
 
 
 
 
 

Oświadczenie z okazji 450. rocznicy Konfederacji Warszawskiej 
27-28 stycznia 2023 r. 

Uznajemy Konfederację Warszawską za doniosły akt prawny i polityczny gwarantujący wolność 
wyznania w Rzeczypospolitej. Kiedy w Europie szalała przemoc na tle religijnym, w Polsce, nie bez 
trudności, wykuwano zręby wolności wyznania i sumienia, aby nie dopuścić do rozlewu krwi,  
a umocnić zasady spokoju społecznego. Czujemy się spadkobiercami Konfederacji i jej autorów. 
Dostrzegamy jej aktualność w zakresie gwarancji wolności religijnej, ale również potrzebę rozwijania 
jej przesłania. Myśl zawarta w Konfederacji Warszawskiej w zakresie swobód religijnych winna 
inspirować nas dziś, kiedy w życiu publicznym i w mediach coraz częściej jesteśmy świadkami mowy 
nienawiści i braku adekwatnej reakcji ze strony kompetentnych władz. 

Znaczenie Konfederacji należy postrzegać w sensie szerokim – nie tylko w odniesieniu do różnych 
wyznań chrześcijańskich, ale także wyznawców judaizmu, islamu i innych religii, a także w stosunku do 
osób bezwyznaniowych – wobec tych wszystkich, którzy wyznają system wartości oparty na 
niezbywalnej godności każdego człowieka. Myśl, która przyświecała twórcom Konfederacji 
odnajdujemy w obecnie obowiązującej Konstytucji. Jej preambuła stanowi, iż „wszyscy obywatele 
Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra  
i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi 
[są] w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski”.  

Kierując się duchem Konfederacji Warszawskiej, bogatsi o doświadczenia ponad czterech wieków,  
w tym dwóch wojen światowych, za konieczne uważamy zagwarantowanie praw wszelkich grup 
społecznych – zarówno większości, jak i grup mniejszościowych. Inność pod żadnym pozorem nie może 
być usprawiedliwieniem dla prześladowań czy dyskryminacji. Przestrzeganie praw człowieka  
i obywatela jest zadaniem nie tylko dla nas jako społeczeństwa – jest także obowiązkiem i leży  
w interesie państwa jako takiego, stanowi bowiem podstawę porządku i pokoju społecznego. Dlatego, 
oddając hołd autorom Konfederacji Warszawskiej, wzywamy instytucje państwa polskiego, aby  
w swoich działaniach kierowały się troską o zachowanie praw i wolności obywatelskich, a tym samym 
działały na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego. 
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