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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – działalność wg
prawodawstwa państwowego i kościelnego

Wstęp i zarys historyczny
Zbliżający się Jubileusz 30. lecia rejestracji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej to właściwa okazja do dziękczynienia, ale również do pewnych
posumowań, w tym również posumowań naukowych.
Patrząc na bogatą historię działalności Stowarzyszenia, być może warto jeszcze
raz opisać w jakich okolicznościach doszło do jego powstania. Jak doszło do tego, że w
grudniu 1989 r. Sąd Wojewódzki w Płocku dokonał, pierwszej w Polsce rejestracji
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Była to z pewnością długa droga, na której z
perspektywy czasu, coraz bardziej widać kilka kamieni milowych, wyraźnie rysujących
przyczyny powstania, najpierw Klubu Inteligencji Katolickiej z sekcją rodzin (1987), a
później Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (1989)1, kolejnych
Stowarzyszeń jak np. w Katowicach czy Lublinie (1990)2 i wielu następnych, aż do
roku 1993, kiedy to zarejestrowana została Polska Federacja SRK3.
Skąd się jednak wzięła inicjatywa chęci stowarzyszania się w organizacji, która
gromadziła katolickie rodziny, dla nich pracowała i wokół nich była skupiona?
Oczywistym jest fakt, że Osobą, od której wszystko się zaczęło był Jan Paweł II, który
zasiadając na Stolicy Piotrowej za podmiot swojej troski wybrał w pierwszej kolejności
rodzinę4. W posynodalnej adhortacji apostolskiej „Christifideles Laici” napisał:
„Rodzina jest kolebką życia i miłości, gdzie człowiek <rodzi> się i <wzrasta>, jest
podstawową komórką społeczeństwa. Tę wspólnotę należy otaczać specjalną opieką,
zwłaszcza wtedy, gdy ludzki egoizm, kampanie antyprokreacyjne, polityka totalitarna, a
także nędza i ubóstwo niszczą źródło życia”5. Nauczanie papieskie było fundamentem
tego, czym były i są Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Polsce.6
Z perspektywy wielu już lat, wydaje się, że ten projekt, któremu na imię
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, miał swoje źródło w kształtującej się co dopiero,
młodej rodzinie Grażyny i Kazimierza Cieślików w Płocku. Jako zasłużony dla rodzin,
dojrzały mężczyzna, wielokrotnie odznaczany7 (również odznaczeniami państwowymi)
K. Cieślik tak wspomina tamten czas: „Jako młode wówczas małżeństwo, byliśmy od
dwóch lat zatrudnieni w Kurii Diecezjalnej w Referacie Duszpasterstwa Rodzin. [...]
Zafascynowany Janem Pawłem II, jego nauką o rodzinie, ale również bogatszy w
doświadczenia wyniesione z obozu internowania i wielu rozmów z działaczami ruchu
1

Por. P. Stanke, M. Jastrzębska (Red.), Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, s. 23.
2
Tamże, s. 19 i 21.
3
Określenie przyczyny powstania samej Federacji nie jest trudne. Wynikała ona bowiem z potrzeby jaką wyrazili
Prezesi kilkunastu Stowarzyszeń Rodzin Katolickich uczestniczący w Międzynarodowym Sympozjum Rodzinnym w
Płocku w dniu 22-23 maja 1993 (Tamże, s. 5).
4
SRKDP, 25 lat Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej w służbie Bogu, Ojczyźnie i Rodzinie, s. 13.
5
Jan Paweł II, posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles Laici”, Watykan 1988, n. 37.
6
Por. K. Cieślik, Struktura organizacyjna i działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (mps),
Studium historyczno-personalne, Płock-Warszawa 1997, s. 19.
7
Kazimierz Cieślik został odznaczony następującymi odznaczeniami: Orderem Papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice”
(1995), Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rodziny (1998), Złotą Odznaką Przyjaciół Harcerstwa
(1998), Złotym Krzyżem Zasługi (2005), najwyższym odznaczeniem Diecezji Płockiej – Wielkim Orderem św.
Zygmunta (2017) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).

1

solidarnościowego, byłem głęboko przekonany wraz z moją żoną Grażyną, iż odnowę
naszego społeczeństwa trzeba rozpocząć właśnie od rodziny”.8
Bynajmniej nie od razu powstało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Płocku.
Każde dzieło z czegoś wyrasta, na czymś się buduje i ma swoich ojców. Najpierw był
rok 1987 i zaangażowanie Państwa Cieślików, i wielu innych niezwykłych osób, w
tworzenie i rozwój Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, szczególnie w sto
pięćdziesięcioosobowej sekcji rodzin. „Skupiała ona wielu wartościowych ludzi, którzy
później stali się kuźnią kadr dla powstającego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich9” –
podsumował tamten czas w swojej relacji na 10. rocznicę powstania SRKDP K.
Cieślik.10 Jednak mimo upływających miesięcy i lat, Stowarzyszenia dalej nie było.
Na drodze do jego rejestracji stawały kolejno niezwykłe osoby, dla których
problematyka rodzinna były priorytetem w ich działalności, tym razem duszpasterskiej.
Chodziło oczywiście o Biskupa Płockiego Zygmunta Kamińskiego i diecezjalnego
duszpasterza rodzin ks. Marka Smogorzewskiego, który został pierwszym asystentem
SRKDP.
Małżonkowie Cieślikowie, którzy na początku zakotwiczyli się w płockim KIKu, Biskup Płocki i duszpasterz rodzin diecezji płockiej, dali dobry grunt dla
Stowarzyszenia w Płocku, a później, dzieląc się swoim doświadczeniem, również w
Polsce. Dużą rolę w rozwój młodego Stowarzyszenia miał również ks. prof. Wojciech
Góralski, który 15 września 1991 roku został mianowany drugim asystentem SRKDP.
Nieocenioną rolę w kształtowaniu się inicjatywy Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w
Polsce miał oczywiście bardzo zasłużony ks. dr Kazimierz Kurek SDB, pełniący
wówczas funkcję krajowego duszpasterza rodzin.
Podsumowując można stwierdzić, że genezą polskich Stowarzyszeń Rodzin
Katolickich jako takich, był niezwykły splot dróg życiowych kilku osób z Książęcego
Miasta Płocka – którzy bazując na nauczaniu Jana Pawła II – skupili się wokół rodzin i
zechcieli pracować dla rodzin i z rodzinami. Tezę tę wydaje się, że potwierdził
Prezydent PF SRK Kazimierz Kapera w liście gratulacyjnym, skierowanym do
ówczesnego Prezesa SRKDP Stefana Swata, przy okazji Jubileuszu 25. lecia
Stowarzyszenia, w którym napisał: „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji
Płockiej dało początek tworzeniu się w całej Polsce Stowarzyszeń, które za podstawowy
cel swojego działania przyjęły rodzinę, jako tę najważniejszą strukturę społeczną”11.
Być może ktoś ująłby to inaczej, może ktoś powiedziałby, że i bez tego
zaangażowania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich byłyby w Polsce, być może..., choć
wydaje się, że fakty są tutaj jednoznaczne.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej powstało w dniu 1 lipca
1989 roku, kiedy to w siedzibie Biskupa Płockiego odbyło się pierwsze zebranie
Komitetu Założycielskiego SRKDP, na czele którego stał Kazimierz Cieślik, późniejszy
pierwszy prezes Stowarzyszenia. Jeszcze tego samego roku, 14 grudnia Sąd
Wojewódzki w Płocku dokonał rejestracji pierwszego w Polsce Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich12. Stowarzyszenie posiada sztandar pobłogosławiony przez Ojca Świętego

8

SRKDP, 25 lat Stowarzyszenia..., dz. cyt.
Choć nie tylko... Na początku lat 90-tych Anna Kozera jedna z działaczek w KIK-u powołała do istnienia
Stowarzyszenie Pomocy św. Brata Alberta w Płocku. Stowarzyszenie to do dziś działa pod jej przewodnictwem.
10
SRKDP, 25 lat Stowarzyszenia... , dz. cyt.
11
K. Kapera, List gratulacyjny z okazji 25. lecia SRKDP z dn. 12 listopada 2004 r.
12
Wypis z rejestru Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Płocku: „W rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez
Sąd Wojewódzki w Płocku w dn. 14.12.1989 r. zarejestrowano w dziale A pod numerem 43 Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji Płockiej”.
9

2

Jana Pawła II w dn. 7 czerwca 1991 roku, w czasie jego pobytu w Płocku. Pierwszym
asystentem diecezjalnym SRK DP został ks. Marek Smogorzewski13.
Jak wskazywał pierwszy statut celem Stowarzyszenia było „kształtowanie życia
małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z etyką katolicką oraz wspieranie członków
Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym”14. Stowarzyszenie jest organizacją
społeczną skupiającą osoby i całe rodziny, które akceptują nauczanie Kościoła
katolickiego15. Podstawowym jego zadaniem jest pogłębianie kultury i tradycji
chrześcijańskiej oraz wszechstronna pomoc rodzinie. Ważnym celem Stowarzyszenia
jest formacja religijna, budzenie szacunku dla życia ludzkiego od poczęcia i dbanie o
właściwe warunki jego rozwoju, praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży oraz
podejmowanie wszelkich inicjatyw, w tym społecznych, gospodarczych i politycznych,
służących polskiej rodzinie”16.
Niezwykłym wydarzeniem dla członków SRKDP była wizyta Jana Pawła II w
Płocku w dn. 7 czerwca 1991 r. i słowa, które wówczas wypowiedział Papież Polak:
„A teraz […] zwracam się do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej,
które przyjęło jako swoje milenijne hasło Kościoła w Polsce: Rodzina Bogiem silna.
Swoją działalnością pragniecie pomóc rodzinie zachować ten kształt, ten wymiar, jak
nadaje jej Stwórca i Odkupiciel przez pogłębienie kultury chrześcijańskiej w
małżeństwie i rodzinie, przez chronienie życia oraz niesienie rodzinom wszechstronnej
pomocy. Niech Wam Bóg błogosławi”.
W słowach, które członkowie SRKDP usłyszeli od Papieża Polaka była ogromna
moc, ta siła stała się motorem do ogromnej pracy, jaką wykonywały kolejne Zarządy
SRKDP zawsze we współpracy z Diecezją Płocką i niezliczoną rzeszą świeckich i
duchownych, szczególnie asystentów diecezjalnych17 i parafialnych. Niezwykłym
wsparciem dla Stowarzyszenia był Biskup Płocki Zygmunt Kamiński (1933-2010),
który w jednym z listów pasterskich do diecezjan pisał: „Niech w szeregi
Stowarzyszenia wstępują katolickie rodziny, matki i ojcowie, niech powstają koła
parafialne i dekanalne, niech duszpasterze z najwyższą troską wspierają te dobre i
potrzebne inicjatywy świeckich. Niech w pluralistycznym krajobrazie różnych partii,
związków i stowarzyszeń brzmi czysto, zdecydowanie głos Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich”18.
Niemalże zaraz po rejestracji Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji
Płockiej rozpoczęło swoją prężną działalność: powstał miesięcznik „Humanae Vitae”,
który później otrzymał nowy tytuł „Rodzina”, informator „Komunikaty”,
zorganizowane zostały pierwsze akcje charytatywne oraz działania mające na celu
obronę życia. Powstała pierwsza w województwie płockim Szkoła Rodzenia oraz
Poradnia Rodzinna. W Nasielsku został otwarty sklep spożywczy. W późniejszym
czasie powstała pierwsza w Płocku noclegownia dla matek z dziećmi. Z inicjatywy
członków Stowarzyszenia została założona Szkoła Rodzicielstwa, jako kontynuacja dla
Szkoły Rodzenia. Wielkim wydarzeniem było otwarcie Policealnego Studium
Menadżerskiego w Płocku oraz nawiązanie współpracy z Archidiecezjalnym
Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Łodzi (udało się doprowadzić do końca ponad
30 adopcji). Stowarzyszenie prowadziło świetlice dla dzieci, a także Centrum Integracji
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Społecznej. Przez szereg lat organizowało kolonie dla dzieci. Nie sposób nie
wspomnieć również o piątkowych audycjach radiowych w ówczesnym Katolickim
Radiu Plus i Wieczorach Społecznych, które gromadziły płocczan na spotkaniach z
ciekawymi gośćmi.
W pierwszych latach działalności przedstawiciele Stowarzyszenia chętnie
dzielili się swoim doświadczeniem z nowo zakładającymi się SRK w wielu polskich
diecezjach. Z naszej dokumentacji z tamtego czasu wynika, że takich konsultacji
udzielono w tamtym czasie wiele, m.in.: archidiecezji częstochowskiej, diecezji
łomżyńskiej, diecezji tarnowskiej, diecezji łowickiej, diecezji legnickiej, diecezji
sandomierskiej, diecezji białostockiej, diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
27 maja 1990 roku w czasie pierwszych po wojnie wolnych wyborach
samorządowych dwóch członków SRKDP weszło do Rady Miasta Płocka: Lech
Księżakowski i Kazimierz Cieślik. Szeroko zakrojona akcja promocyjna spowodowała,
że już w drugiej połowie kadencji z 45 radnych 15 należało do Stowarzyszenia19. W
marcu 1993 roku Rada Miasta Płocka powołała z inicjatywy radnych Stowarzyszenia
pierwszą w kraju Samorządową Komisję ds. Rodziny. Trzy miesiące później, również
jako pierwsza w kraju, powstała Rada ds. Rodziny przy Wojewodzie Płockim.
Przewodniczącym Rady został Kazimierz Cieślik.
Założyciel SRKDP Kazimierz Cieślik był Prezesem Stowarzyszenia przez
pierwszych 12 lat (1989 – 2000), następnie Prezesem został Stefan Swat (2000 – 2004),
po zakończeniu jego kadencji Prezesem SRKDP został Kazimierz Urbaniak (2004 –
2017). Obecnym Prezesem SRKDP jest wybrany w 2017 r. Witold Wybult.
1. Działalność na styku dwóch porządków prawnych
Już Konstytucja RP20 w drugim rozdziale zatytułowanym „Wolności, prawa i
obowiązki człowieka i obywatela, w pod rozdziale „Wolności i prawa polityczne, a art.
8 uczy, że „Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się”.21
Wolność zrzeszania się stanowi fundament polskiego porządku prawnego i
powinna być ona uwzględniania przy interpretacji wszelkich przepisów poświęconych
stowarzyszeniom. Tymczasem zbiór przepisów, które odnoszą się już w samej ustawie
zasadniczej do przedmiotowej wolności, jest całkiem spory. Można wręcz powiedzieć,
że obok prawa do prywatności i wolności gospodarczej ustawodawca poświęcił
wolności zrzeszania się największą uwagę, biorąc pod rozwagę kontekst ilościowy
norm. Bezspornie zatem prawo to zajmuje znaczące miejsce w katalogu wszystkich
praw i wolności konstytucyjnych22.
Stowarzyszenie na co dzień funkcjonuje oczywiście przede wszystkim na
podstawie Ustawy o stowarzyszeniach23 z dn. 7 kwietnia 1989 r. i Ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie24 z 24 kwietnia 2003 r.
Jednak Stowarzyszenie nie działa tylko na podstawie przepisów państwowych,
co zresztą potwierdza statut w par. 2 gdzie zapisano: „Stowarzyszenie jest organizacją
pożytku publicznego, działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach [...]”.25Z racji
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jednak na to, że używa w swojej nazwie przymiotnika „katolicki” oraz, że w statucie
zapisano dwie ważne deklaracje współdziałania z Kościołem katolickim (po pierwsze
że skupia osoby akceptujące naukę Kościoła26, co do małżeństwa i rodziny, po drugie
prowadzi działalność w łączności z Kościołem hierarchicznym27), członkowie
Stowarzyszenia są wiernymi tegoż Kościoła, a więc są zobowiązani do przestrzegania
prawa kościelnego (por. kann. 208 – 212 KPK).
Jeśli tak jest, to osoby te obowiązuje obok ustaw państwowych, ustawa
kościelna jaką jest Kodeks Prawa Kanonicznego. Okazuje się jednak, że dokument ten
wcale nie stoi w sprzeczności z prawem do zrzeszania się zawartym w konstytucji czy
innych aktach prawa krajowego międzynarodowego. Podobnie jak w Konstytucji RP w
Kodeksie Prawa Kanonicznego28 znajdujemy proklamowane w kan. 215 prawo
wiernych do stowarzyszania się: „Wierni mają prawo do swobodnego zakładania
stowarzyszeń i kierowania nimi dla celów miłości lub pobożności albo dla ożywiania
chrześcijańskiego powołania w świecie, a także odbywania zebrań dla wspólnego
osiągnięcia tych celów”. To prawo wiernych zostało już wyrażone na Soborze
Watykańskim II, kiedy to w dekrecie Apostolicam actuuositatem ojcowie soborowi
powiedzieli: „Zachowując należny szacunek do władz kościelnych, mają chrześcijanie
świeccy prawo zakładać stowarzyszenia, kierować nimi i wstępować do już
istniejących29”.
Podmiotem obowiązków i praw zawartych w kann. 209-223 Kodeksu Prawa
Kanonicznego - i tym samym prawa do stowarzyszania sią - są wszyscy ochrzczeni.30
Oczywistym jest fakt, że członkami stowarzyszeń mogą być (jeśli tego nie ogranicza
statut) zarówno duchowni, jak i świeccy czy też osoby konsekrowane. Członkami
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, mimo tego że prawo im tego nie
zabrania, byli i są tylko świeccy.
Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. rozróżnia dwa typy stowarzyszeń:
publiczne (kan. 301, n. 3 KPK) i prywatne (kan. 298, n. 2 KPK). Z całą pewnością
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej nie jest stowarzyszeniem
publicznym (nie zostało erygowane przez kompetentną władzę kościelną, por. kan. 301,
n. 3), nie jest też stowarzyszeniem prywatnym, chociażby z tego powodu, że żadna
kompetentna, kościelna władza nie zatwierdzała naszego statutu (por. 298, n. 3 KPK), a
przecież taki jest wymóg, aby stowarzyszenie mogło być za takie uznane.
W tej sytuacji należałoby uznać, że Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, jak
uczy statut „jest organizacją pożytku publicznego, działającą w ramach przepisów o
stowarzyszeniach”31, a więc w graniach prawa państwowego. Z racji jednak na to, że
członkami organizacji są wierni Kościoła katolickiego i z powodu tego, że w statucie są
zapisy32, które wskazują na bezwarunkowe współdziałania z tymże Kościołem,
działalność Stowarzyszenia musi pozostawać również w granicach prawa
kanonicznego. Gdyby tak nie było Stowarzyszenie chociażby nie mogłoby posługiwać
się przymiotnikiem „katolicki” (por. kan. 300 KPK). Prawo do zakładania tego typu
stowarzyszeń prawodawca kościelny daje w kan. 299, n. 1 KPK.
2. Statut – historycznie (nowelizacje)
26

Tamże.
Por. IV Statut Stowarzyszenia…, dz. cyt., par. 3.
28
Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego,
przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallotinum 1988.
29
DA 19.
30
D. Gącik, Prawo wiernych do stowarzyszania się, „Kieleckie Studia Teologiczne” 8, 2009, s.
31
IV Statut Stowarzyszenia…, dz. cyt., par. 2.
32
Tamże, par. 3.
27
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Pierwszy statut został przyjęty na zebraniu Komitetu Założycielskiego
Stowarzyszenia w dn. 5 listopada 1989 r. W dn. 10-20 listopada 1989 roku projekt
Statutu był konsultowany i w rezultacie zaakceptowany przez Biskupa Płockiego
Zygmunta Kamińskiego. Już 22 listopada tegoż roku został złożony w Sądzie
Wojewódzkim w Płocku33, a 14 grudnia 1989 roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej zostało zarejestrowane, a więc zaczęło swoją działalność34.
Pierwszy statut służył stowarzyszeniu przez ponad 3 lata, wśród członków Zarządu
zaczęła jednak dojrzewać myśl o konieczności wprowadzenia w nim zmian. W dn. 26
kwietnia 1992 r., podczas IV Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego,
powołano do istnienia Komisję Statutową. Jej zadaniem było wniesienie koniecznych
poprawek i skonsultowanie ich pod względem zgodności z prawem kanonicznym i
państwowym. Prace trwały rok. Statut wszedł w życie w 1993 r.35
Dekadę później konieczne były kolejne zmiany w statucie organizacji, dlatego
uchwałą Walnego Zebrania SRKDP w dn. 25 kwietnia 2004 r. przyjęto tekst jednolity
trzeciego statutu.36 Trzy lata później, w dn. 18 marca 2007 r. statut SRKDP ponownie
znowelizowano.37
3. Nowy Statut z 18 sierpnia 2018 r.
3.1 Prace nad nowym statutem SRKDP
Nowo wybrany Zarząd SRKDP w dn. 12 marca 2017 r. już podczas swojego
drugiego posiedzenia, w czerwcu tegoż roku, podjął rozmowy na temat zmian w
istniejącym od niemalże dziesięciu lat statucie. Podczas planowania pracy dla sekcji
ekonomicznej, na czas wakacji postawiono pytania: „Czy dzisiejszy statut umożliwia
powołanie działalności odpłatnej (główny problem)? Czy obecny statut umożliwia
wnioskowanie o OPP?”38 Te i inne pytania, oraz zapisy Ustawy z dnia 25 września
2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych ustaw,
motywowały członków Zarządu do pracy nad koniecznymi zmianami w statucie.39
Zapis bowiem art. 840 tejże ustawy nie pozostawiał wątpliwości, że 20 maja 2018 r. jest
datą graniczną do tego, aby dostosować statut stowarzyszenia do obecnie
obowiązujących przepisów.
Podjęto decyzję, że projekt koniecznych zmiany statutowych Zarząd Główny
przedstawi delegatom kolejnego Walnego Zebrania, wiosną 2018 r. Tuż po wakacjach,
we wrześniu tegoż roku, powołano Komisję Statutową. W dniu 27.09.2017r.
jednomyślnie podjęto Uchwałę Zarządu SRKDP następującej treści: „Zarząd Główny
podjął decyzję o podjęciu prac nad aktualizacją lub stworzeniem nowego Statutu
SRKDP. W związku z tym powołano do istnienia Komisję Statutową, która ma
przygotować projekt aktualizacji lub nowego Statutu na najbliższe Walne Zebranie
SRKDP. Przewodniczącą Komisji została Ewa Żórawska. W skład Komisji wchodzą
członkowie Prezydium”41.

33

Por. K. Cieślik, Struktura organizacyjna i działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (mps),
Studium historyczno-personalne, Płock-Warszawa 1997, s. 41.
34
Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Płocku o dokonaniu rejestracji SRKDP, w: Archiwum Własne SRKDP.
35
Por. K. Cieślik, Struktura organizacyjna i działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (mps),
Studium historyczno-personalne, Płock-Warszawa 1997, s. 40-41.
36
III Statut Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej z dn. 25.05.2004 r.
37
IV Statut Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej z dn. 18.03.2007 r.
38
Protokół z Zebrania Zarządu Głównego z dn. 20.06.2017 r.
39
Por. art. 8 ustawy, Dz.U. 2015 poz. 1923.
40
„W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia działające na podstawie
przepisów dotychczasowych dostosują swoje statuty do wymagań ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą” (Art. 8 ustawy, Dz.U. 2015 poz. 1923)
41
Uchwała Zarządu SRKDP nr ZG10/2017 z dn. 27.09.2017 r.
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Po pierwszym posiedzeniu Komisji Statutowej okazało się, że koniecznych
zmian w statucie jest tak wiele, że lepiej będzie stworzyć nowy statut. Taką informację
Komisja przekazała na Zebraniu Zarządu wraz z Prezesami Kół Parafialnych i
członkami Komisji Rewizyjnej w dn. 10.12.2017 r. W trakcie tych samych obrad
przedstawiono Plan Pracy Komisji Statutowej42. Ustalono, że do 31.12.2017 r. Komisja
przygotuje projekt nowego Statutu SRKDP. Tak też się stało, projekt statutu Został
wysłany do wszystkich siedemnastu Kół Parafialnych, gdzie dokument został
odczytany, a następnie podejmowano dyskusje nad zapisami nowego statutu. Odbyły
się więc konsultacje w blisko 300 osobowym stowarzyszeniu. Każdy mógł przedstawić
swoje uwagi. Spłynęły sprawozdania z tychże konsultacji, Komisja na nowo
dyskutowała zapisy rodzącego się nowego statutu. W wyniku pracy członków Komisji
sporządzono drugi projekt, który ponownie został przesłany do Kół w terenie, dla
zapoznania się z nowym, poprawionym tekstem mającym zostać przedstawionym na
marcowym Walnym Zebraniu, które odbyło się 3 marca 2018 r. Na Walne zgłoszono
zgodnie z uchwałą nr ZG/7/201843 sześćdziesięciu czterech delegatów.
W sesji poobiedniej, czterdziestu dziewięciu delegatów pod przewodnictwem
przewodniczącego Zebrania podjęło prace nad nowym statutem. W protokole zapisano:
„Przystąpiono do najważniejszej części tegorocznego WZ czyli omówienia i przyjęcia
projektu statutu przygotowanego przez Komisję Statutową. Zarządzono następujący
sposób prezentacji projektu tego dokumentu. Z racji na to, że projekt w całości był już
dyskutowany w Kołach Parafialnych. Na wniosek p. Elżbiety Lizak podjęto propozycję
delegatów (jednomyślną), że należy przedyskutować tylko nowe zapisy w Statucie bez
czytania projektu w całości.”44
42

„Plan pracy dla Komisji Statutowej*
27.09.2017
powołanie do istnienia Komisji Statutowej podczas Zebrania Zarządu Głównego
14.11.2017
Zebranie Komisji Statutowej (pierwsze uwagi, propozycje)
październik 2017 konsultacje prawnicze
24.11.2017
propozycje członków Komisji Statutowej co do nowego statutu – na piśmie
do 10.12.2017
opracowania wstępnego projektu nowego Statutu SRKDP
10.12.2017
sprawozdanie z działania Komisji Statutowej i przedstawienie najważniejszych zmian w Statucie
podczas zebrania Prezesów z Zarządem SRKDP
31.12.2017
projekt nowego statutu wysłany do Kół Parafialnych
styczeń 2018
omówienie projekt Statutu podczas spotkań w Kołach Parafialnych (należy z takiego spotkania
sporządzić protokół, aby go następnie przesłać do Zarządu Głównego)
do 5.2.2018
informacje zwrotne z Kół po dyskusji nad nowym Statutem
do 15.2.2018
sprawozdanie Komisji Statutowej ze swoje działalności na Zarządzie Głównym Stowarzyszenia
do 25.2.2018
Komisja Statutowa stworzy projekt nowego Statutu dla SRKDP i niezwłocznie przekaże go do
konsultacji prawniczej
do 5.3.2018
Statut zostanie przesłany do Kół Parafialnych dla zapoznania się z nim przez członków SRKDP
(spotkanie marcowe w Kołach Parafialnych należy tak zaplanować, aby umożliwić członkom
zapoznanie się z projektem Statutu przed Walnym Zebranie w dn. 11 marca 2017 r.
11.3.2018
Walne Zebranie SRKDP
*Przedstawiony plan pracy Komisji Statutowej może ulec zmianie” (Plan pracy dla Komisji Statutowej z dn.
27.09.2017 r.).
43
Uchwała Zarząd Główny SRKDP ZG/7/2018 w sprawie delegatów na XXIX Walne Zebranie SRKDP:
„Zgodnie z § 25 n. 1 statutu upoważnia Zarządy Kół Parafialnych do wyboru delegatów na XXIX Walne Zebranie
SRKDP wg następujących zasad:
- delegatem może być każdy członek SRKDP,
- liczbę delegatów określa Zarząd Koła Parafialnego,
- listę delegatów Zarząd Koła Parafialnego (w osobie Prezesa lub osoby przez niego upoważnionej) przekaże
telefonicznie do dn. 27 lutego 2017 r. do Rzecznika Informacji SRKDP, oprócz listy delegatów Zarząd Koła
Parafialnego przekaże również informację dotyczącą aktualnej liczby członków Koła Parafialnego,
- Rzecznik Informacji natomiast sporządzi z przeprowadzonych rozmów telefonicznych notatkę służbową, w której
zawrze następujące informacje: imiona i nazwiska delegatów z wszystkich Kół Parafialnych oraz aktualną liczbę
członków w poszczególnych Kołach Parafialnych. Następnie najpóźniej 28 lutego 2017 r. do godz. 13.00 przekaże
ów dokument Prezesowi Zarządu SRKDP” (Uchwała Zarząd Główny SRKDP ZG/7/2018 z dn. 27.09.2018 r.).
44
Protokół z XXIX Walnego Zebrania w dn. 3 marca 2018 r.
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Przewodniczący, prezes SRKDP Witold Wybult przedstawiał nowe zapisy w
statucie, które były poddawane pod dyskusję delegatów. W razie opinii spornych
kolejne zapisy poddawane były głosowaniom. De facto tylko jeden zapis był poddany
głosowaniu dotyczył on częstotliwości zebrań Kół Parafialnych. Głosowane były dwie
możliwości § 21: „Spotkania członków Koła odbywają się w miarę potrzeb,
a) ale nie rzadziej niż raz na miesiąc”.
b) ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące”.
Wersja a) otrzymała 11 głosów delegatów, wersja b) otrzymała 34 głosów delegatów, 5
delegatów wstrzymało się od głosu. Do nowego statutu wpisano zapis § 21: „Spotkania
członków Koła odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące”.45
Ostatecznie, Przewodnicząca Komisji Statutowej zredagowała i przedstawiła
delegatom końcową treść nowego statutu SRKDP, który w całości został przyjęty
uchwałą Walnego Zebrania46. Poinformowano ponadto, że nowy statut SRKDP wejdzie
w życie z dniem przyjęcia go przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie. Zarząd Główny zobowiązał się o tym
fakcie niezwłocznie poinformować Zarządy Kół Parafialnych, które jednocześnie
zobowiązane są do przekazania tej informacji wszystkim członkom SRKDP.47
W dn. 12.03.2018 r. sporządzony druk KRS-Z2048 wraz z koniecznymi
załącznikami49 przesłano do Sądu, celem dokonania wpisu w KRS.
W dniu 11.06.2018 r. na adres stowarzyszenia przysłano Postanowienie Sądu z
informacją o odmowie wpisania do rejestru z racji na przeszkody. Wskazano
kilkanaście przeszkód, które należało usunąć, a następnie w ciągu czterech tygodni
zwołać kolejne Walne Zebrania, aby na nim prze procedować wskazane przeszkody,
zmienić zapisy statutu, podjąć uchwałę o zmianie statutu i przyjęciu tekstu jednolitego i
ponownie przesłać wskazane przez referendarza sądowego dokumenty do w/w Sądu.50
Z racja na zbyt krótki termin wskazany przez referendarza zwrócono się z
prośbą o wydłużenie terminu do końca sierpnia 2018 r. Prośbę motywowano
wskazanymi w statucie terminami, rozległością usytuowania poszczególnych Kół, a
także okresem urlopowym.51
Na Zebraniu Zarządu (czerwiec 2018) Prezes SRKDP przedstawił zebranym
przeszkody, które należy usunąć z nowego statutu, aby możliwe było przyjęcie go przez
Sąd. Zarząd stowarzyszenia zobowiązał Prezesa do osobistego kontaktu z
referendarzem, aby wyjaśnić niektóre kwestie wątpliwe. Członkowie Zarzadu
45

Tamże.
Treść uchwały: „Uchwała nr WZ/10/2018 – o przyjęciu nowego statutu dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej. XXIX Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej przyjmuje nowy
statut Stowarzyszenia wg brzmienia, który podjęto po dyskusji na Walnym Zebraniu w dn. 3 marca 2018 r. Tym
samym Walne Zebranie podejmuje decyzję o nieaktualności dotychczasowego statutu (Uchwała nr WZ/10/2018).
47
Por. Protokół z XXIX Walnego Zebrania w dn. 3 marca 2018 r.
48
Kopia druku KRS-Z20 z dn. 12.03.2018 r.
49
Lista załączników do druku KRS-Z20:
Protokół z XXIX Walnego Zebrania SRKDP
Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia o liczbie członków
Lista delegatów XXIX Walnego Zebrania
Lista obecności delegatów XXIX Walnego Zebrania
Uchwała Komisji Mandatowej o prawomocności uchwał Walnego Zebrania
Statut Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej - nowy
Uchwała o zmianie statutu Stowarzyszenia
Uchwała Zarządu Głównego co do sposobu wyboru delegatów na Walne Zebranie (Kopia druku KRS-Z20 zdn.
12.03.2018 r.).
50
Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Płocku o dokonaniu rejestracji SRKDP, w: Archiwum Własne SRKDP.
51
Pismo do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dn. 12 czerwca 2018 r.
46
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jednomyślnie nie wyrazili zgody na wykreślenie z zadań stowarzyszenia następującego
zapisu: „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, społecznej i kulturowej”52
Do spotkania w siedzibie Sądu doszło w dn. 9 lipca 2018 r. – notatka
służbowa53.
W dniu 18 sierpnia 2018 r. odbyło się XXX Walne Zebranie Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, na którym podjęto Uchwała Nadzwyczajnego
XXX Walnego Zebrania Stowarzyszenia w sprawie zmian w treści statutu
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej wraz z numerami
zmienionych paragrafów i przyjęcia tekstu jednolitego statutu. Już 20 sierpnia całą
niezbędna dokumentację wysłano do w/w sądu54. W końcu września stowarzyszenie
otrzymało Postanowienie SR dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS o
wpisaniu w Krajowy Rejestr Sądowy treści nowego statutu.55
3.2 Treść nowego Statutu SRKDP
Nowy statut stowarzyszenia nadal posiada VII rozdziałów i co do zasady, nie
zmieniał najważniejszych kierunków działań, celów i zadań organizacji.
Po niezbędnych zmianach stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
 kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z etyką katolicką i
wartościami patriotycznymi,
 pogłębianie formacji religijnej oraz kultury życia małżeńskiego i rodzinnego,
 troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i o
właściwe warunki jego rozwoju,
 niesienie różnorakiej pomocy rodzinom, a w szczególności: moralnej,
materialnej, psychologicznej i prawnej,
52

Projekt statutu par. 8 ust. 1h.
Treść notatki służbowej:
W dniu 9 lipca 2018 r. w związku z Postanowieniem SR dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS
dotyczącego wniosku o zmianę wpisu, udałem się do w/w Sądu w celu spotkania z referendarzem p. M. KnapikBurbo.
Do spotkania doszło w sekretariacie Wydziału. Pani referendarz wyjaśniła:
1. Dot. pkt. 7 Postanowienia: zamiast skreślić, jeśli Zarząd uważa że jest to punkt ważny, wpisać go w cele
Stowarzyszenia z racji na jego zbytnią ogólnikowość.
2. Dot. pkt. 15 Postanowienia: rzeczywiście Pani referendarz przyznała rację, że termin jest wskazany w treści
statutu „na jego najbliższym posiedzeniu”. Moja rozmówczyni poprosiła, aby umieścić taką uwagę w
piśmie przewodnim.
3. Pokazano pozostałe poprawione punkty statutu, które otrzymały akceptację i zapewnienie, że jeśli będą
napisane tak jak w przedstawionym projekcie, wniosek zostanie zaakceptowany.
4. Pani referendarz obiecała, że zajmie się sprawą niezwłocznie po uzyskaniu dokumentów po Walnym
Zebraniu (Notatka służbowa z dn. 11 lipca 2018 r.
54
Przesłaną dokumentację zaopatrzono w pismo przewodnie następującej treści:
Nawiązując do Postanowienia z dn. 25 maja 2018 r. zastosowano wezwanie Sądu do usunięcia przeszkody do wpisu
poprzez dokonanie zmian w treści statutu Stowarzyszenia.
1. Po rozmowie z p. referendarz sądowym M. Knapik-Burbo w dn. 9 lipca 2018 r. ustalono co następuje:
Dotyczy pkt. 7 Postanowienia Sądu: zamiast skreślić wpisać w cele Stowarzyszenia.
53

Dotyczy pkt 15 Postanowienia Sądu: po wyjaśnieniu pani referendarz przyznała rację, że termin jest wskazany w
treści statutu „na jego najbliższym posiedzeniu”.
2. Po rozmowie z pracownikiem sekretariatu Wydziału w dn. 17 sierpnia 2018 r. ustalono ponadto:
Dotyczy pkt. 17 Postanowienia Sądu: pozostawić § 49 punkt 6.
Przesyłam następujące dokumenty wymienione w Postanowieniu Sądu:
1. Uchwała XXX Nadzwyczajnego Walnego Zebrania SRKDP
2. Protokół XXX Nadzwyczajnego Walnego Zebrania SRKDP
3. Lista obecności delegatów XXX Nadzwyczajnego Walnego Zebrania SRKDP
4. Tekst jednolity statutu w 2 egz.
55
Postanowienie SR dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS z dn. 17 września 2018 r.
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 wszechstronna pomoc rodzinom a szczególnie rodzinom wielodzietnym i
zagrożonym przez współczesne choroby społeczne oraz samotnym matkom i
ojcom,
 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, społecznej i kulturowej,
 przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu,
 pomoc w wyjściu z bezdomności,
 pomoc osobom z różnego rodzaju uzależnieniami, przemocą, bezradnością
opiekuńczo-wychowawczą,
 pomoc uchodźcom,
 pomoc osobom niepełnosprawnym,
 pomoc osobom starszym, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów,
 podejmowanie wszelkich inicjatyw, w tym społecznych, politycznych mających
na celu pomoc i towarzyszenie rodzinie56.
Organizacja realizuje postawione sobie cele poprzez następujące zadania:
 reprezentowanie interesów rodzin wobec władz publicznych, współpracując z
organami władzy publicznej, czynnie uczestnicząc w posiedzeniach rad, sesji i
komisji, a także wyrażając opinie, pisząc petycje, uczestnicząc w konsultacjach
społecznych, uczestnicząc w życiu publicznym szczególnie tam gdzie interes
rodziny jest zagrożony,
 udzielanie pomocy osobom narażonym na wykluczenie społeczne, w tym
uzależnionym, bezdomnym, bezradnym wychowawczo, dotkniętym przemocą,
bezrobotnym, ubogim, niepełnosprawnym, seniorom, organizując tym osobom
pomoc materialną, psychologiczną, prawniczą i terapeutyczną,
 tworzenie Centrów Integracji Społecznej,
 promocję i organizację wolontariatu, organizując wydarzenia mające na celu
promocję wolontariatu, zakładając grupy wolontariackie, organizując szkolenia,
 ochronę i promocję zdrowia, organizując szkolenia, kursy, konferencje i
sympozja,
 działalność charytatywną, organizując pomoc materialną osobom jej
potrzebującym,
 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, organizując kluby seniora,
uniwersytety trzeciego wieku, spotkania integracyjne, wycieczki i pielgrzymki,
 organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, targów, wystaw,
koncertów, akcji promocyjnych,
 działalność wydawniczą, informacyjną i kolportażową,
 prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń i doradztwa,
 działalność edukacyjną i dydaktyczną, w tym prowadzenie szkół i przedszkoli,
 prowadzenie działalności naukowej, prowadząc projekty badawcze i organizując
konferencje naukowe,
 organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych,
poradni rehablitacyjno-terapeutycznych, szkół rodzenia,
 tworzenia schronisk dla bezdomnych i samotnych matek i ojców z dziećmi,
domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu,
 organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 organizowanie wypoczynku, wycieczek, rekolekcji, zgrupowań formacyjnych,
56
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 organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
 współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, stowarzyszeniami,
fundacjami, w sposób szczególny z Diecezją Płocką i wchodzącymi w jej
terytorium parafiami,
 reintegrację społeczną i zawodową, organizując szkolenia i kursy,
 subsydiowanie staży pracy i pomoc w zatrudnieniu w nowym miejscu pracy,
 różnorakie doradztwo, w szczególności zawodowe, psychologiczne,
pedagogiczne i prawne,
 tworzenie Banków Żywności, pomoc rzeczową i materialną osobom
potrzebującym wsparcia,
 przyznawanie certyfikatów i wyróżnień miejscom i osobom przyjaznym
rodzinie,
 sprzedaż przedmiotów darowizn57.
Część z tych zadań będzie realizowana w ramach nieodpłatnej, a część odpłatnej
działalności. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.58
Zmianą, która należało uwzględnić w nowym statucie było rozdzielenie
działalności stowarzyszenia na działalność: nieodpłatną i odpłatną. Do nieodpłatnej
zaliczono:
Do istotnej zmiany w nowym statucie należy zaliczyć tę dotyczącą struktury
stowarzyszenia. Zlikwidowano bowiem dotychczas działające Oddziały Dekanalne i
Terenowe. W obecnie obowiązującym statucie stowarzyszenie może tworzyć tylko
Koła Parafialne.59
Ponadto, zgodnie z sugestią referendarza wykreślono z władz stowarzyszenia
Prezydium Zarządu Głównego, a także konsekwentnie wszystkie władze związane z
Oddziałami Dekanalnymi i Terenowymi.
4. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – dziś
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej w przyszłym roku będzie
obchodzić swoją 30. rocznicę powstania. 11 marca 2017 roku na XXVIII Walnym
Zebraniu rozpoczęła się kolejna, XI kadencja Zarządu Głównego SRKDP. W obecnym
składzie tego gremium znajdują się następujące osoby:
Witold Wybult – prezes (Płock)
Kazimierz Urbaniak – wiceprezes do spraw organizacyjnych
(Płock/Trzepowo)
Katarzyna Brusk-Zaręba – wiceprezes do spraw programowych
(Pułtusk/Gzy)
Danuta Ryba – sekretarz (Płock)
Małgorzata Bożena Pyszcz – skarbnik (Płock)
Wacława Iwona Ziółkowska– rzecznik informacji (Płock)
Oraz członkowie: Barbara Chlewińska (Płock), Elżbieta Lizak (Ciechanów),
Krystyna Milczarek (Gostynin), Anna Parys (Płock), Kazimierz Ryba (Płock), Jerzy
Ziółkowski (Płock), Ewa Żórawska (Ciechanów), Marek Żórawski (Ciechanów). W
ostatnim czasie do wieczności przeszła śp. Halina Stefanowicz (Gostynin).
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej działa obecnie w 17
parafiach Diecezji Płockiej i liczy 292 członków. Stowarzyszenie na poziomie Zarządu
57

Tamże, par. 8, ust. 1.
Tamże, par. 8, ust. 2.
59
Tamże.
58

11

Głównego prowadzi wiele inicjatyw i różnych form aktywności. Do najważniejszych
należy zaliczyć Punkt Informacyjno-Konsultacyjny i Poradnię Rodzinną w Płocku, w
których pracuje sześciu specjalistów (prawnik, psycholog, pedagog/logopeda, pedagog i
dwóch doradców rodzinnych). W ostatnim roku pracownicy udzielili 265 porad 222
potrzebującym. W związku z działalnością w/w instytucjach Stowarzyszenie
zrealizowało cztery projekty w ramach realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego
współpracując z Urzędem Miasta Płock i Zarządem Województwa Mazowieckiego.
Stowarzyszenie w Płocku od wielu już lat współorganizuje Orszak Trzech Króli
i Marsz dla Życia i Rodziny. Jedno z Kół Parafialnych, przed dwunastu laty,
zainicjowało w Płocku Pieszą Pielgrzymkę do relikwii św. Joanny Beretty Molla.
Inicjatywa ta dobrze przyjęła się wśród płocczan. SRKDP koordynuje również Płockie
Dni Kultury Chrześcijańskiej, które w ostatnim roku liczyły 22 wydarzenia i zostały
ciepło przyjęte przez mieszkańców Płocka. Zarząd Główny organizuje różne prelekcje i
odczyty dotyczące palących problemów współczesnej rodziny. W ostatnim roku
zorganizowane zostało sympozjum pt.: „Rodzina – Demografia – Płodność. Obawy i
nadzieje”.
Oddzielną grupą działań Stowarzyszenia jest działalność Kół Parafialnych w
tzw. terenie. Do najważniejszych można tu zaliczyć przede wszystkim stałą formację
członków Stowarzyszenia wg programu formacji, ale także chociażby takie dzieła jak:
bale charytatywne, paczki dla potrzebujących, pielgrzymki i wycieczki, jubileusze
małżeńskie, rozdawnictwo żywności w ramach współpracy z Bankami Żywności i
własnej aktywności, szeroka aktywność charytatywna, konkursy, działalność
patriotyczna, uczestnictwo w życiu religijnym lokalnych parafii i wiele, wiele innych.
Oczywiście działalność Stowarzyszenia przez niemal 30 lat swojego istnienia
była ogromna i tylko z racji na ograniczenia jakie stawia przed nami rozmiar niniejszej
publikacji nie możemy o wielu dziełach nawet wspomnieć. Jednak SRKDP
przygotowuje się do Jubileuszu 30. rocznicy swojej rejestracji i przy tej okazji mamy
nadzieję wydać publikację, która opowiadać będzie dość szczegółowo o naszej
działalności od pierwszych dni jej powstania aż do dziś.
Zakończenie
Z całą pewnością specyfika końca lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku była
zupełnie inna. Z tego też powodu popularność Stowarzyszenia była wówczas ogromna
(w Diecezji Płockiej w tamtych latach było ok. 2,5 tyś. członków). Dzisiaj, kiedy to
przed wiernymi Kościoła katolickiego stoi bogata oferta różnego rodzaju ruchów i
stowarzyszeń, każdy może dokonać wyboru swojej wąskiej ścieżki, którą chce podążać
ku „mieszkaniom przygotowanym w domu Ojca” (por. J 14,2). I dobrze, że tak się
dzieje... Choć może trochę szkoda, że liczebność członków SRK w ostatnich latach
znacznie zmalała. Być może punkt ciężkości przeniósł się na wspólnoty bardziej
pobożnościowe/modlitewne. Ruchy nastawione na działanie nie są już tak liczebne.60.
Dziękując Bogu za to co było, jako ludzie wiary, musimy iść do przodu ale
bynajmniej nie możemy wędrować po omacku. Dlatego wydaje się, że dobrym
materiałem do tworzenia programów działalności na przyszłość jest wspomniane już
wystąpienie ks. abp. Józefa Kupnego, w którym Delegat KEP ds. Ruchów i
Stowarzyszeń, zachęcał do tego, aby w programach i planach działań ruchów i
stowarzyszeń ciągle upowszechniać społeczną naukę Kościoła w duchu encykliki Jana
Pawła II „Sollicitudo rei sotialis”. Arcybiskup podkreślał w swojej wypowiedzi również
60

Por. Wystąpienie ks. abp Józef Kupnego Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów i Stowarzyszeń
Katolickich na spotkaniu z księżmi odpowiedzialnymi za ruchy i stowarzyszenia w dn. 24 października 2017 pt.:
„Wyzwania społeczne, jakie stoją przed ruchami”, który powiedział, że w Polsce jest ok. 3,7 osób w różnych
wspólnotach, z czego większość to grupy pobożnościowe.

12

to, aby przyjrzeć się formacji pod względem obecności w niej Katolickiej Nauki
Społecznej. Zachęcał, aby żyć według zasad KNS (dobra wspólnego, pomocniczości,
solidarności). Ponadto nawoływał do działalności na następujących płaszczyznach:
odpowiedzialności za Ojczyznę, która będzie się wyrażać przez ukazywanie
chrześcijańskiego rozumienia patriotyzmu, odpowiedzialności za ochronę życia,
właściwe przeżywanie niedzieli i moralności, obecności w mediach i ciągłe aktualne
wspieranie ubogich.61
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