
 

 

Jubileusz jest okazją do podsumowania dokonań jubilata. By w pełni oddać sprawiedliwość 

ks. Adamowi Bonieckiemu, nie wystarczy jeden jubileusz, ma ich w tym roku aż pięć i każdy 

wskazuje na inny aspekt jego działalności.  

Pół wieku temu po raz pierwszy na łamach Tygodnika Powszechnego ukazał się tekst ks. 

Bonieckiego. I trudno sobie dziś wyobrazić numer tego pisma pozbawiony jego mądrych 

tekstów, inspirujących i zachęcających czytelnika do wysiłku intelektualnego. Ks. Boniecki 

jest towarzyszem w drodze do odkrywania prawdy, który idzie obok a nie przed 

poszukującym swojej drogi. Nie unika żadnych tematów, rzetelnie przyglądając się sprawie z 

każdej strony i starając się zrozumieć swoich adwersarzy. Jego publicystyka oparta jest o 

fundament tożsamości chrześcijańskiej i kapłańskiej, jednak trudno w tekstach ks. 

Bonieckiego znaleźć słowa potępienia dla osób o innym światopoglądzie, mentorskiego tonu, 

czy lekceważenia cudzych opinii.  

Po śmierci Jerzego Turowicza, współzałożyciela i wieloletniego redaktora naczelnego 

„Tygodnika Powszechnego”, ks. Adam Boniecki 15 lat temu zastąpił go na tym zaszczytnym 

stanowisku. Pismo to od siedmiu dekad jest ważnym miejscem debat o polskiej 

rzeczywistości, roli religii i Kościoła katolickiego w życiu człowieka i całego społeczeństwa, 

platformą ścierania się różnych poglądów i poszukiwania odpowiedzi na istotne pytania. 

Publikowały na łamach Tygodnika tak nietuzinkowe osobistości jak ks. Karol Wojtyła – 

późniejszy św. Jan Paweł II, ks. prof. Józef Tischner, Władysław Bartoszewski czy Zbigniew 

Herbert, swoje wiersze na stronach pisma zamieszczał noblista Czesław Miłosz. Tygodnik, 

szczycący się swoją historią i głęboko osadzony w tradycji, pod kierownictwem ks. 

Bonieckiego wkroczył w XXI wiek.  

W kierowaniu Tygodnikiem ks. Bonieckiemu pomogło doświadczenie zdobyte na stanowisku 

redaktora naczelnego innego tytułu - 35 lat temu objął stanowisko redaktora naczelnego 

polskiej edycji „L’Osservatore Romano” – pisma skupiającego się na Magisterium Kościoła 

katolickiego i działalności papieża. Ten rys zainteresowania nie tylko tym, co na naszym 

podwórku, widać w działalności publicystycznej Jubilata.  

Ks. Adam Boniecki jest autorem wielu książek, a pierwsza z nich, pod tytułem, którym 

można scharakteryzować jego działalność publicystyczną: „Rozmowy niedokończone”, 

ukazała się 40 lat temu. Kolejne tytuły wiele mówią o filozofii życiowej Autora, np: 

„Vademecum generała czyli czego nie robić i co robić kiedy władza wpadnie ci w ręce”, 

„Trzeba czasem zażartować : alfabet księdza Bonieckiego”, czy „Lepiej palić fajkę niż 

czarownice”.  

Dostojny Jubilat kończy w tym roku 80 lat. Jego bogaty życiorys pełen jest zaskakujących 

zwrotów, które ks. Boniecki przyjmuje z pogodną twarzą i niezmienną wiarą w to, że każdy 

człowiek jest zdolny do czynienia dobra, jeśli da mu się kolejną szansę. Spokój, życzliwość 

dla świata i ludzi, mądrość i niezmienna ciekawość, która każe poszukiwać odpowiedzi, 

zamiast przekonywać do własnej racji, połączona z głęboką wiarą i pokornym przeżywaniem 

swojego kapłaństwa, tworzą nietuzinkową postać. Dziękując Jubilatowi za kilka dekad, w 

których jego głos był punktem odniesienia w publicznym dyskursie, życzymy – może bardziej 



sobie, niż jemu – by nadal brzmiał wyraźnie, dodawał otuchy, inspirował i wskazywał 

kierunek.   

W imieniu Adwokatury  

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej 

 

 


