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Czyj to rzecznik? 
Sebastian Karczewski 

Z wielkim uznaniem przyjąłem dzisiejszą decyzję Trybunału Konstytucyjnego, 
uznającą aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej” – 
napisał w czwartek 22 października br. ks. abp Stanisław Gądecki, 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wielkie uznanie „dla odwagi i 
rzetelności sędziów Trybunału oraz ogromną wdzięczność dla inicjatorów i 
uczestników wielkiego ruchu społecznego, który stanął w obronie świętości 
każdego ludzkiego życia od momentu jego poczęcia do chwili naturalnej 
śmierci”, wyraził również ks. abp Marek Jędraszewski, wiceprzewodniczący KEP. 
Swoiste votum separatum wobec tych stanowisk zgłosił wczoraj ks. Leszek 
Gęsiak, jezuita, który w audycji „Gość Radia Zet” powiedział: „Musimy żyć, 
wybierać władze, wybieramy je, i te władze zdecydowały tak, a nie inaczej. Ja 
nie chcę powiedzieć, że to była decyzja dobra…”. 
Nie byłoby w tym może nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że mówił to ksiądz, 
który od dwóch miesięcy pełni funkcję rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. 
Pytany o tzw. kompromis aborcyjny ks. Gęsiak odpowiedział: „Musimy szukać 
rozwiązań i nie znaleźliśmy tego w Polsce. Kompromis był taką drogą 
pośrednią, która uspokajała sytuację”. 
Jak to się ma do treści komunikatu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, 
opublikowanego 8 maja 2018 roku, w którym czytamy: „W kwestii ochrony 
życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie 
wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach 
dopuszcza aborcję”. I dalej: „Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby 
podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby 
konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych 
w wyniku gwałtu”. 
Podczas wczorajszej rozmowy z Beatę Lubecką na antenie Radia Zet z ust 
rzecznika prasowego Konferencji Episkopatu Polski dowiedzieliśmy się m.in. że 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest „decyzją polityczną”, a ludzie 
profanujący kościoły, obrzucający katolików wyzwiskami i wykrzykujący 
wulgaryzmy na ulicach polskich miast to „ważna grupa i trzeba jej słuchać”. 
Oczywiście, nie zabrakło obwiniania Kościoła za to, że „nie nauczyliśmy się 
pokazać w sumieniu człowieka, jak życie jest ważne”, i mówienia o „porażce 
Kościoła, że wspólnota zaczyna mieć problem aksjologiczny”, „porażce języka, 
którym się Kościół posługuje” i stwierdzenia, że „hierarchiczny dyskurs nie 
przystaje do zmieniającej się sytuacji”. Nie zabrakło również zdystansowania 
się od ludzi, którzy mieli odwagę bronić katolickich świątyń przed wulgarnymi 
profanacjami… 
Do sprawowania funkcji rzecznika prasowego takiej instytucji, jak Konferencja 
Episkopatu Polski, nie wystarczy wiedza o funkcjonowaniu mediów i znajomość 
środowiska dziennikarskiego. Kilka lat temu dr Joanna Taczkowska zwróciła 
uwagę, iż rzecznik prasowy określonej instytucji musi „zdawać sobie sprawę, 



że de facto uczestniczy w czymś, co jest swoistą grą z mediami”, i to od jego 
umiejętności zależy, kto w tej grze będzie głównym rozgrywającym. „Rzecznik 
nie może być zatem człowiekiem naiwnym i musi wiedzieć, że niektóre 
redakcje, szukając sensacji, mogą chcieć go wykorzystać do swojej rozgrywki” 
– podkreśliła dr Taczkowska. Poważny problem mamy wtedy, gdy im się to 
udaje. 
W ciągu ponad 20 lat swej pracy dziennikarskiej zdążyłem się już do wielu 
rzeczy przyzwyczaić. Choćby do faktu, że nie tylko niektórzy rzecznicy prasowi 
instytucji kościelnych, okazując szczególną troskę środowiskom opluwającym 
Kościół, zajmują surową postawę wobec wiernych, zatroskanych o prawdę i 
wierność Ewangelii. Być może dlatego dramat katolików, którym profanuje się 
kościoły, przedstawiają w ten sposób, aby w żaden nie urazić profanatorów. 
Owszem, przynajmniej nie wiąże się to z ryzykiem zaatakowania przez 
libertyńskie media. Ale o czym świadczy? 
Myślę, że po wczorajszym wystąpieniu ks. Leszka Gęsiaka na antenie Radia Zet 
wielu z nas cisną się na usta słowa klasyka: „Kończ waść, wstydu oszczędź!”. 
Sobie i nam. 
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