowości socjalizmu. Wariant pierwszy, który uchodził za bardziej możliwy do urze-
czywistnienia, zakładał neutralność państwa wobec światopoglądów optymistycznych 
i prometejskich, czyli – jak to określano – życzliwe zaangażowanie państwa w te świa-
topoglądy, które wspierają budownictwo socjalistyczne, oraz brak neutralności świa-
topoglądowej partii komunistycznej. W tym wariancie nastąpić miało także uznanie 
teoretyczne i praktyczne sił socjalistycznych o światopoglądzie niematerialistycznym 
za sojusznika partii. Wariant drugi natomiast, bardziej perspektywiczny i raczej teore-
tyczny, przewidywał całkowitą wieloświatopoglądowość państwa, wszystkich organi-
zacji masowych, ofi cjalnych form życia społecznego i politycznego tudzież samej partii 
komunistycznej13.

Nie sposób nie zauważyć, iż między pierwszym a drugim wariantem wieloświatopo-
glądowości socjalizmu zachodzi znaczna, a nawet zasadnicza różnica, gdyby ją mierzyć 
ładunkiem zawartego w nich radykalizmu sprowadzonego do stopnia i skali przeobra-
żenia porządku państwowo-politycznego. I tak, wariant pierwszy przynosił perspektywę 
socjalizmu, w którym obok partii komunistycznej w życiu politycznym na równych pra-
wach występowałyby inne podmioty identyfi kowane światopoglądowo, co realnie rzecz 

13 Zob. B. Piasecki, Zaangażowanie socjalistyczne w historii Stowarzyszenia PAX. Materiał szkoleniowy 
opracowany na podstawie treści zebrania COSK (Centralny Ośrodek Szkolenia Kadr – B.B.) 19 maja 1974 r., 
mps, s. 4–5, AS PAX; B. Piasecki, Uwagi o postawie i zadaniach ruchu społecznie postępowego PAX. Tezy 
referatu z czerwca 1978 r., mps, s. 1–3, AS PAX.
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biorąc, oznaczać miało, że PAX stałby się partnerem komunistów posiadającym status 
partii politycznej, zaś do „funkcji urzędniczych i państwowych” dopuszczono by „zaan-
gażowanych socjalistycznie katolików”14. Z kolei w wariancie drugim, kiedy to partia 
komunistyczna w ogóle przestawałaby istnieć jako siła polityczna defi niowana odręb-
nością własnego światopoglądu, czyli materializmem fi lozofi cznym, zostałby stworzony 
fakt implikujący generalną zmianę nie tylko charakteru politycznego socjalizmu, ale 
i jego tożsamości ideologicznej.

Można odnieść wrażenie, iż wieloświatopoglądowość socjalizmu była traktowana 
przez PAX – z jednej strony – jako wartość autoteliczna, sama w sobie, z drugiej zaś 
– jako wartość heteroteliczna, służąca realizacji celów politycznych wynikających ze 
spotkania socjalizmu z katolicyzmem w Polsce powojennej. Wieloświatopoglądowość 
socjalizmu dawać miała – wedle PAX-u – dwóm protagonistycznym formacjom pol-
skiej sceny społecznej, a mianowicie katolicyzmowi i socjalizmowi, wymierne korzyści. 
Najważniejszą z nich było to, że zniknąć miały źródła i przyczyny ich wzajemnej prze-
ciwstawności. Gdyby ten stan rzeczy udało się urzeczywistnić, katolicy mogliby się za-
angażować w budownictwo socjalizmu, kierując się inspiracją własnego światopoglądu. 
Tym samym Kościół otrzymywałby swobodę działania, a katolicy świeccy zrównanie 
w prawach z marksistami w życiu publicznym. Socjalizm zaś, dopuszczając rozszerze-
nie światopoglądowych motywów opowiadania się za Kościołem, zyskiwałby nowy 
czynnik postępu i rozwoju. To miałoby znaczenie nie tylko z punktu widzenia bieżącej 
użyteczności, lecz ponadto byłoby warunkiem moralności życia publicznego, likwidu-
jąc obecne w polskiej rzeczywistości zjawisko człowieka podzielonego oraz urealniając 
uprawnienia demokratyczne.

Takie właśnie nadzieje i oczekiwania przyświecały generalnie PAX-owi usiłujące-
mu upowszechniać ideę wieloświatopoglądowości socjalizmu. Stąd też owa idea pre-
zentowana była jako coś w rodzaju ogólnej propozycji teoretycznej, mającej stanowić 
alternatywę dla socjalizmu materialistycznego. Propozycji, podkreślmy, zakładającej 
możliwość oddogmatyzowania socjalizmu poprzez nadanie mu sankcji moralnej w po-
staci chrześcijaństwa, jako siły go ożywiającej, dynamizującej i uniwersalizującej. To po 
pierwsze. Po drugie natomiast, w swym praktycznym wyrazie wieloświatopoglądowość 
socjalizmu prowadzić miała do zmiany status quo politycznego, poszerzając ośrodek 
władzy o siły socjalistyczne o proweniencji i światopoglądzie niematerialistycznym. 
W ostatecznym stadium socjalizmu – jak przewidywał B. Piasecki – miały pojawić się 
dwie partie wieloświatopoglądowe lub dwie zorganizowane na podstawie kryterium 
światopoglądowego, a być może nawet jedna partia wieloświatopoglądowa. Rzecz jasna, 
wszystko to stanowiło program maksimum, w którym upatrywano wzmocnienia PAX-u 
jako siły politycznej. Stanowiłoby to naturalny proces, ponieważ nikt inny jak tylko on 
odkrył przed ustrojem socjalistycznym nowe perspektywy rozwoju. W konsekwencji, 
gdyby kiedyś wieloświatopoglądowość istotnie stać się miała treścią politycznej praxis, 
PAX nieuchronnie znalazłby się w orbicie władzy, czyli – jak mawiano – wszedłby do 
klubu władzy. Byłby to jedyny w warunkach realnego socjalizmu awans, a inaczej mó-
wiąc – bezprecedensowe przejście od stanu podporządkowania do stanu współtworzenia 
ustroju z jednoczesnym przepojeniem go treściami chrześcijańskimi.

14 B. Piasecki, Referat wygłoszony na zebraniu zarządu 8 X 1968 r., mps, s. 20, AS PAX.
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Wszystko to wszakże lokowało się w warstwie życzeniowo-postulatywnej. Porusza-
no się – można powiedzieć – wyłącznie w świecie abstrakcji, a jak wiadomo świat abs-
trakcji nie jest światem polityki. Głoszeniu wieloświatopoglądowości socjalizmu towa-
rzyszyły wprawdzie pewne fakty polityczne tworzone przez PAX, które miały dowodzić 
marksistom i katolikom, że owa koncepcja jest zasadna. PAX starał się robić, co mógł, 
lecz skuteczność jego wysiłków była raczej niewielka. Koncepcja wieloświatopoglądo-
wości nie zyskiwała przychylności u adresatów. Wprost przeciwnie, budziła poważne 
zastrzeżenia zarówno w obozie marksistów, jak i katolików. Była też kwestionowana 
przez działaczy i publicystów katolickich oraz marksistowskich, a także spotykała się 
z niechętnym przyjęciem ze strony Episkopatu Polski, zaś władze polityczne kraju po 
prostu ją odrzucały. Warto zaznaczyć, że koncepcja ta była atakowana z odmiennych 
punktów widzenia. Katolicy najczęściej widzieli w niej dążenie do instrumentalizacji 
religii na potrzeby polityki, marksiści zaś tendencję do przeceniania roli religii i moty-
wacji światopoglądowej w życiu społecznym, co powodować miało – ich zdaniem – li-
kwidację autonomii polityki oraz zagrożenie dla ideologicznych i klasowych przesłanek 
zaangażowania politycznego15.

Broniąc stanowiska PAX-u, jego przywódca B. Piasecki wyjaśniał, dlaczego teza 
o wieloświatopoglądowości socjalizmu napotykała i napotyka tak zasadnicze trudności. 
Zwracał uwagę na: funkcjonujący po stronie marksizmu motyw historyczny, według 
którego opowiadanie się za światopoglądem katolickim automatycznie sytuuje na pozy-
cjach antysocjalistycznych; przekonanie marksistów o wyłączności posiadanej prawdy 
czy rezygnację nie tylko w skali polskiej, ale i światowej – z wyłączeniem jedynie nie-
licznych ośrodków intelektualnych – z walki o miejsce dla światopoglądu spirytuali-
stycznego w socjalizmie, a wszystko to warunkowało małą liczbę faktów, które mogłyby 
spowodować rewizję stanowiska marksizmu odnośnie do tezy o wieloświatopoglądo-
wym socjalizmie16. Niezależnie od tego B. Piasecki eksponował pionierski i awangardo-
wy charakter swojej idei, żywiąc nadzieję, że z czasem przekona doń oponentów. Z tej 
przyczyny utrzymywał:

Choć los nasz, jako organizacji, jako kierownictwa, czy poszczególnych członków jest straszliwie 
ciężki i wcale niewesoły, bo ciągle głosimy prawdę, która, jak koledzy mówią – nie jest wysłucha-
na, ale rzecz polega na tym, że jeśli ona jest słuszna, to będzie wysłuchana, i to nie dlatego, że my 
jesteśmy sprytni, czy niezwykli jako głosiciele czy dyplomaci, tylko dlatego, że wyraża ogólnona-
rodowe potrzeby społeczne17.

Dodajmy, iż przekonaniom takim towarzyszyło zarówno przeświadczenie o wyjąt-
kowości własnej organizacji, jej szczególnym powołaniu – za czym szedł pewien rodzaj 

15 Zob. A. Micewski, Jaka demokratyzacja. Jaki personalizm [w:] Kierunki zaangażowania społecznego, 
Warszawa 1972, s. 154–178; Komunikat Sekretariatu Episkopatu dla prasy z 29 grudnia 1967 r., „Słowo Po-
wszechne” z 11 I 1968 r.; Komunikat Episkopatu Polski do duchowieństwa z 25 stycznia 1968 r., mps, s. 2, AS 
PAX; W. Mysłek, M.T. Staszewski (red.), Polityka wyznaniowa. Tło – warunki – realizacja, Warszawa 1975, 
s. 357–358; S. Markiewicz, Współdziałanie kościoła i państwa w świetle teorii i praktyki, Warszawa 1984, 
s. 169–171; Notatka z rozmowy w dn. 25 I 1961 r., mps, s. 1–2, AS PAX, notatka ta zawiera opinię W. Go-
mułki na temat wieloświatopoglądowości socjalizmu, wyrażoną podczas spotkania z działaczami PAX-u 
B. Piaseckim, J. Hagmajerem i R. Reiffem 25 stycznia 1961 roku, kwalifi kującą tę ideę jako rewizjonistyczną.

16 Zob. B. Piasecki, Referat wygłoszony na zebraniu COSK 29 X 1961 r., mps, s. 11–14, AS PAX.
17 B. Piasecki, Referat wygłoszony na zebraniu COSK 26 V 1968 r., mps, s. 38–39, AS PAX.
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megalomanii i mesjanizmu politycznego oraz związana z nimi wysoka samoocena Sto-
warzyszenia PAX – jak i przeświadczenie o niemocy, a więc świadomość niemożności 
zdobycia władzy na własny rachunek. Stąd cała awangardowość PAX-u i jego idei wie-
loświatopoglądowego socjalizmu – mitygowana brakiem wyraźnych rezultatów w prak-
tyce – wzmagała werbalne deklaracje ugrupowania, podkreślające wartość socjalizmu 
oraz jego niepodważalność ustrojową. Wszystko to nie tylko miało dowodzić lojalności 
PAX-u wobec władz komunistycznych, lecz także stanowić gwarancję jego zasług.

Zresztą na marginesie warto dodać, że w działaniach PAX-u wyraźnie ujawniała się 
zasada nakazująca dokonywania stałej oceny innych sił politycznych, aby w ten sposób 
mieć obraz aktualnie „słusznej sprawy ludzkości” i nie utracić z nią kontaktu. Innymi 
słowy, należało wspierać w miarę własnych możliwości triumfującą orientację politycz-
ną, by nigdy przeciwko niej nie wystąpić, gdyż akt taki oznaczać może jedynie rozpacz-
liwą bezproduktywność. Wartością więc nie była moralność oparta na opozycji dobro 
– zło, stworzono natomiast pewien wariant etyki utylitarystycznej operującej kanonami: 
skuteczność – nieskuteczność. Jak to powiedział B. Piasecki:

…nie jesteśmy od tego, żeby protestować, my nie jesteśmy od tego, żeby tworzyć aktyw historycz-
ny w sensie, że byliśmy na „nie” – my jesteśmy od tego, żeby nasza konfl iktowa postawa, nasza po-
stawa kontrowersyjna przyspieszała bieg rzeczy, a nie świadczyła, że byliśmy bezsilni, ale czyści18.

A zatem PAX, który dokonał kiedyś oceny, iż to socjalizm właśnie jest zwycięską 
tendencją polityczną, bez względu na to, czy motywy takiej oceny były ideowe, jednak 
później w swej praktyce politycznej działał jednoznacznie na rzecz umocnienia i spo-
pularyzowania w społeczeństwie socjalizmu. Angażując się w socjalizm, domagano się 
jednakże od władz docenienia w pełni swych zasług i dopuszczenia do struktur wład-
nych podejmować istotne decyzje polityczne w państwie.

PAX, przekonując partię komunistyczną o konieczności swego udziału w życiu pub-
licznym w charakterze partii politycznej, operował straszakiem większego zła, które 
może zaistnieć po odrzuceniu jego propozycji. Występując z postulatem rozwiązania re-
prezentacji politycznej katolików, przedstawiał dwa wchodzące w grę scenariusze moż-
liwego rozwoju wydarzeń. Pierwszy, będący urzeczywistnieniem jego założeń, zakładał

…uzyskanie pełni praw politycznych dla katolików w trybie reprezentacji wyłonionej nie przez 
żywioł, ale przez świadomą decyzję partii, której rolę kierowniczą w budowie socjalizmu ruch nasz 
uznaje i uważa za fundament gwarancji ustroju19.

Drugi natomiast, reprezentowany – jak to określano – przez ideologię sił antypaxow-
skich, niezaangażowanych socjalistycznie

…bazuje na zupełnie odwrotnym porządku i zasadach. Ich perspektywa stania się reprezentacją 
polityczną jest zbudowana na założeniu, że nastąpi rozkład ustroju, a szanse może stworzyć jedynie 
upadek partii jako siły kierującej życiem narodu20.

18 B. Piasecki, Referat i podsumowanie dyskusji wygłoszone na zebraniu COSK 21 V 1967 r., mps, s. 31, 
AS PAX.

19 Dokument pt. Memoriał – V Zjazd listopad 1968, mps, s. 3, AS PAX.
20 Ibidem.
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Zarysowana przed partią komunistyczną alternatywa co do rozwiązania powyższego 
zagadnienia była nakreślona przez PAX nader wyraźnie. Co więcej, tylko wariant PAX-u 
miał gwarantować, że katolicyzm nie będzie oddalał się od socjalizmu, a ponadto zapo-
biegnie „ewentualności pchnięcia sił katolickich jako akcji żywiołu wykorzystującego 
moment trudności czy słabości władzy ludowej”21. Dlatego przywódca PAX-u B. Piase-
cki głosił:

…jest naszym zadaniem stworzyć duży PAX, a potrzebą partii, którą powinna ona odczuć, powinno 
być nazwanie tego dużego PAX-u – w sensie ilościowym, jakościowym i w sensie roli politycznej 
– stronnictwem22.

Tak więc partia komunistyczna, uznając PAX za realną siłę, która awansując poli-
tycznie, wzmacnia władzę i socjalizm, miała zmienić istniejący w PRL układ politycz-
ny, który w swym wyrazie organizacyjnym zamykał się dotychczas – jak powiadano 
w PAX-ie – we współżyciu hegemona, ZSL-u i SD. I choć wiedziano, że decyzja PZPR 
jest jednoznaczna: nie będzie stronnictwa stworzonego z PAX-u, przyjmowano ją jako 
wiążącą na teraz, ale bynajmniej niezamykającą perspektywy. A to dlatego, że uczy-
nienie z PAX-u stronnictwa stanowić miało jedną z faz urzeczywistnienia wieloświa-
topoglądowości socjalizmu, czyli dojścia do punktu, w którym praktyka socjalistyczna 
zaczęłaby nabierać najpełniejszego wyrazu.

Próba rekonstrukcji wieloświatopoglądowości socjalizmu, będącej dla Stowarzysze-
nia PAX kwestią pierwszoplanową, określającą hierarchię jego wartości i działań, rodzi 
pewne trudności dla ewentualnej analizy. Zważywszy na to, że idea ta była wielkim, 
całkowicie zideologizowanym, celem wykraczającym poza stan ówczesnej empirii poli-
tycznej, szansa jej oceny nie wydaje się do końca możliwa. Cel nakreślony przez ideolo-
gię wymagałby bowiem nie tylko i nie tyle poznania, ile bardziej działania na rzecz jego 
realizacji. Słowem, aby cel taki zrozumieć, trzeba by wpierw się doń przekonać, wiedza 
przyszłaby potem wraz z działaniem. Wydaje się, że tak właśnie się dzieje z ową tezą 
wieloświatopoglądowości socjalizmu.

Można jednak pokusić się o ocenę argumentów i przesłanek, z których wykoncypo-
wano wieloświatopoglądowość socjalizmu i które miały zaświadczać o jej potrzebie. 
Być może pewne fakty zdawały się usprawiedliwiać ową projekcję marksistowsko-
-chrześcijańskiego kondominium. Z jednej strony, wymienić tu można siłę katolicyzmu 
w Polsce i fakt pluralizmu światopoglądowego społeczeństwa polskiego, z drugiej zaś 
– narzucającą się konieczność poszukiwania w sytuacji polskiej modus vivendi między 
socjalizmem a katolicyzmem. Wszystko to występowało niezaprzeczalnie i rzutowało 
w sposób oczywisty na praktyczny model współistnienia socjalizmu i katolicyzmu. Jed-
nakże nie powodowało zmian w obrębie teorii socjalizmu i jej zapatrywań na kwestię 
światopoglądu religijnego. Nie sposób twierdzić więc, że występujący faktycznie plu-
ralizm światopoglądowy musiał koniecznie stanowić punkt wyjścia do zmiany teorii 
socjalizmu, a także decydować o kształcie życia ideowego i politycznego w Polsce. To 
po pierwsze. Po drugie, PAX zdawał się popełniać błąd, przyjmując, że socjalizm mar-
ksistowski jest do połączenia z chrystianizmem, i to patrząc z punktu widzenia zarówno 

21 Ibidem, s. 4.
22 B. Piasecki, Referat wygłoszony na zebraniu Zarządu 3 V 1968 r., mps, s. 12, AS PAX.
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katolicyzmu, jak i marksizmu. Kwestia zasadniczej i aksjologicznej niepołączalności 
chrześcijańskiego oraz marksistowskiego widzenia świata, a także miejsca, jakie zajmu-
je w nim człowiek, była i jest podejmowana przez ofi cjalną naukę Kościoła katolickiego, 
znajdując wyraz w kolejnych encyklikach społecznych papieży. Jan XXIII pisał – przy-
toczmy dla przykładu – w Mater et Magistra, iż

Głoszone przez marksistów tezy o walce klas społecznych są najzupełniej sprzeczne tak z nauką 
chrześcijańską, jak i z samą ludzką naturą23.

Paweł VI z kolei w liście apostolskim Octogesima adveniens utrzymywał:

Chrześcijanin zatem, który pragnie przeżywać swą wiarę, uczestnicząc w działalności politycznej 
rozumianej jako służba dla drugich – nie może bez przeczenia samemu sobie sprzyjać doktrynom, 
które bądź zasadniczo, bądź w głównych swych punktach przeciwstawiają się jego wierze i jego 
koncepcji człowieka. Nie można zatem opowiadać się za doktryną marksizmu z jej ateistycznym 
materializmem i dialektyką, która uznaje stosowanie przemocy, a wreszcie z tym jej sposobem, 
w jaki likwiduje wolność osoby w społeczności; równocześnie doktryna ta zaprzecza wszelkiej 
transcendencji człowieka i jego działalności, czy to osobistej, czy zbiorowej24.

Wszystko to nie oznacza bynajmniej, że między marksizmem a chrystianizmem 
trwać powinna niejako ontologiczna walka oraz przeciwstawność zawsze i wszędzie, ale 
również nie oznacza – jak zakładał to PAX – iż pomiędzy nimi występuje daleko idąca 
tożsamość metod społecznego działania, politycznych celów i ogólnej orientacji w za-
kresie światopoglądowego prometeizmu obydwóch. Marksizm jest istotnie prometejski, 
zakłada bowiem zdolność wyzwolenia się ludzkości z pominięciem transcendencji, a na-
wet wbrew niej, wzorem samego Prometeusza występuje przeciwko Bogom, aby ich siłę 
i umiejętności przekazać człowiekowi. Odwrotnie chrześcijaństwo, tutaj człowiek nie 
wyzwala się sam i – co więcej – nawet sam wyzwolić się nie jest w stanie, nie znajduje 
pełni szczęścia w doczesności, gdyż ta oczekuje nań w spełnieniu eschatologicznym, nie 
buduje doskonałości na ziemi, bo sam nie będąc doskonałym, musi odwołać się do Boga. 

Oprócz tego PAX, podkreślając znaczenie ideologii politycznych i sam aspirując do 
wytworzenia nowej ogólnej ideologii interpretującej rzeczywistość społeczną, także pod 
tym względem rozmijał się z nauczaniem społecznym Kościoła. Kolejni papieże wy-
rażali dużą nieufność wobec ideologii, które mając charakter totalny, mogą zadziałać 
w pewnych warunkach zniewalająco. Paweł VI pisał:

Czyż trzeba podkreślać, że w każdej ideologii społecznej może się ukrywać dwuznaczność? Czasa-
mi doprowadza ona do tego, że działalność polityczna lub społeczna jest po prostu zastosowaniem 
jakiejś abstrakcyjnej idei czysto teoretycznej; czasami sama myśl staje się narzędziem służącym 
działaniu jako prosty środek strategii. Czy w obu tych przypadkach człowiek nie naraża się na 
ryzyko alienacji? Wiara chrześcijańska staje ponad ideologiami, a nieraz przeciw nim, ponieważ 
uznaje transcendentnego Boga – Stwórcę, który wzywa człowieka i do niego przemawia poprzez 
wszystkie rzeczy stworzone, jako do istoty wolnej i odpowiedzialnej25.

Marksizm natomiast, o czym nie powinno się zapominać, w swej płaszczyźnie te-
oretycznej przyjmuje orientację na wskroś materialistyczną, której akceptacja stanowi 

23 Jan XXIII, Mater et Magistra, „Znak”, 1982, nr 7–9, s. 777.
24 Paweł VI, Octogesima adveniens, „Znak”, 1982, nr 7–9, s. 1003.
25 Ibidem.
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warunek sine qua non pełnego wyzwolenia zarówno jednostki, jak i społeczeństwa jako 
całości. Imperatyw materializmu wyznaczony przez doktrynę był podtrzymywany przez 
partie komunistyczne, a socjalizm jawił się jako system limitujący idee i instytucje o re-
ligijnej proweniencji. A zatem, czy uzasadnione było oczekiwanie – co zakładała idea 
wieloświatopoglądowości – że socjalizm doceniłby kiedyś wartość religii, więcej – za-
przeczywszy samemu sobie, dopuściłby do tego, aby religia zaczęła kształtować jego 
oblicze. Ponadto PAX – zapatrzony i zahipnotyzowany ideą wieloświatopoglądowości 
socjalizmu, która miała go wynieść do współrządzenia państwem – pomijał zasadnicze 
dla ideologii komunistycznej założenie, iż partia komunistyczna ma niezbywalne prawo 
do pełni władzy. Rzecz jasna, partia ta jest zdolna wycofywać się pod naporem rzeczy-
wistości lub taktycznie ustępować, ale granicą nieprzekraczalną jest jej hegemonia i wła-
dza, nie zaś partycypowanie w niej na równi z innym podmiotem ideowo-politycznym 
sytuującym się poza światem integralnego marksizmu. Taka partycypacja nie byłaby 
przedłużeniem socjalizmu czy jakąś jego nową interpretacją, lecz końcem tego ustroju. 
Socjalizm bez wszechwładzy partii komunistycznej przestaje być socjalizmem w ogóle. 
Zresztą przeciwko koncepcjom PAX-u – mającym zmienić system polityczny socjali-
zmu czy, dokładniej mówiąc, jego system partyjny – przemawiała cała dotychczasowa 
rzeczywistość państw realnego socjalizmu. Systemy socjalistyczne nie zapewniały bo-
wiem możliwości powstania nowym partiom politycznym. Co więcej, była to prawidło-
wość wszystkich tego typu ustrojów, w których po ukształtowaniu się układu partyjnego 
pozostawał on już zamknięty i nigdy nie odnotowano przypadku, aby został poszerzony 
o nową partię.

W generalnej konkluzji sformułujmy trzy wnioski. Po pierwsze, PAX, głosząc ideę 
wieloświatopoglądowości, czyli sui generis chrześcijańskiego socjalizmu, nie był jed-
nak pionierem. W tym kontekście jawi się jako odnowiciel bądź spadkobierca dawno 
zapomnianych dziewiętnastowiecznych ewangelicznych socjalistów czy katolickich so-
cjalistów z lat dwudziestych i trzydziestych XX stulecia. Tak jak oni widział bowiem 
rodzajową tożsamość wartości religijnych i socjalistycznych oraz podzielał przekonanie, 
że na gruncie ustroju socjalistycznego – jako systemu sprawiedliwości społecznej i obro-
ny interesu ogólnego – zaistnieje pełna możliwość realizacji wartości chrześcijańskich. 
Podkreślić wszak wypada, że pomysłów takich ani socjalizm – nawet ten dziewiętna-
stowieczny poszukujący uniwersalizacji – ani też katolicyzm nigdy nie przyjęły. Można 
zatem sformułować opinię, że PAX, snując swoją wizję, ulegał po prostu urokom zmie-
niania świata i magii wielkich haseł. Co więcej, jego ideał odbijał w większym stopniu 
złudzenia – w które sam uwierzył i chciał, by uwierzyli w nie inni – niż rzeczywistość. 
Stąd też wieloświatopoglądowość socjalizmu – jak to trafnie ujął A. Micewski – choć 
zdawała się ideą oszałamiającą i fantastyczną, w istocie pozostawała niczym innym, 
jak tylko „formułą – zaklęciem” i hasłem „bez ziemi”. Wszak „alternatywą komunizmu 
marksistowskiego nie może być komunizm katolicki”26.

Po wtóre, z ostrożnością należy oceniać ideę wieloświatopoglądowości, zarówno 
z punktu widzenia jej opozycyjności wobec systemu socjalistycznego, jak i stymulo-
wania ewentualnej zmiany jego profi lu. Nie można przecież zapominać, że PAX był 
nie tylko wiernym sojusznikiem partii komunistycznej, lecz zdarzało mu się być naj-

26 Zob. A. Micewski, Między dwiema orientacjami, Warszawa 1990, s. 29–39.
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wierniejszym z wiernych, gdy upatrywał w swojej radykalnej prawowierności drogi do 
osiągnięcia obmyślonych celów. Operując zaś hasłem rozwojowego socjalizmu, pod-
kreślał wielokrotnie, iż jest – co prawda – za krytyczną, ale jednak kontynuacją ustroju 
i władzy, bacząc przy tym, by nie zostać posądzonym o opozycyjność, reakcyjność czy 
konkurencyjność wobec PZPR. W zasadzie wieloświatopoglądowość stanowić miała – 
wedle deklaracji PAX-u – punkt dojścia socjalizmu, a nie być punktem wyjścia. Stąd 
też stopień opozycyjności sprowadzał się tu jedynie do przeciwstawiania socjalizmowi 
marksistowskiemu socjalizmu pomniejszonego o fi lozofi czny materializm, w którym na 
miejsce owego materializmu wchodził fundament etyczny chrześcijaństwa. Choć idea 
wieloświatopoglądowości w pewnym sensie mogła pociągać i kusić swym tajemniczym 
urokiem i siłą, to jednak wypada ją zakwalifi kować jako nową wersję ideologii stabili-
zującej system socjalistyczny. Zaznaczmy, że niekiedy pojawiały się u B. Piaseckiego 
– jak np. w okresie wydarzeń marcowych 1968 roku – sformułowania świadczące o tym, 
iż w zamyśle lidera PAX-u wieloświatopoglądowość była punktem dojścia socjalizmu, 
ale i punktem wyjścia do budowy demokracji. Otóż zaszczepienie wieloświatopoglą-
dowości w socjalizmie mogłoby być wykorzystane w perspektywie jako odskocznia do 
osiągnięcia demokracji w ogóle, czyli ustroju, w którym problemy światopoglądowe 
przestają mieć pierwszorzędne znaczenie w kontekście politycznym. Drogę tę B. Piasec-
ki zarysował w następujących słowach: „do demokracji socjalistycznej przez demokra-
cję światopoglądową” i dopiero później „przez demokrację socjalistyczną do demokracji 
w ogóle”, albowiem „niewątpliwie demokracja jest faktem bardziej maksymalistycznym 
niż demokracja socjalistyczna”27. Wprawdzie wymowę tych stwierdzeń relatywizowały 
towarzyszące im opinie o uwarunkowaniach geopolitycznych i historycznych, niemniej 
jednak sam pomysł ewentualności wykorzystania wieloświatopoglądowości socjalizmu 
jako pomostu do demokracji w ogóle pojawił się i wart jest odnotowania.

Po trzecie wreszcie, abstrahując od oceny wieloświatopoglądowości czy to jako uto-
pii, wręcz iluzji politycznej, czy to jako próby wyrażenia socjalizmu innym językiem 
niż marksistowski, czy wreszcie jako głęboko zakamufl owanej makiawelicznej strategii 
zmierzającej do przejęcia władzy poprzez stopniowe zawężanie pola ideologicznego i po-
litycznego manewru komunistów – idea ta sytuowała PAX w roli elementu legalnej rze-
czywistości politycznej PRL, który nie przyjmował nadanej mu pozycji i statusu z apro-
batą, lecz aspirował do ich zmiany, pragnąc wyjść poza to, co zostało mu wyznaczone.

27 B. Piasecki, Referat i podsumowanie dyskusji na zebraniu COSK 17 III 1968 r., mps, s. 13, AS PAX.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 3.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 3.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /POL <FEFF005b004e006100200070006f006400730074006100770069006500200027005b004e0061006a006d006e00690065006a0073007a007900200072006f007a006d00690061007200200070006c0069006b0075005d0027005d00200055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




