
W S Z Y S T K I E  R ¢ C E  

S Ñ  P O T R Z E B N E ,  B Y  O D M I E N I å  

O B L I C Z E  Z I E M I*

Kim jesteÊ ?
Jestem cz∏owiekiem.

Gdzie mieszkasz ?
Mieszkam na ziemi.

Co robisz ?
Buduj´ Êwiat.

Te trzy pytania najcz´Êciej pojawia∏y si´ wÊród m∏odych ludzi.
Te trzy odpowiedzi pada∏y najcz´Êciej.

Kim jesteÊ ?

Jestem cz∏owiekiem

My, m∏odzi, mimo wszelkich istniejàcych mi´dzy nami ró˝nic
etnicznych, kulturowych, wyznaniowych czy klasowych, ma-
my jednà wspólnà to˝samoÊç: m∏odoÊç. W tej m∏odoÊci ∏àczy
nas wszystkich to, co w ka˝dym cz∏owieku najcenniejsze:

———————
* Or´dzie, wyg∏oszone przez Ojca Józefa Wrzesiƒskiego w imieniu blisko

tysiàca m∏odych ludzi z czterech kontynentów, zgromadzonych w sie-
dzibie Mi´dzynarodowego Biura Pracy (BIT) w Genewie, 27 maja 1985,
z okazji Mi´dzynarodowego Roku M∏odzie˝y.
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serce, umys∏ chcàcy rozumieç, pragnienie budowania przy-
jaêni i solidarnoÊci.

Wielu ludzi wypowiada si´ o naszych problemach. Spro-
wadza si´ nas do problemów bezrobocia, narkotyków, seksu.
Wielu jest przekonanych, ˝e to my jesteÊmy problemem. A
to nieprawda, my sami siebie nie postrzegamy w ten sposób.
Tym, co nas najlepiej charakteryzuje, sà pytania, jakie za-
dajemy sobie samym i osobom starszym od nas.

Jedno z najwa˝niejszych dla nas pytaƒ brzmi:
Czy na tym Êwiecie liczymy si´ dla innych?
Nasze r´ce, nasze umys∏y i nasze serca, czy sà dziÊ jeszcze

potrzebne? Czy b´dà potrzebne jutro? To pytanie ma dla nas
zasadnicze znaczenie. Czy – dziÊ i jutro – s∏aby b´dzie móg∏ po-
wiedzieç silnemu, a niepe∏nosprawny atlecie: „Nie zatrzy-
muj swojej si∏y tylko dla siebie; jesteÊ silny, pomó˝ innym
poruszaç si´”. Czy serce zawiedzione b´dzie mog∏o powie-
dzieç sercu radosnemu: „Podziel si´ ze mnà swojà radoÊcià”.
Czy ten, który ju˝ nie wierzy, b´dzie móg∏ powiedzieç opty-
miÊcie: „Potrzebuj´ Twojej nadziei”.

Jest jeszcze inne pytanie, które nas trapi:
Dlaczego starsi wydajà si´ nam tacy zm´czeni, pesymi-

styczni?
Dlaczego mówià, ˝e Êwiat jest êle urzàdzony?
My sami w to nie wierzymy. Wielu z nas, którzy stoimy tu

przed wami, zazna∏o w dzieciƒstwie wielkiego ubóstwa. A
jednak jesteÊmy gotowi Êwiadczyç, ˝e Êwiat mo˝e iÊç w dob-
rym kierunku, jeÊli tylko b´dziemy przyjació∏mi jedni dla dru-
gich. JeÊli ci, którzy sà mocni, podzielà si´ swojà si∏à ze s∏a-
bymi i jeÊli ci, którzy nie mogli ukoƒczyç szkó∏, nauczà si´
czegoÊ od tych, którzy sà wykszta∏ceni.

Wierzymy, ˝e braterstwo uczyni nas ludêmi wolnymi; ˝e
ci, którzy walczà o sprawiedliwoÊç i prawd´, mogà zwyci´˝yç;
˝e ludzkoÊç kryje w sobie niewyobra˝alnà si∏´ dokonywania
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zmian; ˝e optymizm daje Êwiatu wszelkie szanse na post´p.
Choç wielu z nas zakosztowa∏o ju˝ walki o prze˝ycie, o tak!
– oÊmielamy si´ g∏osiç, ˝e Êwiat jest dobrze urzàdzony, pod
warunkiem, ˝e b´dziemy si´ nim dobrze pos∏ugiwali.

I wreszcie ostatnie pytanie, które nas nurtuje: 
Jak mamy sobie pomóc, aby staç si´ m´˝czyznami i kobie-

tami prawdziwie wolnymi, twórcami pokoju? 
Powtarzamy to pytanie tu, w Genewie, na ziemi, która w

ostatnich kilku wiekach sta∏a si´ ojczyznà wszystkich: jes-
teÊmy ludêmi, jesteÊmy m∏odym pokoleniem, i chcemy si´
staç ludêmi wolnymi, ludêmi otwartych serc, ludêmi pokoju.
Ale uda nam si´ to tylko pod tym warunkiem, ˝e ten, kto
wie, podzieli si´ z tym, który nie wie.

Gdzie mieszkasz? 

Mieszkam na ziemi

My, m∏odzi, jesteÊmy obywatelami jak inni. Zamieszkujemy zie-
mi´, na której nasi rodzice, nasi przodkowie ci´˝ko pracowali.
˚yjemy w wioskach i miastach, w biednych dzielnicach, gdzie
nasi rodzice cierpieli i gdzie si´ kochali, w tych samych slum-
sach, gdzie nasze rodziny by∏y poni˝ane, na dzikich peryferiach
wielkich miast, skàd mo˝emy byç w ka˝dej chwili przegnani.

Wielu z nas od najm∏odszych lat pracowa∏o, aby pomóc w
utrzymaniu rodziny i wy˝ywieniu jej cz∏onków. DziÊ pragniemy
zrobiç coÊ wi´cej. Razem z tymi, którzy na tym Êwiecie mieli
wi´cej szans, wi´cej zdrowia, którzy otrzymali lepsze wykszta-
∏cenie, chcemy doprowadziç do tego, aby dzi´ki nam ka˝dy
cz∏owiek na tej ziemi móg∏ ˝yç po ludzku i aby by∏ szanowany. 

Wraz z naszymi rodzicami, naszymi starszymi braçmi i sio-
strami, chcemy, aby nasza ziemia by∏a u˝yteczna dla wszy-
stkich ludzi, aby wszyscy byli na niej szcz´Êliwi. Wiemy, ˝e
ziemia mo˝e zapewniç godne ˝ycie wszystkim rodzinom. 

Ojciec Józef Wrzesiƒski118
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My, którzy zgromadziliÊmy si´ tu ze wszystkich stron Êwia-
ta, wiemy, ˝e ziemia mo˝e daç po˝ywienie, mieszkanie, zdro-
wie i szcz´Êcie wszystkim. DoÊwiadczenie nas nauczy∏o, ˝e
jedynym prawdziwym problemem ludzi jest taki podzia∏ dóbr,
których dostarcza nam ziemia, aby wszyscy mogli z nich korzy-
staç. My sami walczymy o to, aby w naszych rodzinach, w
naszych wioskach i dzielnicach miast, mali i s∏absi mieli swoje
godne miejsce, aby nikt nie by∏ wykluczony.

Dzi´ki sobie nawzajem przekonaliÊmy si´, ˝e jesteÊmy nie
tylko mieszkaƒcami Azji, Afryki, Ameryki czy Europy, ale ˝e
jesteÊmy obywatelami Êwiata. Jednak˝e, aby wszyscy ludzie
mogli si´ porozumieç i zacz´li walczyç o pokój, trzeba pokonaç
granice. Chcemy, aby ta ziemia, na której mieszkamy, by∏a

119

Ojciec Józef Wrzesiƒski i Francis Blanchard, dyrektor generalny

Mi´dzynarodowego Biura Pracy w Genewie, tu˝ po wyg∏oszeniu

or´dzia w imieniu m∏odzie˝y, 27 maja 1985.
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ojczyznà bez granic: aby nie dzieli∏y nas ani kultura, ani naro-
dowoÊç, ani religia. Dla nas prawdziwe pytanie ludzkoÊci brzmi
nast´pujàco: 

Jak to osiàgnàç, abyÊmy ˝yli na ziemi w pokoju z naszymi
bliênimi? Czy nadejdzie czas, kiedy b´dziemy mogli spojrzeç
sobie w oczy, bez wstydu spowodowanego k∏ótniami, urazami,
zazdroÊcià, k∏amstwami? Czy nadejdzie czas, kiedy wszyscy
b´dziemy mogli ˝yç w prawdzie, kiedy staniemy si´ braçmi?

Chcemy pokonaç granice, dlatego ˝e chcemy zniszczyç
n´dz´. DziÊ, jeszcze bardziej ni˝ wczoraj, n´dza jest czymÊ
niezrozumia∏ym i nie do zaakceptowania. DziÊ, daleko bar-
dziej ni˝ wczoraj, ludzie dysponujà Êrodkami materialnymi i
technicznymi, pozwalajàcymi im zwalczyç skrajne ubóstwo.
Chcemy wierzyç, ˝e przysz∏oÊç nale˝y do Êwiata, w którym
wszyscy ludzie b´dà u˝ywali automatyki, informatyki i
innych zdobyczy cywilizacji nie po to, aby si´ wzajemnie
niszczyç, ale po to, by zniszczyç skrajne ubóstwo. 

Chcemy pokonaç granice i ju˝ je sami pokonujemy, poniewa˝
wiemy z doÊwiadczenia, ˝e to one sà przeszkodà, uniemo˝li-
wiajàcà znalezienie pracy dla wszystkich, utrudniajàcà ˝ycie w
pokoju, hamujàcà szukanie prawdy, ˝ycie w wolnoÊci, wyzwa-
lanie si´ od niepokoju i wyzysku. My, m∏odzi, chcemy ju˝ teraz,
ju˝ dziÊ, przekraczaç granice, chcemy byç tymi, którzy je niwe-
lujà, i wreszcie chcemy byç tymi, którzy sprawià, ˝e granice
zniknà w Êwiecie jutra.

Co robisz? 

Buduj´ Êwiat

Nawet jeÊli nasze r´ce, nasza inteligencja, nasze serca okazujà
si´ zb´dne w dzisiejszym Êwiecie, to i tak praca pozostaje na-
szym prawem. Optymizm tak˝e jest naszym prawem, ponie-
wa˝ my, m∏odzi, jesteÊmy odwa˝ni i ˝ywimy nadziej´. 

Ojciec Józef Wrzesiƒski120
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Chcemy naÊladowaç naszych przodków, którzy orali nieu˝y-
tki, wytyczali drogi, wznosili mury naszych miast i uruchamiali
fabryki. Zanim urodzà si´ nasze dzieci, chcemy zbudowaç Êwiat,
w którym ka˝dy b´dzie móg∏ ˝yç godnie, nie zaznajàc wi´cej
g∏odu, nie b´dàc zmuszony korzystaç z opieki spo∏ecznej.
Chcemy ofiarowaç nasz wysi∏ek, nasz trud, nasz pot. Chcemy
zbudowaç Êwiat, w którym nikt ju˝ nie b´dzie si´ naÊmiewa∏ ze
s∏abszych od siebie, w którym nikt nie b´dzie przeÊlado-
wany z powodu odmiennego koloru skóry, odmiennej religii,
innej kultury, wra˝liwoÊci, poziomu wykszta∏cenia.

Trzeba si´ postaraç, aby w roku 2000 nie by∏o ju˝ w naszych
krajach ani jednego analfabety, ani jednego m∏odego cz∏owieka
bez wykszta∏cenia. Chcemy sprawiç, aby ca∏y Êwiat by∏ jednà
wielkà szko∏à, warsztatem pracy, uniwersytetem pokoju i wolno-
Êci, gdzie wszyscy b´dà mogli si´ uczyç pisaç i czytaç, u˝ywaç
rozumu i wykonywaç swój zawód. W tym nowym Êwiecie ka˝dy
b´dzie móg∏ zabraç g∏os. Chcemy si´ w to wszyscy zaanga˝owaç.

My, zebrani tutaj, ju˝ tworzymy Êwiat solidarny, Êwiat bra-
terski: w naszych Klubach Wiedzy, na naszych Kursach Stu
Zawodów, gdzie tak˝e zdanie tych, którzy sà pozbawieni
wykszta∏cenia, jest brane pod uwag´ i szanowane. My ju˝ two-
rzymy Êwiat, w którym zdanie tego, który pozna∏, co to upoko-
rzenie i musia∏ znosiç wstyd, jest wys∏uchane, poniewa˝ wie coÊ,
czego inni nie wiedzà. Poniewa˝ on zna cierpienie i strach, ale
tak˝e nadziej´, a my chcemy byç wraz z nim ludêmi nadziei.
My, m∏odzi ludzie pracy ze wszystkich kontynentów, zebrani tu
przed Mi´dzynarodowym Biurem Pracy, dajemy oto Êwiadectwo
˝e ludzie mogà staç si´ kobietami i m´˝czyznami wolnymi i ró-
wnymi tylko wówczas, jeÊli b´dà potrafili mówiç i zostanà
wys∏uchani. 

Wyzwaniem dla nas jest nasza m∏odoÊç. Wierzymy, ˝e na-
sze r´ce sà potrzebne, ˝e nasza wiedza jest przydatna, ˝e
nasza solidarnoÊç mo˝e zmieniç Êwiat. Mi´dzynarodowy Rok

Wszystkie r´ce sà potrzebne, by odmieniç oblicze ziemi 121

wrz 05  2/11/08  2:05 AM  Page 121



M∏odzie˝y pozwoli∏ nam w to uwierzyç.
Mi´dzynarodowe Biuro Pracy, które przyjmuje dziÊ nasze

zgromadzenie, nie b´dzie ju˝ od tej chwili tym, czym by∏o.
Zwiàzki zawodowe, przedsi´biorstwa, w∏aÊciciele firm, rzàdy,
nie mogà ju˝ odtàd gardziç naszymi cia∏ami, zr´cznoÊcià na-
szych ràk, naszà wiedzà zawodowà, naszà inteligencjà i na-
szymi sercami. Wszyscy b´dà chcieli budowaç wraz z nami
Êwiat, w którym nie b´dzie ju˝ granicy pomi´dzy twórcami
bogactwa i twórcami pokoju. Âwiat, w którym ju˝ nikt nie
b´dzie wykluczony, a ˝aden naród zapomniany. Wszyscy chcà
budowaç wraz z nami Êwiat, w którym dla ka˝dego znajdzie si´
praca. Âwiat, w którym cztery miliardy umys∏ów, jakie liczy
ludzkoÊç, b´dà mu s∏u˝yç, i wszystkie r´ce b´dà potrzebne,
ka˝da wiedza i ka˝da nadzieja b´dzie niezb´dna. Âwiat, w
którym wszystkie spojrzenia zwrócà si´ w stron´ przysz∏oÊci. 

Przyjmujàc nas dzisiaj, Panie Dyrektorze Generalny Francis
Blanchard, równie˝ i Pan daje nam nadziej´, ˝e ludzie podà-
˝ajà naprzód, ˝e widzà swój obowiàzek w naÊladowaniu m∏o-
dych na drodze uczestnictwa, rozwoju i pokoju, tak jak oni to
proponujà i jak tego doÊwiadczajà.

JeÊli chodzi o nas, to jutro wrócimy do naszych przyjació∏,
naszych kolegów, naszych rodzin, znajdziemy si´ w naszych
slumsach, naszych ubogich dzielnicach, naszych miastach i
wioskach. Powrócimy do siebie, przekonani bardziej ni˝ do
tej pory, ˝e ziemia bezwarunkowo potrzebuje ludzi wolnych.
I my do nich chcemy si´ zaliczaç, chcemy byç ludêmi odwa˝-
nymi, braterskimi, chcemy budowaç braterstwo. JesteÊmy
ludêmi, ziemia b´dzie naszà ojczyznà, zbudujemy Êwiat bez
ucisku, Êwiat pokoju, o którym ludzie marzà od zawsze.

Ojciec Józef Wrzesiƒski122
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