
IV Międzynarodow y kongres 

„Wartości chrześcijańskie podstawą  
ładu międzynarodowego”

15 i 22 października 2020 r.

Św. Jan Paweł II Papież Tysiąclecia – Patron Europy i Doktor Kościoła

Lublin, 15 października godz. 8.00 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, aula c-1031

Personalizm Św. Jana Pawła II – Przesłanie dla Europy

Warszawa, 22 października godz. 9.00 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  
                        Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów, Ołtarzew

ruch  
„europa christi – Mundus christi”

ma zaszczyt zaprosić na

W imieniu organizatorów 

 
ks. inf. Ireneusz Skubiś  

Założyciel i moderator Ruchu  Ruch „Europa Christi – Mundus Christi”
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EUROPA  CHRISTI

Patronat honorowy
kard. Stanisław  
Dziwisz

Patronat honorowy
abp Stanisław  
Gądecki

    • Fundacja  „Myśląc Ojczyzna”
    • Katedra  Kościelnego Prawa Publicznego  
       i Konstytucyjnego KUL
    • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 
       Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
    • Stowarzyszenie Naukowe Personalizm
    • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
    • Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów

• Tygodnik Katolicki  „Niedziela”
• TVP 3 Lublin
• Radio Wnet
• Radio Niepokalanów

Patroni medialni: Organizatorzy:Patronaty:

Kongres  będzie  t ransmitowany on- l ine na por ta lu  niedzie la .pl 

Częstochowa, 9 listopada 2015 r.

HONOROWY  
REDAKTOR NACZELNY
KS. IRENEUSZ SKUBIŚ
42-200 Częstochowa, ul. 3 Maja 12
tel. 34 369 43 00
internet: http:/www.niedziela.pl
e-mail: honorowy@niedziela.pl

W nawiązaniu do naszej rozmowy pragnę przekazać materiał dotyczący mojego wychowanka 
mgr. inż. Franciszka Lisowskiego. Informacje na temat jego osoby mają wymiar nieco statystycz-
ny. Natomiast ze swej strony chciałbym zaświadczyć, że Franciszek Lisowski dał się poznać 
już przed 40 laty w duszpasterstwie akademickim w Częstochowie. Był studentem Politechniki 
Częstochowskiej, gorliwym i zaangażowanym w duszpasterstwo i bardzo mi pomagał. Gdy podjął 
pracę zawodową zawsze miałem z nim znakomity kontakt i wiedziałem, że takiemu człowiekowi 
na czymś zależy. Jest człowiekiem prawym, uczciwym i rzetelnym. Posiada znakomite kompeten-
cje w dziedzinie energetyki. Pan Franciszek to wielki patriota, dla którego świat wartości chrze-
ścijańskich jest bardzo bliski. Dlatego pomagał instytucjom charytatywnym, kościelnym, zresztą 
wszędzie dawał się zauważyć jako człowiek ochotny do dawania. 

W dzisiejszej sytuacji należy zauważać takich ludzi. Niedawno spotkaliśmy się razem  
z prof. Janem Szyszką. Po rozmowie między nimi usłyszałem zdanie Pana Profesora: Spadł nam 
Pan z nieba. Myślę, że tacy ludzie są potrzebni i warto na nich stawiać. 

W ostatnim czasie spotkała Go krzywda, ponieważ został dość gwałtownie usunięty ze stano-
wiska dyrektora Elektrowni Żar. Ludzie Janusza Piechocińskiego (PSL) przysłali swojego kandy-
data, który miał zastąpić p. Lisowskiego na stanowisku. Potem nastąpiły inne kojarzenia i rzeko-
my jego następca nie podjął tego stanowiska, gdyż Franciszek Lisowski poczynił pewne działania 
formalno-prawne. Zainteresowani wystraszyli się takim obrotem sprawy. 

Franciszek Lisowski jest profesjonalistą i znawcą w dziedzinie energetyki, jego spostrzeże-
nia i uwagi są cenne i zasługują na uznanie. Mógłby być bardzo przydatny jako ekspert, znawca 
tematu, który jest najbardziej gorący w obecnej Polski. 

Bardzo zależy mi na tym, żeby zwyciężyła Polska i polska racja stanu. Stąd moje poparcie dla 
osoby p. Lisowskiego nie płynie tylko z jakichś znajomości ale przede wszystkim z głębokiego 
patriotyzmu i umiłowania wszystkiego, co jest ważne dla dzisiejszej Polski. 

Przepraszam za odwagę i śmiałość, ale czynię to w duchu wielkiej solidarności z tym wszyst-
kim, co jest najważniejsze dla Polski i Polaków. 

Wielce Szanowny i Drogi Panie Ministrze!

Z wyrazami szacunku

zał. –  CV p. Franciszka Lisowskiego


