
Adam Jarubas o nadchodzących świętach i niepokoju, który czuć wokół nas, o konieczności ochrony klimatu, o walce z rakiem 
oraz o nadziei, którą daje praca z młodzieżą.

Zbliżają się święta. Czy będą dla 
Pana radosne?
Święta Bożego Narodzenia zawsze 
kojarzyły mi się z radością i nadzie-
ją. Mam nadzieję, że tegoroczne też 
przyniosą te uczucia, choć póki co  
w powietrzu czuć bardziej poczucie 
niepewności i jakąś obawę, co przy-
niesie kolejny rok.

Nie brzmi to zbyt optymistycznie…
Mam wrażenie, że jest wiele przyczyn 
niepokoju, który czujemy jako społe-
czeństwo, wewnątrz, w sobie. 
To już prawie dwa lata walki z pan-
demią i końca tej walki nie widać, 
do tego napięta sytuacja na naszej 
wschodniej granicy i coraz bardziej 
realny konflikt zbrojny pomiędzy Ro-
sją a Ukrainą. Nie napawa to optymi-
zmem…

się święta, powinniśmy się starać 
być wspólnotą, więc nie chcę zbyt-
nio narzekać na rządzących, ale ten 
drastyczny wzrost cen to wina spóź-
nionych decyzji rządu oraz NBP, któ-
ry działa pod dyktando władzy PiS. 
Efekty, niestety, widzimy w portfe-
lach, a na początku roku może być 
jeszcze gorzej. Wzrost cen uderza naj-
bardziej w najuboższych.

Wspomniał Pan o wspólnocie  
– a przy stołach wigilijnych wiele ro-
dzin będzie podzielonych, również 
przez polityczne podziały.
Oby tak nie było. To prawda,  
że w ostatnich latach dzielenie Pola-
ków jest metodą sprawowania władzy  
i zdobywania poparcia. Celuje w to 
m.in. TVP. Ale nie patrzmy na to, 
nie rozmawiajmy o polityce przy 
wigilijnych stołach. Lepiej powspo-
minać dawne czasy, sięgnąć do al-
bumów z rodzinnymi zdjęciami, 
przypomnieć sobie przodków, posłu-
chać o nich wspomnień, opowieści,  
czy też pośpiewać wspólnie kolędy. 
Jakie więc życzenia na Święta Boże-
go Narodzenia i Nowy Rok chciałby 
pan złożyć?
Wszystkim życzę spokojnych świąt, 
pobycia z rodziną, oderwania się od 
dnia codziennego. I aby na nowo na-
rodziła się w nas nadzieja. A Nowy 
Rok? Życzę nam wszystkim, aby był 

Wszystkim życzę 
spokojnych świąt, 
pobycia z rodziną, 
oderwania się od dnia 
codziennego.  
I aby na nowo narodziła  
się w nas nadzieja.

spokój za naszą wschodnią granicą, 
aby nie nastąpiła eskalacja napięcia. 
I oczywiście, abyśmy wspólnie mogli 
cieszyć się z powrotu normalności 
w codziennym życiu, aby pandemia 
została pokonana – a to oczywiście 
zależy też od nas, czy większość spo-
łeczeństwa zaszczepi się. I życzę też 
najważniejszego – miłości dla najbliż-
szych i miłości od najbliższych. 

Rozmawiała Ewelina Gabryś

Zbliżają się święta, 
powinniśmy się starać 
być wspólnotą

Wywiad z Adamem Jarubasem
Przed świętami Polacy najbardziej 
narzekają na drożyznę w sklepach.
Tak, to kolejna rzecz, która powodu-
je, że bardzo wielu Polaków z niepo-
kojem patrzy w przyszłość. Zbliżają 
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Młodzi otwarci na Europę. Pierwsza edycja Europejskiej 
Akademii Młodych Liderów Wsi już za nami!

Cykl warsztatów, który zaproponowaliśmy mło-
dym ludziom, pozwolił im poznać własne moż-
liwości, cele i wewnętrzne motywacje, a także 
rozwijać kompetencje przyszłości. 
Nasi specjaliści zachęcali do refleksji nad kształ-
towaniem własnej kariery. Rozmawialiśmy także 
o tym, w jakie działania warto inwestować swój 
czas oraz o tym, jak reagujemy na różne zmiany. 
Wspaniale było obserwować, jak młodzi angażu-
ją się dyskusje oraz kreują swoje własne projekty. 
Jak mówią nasi uczestnicy, Warsztatownia sta-
ła się bodźcem do pozostawienia swojej strefy 

komfortu i wyruszenia w drogę ku roz-
wojowi i samorealizacji. Wielu mło-
dym pozwoliła się bardziej otworzyć  
i uwierzyć we własne możliwości  
- a to ogromna wartość we współcze-
snym, niełatwym świecie. 
Dziękuję wszystkim za uczestnictwo 
w warsztatach i zapraszam kolejne 
osoby do udziału w następnych edy-
cjach Warsztatowni.

Do zobaczenia!
Adam Jarubas

Zawsze wierzę w młodych ludzi, w ich potencjał, z uwagą słucha-
jąc, co mają do powiedzenia, jakie mają pomysły, plany. Mimo 
wszystko, kiedy rok temu uruchamiałem program Warszta-
townia, nie spodziewałem się tak wspaniałej reakcji młodzieży.  
Podsumowując ten czas, mogę powiedzieć - mamy to! 
Warsztatownia się przyjęła i inspiruje do działania kolejne osoby!

Mnóstwo inspiracji, godziny dyskusji, wielkie plany i niesamowi-
ta energia – tak można podsumować pierwszą świętokrzyską edycję  
Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi, która odbyła się na przełomie 
września i października br. Ten wyjątkowy projekt, zorganizowany przez 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundację Kuźnica 
im. Hugona Kołłątaja, stał się dla młodych osób motywacją do działania  
i realizacji własnych pomysłów. Był to także czas nawiązywania nowych 
relacji i przyjaźni.

- Warsztaty, które odbyły się na kie-
leckiej Karczówce, dotykały różnych 
tematów: pozyskiwania środków na 
działalność na obszarach wiejskich i 
aktywizacji środowisk lokalnych, au-
toprezentacji, współpracy z mediami 
- mówi europoseł, Adam Jarubas.  
I zauważa: Ta 50-tka młodych, otwar-
tych ludzi z energią do zmieniania 
świata wokół siebie, dyskutowała  
o możliwościach realizacji samych sie-
bie, walki o lepsze warunki życia, wy-
korzystywania szans, które daje Unia 
Europejska.
Interesujące wykłady, doświadcze-
ni mówcy i działacze, a także praca  
w grupach pozwoliły uczestnikom 
spojrzeć na polską wieś w szerszej 
perspektywie, pokazały nowe możli-
wości i kierunki rozwoju małych, lo-
kalnych społeczności. 
W tym roku, również dzięki Aka-
demii, powstało 11 Klubów Euro-
pejskich, które są doskonałą szansą  
dla młodych ludzi, z energią i pasją  
do działania. Przed członkami klu-

bów otwierają się możliwości re-
alizacji własnych pomysłów przy 
wsparciu Unii Europejskiej. Ta-
kie osoby stają się motorem zmian  
w swoich regionach i udowadniają,  
że chcieć oznacza móc.  
Adam Jarubas zapowiedział też reali-
zację kolejnych projektów dla mło-
dzieży. Organizowane będą spotkania 
z przedstawicielami m.in.: instytucji 
europejskich, wójtami, burmistrzami 
i prezydentami.
Wszystkich zainteresowanych dołą-
czeniem do Klubu Europejskiego, 
zapraszamy do kontaktu:
nr tel.: 501 548 453.

www.warsztatownia.jarubasadam.pl

Warsztaty „Mówię wszystko” w Kętach Warsztaty „Kompetencje przyszłości” w Kielcach

https://warsztatownia.jarubasadam.pl/
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Karczówkę – jak mówią Kielczanie 
– pokochał ksiądz całym sercem. 
Co tak przyciąga do tego miejsca?

Tak, to miejsce, w którym dobrze się 
czuję. Karczówka to historia spotkań 
ludzi. Jest piękna pięknem historii 
ludzkich, ludzkich zmagań, szczęścia 
i wyborów. Jest, można powiedzieć, 
wiele razy drzwiami do prawdy dla 
tak wielu. Bo tu nabiera się dystansu. 
Takie miejsca należy przyjmować jak 
skarb. I bardzo pielęgnować, bo czy 
chcemy czy nie, czy jesteśmy świado-
mi czy nie, są odniesieniem i schro-
nieniem. To takie miejsce ciszy i dy-
stansu, bliskości i akceptacji. 

M.in. to dzięki księdzu, Karczów-
ka żyje, ciągną do niej ludzie  
z całego regionu. Czy może ksiądz 
opowiedzieć coś więcej o swojej 
pracy?

Nie, nie dzięki mnie. To miejsce ma 
sens w życiu wielu, tak wielu. Lu-
dzie ciągną do miejsc, gdzie mogą 
coś znaleźć. Nie idzie się do miejsc, 
gdzie nie ma nic, gdzie dostajemy 
pustkę. Nasza wspólnota stara się 
być otwarta i przyjmująca. Nie chce-
my potępiać ani wykluczać. Zawsze 
staramy się podejmować namysł nad 
naszym miejscem w życiu, tym ra-
zem potwierdzamy, że największym 
darem jaki możemy dać, to tylko być.  
W obecności jest wielkość i jest jesz-
cze nie odkryta siła, która napędza 
życie ludzkie jak wiatr skrzydła 
ptakom. Bo ostatecznie dziecko nie 
chce prezentów, tylko rodziców. Nie 
chcemy być pielęgnowani prezenta-
mi, tylko obecnością. Z tej wskazów-
ki bierzemy początek do wszystkich 
propozycji, jakie adresujemy do przy-
bywających. 

Kursy przedmałżeńskie, rekolek-
cje, warsztaty. Jakie są plany  
na przyszłość?

Tak, jest tego trochę. A plany? Jednym 
z tematów do odrobienia, wynikają-
cym z doświadczenia współczesno-
ści, jest wciąż pogłębiający się świat 
podziałów, hejtu i braku akceptacji. 
Świat tak zwanych „moich racji”.  
Oj to jest wielka rana naszych dni 
codziennych. Przygotowujemy dość 
duży projekt wspólnej drogi na ju-
tro, który roboczo nazywamy „Złap 
światło”. Projekt pracy nad zauważa-
niem tego co ważne, piękne i dobre. 

Z księdzem Janem Oleszko 
o Karczówce, wspólnocie i tym, co najważniejsze w życiu

Czym jest dla księdza wiara?
Oczywiście nie mówimy w katego-
riach odniesień do cnót teologal-
nych, ale raczej postaw życiowych.  
Czymże powinna być, jak nie zdol-
nością rozumienia drogi, rozeznania 
relacji do siebie i innych. Wiara to 
drzwi do prawdy. Na tej uczciwości 
wobec siebie zbudowany jest uczciwy 
bądź wyimaginowany świat odnie-
sień do siebie samego, do innych oraz 
do rzeczywistości nadprzyrodzonej. 

Otóż, żeby być kimś, trzeba rozeznać 
cały kontekst siebie ukształtowanego, 
przez kulturę, wychowanie, zdolności 
oraz tak wiele innych okoliczności 
i ograniczeń. Wiara to zrozumienie 
tego kontekstu i wyboru drogi w mia-
rę świadomej. Ważne, aby wybierając 
się w jakąkolwiek drogę, zabrać ze 
sobą prawdziwego siebie. Wiara jest 
dla mnie zatem tożsamością wobec 
siebie. Dopiero na poukładanej rela-
cji do siebie budujemy właściwy świat 
odniesień, czyli wiary właściwej,  
w sens drogi.

Czym jest dla księdza nadzieja  
– zwłaszcza w tych trudnych 
czasach?

Nadzieja jest porządkiem czasu. Jest 
umiejętnością rozumienia czasu  
i zdarzeń. Umiejętnością wprowadza-

nia higieny doboru czasu i zdarzeń. 
Że są rzeczy, które się dokonały, ale 
i takie, które są przed nami. To wy-
miar nadziei. Nadzieja jest również 
umiejętnością oczekiwania. Że nie 
uprzedzamy, nie niszczymy wbrew 
pewnym prawom, że nie zbieramy 
cierpkich owoców życia, tylko dlate-
go, że za wcześnie, że nie potrafiliśmy 
poczekać. Że nie było tej odrobiny 
nadziei na dojrzałość. Nie należy na-
dziei wyrzucać, tego oczekiwania. 

Gdy jesteśmy zbyt niecierpliwi, wtedy 
tracimy tę niezwykłość wielowymia-
rowego doświadczenia spełnienia z 
oczekiwania. 

I oczywiście miłość – trzecia  
i najważniejsza z nich…

Oj to ważny świat. Bo to Najważniej-
sza wartość jaką posiadamy lub nie 
- miłość, umiejętności kochania! Jed-
nym z największych dystresów współ-
czesnego świata jest utrata tego kon-
tekstu miłosnej akceptacji siebie. Aby 
żyć miłością nie potrzeba ukończenia 
studiów czy posiadania dyplomów 
uniwersyteckich. Kochać można za-
wsze – kiedy się chce. Odpowiedzmy 
na to fundamentalne pytanie: jakie 
jest miejsce miłości w życiu? Często 
poszukuje się jej przez cale życie. Nie 
ma ważniejszej sprawy w życiu czło-

wieka niż akceptacja i miłość z tego 
wypływająca. Z tego miejsca dobrze 
wyruszyć w życie, wybierając swo-
bodny kierunek drogi. Dlatego tak 
wielu ludzi błądzi, bo wyrusza z nie-
właściwego miejsca, z niewłaściwego 
rozeznania, bo tak łatwo w życiu stra-
cić to, co najbardziej cenimy i kocha-
my, uzyskując pozorny jedynie świat 
akceptacji zewnętrznej. 

Świętokrzyskie, wydawało się,  
że łączyło ludzi we wspólnym celu, 
a teraz jakoś tak się to rozmywa…

Świętokrzyskie to dobre miejsce.  
To miejsce dziedzictwa, pierw-
szych kronik, to miejsce Długoszów,  
Kadłubków, świętego Krzyża, pierw-
szych kopalni, Ściegiennego, po-
wstań, szlaków kamienia, miejsce  
fantastycznych ludzi, to wspólny 
piękny dom. Idee i wspólnoty pod-
dawane są próbie czasu. Ale ja wierzę  
w głęboki sens wspólnej drogi. Cza-
sem należy odpocząć, by dalej dojść. 
Wierzę, że taka jest droga przed tym 
pięknym regionem.

Jak zaczęła się znajomość księdza 
z Adamem Jarubasem?

Od zwykłej kawy, rozmowy. A potem 
wymiany myśli. Później były wspólne 
projekty. Ale zawsze Pan Adam pielę-
gnował ogień wrażliwości na innych. 
To mnie zachwyca i pozwala mi ła-
twiej patrzeć na podejmowane za-
dania. Np. „Projekt Świętokrzyskie”, 
„Świętokrzyskie po drodze”, „Gramy 
razem” to były pomysły wielu ludzi, 
którzy obrali wspólną drogę. To mą-
dra droga, bo była naszą drogą, drogą 
dziedzictwa tego regionu. 

Czy możliwy jest jeszcze powrót 
do tego wspólnotowego myślenia?

Tak, jest możliwy. Powróćmy do 
właściwego myślenia o człowie-
ku, że jest najcenniejszą wartością,  
że może być dobry. Powróćmy  
do wzajemnej wiary w siebie, do za-
ufania wzajemnego. Uznajmy, że w 
podstawianiu sobie wzajemnie nóg 
nie ma nic dobrego. Że oczernia-
nie i zabieranie dobrego imienia nie 
jest drogą do poszukiwania prawdy 
o człowieku i świecie. Ten czas wy-
chodzenia demonów - jak powiedział 
Baudrillard - które istniały w nas i w 
strukturach społecznych, a myśmy 
nie chcieli ich uznać, jest również do-
bry. Pokazał nam, że mogą nas upod-
lić i zabrać nam wartości, bez których 
przestajemy być ludźmi. To dobra lek-
cja do odrobienia. 

Z księdzem Janem rozmawiała  
Sylwia Bętkowska

Ksiądz Jan Oleszko / fot. Krzysztof Kapsa



- Rak stercza należy do najczęściej wy-
stępujących nowotworów złośliwych 
u mężczyzn. W Polsce pod wzglę-
dem zapadalności ustępuje jedynie 
rakowi płuc i wyprzedza raka pęche-
rza moczowego. – mówi prof. dr hab.  
N. med. Andrzej Borówka. – W ostatnich 
latach obserwuje się stopniowy wzrost licz-
by nowych rozpoznań raka gruczołu kro-
kowego. – dodaje.
To jednak wciąż za mało. Kampania 
“Prosta TA rzecz - badaj się” dała szan-
sę na dotarcie do większej liczby osób i 
poprawę świadomości zdrowotnej społe-
czeństwa, a tym samym zachęcenie męż-
czyzn, w szczególności po 50 roku życia, 
do badań profilaktycznych. 
- Przez 12 lat, gdy byłem marszałkiem wo-
jewództwa, widziałem z bliska jak dużo 
wsparcia potrzebują ośrodki onkologicz-
ne ratujące zdrowie i życie ludzi. Teraz, 
wspólnie z koleżankami i kolegami z Eu-

ropejskiej Partii Ludowej doprowadzili-
śmy do powołania Komisji ds. Pokonania 
Raka, aby walkę z chorobami onkologicz-
nymi uczynić jednym z głównych prio-
rytetów Unii. - przypomina Adam Jaru-
bas, członek Komisji ds. walki z rakiem  
w Parlamecie Europejskim. Europoseł 
deklaruje dalsze wsparcie dla Europej-
skiego Planu Pokonania Raka, który 
wdraża wiele propozycji Komisji PE i 
wiele propozycji Europejskich Ludow-
ców. Tworzone będą standardy równego 
dostępu do najnowszych metod leczenia 
dla wszystkich, bez względu na to, gdzie 
mieszka chory - na wschodzie lub zacho-
dzie, w dużym mieście czy na wsi. Szybka 
diagnostyka i dostęp do najnowszych 
osiągnięć medycyny w zakresie onko-
logii to warunek skutecznego leczenia 
raka i to w Polsce musi ulec szybkiej 
poprawie.

W listopadzie, miesiącu 
profilaktyki raka prostaty 
odbyła się kampania, 
która miała na celu 
uświadamianie  
i zachęcanie do badań 
profilaktycznych gruczołu 
krokowego. 

www.ProstataRzecz.pl

Kampania została zrealizowana z inicja-
tywy Adama Jarubasa, posła do Parla-

mentu Europejskiego, przy wsparciu 
Europejskiej Partii Ludowej  
i Stowarzyszenia Mężczyzn  

z Chorobami Prostaty  
“Gladiator”.

42

5

!

11

16

98%

wynegocjowane 
akty prawa UE 
i stanowiska PE

projekty rezolucji
Parlamentu 
Europejskiego

interpelacje poselskie 
do Komisji Europejskiej

obecność na 
głosowaniach PE

wystąpień na sesji
plenarnej PE

setki poprawek 
do kilkunastu aktów 
prawa UE i stanowisk PE

Porozumienie klimatyczne zostało zaakceptowane przez 
przedstawicieli ponad 200 państw. W konkluzji dokumen-
tu po raz pierwszy zawarto zobowiązanie tak wielu krajów, 
dotyczące stopniowego wycofywania węgla. Sekretarz ge-
neralny ONZ António Guterres wynik nazwał kompro-
misem. Podkreślił, że to ważny krok, ale to nie wystarczy, 
bo jak powiedział: „bitwa klimatyczna jest walką naszego 
życia i ta walka musi być wygrana”. Ja też uważam, że po-
rozumienie jest niewystarczające, ale dobrze, że zostało 
zawarte niemal przez cały świat. Spalanie węgla powoduje 
około 40% światowej emisji CO2, więc ograniczenie jego 
stosowania jest kluczowe dla wysiłków, aby globalna tem-
peratura nie wzrosła o więcej niż 1,5 st. C. 

Jeśli się to nie uda, na Ziemi odczuwalne będą 
poważne skutki zmian klimatycznych powo-
dujące ekstremalne zjawiska przyrodnicze,  
a miliony ludzi narażonych będzie na olbrzy-
mie upały, głód i masowe migracje.
Europa jest liderem walki ze zmianami klimatu - ktoś 
musi być liderem i wskazywać kierunek. 14 lipca 2021 r. 
Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny, który  
ma pozwolić UE na zrealizowanie celów klimatycznych 
zapisanych w niedawno przyjętym Prawie Klimatycznym. 
Po raz pierwszy mamy do czynienia z zapisanym w dro-
dze legislacyjnej, wiążącymi celami redukcji emisji gazów 
cieplarnianych - minimum 55% netto do 2030 r. oraz neu-
tralnością klimatyczną do 2050 r. Dotychczasowe cele były 
przyjmowane jedynie kierunkowo w konkluzjach Rady Eu-
ropejskiej. Przedstawiony przez KE pakiet nosi nazwę Fit 
for 55, w związku z pierwszym, 55% celem redukcji. 
To jak najbardziej słuszny kierunek. Aby jednak chronić 
konkurencyjność naszych firm – podejmowane są działa-
nia mające przeciwdziałać tzw. ‘Carbon leakage’ – ucieczce 
węglowej, czyli przenoszeniu produkcji do krajów, które 
nie są w systemie ETS, czyli Europejskim Systemie Handlu 
Emisjami, czyli opłat za ślad węglowy produktów wchodzą-
cych na rynek europejski.

Bardzo ważne, żeby przyjęte regulacje chroniły 
osoby o najniższych dochodach i uwzględniały 
to, że niektóre państwa i regiony startują z gor-
szej pozycji. To z tego powodu państwa takie  
jak Polska będą głównymi biorcami funduszy 
przeznaczonych na transformację energetycz-
no-klimatyczną.

Adam Jarubas - członek Komisji Środowiska PE 
O POROZUMIENIU OSIĄGNIĘTYM 
NA SZCZYCIE KLIMATYCZNYM ONZ
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