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17 paêdziernika 1987 r. oko∏o stu tysi´cy osób zebra∏o  si´ w
Pary˝u na placu WolnoÊci i Praw Cz∏owieka, tam gdzie w
1948 r. zosta∏a podpisana Powszechna Deklaracja Praw Cz∏o-
wieka. By∏y to osoby z ró˝nych krajów, Êrodowisk i ró˝nych
wyznaƒ. Ludzie ci przybyli do Pary˝a po to, by potwierdziç
swój sprzeciw wobec n´dzy, a tak˝e zdecydowanà wol´ dzia-
∏ania na rzecz jej eliminacji. By∏y wÊród nich osoby na co
dzieƒ ˝yjàce w skrajnym ubóstwie, byli przedstawiciele
instytucji publicznych – mi´dzynarodowych, narodowych bàdê
regionalnych. Byli tak˝e wolontariusze i dzia∏acze rozmai-
tych lokalnych stowarzyszeƒ. 

Tak liczne zgromadzenie by∏o odpowiedzià na apel Ojca
Józefa. Jego ideà by∏o ustanowienie dnia przypominajàcego,
˝e skrajne ubóstwo jest pogwa∏ceniem praw cz∏owieka i ˝e
zbyt cz´sto jest ono niedostrzegane przez spo∏eczeƒstwo. 

Od 1988, co roku 17 paêdziernika jest obchodzony jako
Âwiatowy Dzieƒ Sprzeciwu Wobec N´dzy. W coraz liczniej-
szych krajach Êwiata ten dzieƒ staje si´ okazjà do gromadze-
nia si´ i manifestowania na ró˝ne sposoby sprzeciwu wobec
biedy i wykluczenia. W roku 1992 dzieƒ 17 paêdziernika
og∏oszony zosta∏ przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-
noczonych Mi´dzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem.
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Poni˝ej przytoczone sà cztery krótkie wypowiedzi Ojca
Józefa Wrzesiƒskiego, bezpoÊrednio zwiàzane z wydarzeniem
17 paêdziernika 1987 roku.

Wystàpienie na Trocadéro, 
17 paêdziernika 1987 wieczorem

Tej nocy, my, obywatele, ministrowie, deputowani, urz´dnicy
i inni, zawarliÊmy wspólnie przymierze z bezrobotnymi, z
niewykszta∏conymi, z ubogimi i z bezdomnymi. Nie jest to
przymierze na jednà noc, ale na przysz∏oÊç. 

Czego teraz dokonamy, my, obywatele? Co teraz zrobimy,
my, rodziny Czwartego Âwiata, ˝eby nasze miejsca zamiesz-
kania, nasze codzienne ˝ycie, by∏y w koƒcu godne cz∏owie-
czeƒstwa, które w sobie nosimy?

A wy, m∏odzi ludzie, którzy jesteÊcie spragnieni spra-
wiedliwoÊci, spragnieni prawdy, co zrobicie w waszych szko-
∏ach, na waszych uniwersytetach, w waszych domach m∏o-
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dzie˝y? Czy b´dziecie przewodnikami na tej nowej drodze,
na której sprawiedliwoÊç zwyci´˝a nad korzyÊcià w∏asnà, nad
wyzyskiem, a pokój nad wojnà? Na tej drodze, na której
sprawiedliwoÊç i mi∏oÊç sà w koƒcu pojednane? 

Musicie ˝yç przysz∏oÊcià, która jest w waszych r´kach, a
jutrzejszy Êwiat b´dzie nale˝a∏ do was. 

Na spotkaniu z wolontariuszami 
w Mi´dzynarodowym Centrum 
Ruchu ATD Czwarty Âwiat 
w Pierrelaye, 20 sierpnia 1987

Czy Europa jest naprawd´ tà oazà demokracji, jakiej prag-
niemy? Czy jutro ta sama Europa b´dzie nadal miejscem
wykluczenia najubo˝szych? W tym tkwi stawka dnia 17 paê-
dziernika (…), którego obchody sà dzia∏aniem w∏aÊnie na
rzecz tworzenia Europy Praw Cz∏owieka. To w tej pers-
pektywie widzimy naszà rol´.

Ruch stanà∏ tu przed zadaniem, które go przerasta, zaprag-
n´liÊmy zatem w∏àczyç w to wydarzenie wszystkich obroƒ-
ców praw cz∏owieka. Nigdy nie nale˝y zapominaç, ˝e to nie
my wymyÊliliÊmy ten sposób patrzenia na ubogich, my jesteÊ-
my jedynie jego kontynuatorami. (…)

Zastanawiamy si´ równie˝, co b´dzie „po 17 paêdzierni-
ka”, ale przecie˝ Ruch jest dopiero w okresie siewów, a nie
zbiorów. Najwa˝niejszà rzeczà jest nauczanie.

Czy inni sà w stanie zrozumieç nasze czyny, nasze s∏owa,
nasze myÊli? Czy potrafià zgodziç si´ z nami? A jeÊli nie, to
czy potrafià zaakceptowaç ró˝nic´ zdaƒ? Czy umo˝liwiamy
innym przy∏àczenie si´ do nas, prze˝ywanie wraz z nami tej
nadzwyczajnej walki, która zosta∏a nam powierzona? Czy
anga˝owanie wolontariuszy jest naszà podstawowà troskà?
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B´dziemy anga˝owaç innych, tworzyç histori´, tylko wtedy,
gdy nakierujemy dzia∏anie Ruchu na to, co najistotniejsze. 

Najwa˝niejsza w naszym dzia∏aniu jest pasja uczenia si´ i
nauczania. Tworzymy histori´, ofiarujemy najubo˝szym miej-
sce w Êwiecie – tym sà w∏aÊnie obchody 17 paêdziernika.
Nie wolno nam ograniczaç si´ do jednego sektora, do jedno-
stki, do jednego kraju. Musimy zadaç sobie pytanie: czy uczest-
nicz´ w walce ludzkoÊci o to, by by∏o wi´cej wolnoÊci, wi´-
cej braterstwa i równoÊci? I nie wystarczy powiedzieç:
„Dzia∏amy w ruchu rodzin”. Nale˝y wiedzieç, do budowania
jakiego typu rodziny chcemy si´ przyczyniaç. 

Nie jesteÊmy Ruchem, gdzie chodzi o kszta∏cenie si´, jes-
teÊmy Ruchem, gdzie si´ dzia∏a. Ludzie podnoszà g∏ow´ do
góry, bo czujà si´ kimÊ. Ka˝da akcja, jakikolwiek ma cha-
rakter i z kimkolwiek jest podejmowana, musi rodziç w nas
nast´pujàce pytania: Czy moje dzia∏anie tworzy czyjàÊ to˝-
samoÊç? Czy umo˝liwia innym kszta∏towanie osobowoÊci?
Czy dla ludu Czwartego Âwiata jest powodem do dumy z
istnienia? Ka˝de nasze dzia∏anie musi byç budzeniem w
ludziach przynale˝noÊci do spo∏eczeƒstwa, do Êwiata.

Nie obawiajmy si´ jutra. Po∏ó˝my nasz kamieƒ, inni przyj-
dà potraktowaç go d∏utem, wyrzeêbià go lub uczynià z niego
kamieƒ w´gielny.

Na spotkaniu z wolontariuszami 
w Pierrelaye, 21 paêdziernika 1987

Ten dzieƒ [17 paêdziernika] by∏ Êwi´tem spotkania obroƒ-
ców Praw Cz∏owieka, poniewa˝ jednoczeÊnie by∏ Êwi´tem
powiedzenia przez rodziny „NIE” ciàg∏emu poni˝aniu. 

Pozostaje nam teraz zgromadziç rodziny, sprzymierzeƒców i
przyjació∏, ˝eby wszyscy oni byli naturalnymi rozmówcami, tak
aby ten dzieƒ nie sta∏ si´ dniem bez jutra, ale ˝eby sta∏ si´ pier-
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wszym dniem nowego ruchu, jakim pragniemy byç. 
Od trzydziestu lat jesteÊmy ruchem, który broni Praw

Cz∏owieka, jednak musimy znaleêç inny sposób na ich wpro-
wadzenie w ˝ycie, na ich postrzeganie, na ich obron´, na
mówienie o nich. A wszystko po to, ˝eby pomóc naszym
spo∏eczeƒstwom staç si´ naprawd´ nowoczesnymi, to zna-
czy takimi, w których cz∏owiek ma pierwszeƒstwo przed
wszystkim innym. ˚eby to osiàgnàç, musimy stworzyç no-
woczesny ruch, pos∏ugujàcy si´ nowoczesnym j´zykiem,
korzystajàcy z nowoczesnych mo˝liwoÊci dzia∏ania. Jednym
z naszych wymogów jest, abyÊmy byli przesiàkni´ci Pra-
wami Cz∏owieka, aby one trwale odnawia∏y si´ w naszym
˝yciu, aby nasze teksty, i wszystko co pokazujemy, by∏o wy-
razem jutra, nie tyle wymarzonego, ile w∏aÊnie urzeczy-
wistnianego. 

Pragniemy, aby to zgromadzenie obroƒców Praw Cz∏o-
wieka by∏o dla rodzin intensywnym czasem, dzi´ki któremu
otworzà si´ przed nimi nowe perspektywy. A jedynà wartà
staraƒ perspektywà jest skoƒczenie z pomocà spo∏ecznà i
zwyci´stwo Praw Cz∏owieka. 

Na spotkaniu z wolontariuszami 
w Pierrelaye, 14 grudnia 1987

JesteÊmy ludêmi Praw Cz∏owieka, co oznacza, ˝e jesteÊmy
ich Êwiadkami.(…)

Musimy równie˝ walczyç o to, ˝eby Prawa Cz∏owieka nie
by∏y ju˝ wi´cej poddawane pod dyskusj´, co niestety ciàgle
ma miejsce. Je˝eli dobrze si´ przys∏uchacie tym wszystkim
przemowom, zobaczycie, ˝e powraca si´ w nich do idei
pomocy spo∏ecznej, pos∏ugujàc si´ tym samym j´zykiem, co
poprzednimi laty.
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Wobec tego uporczywego i powtarzajàcego si´ rok po roku
stanu rzeczy, kiedy nikt nie bierze na siebie odpowiedzial-
noÊci, my nadal uwa˝amy siebie za obroƒców Praw Cz∏owieka.
Jestem szcz´Êliwy, ˝e pieniàdze, które otrzymaliÊmy w tym
roku na realizacj´ programu „Skrajne ubóstwo a niestabil-
noÊç ekonomiczno-spo∏eczna”, zostanà przeznaczone na dzia-
∏alnoÊç kulturalnà. Naprawd´, musi nam si´ udaç wyraziç,
kim jesteÊmy. (…)

Niemo˝liwe by∏oby twórcze prze˝ycie minionych trzy-
dziestu lat i tych, które nadejdà, gdybyÊmy nie mieli Êwia-
domoÊci, ˝e nasze dzia∏anie musi si´ skupiaç wokó∏ Praw
Cz∏owieka. 

Akcja, którà prowadzimy, ma na celu uÊwiadomienie zna-
czenia Praw Cz∏owieka i ich zastosowanie w ˝yciu przez naj-
ubo˝szych. Prowadzimy naszà dzia∏alnoÊç nie po to, ˝eby bro-
niç praw ludzi, ale po to, ˝eby ludzie sami bronili swoich
praw, i to nie tylko dla siebie, ale równie˝ dla innych. Jest to
coÊ w rodzaju nauczania i ca∏a akcja musi byç na to nakie-
rowana. 

W raporcie Rady Ekonomiczno-Spo∏ecznej wystàpiliÊmy
z apelem o nauczanie o Prawach Cz∏owieka od najm∏od-
szych lat. Jednak mam ÊwiadomoÊç, ˝e ten raport wyprzedza
swój czas o dwadzieÊcia lat.  
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