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Język inkluzywny na nowo odkryty –  
papieskie zadanie dla Kościoła XXI wieku

ks. dr Rafał Kowalski
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Możliwość wystąpienia w tak szacownym miejscu i w tak 
doskonałym gronie sprawia, że pomimo znacznie ograni-
czonego czasu pragnę na ręce organizatorów złożyć serdecz-
ne podziękowania za zaproszenie na dzisiejszą konferencję, 
co niniejszym czynię. Jest to dla mnie tym bardziej intry-
gujące przeżycie, że temat, który został mi zadany, a który 
Państwo przed chwilą usłyszeliście, znalazł się w kręgu mo-
ich zainteresowań, zanim kard. Bergoglio został wybrany 
na Stolicę Piotrową. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że 
papież Franciszek ze swoim przesłaniem stał się w jakimś 
sensie dla mnie odpowiedzią na pytania, które stawiałem 
sobie i swoim studentom w ramach zajęć z homiletyki na 
Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Coraz więcej samotnych graczy

Źródłem tego pytania była lektura dzieł amerykań-
skiego politologa i socjologa, którego w tym miejscu – my-
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ślę – nie muszę szerzej przedstawiać. Chodzi mianowicie 
o Roberta Putnama i wprowadzoną przez niego kategorię 
Bolwing Alone, co jest oddawane polskim zwrotem „samotna 
gra w kręgle”. Na podstawie własnych badań Putnam prze-
konywał o zmniejszającym się kapitale społecznym Stanów 
Zjednoczonych oraz upadku ducha wspólnoty.

Trudno w tym miejscu szczegółowo omawiać opisane 
przez niego kierunki zmian zauważalne w społeczeństwie. 
Wystarczy powiedzieć, że wszystkie jednoznacznie potwier-
dzają istnienie pewnego kryzysu, którego symptomami są 
pokusy i naciski, zmierzające do odseparowania się jednostki 
od wspólnoty. Wartością staje się niezależność i poleganie na 
sobie. To właśnie indywidualizm ma zapewnić człowiekowi 
sukces życiowy, w związku z czym jest uznawany sam w so-
bie za cnotę. Ludzie są wychowani w duchu ostrej rywaliza-
cji, a jednocześnie od najmłodszych lat przyzwyczajani do 
lekkiego traktowania spraw rodziny, Kościoła, społeczności 
lokalnej, a nawet narodu. Tracą świadomość bycia członkiem 
pewnej wspólnoty. Zanika w nich również poczucie obowiąz-
ku wobec reszty społeczeństwa. Jedyne, czego pragną, to od-
ciąć się od niego i zamknąć w pilnie strzeżonych osiedlach, 
ośrodkach badawczych, biurach czy firmach1.

Charakteryzując Kościół w Stanach Zjednoczonych, so-
cjolog pisze:

z zewnątrz instytucjonalny gmach może się wydawać nie-
mal nietknięty – niewielki spadek liczby wiernych, przy-
należność formalna tylko minimalnie mniejsza itd. (…) 

1 R. N. Bellah i in., Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie 
po amerykańsku, przeł. D. Stasiak, P. Skurowski, T. Żyro, Warszawa 2007, 
s. 30–43.
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Żadna z grup wiekowych Amerykanów na przestrzeni lat 
nie zredukowała radykalnie swojego uczestnictwa w prak-
tykach religijnych, jednak każda kolejna generacja uczest-
niczy w nich rzadziej niż pokolenie rodziców. Powolne, lecz 
nieuchronne zastępowanie jednej generacji przez następną 
powoduje stopniowy i nieuchronny spadek ogólnonarodo-
wego zaangażowania religijnego2.

Dalej mamy opis kształtowania się i rozwijania tzw. „reli-
gijności sprywatyzowanej”, osadzonej w sferze osobistej. Jak 
zauważa Putnam, może być ona istotna moralnie i satysfak-
cjonująca psychologicznie, ale niesie znacznie mniejszy kapi-
tał społeczny. Chociaż bowiem ludzie zdają się być religijni, 
to jednak nie czują się przywiązani do określonej wspólnoty 
wiernych. Co więcej – tego typu religijność nie potrzebuje 
wsparcia wspólnoty. Owszem, może jakoś kształtować po-
stawy osobiste, ale nie jest wyznaniem wspólnym. Mamy 
do czynienia z wierzącymi, ale już nie przynależącymi3. Stąd 
trudno się dziwić stawianej przez Putnama puencie, która 
brzmi: „musimy na nowo stworzyć więzi między sobą”4.

Wyzwanie dla Kościoła

Przejście do porządku dziennego nad tymi zarzutami 
byłoby w kontekście Kościoła przyznaniem się do poraż-
ki. Przecież sam termin ecclesia, tłumaczony na język pol-

2 R. D. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspól-
not lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przeł. P. Sadura, S. Szymański, 
Warszawa 2008, s. 122.

3 R. D. Putnam, Samotna gra w kręgle…, dz. cyt., s. 124–126.
4 R. D. Putnam, Samotna gra w kręgle…, dz. cyt., s. 49.
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ski jako „kościół”, oznacza ni mniej, ni więcej, tylko: „spo-
łeczność”, „zabranie” czy „zgromadzenie”. Zatem do istoty 
Kościoła należy gromadzenie w jedno. I na pewno środkiem 
do tego jest słowo, które nie tyle ma informować i poszerzać 
wiedzę na temat tego, w co Kościół wierzy, ile udzielać sa-
mego Boga, zwoływać ludzi i zapraszać do wspólnoty. Tak 
widzi to zarówno Stary Testament, ukazując Izraela jako 
qahal Jahwe, jak i autorzy tekstów nowotestamentalnych, 
którzy mówią o Kościele Bożym – ludzie powołanym i zwo-
łanym przez Boga. Przy czym nie oznacza to, że poszcze-
gólne osoby same przyłączają się do wspólnoty, ale to Bóg 
jest tym, który przez swoje słowo zwołuje Kościół jako lud 
i jednoczy go w jednej wierze.

Zresztą św. Paweł w Liście do Koryntian, mówiąc o za-
daniach apostolskich, zwraca uwagę na zleconą Kościołowi 
przez Boga „posługę jednania” i dane Mu „słowo jednania”. 
Jest tam użyty ciekawy termin katallage, przy którym słow-
nik odsyła nas do dwóch terminów: kata i allos, czyli dosłow-
nie „ku innemu”, „ku drugiemu”. Można zatem powiedzieć 
– i nie będzie w tym nadużycia, że zadaniem Kościoła jest 
wychodzenie ku drugiemu (ku innemu), a sposobem jego 
realizacji będzie właśnie słowo, które stanie się słowem jed-
nania.

Zdecydowana większość opracowań dotyczących języka 
używanego w Kościele zwraca uwagę na konieczność komu-
nikowania słowa Bożego w sposób dostosowany do możli-
wości percepcyjnych słuchacza. Chodzi przede wszystkim 
o uwzględnienie stopnia rozwoju intelektualnego, emocjo-
nalnego czy religijnego osób, do których się przepowiada.
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Uwzględnia się w tych opracowaniach wyniki badań czy-
nionych na polu teorii komunikacji wraz z całym działem 
tzw. orientacji na słuchacza, a więc zwrócenia uwagi na to, 
jakim językiem najłatwiej będzie wyjaśnić słowo Boże w taki 
sposób, by nie tylko zostało zrozumiane, ale by zafascyno-
wało słuchacza i zachęciło do wprowadzania w życie usły-
szanych treści. Przestrzega się przed stosowaniem termino-
logii, jakkolwiek poprawnej, to jednak oczywistej wyłącznie 
dla wąskiego kręgu odbiorców. Zachęca do precyzyjnego 
doboru słownictwa, w taki sposób, by słuchaczowi nie dać 
możliwości dyspensowania się od usłyszanych prawd i tłu-
maczenia się ich niezrozumieniem. I trudno polemizować 
z powyższymi postulatami.

Inny aspekt poruszany w tym kontekście w literaturze 
dotyczy przyjęcia biblijnego stylu w głoszeniu słowa Bożego. 
Nie tyle chodzi tutaj o sam fakt, iż Pismo Święte stanowi 
źródło przepowiadania, ile o to, że Biblia ukazuje i przy-
bliża rzeczywistość wiary nie w formie pojęć i definicji, ale 
w postaci obrazów. Czeski ksiądz Tomáš Halík zauważył, że 
Jezus Chrystus, pragnąc przybliżyć słuchaczom, czym jest 
Boże miłosierdzie, nie rozpoczął od zdefiniowania termi-
nów: „Bóg” czy „miłosierdzie”, ale od opowiadania historii, 
które przypominały żydowskie anegdoty.

Jednak w kontekście naszych rozważań musimy uczynić 
krok dalej. Można bowiem bez większego wysiłku wyobra-
zić sobie sytuacje, w których pomimo tego, że terminologia 
stosowana przez głoszącego słowo jest doskonale znana słu-
chaczom i dobrze przez nich rozumiana, obrazy są w stanie 
przybliżyć omawianą rzeczywistość w sposób jasny dla słu-
chających, a jednak głoszone słowo nie spełnia swojej roli, 
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tzn. nie buduje wspólnoty, wręcz przeciwnie – sprawia, że 
coraz mniejsza liczba słuchających czuje się częścią danego 
zgromadzenia liturgicznego.

Franciszek jako przewodnik

I właśnie tutaj swoistego rodzaju objawieniem (objawie-
nie w sensie odkrycia tego, co długi czas pozostawało zasło-
nięte) jest dla mnie przesłanie papieża Franciszka. Być może 
niektórzy się zdziwią, ale ponieważ czas mi nie pozwala, by 
szeroko przywoływać fragmenty papieskich wypowiedzi, za-
trzymam się na jednym tekście. Mam na myśli adhortację 
Amoris laetitia.

Odnoszę wrażenie – i mam nadzieję, że nie tylko ja – iż 
tekst ten od strony inspiracji homiletycznych został niemal 
całkowicie przemilczany. A jeśli do dziś tylko ja miałem takie 
wrażenie, to wierzę, że po tym spotkaniu będzie nas więcej.

Wszelkie dyskusje związane z tym dokumentem zda-
wały się iść w stronę kontrowersji dotyczących możliwości 
dopuszczenia osób żyjących w niesakramentalnych związ-
kach do Komunii Świętej, podczas gdy sam dokument niesie 
o wiele bogatszą treść.

Już tłumaczę, co mam na myśli. W kilku przynajmniej 
miejscach papież Franciszek zachęca w Amoris laetitia do 
realizowania duszpasterstwa, które byłoby pełne miłości 
zawsze gotowej zrozumieć człowieka, przebaczyć mu, towa-
rzyszyć, czekać, a przede wszystkim (uwaga!) „włączać”5.

5 Por. Franciszek, adhort. Amoris laetitia (dalej: AL), 293, 294, 310–312.
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Papież wyraźnie podkreśla, że ludzie Kościoła (zatem 
także głosiciele słowa Bożego) powinni kierować się w swo-
ich działaniach duszpasterskich (do których niewątpliwie 
należy posługa Słowa) „logiką integracji”, pozwalając do-
świadczyć wszystkim, że „Kościół jest matką, która ich za-
wsze przyjmuje, troszczy się o nich z miłością i wspiera ich 
na drodze życia”6. Zaleca przy tym unikania osądów, które 
by nie uwzględniały złożoności sytuacji oraz cierpienia lu-
dzi z powodu stanu, w jakim się znaleźli. Ojciec święty pod-
kreśla, że w posłudze duszpasterskiej „chodzi o włączenie 
wszystkich” i o „pomoc w znalezieniu każdemu jego sposobu 
uczestnictwa we wspólnocie kościelnej, aby czuł się przed-
miotem niezasłużonego, bezwarunkowego i bezinteresow-
nego miłosierdzia”7, a także poleca „zachować szczególną 
uwagę, aby zrozumieć, pocieszyć, włączyć, unikając na-
rzucania zestawu norm, jakby były ze skały, zyskując taki 
efekt, że ludzie czują się osądzeni i porzuceni”. Ewangelii 
bowiem – jak przekonuje ojciec święty – nie można „zdok-
trynizować, zamieniając ją w martwe kamienie, by rzucać 
nimi w innych”8.

Z dokumentu jasno wynika, że zatrzymanie się 
w Kościele jedynie na oskarżaniu zastanego i zauważonego 
zła, tudzież narzucanie siłą władzy, norm moralnych nie-
wiele jest w stanie zdziałać w życiu słuchaczy. Raczej chodzi 

6 AL, 299. Por. AL, 296.
7 AL, 297. W tym samym punkcie Franciszek daje do zrozumienia, 

że w przypadku osób afiszujących się ze swoim grzechem nie wolno rezy-
gnować z głoszenia prawdy Ewangelii i wezwania do nawrócenia. „Nawet 
jednak dla takiej osoby – jego zdaniem – może istnieć jakiś sposób uczest-
nictwa w życiu wspólnoty”.

8 AL, 49.
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o wskazanie motywacji, przyczyn konkretnych działań, na-
zwanie po imieniu łaski obecnej w życiu słuchaczy i takim 
ukazaniu tego, czym zostali obdarowani przez Boga, by 
spontanicznie chcieli na to obdarowanie odpowiedzieć.

Franciszek zauważa, że to „nasz sposób prezentacji” 
chrześcijaństwa i „sposób traktowania ludzi” są przyczyną 
takiego ich zachowania, na które często narzekamy9. Jak 
mówi w innym miejscu – ludzie nie mają problemów z przy-
jęciem Ewangelii. Mają problem z przyjęciem sposobu, 
w jaki ta Ewangelia jest prezentowana. A już centrum tych 
rozważań jest stwierdzenie o konieczności unikania w Kościele 
wszelkiego języka i postawy, które dałyby odczuć ludziom, że 
są dyskryminowani.

Czas na retorykę empatii

Język, który nie dyskryminuje, ale włącza, to właśnie 
ów tytułowy język inkluzywny. Nie jest to temat nowy 
także w polskiej teologii. Był on podejmowany w pracy ks. 
Henryka Sławińskiego, prezentującej rozwój homiletyki 
w Stanach Zjednoczonych po Soborze Watykańskim II10. 
Ksiądz Sławiński, charakteryzując język inkluzywny, uka-
zywał go jako „zawierający słowa potwierdzające równość 
i godność każdej osoby, niezależnie od rasy, płci, wyznania, 
wieku, możliwości czy umiejętności”11.

9 AL, 36.
10 H. Sławiński, Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach 

Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim, Kraków 2008.
11 H. Sławiński, Między ciągłością a zmianą…, dz. cyt., s. 134.
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Przywoływał przy tym dokument Konferencji Epis-
kopatu Stanów Zjednoczonych poświęcony przepowiadaniu 
słowa Bożego podczas niedzielnych Eucharystii12. Biskupi 
amerykańscy zwracali w nim uwagę na spore zróżnicowanie 
uczestniczących w mszach świętych wiernych. Biorą w nich 
udział „mężczyźni i kobiety, starsi i młodzi, ci, którym się 
powiodło, i ci, którzy ponieśli porażkę, radośni i osamot-
nieni, gorliwi i oziębli, silni i słabi”13 – czytamy. To pociąga 
za sobą konieczność takiej wrażliwości kaznodziei, by jego 
słowa nie były odbierane przez słuchaczy jako wyłączające 
jakąkolwiek grupę ze wspólnoty. W praktyce oznacza to do-
bór słownictwa, obrazów i symboli bliskich różnym grupom 
wiernych, zwrócenie uwagi na styl przemawiania, a także 
na różnice wynikające ze statusu społecznego słuchaczy, 
ich poglądów politycznych oraz przynależności do różnych 
grup etnicznych, kulturowych czy społecznych. Kaznodzieja 
powinien używać takiego języka, który będzie wyrażał sza-
cunek wobec każdego uczestnika liturgii, akceptację dla jego 
godności i nie będzie zdradzał jakichkolwiek uprzedzeń wo-
bec osób czy grup społecznych14.

12 FYTH. [proszę rozwinąć skrót]
13 FYTH, s. 5.
14 H. Sławiński, Między ciągłością a zmianą…, dz. cyt., s. 138–141. Por. 

L. A. Tagle, Ludzie Wielkiej Nocy, przeł. M. Chojnacki, Kraków 2014, s. 64–
65: „Nikt ze zgromadzonych nie powinien czuć się samotny, wyizolowa-
ny czy lekceważony. Jedną z oznak mocy imienia Jezusa jest cechujące 
Jego uczniów głębokie poczucie przynależności. Życzliwość jaką pierwsi 
chrześcijanie okazywali sobie podczas swych zebrań, zaskarbiła im z kolei 
przychylność wielu ludzi, dzięki czemu ich wspólnota wciąż się rozrastała 
(…). W czasach, gdy tak wielu ludzi czuje się samotnych i opuszczonych, 
Kościół powinien być świadkiem jedności, która łączy i przełamuje osa-
motnienie”.
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Niestety rozważania homiletyczne dotyczące języka, 
który by nie wykluczał, a włączał, na polskim gruncie zo-
stały zakończone. Rozwijali je raczej filologowie, a należy do 
nich m.in. prof. Michał Głowiński. Jakkolwiek w żadnej ze 
swoich prac nie odnosi się on bezpośrednio do ewangeliza-
cji, to jednak ich wyniki są w kontekście naszych rozważań 
niezwykle cenne. Cechy języka inkluzywnego odnajdujemy 
w retoryce, którą on określa mianem retoryki empatii, sto-
jącej w opozycji do retoryki nasyconej agresją15.

W kontekście tego, co mówi papież Franciszek, wydaje 
się zasadne postawienie znaku równości pomiędzy retoryką 
empatii a językiem inkluzywnym oraz postulowanie wpro-
wadzenia właśnie retoryki empatii na pewno do kaznodziej-
stwa, a może także do innych form nauczania Kościoła.

W tym kontekście język ludzi Kościoła, nawet jeśli po-
dejmuje polemikę lub wykazuje błąd osobie, instytucji, orga-
nizacji tudzież krytykuje prądy myślowe, powinien wykazy-
wać pewne zrozumienie dla drugiej strony oraz uznawać, że 
to, co mówią stojący „po drugiej stronie”, nie jest wynikiem 
ich złej woli, podłych i godnych potępienia gier. Raczej na-
leży przynajmniej w stopniu minimalnym zrozumieć racje 
tego, z kim polemizujemy. Wówczas oczywiste się stanie, 
że nienawiść i pogarda nie będą miały prawa dominować 
w tych wypowiedziach16.

Podstawowym kryterium pozwalającym odróżnić język 
inkluzywny od ekskluzywnego (wykluczającego) będzie za-
tem stosunek mówiącego do osób, których postępowanie 

15 M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Kraków 
2009, s. 236.

16 M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze…, dz. cyt., s. 237.
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bądź poglądy on ocenia. W drugim przypadku będą oni trak-
towani jak pozbawieni racji wrogowie, których trzeba za po-
mocą wszelkich możliwych środków zdezawuować albo na-
wet zniszczyć. Wyklucza się z góry wszelkie wysiłki zdążają-
ce do zrozumienia postaw czy pomysłów innych, przy czym 
niezbywalnym elementem tego języka jest wprowadzanie 
podziałów dychotomicznych, wyrażanych w przeciwstawie-
niu: „my – oni”. Często ci, którzy są po drugiej stronie, zo-
stają oskarżeni o podstępne działanie na naszą szkodę17.

Wartą odnotowania cechą retoryki agresji jest fakt, iż 
rzadko zwraca się ona do tych, którzy stali się jej przed-
miotem. Najczęściej o tych osobach się mówi, te osoby się 
oskarża, rozbudza nienawiść do nich. Nie próbuje się na-
wiązać z nimi jakiegokolwiek kontaktu, podjąć dialogu, nie 
ukazuje się ich jako partnerów ani nie stara się przeciągnąć 
ich na swoją stronę. Pozwala się raczej na kompromitowanie 
ich, ocenianie, a często i poniżanie, przy czym wszystko, co 
można powiedzieć na ich temat, ma świadczyć przeciw nim. 
Nie ma prawa pojawić się nic, co mogłoby zniuansować oce-
nę lub nieznacznie złagodzić obraz18.

W tej retoryce, jeśli podejmuje się tematykę własnej 
wspólnoty, to raczej w kontekście jej pożądanej reakcji na 
postępowanie strony przeciwnej. Dominują tutaj rzeczow-

17 M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze…, dz. cyt., s. 237–245. 
Szerzej zob. S. Kowalski, M. Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie niena-
wiści, Warszawa 2003. Autorzy przeanalizowali 630 zapisów zamieszcza-
nych w różnych czasopismach pod kątem występowania nienawistnych 
treści, podkreślając, że tym, co najbardziej uderza, jest gotowość autorów 
do czynienia rozróżnień, wszechogarniająca pasja dzielenia świata. Przy 
czym górują tutaj rozróżnienia „swój – obcy”, „nasze – cudze”.

18 M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze…, dz. cyt., s. 243–246.
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niki odsłowne, obrazujące konkretne działanie. Wrogowie 
knują, jątrzą, deptają trud, są przeciw. Na ogół rzadko wia-
domo, jakie podmioty wykonują dane czynności. Wiadomo 
natomiast, że są to osoby, które należy zwalczać. Używane 
słowa są przede wszystkim nośnikami emocji. Mają budzić 
konkretne nastawienie wobec pewnej kategorii ludzi. Dba 
się przy tym o to, by język utrwalał istniejące bądź narzuco-
ne podziały, na których zależy przemawiającemu19.

Cechą charakterystyczną języka agresji jest ukazywanie 
świata jako terenu nieustannej konfrontacji ideologii, sys-
temów, określonych stanowisk. Często są one oddawane za 
pomocą etykiet, niekoniecznie zrozumiałych dla słuchaczy. 
Sugeruje się jednak, iż owe prądy dążą do tego, by zaszkodzić 
nie tylko „naszej grupie”, ale także całemu społeczeństwu. 
Zarzuca się im, że dla własnych korzyści przeciwstawiają 
się dobru wspólnemu, oskarżając przy tym różnego rodzaju 
„aparaty propagandy” o sprzyjanie owym przeciwnikom20.

Oczywiście są sytuacje wykluczające stosowanie retory-
ki empatii i przypadki, których nie da się traktować empa-
tycznie. Tutaj raczej zastosowanie powinny znaleźć wska-
zania papieża Franciszka z Orędzia na 50. Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu Komunikacja i Miłosierdzie 
– owocne spotkanie, w którym ojciec święty zauważa, że 
konieczność osądzenia sytuacji grzechu nie usprawiedli-
wia osądzania ludzi. Dodaje przy tym, że zadaniem paste-
rzy Kościoła jest ostrzeżenie tych, którzy popełniają błędy, 

19 J. Karpiński, Mowa do ludu. Szkice o języku polityki, Londyn 1984, 
s. 19–20, 23, 65, 74.

20 J. Karpiński, Mowa do ludu…, dz. cyt., s. 45–46.



jednak nawet w sytuacji zdecydowanego potępiania zła nie 
wolno zrywać relacji i komunii z drugim człowiekiem21.

Stwierdzenie papieża: „chciałbym, aby nasz sposób ko-
munikowania się, a także nasza posługa pasterzy w Kościele 
nigdy nie wyrażały wyniosłej pychy triumfu nad wrogiem 
ani też nie upokarzały tych, których mentalność świata uwa-
ża za przegranych, tych których trzeba odrzucić”22 – w kon-
tekście naszych rozważań nabiera charakteru dyrektywy.

Pozwala to na wysunięcie wniosków, iż każdy przema-
wiający w imieniu Kościoła zobowiązany jest na tyle staran-
nie dobierać słowa i gesty, by przezwyciężać nieporozumie-
nia, budować pokój, zgodę, przerzucać mosty między ludź-
mi, rodzinami, grupami społecznymi, narodami, powodo-
wać rozwój komunii i nigdy nie wyobcowywać ze wspólnoty 
tych, których pragnie doprowadzić do nawrócenia23.

21 Franciszek, Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie, Orędzie 
na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, http://www.
paulus.org.pl/217,50-dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-2016 (dostęp: 
8.06.2017).

22 Komunikacja i Miłosierdzie…, dz. cyt.
23 Komunikacja i Miłosierdzie…, dz. cyt.
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