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Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Bydgoszczy
oraz Urząd Wojewódzki Województwa Kujawsko-Po-
morskiego w Bydgoszczy podjęli się organizacji Kujaw-
sko-Pomorskiego Kongresu „Ku trzeźwości Narodu”.

Kongres „Ku trzeźwości Narodu” jest kontynuacją
Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w
dniach od 21 do 23 września 2017 r. pod patronatem Pre-
zydenta RPAndrzeja Dudy. Celem tej inicjatywy jest in-
tegracja działań wszystkich środowisk starających się
walczyć z plagą alkoholizmu w naszej Ojczyźnie: rządu
i parlamentu, władz samorządowych, szkoły, rodziny i
Kościoła. Inspiracją jest ogłoszony przez Zespół Konfe-
rencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości
„Narodowy Program Trzeźwości”. Aby wyjść z do-
świadczenia bezsilności w walce z plagą alkoholizmu i
innych uzależnień spróbujmy zjednoczyć wszystkie siły
osób i instytucji działających w naszym Województwie.

Na cóż się bowiem zdadzą najlepsze projekty ustaw
ograniczających dostępność napoi alkoholowych, gdy
równocześnie większość społeczeństwa nie rozumie ich
sensu i jest przeciwna wszelkim ograniczeniom?

Na cóż się zdadzą wysiłki samorządów finansują-
cych terapię dla osób uzależnionych, gdy równocześnie
trwa olbrzymia kampania reklamowa pozyskująca wciąż
nowych konsumentów, szczególnie wśród młodzieży?

Na cóż się zdadzą wysiłki poszczególnych rodzin,
gdy nie będzie wsparcia szkoły, samorządu i władz pań-
stwowych?

Na cóż się zdadzą czysto ludzkie wysiłki, gdy ob-
serwujemy w Europie usuwanie Boga z życia społeczne-
go i dekalogu jako fundamentu wszelkiego prawa stano-
wionego przez parlamenty?

Doświadczenie 1050 lat naszej polskiej historii
uczy, że bez Boga nie możemy budować naszej wolno-
ści! Stąd potrzeba zjednoczenia ludzkich wysiłków i za-
wierzenia Bogu przyszłości naszej Ojczyzny. Stąd wez-
wanie do postu i modlitwy. Stąd inicjatywa Kongresu
„Ku trzeźwości Narodu”. Stąd źródło naszej nadziei, aby
nie lękać się nowych wyzwań, które przynoszą obchody
setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

ks. Wacław Dokurno

Kujawsko-Pomorski Kongres
„Ku trzeźwości Narodu”

Bydgoszcz - poniedziałek 10 września 2018 r.

godz. 9.00 -Msza św. w kościele św. Piotra i Pawła
ul. Plac Wolności (w pobliżu Urzędu Wojewódzkiego)

Sesja w Urzędzie Wojewódzkim
ul. Jagiellońska 3, sala konferencyjna

godz. 10.30 - Otwarcie obrad:
Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
ks. bp Tadeusz Bronakowski - Przewodniczący Zespołu
Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolatu Trzeźwości
Wykłady:
1. „Ku trzeźwości Narodu”; 2. „Odpowiedqzialność

państwa i samorządu lokalnego w trosce o trzeźwość”
prof. Krzysztof Wojcieszek - prof. Pedagogium,
główny autor Narodowego Programu Trzeźwości

godz. 12.00 - 12.30 - Przerwa na kawę, ciasto i kanapki
godz. 12.30 - Wykłady:
3. „Odpowiedzialność rodziny i szkoły”

Jolanta Terlikowska - kierownik działu d/s
rodziny i młodzieży w PARPA

4. „Odpowiedzialność Kościoła”
ks. prof. Piotr Kulbacki - prof. KUL,
współpracownik Sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego

13.30 - 15.00 - Dyskusja panelowa
* * *

NARODOWY PROGRAM TRZEŹWOŚCI
Albo Polska będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie.

bł. ks. Bronisław Markiewicz
Przez dobrowolną, całkowitą abstynencję wielu,
do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich.

Wytyczne Episkopatu Polski
dla kościelnej działalności trzeźwościowej

Zgłoszenia pod adresem malgorzata.kalaczynska@gmail.com
lub telefonicznie: 668-414-378. Ilość miejsc ograniczona.

Narodowy Program Trzeźwości


