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Przed mo wa

Ko lej ny tom od da wa ny do rąk czy tel ni ka za wie ra tek sty ośmiu Kon -
wer sa to riów, któ re od by wa ły się re gu lar nie w od stę pach co mie sięcz -
nych w Szko le Wy ższej Przy mie rza Ro dzin w War sza wie (ul. Grze go -
rzew skiej 10, na Ur sy no wie) w ro ku aka de mic kim 2011 (w ka żdą trze -
cią so bo tę mie sią ca).

In spi ra cją spo tkań by ło na ucza nie Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II.
Szcze gó ło wy opis po wsta nia idei spo tkań zo stał przed sta wio ny
w przed mo wie do pierw sze go to mu. 

Po dob nie jak to my po przed nie, siód my tom „Od po wie dzi…”
opie ra się na oso bi stych świa dec twach osób za pra sza nych do pa ne lu,
uczest ni ków spo tkań, jak i na wy po wie dziach prze sy ła nych dro gą ko -
re spon den cyj ną. Wszyst kim skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia
w imie niu wła snym, jak i w imie niu sta le ro sną ce go gro na od bior ców
tek stów Kon wer sa to riów na ca łym świe cie. Uni wer sal ność te ma tów
oraz ży wość i au ten tycz ność wy po wia da nych świa dectw po wo du je, że
nie tra cą one na ak tu al no ści i sta le znaj du ją chęt nych czy tel ni ków.
Na koń cu siód me go to mu zo stał za miesz czo ny spis tre ści wszyst kich
do tych czas wy da nych to mów.

Szcze gól ne po dzię ko wa nie kie ru ję do ks. Ada ma Zel gi, któ ry pro -
wa dzi już sie dem lat na sze spo tka nia, jak i do księ ży Wło dzi mie rza
Kwie ciń skie go i Pio tra Hart kie wi cza, któ rzy spo ra dycz nie wspo ma ga -
ją Księ dza Ada ma. Ser decz ne Bóg za płać.

Żmud ne prze pi sy wa nie tek stów za wdzię cza my w tym ro ku trzem
oso bom: An drze jo wi Skocz ko wi, Agniesz ce Żu rek i Mar ci no wi Bo -
rzęc kie mu. Ko rek tę wszyst kich tek stów Kon wer sa to riów, jak i zło żo -
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nej ksią żki wy ko na ła, po dob nie jak i w la tach po przed nich, Ur szu la
Kos sow ska -Ce zak. Fo to gra fie do ku men tu ją ce Kon wer sa to ria są au -
tor stwa Wal de ma ra Kom pa ły i mo je go, okład kę zaś za wdzię cza my
Mar ko wi An gie lo wi. Jest to na sze wspól ne dzie ło. Wszyst kim ser decz -
nie dzię ku ję.

Na stęp ny cykl spo tkań za czy na my 20 paź dzier ni ka 2012 r., jak za -
wsze w trze cią so bo tę mie sią ca. Wszyst kie in for ma cje do ty czą ce Kon -
wer sa to riów mo żna zna leźć na na szej stro nie in ter ne to wej:
www.swpr.edu.pl, a sie dem do tych czas wy da nych to mów ksią żki mo -
żna na być dro gą in ter ne to wą (swpr@swpr.edu.pl), za mó wie niem
pocz to wym lub bez po śred nio w se kre ta ria cie Uczel ni (ul. Grze go -
rzew skiej 10, 02-778 War sza wa, tel. 22 644-07-97.

Ser decz nie za pra szam wszyst kich za in te re so wa nych do uczest nic -
twa w Kon wer sa to riach.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło

War sza wa, 15 lip ca 2012 r.

8
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Czy Jan Paweł II miał wpływ 
na moją twórczość?
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Cy ta ty

Jan Pa weł II. List do ar ty stów. Ar ty sta, wi ze ru nek Bo ga Stwór cy
(frag men ty). 4. IV.1999 r.

„A Bóg wi dział, że wszyst ko, co uczy nił, by ło bar dzo do bre”
(Rdz 1, 31) 

Nikt nie po tra fi zro zu mieć le piej niż wy, ar ty ści, ge nial ni twór cy
pięk na, czym był ów pa thos, z ja kim Bóg u świ tu stwo rze nia przy glą -
dał się dzie łu swo ich rąk. Nie skoń cze nie wie le ra zy od blask tam te go
do zna nia po ja wiał się w wa szych oczach, ar ty ści wszyst kich cza sów,
gdy zdu mie ni ta jem ną mo cą dźwię ków i słów, ko lo rów i form, po dzi -
wia li ście dzie ła swe go ta len tu, do strze ga jąc w nich jak by cień owe go
mi ste rium stwo rze nia, w któ rym Bóg, je dy ny Stwór ca wszyst kich rze -
czy, ze chciał nie ja ko dać wam udział.

Dla te go wła śnie uzna łem, że te sło wa z Księ gi Ro dza ju bę dą naj -
wła ściw szym roz po czę ciem mo je go li stu do was. Czu ję się z wa mi
zwią za ny do świad cze nia mi z od le głej prze szło ści, któ re po zo sta wi ły
nie za tar ty ślad w mo im ży ciu. Tym li stem pra gnę włą czyć się w nurt
owoc ne go dia lo gu Ko ścio ła z ar ty sta mi, któ ry w cią gu dwóch ty się cy
lat hi sto rii ni gdy nie zo stał prze rwa ny, a na pro gu trze cie go ty siąc le cia
na dal ma przed so bą roz le głe per spek ty wy.

Rze czy wi stym mo ty wem te go dia lo gu nie są je dy nie oko licz no ści
hi sto rycz ne czy wzglę dy funk cjo nal ne: jest on za ko rze nio ny w sa mej
isto cie do świad cze nia re li gij ne go i twór czo ści ar ty stycz nej. Pierw sza
stro ni ca Bi blii uka zu je nam Bo ga ja ko po nie kąd pier wo wzór ka żdej
oso by, któ ra two rzy ja kieś dzie ło: w czło wie ku twór cy znaj du je od -
zwier cie dle nie Je go wi ze ru nek Stwór cy. Tę więź uka zu je szcze gól nie
wy raź nie ję zyk pol ski dzię ki po kre wień stwu mię dzy sło wa mi stwór ca
i twór ca.

Ja ka jest ró żni ca mię dzy „stwór cą” a „twór cą”? Ten, kto stwa rza,
da je sa mo ist nie nie, wy do by wa coś z ni co ści – ex ni hi lo sui et su biec ti,
jak mó wi się po ła ci nie – i ten ści śle okre ślo ny spo sób dzia ła nia jest
wła ści wy wy łącz nie Wszech mo gą ce mu. Twór ca na to miast wy ko rzy -
stu je coś, co już ist nie je i cze mu on na da je for mę i zna cze nie. Ta ki spo -

11
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sób dzia ła nia jest wła ści wy czło wie ko wi ja ko ob ra zo wi Bo ga. Bi blia
bo wiem stwier dza, że Bóg stwo rzył mę żczy znę i ko bie tę „na swój ob -
raz” (por. Rdz 1,27), po czym do da je, że po wie rzył im mi sję pa no wa -
nia nad zie mią (por. Rdz 1,28). By ło to w ostat nim dniu stwo rze nia
(por. Rdz 1, 28-31). W cią gu po przed nich dni Jah we stwa rzał wszech -
świat jak gdy by w ryt mie ko smicz nej ewo lu cji. Na koń cu stwo rzył
czło wie ka ja ko naj do sko nal szy owoc swe go za my słu. Je mu to pod dał
wi dzial ny świat ni czym ogrom ne po le, na któ rym mo że wy ra żać swo -
je twór cze zdol no ści. 

Bóg po wo łał za tem czło wie ka do ist nie nia, po wie rza jąc mu za da -
nie by cia twór cą. W „twór czo ści ar ty stycz nej” czło wiek bar dziej niż
w ja ki kol wiek in ny spo sób ob ja wia się ja ko „ob raz Bo ży” i wy peł nia to
za da nie przede wszyst kim kształ tu jąc wspa nia łą „ma te rię” wła sne go
czło wie czeń stwa, a z ko lei ta kże spra wu jąc twór czą wła dzę nad ota -
cza ją cym go świa tem. Bo ski Ar ty sta, oka zu jąc ar ty ście ludz kie mu ła -
ska wą wy ro zu mia łość, uży cza mu iskry swej trans cen dent nej mą dro ści
i po wo łu je go do udzia łu w swej stwór czej mo cy. Udział ten nie
umniej sza oczy wi ście nie skoń czo ne go dy stan su mię dzy Stwór cą
a stwo rze niem, na co zwra cał uwa gę kar dy nał Ni co la Cu sa no: „Sztu -
ka twór cza, któ rą czło wiek ma szczę ście go ścić w du szy, nie jest to żsa -
ma ze sztu ką w zna cze niu isto to wym, czy li z Bo giem, ale jest je dy nie
spo so bem jej prze ka zy wa nia i udzia łem w niej”. 

Dla te go ar ty sta, im le piej uświa da mia so bie swój „dar”, tym bar -
dziej skłon ny jest pa trzeć na sa me go sie bie i na ca łe stwo rze nie oczy -
ma zdol ny mi do kon tem pla cji i do wdzięcz no ści, wzno sząc do Bo ga
hymn uwiel bie nia. Tyl ko w ten spo sób mo że do koń ca zro zu mieć sa -
me go sie bie, swo je po wo ła nie i mi sję.

Nie wszy scy są po wo ła ni, aby być ar ty sta mi w ści słym sen sie te go
sło wa. Jed nak we dług Księ gi Ro dza ju, za da niem ka żde go czło wie ka
jest być twór cą wła sne go ży cia: czło wiek ma uczy nić z nie go ar cy dzie -
ło sztu ki.
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KON WER SA TO RIUM XLIX

(16 paź dzier ni ka 2011)

Czy Jan Pa weł II miał wpływ na mo ją twór czość?

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii pw. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go), Mał go rza ta Aj nen kel (tkacz ka ar ty stycz na), An -
drzej Ho ru ba ła (pi sarz, kry tyk li te rac ki, pro du cent i re ży ser te le wi -
zyj ny), Je rzy Der kacz (ar ty sta pla styk, ani ma tor sztu ki na Ur sy no -
wie), Krzysz tof Osman (le karz me dy cy ny spor to wej, po eta, fo to -
gra fik), któ ry nie mo gąc być obec ny, prze słał swo ją wy po wiedź.

Ks. Adam Zel ga
Ka żdy z nas wy ra sta z Zie mi, ale do ty ka te go, co nie wi dzial ne,

gdzieś ukry te. Ar ty sta to, co „ukry te”, ma wy do być, by śmy zo ba -
czy li to, cze go nie do strze ga my, gdy cho dzi my po Zie mi, a nie ma -
my zmy słu ar ty stycz ne go. Aby śmy mo gli do tknąć te go, co nie wi -
dzial ne. 

Dra mat ar ty sty po le ga na tym, że jest on uczest ni kiem jed ne go
i dru gie go, czło wie kiem po środ ku, czło wie kiem po gra ni cza. To, co
na gra ni cy, jest za wsze cie ka we, by wa dra ma tycz ne. Za ry zy ku ję te -
zę, że ar ty sta zbli ża się tu do teo lo ga. Ró żni ca mię dzy ni mi po le ga
na spoj rze niu. Teo log pa trzy ze stro ny „nie wi dzial ne go” – ob ja -
wio ne go na pa no ra mę te go, co wi dzial ne, ar ty sta zaś czy ni od wrot -
nie. Z tej na szej sza rej Zie mi sta ra się do strzec to, co jest wy so ko,
że by nadać te mu sens.

Bar dzo ser decz nie wi tam pa na Je rze go Der ka cza, któ ry jest
zna nym pla sty kiem ur sy now skim, z wie lo ma suk ce sa mi na swo im
kon cie, pa nią Mał go rza tę Aj nen kel, któ ra, gdy ma wol ny czas, zaj -
mu je się twór czo ścią ar ty stycz ną – ro bi go be li ny. Mu szę się po -
chwa lić, że jed na z wy staw pa ni Mał go rza ty by ła w na szej pa ra fii
i zro bi ło się aniel sko, po nie waż by ła to wy sta wa „anio łów mie się -
cy”. Go be li ny by ły prze pięk ne. Po dzi wiam wiel ką pa ni cier pli -
wość, że by to pięk no wy do być z ka wał ka płót na i za po mo cą igły,
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ni ci… Po zdra wiam An drze ja Ho ru ba łę, zna ne go re ży se ra, kry ty ka
li te rac kie go, pi sa rza, któ ry w swo jej twór czo ści lu bi pro wo ko wać,
o czym pew nie się dziś prze ko na my. 

Nie ste ty nie ma wśród nas pa na Krzysz to fa Osma na, któ ry jest
le ka rzem me dy cy ny spor to wej, po etą i fo to gra fi kiem. Mu siał pil nie
wy je chać na spo tka nie le ka rzy od po wie dzial nych za pol skich olim -
pij czy ków, ale prze ka zał mi swo je świa dec two, któ re od czy tam.

Krzysz tof Osman
W ży ciu ka żde go czło wie ka są ró żne eta py. Co ja kiś czas po ja -

wia ją się wy da rze nia szcze gól nie wa żne. Mo gą one zmie nić sto su -
nek do rze czy wi sto ści, prze mo de lo wać ży cie. 

Wraz z do świad cze niem, z wie kiem po ja wia się więk sza wra żli -
wość. W mło do ści jest to wra żli wość in tu icyj na.

„Chwi lo trwaj wiecz nie
Nie po trze bu ję cię chwy tać
Wy star czy tyl ko być”

Paneliści: od lewej Jerzy Derkacz, Małgorzata Ajnenkel, Andrzej Horubała 
i ks. Adam Zelga
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Póź niej po ja wia się re flek sja. Z ze wnątrz wcho dzi my w sie bie.
Mniej re agu je my na in ten syw ne ko lo ry. Uni ka my efek tów stro bo -
sko po wych (wy stę pu ją cych przy ru chu w pul su ją cym oświe tle niu;
przyp. red.). Jest to mo ment, w któ rym po ja wia się in ne za cie ka -
wie nie. Wcho dzi my w nie nie pew nie. W dzie ciń stwie je ste śmy
oto cze ni opie ką ro dzi ców. Wie le rze czy od by wa się au to ma tycz nie
i nie zwra ca się na nie uwa gi. Tak by ło, gdy żył Jan Pa weł II. Czu -
łem du mę. Słu cha łem in ne go ję zy ka niż wcze śniej. Utwier dzi łem
się w słusz no ści wie lu za sad wy nie sio nych z do mu. Rze czy wi stość
nie za wsze je ak cep to wa ła. 

Czu łem du mę, opie kę, chło ną łem mą drość, do bro, cie pło. By -
ło to wszyst ko tak cu dow nie pro ste, oczy wi ste i obec ne. Na wet
tra gicz ne wy da rze nia na pla cu wa ty kań skim ode bra łem ja ko nie -
rze czy wi ste. Nie, to nie mo że być ko niec. Za wcze śnie. Na pew no
nie te raz. Na stęp ne la ta z po gar sza ją cym się sta le sta nem zdro wia
Pa pie ża wzbu dza ły li tość i zro zu mie nie. Tym bar dziej, że sam za -
cho ro wa łem na ra ka. By łem ope ro wa ny. Z bó lem za po zna łem się
bli sko i nie spo dzie wa nie.

15

Ks. Adam Zelga odczytuje świadectwo Krzysztofa Osmana 
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WŁAD CA TRUD NYCH CHWIL

We wszyst kich ką tach czai się
Peł znie. Ob le pia. W dzień i w no cy
Sie dząc na po rę czy łó żka.
Śmie je się szy der czo. Bez gło śnie. Bez zęb nie.
Wie, że nie przej dzie nikt obok.
Je go czas jest – za wsze.
Kie dy cię schwy ci. Wcią ga po wo li.
Me to dycz nie, roz cho dząc się po wszyst kich ko mór kach
By utkwić w wy ją cym mó zgu
Wi jesz się bez sil ny
Nie ob cho dzi cię nic
Jest tyl ko On i TY – Bez szans.
Wbi ty w łó żko. Spo co ny. Stłam szo ny.
Spo nie wie ra ny. Bez ludz kich uczuć.
Je że li nikt ci nie po mo że. 
Wiel kie sło wo – CZŁO WIEK
Jest śmiesz ne i nie ma żad ne go sen su
Odej dzie kie dy ze chce...
Ból.

Jan Pa weł II, po mi mo swo jej wiel ko ści, stał mi się jesz cze
bliższy. Bli ski na ma cal nie, jak ból, stres, cier pie nie, szpi tal ne za pa -
chy, tra ge die in nych lu dzi. Ale praw dzi wym wstrzą sem by ła
śmierć. To, co wy da wa ło się nie mo żli we, sta ło się fak tem.

OKNO

Otwar te okno…
Du sza ule cia ła
Z umę czo ne go, cier pią ce go cia ła.
Po zo sta ły sło wa i my śli wy ku te.
W ser cach mi łu ją cych…
I ko smicz ny smu tek.

(3 kwiet nia 2005 ro ku)

16
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Z po cząt ku bar dzo te atral ny. Ty sią ce zni czy na uli cach War sza -
wy. Uro czy sto ści po grze bo we w Rzy mie. Śpie wy chó rów. Wiel kie
mi ste rium. Smut ne, god ne, ogrom ne, nie wy obra żal ne. Kie dy za -
mknę ła się księ ga na trum nie, sym bo licz nie, w ostat nich po dmu -
chach wa ty kań skie go wia tru, wie dzia łem, że to już nie od wra cal ne.

OSTAT NIA AR KA

Mo dli twy i pie śni pły nę ły nad pla ce
Nad wie że ko ścio łów, nad rzym skie pa ła ce
I jak ar ka ru szy ła, trum na drew nia na
Wśród dy mów ka dzi deł. Na spo tka nie Pa na.

Las flag się po chy lił, a mi lio ny lu dzi
Wie lu za dzi wio nych, że ich Pa pież zbu dził
W bó lu się złą czy ły, a trum na drew nia na
Wśród pie śni ru szy ła. Na spo tka nie Pa na.

Skrzy dła Ewan ge lii nio sły ją do gó ry.
Gdzie pro mie nie sło necz ne, ko lo ro we chmu ry
Gdzie chó ry aniel skie. Skrom na łódź drew nia na
Ja na Paw ła z Pol ski. Po nio sła do Pa na.

(8 kwiet nia 2005 ro ku, godz. 12.30)

Upły nę ło spo ro cza su, jak po stra cie bli skiej oso by. Nie chcia -
łem o tym my śleć. Po tem szła re flek sja – prze cież od szedł do Pa na.
Nie cier pi. Spo glą da z gó ry. Uśmie cha się. Prze cież to nie ka ra. To
na gro da za god ne, wspa nia łe, twór cze ży cie.

OKNO II

Z nie bie skie go okna na zie mię spo glą da
Ze swym uśmie chem pięk nym, jak Gio con da.
Z twa rzą do bro tli wą. Na resz cie bez bó lu.
Na pew no szczę śli wy. Z Bo giem…
Jak Król Kró lów.

(8 kwiet nia 2005 ro ku)
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Py ta nie pa ne lu – czy Jan Pa weł II miał wpływ na mo ją twór -
czość? Je że li mo je dzia ła nia mo żna gór no lot nie na zwać twór czo -
ścią, to od po wiedz cie so bie pań stwo sa mi. Lu bię pa trzeć w nie bo.
Na ko niec pro po nu ję skie ro wać tam wzrok.

TWARZ II

Mu śli ny chmur roz ga nia wiatr
Z tę czo wych kro pli ich pro mie ni,
Spły wa na zie mię tam ta twarz,
Któ ra już ni gdy się nie zmie ni.

Kie dy się śmie jesz, pła czesz, łkasz.
Na skra ju la ta, lub je sie ni.
La taw cem pły nie tam ta twarz.
Któ ra się ni gdy już nie zmie ni.

Choć nie wi dzial na. Zaw sze – Jest.
Wiel ka za gad ka w środ ku by tu.
Do bra, życz li wa, pięk na twarz.
W ka żdej go dzi nie. Aż do świ tu.

W oczy spo glą dasz. Kry nicz na toń.
W lu stro co dzien nie. Od sy ba ry tów.
Czy je den gry mas, rys tam tej masz?
Nie masz... Patrz w nie bo.
Cze kaj Świ tu.

Post scrip tum. Ostat nia re flek sja bar dzo ogól na.

RÓ ŻNE SĄ …

Są wer ni sa że i szpi tal ne łó żka.
Ró żne mi nu ty i dłu gie go dzi ny.
Wi chry. Po wo dzie. Pięk ne jabł ka w sa dzie.
Wszyst ko ma swo je skut ki i przy czy ny.

18
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Jest ser ca bi cie i ci sza bez gra nic.
Pierw szy krzyk dziec ka i prze śmiesz ne mi ny.
Twarz mat ki w zmarszcz kach, w si wej au re oli.
Wszyst ko ma swo je skut ki i przy czy ny.

Ró żne są gwiaz dy i ró żne księ ży ce.
Ró żne są ko sze, mal wy, Bal la dy ny.
Świa tła w kro plach ro sy, słoń ce o za cho dzie.
Wszyst ko ma swo je skut ki i przy czy ny.

Ktoś pę dzel pro wa dzi po płót na fak tu rze.
W do my wkła da du sze i dy my w ko mi ny.
I za wsze bę dzie jak zro bić roz ka że.
Wszyst ko ma swo je skut ki i przy czy ny.

Ks. Adam Zel ga
Ty le pan Krzysz tof w bar dzo pięk nej, na stro jo wej twór czo ści -

po etyc kiej. W ostat nim wier szu we zwał nas, aby od dać głos rów -
nież tym, któ rzy pra cu ją nie tyl ko sło wem. 

Je rzy Der kacz
Na wią żę do słów, któ re po wie dział ksiądz Adam, że ar ty sta to

jest czło wiek po gra ni cza.
Kie dy ro bi łem wy sta wę w „Ga le rii na em po rach” u św. To ma -

sza Apo sto ła na Ur sy no wie pt. „Mię dzy zie mią a nie bem”, to sfor -
mu ło wa łem to nie co ina czej. Tam gdzie Zie mia sty ka się z Nie bem,
tam wkra cza ar ty sta. Tak jak po wie dział ks. Adam, jest to stre fa
jak by ni czy ja, jest miej scem do za go spo da ro wa nia przez ar ty -
stę. I ar ty ści ko rzy sta ją z tej prze strze ni wie dze ni ró żną in spi ra cją,
ró żny mi te ma ta mi. 

Czy Oj ciec Świę ty miał wpływ na mo ją twór czość?
Kie dy 2 czerw ca 1979 ro ku na Pla cu Zwy cię stwa pa dły z ust Ja -

na Paw ła II sło wa: „Niech zstą pi Duch Twój i od no wi ob li cze zie mi,
tej zie mi”, ma ło kto wie dział, że wraz z ty mi sło wa mi pa dła pierw sza
kro pla wo dy, któ ra za czę ła roz sa dzać ska łę. Po dob nie jest z ar ty stą,
któ re mu po trzeb na jest in spi ra cja lub – jak kto wo li – na tchnie nie.

Przy to czo ne prze ze mnie sło wa Oj ca Świę te go trwa ły we mnie
aż 26 lat. Otwar cie na zo bra zo wa nie tych słów na stą pi ło tuż
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po odej ściu Ja na Paw ła II w dniu 2 kwiet nia 2005 ro ku. Wy sta wa
„Ka len da rium pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II w sztu ce”, mi mo że two -
rzo na by ła z udzia łem wie lu ar ty stów pla sty ków, tak na praw dę
mia ła jed ne go Twór cę – Ja na Paw ła II. 

To ka len da rium do ko nań Ja na Paw ła II, po więk szo ne do for -
ma tu sztan da ru, by ło na wy sta wie w ko ście le św. To ma sza Apo sto -
ła („Ga le ria na em po rach”) dzie łem naj wa żniej szym. Ka len da rium
pon ty fi ka tu sta ło się rów nież in spi ra cją dla za pro szo nych prze ze
mnie ar ty stów do stwo rze nia dzieł pla stycz nych pod kre śla ją cych
da tę, zda rze nie lub myśl wy ra żo ną przez Oj ca Świę te go. 

Mo ja in sta la cja „Niech zstą pi Duch Twój…” po ka zu je czte ry
rol ki tra wy, roz wi ja ne ni czym dy wan, któ ry za sła nia sza rą rze czy -
wi stość. Ko lor ży cia, ja ki po ja wia się wraz z da tą 1979, nie sie nam
wszyst kim no wą war tość – Wol ność.

W 2007 ro ku przy stą pi łem do re ali za cji cy klu ry sun ków por -
tre to wych po świę co nych Ja no wi Paw ło wi II, ogra ni cza jąc licz bę
ko lo rów pa ste li do trzech (czerń, biel, sza rość). Chcia łem po ka zać
twarz Czło wie ka mo dli twy, sku pie nia, a za ra zem tak przy ja zną dla
wszyst kich, któ rzy kie ro wa li wzrok ku Nie mu. 

Jerzy Derkacz 
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„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi – tej ziemi”,  Jerzy Derkacz
(instalacja, 1979)

Z cyklu Homo Viator, Jerzy Derkacz (pastel)
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Cykl 25 pa ste li po ka zy wał rów nież twarz Pa pie ża, któ ra fi zycz -
nie się zmie nia ła, ale du cho wo by ła co raz bo gat sza. Two rząc ten
cykl, chcia łem za po mo cą kil ku kre sek pa ste li skie ro wać uwa gę wi -
dza na ten frag ment twa rzy Oj ca Świę te go, któ ry bę dzie prze ma -
wiać, ema no wać i pod kre ślać wszyst kie ce chy oso by por tre to wa -
nej. Po ka za nie te go cy klu w ka len da rzu na rok 2009, wy da nym
przez wy daw nic two „Adam”, uzmy sło wi ło nam wszyst kim, czym
jest prze mi ja nie. Jak szyb ko zmie nia się kar ty w ka len da rzu i jak
szyb ko upły nę ło nam te 27 lat pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II.

Przy go to wu jąc się w 2008 ro ku do du żej in dy wi du al nej wy sta -
wy „Dro ga” w mo im ro dzin nym Za mo ściu, nie za po mnia łem też
o dro dze, ja ką prze szedł Ka rol Woj ty ła ja ko ka płan. Cykl „Czte ry
ko lo ry” po ka zu je w spo sób uprosz czo ny ko lo ry czte rech su tann,
któ re w ró żnych la tach no sił Ka rol Woj ty ła. Wy tło czo ne da ty, któ -
re od ci snę ły się tak bar dzo w ży ciu nie tyl ko te go Ka pła na, ale rów -
nież w nas wszyst kich, po ka zu ją dro gę, któ rą kro czył Ka płan
(1946-1958), Bi skup (1958-1967), Kar dy nał (1967-1978), Pa pież
(1978-2005).

Na 25 li sto pa da 2011 ro ku w „Ga le rii na em po rach” przy go to -
wu ję wraz z za pro szo ny mi ar ty sta mi pla sty ka mi du żą wy sta wę
„Oj ciec”. Wie le prac bę dzie po świę co nych tak bli skie mu nam
wszyst kim Oj cu Świę te mu – Bło go sła wio ne mu Ja no wi Paw ło wi II.
Na otwar cie tej wy sta wy w dniu 25 li sto pa da, o godz. 16.30 już
dzi siaj za pra szam w imie niu or ga ni za to rów: Pa ra fii św. To ma sza
Apo sto ła i Urzę du Dziel ni cy Ur sy nów m.st. War sza wy.

Czy ar ty sta mo że mieć pra gnie nie zwią za ne z oso bą Ja na Paw -
ła II? Ja ta kie mia łem. Chcia łem za pro jek to wać tzw. Oł tarz Pa pie -
ski, na któ rym Jan Pa weł II spra wo wał by Ofia rę Eu cha ry stycz ną.
W czę ści speł ni ły się mo je ma rze nie. By łem pro jek tan tem i od po -
wie dzial nym za re ali za cję stro ny tech nicz nej oł ta rza przy go to wa -
ne go na spo tka nie Oj ca Świę te go z pra cow ni ka mi LOT -u w dniu 13
czerw ca 1999 ro ku. Zbu do wa nie „Oł ta rza Pa pie skie go” w cią -
gu 12 go dzin by ło wy zwa niem, któ re uda ło mi się wraz z in ny mi
ludź mi zre ali zo wać. Bia ły puf, na któ rym wów czas sie dział Jan Pa -
weł II, jest dzi siaj w mo im do mu cen ną pa miąt ką, a jed no cze śnie
re li kwią dru gie go stop nia.

22
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Mał go rza ta Aj nen kel
Wy stę pu ję w tro chę nie ty po wej ro li. Czy Oj ciec Świę ty miał

wpływ na mo ją twór czość? Kie dy ksiądz Adam Zel ga za pro po no -
wał mi udział w tym Kon wer sa to rium, po my śla łam, że trud no od -
po wie dzieć wprost na ta kie py ta nie. Po pierw sze, sa ma twór czość
to po ję cie skom pli ko wa ne, ta jem ni cze, a psy cho lo gia twór czo ści
na wie le py tań jesz cze nie od po wie dzia ła. Szcze gól nie chy ba
w sztu kach pla stycz nych czę ściej mo żna mó wić o wpły wie ja kie goś
Mi strza na warsz tat ar ty sty, ale jak się ma do te go Oj ciec Świę ty
i Je go na uka? Jed nak w mia rę za sta na wia nia się nad tym wszyst ko
za czę ło mi się skła dać w mia rę spój ną ca łość.

Naj pierw kil ka słów o mnie. Z wy kształ ce nia je stem psy cho lo -
giem, ale po pa ru la tach prak ty ki, z ró żnych po wo dów, za ję łam się
tkac twem ar ty stycz nym i to sta ło się mo im dru gim za wo dem. Zro -
bi łam kil ka wy staw, a po tem, już chy ba po nad 10 lat te mu, za czę ła
się mo ja przy go da z anio ła mi, któ re, z mniej szym lub więk szym na -
tę że niem, tkam na dal.

Jerzy Derkacz i Małgorzata Ajnenkel  

Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:27  Page 23



24

Wra ca jąc do Oj ca Świę te go, to prócz Je go wi ze run ku w me diach,
śle dze nia wi zyt czy czy ta nia nie któ rych tek stów, mia łam z Nim jak by
„bli ższy” kon takt. Otóż mam za przy jaź nio ną pa nią, któ rej ży cie by ło
sil nie zwią za ne z Ja nem Paw łem II. Jesz cze ja ko bi skup uczest ni czył
w jej ślu bie w Kra ko wie, po tem mia ła u Nie go kil ka au dien cji, w tym
in dy wi du al nych, jed ną na wet kie dy Oj ciec Świę ty był już bar dzo cho -
ry. Pra wie przy ka żdym spo tka niu z nią roz ma wia ły śmy o Nim, o Je -
go cha ry zmie, nie prze cięt nej oso bo wo ści i cie ple, ja kie wy twa rzał,
oraz o jej do świad cze niach re li gij nych z tym zwią za nych.

Ja też, mo że bez wied nie, czer pa łam z te go, ja koś to się we mnie
osa dza ło i pa mię tam kil ka snów z pa pie żem, szcze gól nie je den, ta -
ki wy ra zi sty, „oj cow ski”, któ ry przy niósł mi uspo ko je nie i któ ry
do dziś so bie przy po mi nam w trud nych chwi lach.

Pro ble mem chy ba ka żde go ar ty sty jest tzw. nie moc twór cza,
któ ra cza sem go ogar nia, szcze gól nie po za koń cze niu ja kie goś eta -
pu, po wy sta wie. Po ja wia się wów czas py ta nie „co da lej?”. Czy
zmie nić kie ru nek, te ma ty kę, na wet środ ki wy ra zu? Czę sto po ja wia
się pust ka, bez sil ność, na wet de pre sja. Po mo jej ko lej nej wy sta wie
też za sta na wia łam się, co da lej? 

Mo ja sztu ka ma cha rak ter de ko ra cyj no -użyt ko wy, „przy ja zny”
dla do mu, to prze wa żnie mo ty wy ze świa ta przy ro dy. Ni gdy nie
zaj mo wa łam się te ma ty ką re li gij ną, uwa ża łam, że wy ma ga nie zwy -
kłe go warsz ta tu, a za lew „ki czu sa kral ne go” tyl ko mnie de ner wo -
wał. Ale pa mię tam mo ment, kie dy zde cy do wa łam się na tka nie
Anio łów. By ło w tym na praw dę coś me ta fi zycz ne go, jak by olśnie -
nie zna ne w psy cho lo gii, po czu łam, że mu szę zro bić wła śnie Anio -
ła (a by ło to jesz cze przed mo dą na Anio ły, któ rych jest te raz mnó -
stwo, co zresz tą mnie cie szy, choć to kon ku ren cja).

Nie trak to wa łam te go te ma tu ja ko ści śle re li gij ny, zresz tą ró żni
lu dzie ku pu ją anio ły z ró żnych po wo dów, ale od po cząt ku mia łam
po czu cie, że to ta ki do bry mo tyw, da ją cy du żo ra do ści i spo ko ju
pod czas pra cy. I tak za czę ło się wiel kie krą że nie Anio łów. Zro bi -
łam z ni mi kil ka wy staw i śmie ję się, że przed ka żdym Bo żym Na -
ro dze niem sa me się „wy sta wia ją”, bo nie wia do mo ja ki mi dro ga mi
na gle ktoś do mnie dzwo ni z pro po zy cją czy proś bą o wy sta wę
– tak już by ło trzy ra zy. Kie dy pró bu ję za cząć in ną, no wą te ma ty kę,
znów po ja wia ją się za mó wie nia na Anio ły i wią żą mnie ze so bą.
A ja na praw dę czu ję, że z ka żdym Anio łem da ro wa nym czy sprze -
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da nym da ję tro chę do brej ener gii, do da ję do nich prze wa żnie ja kąś
wier szo wa ną, oso bi stą de dy ka cję i pro szę, że by się ser decz nie za -
ję ły no wym pod opiecz nym. Ale
naj cie kaw sza jest od po wiedź mo -
ich Anio łów, bo wie le osób twier -
dzi, że na praw dę „dzia ła ją” i jest to
dla mnie do dat ko wa, nie zwy kle
cen na gra ty fi ka cja. Sa ma zresz tą
pod czas przy go to wań do ich du żej
wy sta wy prze ży łam dwie ka ta stro fy
zdro wot ne i wy szłam z nich ca ło,
mo że też nie przy pad ko wo.

CAM BRIEL, ANIOŁ STYCZ -
NIA

Cam briel, choć spra co wa ny,
wciąż w ru chu i w bie gu,

w wol nych chwi lach żon glu je
gwiazd ka mi ze śnie gu,

lecz gdy któ rąś upu ści, bia da jej,
oj bia da,

to pi się i na zie mię łzą aniel ską
spa da.

ANIOŁ STRÓŻ
Dla wszyst kich Czy tel ni ków

z ser decz ny mi ży cze nia mi aniel -
skiej opie ki – M. Aj nen kel

Jak to te raz po wią zać z wpły -
wem Oj ca Świę te go?

Je go prze kaz mo żna spro wa -
dzić do naj prost szych za sad: mi ło -
ści bliź nie go, współ czu cia, po mo cy
i dzie le nia się do brem z dru gim
czło wie kiem. Tym, z ró żnym skut -
kiem, sta ram się kie ro wać ta kże
w pra cy. Sa me Anio ły to ta kże
prze kaz sym bo licz ny: łącz no ści

25

Anioł stycznia
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z Bo giem, opie ki, do brej ener gii, otwar cia na dru gą isto tę, har mo -
ni zo wa nia i zba wie nia świa ta. A zna ne i opi sy wa ne są od cza sów
po gań skich.

Wa żna jest też dla mnie oso ba Pa pie ża ja ko twór cy, bo nie ob ce
Mu by ły zma ga nia w twór czym pro ce sie, jak i ra dość zwią za -
na z two rze niem i skoń cze niem dzie ła. Wspo mi na wła śnie o tym
w li ście do ar ty stów. I rze czy wi ście, nie do opi sa nia jest uczu cie
po wy two rze niu na wet naj mniej szej rze czy czy idei, któ ra z nas wy -
pły wa, jest ema na cją na szej oso bo wo ści, cząst ką nas sa mych.

I jesz cze istot na rzecz. Twór czość to nie tyl ko sam akt two rze -
nia, ale sta ła mo ty wa cja, sa mo dy scy pli na, pe wien ro dzaj de ter mi -
na cji, by się po ka zać pu blicz nie, wy sta wić na kry ty kę, to kon se -
kwen cja i wia ra w to, co się ro bi. Te go też uczył Jan Pa weł II ca łym

Anioł Stróż

26
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swo im ży ciem, ale szcze gól nie swo ją po sta wą pod czas cho ro by
i przed śmier cią. To wi dzie li śmy wszy scy i czę sto to wspo mi nam
w chwi lach znie chę ce nia.

Kon klu du jąc, mo gę więc po wie dzieć, że Oj ciec Świę ty po da ro -
wał mi skrzy dła.

A na ko niec kil ka ry mów.

OJ CIEC ŚWIĘ TY
czy li

„Kto mi dał skrzy dła?”

On do da wał mi skrzy deł (są ma łe i du że),
abym mo gła wy ru szać w po wietrz ne pod ró że.

Wie le par do wy bo ru: sta bil ne i kru che,
te z szorst ki mi lot ka mi lub po kry te pu chem.

Gdy przy pi nam tę czo we, błysz czą ce i gład kie,
czę sto lot, co cie ka we, koń czy się upad kiem.

Za to te nie po zor ne, ma to we i sza re,
du żo dłu żej mnie nio są nad ziem skim ob sza rem.

Więc pró bu ję ko lej nych, aż tra fię na ta kie,
co po wio dą mnie pro sto Anio ło wym Szla kiem.

An drzej Ho ru ba ła
Czy Jan Pa weł II miał wpływ na mo ją twór czość? 
Za kła dam, że sko ro za da no mi ta kie py ta nie, to wy stę pu ję

przed pań stwem ja ko twór ca ano ni mo wy, któ ry w skró cie ma opo -
wie dzieć o swo ich do ko na niach z za zna cze niem obec no ści czy in -
spi ra cji pa pie skich.

Je stem au to rem mo no dra mu „Mo no”, trzech po wie ści – „Far -
ciarz”, „Umo cze ni” i „Prze si le nie” oraz zbio ru szki ców kry tycz no -
-li te rac kich „Ma rze nie o chu li ga nie”. Je stem twór cą te le wi zyj nym
ma ją cym na kon cie wie le pro gra mów roz ryw ko wych, pu bli cy -
stycz nych i do ku men tal nych. Ostat nio re ży se ro wa łem i pro du ko -

27
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wa łem pro gram Jan ka Po spie szal skie go „War to roz ma wiać”,
a two rzy łem ta kże do ku men ty, ta kie jak „Ro do wo dy nie po kor -
nych” oraz „Sys tem 09”. Obec nie co ty dzień za si lam ty go dnik
„Uwa żam Rze” swo imi szki ca mi kry tycz ny mi. 

Mo ja de biu tanc ka po wieść „Far ciarz”, pi sa na na prze ło mie ro -
ku 2001 i 2002, by ła zo gni sko wa na wo kół or ga ni za cji uro czy sto ści
po grze bo wych Ja na Paw ła II i ca ła by ła po świę co na ana li zie re la cji
mię dzy bo ha te rem, mło dym ja pi szo nem spe cja li zu ją cym się
w wiel kich wi do wi skach roz ryw ko wych, a Pa pie żem Po la kiem.
Ksią żka ob ra zo bur cza, pro wo ka cyj na, na szczę ście zo sta ła wła ści -
wie zro zu mia na przez mło de po ko le nie czy tel ni ków, bo oto dwu -
dzie sto pa ro let ni kry tyk zwią za ny z kra kow skim kwar tal ni kiem
„Pres sje” – Adam Lesz kie wicz traf nie opi sał ją ja ko opo wieść o za -
du fa nym grzesz ni ku, któ ry lep szą, szczę śliw szą część swe go ży cia
za wdzię cza wła śnie Pa pie żo wi… 

„De biu tanc ka po wieść An drze ja Ho ru ba ły – stwier dza kry tyk
– to spe cy ficz ny ra chu nek su mie nia, któ re go głów ny bo ha ter po -
wie ści – w pew nym stop niu al ter ego au to ra – do ko nu je nie tyl ko
w swo im, lecz ta kże w imie niu wszyst kich ka to li ków dzia ła ją cych
w prze strze ni pu blicz nej. Kon tek stem te go ra chun ku su mie nia jest
pon ty fi kat Ja na Paw ła II, a pre tek stem nie uchron nie zbli ża ją ca się
śmierć Pa pie ża. (…) Pa pież oka zu je się kimś nie skoń cze nie wy ra -
sta ją cym po nad ura zy, rosz cze nia, a ta kże po dzię ko wa nia sze re go -
we go ka to li ka, któ ry, mio ta jąc się od sar ka zmu do hoł dow ni czych
po staw wo bec cią żą cej na je go ży ciu po sta ci Ja na Paw ła II, na ko -
niec po tra fi je dy nie po wie dzieć: „Oj cze, mia łeś ra cję”.”

Za tem w sen sie jak naj bar dziej do słow nym Jan Pa weł II miał
wpływ na mo ją twór czość. 

Czy do ty czy to ta kże na stęp nych po wie ści? Są one dość moc no
osa dzo ne w ota cza ją cej mnie rze czy wi sto ści, ak cja jed nej z nich to -
czy się mię dzy in ny mi w ka pli cy i za kry stii pa ra fii bło go sła wio ne go
Ed mun da Bo ja now skie go, bo ha ter ostat niej mo jej ksią żki ocie ra
się o krąg ro dzi ców, któ rych dzie ci cho dzą do Szko ły Przy mie rza
Ro dzin. 

I w obu po wie ściach oczy wi ście Pa pież: je go oso ba, je go na -
ucza nie są obec ne. Nie tak sil nie jak w „Far cia rzu”, gdzie bo ha ter
roz ma wia z Ja nem Paw łem II, gdzie od by wa ima gi na cyj ną wy pra -
wę wa ka cyj ną gdzieś na Ma zu ry, gdzie ra zem z nim pły wa no cą
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po je zio rze, dys ku tu jąc o ety ce sek su al nej, wresz cie uczest ni czy
w au dien cji i pró bu je pro te sto wać prze ciw we so łej pop -kul tu ro wej
ewan ge li za cji, ja ką pro wa dzi Pa pa Woj ty ła…

Ale prze cież ca łe na sze po ko le nie to po ko le nie JP2. 
Czy Pa pież jest obec ny w mo jej twór czo ści kry tycz nej?
Oczy wi ście. 
Gdy zer k ną łem na in deks oso bo wy mo ich re cen zji, za uwa ży -

łem, że po stać Ja na Paw ła II prze wi ja się tam bar dzo czę sto, za -
zwy czaj peł niąc ro lę osta tecz ne go au to ry te tu, czy to w kwe stiach
in ter pre ta cji hi sto rii (na przy kład je go ho mi lia z Pla cu Zwy cię -
stwa) czy spraw mo ral nych lub po li tycz nych… 

W szki cu o An drze ju Ki jow skim opo wia da jąc o je go zbio rze
„Tro py”, re la cjo nu ję, jak Pa pież na uczył in te li gen tów wiel ko ści,
jak czy ścił ich z gom bro wi czow skie go ge stu kpi ny i gro te ski, au to -
iro nii i au to szy der stwa, któ re są wi do mym zna kiem men tal no ści
nie wol ni ków…

A i w ra mach swo jej ak tyw no ści te le wi zyj nej w do ku men cie
„Ro do wo dy nie po kor nych” uka za łem wpływ Ja na Paw -
ła II na współ cze sna hi sto rię Pol ski i od zy ska nie nie pod le gło ści.
O Pa pie żu – gwieź dzie pop -kul tu ry, któ ry na wet z umie ra nia po -
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tra fił zro bić te le wi zyj ny show, opo wia da łem w do ku men cie „Sys -
tem 09” … Jest więc Pa pież obec ny w bar dzo wie lu mo ich wy po -
wie dziach, cza sem peł niąc ro lę cen tral ną, cza sem po bocz ną.

Sko ro na sze spo tka nie ma być jed nak czymś wię cej niż opo wie -
ścią o nie zna nych pań stwu dzie łach, od nio sę się do tek stu, któ ry
zo stał za pro po no wa ny ja ko in spi ra cja do na sze go zgro ma dze nia.
Jest to jed no cze śnie skró to wy po kaz mo jej ak tyw no ści kry tycz nej,
jak też pro jekt wiel kiej pra cy, ja ka stoi przed na mi i młod szy mi po -
ko le nia mi. Pra cy nad dzie łem Ja na Paw ła II. 

Gdy czy ta się „List do ar ty stów”, nie spo sób nie do strzec, jak
bar dzo na ucza nie Pa pie ża jest wa run ko wa ne przez czas i ko rze nie
Ka ro la Woj ty ły. Przez je go oso bi ste do świad cze nie, wzra sta nie
w na szej na ro do wej wspól no cie, wresz cie przez czas, w ja kim two -
rzył, a ta kże li te rac kie i my ślo we wpły wy, ja kim ule gał. Cóż wi dzi -
my bo wiem, gdy prze czy ta my kry tycz nie je go po sła nie do ar ty -
stów?

Ude rzy nas fakt, że opi nie Pa pie ża wy pły wa ją z ja kie goś nie sa -
mo wi cie roz hu ka ne go kul tu ta len tu i ar ty sty, kul tu, któ ry – po -
wiedz my otwar cie – jest sprzecz ny z prze ka zem ewan ge licz nym.
Gdy Pa pież pi sze: „Kto do strze ga w so bie tę Bo żą iskrę, któ rą jest
po wo ła nie ar ty stycz ne – po wo ła nie po ety, pi sa rza, ma la rza, rzeź -
bia rza, ar chi tek ta, mu zy ka, ak to ra... – od kry wa za ra zem pew ną
po win ność: nie mo żna zmar no wać te go ta len tu, ale trze ba go roz -
wi jać, aże by nim słu żyć bliź nie mu i ca łej ludz kości” – to prze cież
jest to nie zgod ne z hie rar chią war to ści, ja ką nie sie Do bra No wi na. 

Przy wo łaj my hi sto rię zna nej ak tor ki, któ ra nie chcia ła pod dać
się abor cji i w związ ku z tym zo sta ła wy rzu co na z eks pe ry men tal -
ne go te atru ge nial ne go re ży se ra. Przy wo łaj my po stać ar ty sty, któ ry
od mó wił przej ścia na stro nę trans gre sji, od mó wił udzia łu w eks pe -
ry men tach, któ re na pew no – po zo stań my przy sztu ce ak tor skiej
– do pro wa dzi ły by je go ta lent do roz kwi tu.

Czy te po sta wy uwzględ nia Pa pież w swo im li ście? Czy nie na -
zbyt po chop nie wy no si na oł ta rze ta lent?

A sy tu acje prze ciw ne, ja kże czę ste: gdy czło wiek sta je się ego -
istycz ną be stią i ruj nu je wła sną ro dzi nę zo gni sko wa ny na roz wo ju
swe go ta len tu… Czyż „List do ar ty stów” nie sta nie się zbyt ła twym
roz grze sze niem ta kich po staw? (We wcze snym Ko ście le ak to rzy
prze cho dzą cy na stro nę Pa na po rzu ca li grzesz ny za wód i by li

30

Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:27  Page 30



wspo ma ga ni fi nan so wo przez wspól no tę…). Kult ta len tu, ja ki na -
rzu ca współ cze sność, a za współ cze sno ścią mi mo wol nie pro mu je
Pa pież, wy da je się być czymś bar dzo nie bez piecz nym. 

W mo jej dzia łal no ści kry tycz nej sta ram się na wła sny uży tek za -
stę po wać sło wo „ta lent” wy ra zem „smy kał ka”, by nie pa dać plac -
kiem przed kimś, kto jest ob da rzo ny zdol no ścia mi ma nu al ny mi al -
bo ład nie skła da sło wa. Cóż, że ktoś wra żli wy jest na dźwię ki, bar -
wy, na stro je? Czy dla te go ma być na szym prze wod ni kiem i mi -
strzem? Ow szem, sce na, gdy pa pież Ju liusz II po uj rze niu Ka pli cy
Syk styń skiej klę ka przez Mi cha łem Anio łem, jest bar dzo wzru sza -
ją ca, ale prze cież zwod ni cza.

Tak jak zwod ni cze są ra do ści z po zy ska nia – za zwy czaj na mo -
ment, chwi lę – ja kie goś ar ty sty pop, któ ry aku rat zmę czo ny, na ka -
cu, na de tok sie, na gle po sta na wia zło żyć świa dec two w ko ście le, że
wie rzy i ogól nie Je zus jest OK.

Po win ni śmy ufać Je zu so wi i je go na uce, a nie ce le bry tom. Nie
ce le bry tom, czy na wet ar ty stom: ob da ro wa nie ko goś smy kał ką nie
jest na masz cze niem na ka pła na czy pro ro ka. 

I jesz cze: kto się mo dli śpie wem, dwa ra zy się mo dli. Otóż,
wca le nie je stem te go ta ki pe wien, chy ba że wej dzie my w ja kieś li -
cy ta cje i zgo dzi my się ze stwier dze niem: kto mil czy, mo dli się sto -
krot nie. Mu zy ka otwie ra nas na prze ży cie es te tycz ne, cza sem eks -
ta tycz ne. I wspól ne śpie wy, roz mi ło wa nie na wet w pięk nie do stoj -
ne go cho ra łu gre go riań skie go wca le nie mu si od no sić się do Bo -
ga…

W „Li ście do ar ty stów” jest wie le stwier dzeń, któ re naj wy raź -
niej ma ją ująć ty tu ło wych ad re sa tów i skło nić do sza cun ku wo bec
Ko ścio ła i Pa pie ża, ale prze cież z punk tu wi dze nia zdro we go roz -
sąd ku uzbro jo ne go w wie dzę teo lo gicz ną są one zwy czaj nie nie -
praw dzi we. Stwier dze nie Do sto jew skie go, po zy tyw nie przy wo ła ne
przez Pa pie ża, że „pięk no zba wi świat”, to prze cież eg zal to wa -
na he re zja. O ile się nie my lę, świat zba wił Je zus Chry stus i Bóg,
a nie ar ty sta, choć by naj zdol niej szy, jest Zba wi cie lem i Stwo rzy cie -
lem świa ta.

Pi sze Jan Pa weł II, od no sząc się do sztu ki współ cze snej: „Na -
wet wów czas gdy ar ty sta za nu rza się w naj mrocz niej szych ot chła -
niach du szy lub opi su je naj bar dziej wstrzą sa ją ce prze ja wy zła, sta -
je się w pe wien spo sób wy ra zi cie lem po wszech ne go ocze ki wa nia
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na od ku pie nie”. To już jest my śle nie ży cze nio we i świa dec two nie -
do strze ga nia ca łych ob sza rów sztu ki, głów nie tej zwią za nej z trans -
gre sją, prze kro cze niem norm, któ re na praw dę nie da dzą się po -
trak to wać ja ko po wszech ne ocze ki wa nie zba wie nia… Chy ba że
uzna my ini cja cje de mo nicz ne za ocze ki wa nie na od ku pie nie.

Pa pież gło szą cy au to no mię sztu ki wo bec Ko ścio ła na pew no
cie szy po stę po wych pu bli cy stów, ale wy łą cza nie tej sfe ry ak tyw no -
ści spod mo ral ne go czy re li gij ne go osą du jest po pro stu ka pi tu la -
cją.

Nie bez po wo du sza tan zy skał imię Lu cy fe ra. Zgo da, wiem, że
sta ło się to w związ ku z błę dem tłu ma cze nia księ gi Iza ja sza, błę -
dem ob cią ża ją cym tak dro gie go mi świę te go Hie ro ni ma. Ale tra dy -
cja, choć opar ta na fał szu, prze ka zu je nam bar dzo moc ny prze kaz:
nio są cy świa tło, ktoś olśnie wa ją cy, mo że być zwo dzi cie lem, mo że
być księ ciem te go świa ta, mo że być złem. 

Pa pież, któ ry współ uczest ni czy w na dy ma niu roz dę te go ego ar -
ty stów, nie wal czy z tym nie bez pie czeń stwem. Do my ślam się, że
czy ni to po wo do wa ny szla chet ny mi po bud ka mi, że li czy na si łę
swej per swa zji. 

I, bę dąc dziec kiem epo ki, a ta kże przy wo łu jąc wła sne unie sie -
nia z mło do ści zwią za ne czy to z Te atrem Rap so dycz nym, czy
z upra wia niem po ezji, da je się uwieść te mu świa tu, wy wy ższa jąc
sztu kę, któ ra po win na być tyl ko słu żeb ni cą Ewan ge lii. Wi dzi my,
jak wzra sta nie w opa rach pol skiej po ezji ro man tycz nej – Nor wi da
i Mic kie wi cza mo de lu je myśl Pa pie ża, cza sem zresz tą pro wa dząc
na ma now ce.

O, tak z pew no ścią dys ku to wał bym z Ja nem Paw łem II o je go
„Li ście do ar ty stów” – li ście, w któ rym nie zda je so bie spra wy
z nie bez pie czeństw, na ja kie na ra ża nas kult sztu ki.

Prze cież to, co da wał nam Jan Pa weł II i je go obec ność wśród
nas, to nie teo re tycz na pod bu do wa, nie in spi ra cje ar ty stycz ne, ale
py ta nie mo ral ne, py ta nie o to, co przy no si my na spo tka nia z nim.
Wiel kie re ko lek cje od by wa ją ce się z oka zji pa pie skich piel grzy -
mek, wiel kie to wa rzy sze nie mu w je go wy sił ku to by ło to wła ści we
prze sła nie do ar ty stów, do lu dzi kul tu ry. Dia gno zy, któ re sta wiał
Jan Pa weł II, nie do koń ca orien tu ją cy się w roz wo ju sztu ki współ -
cze snej, by ły ni czym wo bec świa dec twa je go trwa nia, by ły ni czym
wo bec py ta nia, ja kie za da wał swo ją in ten syw ną obec no ścią.
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Za koń czę więc, przy wo łu jąc fi nał mo jej de biu tanc kiej po wie ści:

„Drzwi się otwie ra ją, gdzieś w głę bi wi dzę w fo te lu ma lut ką
po stać Ja na Paw ła II, Ka ro la Woj ty ły, Oj ca. Przy gar bio ny wy glą da
jak świę ty An to ni Pu stel nik z ma dryc kie go „Ku sze nia” Hie ro ni ma
Bo scha. Przy kur czo ny, sła bo wi ty sta ru szek. Po pra wia so bie drżą -
cą le wą rę kę. Szkla nym spoj rze niem omia ta pod ło gę. Sła bo wi ty,
drob niut ki – nic już pra wie nie zo sta ło z krzep kie go fa ce ta, któ ry
wy grał woj nę z ko mu ną. 

Nie jest sil nym gniew nym star cem à la Cho me ini, nie ma god -
no ści wy su szo ne go asce ty, to już sta ru szek rzą dzo ny przez nie kon -
tro lo wa ne skur cze mię śni, de li kat na, więd ną ca ro ślin ka. Ma lut kie
ludz kie za wi niąt ko. Bu dzą cy li tość kłę bu szek.

A z gó ry nad la tu ją po tę żne pta sie masz ka ro ny i szy bu ją, szy der -
czo kra cząc, że by go wgnieść w roz pacz bez den ną, po ka zu jąc
triumf i moc zła. Le cą pta ki z dzio ba mi jak ku ta sy, smo ki z du pa -
mi za miast py sków, za kon ni cy ze świń ski mi ry ja mi – wcie le nia ba -
nal ne go do bó lu zła, któ re nisz czy zie mię. Wiel kie my szy z ob wi -
sły mi pier sia mi, chu dzi księ ża sple ce ni w mi ło snych nie przy stoj -
nych uści skach z sio stra mi za kon ny mi – roz ple nio ne zło, któ re nie
krę pu je się już wła snym wy stęp kiem. W wiel kiej psiej czasz ce pod -
ró żu je tłum śli nią cych się ka pła nów -pe do fi lów z chi cho czą cy mi
nie let ni mi ofia ra mi, któ re naj wy raź niej po lu bi ły igrasz ki z ka te che -
ta mi. Su nie uczo ny w dru cia nych oku lar kach z wiel ką księ gą
pod pa chą i dup czy ja kie goś osła. Ca łe bru tal ne, nie skrę po wa ne
w swym ze psu ciu zło świa ta, któ re mu in te lek tu ali ści da ją co raz
więk sze przy zwo le nie, la ta pod skle pie niem sa li au dien cyj nej. Ob -
śli zgła ry ba o py sku przy po mi na ją cym roz chy la ją ce go się do ak cji
pe ni sa wy ła nia się spo za chmur. Triumf zła, roz pa sa ne go, przy bra -
ne go nie dba le w szat ki no wo cze sno ści zda je się nie pod wa żal ny:
„Umrzesz, sta rusz ku, już nie dłu go, a my szyb ko po sprzą ta my
po To bie i przy zwo li my na wszyst ko!” 

Ale oto gdzieś z bo ku z od sie czą le cą huf ce aniel skie. Prze zro -
czy ste, ma lo wa ne nie pew ną kre ską, ja kże ete rycz ne i ulot ne w po -
rów na niu ze świa tem zła! Za raz ze trą się z sza ta na mi. A wśród tych
nie bie skich wy słań ców, le d wie wi docz nych na ciem nym tle, jak by
by ły tyl ko szki cem, wi dzę też mo je anio ły stró że, te wy mo dlo ne
przez Mał go się. Le cą na od siecz pa pie żo wi. Le cą na od siecz mnie”. 
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Dys ku sja

Iwo na Wak smundz ka
Nie mo gę po chwa lić się ta kim do rob kiem twór czym jak moi

przed mów cy, nie mniej chcia łam po wie dzieć kil ka słów o two rze -
niu w za kre sie sło wa, któ re cza sem jest mi da ro wa ne, i wpły wie
na to Ja na Paw ła II. Cza sem two rzy się we mnie ta ka re flek sja po -
etyc ka, któ rej nie po win nam za trzy mać dla sie bie, a któ rą chcę się
po dzie lić z in ny mi.

Pierw sze, co ha mu je mo je wyj ście do in nych z wy po wie dzią, to
lęk przed tym, czy nie bra ku je mi po ko ry i od po wie dzial no ści
za to, co two rzę. Bo ję się, czy nie jest to py cha twór cy, o któ rej mó -
wił pan An drzej Ho ru ba ła. Mam na dzie ję, że sło wo, któ re wy cho -
dzi ze mnie, mo że być dla ko goś do brem al bo nie po ko jem, ale nie
złem, cze go bar dzo bym nie chcia ła.

Zaw sze wi dzę ob raz pa pie ża Ja na Paw ła II, al bo wcze śniej Ka -
ro la Woj ty ły, kie dy ka żda je go wy po wiedź, cze go mo gli śmy do -
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świad czać, czy z ob ra zów na ocz nych czy z bio gra fii, by ła po prze -
dzo na bar dzo dłu gą re flek sją, mo dli twą i me dy ta cją, za nim on
prze ka zy wał je szer sze mu gro nu lu dzi, zwłasz cza w cza sie piel grzy -
mek. My ślę, że cho dzi ło o ogrom ną po ko rę, któ rą on miał w so bie
– sam ja ko twór ca – oraz od po wie dzial ność ja ko dusz pa sterz,
zwra ca ją cy się do mi lio nów.

Kie dy, ja kiś czas te mu, uka za ła się re cen zja mo je go to mi ku
w kra ju ob ję tym kon flik tem wo jen nym, ogar nął mnie ogrom ny
nie po kój, bo wy po wiedź wska zy wa ła na to, że mo żna ją za kwa li fi -
ko wać ja ko mo ją opi nię o jed nej stro nie kon flik tu. Po wsta ła oba -
wa, że mo gę być zro zu mia na ja ko prze ciw nik dru giej stro ny. To
spo wo do wa ło mój ogrom ny lęk, bo tak wca le nie by ło. Nie mo -
głam się opo wie dzieć ani po jed nej, ani po dru giej stro nie. Po pro -
stu zro dzi ła się ogól na re flek sja na te mat zła woj ny, zła prze mo cy
i bez rad no ści tych, któ rzy są krzyw dze ni. Tak by ło w tym wy pad -
ku.

Wte dy przy szedł mi na myśl ob raz Ja na Paw ła II i je go piel -
grzym ki do Zie mi Świę tej, kie dy ocze ki wa no je go wy po wie dzi
w ba zy li ce Gro bu Pań skie go. Ka żda ocze ku ją ca gru pa wy zna nio -
wa chcia ła usły szeć po twier dze nie swo ich ra cji. A pa pież, za nim
od po wie dział wszyst kim, za czął mo dlić się w sku pie niu i chy ba
wy ci szył obie stro ny tą swo ją głę bo ką me dy ta cją. Dla te go za wsze
jest mi wzo rem.

Kie dy po wsta je coś no we go, to naj więk szą ra do ścią dla twór -
cy jest to, je że li je go sło wo wy cho dzi i wra ca, ale z do brym owo -
cem. Wi dać, że by ło ko muś po trzeb ne i przy nio sło al bo świa tło, al -
bo na dzie ję, al bo przy naj mniej odro bi nę ra do ści, ale nie po czu cie
gnie wu, nie po ko ju czy ro ze dr ga nia.

Two rze nie to – jak mó wił mój przed mów ca – ogrom na od po -
wie dzial ność, że by nie ule gać ułu dom, czy to jest mo je pięk no, czy
pięk no Stwór cy, któ re się we mnie od bi ja. My śle nie ta kie mo że być
na sy co ne ego izmem i bra kiem po ko ry. Ale tak wca le nie mu si być,
je śli ma się świa do mość, że zo sta ło ono da ro wa ne po coś. 

My ślę, że w ka żdej dzie dzi nie sztu ki, nie tyl ko w sło wie mo żna
znaj do wać od bi cie pięk na Stwór cy, a więc pięk na pier wot ne go,
przy ogrom nej po ko rze i od po wie dzial no ści za to, co się po ka zu je
i co się ro bi. Nie ste ty, trud no jest na zwać ema na cją pięk na nie któ -
re dzie ła sztu ki. Mam tu na my śli np. dra ma ty no blist ki El frie de
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Je li nek, w któ rych trud no jest do pa trzyć się tra dy cyj nie ro zu mia -
ne go pięk na. Ale jest też mnó stwo dzieł, stwo rzo nych przez in nych
twór ców, któ re tym pięk nem ema nu ją.

Aby nie mó wić za du żo, chcia łam za koń czyć sło wa mi o pięk -
nie Cy pria na Nor wi da: „Bo pięk no na to jest, by za chwy ca ło
do pra cy – pra ca, by się zmar twych wsta ło.” 

Wal de mar Nie mot ko (za miesz ka ły w Au stra lii)
Ksią żka, któ ra w pew nym sen sie zmie ni ła mo je ży cie, no si ty tuł

„Pa mięć i to żsa mość”. W ten spo sób Pa pież Jan Pa weł II wpły nął
na mo je wie lo let nie już dzia ła nia w obro nie pol skiej hi sto rii i pol -
skiej to żsa mo ści.

W śro do wi sku an glo sa skim naj now sza hi sto ria Pol ski jest
na ogół źle poj mo wa na i czę sto wręcz fał szy wie in ter pre to wa na.
Tra dy cyj ne pol skie war to ści wy ma ga ją nie jed no krot nie obro ny.

Kie dyś uczest ni czy łem w spo tka niu po świę co nym dia lo go wi
mię dzy re li gij ne mu pod prze wod nic twem ra bi na Ray mon da Ap -
ple, w sa li ze brań du żej sy na go gi w Syd ney. Pod czas dys ku sji po -
pro si łem o oce nę tre ści ar ty ku łu z bie żą ce go nu me ru ga ze ty „Au -
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Waldemar Niemotko, obok siedzi Krystyna Niemotko 
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stra lian Je wish News” na te mat spo so bu ob cho dze nia wspo mnień
o ofia rach Ho lo kau stu na te re nie nie miec kich obo zów kon cen tra -
cyj nych w Au schwitz i na Maj dan ku. Wów czas nie ocze ki wa nie ra -
bin Brian Fox z Man che ste ru w An glii za in da go wał ra bi na Ap ple,
kim jest za da ją cy py ta nie. Zo rien to waw szy się, kim je stem, za wo łał
dra ma tycz nym gło sem: „To jest Po lak. Pol ska by ła i jest źró dłem
naj bar dziej za cie kłe go an ty se mi ty zmu”. 

In ny przy kład do ty czy pry czy obo zo wej i kil ku na stu drob nych
re kwi zy tów wy po ży czo nych z Mu zeum na Maj dan ku dla po trzeb
ży dow skiej eks po zy cji w Syd ney. Po upły wie ter mi nu wy po ży cze -
nia, eks po na ty nie zo sta ły do tych czas zwró co ne, mi mo upły wu
wie lu lat. 

Ostat nio uczest ni cząc w Pol sce w ró żnych spo tka niach, mia -
łem spo sob ność po zna nia osób, któ rym bli ska jest idea utrwa la nia
pol skiej to żsa mo ści. W szcze gól no ści cho dzi o po ło że nie kre su
roz kra da niu dóbr pol skiej kul tu ry i prze ina cza niu pol skiej to żsa -
mo ści. En tu zja ści są jed nak na ogół oso ba mi roz pro szo ny mi i nie -
zor ga ni zo wa ny mi. Te raz w wol nej Pol sce po win ni śmy w spo sób
bar dziej sta now czy prze ka zy wać mło de mu po ko le niu praw dę
o na szej naj now szej hi sto rii, z któ rej ma my pra wo być dum ni. Czy
te mu ce lo wi słu ży jed nak wzmian ka we współ cze snym pod ręcz ni -
ku szkol nym okre śla ją ca ja ko czyn zbrod ni czy wy da nie roz ka zu
o wy bu chu Po wsta nia War szaw skie go? Dla cze go tak, jak na wo łu -
je bry tyj ski hi sto ryk Nor man Da vies, Po la cy nie chcą po świę cić
wię cej uwa gi po głę bia niu zna jo mo ści wła snej wspa nia łej hi sto rii?

Elżbie ta Pier ścio nek
Chcia łam po dzię ko wać księ dzu Ada mo wi, że mnie za pro sił

na Kon wer sa to rium, mó wiąc, że jest to spo tka nie twór ców. W ten
spo sób no bi li to wał mo je dzie ło, to mik mo ich wier szy.

W czerw cu, kie dy by ła uro czy stość dzie się cio le cia Szko ły Wy -
ższej Przy mie rza Ro dzin i po świę ce nie sztan da ru, ksiądz Adam dał
mi za da nie na pi sa nia cze goś na wią zu ją ce go do te ma tu. Wczo raj
w Dniu Na uczy cie la na pi sa łam wiersz, któ ry chcia ła bym za de dy -
ko wać pa ni Rek tor z wiel ką wdzięcz no ścią za Kon wer sa to ria.
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W SWO JEJ SKA LI

Był jed nym z nas
– Jan Pa weł II Pa pież 
Syn na ro du naj pierw szy
Słu ga Bo ży kor ny
Naj pod dań szy, naj mniej szy.

Od nas był
Pa ni Ja sno gór skiej ca ły
Bez lę ku od da ny
Uko cha nej Mat ki syn umi ło wa ny.

Z na szych był
Pil ny uczeń i świa tły pro fe sor
Sprzy mie rzo ny z Bo giem, ro dzi ną i szko łą
Mło dych szu kał,
W nich przy ja ciół od na lazł,
Zjaz dy świa to we zwo ły wał 
Do ży cia w praw dzie, mło dzież prze ko ny wał.

Elżbieta Pierścionek (z mikrofonem) 
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Dla nas był
– Mąż Opatrz no ścio wy
Me ce nas na uki, kul tu ry i sztu ki
Pa sjo nat pra cy twór czej
Orę dow nik god no ści
Czło wiek mo dli twy i sło wa
Swo im ży wym przy kła dem
Bo ga nam przy bli żył
– jak Ho stię – na dło ni po dał.

Ka rol Woj ty ła, nie spo ży ty mło dzie niec 
Z pod kra kow skich Wa do wic,
Piew ca ży cia
Pa tron nad pa tro ny
Oj ciec Świę ty na Wa ty ka nie
…. Dziś w ran dze – Bło go sła wio ny!

Czy w swo jej ska li je steś
Choć tro chę jak On?

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
W po da nych do bie żą ce go Kon wer sa to rium cy ta tach by ło jed -

no bar dzo wa żne zda nie, że wła ści wie ka żdy z nas jest twór cą, mi -
mo że nie ma my ta len tów ta kich lub in nych, po nie waż kształ tu je -
my swo je ży cie. I je ste śmy twór ca mi te go, co przez ca łe ży cie two -
rzy my i je ste śmy za to od po wie dzial ni.

Ks. Adam Zel ga
Wy da je się, że w cy to wa nej de fi ni cji ar ty sty Pa pie żo wi cho dzi -

ło o udział ta len tu w tej pa sji, któ rą ma Bóg, a nie w tej pa sji, któ rą
ma Ksią żę te go świa ta. Czy „pięk no” sa ta ni stycz ne mo że być pięk -
ne? Pięk no gło szo ne przez Księ cia te go świa ta, ja kie nie sie świa -
tło? To, co po wie dział Pan An drzej, po win no zwró cić bar dziej
wni kli wie na szą uwa gę, na sze czu wa nie na to wła śnie roz ró żnia nie
pięk na. 
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Czy pięk no jest obo jęt ne mo ral nie? We dług Do sto jew skie go
czy Nor wi da – nie. Jest da ne, aby zba wia ło. Po to, aby czło wiek
zmar twych wsta wał. Nie je stem na ty le na tu rą fi lo zo ficz ną, że by
wcho dzić w ta kie roz wa ża nia, ale usły sza na re flek sja nad „Li stem
do ar ty stów” niech słu ży nam, aby za sta na wiać się, czy pięk no,
któ re nas za chwy ca, rze czy wi ście zbli ża do tej pa sji, któ rą ma Pan
Bóg, czy li zba wia, czy prze ciw nie, tę pa sję ga si.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Na sze Kon wer sa to ria są od po cząt ku po świę co ne te ma tom,

któ re Oj ciec Świę ty po ru szał. Po tem roz sze rzy ły się rów nież na za -
gad nie nia nie podej mo wa ne przez Oj ca Świę te go. Sta le jed nak czu -
je my Je go opie kę nad na szy mi Kon ser wa to ria mi. 

Chcę na to miast po wie dzieć o po wsta niu te go po my słu. Skąd
on się zro dził? 

W cza sie śmier ci Oj ca Świę te go pro wa dzi łam dwa se mi na ria
– se mi na rium ma gi ster skie na Uni wer sy te cie i se mi na rium li cen -

Ks. Adam Zelga i paneliści 
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cjac kie tu taj w Szko le Wy ższej Przy mie rza Ro dzin. Na tych se mi -
na riach by ły oma wia ne pra ce ma gi ster skie i li cen cjac kie. Nie wie -
dzia łam, ja ki jest świa to po gląd mo ich stu den tów, choć nie ukry wa -
łam swo ich prze ko nań. 

Oba te se mi na ria upa mięt ni ły mi się z te go wzglę du, że wszy -
scy stu den ci, bez wy jąt ku, uma wia li się i usta la li, kto z kim ma po -
je chać do Rzy mu na uro czy sto ści po grze bo we. To by ło nie zwy kłe
dla mnie, że w tych dwóch śro do wi skach, zu peł nie nie za le żnych,
ta spra wa tak wy raź nie za ist nia ła. Po sta no wi łam coś z tym zro -
bić. I wte dy za czę li śmy roz ma wiać z obec nym tu księ dzem Ada -
mem Zel gą i utka li śmy ta ką for mu łę – już siód my rok trwa ją cą „in -
try gę” – Kon wer sa to ria. 

Kry sty na Nie mot ko
Od wie lu lat miesz kam w Syd ney w Au stra lii. Chcia ła bym ser -

decz nie po dzię ko wać Pa ni Rek tor Elżbie cie My ciel skiej -Do wgiał -
ło za bar dzo in te re su ją ce tek sty z Kon wer sa to riów. Dla nas w Syd -
ney jest to wiel ka ra dość, gdy otrzy mu je my ko lej ne zbio ry „Od po -
wie dzi na trud ne py ta nia dzi siej sze go świa ta”.

41

Krystyna Niemotko, pierwsza od lewej 
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Ja ko kon cer tu ją ca pia nist ka i pe da gog mam z ra cji swe go za -
wo du licz ne gro no zna jo mych wśród Au stra lij czy ków, ta kże
z młod sze go po ko le nia. Or ga ni zu je my spo tka nia, na któ rych pro -
wa dzi my dys ku sję mię dzy in ny mi na te ma ty po ru szo ne na Kon -
wer sa to riach. W ten spo sób do krę gu po jęć świa ta an glo sa skie go
wni ka duch sło wiań ski i to nas bar dzo cie szy. 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Na sze spi sy wa ne tek sty, roz sy ła ne dro gą ma ilo wą do po -

nad 500 osób w kra ju i za gra ni cą, w rze czy wi sto ści do cie ra ją
do znacz nie więk szej licz by osób, bo, jak czę sto mi pi szą moi od -
bior cy, przy sła ne tek sty oni roz sy ła ją da lej. Po szcze gól ne to my
ksią żki „Od po wie dzi na trud ne py ta nia dzi siej sze go świa ta”, dzię -
ki fi nan so we mu wspar ciu pa na Jac ka Wak smundz kie go, też roz -
cho dzą się sze ro ko. 

Trze ba po wie dzieć, że za wdzię cza my to ca łe mu ze spo ło wi lu -
dzi do brej wo li, któ rzy pod ję li się spi sy wa nia na gry wa nych wy po -
wie dzi i ich re da go wa nia. 

Roz ma wia łam wie lo krot nie z człon ka mi Za rzą du Klu bu In te li -
gen cji Ka to lic kiej, gdzie są or ga ni zo wa ne bar dzo cie ka we spo tka -
nia i py ta łam się, dla cze go nie są one na gry wa ne i spi sy wa ne, a tyl -
ko za miesz cza ne są krót kie stresz cze nia w biu le ty nie Klu bu. Sły -
sza łam od po wiedź: „No, bo nie ma lu dzi, któ rzy wło ży li by swój
trud, że by spi sać na gra ne spo tka nia”.

W tym miej scu za tem chcia ła bym ser decz nie po dzię ko wać
wszyst kim tym, któ rzy w ró żny spo sób przy czy nia ją się do te go, że
sło wa prze ka zy wa ne na na szych spo tka niach nie gi ną, lecz roz cho -
dzą się sze ro ko po ca łym świe cie. 

Ire na Mo ra czew ska -Der kacz
Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II był dla mnie, jest i za wsze bę dzie

wiel kim czło wie kiem. 
Chcia ła bym krót ko po wie dzieć o swo jej in sta la cji, któ rą kie dyś

zro bi łam na wy sta wę w ko ście le św. To ma sza Apo sto ła. In sta la cja
mo ja „…prze cież to, co sie jesz, nie oży je, je śli wprzód nie obu -
mrze” po ka zu je pew ną cy klicz ność pro ce su ob umie ra nia. Skła da
się z pię ciu ka dzi. Pierw sza to zie mia z wy sia nym ziar nem; dru ga
to zbo że, któ re wy kieł ko wa ło; trze cia to zbo że z do rod ny mi kło sa -
mi; czwar ta kadź to plon wy da ny – ziar no; pią ta kadź usta wio -
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Irena Moraczewska-Derkacz 

Irena Moraczewska-Derkacz Instalacja
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na jest w for mie sto łu z po ło żo nym na niej chle bem. Po wstał on
z ob umar łych zia ren, któ re wy da ły plon. 

„…prze cież to co sie jesz, nie oży je, je śli wprzód nie ob umrze”,  

Ja ki był te go sens? 

Słuchacze konwersatorium 

Paneliści i słuchacze 
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Na wią żę do swe go od czu cia, kie dy od szedł od nas Jan Pa -
weł II i kie dy wszy scy pła ka li i był ogól no świa to wy płacz – ja wte -
dy nie po tra fi łam pła kać. Po my śla łam: chodź my wszy scy i bądź my
jak naj bli żej, idź my do ko ścio ła, bądź my bli sko sie bie, bli sko Ja -
na Paw ła II. On od nas nie od szedł. Jest z na mi ca ły czas. On bę -
dzie za wsze z na mi. I to, co się dzie je u nas w na szym kra ju, to zło,
któ re jest, za mie ni się w do bro, wła śnie za spra wą Ja na Paw -
ła II – wie rzę w to głę bo ko. 

Ks. Adam Zel ga
Ta wy po wiedź niech bę dzie pod su mo wa niem na sze go Kon -

wer sa to rium. Bar dzo Pań stwu dzię ku ję.

Spi sał z na gra nia An drzej Sko czek

C.d. dys ku sji uzy ska ny dro gą ko re spon den cyj ną

45

Jerzy Engel (Warszawa) – zamiast świadectwa: 
Ojciec Święty Jan Paweł II błogosławi Orła Białego na koszulce polskich
zawodników.
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Wy zna wa ne war to ści i ich re ali za cja 
w mo im co dzien nym ży ciu
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Cy ta ty

Zbi gniew Ka li szuk, Ko ściół nie po wi nien mie szać się do po li ty ki?
(frag ment)

Po li ty ka nie obej mu je tyl ko za gad nień do ty czą cych go spo dar -
ki, in fra struk tu ry, sto sun ków mię dzy na ro do wych czy bez pie czeń -
stwa, ale po przez nią roz strzy ga się wie le kwe stii do ty czą cych mo -
ral no ści, czy wręcz ży cia ludz kie go (abor cja, in  vi tro). Co wię cej,
po li ty ka nie jest ja kąś sfe rą, któ ra to czy się gdzieś tam w te le wi zo -
rze, ale ona do ty ka sy tu acji bar dzo kon kret nych lu dzi. Z tej per -
spek ty wy za an ga żo wa nie Ko ścio ła w po li ty kę (opo wia da nie się
za kon kret ny mi war to ścia mi i roz wią za nia mi praw ny mi, nie par tia -
mi!) jest wręcz je go obo wiąz kiem. Je zus nie uczył nas, że ka żdy ma
się mar twić wy łącz nie o sie bie, ale te go, że je ste śmy też od po wie -
dzial ni za los in nych lu dzi. „Za praw dę po wia dam wam: Wszyst ko,
co uczy ni li ście jed ne mu z tych bra ci mo ich naj mniej szych, mnie -
ście uczy ni li” (Mt 25, 40). Je śli w wy ni ku abor cji, czy in  vi tro gi ną
cał ko wi cie bez bron ne oso by, to nie mo żna mil czeć, po dob nie je śli
w wy ni ku ad op cji dzie ci przez ho mo sek su ali stów nie win ne dzie ci
mia ły by być ska zy wa ne na po sia da nie dwóch ta tu siów. Ko ściół
mu si upo mi nać się o los tych osób. Kto jak nie Ko ściół ma to ro -
bić? Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II w li ście Il re cen te con si sto ro pi sał:
„Głos Ko ścio ła jest za wsze ewan ge licz nym krzy kiem w obro nie
ubo gich te go świa ta, tych, któ rzy są za gro że ni, oto cze ni po gar dą
i któ rych pra wa ludz kie są gwał co ne.”

Prze my sław Ba biarz, Mi chał Bon dy ra, „Ab sur dal na rze czy wi stość
bez krzy ża” (roz mo wa Mi cha ła Bon dy ry z Prze my sła wem Ba bia -
rzem – po pu lar nym dzien ni ka rzem te le wi zyj nym, frag men ty)

Ja kiś czas te mu roz ma wia li śmy przy oka zji Pań skie go za an ga żo -
wa nia w ak cję „Nie wsty dzę się Je zu sa”. Czym dziś jest ten brak
wsty du?

– Tym co za wsze, tym co przez wie ki. To kwe stia przy zna nia się
przed in ny mi do wia ry. To aspekt spo łecz ny na szej wia ry. Ona tkwi

49

Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:27  Page 49



w nas, w na szym ser cu, w na szym umy śle, na sza wo la prze ko na -
na przez ro zum mó wi nam o Pa nu Bo gu – ale nie ist nie je wśród in -
nych lu dzi. Te raz na sze przy zna nie się do Stwór cy ro dzi nie bez pie -
czeń stwo na ra że nia się na szy der stwo, na ob śmia nie. Być mo że bo -
wiem w gro nie, w któ rym się znaj dzie my, wia ra bę dzie ucho dzi ła
za coś sta ro świec kie go, god ne go wsty du al bo mó wiąc po pu lar nym
ję zy kiem – ob cia cho we go. Wte dy po ja wia się kwe stia, czy je ste śmy
go to wi wy sta wić się na to szy der stwo? Czy po tra fi my obro nić to,
co dla nas jest naj cen niej sze: war tość naj wy ższą – Chry stu sa, Bo ga?
Tym sa mym jest to test na na szą wia rę, czy też na jej ob raz
w oczach in nych lu dzi. Przed ta kim wy bo rem sta je my czę sto. 

Dzi siaj wia rę ma ni fe stu je się w rze czach drob nych, bo to
od nich za czy na my. Spraw dzia nem dla nas jest cho cia żby udział
we Mszy świętej pod czas kil ku dnio we go wy jaz du z ludź mi, któ rzy
nie są na szą naj bli ższą ro dzi ną ani gro nem przy ja ciół. Czy bę dzie -
my sta ra li się wte dy uczest ni czyć w Mszy? Czy wręcz prze ciw nie,
nie bę dzie my chcie li od sta wać od oto cze nia, któ re do ko ścio ła nie
cho dzi? 

Dru gą kwe stią jest oby cza jo wość. Do ty czy ona choć by piąt ko -
we go po stu. Czy przy mo żli wo ści wy bo ru nie zje my po traw mię -
snych? To jed nak tzw. stan po ko jo wy: nikt nas nie ata ku je za to, że
wy zna je my za sa dy in ne niż wszy scy, a pro ble mem jest tyl ko to, czy
stać nas na prze ła ma nie, od ró żnie nie się od in nych, na pój ście
pod prąd. 

Ina czej jest jed nak, gdy spra wa wia ry po sta wio na jest na ostrzu
no ża. Dzie je się tak, gdy ma my otwar ty atak na ka pła nów, sio stry
za kon ne, sym bo le re li gij ne. Wte dy py ta nie jest trud niej sze: czy je -
ste śmy w sta nie sta wić czo ła szy der stwom, pro fa na cji, czy po zo sta -
nie my neu tral ni, bo bę dzie my się ba li za an ga żo wać? Jesz cze in ny
aspekt przy zna wa nia się do Je zu sa i wia ry tkwi w przy zna wa niu się
do lu dzi uwa ża nych przez ogół za gor szych z ra cji swo jej cho ro by,
nie do łę żno ści czy ubó stwa. Pa mię taj my, że w ta kich oso bach też
miesz ka Chry stus. Jed nak czy my Go w nich wi dzi my? Czy po tra -
fi my te oso by wziąć w obro nę?
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KON WER SA TO RIUM L

(19 li sto pa da 2011)

Wy zna wa ne war to ści i ich re ali za cja 
w mo im co dzien nym ży ciu

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii pw. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go), Ju sty na Cy ran -Wak smundz ka (praw nik, pre zes
fun da cji ro dzi ny Wak smundz kich „Pro jan”), Ma ria Łu bo wicz (za -
ło ży ciel i dy rek tor Nie pu blicz nej Spe cjal nej Szko ły Pod sta wo wej
„Krok po Kro ku” dla dzie ci z au ty zmem), Ja ro sław Świ der ski
(pro fe sor, elek tro nik, or ga ni za tor na uki), Pa weł Wil ski (przed się -
bior ca), Mi chał Grodz ki (pre zes ASK „So li Deo” w ro ku aka de -
mic kim 2010/2011, stu dent pra wa UW).

Ks. Adam Zel ga
Ser decz nie Pań stwa wi tam. Po win ni śmy od śpie wać „100 lat”,

bo to 50. na sze Kon wer sa to rium – Kon wer sa to rium ju bi le uszo we.
Je go po mysł zro dził się po śmier ci na sze go Pa pie ża, zgod nie z po -

Paneliści: od lewej Paweł Wilski, Jarosław Świderski, Michał Grodzki, Justyna
Cyran-Waksmundzka, Maria Łubowicz i ks. Adam Zelga
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wszech ną tro ską: „Czy po tra fi my sko rzy stać z na uki Ja na Paw -
ła II?”. Od po wie dzią na to za po trze bo wa nie by ło mię dzy in ny mi
na sze Kon wer sa to rium in spi ro wa ne na uką Oj ca Świętego. 

Spo ty ka my się już siód my rok. Pa miąt ką tych spo tkań jest sześć
to mów ksią żki pt. „Od po wie dzi na trud ne py ta nia dzi siej sze go
świa ta”. Ta kich ksią żek, z ta kim ma te ria łem pań stwo ni gdzie nie
do sta nie cie, a jesz cze za ta ką przy stęp ną ce nę – po 10 zł za ksią żkę.
Te mat dzi siej sze go spo tka nia brzmi: „Wy zna wa ne war to ści i ich
re ali za cja w mo im co dzien nym ży ciu”. To za chę ca nie mal do spo -
wie dzi!

Ju sty na Cy ran -Wak smundz ka
Na wstę pie dzię ku ję księ dzu Ada mo wi za po wie dze nie, że na -

sze wy po wie dzi mo gą stać się ro dza jem spo wie dzi, a za tem że ma -
my się otwo rzyć, że ma my ujaw nić na szą in tym ność. Bo kie dy
przy go to wy wa łam się do Kon wer sa to rium, do wy po wie dzi na za -
da ny te mat, to się za sta na wia łam nad ta ką oto kwe stią, jak mó wić
o so bie, że by to nie by ło zbyt oso bi ste, zwłasz cza po śród gro -
na osób, któ rych się nie zna. Uzna łam jed nak, że nie umiem ina -
czej, a za tem cie szę się, że Ksiądz nadał jed no znacz ny kie ru nek na -
szym „uze wnętrz nie niom się”.
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Zacz nę od da nia świa dec twa. Mam 31 lat i mam już za so bą pa -
rę trud nych ży cio wych prze żyć. Gdy mia łam 20 lat, zgi nął tra gicz -
nie mój brat cio tecz ny, a za tem przy szło zmie rzyć się mo jej ro dzi -
nie ze stra tą dziec ka. Był to ból nie do znie sie nia, to wa rzy szy nam
on zresz tą po dziś dzień. Na stęp nie po pa ru la tach do wie dzia łam
się, że mam ra ka tar czy cy. Dru gi po tę żny cios, no wy strach. Po tem,
po ko lej nych la tach, ro dzę dziec ko i przez 1,5 ro ku ob ser wu ję, czy
nie jest ono głę bo ko upo śle dzo ne, bo ta ką dia gno zę po sta wi li le ka -
rze w pią tej do bie je go ży cia. A za tem do świad czeń przy krych tro -
chę i spo ro wy sił ku, aby się z ni mi upo rać. Nie mó wię te go oczy wi -
ście po to, aby się nad so bą uża lać, pro szę mnie źle nie zro zu mieć,
ale aby za ak cen to wać, że prze ży cie te go wszyst kie go nie by ło by
mo żli we, gdy by nie wia ra w Bo ga. Oczy wi ście na po cząt ku tych
wszyst kich sy tu acji był po twor ny bunt, gniew, po czu cie nie spra -
wie dli wo ści i kom plet ne go nie zro zu mie nia, rów nież ogrom nej
pre ten sji do Bo ga. Ale po tem za wsze przy cho dzi ła re flek sja: to
mu sia ło się zda rzyć z ja kie goś po wo du, ma to sens, za tym wszyst -
kim stoi głę bo ko mą dra si ła – Bóg; to się nie dzie je bez przy czy ny.
We wszyst kich tych sy tu acjach nie praw do po dob nie po ma ga ła mo -
dli twa, a ży cie sta wa ło się bo gat sze du cho wo. Naj wy raź niej by ło
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mi to wszyst ko po trzeb ne, abym umia ła kro czyć bar dziej war to -
ścio wą dro gą. Naj wi docz niej Bóg uznał, że raz na ja kiś czas mu si
mną po trzą snąć. Ta kie za tem jest mo je świa dec two – „Je zu, ufam
To bie”. Szko da tyl ko, że ufa nie przy cho dzi do pie ro po ja kimś cza -
sie od prze ży cia trau my. Szko da, że czło wiek nie jest na ty le sil ny,
na ty le mą dry i w peł ni wie rzą cy, że by od ra zu przy po mnieć so bie
tę myśl, że mo że coś w wy mia rze ludz kim jest strasz ne, ale tak na -
praw dę jest do bre. Bo prze cież Mu ufam.

Od nio sę się te raz do dzi siej sze go te ma tu.
Po my śla łam, że zwró cę uwa gę na jed ną z war to ści, ja kie przy -

szły mi na myśl, mia no wi cie na war tość mi ło ści do bliź nie go, któ ra
mo im zda niem jest bar dzo trud na do re ali za cji, ale bez któ rej nie
wiem, czy w ogó le by śmy tu taj wszy scy by li. Wy cho wa łam się
w do mu, w któ rym ma ma za wsze po wta rza ła: „za cho wuj się tak,
aby in nym by ło z to bą do brze, za uwa żaj dru gie go czło wie ka, bądź
em pa tycz na”; w któ rym bab cia ko cha ła na wet ło tra, a ma ma ca łe
swo je ży cie za wo do we po świę ci ła mło dym kry mi na list kom z za kła -
du po praw cze go. Mi mo że re ali za cja mi ło ści do bliź nie go jest trud -
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na, czę sto bar dzo trud na, jest war to ścią ogrom nie po trzeb ną. Kie -
dy bo wiem przy cho dzi ta ki mo ment, że się ko goś ma już ser decz -
nie do syć, war to przy po mnieć so bie to bo skie przy ka za nie. Bo
prze cież z ta kie go po dej ścia nie mo że wy nik nąć nic złe go, mo że się
zda rzyć tyl ko do bro. Prze cież to z tej war to ści ro dzi się to le ran cja,
chęć nie sie nia po mo cy i otwar tość na in ność. My ślę więc, jak
ogrom nie wa żne jest, abym umia ła wła sne dziec ko wy cho wać
w du chu tej mą dro ści, w otwar to ści na mi łość, któ rą ono sa mo po -
win no lu dziom da wać i umieć przyj mo wać. My ślę o wy cho wa niu
w jed no ści ze świa tem, ze so bą i z in ny mi ludź mi. 

W tym kon tek ście przy szła mi do gło wy ta kże ta ka oto re flek -
sja, że współ cze śnie cza sem trud no jest kon fron to wać z in ny mi
ludź mi zna cze nie po szcze gól nych war to ści, cho ciaż wyj ścio wo wy -
zna je się te sa me pod sta wo we za sa dy, zwłasz cza gdy jest się wy cho -
wa nym w ro dzi nie ka to lic kiej, cho dzi się do ko ścio ła i prze strze ga
przy ka zań. Cza sem bo wiem dwo je lu dzi wy zna je co do za sa dy te
sa me war to ści, ale ro zu mie nie ich jest in ne, a przy naj mniej gdzie
in dziej kła dzie się ak cent. Po my śla łam so bie o kra dzie ży pod po -
sta cią ła ma nia praw au tor skich, czy li np. o ścią ga niu fil mów czy
pio se nek z in ter ne tu. Obec nie ta kie za cho wa nie jest po wszech ne,
pew nie ma ło ko go dzi wi, ale pro blem jest i twór ca nie jest z te go
za do wo lo ny. Jak mo że so bie po ra dzić z tym za gad nie niem zwłasz -
cza mło dy czło wiek? Ma wyjść z po ko ju i nie oglą dać fil mu, cho -
ciaż wszy scy in ni oglą da ją? Ma na ra zić się na opi nię dzi wa ka, oso -
by, któ ra prze sa dza? Uwa żam, że w dzi siej szych cza sach, tak bar -
dzo no wo cze snych, jest to trud ne. 

Idąc zaś da lej tym tro pem – przy ka za nie „nie za bi jaj” jest oczy -
wi ste dla pra wie wszyst kich i zna czy ty le, co „nie za bi jaj cho dzą ce -
go, do ro słe go czło wie ka”. Już jed nak zde cy do wa nie nie dla
wszyst kich na kaz ten do ty czy eu ta na zji czy abor cji. 

Ma my za tem pi rac two, prze kra cza nie pręd ko ści, ma my też
drob ne kłam stew ka w ży ciu co dzien nym. Po my śla łam so bie, że
naj trud niej jest z ty mi war to ścia mi po zor nie bła hy mi, któ re gdzieś
nam ucie ka ją w ży ciu co dzien nym, bo się nie za sta na wia my
nad ich ne ga tyw ny mi kon se kwen cja mi. 

Na za koń cze nie chcia łam jesz cze za gad nie nie war to ści od nieść
do mo je go ży cia za wo do we go. Fun da cja, w któ rej dzia łam, zaj mu -
je się obec nie trze ma ob sza ra mi. Pierw szy to po moc cho rym dzie -

55

Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:27  Page 55



ciom, dru gi – po moc bied nym dzie ciom i ich ro dzi nom, a trze ci to
umi la nie ży cia se nio rom. I o ile te dwa pierw sze ob sza ry nie bu dzą
kon tro wer sji – wia do mo, że war to wes przeć fi nan so wo tur nus re -
ha bi li ta cyj ny cho re go dziec ka i war to opła cić kurs ję zy ka an giel -
skie go dziec ku z wie lo dziet nej ro dzi ny, na któ ry ni gdy go nie bę -
dzie stać, o ty le umi la nie se nio rom ży cia mo że bu dzić wąt pli wo ści.
Or ga ni zu je my star szym lu dziom za dar mo ró żne atrak cje – od wyj -
ścia do mu zeum, przez spo tka nie ze spe cja li stą ty pu praw nik, le -
karz, po wyj ście do ka wiar ni. Ale prze cież my tych lu dzi nie zna my
i nie wie my, czy by li i czy są do brzy, czy nie krzyw dzą swo ich bli -
skich, czy za słu gu ją na ta ką po moc. Po mi mo jed nak tych my śli,
prze wa ży ły in ne. Wa żniej szą niż zna jo mość tych osób, ich lo sów,
oka za ła się war tość, ja ką jest po sza no wa nie sta ro ści, a ta kże świa -
do mość, że nam nie wol no osą dzać in nych lu dzi. Bo je że li na wet
ro bi li coś złe go, to mo że pod ko niec ży cia ma ją szan sę się po pra -
wić. A mo że dzię ki na szym spo tka niom spo tka ich coś do bre go
i za czną to do bro da lej prze ka zy wać? Ma my ta ką na dzie ję.

Ma ria Łu bo wicz
Mu szę przy znać, że kie dy usły sza łam te mat dzi siej sze go spo -

tka nia, to nie za le żnie od te go, co po wie dział ksiądz Adam, zro bi -
łam so bie ra chu nek su mie nia. Nie tyl ko za sta na wia łam się, co to są
war to ści, czy ja kie ja war to ści wy zna ję, ale przede wszyst kim skąd
się te war to ści w mo im ży ciu wzię ły, no i co ja z ni mi ro bię? Wła -
ści wie na pierw sze py ta nie, któ re za da łam so bie sa mej o war to ści,
od po wiedź by ła pro sta: dwie naj wa żniej sze war to ści to Bóg i czło -
wiek. W rze czy wi sto ści jed nak to nie jest wca le ta kie pro ste. Co to
zna czy Bóg? Bóg jest po nad war to ścia mi. Tak na praw dę do pie ro
do świad cze nie Bo ga, wej ście w ja kąś re la cję z Nim ukie run ko wu je
czy wpro wa dza w ta kie war to ści, ja ką jest np. mi łość czy przy jaźń.
Je że li mi łość i przy jaźń, to czy mo gę so bie wy obra zić praw dzi wą
mi łość, przy jaźń bez praw dy? Czy mo gę so bie wy obra zić praw dzi -
wą mi łość, przy jaźń bez słu żby? I tu taj za czy na być co raz trud niej.
Kie dy za czę łam so bie za da wać ta kie py ta nia, to – jak już po wie -
dzia łam – na za sa dzie ra chun ku su mie nia przej rza łam swo je ży cie.
Mu sia łam stwier dzić, że ta kie pa trze nie po ja wi ło się do pie ro
w pew nym mo men cie, że to by ła pew na dro ga, że te war to ści nie
by ły od za wsze tak sa mo wa żne i ta kie sa me. Po ja wi ła się ko niecz -
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ność od no sze nia war to ści do sa me go Bo ga, ko niecz ność po szu ki -
wa nia do bra, ko niecz ność po szu ki wa nia te go, co ja koś po głę bia
mo je ży cie. 

Jak to wy glą da ło w co dzien no ści? Przede wszyst kim by ło usta -
le nie na swo je po trze by hie rar chii war to ści, spraw dze nie, któ re
miej sce w mo im ży ciu zaj mu je Je zus. I do strze że nie, że do Nie go
wła ści wie wszyst ko się od no si. Ale co to zna czy żyć na co dzień ta -
ki mi war to ścia mi, jak mi łość, jak przy jaźń? Ta kże ty mi war to ścia -
mi, któ re z te go wy ni ka ją – jak słu żba. Ja mó wię o mi ło ści w bar -
dzo sze ro kim zna cze niu: mi łość do naj bli ższych, ale rów nież mi -
łość do czło wie ka ob ce go, mi łość do Ko ścio ła, mi łość do Oj czy zny.
To jest bar dzo sze ro kie po ję cie mi ło ści, z któ rym wią że się wła ści -
wie wszyst ko, o czym da lej mó wię. 

Co zna czy wier ność war to ściom w co dzien no ści? To wła ści wie
nie ustan ne de cy zje, po dej mo wa ne wła ści wie od no śnie do dro bia -
zgów. Bo prze cież o wie le pro ściej jest ukryć coś, co jest mi nie wy -
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god ne, niż przy znać się. O wie le pro ściej nie za brać gło su w sy tu -
acji, kie dy mam in ne zda nie, niż wy po wie dzieć je i na ra zić się
na śmiesz ność. Na od rzu ce nie. O wie le pro ściej nie sta nąć po stro -
nie praw dy w sy tu acji, kie dy wiem, że to się bę dzie łą czy ło z od rzu -
ce niem, z sa mot no ścią, cza sem na wet z ja ki miś nie zbyt przy jem ny -
mi opi nia mi na mój te mat. 

To są ta kie co dzien ne wy bo ry. Tak sa mo od no śnie do słu żby.
Prze cież o wie le przy jem niej jest wró cić do do mu, wziąć ksią żkę,
wy pić her ba tę, po sie dzieć spo koj nie, po ga dać z mę żem i dzieć mi,
niż po pra cy gdzieś je chać, zaj mo wać się rze cza mi, któ re bez po -
śred nio mnie nie do ty czą, ale są wa żne dla in nych osób. To jest to,
co pa ni Ju sty na mó wi ła o swo jej dzia łal no ści. To jest wła śnie to. Po -
świę cić swój czas, swo ją oso bę, dać coś z sie bie in nym lu dziom. To
są ta kie ni by dro bia zgi. To są py ta nia, przed któ ry mi sta ję ka żde go
dnia. Ale rów no cze śnie my ślę, że one two rzą pew ną dro gę do te go,
że by móc pod jąć de cy zje zgod ne z mo imi war to ścia mi, de cy zje,
któ re są de cy zja mi ży cio wy mi, mo gą sta no wić punk ty zwrot ne.
Przed la ty ta kich de cy zji by ło spo ro w mo im ży ciu i po wiem szcze -
rze, że ich nie ża łu ję. Jed ne by ły bar dzo trud ne i wią za ły się z przy -
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kry mi dla mnie kon se kwen cja mi, a in ne wnio sły ja kąś nie zwy kłą ra -
dość w mo je ży cie. Ra dość zwią za ną z tym, że mo żna coś do bre go
ro bić rów nież dla in nych, nie tyl ko dla gro na tych naj bli ższych.

My ślę, że pierw szą bar dzo wa żną de cy zją, ni by śmiesz ną, ni by
pro stą, by ła de cy zja odej ścia od za wo du, któ ry wy ko ny wa łam. Je -
stem in ży nie rem, skoń czy łam Po li tech ni kę War szaw ską. I na gle
po ja kimś cza sie pra cy, któ ra wy da wa ło się, że wcią ga, że da je sa -
tys fak cję – bo prze cież przy jem nie jest trzy mać w rę ce, oglą dać
coś, co się sa me mu za pro jek to wa ło – oka za ło się, że Pan Bóg po -
ka zał mi in ną dro gę. Do świad czy łam Je go mi ło ści, pięk na kon tak -
tu z Nim i za pra gnę łam dzie lić się tym z in ny mi. To wła ści wie by ło
pierw szym punk tem zwrot nym, któ ry zmie nił mo je ży cie. Pod ję -
łam stu dia ka te che tycz ne, roz po czę łam pra cę w szko le. I tak się
wła ści wie za czę ło. Po tem do szły do te go ko lej ne dzia ła nia, zwią za -
nie się ze wspól no ta mi re li gij ny mi, za an ga żo wa nie w pra cę w za -
przy jaź nio nych pa ra fiach, or ga ni zo wa nie re ko lek cji. To też by ły
de cy zje po dej mo wa ne ka żde go dnia: czy z mo imi dzieć mi wy je -
chać gdzieś na wa ka cje nad je zio ra, po sie dzieć u te ściów, gdzie
wła ści wie o nic się nie mu szę mar twić, czy zor ga ni zo wać wy jazd
re ko lek cyj ny dla kil ku dzie się ciu osób w wie ku od pa ru mie się cy
do dzie więć dzie się ciu pa ru lat, któ rym trze ba za pew nić pro gram
na ka żdy dzień, przy go to wać i za pew nić ma te ria ły do pra cy du -
cho wej, zor ga ni zo wać Msze świę te co dzien ne…, no, wła ści wie za -
pew nić wszyst ko. Zad bać o ich ży cie przez dzie sięć dni czy dwa ty -
go dnie od ra na do wie czo ra tak, że by mia ło ono sens. Że by to nie
był czas stra co ny. Tak to wy glą da ło wła ści wie ka żde go dnia. 

Chcia ła bym jesz cze po wie dzieć o de cy zji, któ rą pod ję łam dwa
la ta te mu, kie dy zo sta łam za pro szo na do ze spo łu two rzą ce go szko -
łę dla dzie ci au ty stycz nych. Jest to szko ła spe cjal na, dla dzie ci nie
tyl ko z au ty zmem, ale rów nież z upo śle dze niem in te lek tu al nym.
W mo men cie, w któ rym zo sta łam za pro szo na, po my śla łam so bie:
cze mu by nie? Mam do świad cze nie w two rze niu i kie ro wa niu
szko łą ka to lic ką, mam do świad cze nie przy go to wy wa nia do ku men -
ta cji dla ta kiej szko ły, bo to by ło jed no z za dań mo jej pra cy w nad -
zo rze oświa ty, w nad zo rze szkół. Więc cze mu nie słu żyć tą wie dzą
i tym do świad cze niem in nym? Tak się za czę ła mo ja słu żba w ze -
spo le za ło ży ciel skim szko ły – ze spo le kil ku osób two rzą cych szko -
łę. Po tem, mu szę po wie dzieć, że za fa scy no wał mnie te mat i myśl
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o tym, że mo żna po móc dzie ciom, któ re są wpraw dzie bar dzo ko -
cha ne przez swo ich ro dzi ców, ale rów no cze śnie są nie chcia ne, od -
rzu ca ne, nie zau wa ża ne i nie po trzeb ne w spo łe czeń stwie. Dzie ci,
dla któ rych nie ma miej sca w ma so wych szko łach, bo nikt się ni mi
wła ści wie nie zaj mie w ta ki spo sób, że by za pew nić im to wszyst ko,
cze go one po trze bu ją. Jest to po pro stu fi zycz nie i or ga ni za cyj nie
nie mo żli we przy ta kim sys te mie oświa ty, ja ki dzi siaj ma my i au ty -
zmie nie zba da nym do tej po ry do koń ca, o któ rym na wet nie wie -
my, skąd się bie rze. Do pro wa dzi ło mnie to do ko lej ne go punk tu
zwrot ne go. W tym cza sie za pro po no wa no mi, abym nie tyl ko
współ two rzy ła tę szko łę, ale ją póź niej po pro wa dzi ła. Więc zno wu
ko lej ne stu dia, ko lej na pra ca, no i de cy zja o po rzu ce niu do tych cza -
so wej pra cy, o któ rej my śla łam, że to bę dzie miej sce, gdzie so bie
spo koj nie do cze kam do eme ry tu ry. Mi ło, przy jem nie, wła ści wie ta -
ki high li fe. Na gle oka za ło się, że nie. Sta nę łam przed de cy zją, czy
tę pra cę rzu cić, de cy du jąc się na wiel ką nie wia do mą, bo prócz te -
go, że mie li śmy trój kę dzie ci – kan dy da tów do szko ły, to nie by ło
nic. Nie by ło bu dyn ku, nie by ło gdzie pro wa dzić za jęć. Mi mo to,
pod ję łam de cy zję o zmia nie pra cy i wej ściu w nie wia do mą, w przy -
szłość, któ ra by ła nie zna na. I tu mu szę po wie dzieć, że do świad czy -
łam nie zwy kłe go dzia ła nia Bo że go, nie zwy kłych cu dów, kie dy Pan
Bóg po ka zał, że rze czy wi ście wy bór Je go – wy bór słu że nia do bru,
słu że nia lu dziom, któ rzy po trze bu ją po mo cy – jest wy bo rem,
na któ ry On pa trzy z uśmie chem. Da je też w od po wied nim mo -
men cie – cza sem w ostat niej chwi li, przy zna ję – po moc, przy sy ła -
jąc lu dzi, któ rzy wy ba wia ją nas z ró żnych opre sji, po ma ga jąc wła -
ści wie od sa me go po cząt ku. W tej chwi li mu szę z ra do ścią po wie -
dzieć, że szko ła ist nie je i ma my gdzie się po dziać już dru gi rok,
a per spek ty wa jest jesz cze pięk niej sza, bo w per spek ty wie jest
dom, już sa mo dziel ny bu dy nek dla szko ły. W ten spo sób Pan Bóg,
po przez wy bie ra nie te go, co jest do brem, pro wa dzi mnie przez ży -
cie, po ka zu jąc, że war to ta kich wy bo rów do ko ny wać, cho ciaż cza -
sem jest bar dzo trud no. I tak jak po wie dzia łam, nie któ re wy bo ry
(wy bór war to ści, praw dy) łą czą się cza sem z ol brzy mią sa mot no -
ścią. Ale ani przez mo ment, to mo gę dzi siaj po wie dzieć z peł ną od -
po wie dzial no ścią, nie ża łu ję te go, co ro bi łam, wy bo rów, ja kich do -
ko na łam, i te go za an ga żo wa nia, któ re go do świad czy łam. Wy da je
mi się, że wy bór war to ści zwią za nych z Bo giem, z wia rą, pro wa dzi
do te go, że sta ję się bar dziej czło wie kiem. 
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Ja ro sław Świ der ski
Mo je wy stą pie nie chcę za cząć tro chę nie ty po wo. Je stem ży cio -

wym opty mi stą, zwłasz cza jak na mój wiek; naj czę ściej się mó wi
– wiek Za gło by, bo to już jest ten wiek, kie dy dwie sie kier ki
nad gło wą za wi sły – za chwi lę skoń czę 77 lat. W tym wie ku al bo
ca ły czas się na rze ka i wte dy le piej nic nie mó wić, al bo się pa trzy
na ży cie opty mi stycz nie. 

Kie dyś, jesz cze ja ko mło dy chło pak, gdy czy ta łem Bi blię (te raz
też lu bię ją czy tać), mo ją pa sją by ło wy kry wa nie ró żnych miejsc,
któ re mnie ja koś szcze gól nie nie po ko iły. I tak się zło ży ło, że jed no -
cze śnie do tar łem i w Bi blii, i w po wie ści – o ile pa mię tam by ło to
„Na wschód od Ede nu” – do miej sca, kie dy Ka in zo stał w pew -
nym sen sie od rzu co ny przez Bo ga, tzn. je go ofia ra nie zo sta ła przy -
ję ta. I on stoi ta ki na bur mu szo ny – tak so bie wte dy go wy obra ża -
łem – a Pan Bóg mó wi do nie go: „grzech le ży przed to bą”. Opo -
wia dam to w wol nym tłu ma cze niu, nie do słow nie, nie do kład nie
cy tu ję. „Grzech le ży przed to bą, zło le ży przed to bą” i tu w jed -
nym tłu ma cze niu jest: „i ty m a s z pa no wać nad nim”, w in nym
tłu ma cze niu jest: „i ty p o w i n i e n e ś  p a n o w a ć nad nim”.
Wresz cie w trze cim tłu ma cze niu – mia łem wte dy kil ka tłu ma czeń
do stęp nych – „p a n u j  nad nim”. Wte dy prze czy ta łem też tę
przy go dę z „Na wschód od Ede nu”, kie dy sta ry czło wiek tra fia
na ten sam wer set i za czy na stu dio wać he braj ski, że by zro zu mieć
sło wo, któ re zo sta ło tam uży te. Mia no wi cie tam jest za pi sa ne „tim -
szel”, nie – bę dziesz, nie – po wi nie neś, ty m o ż e s z  pa no wać
nad nim. Zro zu mia łem, że Pan Bóg nam coś bar dzo wa żne go ofia -
ro wał. Ogra ni czył swo ją wo lę, aby nam dać wol ną wo lę. „Mo żesz
pa no wać”. Póź niej echo te go od zy wa się w No wym Te sta men cie,
kie dy Pa weł mó wi w li ście do Fi li pian: „wszyst ko mo gę w Tym,
któ ry mnie wzmac nia, w Je zu sie”. To ha sło by ło szcze gól nie po pu -
lar ne w XVI w. 

Aby być wła ści wie ro zu mia ny, mu szę w tym mo men cie po wie -
dzieć, że je stem pro te stan tem – ewan ge li kiem re for mo wa nym, czy -
li po pu lar nie mó wiąc – kal wi ni stą. Na zwa nie zbyt słusz na, bo to
nie od Kal wi na się za czę ło, tyl ko wła śnie od apo sto ła Paw ła.
W XVI w. Kal win oparł znacz ną część swo jej na uki na tym po wie -
dze niu „mo żesz”. Mo żesz, bo Pan Bóg dał ci wol ną wo lę i z te go
bę dziesz roz li czo ny, jak ty z tej wol nej wo li po tra fi łeś ko rzy stać.
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Nie bę dę się tu da lej za głę biał, bo mo żna dys ku to wać, czy to jest
na praw dę wol na wo la, czy po czu cie wol nej wo li, to jest in na spra -
wa. Dla nas to jest wol na wo la. W cza sie, o któ rym wspo mnia łem,
za czą łem pa trzeć ty mi ka te go ria mi na swo je dzie ciń stwo. Dziś pa -
trzę na ca łe swo je ży cie. Mo że jesz cze nie do da łem, że to ha sło
do dzi siaj po brzmie wa w mo wie po tocz nej, a nie za wsze wie my, iż
jest wzię te z Bi blii. Brown, pre mier Wiel kiej Bry ta nii, syn pa sto ra,
kal wi ni sty, mó wił: „ja mo gę” i zwrot ten przy jął ja ko ha sło dla swo -
jej dzia łal no ści. Oba ma mó wił: „my mo że my”, to by ło (i jest) je go
ha sło. Wia do mo, wy rósł w kal wi ni stycz nej ro dzi nie i dla nie go by -
ło ono na tu ral ną po sta wą.

Po zwo lę so bie te raz po wró cić do wspo mnień z me go wcze sne -
go dzie ciń stwa. Gdy woj na się koń czy ła, mia łem dzie sięć lat. Dzi -
siaj pa mię tam przede wszyst kim te mo men ty, kie dy mo ja ma ma,
bo naj bar dziej od czu wa łem wpływ ma my, któ ra mó wi ła, że trze ba
moc no wie rzyć i ko chać oto cze nie, a wte dy Pan Bóg nam po mo że.
Wyj dzie my ze wszyst kie go złe go, bo z Wia do mą Po mo cą mo żna
wyjść na wet z naj trud niej szej sy tu acji. Mam w pa mię ci, nie bę dę
Pań stwa za nu dzał szcze gó ła mi, trzy przy pad ki, kie dy mój oj ciec
stał pod lu fa mi, dwa ra zy nie miec ki mi, raz ro syj ski mi, i kie dy już

Jarosław Świderski 
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wszy scy uwa ża li, że to ko niec, a ma ma mó wi ła: „mu sisz moc no
wie rzyć, że Pan Bóg oca li oj ca”. I oj ciec do żył do koń ca woj ny i żył
jesz cze dłu go. Mia łem po tem sam kil ka ta kich mo men tów. Kie dy
za czy na łem stu dia, za cho ro wa łem bar dzo po wa żnie, i le karz, któ -
ry dał mi – co by ło wte dy wiel ką rzad ko ścią – zwol nie nie do ży wot -
nie ze słu żby woj sko wej, po wie dział: „Pa mię taj, chłop cze, jak bę -
dziesz bar dzo spo koj nie żył, nie prze pra co wy wał się, do brze się
wy sy piał, to jesz cze kil ka lat po ży jesz”. A ja wła śnie wkrót ce po -
tem, bę dąc już na stu diach, pod ją łem pra cę za wo do wą, rów no le -
gle do stu diów, na peł nym eta cie. Tra fi łem, bar dzo szczę śli wie,
na naj cie kaw szą przy go dę, ja ka mo gła mi się przy da rzyć w la -
tach 50., na po cząt ki na uki o pół prze wod ni kach. Kto z Pań stwa
ocie ra się o tech ni kę, wie, że ca ła dzi siej sza tech ni ka wła ści wie ro -
dzi ła się wte dy. Do cze go się czło wiek do tknął, to wszyst ko by ło
no we. Mia łem 28 lat, gdy zo sta łem dok to rem. Nie dla te go, że by -
łem spe cjal nie zdol ny al bo nad zwy czaj nie pra co wi ty. Po pro stu
mia łem przed so bą rze czy tak no we, że co kol wiek się zro bi ło
w tym za kre sie, mo żna by ło pu bli ko wać na świe cie. Ma jąc 33 la ta,
ha bi li to wa łem się. Nie mia łem jesz cze 39, jak od bie ra łem no mi na -
cję pro fe sor ską. Dla mnie by ło to wła śnie owo „mo żesz”. 

Gdy skoń czy łem 65 lat, po raz dru gi w ży ciu zna la złem się
na dłu ższy czas w szpi ta lu. I zno wu coś, jak by echo prze szło ści.
Le karz, wy pi su jąc mnie, po wie dział: „Ma pan szczę ście, ma pan 65
lat, idzie pan na eme ry tu rę, bę dzie pan od po czy wał, po ży je pan
jesz cze tro chę”. Do dziś pra cu ję na peł nym eta cie. Ani na chwi lę
nie prze rwa łem pra cy od tam tych cza sów. I bar dzo mi z tym do -
brze. Jesz cze mam tro chę cza su na in ne pra ce, ro bio ne obok obo -
wiąz ków za wo do wych. 

Pa rę słów o tych in nych pra cach. Jesz cze ja ko stu dent zaj mo -
wa łem się dzia łal no ścią mło dzie żo wą, chrze ści jań ską dzia łal no ścią
mło dzie żo wą. By ły to bar dzo trud ne cza sy, ko niec lat 40. i 50. aż
po po czą tek lat 60. Po da ru ję so bie wspo mnie nia kon tak tów z ów -
cze sną rze czy wi sto ścią po li tycz ną, ale po wiem, że mię dzy na mi,
mło dy mi ewan ge li ka mi, by ło ja kieś dziw ne prze ko na nie – ota cza -
ją cy nas w prze wa dze, przy naj mniej w gru pie rzą dzą cej, ate iści
ocze ki wa li, że my bę dzie my ich naj bli ższy mi wspo mo ży cie la mi.
Uwa ża li, że mo gą i po win ni wy ko rzy stać fakt, że je ste śmy kimś in -
nym niż więk szość ka to lic ka. Wte dy na pi sa li śmy coś w ro dza ju
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wy zna nia wia ry, wy zna nia spo so bu po stę po wa nia. Jak chce my
dzia łać. I tam by ło ta kie zna mien ne zda nie, że pod sta wo wym na -
szym ce lem jest prze ko ny wać lu dzi, któ rzy ode szli od wia ry lub
z ró żnych przy czyn nie mo gą wró cić do wia ry, że Bóg jest więk szy
i lep szy, niż lu dzie po tra fią Go opi sać i zro zu mieć. Na szym ha słem
by ło, że my nie idzie my do lu dzi, że by spie rać się z ina czej wie rzą -
cy mi, ale idzie my do tych, któ rzy nie wie rzą, któ rzy al bo ode szli,
al bo nie umie ją wró cić. Im trze ba wy tłu ma czyć, że to, co ich od da -
li ło, czy też co sta je im na prze szko dzie w wie rze, wy ni ka z te go, że
nie ro zu mie ją wła ści wie ota cza ją cej rze czy wi sto ści i dla te go nie ro -
zu mie ją ta kże Bo ga. Bar dzo du żą ro lę ode gra ło w tym wła śnie po -
szu ki wa nie rze czy wi ste go, współ cze sne go zna cze nia ró żnych słów.
Jesz cze te raz, je że li pań stwo cza sem za glą da ją do żar li wych dys ku -
sji w in ter ne cie czy w in nych po dob nych miej scach, to gros spo -
rów po le ga na tym, że lu dzie nie umie ją pra wi dło wo zde fi nio wać
te go, o co się spie ra ją. O tej sa mej rze czy ka żdy mó wi tak, jak
o tym przy sło wio wym ko le na ry so wa nym na ścia nie: je den mó wi,
że to jest ku la, dru gi, że to jest ko ło, a trze ci, że to jest ry su nek.
Po pro stu nie wie dzą, nie ro zu mie ją te go, nie umie ją te go zde fi nio -
wać. Ma ją zu peł nie ró żne po ję cia i mo gą się o nie go dzi na mi spie -
rać. Od kry ciem by ło dla mnie kie dyś, że sło wo zu peł nie fun da -
men tal ne, sło wo w i a r a by ło zu peł nie ina czej ro zu mia ne za cza -
sów Abra ha ma, ina czej za cza sów Mo jże sza, a ina czej np. za cza -
sów apo sto ła Paw ła. A w rze czy wi sto ści zna czy ło pra wie to sa mo,
tyl ko by ło do pa so wa ne do ów cze sne go świa ta po jęć tam tych lu dzi.
Wia ra w ję zy ku ara mej skim, w sta ro ara mej skim, w któ rym są za pi -
sa ne lo sy Abra ha ma, ozna cza „od da nie się do nie sie nia na rę -
kach”. To by ło sło wo uży wa ne w sto sun ku do pia stu nek. Od daj cie
się do nie sie nia na rę kach, od daj cie się z ca łym za ufa niem te mu
Jed ne mu. To po pchnę ło Abra ha ma do wyj ścia. Apo stoł Pa weł zaś
mó wi: „Wia ra jest pew no ścią rze czy nie wi dzial nych”; dzi siaj by -
śmy po wie dzie li „rze czy nie po zna wal nych”, „rze czy do świad czal -
nie nie do uchwy ce nia”. To wszyst ko nie jest w peł ni praw dą dla
współ cze sne go czło wie ka. Współ cze sny czło wiek wie, że wia ra
opie ra się – przy naj mniej ja mam ta kie głę bo kie prze ko na nie
– na do świad cze niu. Opie ra się na do świad cze niu oso bi stym, ale
ta kże na tym prze ję tym od osób god nych za ufa nia. Prze cież ja wia -
rę wzią łem m.in. z cię żkich, wo jen nych do świad czeń mo ich ro dzi -
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ców. To sta ło się pod sta wą mo jej wia ry. A ta kże z do świad czeń
wła snych. Mo żesz pra co wać, mi mo że mó wią ci po ci chu, że masz
bar dzo się oszczę dzać, to ja koś po ży jesz. A prze cież mo żesz też
dzia łać, na wet w sy tu acjach eks tre mal nych. Oto pod sta wo wa war -
tość, któ rą wy zna ję, pa trząc wstecz na swo je ży cie, na mi nio ne 77
lat: „Wszyst ko mo gę w Tym, któ ry mnie wzmac nia”.

Na ko niec, na wią zu jąc do dys ku sji ku lu aro wej, po zwo lę so bie
po wie dzieć coś kon tro wer syj ne go. Czy my, chrze ści ja nie, mo że -
my zaj mo wać się po li ty ką? Co to jest po li ty ka? Czy my ro zu mie -
my to sło wo? Je że li przy jąć sta rą de fi ni cję en cy klo pe dycz ną, że
po li ty ka jest wal ką o zdo by cie i utrzy ma nie wła dzy, to mnie ja ko
chrze ści ja ni na ona nie ob cho dzi. To nie mój świat. Nie bę dę wal -
czy ani o wła dzę, ani o utrzy ma nie tej wła dzy. A je że li przy jąć ta -
ką współ cze sną, roz my tą de fi ni cję, że po li ty ka to jest dzia ła nie
wład cze ze stro ny władz pań stwo wych, wo bec oby wa te li, to ja
po wiem: „prze pra szam, niech ktoś to prze tłu ma czy na ści sły ję -
zyk i wte dy bę dzie my dys ku to wać, co to jest po li ty ka i czy na le ży
się nią zaj mo wać”.

Pa weł Wil ski
Nie mam ła twe go za da nia, po nie waż zo sta łem przed sta wio ny

w ro li przed się bior cy. Ja kim przed się bior cą mo że być oso ba, któ -
ra ma 26 lat, skoń czy ła stu dia rok czy dwa la ta te mu i nie ma żad -
ne go lub ma ma łe do świad cze nie? Tak wła śnie jest. Za pro po no -
wa łem to sło wo, opi su ją ce mnie ja ko przed się bior cę nie dla te go,
że pro wa dzę du ży biz nes, tyl ko dla te go, że jest to pew na cie ka wa
po sta wa, któ rą chciał bym w ży ciu po ka zy wać. Ro zu miem ją ja ko
pew ną ak tyw ność ży cia co dzien ne go. Ca ły ka ta log co dzien nych
rze czy jest pew nym zbio rem prac na ró żnych po lach, za rów no
za wo do wym, jak i pry wat nym, du cho wym. W tym mo im dzi siej -
szym świa dec twie chciał bym wła ści wie sku pić się na tym, czym
się kie ru ję w co dzien nym ży ciu we wszyst kich tych ob sza rach.
Jed ną z więk szych war to ści jest wzię cie so bie do ser ca bi blij nej
przy po wie ści i za chę ta do czy nie nia so bie Zie mi pod da ną oraz
po mna ża nia swo ich ta len tów. Sta ram się po stę po wać zgod nie
z za sa dą praw dy i pra cy: po szu ki wa nia praw dy o so bie, w czym
mo gę być do bry, w czym nie je stem do bry, nad czym po wi nie nem
po pra co wać, oraz po dej ścia do te go w spo sób rze tel ny i mo żli wie
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szcze ry – da ją cy naj szer szy ob raz – by po tem wy ko nać so lid ną
pra cę nad dą że niem do ob ra ne go ce lu.

Na co dzień pra cu ję w biu rze ra chun ko wym. Wy peł nia my kon -
kret ną mi sję, ja ką jest opty ma li za cja po dat ko wa i do radz two na -
szym klien tom. Na tej pod sta wie bu du je my pew ną war tość dla
nich, jak i dla sie bie, pró bu je my bu do wać pew ną wspól no tę, któ -
ra da je nam wza jem ne ko rzy ści, pro wa dząc do za mie rzo nych ce -
lów. In tu icyj nie za sta na wia jąc się nad rze cza mi, któ re są dla mnie
naj wa żniej sze i któ re wła ści wie co dzien nie gdzieś się po ja wia ją,
przy go to wu jąc się do te go dzi siej sze go spo tka nia, za da łem so bie
py ta nie, skąd się ta in tu icja bie rze i gdzie ma swo je ko rze nie. Prze -
glą da jąc bi blio te kę do mo wą i ksią żki, któ re w ostat nich pa ru la -
tach uda ło mi się prze czy tać, zna la złem ksią żkę, któ ra wy war ła
na mnie ogrom ne wra że nie, a mia no wi cie po zy cja prof. Ste fa -
na Swie żaw skie go o św. To ma szu z Akwi nu – „Św. To masz z Akwi -
nu na no wo od czy ta ny”. Przy po mnia łem so bie, że kie dy ją czy ta -
łem, to wra że nie zro bił na mnie opis czte rech cnót kar dy nal nych,
któ ry mi czło wiek w ży ciu po wi nien się kie ro wać, że by być oso bą
cno tli wą, czy li pra wą. Uwa żam, że nie wąt pli wie te czte ry cno ty
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kar dy nal ne są ta ki mi war to ścia mi w ży ciu, któ rym sta ram się pod -
po rząd ko wać i któ re sta ram się re ali zo wać co dzien nie. Chciał bym
się na nich sku pić, po nie waż, jak mó wi łem, ma ją one dla mnie
istot ne zna cze nie. 

S p r a w i e d l i w o ś ć to przede wszyst kim spra wie dli wość
wo bec sie bie, umie jęt na oce na, czy ob ra na dro ga jest mo żli wie naj -
krót sza i w peł ni wy ko rzy stu ją ca nasz po ten cjał, czy nie jest dro gą
na oko ło, czy nie jest dro gą po łu ku, któ ra mar nu je na sze mo żli wo -
ści i na szą pro duk tyw ność, a tym sa mym nie w peł ni wy ko rzy stu je
da ne nam ta len ty i zdol no ści. Spra wie dli wość jest też jed nak cno -
tą spo łecz ną i po win ni śmy, kie ru jąc się nią, hoł do wać za sa dzie „ka -
żde mu, co je go, co mu się na le ży”. Mu si my umieć oce niać – mo że
nie ty le oce niać, mo że to jest złe sło wo – ale do strze gać wa dy i za -
le ty osób, z któ ry mi się spo ty ka my, i z ni mi szcze rze i praw dzi wie
roz ma wiać. W wy pad ku fir my jest to bar dzo pro ste, po nie waż, je -
że li do strze że my za le ty na szych współ pra cow ni ków i ich wa dy, to
mo że my re ali zo wać na sze ce le znacz nie le piej, wie dząc, na co mu -
si my na ło żyć na cisk, cze go nam bra ku je, a co już ma my. Tu taj zna -
la złem cie ka we od nie sie nie do re gu ły św. Be ne dyk ta, któ ra mó wi:
„Je śli cho dzi o opa ta, niech wie, jak cię żkie go za da nia się pod jął
– rzą dzić du sza mi i dą żyć do na pra wy oby cza jów, jak mu si jed ne -
go ła god nie za chę cać, dru gie go ga nić, jesz cze na stęp ne go prze ko -
ny wać”. To jest wła śnie ta ka po sta wa spra wie dli wa, któ ra do strze -
ga rze czy wi stość ota cza ją ce go nas świa ta. W tej spra wie dli wo ści
na le ży pa mię tać, że by nie hoł do wać wła sne mu ego, że by nie wy -
wy ższać się nad in ny mi, nie fa wo ry zo wać lu dzi, któ rych bar dziej
lu bi my z ja kiś po wo dów, tyl ko mo żli wie naj bar dziej trans pa rent -
nie i obiek tyw nie ich oce nić.

Dru gą cno tą jest m ę s t w o. Nie cho dzi o wal kę, ale go to wość
do obro ny wy zna wa nych przez nas war to ści. Na szą wy trzy ma łość
i wol ność do te go, że by śmy po tra fi li się sprze ci wić błę dom czy nie -
praw dzie, czy fał szo wi ota cza ją ce go nas świa ta. Na po ty ka jąc zaś
kry ty kę na sze go po stę po wa nia, po win ni śmy umieć pod jąć we wła -
snym ser cu i du szy oce nę, czy ta kry ty ka jest słusz na czy nie.
W pierw szym przy pad ku – po win ni śmy zdo być się na po ko rę
i uzna nie swe go błę du, co po pro wa dzi nas do re wi zji swe go po stę -
po wa nia. Na wy pa dek zaś nie słusz ne go oska rże nia – po win ni śmy
nie ule gać ze wnętrz nym na ci skom i bro nić war to ści, któ re wy ra ża -
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my swy mi czy na mi. Te czyn ni ki ze wnętrz ne po dam zno wu
na przy kła dzie mo jej dzia łal no ści fir mo wej. Ostat nio mu sia łem
szcze rze po roz ma wiać z jed nym z pra cow ni ków i po wie dzieć mu,
że je że li nie we źmie się do pra cy, to nie bę dę miał in nej mo żli wo -
ści, jak go po pro stu zwol nić. Zde cy do wa łem się na szcze rą roz mo -
wę, pły ną cą pro sto z mo je go ser ca, a nie od wo łu ją cą się do ja kichś
ze wnętrz nych czyn ni ków, np. zrzu ca nia od po wie dzial no ści za tę
roz mo wę na ko goś in ne go. Tu trze ba brać od po wie dzial ność
za swo je czy ny i za to, co chce my prze ka zać oso bi ście, a nie wy słu -
gi wać się in ny mi.

Ko lej ną cno tą jest u m i a r. W przy pad ku co dzien no ści jest to
umie jęt ność or ga ni za cji cza su pra cy, mie rze nia za mia rów we dle sił,
za cho wa nia pew nej sy me trii mię dzy po la mi dzia łal no ści co dzien -
nej, ale też i roz trop ność, czy li rów ny po dział. To jest to, co już po -
wie dzia łem wcze śniej, zgod nie z za sa dą: „ka żde mu, co mu się na -
le ży, co je go”. Że by mo bi li zo wać sil niej szych, ale z dru giej stro ny
nie de mo ty wo wać tych słab szych.

I na ko niec m ą d r o ś ć, któ rą ro zu miem ja ko umie jęt ność sze -
ro kie go pa trze nia na da ną kwe stię, wy czu cie wła ści wo ści mo men -
tu. To nie jest tyl ko kwe stia wie dzy, a wła ści wie wie dza jest tu taj
zu peł nie wtór na, wa żna jest wła sna in tu icja i wra żli wość. Ta kim
przy kła dem mo że być dys ku sja. Ma jąc ogrom ną wie dzę na ja kiś te -
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mat, dwie stro ny się spie ra ją i to mo że pro wa dzić do usztyw nia nia
się sta no wisk i ja kie goś za pę tla nia. A tyl ko mą dra po sta wa do pro -
wa dzi do ja kie goś kon kret ne go roz wią za nia, któ re za do wo li obie
stro ny. Mą dro ścią jest też prze wi dy wa nie, prze wi dy wa nie te go, ja -
kie kon se kwen cje bę dą mia ły na sze czy ny – za rów no dla nas, jak
i dla sze ro kie go oto cze nia. 

Za sta na wia łem się, czy ja w co dzien no ści w peł ni re ali zu ję te
cno ty. Je stem prze ko na ny, że do koń ca nie, mam jed nak po czu cie,
że czu wa na de mną Bóg i w ty lu de cy zjach, któ re po dej mo wa łem,
i w spra wach, któ rych do świad czy łem, Opatrz ność mnie pro wa dzi. 

Ostat nią war to ścią, któ ra jest dla mnie nie zwy kle istot na, jest
od po wie dzial ność za wła sne sło wo. Na wet je że li obro na da ne go
sło wa wią za ła by się z pły nię ciem pod prąd, jest to tak wa żna cno ta
i war tość, że na le ży jej się trzy mać i nie być cho rą giew ką na wie trze. 

Mi chał Grodz ki
Na wstę pie chciał bym pod kre ślić, że uwa żam za bar dzo wa żne,

aby wy zna wa ne war to ści nie wy ni ka ły je dy nie z tra dy cji i przy zwy -
cza jeń, bo wte dy jest to tyl ko pu sta de kla ra cja; św. To masz z Akwi -
nu na zy wał to sło mą i my ślę, że to jest do bre okre śle nie. 

Michał Grodzki  
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Tu taj chcia łem opo wie dzieć pa rę słów o so bie. My ślę, że jak ka -
żdy z nas, zo sta łem wy cho wa ny w ro dzi nie ka to lic kiej i za wsze ja -
koś tych war to ści prze strze ga łem, choć czę sto bez głęb szej re flek -
sji. Uwa ża łem sie bie, szcze rze mó wiąc, za oso bę, któ ra ży je ty mi
war to ścia mi; tak mi nę ło mi li ceum, a ta kże pra wie ca ły pierw szy
rok stu diów. I wte dy mia ło miej sce bar dzo wa żne dla mnie, prze -
ło mo we wy da rze nie. Pa mię tam, że w stycz niu, w swo im ro dzin -
nym mie ście wy bra łem się do klasz to ru Ka pu cy nów z po trze bą po -
roz ma wia nia z ja kimś księ dzem, że by się upew nić w swo ich prze -
my śle niach. Jak wspo mnia łem, stu diu ję pra wo. Gdy wsze dłem
do za kry stii w tym klasz to rze, zo ba czy łem, że jest tyl ko je den oj -
ciec; szcze rze mó wiąc, pierw sze wra że nie by ło, że to nie ktoś ta ki,
o ko go mi wła śnie cho dzi – z wy glą du star szy, ra czej scho ro wa ny,
na pew no mi do brze nie od po wie na mo je py ta nia. Nie mia łem
jed nak wyj ścia, głu pio by ło tak bez sło wa się wy co fać. Oj ciec za -
pro sił mnie na roz mo wę i spy tał, z czym przy cho dzę. Za czą łem tłu -
ma czyć, że stu diu ję pra wo, że nie wiem, co da lej ro bić. Na gle zo -
ba czy łem, że wy cią ga on z port fe la dwie le gi ty ma cje – rad cy praw -
ne go i sę dzie go. Tłu ma czył mi, że w wie ku 40 lat rzu cił pra wo
i zde cy do wał się wstą pić do se mi na rium.. By ło to dla mnie czymś
szo ku ją cym, mo men tal nie otwo rzy łem się i by ła to bar dzo owoc -
na roz mo wa. Zro zu mia łem, że Ktoś na de mną czu wa i był to czas
dla mnie prze ło mo wy, kie dy na praw dę za czą łem żyć wia rą i zna la -
złem mo ty wa cję, że by być na tych stu diach. Ksiądz wspo mniał
wte dy, że był w mo jej miej sco wo ści tyl ko prze jaz dem i w ostat niej
chwi li zde cy do wał się zajść do klasz to ru.

Uwa żam, że wy zna wa ne war to ści są bar dzo do brym fun da -
men tem do te go, że by sta wiać so bie w ży ciu wy zwa nia. Zau wa ży -
łem to ta kże po so bie, że kie dy w ja kimś mo men cie osła biam swo -
ją mo ty wa cję i wi dzę pew ną sła bość swo ich war to ści, choć by od -
po wie dzial no ści, wów czas au to ma tycz nie w co dzien nym ży ciu po -
ja wia się sło mia ny za pał i wła sną in te li gen cją czy cwa niac twem
pró bu ję nad ra biać brak cza su, któ ry po wi nien być na coś po świę -
co ny. Bar dzo wa żne jest, że by kon tak to wać się i spo ty kać z ludź mi,
któ rzy ma ją te sa me war to ści co ja, a przy tym są ser decz ny mi i cie -
pły mi ludź mi, czy li w pew nym sen sie gru pą wspar cia. W mo im
przy pad ku by ło to Aka de mic kie Sto wa rzy sze nie Ka to lic kie „So li
Deo”, ma ją ce swo ją sie dzi bę w War sza wie. Tam spo tka łem się z ta -
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ki mi ser decz ny mi i cie pły mi ka to li ka mi, wy zna ją cy mi war to ści po -
dob ne do mo ich. To by ło dla mnie bar dzo bu du ją ce. Zau wa ży łem,
że w mo im ży ciu, wła śnie choć by na uczel ni, o wie le ła twiej przy -
cho dzi mi obro na okre ślo nych war to ści, kie dy wiem, że mam
za so bą gru pę wspar cia, któ ra mnie pod bu do wu je. Rów no cze śnie
nad ty mi war to ścia mi trze ba cią gle pra co wać, że by po pew nym
cza sie nie sta ły się one ru ty ną. Spo tka łem się z ta kim okre śle niem,
jak „ostrze nie pi ły”, co bar dzo do brze okre śla to, co trze ba ro bić,
czy li dbać za rów no o po trze by du cho we – przez mo dli twę, jak i in -
te lek tu al ne – przez czy ta nie ksią żek. Jest to po dob nie jak z tę ży zną
fi zycz ną – je śli nie bę dzie my dba li o spraw ność fi zycz ną, nie po -
mo że my swo jej dziew czy nie w klu czo wym mo men cie, kie dy ją
ktoś za ata ku je; tak sa mo, je śli nie bę dzie my przy go to wa ni in te lek -
tu al nie i du cho wo do pew nych wy zwań, to za wie dzie my w ja kimś
wa żnym mo men cie. Z bie giem cza su uświa da miam so bie, że bar -
dzo du żo za le ży ode mnie, że bar dzo ła two jest zrzu cać od po wie -
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dzial ność na in nych, na los, czy na wet na Bo ga. Jest oczy wi ste, ja
tak uwa żam, że Bóg kie ru je na szy mi czy na mi, ale tak na praw dę, to
my je ste śmy Je go rę ką na tej zie mi i do nas na le ży sta le się roz wi jać
i wła sną de ter mi na cją prze kształ cać świat, w któ rym ży je my. 

Chcia łem jesz cze tro chę opo wie dzieć o mo jej dzia łal no ści
w „So li Deo”. Zaj mu je my się or ga ni zo wa niem ró żnych kon fe ren -
cji na uczel niach, na ró żne te ma ty. Cza sem są to te ma ty trud ne,
nie kie dy kon tro wer syj ne, tak jak pro blem an ty kon cep cji, sek su
przed ślu bem i wie lu in nych. Ta dzia łal ność utwier dza mnie
w prze ko na niu, że jest ona bar dzo po trzeb na. Wa żny jest do bór
od po wied nich pre le gen tów, aby ich sło wa by ły za ak cep to wa ne. Je -
że li ksiądz mó wi o sek sie, to ktoś mógł by po wie dzieć: „Co ksiądz
o tym mo że wie dzieć”?, na to miast je śli oso ba świec ka, ży ją ca
w ma łżeń stwie, ma ją ca swo je do świad cze nia, po wie o sek sie i po -
wie to z uśmie chem i ra do ścią, to są dzę, że to bar dziej prze ma wia.
Dla te go też dzia łal ność Sto wa rzy sze nia po ka zu je, że war to brać
od po wie dzial ność w swo je rę ce, bo da je my coś in nym i przy oka zji
sa mi roz wi ja my sie bie, nie przez pięk ne idee, ale przez pięk ne
dzia ła nie.

Dys ku sja

Ks. Adam Zel ga
Pan Pro fe sor mó wił o de fi ni cji wia ry. My ślę, że ka żdy po wi nien

wy pra co wać wła sną, któ rej jest wier ny. Je że li wia ra jest war to ścią,
któ rą wy bra łem ja ko na czel ną, trze ba ją też pre cy zyj nie zde fi nio -
wać. W ksią żce, któ rą pan pro fe sor wspo mniał, „Na wschód
od Ede nu” Joh na Ste in bec ka, o ile so bie przy po mi nam, w kon flik -
cie mię dzy brać mi wspo mnia ny wer set bi blij ny tłu ma czył jed ne mu
z nich, zda je się, Chiń czyk. Ale że by zba dać do kład nie, ja kie tam
jest sło wo i ja kie je go prze sła nie, wy je chał ze Sta nów, po je chał
na wschód i tam stu dio wał Pi smo Świę te go. Po kil ku la tach wró -
cił, otwo rzył Bi blię i po wia da do te go chło pa ka: „mo żesz”, „mo -
żesz pa no wać nad swo im grze chem, mo żesz pa no wać nad swo im
ży ciem”. Wia ra to roz sze rzy, pod po wie: „mo żesz” o ty le, o ile po -
tra fisz być w rę kach Pa na Bo ga, o ile po tra fisz od czy tać swój wy -
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bór w re la cji do Pa na Bo ga. Ca łe mo je ży cie to ta kie od czy ty wa nie,
od czy ty wa nie te go, co się wo kół mnie dzie je, czy te go, co się we
mnie dzie je, za da nia, któ re mam, wła śnie w ta kim kon tek ście. Za -
koń czę pięk nym przej ściem. Od owe go, jed ne go z naj pięk niej -
szych bi blij nych słów „mo żesz” do wier sza pol skie go przed wo jen -
ne go po ety, Je rze go Lie ber ta, któ ry pi sze: „Uczy niw szy na wie ki
wy bór, co dzien nie wy bie rać mu szę”. Ży czę, by Pań stwo po tra fi li
wy bie rać zgod nie z tym te sta men tem, przy mie rzem, któ re przy ję -
li ście, i aby ście ni gdy nie cho wa li się, nie ucie ka li, tyl ko za wsze so -
bie mó wi li: „jed nak mo żesz!” 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Pierw sze na sze Kon wer sa to rium, sie dem lat te mu, by ło po -

świę co ne od po wie dzi na py ta nie: Czy an ga żo wać się w po li ty kę?
Na wią zy wa ło wy po wie dzi Ja na Paw ła II na ten te mat. Z te go kon -
wer sa to rium pa mię tam do dzi siaj pod sta wo we prze sła nie, że po li -
ty ka to słu żba i że ten, któ ry chce dzia łać w po li ty ce, mu si zda wać
so bie spra wę, że słu ży i że dla nie go mu si to być pod sta wo we za da -
nie i war tość.

We dług mnie jest to war tość pod sta wo wa dla ka żde go, kto ma
ja kąś ro lę do speł nie nia w ży ciu. Nie to, co dla mnie jest naj wa -
żniej sze, tyl ko to, co dla te go dru gie go czło wie ka. Od dłu ższe go
cza su mo dlę się o to, że by ża den dzień nie mi nął mi bez te go, że -
bym mo gła coś do bre go zro bić dru gie mu czło wie ko wi. Bar dzo
sym pa tycz nie to od bie ram, że Pan Bóg pod su wa mi ró żne rze czy
do zro bie nia, cza sem są to dro bia zgi, ale cza sem też spra wy trud -
ne, któ re wy ma ga ją ode mnie znacz ne go wy sił ku, ale po tem da ją
ra dość i sa tys fak cję.

Bog dan Mo tel ski 
Pra gnę uzu peł nić wy po wiedź pa na pro fe so ra na te mat do kład -

ne go zna cze nia wy ra zu „tim szel” z ksią żki „Na wschód od Ede -
nu”. 

Otóż w tłu ma cze niu tej po wie ści, któ rą dys po nu ję, mó wi się,
że sło wo „tim szel” na le ży tłu ma czyć ja ko „mo żesz”, w zna cze niu
„je steś w sta nie” al bo „dasz ra dę”. Czy li po tra fisz zwal czyć grzech,
a nie tyl ko mo żesz.
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Ewa Ju re wicz
Chcia łam sko men to wać usły sza ne wy po wie dzi. Przed sta wio no

war to ści ró żnej ran gi, któ re nie za wsze są po rów ny wal ne; słu żba to

Bogdan Motelski wśród słuchaczy konwersatorium 

Ewa Jurewicz 
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jest war tość bar dzo ogól na, wol ność też, a są jesz cze te po mniej sze,
wy ró żnio ne w ka ta lo gu cnót, zna nych z Pi sma Świę te go i ka żda
z tych cnót jest też war to ścią, któ ra jest uży tecz na przy ana li zo wa -
niu tych wiel kich war to ści. Słu żyć mo żna, nie tyl ko bę dąc po li ty -
kiem, ale też gdy go tu jesz do brze obiad al bo po zmy wasz na czy nia. 

Wy da je się po za tym, że na ogół nie na le ży uto żsa miać war to ści
i dzia ła nia, bo mo żna nie dzia łać, a war to ści mieć i im słu żyć, np.
w za ko nie kon tem pla cyj nym; czło wiek się mo dli i pie lę gnu je mi -
łość przez treść tej mo dli twy, mo dli się za in nych z peł nym za ufa -
niem, co też jest war to ścią. Czło wiek cho ry, któ ry nie ma mo żli wo -
ści żad ne go dzia ła nia, za prząt nię ty na po zór wy łącz nie ra to wa niem
swo jej fi zis, on też słu ży war to ści, je że li jest np. cier pli wy. Wra żli -
wość mo ral na nie mo że nas opusz czać, je że li wy bie ra my ja kieś
war to ści. Istot na jest cno ta, któ rą na zy wa się umie jęt no ścią roz są -
dza nia. Gdy by śmy nie mie li mo żli wo ści wy bo ru mię dzy war to ścia -
mi, ży cie nie by ło by cie ka we, ja bym się za nu dzi ła. 

Ja ni na Wi śniew ska
Więk szość swo je go ży cia za wo do we go spę dzi łam, pra cu jąc

na uczel ni. Nie ukry wam, że mię dzy tzw. praw da mi eko no micz ny -
mi pró bo wa łam mo im mło dym słu cha czom prze my cić pew ne wy -
ższe war to ści, by w swo ich de cy zjach za wo do wych nie kie ro wa li
się tyl ko chę cią zy sku, ale pa mię ta li przede wszyst kim o po sza no -
wa niu god no ści czło wie ka. Wy da wa ło mi się, że to jest mój obo -
wią zek ja ko oso by wie rzą cej i na uczy cie la aka de mic kie go. Nie
do koń ca się to jed nak wszyst kim po do ba ło – mo że stu den tom,
a mo że tym, któ rzy de cy do wa li o mo im by ciu na te jże uczel ni. 

W ta kich chwi lach czło wiek sty ka się z pro ble mem „móc ro bić
to, co przy bli ża nas do Bo ga, a być”, czy li jak za pew nić dzie ciom
przy sło wio wy chleb. Po nie waż nie bar dzo lu bię się pod da wać
i uni kam za sa dy, że mo żna czy nić go rzej, że by tyl ko so bie za pew -
nić lep sze wa run ki, a już zu peł nie jest mi ob ce wcho dze nie
w „ukła dy”, roz po czę łam in ną dro gę tzw. ka rie ry za wo do wej.
W biz ne sie po ja wi ły się ko lej ne, czę sto ja kże in ne od uzna wa nych
prze ze mnie kry te ria uczci wo ści. Ja ko oso ba wy zna ją ca pew ne
war to ści nie po tra fi łam go dzić się na po świad cza nie nie praw dy, jak
ode mnie te go cza sa mi wprost ocze ki wa no. Kie dy, na przy kład,
od po wia da łam za przy go to wa nie pla nu na praw cze go fir my, sta ra -
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łam się jak naj le piej wy ko rzy stać swo ją wie dzę, do świad cze nie, ale
jak się oka za ło, za rzą do wi zu peł nie nie o to cho dzi ło, bo nie na le -
ża ło aż tak „szcze rze” wy ka zy wać tych ob sza rów, w któ rych by ły
ró żne go ro dza ju nad uży cia fi nan so we, ty pu nie uza sad nio ne wy -
dat ki, nie ko rzyst ne umo wy, ko lej ne eks per ty zy, z któ rych nic nie
wy ni ka itp. I co się oka zu je? Oso ba, któ ra wy zna je okre ślo ny świat
war to ści, chce dzia łać na ko rzyść fir my, a nie tyl ko dla wą skie go
gro na, któ re po tra fi „wy pro wa dzać”, zu peł nie nie jest tam po -
trzeb na. W uza sad nie niu do od wo ła nia mnie ze sta no wi ska,
w obec no ści ośmiu osób usły sza łam, że za rząd nie ma do mnie
żad nych za strze żeń me ry to rycz nych… a za tem ja kie ma, ko lor
oczu nie ta ki. I znów po ja wia się dy so nans, świat war to ści a świat
re al ny, czy li co dzie ciom dać jeść. Bo wia do mo, czło wiek tra ci pra -
cę… i zde rza się z tą ja kże in ną rze czy wi sto ścią. 

Na wią zu jąc na to miast do wy po wie dzi Pa ni Ju sty ny od no śnie
do pew nych wąt pli wo ści, czy jej fun da cja po ma ga wła ści wym oso -
bom, po wiem tak, że ka żdy po zy tyw ny gest skie ro wa ny do in nych
spra wia, iż ten świat sta je się lep szy. A ten obec ny jest świa tem,
któ rym rzą dzą okre ślo ne mo dy. Nie mod ne jest te raz by cie sta rym,
nie mod ne jest by cie nie na cza sie, by cie czło wie kiem sła bym – tu -
taj pa ni dy rek tor mó wi ła, że dzie ci z pew ny mi pro ble ma mi są z za -

Janina Wiśniewska, za nią Teresa Stankiewicz 

Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:27  Page 76



ło że nia dzieć mi od rzu ca ny mi przez spo łe czeń stwo. Do świad czam
te go na co dzień, gdyż mój syn ta ki wła śnie jest. I czę sto mo je bar -
ki już nie są w sta nie udźwi gnąć te go od rzu ce nia, a co do pie ro mó -
wić o sy tu acji mło de go czło wie ka.

Od no śnie do osób star szych, chcia łam przy wo łać pew ne wy -
da rze nia, któ re mo gą po słu żyć mo że ja ko pod po wiedź, a mo że
ja ko ini cja ty wa god na szer sze go roz pro pa go wa nia. Kie dy mo je
dzie ci by ły w przed szko lu, wy cho waw czy nie gru py cór ki or ga ni -
zo wa ły co pe wien czas wyj ścia do Do mu Se nio ra. Dzie ci mia ły
wte dy oka zję po wie dzieć wier szyk, za śpie wać, przy go to wać ja -
kieś „dzie ło sztu ki” i ob da ro wać nim nie zna ne so bie oso by.
Wów czas mia łam nie nor mo wa ny czas pra cy i w związ ku z tym
mo głam pa ro krot nie uczest ni czyć w ta kich spo tka niach. W mo -
jej oce nie by ły to cu dow ne chwi le i dla tych star szych osób, i dla
dzie cia ków. Mo ja cór ka, bę dą ca obec nie w pierw szej kla sie gim -
na zjum, do tej po ry cza sem wra ca do tam tych spo tkań. A za tem
wy da je się, że by ło to coś, co wła ści wie nic nie kosz to wa ło w sen -
sie ma te rial nym, ale sta no wi ło ogrom ną war tość dla wszyst kich,
ale ra dość na twa rzach se nio rów by ła chy ba naj lep szym po dzię -
ko wa niem dla ma lu chów. 

Jan Mro czek
Jak wy glą da dziś ży cie pu blicz ne, to słu że nie in nym lu dziom,

czy mo żna to ro bić uczci wie? Po dam przy kład z wła sne go po -
dwór ka. Stu dio wa łem pra wo na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie, gdzie uczo no nas, że
praw nik mu si być uczci wy, że mu si dzia łać rze tel nie, zgod nie
z pra wem, a jed no cze śnie wła dze da wa ły swo ją po li ty ką przy kład
wręcz od wrot ny. 

My, stu den ci, by li śmy tro chę w ta kich klesz czach. Z jed nej
stro ny mó wio no nam, że by ście by li uczci wi, a z dru giej – ci sa mi
pro fe so ro wie, ci sa mi wy kła dow cy za chę ca li nas do ta kich po staw,
któ re prze czy ły te mu. Jak my, chrze ści ja nie, ma my bro nić tych
war to ści? Od ro ku aka de mic kie go 2007/2008 Za kład Pra wa
Rzym skie go na UJ ob jął ksiądz pro fe sor Fran ci szek Long champs
de Be rier. Jest to po stać zna na. Zo stał zmu szo ny do odej ścia z Uni -
wer sy te tu War szaw skie go w oko licz no ściach, nie chcę po wie dzieć
nie le gal nych, ale w ka żdym ra zie nie ja snych. Po ja wia ją się gło sy, że
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zo stał zmu szo ny do odej ścia dla te go, że był księ dzem i że po sta wił
war to ści chrze ści jań skie po nad to, cze go wy ma gał Wy dział i Uni -
wer sy tet. Prze cho dząc na UJ, ca ły czas jest wier ny tym war to -
ściom. Py ta nie brzmi, czy mo żna żyć uczci wie w dzi siej szym świe -
cie, gdzie pa nu je re la ty wizm? Czy po tra fi my zde fi nio wać uczci -
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Krystyna i Jan Mroczek  

Jan Mroczek 
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wość? 
Jarosław Świderski

Py ta nie, któ re po sta wił pan Jan, jest mo że naj bar dziej fun da -
men tal ne – co to jest uczci wość? Od po wiem mo że tro chę obok,
jak ta dziew czyn ka po pro szo na przez ma mu się: po wiedz
„chrząszcz brzmi w trzci nie”, a dziew czyn ka od po wie dzia ła
„a skąd on tam się wziął?”. Chciał bym prze ka zać tę in for ma cję
tro chę od stro ny lo gi ki. Uczci wość po ja wia się w słow nic twie re li -
gij nym sto sun ko wo póź no, przed tem by ła to spra wie dli wość, czy li
po stę po wa nie zgod ne z pra wem. Czy li uczci we po stę po wa nie to
ta kie, któ re jest zgod ne z ist nie ją cy mi i uzna wa ny mi nor ma mi. Po -
tem na stę pu je dru ga trud ność, co zna czą uzgod nio ne, po sia da ne,
przy ję te przez wszyst kich nor my? Na przy kład na uli cy jest czer -
wo ne świa tło, po dru giej stro nie ktoś do stał ata ku epi lep sji – czy
mam cze kać, aż się za pa li zie lo ne, czy przejść, aby ra to wać cho re -
go? Czy jest to uczci wość, czy spra wie dli wość?

Uczci wość mu si od no sić się do praw bar dziej fun da men tal -
nych. Dla chrze ści ja ni na naj bar dziej fun da men tal ne jest pra wo mi -
ło ści – mi ło ści do Bo ga, do bliź nie go. Mo im zda niem, naj wa żniej -
sze pra wo brzmi: „mi łuj cie się tak, jak Pan Bóg was umi ło wał”.
Wszyst kie mniej sze na ka zy mo gę zła mać w imię te go pod sta wo we -
go i to bę dzie jesz cze wciąż uczci we. 

Je śli cho dzi o ak tyw ność po li tycz ną, to co ma ro bić po li tyk? Mo im
zda niem, niech to, co ro bi, ro bi zgod nie z pra wem i z tą my ślą, że ktoś
bę dzie z te go ko rzy stał. Je że li on pi sze pra wo, to niech to nie bę dzie
usta wa, któ ra za raz po wyj ściu bu dzi w nas zgro zę, bo jest sprzecz -
na z kil ko ma in ny mi i jesz cze cza sem jest we wnętrz nie sprzecz na. 

Ja ni na Wi śniew ska
W na wią za niu do przed mów cy po wiem jesz cze o czymś z wła -

sne go za wo do we go po dwór ka. Przez ca łe do ro słe ży cie wy da wa ło
mi się, że mam umie jęt ność do syć pre cy zyj ne go wy ra ża nia my śli,
zwłasz cza w kwe stiach me ry to rycz nych, a przy naj mniej ta kie sy -
gna ły mia łam i od stu den tów i od osób, dla któ rych przy go to wy -
wa łam ró żne opra co wa nia. Kie dyś mia łam oka zję brać udział
w two rze niu frag men tów jed nej z ustaw i gdy zwró ci łam uwa gę, że
war to by ło by do ko ny wać ta kich za pi sów, że by prze cięt nie my ślą cy
czło wiek był w sta nie ro zu mieć ich treść, to pod ja kimś tam po zo -
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rem zo sta łam od su nię ta od tych prac. 
To, dla cze go tak się sta ło, zro zu mia łam do pie ro wte dy, gdy

dowiedziałem się, że mi mo iż usta wa jesz cze nie we szła w ży cie już
by ły uru cho mio ne szko le nia na te mat umie jęt no ści jej in ter pre ta cji.

Ja ro sław Świ der ski
Chciał bym jesz cze po wie dzieć pa rę słów o dzia łal no ści spo łecz -

nej. Jest ona upra wia na przez nie któ rych po li ty ków – i bar dzo do -
brze – ale nie dla te go, że są oni po li ty ka mi, tyl ko dla te go, że są
spo łecz ni ka mi i że jest im bli ska spra wa czło wie ka. Być mo że po li -
tyk ma tro chę wię cej mo żli wo ści czy to ja ko po seł, czy prze wod ni -
czą cy par tii w da nym re gio nie. Przy pusz czam jed nak, że gdy by on
był na wet, prze pra szam za po rów na nie, stró żem noc nym, to też by
po tra fił spo łecz nie po stą pić i po móc na przy kład ja kie muś bez -
dom ne mu. Wia do mo, ja kie mo żli wo ści miał Pa pież i jak du żo zro -
bił. Zro bił to nie dla te go, że upra wiał po li ty kę – mu siał upra wiać,
był wład cą pań stwa, wład cą okre ślo nej spo łecz no ści – ale przede
wszyst kim był wiel kim czło wie kiem, wiel kim spo łecz ni kiem i ta kże
w tej dzie dzi nie dzia łał. 

Jarosław Świderski 
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Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Jesz cze po dej mę tę dys ku sję. Mnie się wy da je, że ist nie je ja kaś

pod świa do ma po wszech na opi nia, że po li ty ka to jest rzecz brud na,
że nie na le ży wcho dzić w po li ty kę, bo to jest coś złe go. Jest to bar -
dzo nie ko rzyst ne spo łecz nie, ta ka spu ści zna na szej naj now szej hi -
sto rii. Je śli uzna my, że po li ty ka to jest dro ga nie war ta te go, że by ją
po dej mo wać, to nie bę dzie my mieć po rząd nych lu dzi w rzą dzie,
bo skąd? Mu si my wy two rzyć spo łecz ną świa do mość, że po li tyk
mo że być po rząd nym i pra wym czło wie kiem i że nie wcho dzi na tę
dro gę ze wzglę du na wła dzę i na za szczy ty, tyl ko ze wzglę du na to,
co mó wi i ro bi – ze wzglę du na słu żbę spo łe czeń stwu i Oj czyź nie.
To jest spra wa, o któ rą po win ni śmy za bie gać. 

Ja ro sław Świ der ski
Chciał bym jesz cze tyl ko coś do dać. Oczy wi ście po li tyk mo że

być czło wie kiem po rząd nym, bar dzo war to ścio wym i świet nie
dzia łać, ale mó wi się o rzą dzie po li ty ków i o rzą dzie fa chow ców. Ja
chciał bym, aby mi ni ster był mniej po li ty kiem, a bar dziej fa chow -
cem, to jest isto ta spra wy. Niech on nie wal czy o utrzy ma nie się
na tej po zy cji, ale niech on jak naj wię cej zro bi dla lu dzi. 

81

Słuchacze
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Ks. Adam Zel ga
Bar dzo pań stwu dzię ku ję za udział w na szym spo tka niu i za -

pra szam za mie siąc. Nasze 50. spo tka nie od by ło się w au rze życz -
li we go eku me ni zmu. Pa nie pro fe so rze, szcze gól nie Pa nu dzię ku ję
za obec ność. Szczęść Bo że. 
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Spi sa ła z na gra nia Agniesz ka Żu rek 

Ja kie są mo je mo żli wo ści zwy cię ża nia 
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zła do brem?
Cy ta ty

Jan Pa weł II. Wy zwa nia sto ją ce przed ludz ko ścią: ży cie, chleb, 
po kój i wol ność. 10 stycz nia 2005 r. (frag ment)

W te go rocz nym Orę dziu na Świa to wy Dzień Po ko ju pra gną -
łem za chę cić ka to li ków i wszyst kich lu dzi do brej wo li do re flek sji
nad we zwa niem Paw ła Apo sto ła: „Nie daj się zwy cię żyć złu, ale zło
do brem zwy cię żaj”: vin ce in bo no ma lum (Rz 12, 21). U pod ło ża
te go we zwa nia jest głę bo ka praw da: w sfe rze mo ral nej i spo łecz nej
zło przy bie ra ob li cze ego izmu i nie na wi ści, któ re ma ją cha rak ter
ne ga tyw ny; tyl ko mi łość, ob da rzo na po zy tyw ną mo cą wiel ko dusz -
ne go i bez in te re sow ne go da ru, go to wa na wet do ofia ry z sie bie,
mo że zwy cię żyć zło. W bar dzo szcze gól ny spo sób wy ra ża się to
w ta jem ni cy na ro dzin Chry stu sa: aby zba wić czło wie ka od ego -
izmu grze chu i od śmier ci, któ ra jest je go owo cem, Bóg sam
w Chry stu sie – peł ni ży cia – wkra cza z mi ło ścią w dzie je czło wie ka
i wpro wa dza go w wy ższy wy miar ży cia.

Jan Pa weł II. Nie daj się zwy cię żyć złu, ale zło do brem zwy cię żaj.
1 stycz nia 2005 r. (frag men ty)

Od za ra nia dzie jów ludz kość prze ży wa ła tra gicz ne do świad -
cze nie zła i sta ra ła się zro zu mieć je go ko rze nie oraz wy ja śnić je go
przy czy ny. Zło nie jest ano ni mo wą si łą, dzia ła ją cą w świe cie
za spra wą de ter mi ni stycz nych, bez oso bo wych me cha ni zmów. Zło
jest mo żli we wsku tek ludz kiej wol no ści. Wła śnie ta zdol ność, od -
ró żnia ją ca czło wie ka od in nych istot ży ją cych na zie mi, sta no wi
ośro dek dra ma tu zła i sta le mu to wa rzy szy. Zło ma za wsze czy jąś
twarz i czy jeś imię: twarz i imię mę żczyzn i ko biet, któ rzy je do bro -
wol nie wy bie ra ją. Pi smo Świę te uczy, że na po cząt ku dzie jów
Adam i Ewa zbun to wa li się prze ciw Bo gu, a Ka in za bił swe go bra -
ta Abla (por. Rdz 3-4). By ły to pierw sze błęd ne wy bo ry, po któ rych
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na prze strze ni wie ków na stą pi ły nie zli czo ne dal sze. Ka żdy z nich
ma istot ne zna cze nie mo ral ne, któ re za kła da okre ślo ną od po wie -
dzial ność pod mio tu i wią że się z pod sta wo wy mi re la cja mi oso by
z Bo giem, z in ny mi oso ba mi i ze świa tem stwo rzo nym.

Je śli szu kać bę dzie my naj głęb szej isto ty zła, oka że się, że
w osta tecz nym roz ra chun ku jest ono tra gicz nym uchy bie niem wo bec
wy mo gów mi ło ści. Do bro mo ral ne na to miast ro dzi się z mi ło ści,
ob ja wia się ja ko mi łość i kie ru je się ku mi ło ści. Jest to szcze gól nie
oczy wi ste dla chrze ści ja ni na, któ ry wie, że udział w jed nym Cie le
Mi stycz nym Chry stu sa ro dzi szcze gól ną re la cję nie tyl ko z Je zu -
sem, ale i z brać mi. Lo gi ka mi ło ści chrze ści jań skiej, któ ra w Ewan -
ge lii sta no wi pul su ją ce ser ce do bra mo ral ne go, pro wa dzi w na stęp -
stwie aż do mi ło ści nie przy ja ciół: „Je że li nie przy ja ciel twój cier pi
głód – na karm go. Je że li pra gnie – na pój go” (Rz 12,20).

By wpro wa dzać po kój, zwy cię ża jąc zło do brem, trze ba zwró cić
szcze gól ną uwa gę na do bro wspól ne oraz je go for my spo łecz ne
i po li tycz ne. Kie dy bo wiem na wszyst kich płasz czy znach krze wi się
do bro wspól ne, krze wi się po kój. Czyż oso ba mo że się w peł ni re -
ali zo wać, nie uwzględ nia jąc swej na tu ry spo łecz nej, czy li by cia „z”
in ny mi i „dla” in nych? Do bro wspól ne do ty czy jej z bli ska. Do ty -
czy z bli ska wszyst kich form, w ja kich wy ra ża się spo łecz na na tu ra
czło wie ka: ro dzi ny, grup, sto wa rzy szeń, miast, re gio nów, państw,
wspól not lu dów i na ro dów. Wszy scy w ja kiś spo sób uczest ni czą
w bu do wa niu do bra wspól ne go, w sta łym po szu ki wa niu do bra bliź -
nich, tak jak by cho dzi ło o na sze wła sne do bro. Ta od po wie dzial -
ność spo czy wa w szcze gól no ści na wła dzy po li tycz nej na ka żdym
szcze blu jej spra wo wa nia, po nie waż jest ona we zwa na do two rze -
nia tych wszyst kich wa run ków spo łecz nych, któ re po zwa la ją czło -
wie ko wi na in te gral ny roz wój wła snej oso by i uła twia ją go.
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KON WER SA TO RIUM LI
(17 grud nia 2011)

Ja kie są mo je mo żli wo ści zwy cię ża nia zła do brem?

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii pw. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go), s. Mał go rza ta Chmie lew ska (prze ło żo na Wspól -
no ty „Chleb Ży cia”, pro wa dzi do my dla bez dom nych, cho rych
i sa mot nych oraz noc le gow nie dla ko biet i mę żczyzn), Elżbie ta
Strzał kow ska (pre zes Sto wa rzy sze nie Ro dzin Za stęp czych pow.
No wo dwor skie go „Gniaz do”), Elżbie ta Wy dra (pre zes fun da cji
„Ala ska”, or ga ni za tor za jęć edu ka cyj no -spor to wych dla „dzie ci
uli cy” na war szaw skiej Pra dze).

Ks. Adam Zel ga
Spo ty ka my się ty dzień przed wi gi lią i ży je my świą tecz nym kli -

ma tem. Obec ny od daw na w su -
per mar ke tach, na uli cach, ro dzi się
w ser cach chrze ści jan, wciąż ocze -
ku ją cych na przyj ście Pa na. A On
w spo sób zdu mie wa ją cy po sta no -
wił prze mó wić do czło wie ka ska -
żo ne go złem. Bóg prze mó wił
do czło wie ka przez od da nie mu się
cał ko wi cie ja ko dziec ko w Be tle -
jem i w Eu cha ry stii. To jest Do bra
No wi na, któ ra za pie ra dech
w pier siach. 

Spo ty ka my się przed wi gi lią.
Ma ona w so bie nie zwy kły pol ski
urok, za czy na się w ro dzi nach,
któ re prze ży wa ją wi gi lię na ro dze - Ks. Adam Zelga 
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nia Je zu sa. Za czy na się od ce re mo nii po jed na nia, ce re mo nii prze -
ba cze nia, od wy krze sa nia w so bie ta kiej si ły, któ ra po zwo li sta nąć
na prze ciw tych, któ rzy za sią dą z na mi do sto łu wi gi lij ne go, i po -
wie dzieć, że mi mo wszyst ko ko cha my się, je ste śmy dla sie bie, prze -
ba cza my so bie. Gest prze ba cze nia jest trud ny szcze gól nie dla lu -
dzi, któ rzy ma ją in nym do prze ba cze nia wie le. Są jed nak ta cy, któ -
rzy po tra fią to uczy nić. 

Po zwo lę so bie przy to czyć dwa przy kła dy re ali za cji słów „zło
do brem zwy cię żaj”. Pierw szy opo wie dział ks. Bro ni sław Bo zow -
ski, sław ny war szaw ski ka płan dwu śro do wisk – war szaw skiej in te -
li gen cji i lu dzi z mar gi ne su. 17 wrze śnia 1939 r. był we Fran cji.
Kie dy przy go to wy wał się do Mszy świę tej, ktoś wszedł do za kry stii
i po wie dział, że do Pol ski we szli Ro sja nie. Wte dy mło dy ks. Bro ni -
sław Bo zow ski dłu go się spie rał ze so bą w za kry stii, bo na gle
uświa do mił so bie, że nie mo że wyjść do Sto łu Pań skie go i spra wo -
wać li tur gii, w cza sie któ rej pad ną sło wa „od puść nam na sze wi ny
ja ko i my od pusz cza my na szym wi no waj com” – a je go ser ce jest
wy peł nio ne nie na wi ścią... Po dłu ższej chwi li mo dli twy i sku pie nia
do szedł do wnio sku, że je dy ną i naj głęb szą si łą, naj głęb szą od po -
wie dzią na tę agre sję mo że być Msza świę ta i z wiel ką mo cą wy po -
wie dział te sło wa. Do brze pa mię tam ten przy kład, bo on jest dla
mnie świa dec twem wiel kiej kla sy we wnętrz nej czło wie ka. Mo żna
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Paneliści: od prawej ks. Adam Zelga, Elżbieta Wydra, s. Małgorzata
Chmielewska i Elżbieta Strzałkowska 
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więc prze ba czyć si łą wia ry na wet ta ką wiel ką krzyw dę. 
Dru gi przy kład to opo wia da nie ks. Ja na Si kor skie go, któ ry

w sta nie wo jen nym opie ko wał się in ter no wa ny mi w Bia ło łę ce.
Opo wia dał o pew nym czło wie ku, któ ry po wyj ściu z „in ter ny” był
bar dzo gnę bio ny po li tycz nie. Na cho dzo no go, na ga by wa no, wzy -
wa no na śledz twa i roz mo wy. Któ re goś dnia zmę czo ny ko lej nym
prze słu cha niem, nie mal do pro wa dzo ny do gra ni cy de pre sji, po -
wie dział do śled czych: „u mnie nad łó żkiem wi si ob raz Ostat niej
Wie cze rzy i tam jest Ju dasz, któ ry wy cho dzi. Daj cie mi spo kój, bo
ja nie chcę być Ju da szem”. I da li mu spo kój. Ta ką moc ma si ła pły -
ną ca z mi ło ści, je że li na niej bę dzie my bu do wać na szą przy szłość.
Je że li tej przy szło ści nie bę dzie my bu do wać na prze ba cze niu, ale
na wen de cie, to ludz kość nie bę dzie mia ła żad nej przy szło ści.

Elżbie ta Wy dra
Fun da cję „Ala ska” za ło ży li śmy z mę żem sześć lat te mu. Od po -

cząt ku po ma ga ły nam w pra cy na sze cór ki. 
Uro dzi łam się i wy cho wa łam na Pra dze i od ma łe go dziec ka

wie dzia łam, co to jest głód, prze moc, agre sja, po ni ża nie czło wie ka,
ode bra nie mu na dziei i po wie dze -
nie dziec ku, że nic z nie go nie bę -
dzie. Na Pra dze jest bar dzo du żo
ro dzin trud nych, dys funk cyj nych,
pa to lo gicz nych i w tych ro dzi -
nach dzie ją się strasz ne rze czy,
któ rych na uli cy na co dzień nie
wi dać. Dzie ci z tych ro dzin wy -
cho dzą z do mu bi te, mę czo ne,
gło dzo ne i to, co wi dzą w do mu,
od re ago wu ją na uli cy. Im się wy -
da je, że w ten spo sób mo gą za ist -
nieć i zdo być po zy cję. 

Na ta ką gru pę bar dzo trud -
nych chłop ców tra fi li śmy na Pra -
dze. Za ję li śmy się dwu na sto ma chłop ca mi, któ ry mi nikt nie chciał
się za jąć. Oni bra li wcze śniej udział w za ję ciach z pe da go ga mi
ulicz ny mi, ale oka za ło się, że na wet ci pe da go dzy nie da ją so bie
z ni mi ra dy... Ra zem z mę żem zo sta li śmy bez ja kiej kol wiek po mo -

Elżbieta Wydra 
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cy z dwu nast ką chłop ców, któ rzy by li agre syw ni, wul gar ni i nie -
okieł zna ni. Oka za ło się, że ma ją spra wy w są dach, nie cho dzą
do szko ły, bio rą nar ko ty ki, pi ją, pa lą, bi ją, na pa da ją. Na szczę ście
ma my psy ma la mu ty i dzię ki nim na wią za li śmy wspa nia łą więź
z chłop ca mi, bo oni nie chcie li kon tak tu z do ro sły mi, któ rzy ko ja -
rzą im się z ro dzi ca mi, któ rzy bi ją i pi ją, z ku ra to ra mi, któ rzy ich
prze śla du ją, i na uczy cie la mi, któ rzy ich się bo ją. Za bra li śmy ich
na za wo dy psich za przę gów i za ak cep to wa li śmy ich ta kich ja cy są.
Nie mo gli przy nas pa lić, prze kli nać – pil no wa li się na wza jem. Za -
an ga żo wa li śmy ich tak, że za czę li nam czyn nie po ma gać: pod pro -
wa dza li psy i od bie ra li je na me cie, po ili, ubie ra li w szel ki i wi dzie -
li śmy tak cu dow ną prze mia nę, że trud no jest to okre ślić sło wa mi.
Po wsta ła mię dzy na mi przy jaźń i chłop com za le ża ło, by przy je -
żdżać do na sze go do mu. Przy ję li śmy ich i w cza sie week en dów
mie li śmy nie dwo je dzie ci, ale czter na ścio ro do ra sta ją cych dzie ci.
Wspa nia ła współ pra ca bez prze mo cy, agre sji, bez złych emo cji.
Tym chłop com nikt nie da wał wcze śniej żad nej szan sy na co kol -
wiek. Więk szość lu dzi oce nia ich, że bę dą ta cy jak ich ro dzi ny. Nie
zga dza jąc się z tym, pró bo wa łam chłop com prze ka zać, że ma ją

Elżbieta Wydra (z mikrofonem) wraz z s. Małgorzatą Chmielewską 
i ks. Adamem Zelgą 
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pra wo do ma rzeń i do stwo rze nia nor mal nej ro dzi ny. Sa ma wy -
szłam z ta kiej ro dzi ny jak oni i je stem do wo dem, że mo żna – i oni
za czę li w to wie rzyć. To by ło mo je ma rze nie i po to po wsta ła fun -
da cja „Ala ska”. 

Przed sta wię jesz cze je den przy kład zwy cię ża nia zła do brem.
Ja rek jest naj trud niej szym chłop cem w gru pie. Kie dy go po zna li -
śmy, miał 9 lat i wa dę wy mo wy, więc ko le dzy na śmie wa li się z nie -
go, za co on ich bił i agre sja ro dzi ła agre sję. Z Jar kiem trud no by ło
na wią zać kon takt. Kie dy przy je cha li do nas na pierw szy bi wak
pod na mio tem, dzień był pe łen emo cji. Na po cząt ku by li wul gar -
ni, ale sta ra li śmy się nie zwra cać na to uwa gi. Tro chę się ich ba li -
śmy. Zda wa li śmy so bie spra wę, że ro bią to spe cjal nie, że by nas na -
stra szyć. Gdy wszy scy po szli spać, usły sze li śmy krzy ki chłop ca:
„ma mo! nie za my kaj mnie!” i oka za ło się, że naj więk szy ban dzio -
rek naj gło śniej wo łał o po moc. Mój mąż zdjął po lar i opa tu li li śmy
go, przy tu li li śmy, gła ska li śmy, aż usnął. Na dru gi dzień obu dził się
w po la rze, nic nie pa mię tał, na to miast za cho wy wał się jak ma łe
zwie rząt ko. Ob ser wo wał nas i nie od stę po wał na krok, czuł się
przy nas bez piecz nie. My ślę, że pierw szy raz miał ta kie po czu cie.
Dwa la ta póź niej uda ło nam się go na kło nić na po wrót do szko ły
i do lo go pe dy na na ukę mo wy. Chło piec, któ ry ma obec nie 13 lat,
za czął czy tać i pi sać. Po wie dział, że nas ko cha i nie da nas skrzyw -
dzić. Nie są dzę, by ko mu kol wiek wcze śniej ta kie rze czy mó wił.
W tej chwi li jest w ośrod ku wy cho waw czym w Lidz bar ku War -
miń skim, po nie waż w do mu ro dzin nym nie po zwa la li mu wró cić
na do brą dro gę. Jest szan sa, że bę dzie z nie go faj ny czło wiek. 

Elżbie ta Strzał kow ska
Mam czwo ro dzie ci, z cze go po ło wa jest już do ro sła. Czte ry la -

ta te mu zo sta łam ma mą za stęp czą dla ko lej nej dwój ki. Chcia ła bym
opo wie dzieć, jak te mat za da ny przez Kon wer sa to rium – zło do -
brem zwy cię żaj – ob ja wił się w mo im ży ciu pry wat nym i jak wcią -
gnął mnie wir pra cy spo łecz nej. Jak to się sta ło, że zo sta łam ma mą
za stęp czą, jak po wsta ło Sto wa rzy sze nie „Gniaz do” i jak te mat ro -
dzin za stęp czych zdo mi no wał mo je ży cie.

Pierw szy raz te mat ad op cji po ja wił się w na szym do mu, gdy
uro dzi ła się naj star sza cór ka. To by ło 26 lat te mu. Po my śle li śmy
wte dy z mę żem, że ma my już swo je, uda ne, i że mo gli by śmy przy -
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gar nąć cu dze, po trze bu ją ce ro dzi -
ny dziec ko. Wy da wa ło nam się to
pro ste i na tu ral ne. Do zro bie nia.
Na sze ży cie po to czy ło się jed nak
dość burz li wie i moc no nas sko tło -
wa ło. Uro dzi łam jesz cze tro je dzie -
ci, na sze ma łżeń stwo roz pa dło się
i skle iło po now nie. Przez te
wszyst kie la ta te mat ad op cji wra -
cał w do brych mo men tach. Od -
pły wał, gdy dzia ło się go rzej. Zaw -
sze wte dy my śla łam, że to do brze,
bo wi docz nie my się do te go nie
na da je my. Hi sto ria na sze go ży cia
po ka zu je jed nak, że – po pierw sze

– Pan Bóg ma po czu cie hu mo ru, po dru gie – chy ba w nas moc no
wie rzy. Od czte rech lat je ste śmy ro dzi ca mi za stęp czy mi dwój ki
dzie ci. I je ste śmy szczę śli wi z te go po wo du.

Hi sto ria po to czy ła się po zor nie przy pad ko wo, pa trząc z per -
spek ty wy cza su trud no jed nak uwie rzyć w ta ką se kwen cję przy -
pad ków. Pro wa dzi łam ga zet kę wio sko wą i po je cha łam do Po wia -
to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie, że by do py tać, czym się wła ści -
wie zaj mu ją i w ja kich spra wach lu dzie mo gą na nich li czyć. Wte -
dy chy ba po raz pierw szy usły sza łam o ro dzi nach za stęp czych,
o tym, ja kie ma ją pra wa i obo wiąz ki. Usły sza łam, że trze ba skoń -
czyć spe cjal ny kurs i że na ra zie w na szym po wie cie ta ki kurs nie
jest pla no wa ny. Pod czas roz mo wy, gdzieś tak mię dzy zda nia mi,
po wie dzia łam, że też kie dyś my śla łam o wzię ciu dziec ka. Pa ni,
z któ rą roz ma wia łam, za pi sa ła mój te le fon. Mie siąc, mo że dwa
mie sią ce póź niej po je cha łam na re ko lek cje igna cjań skie do Gdy ni.
Ci sza i mo dli twa – to jest czas, któ ry mi za wsze do brze ro bi. Po -
trze bu ję te go jak po wie trza, bo w do mu, na co dzień jest za wsze
mnó stwo ro bo ty, ty siąc spraw i ogól ny har mi der. Jest nas du żo,
do te go 10 psów, kil ka ko tów, staj nia z 30 koń mi... Bar dzo po trze -
bu ję dłu ższych chwil wy ci sze nia, że by zmie rzyć się z te ma ta mi,
któ re są we mnie głę biej. Ta kim wła śnie te ma tem by ło mo je nie -
zde cy do wa nie w kwe stii ad op cji – po sta wa „chcia ła bym, a bo ję
się”, któ ra strasz nie mnie de ner wo wa ła. Po wie dzia łam wte dy

Elżbieta Strzałkowska 

Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:27  Page 92



w Gdy ni, so bie i Pa nu Bo gu: do syć te go, prze sta ję ję czeć, za my -
kam te mat. Nie mi nął mie siąc, jak za dzwo ni ła pa ni z Po wia to we go
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie z py ta niem, czy mam jesz cze w gło wie
te mat ro dzi ny za stęp czej. Jest pod bram ko wa sy tu acja: w cią gu
dwóch ty go dni mu szą umie ścić dwo je dzie ci, któ rym koń czy się
czas po by tu w po go to wiu ro dzin nym. Ina czej cze ka je dom dziec -
ka. Nie mie li śmy żad nych wa hań ani wąt pli wo ści.

Że by do bro mo gło się zre ali zo wać w na szym ży ciu, po trzeb ne by -
ły dzia ła nia in nych lu dzi i splo ty do brych oko licz no ści. Po trzeb na by -
ła do bra wo la pa ni z Po wia to we go Cen trum, któ ra wy szła po za ru ty -
no we dzia ła nie urzęd ni ka, od szu ka ła mój te le fon i w po rę się do mnie
do dzwo ni ła. Ta kże de cy zja są du ro dzin ne go w No wym Dwo rze Ma -
zo wiec kim, któ ry ge ne ral nie nie jest in sty tu cją przy ja zną. Po zwo lo no
nam jed nak po mi nąć ko niecz ne pro ce du ry, a kurs dla ro dzi ców za -
stęp czych koń czy łam, ma jąc już dzie ci w do mu. Trze cim za ska ku ją -
cym ele men tem by ła po sta wa na szej lo kal nej szko ły. Mia łam moc no
na pień ku z dy rek tor ką, po nie waż pro wa dząc ga zet kę, pi sa łam też
o tym, co się dzie je w szko le. A jed nak gdy oka za ło się, że na wet w są -
sied nich gmi nach nie mo gę zna leźć przed szko la dla Da mia na, ta sa -
ma pa ni dy rek tor za pro po no wa ła, że by czte ro let ni wów czas chło piec
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po szedł z sio strą do ze rów ki – po to, by ich nie roz dzie lać. 
Wraz z przy ję ciem dzie ci na stą pi ła ogrom na zmia na w na -

szym ży ciu. Mo żna po wie dzieć, że wy pły nę li śmy na głę bię.
Z wszyst ki mi kon se kwen cja mi. Oka za ło się też, że lęk, któ ry tak
dłu go mnie pa ra li żo wał, po pro stu się ulot nił. W na tu ral ny spo -
sób po ja wi ła się ko niecz ność pra cy spo łecz nej. Sto wa rzy sze nie
„Gniaz do” po wsta ło wła ści wie na kur sie przy go to waw czym dla
kan dy da tów na ro dzi ców za stęp czych. Po co i dla cze go?
Po pierw sze dla te go, że cho ciaż nasz po wiat od da lo ny jest je dy -
nie o 30 ki lo me trów od War sza wy, te mat pie czy za stęp czej był
u nas zu peł nie za nie dba ny. Do pie ro na kur sie do wie dzia łam się,
ja ka jest ska la pro ble mu: w Pol sce 25 ty się cy dzie ci do ra sta w do -
mach dziec ka, z cze go za le d wie 2% to sie ro ty na tu ral ne. Resz ta
to sie ro ty spo łecz ne, bez ure gu lo wa nej sy tu acji praw nej, co zna -
czy, że nie mo żna ich ad op to wać. To cho ra sy tu acja. Do wie dzia -
łam się też, że po ku tu je po wszech ne prze ko na nie, iż ro dzi ny za -
stęp cze bio rą dzie ci dla ka sy. Jed nak ma ło kto wie, o ja ką ka sę
cho dzi: to 1000 zło tych mie sięcz nie dla dzie ci do 7 lat, po czym
kwo ta ma le je wraz z wie kiem dziec ka. Pod czas kur su do wie dzia -
łam się ta kże, jak bar dzo ob cią żo ne i za nie dba ne dzie ci tra fia ją
do ro dzin za stęp czych. Wcze śniej nie zda wa łam so bie spra wy, że
ży ję na pod war szaw skiej wsi, oto czo na ma są pa to lo gicz nych ro -
dzin. Nie wie dzia łam, że dzie ci te nie są ob ję te spe cja li stycz ną
opie ką le kar ską ani psy cho lo gicz ną, któ rej bę dą po trze bo wać
przez dłu gie la ta. Pod czas kur su do tar ło też do mnie, co się dzie -
je z do ro sły mi wy cho wan ka mi ro dzin za stęp czych na na szym te -
re nie. Kie dy koń czą 18 lat i mu szą roz po cząć do ro słe, sa mo dziel -
ne ży cie, do sta ją 6 ty się cy zło tych wy praw ki „na garn ki” i nie ca -
łe 500 zło tych mie sięcz nie na kon ty nu owa nie na uki. Na tym koń -
czy się usta wo wa i sa mo rzą do wa po moc. Da lej radź so bie sam.
Bez miesz ka nia, pra cy, za ple cza. To dla te go mło dzi lu dzie czę sto
wra ca ją do swo ich ro dzin bio lo gicz nych, a wie lo let ni trud wy cią -
ga nia ich z pa to lo gii mo żna zni we czyć w pa rę mie się cy. Do wie -
dzia łam się też, że ro dzi ny za stęp cze ma ją obo wią zek współ pra cy
z ro dzi na mi bio lo gicz ny mi i że tak na praw dę je ste śmy po to, że -
by dzie ci wró ci ły do swo ich ro dzin bio lo gicz nych. W rze czy wi -
sto ści to ko lej na fik cja, bo nie ma żad ne go dłu go fa lo we go pro -
gra mu pra cy z ro dzi na mi na tu ral ny mi, któ ry umo żli wiał by im
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sta nię cie na no gi i od zy ska nie dzie ci. 
Z ta ką wie dzą, w gru pie kil ku na stu osób, wy szli śmy z kur su dla

ro dzi ców za stęp czych i za ło ży li śmy Sto wa rzy sze nie „Gniaz do”.
Za ło ży li śmy je po to, by po łą czyć si ły, re pre zen to wać gru pę 90 ro -
dzin za stęp czych i dwa ro dzin ne do my dziec ka w na szym po wie -
cie, na zy wać po trze by, for mu ło wać
za da nia i po ma gać so bie, in nym ro -
dzi nom i 150 dzie ciom, któ re wy -
cho wu ją. Je ste śmy ma łym sto wa rzy -
sze niem, a jed nak mam wra że nie, że
zro bi li śmy już cał kiem spo ro – do -
tar li śmy do władz sa mo rzą do wych,
za ist nie li śmy w świa do mo ści lo kal -
nej spo łecz no ści. Za czy na my do bi -
jać się o spra wy, któ re by ły przez la -
ta spy cha ne na dal szy plan. 

Pra ca spo łecz na da ła mi do -
świad cze nie te go, jak jed na do bra
de cy zja ge ne ru je dru gą. Jak jed no
do bro ro dzi ko lej ne. Po dam kon -
kret ny przy kład. Ma my kon takt
z do ra sta ją cą mło dzie żą, w wie -
ku 16-19 lat. To trud na gru pa. Nie
mo żna nic im ka zać, je dy nie za chę cać do współ pra cy. Uda ło nam
się za pro sić do dzia ła nia Fun da cję „Ro bin son Cru soe”, któ ra zaj -
mu je się usa mo dziel nia niem mło dzie ży z ro dzin za stęp czych. Od 2
lat Fun da cja pro wa dzi w No wym Dwo rze warsz ta ty z na szą mło -
dzie żą. Ta gru pa ży je, trwa, two rzy się śro do wi sko. Z tych warsz ta -
tów wy ni ka ko lej ny cel, tym ra zem na płasz czyź nie współ pra cy
z sa mo rzą dem: trze ba stwo rzyć miesz ka nia chro nio ne, że by przez
dwa – trzy la ta w bez piecz ny spo sób na si wy cho wan ko wie mo gli
tre no wać nor mal ne ży cie. Ko lej ny cel, któ ry za czy na cho dzić nam
po gło wie, to za ło że nie spół dziel ni so cjal nej, że by na uczy li się pra -
co wać, a nie za trud niać na czar no czy stać w ko lej ce do Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej po za sił ki – bo to są wła śnie naj prost sze roz -
wią za nia, w któ re wpy cha ich funk cjo nu ją cy sys tem. 

Bę dę koń czyć. Chcia łam jesz cze tyl ko po wie dzieć, że to, co
opi su ję, nie jest wca le cu kier ko we. W cią gu tych 4 lat wie le go dzin
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prze pła ka łam, prze ry cza łam ze zmę cze nia, fi zycz ne go i psy chicz -
ne go. Z bez sil no ści. Dzie ci mnie te sto wa ły, spraw dza ły gra ni ce.
A kie dy po czu ły się bez piecz niej, za czę ły od re ago wy wać trau mę
po przed nich lat. Wie lo krot nie czu łam cał ko wi tą bez rad ność, bo
do świad cze nie ro dzi ców za stęp czych ni jak się ma do te go, co prze -
ra bia li śmy z wła sny mi dzieć mi. Ale też ni gdy nie ża ło wa łam pod ję -
tej de cy zji. Ani ja, ani mój mąż.

S. Mał go rza ta Chmie lew ska
Po dzie lę się wła snym do świad cze niem z za kre su ostat niej po -

ru szo nej kwe stii. Mło dzież, któ ra koń czy 18 lat i wy cho dzi z do -
mów dziec ka, tra fia w więk szo ści do przy tuł ków, czy li krót ko mó -
wiąc do do mów dla bez dom nych. Tak dzia ła sys tem. Naj pierw
prze pu ści 6 ty się cy zło tych. Je śli pań stwo wy cho wu ją dzie ci, nie -

trud no so bie wy obra zić, że gdy -
by 18-let nie dziec ko sta nę ło na uli -
cy, nie ma jąc ni ko go, na kim mo gło -
by się oprzeć, ma jąc 6 ty się cy zło -
tych w kie sze ni, naj pierw je wy da,
a po tem za mel du je się w schro ni sku
dla bez dom nych. Je że li jest gdzieś
tym cza so wo za mel do wa ny, to po ja -
kimś cza sie przy cho dzi po li cja i za -
my ka do wię zie nia za nie pła co ny te -
le fon ko mór ko wy czy kre dyt, któ ry
w tym cza sie za cią gnął. Ta kie są naj -
częst sze ko le je lo su tej mło dzie ży,
z któ rą ma my do czy nie nia.

Je śli ta ki mło dzian czy dziew -
czy na tra fi na Wspól no tę „Chleb
Ży cia” i ks. Jac ka, któ ry ma ta lent

do ne go cja cji, to mo żna li czyć, że w wię zie niu po sie dzi tyl ko pa rę
dni, a na stęp nie bę dzie my ra zem z nim la ta mi spła cać dłu gi, że by
nie sie dział w wię zie niu. Tak to wy glą da. 

Je śli cho dzi o do my dziec ka i ro dzi ny za stęp cze, to uczest ni czy -
łam ostat nio w wal ce o no wą usta wę dla ro dzin za stęp czych,
w wal ce nie ste ty prze gra nej, gdyż ist nie je nie zwy kle sil ne lob by
pra cow ni ków do mów dziec ka. Jest to lob by po li tycz ne. Po le ga to
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na tym, że je że li wy gra wy bo ry sa mo rzą do we ja kaś par tia, to na ka -
żdej wsi w da nym po wie cie sta ro sta ma do roz da nia tyl ko pa rę eta -
tów: w do mach po mo cy spo łecz nej (dla lu dzi star szych i cho rych),
w ośrod kach opie kuń czo -wy cho waw czych ze szko ła mi spe cjal ny -
mi z in ter na ta mi i w do mach dziec ka. Ża den sta ro sta nie wy pu ści
na wsi mo żli wo ści wy na gra dza nia tych, któ rzy na nie go gło so wa li.
Z dru giej stro ny, w sy tu acji bez ro bo cia na wsiach lu dzie bę dą się
bun to wać, bo wia do mo, że jak bę dą ro dzi ny za stęp cze, to lu dzie
stra cą pra cę w do mach dziec ka. 

Je śli cho dzi o zwie rzę ta, to są one nie od łącz nym ele men tem
po wro tu do ży cia lu dzi po ła ma nych. Mo je do świad cze nie jest ta -
kie sa mo jak pa ni pre zes fun da cji „Ala ska”. 

Zło mo żna tyl ko do brem zwy cię żyć, gdyż tyl ko ono przy wra ca
jed ność i po kój. Brak po ko ju to jest brak mi ło ści, to jest krzyw da,
to jest grzech i zwró ce nie się prze ciw ko dru gie mu czło wie ko wi.
Brak po ko ju to roz dar cie świa ta, o któ rym pa nie opo wia da ły. Mam
z nim na co dzień do czy nie nia, po nie waż ży ję wśród lu dzi bez -
dom nych, jak rów nież z ty mi, któ rzy opu ści li do my dziec ka. To są
lu dzie, któ rzy przez swo je złe wy bo ry, czy li brak mi ło ści, al bo też
przez brak mi ło ści ze stro ny in nych lu dzi zo sta li ze pchnię ci
na mar gi nes. Przy pad ki, o któ rych Pa nie mó wi ły, to są przy kła dy
bra ku mi ło ści ze stro ny in nych do ro słych. Ten brak jed no ści, tę
dys har mo nię i to roz dar cie od czu wa my wszy scy na co dzień. Nasz
Ko ściół jest po dzie lo ny – osob no księ ża, osob no sio stry za kon ne,
osob no świec cy, a w me diach jed na ga ze ta plu je na dru gą itd. Jest
to głę bo kie roz dar cie, w któ rym osob no są ci, któ rym się w ży ciu
po wio dło – po rząd ni, do brzy ka to li cy, ale bar dzo da le ko od nich
są ci, któ rym się w ży ciu nie po wio dło z ró żnych po wo dów al bo się
go rzej uro dzi li, al bo też źle wy bra li lub nie mie li ty le szczę ścia,
na przy kład za cho ro wa li psy chicz nie. Znaj du ją się na mar gi ne sie
ży cia, nie ma ją szans i są ty mi, któ rych ni gdy „po rząd ni” chrze ści -
ja nie do swe go „po rząd ne go” sto łu nie do pusz czą. Ta ba rie ra na -
ra sta ta kże w na szej świa do mo ści. 

Dwój ka mo ich przy bra nych dzie ci to są dzie ci rom skie z ciem -
nym od cie niem skó ry. W pol skim Ko ście le, w pol skim spo łe czeń -
stwie, gdzie więk szość de kla ru je się ja ko lu dzie wie rzą cy, te dzie ci
nie mia ły i nie ma ją lek ko. W szko le pod sta wo wej by ły to pio ne
gło wą w ubi ka cji, że by wy myć „brud ne go Ru mu na”. 
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Wra cam do spra wy jed no ści. Nie tak daw no, 6 grud nia je den
z na szych do mów, schro ni sko dla osób bez dom nych i cho rych
na uli cy Po trzeb nej w War sza wie, ob cho dzi ło swo je świę to, gdyż
je go pa tro nem jest świę ty Mi ko łaj. Od by ła się wiel ka uro czy stość
z uczest nic twem miesz kań ców te go do mu. Są to lu dzie cho rzy, bez
nóg, rąk, czę sto cho rzy psy chicz nie. W tym do mu pro wa dzo nym
przez Wspól no tą „Chleb Ży cia”, uwa ża ną w Ko ście le za ku pę wa -
ria tów, na wspo mnia nej uro czy sto ści zgro ma dzi ły się Wspól no ty
Je ro zo lim skie, przed sta wi cie le Pal lo ty nów, Ma li Bra cia Je zu sa
i Wspól no ty świę te go Idzie go itp., a więc sam kwiat uzna ny przez
Ko ściół. Przy szli do na szych nę dza rzy, śpie wa li im, tań czy li ra zem
ze wszyst ki mi. To ozna cza, że Ewan ge lia się spraw dza. Pan Je zus
mó wi, że dla Nie go naj więk szym pra gnie niem jest jed ność wśród
lu dzi, bo skut kiem grze chu pier wo rod ne go świat jest po dzie lo ny.
Je że li Chry stus miesz ka pod trze ma ad re sa mi, o któ rych tu by ła
mo wa: Ko ściół, Eu cha ry stia i czło wiek ubo gi i je że li Chry stus przy -
szedł po to, aby po jed nać świat ze so bą, to ubo dzy i cier pią cy
w pew nym sen sie są sa kra men tem po jed na nia. Mó wił o tym Jan
Pa weł II: „je dy na dro ga, któ ra mo że zjed no czyć roz dar ty świat,
wie rzą cych, nie wie rzą cych, jak i lu dzi ró żnych re li gii, to jest słu żba
czło wie ko wi ubo gie mu”. To się spraw dza. Wo bec te go, je śli lu dzie
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ubo dzy uobec nia ją Chry stu sa, Chry stus w nich cier pi, to si łą rze -
czy wo kół nich gro ma dzą się lu dzie pra gną cy po ko ju, do bra,
praw dy i jed no ści, nie ko niecz nie wie rzą cy, jak owe wspól no ty, któ -
re nie spo tka ły by się ina czej, bo cho dzą in ny mi dro ga mi. 

Mo im ma rze niem jest, aby w na szym do mu nę dza rzy przy jed -
nym sto le za sie dli wo je wo da ma zo wiec ki, pry wat nie, po li tyk
z SLD, też pry wat nie, ja ko zwy kły czło wiek, Pre zy dent mia sta sto -
łecz ne go War sza wy, a na wet Bi skup. Sią dą ra zem z na mi przed sta -
wi cie le Ra dia Ma ry ja, przed sta wi cie le „Ty go dni ka Po wszech ne -
go”, przed sta wi cie le PiS, PO i wszyst kich mo żli wych par tii, zu peł -
nie pry wat nie. Sią dą ra zem z na szy mi miesz kań ca mi i wte dy być
mo że się oka że i oni się prze ko na ją, że tak na praw dę, to oprócz te -
go, że ma ją ró żne po glą dy, to się bar dzo lu bią. Ta kie rze czy zda rza -
ją się w na szych do mach. 

Do na szych do mów przy no szą da ry, po ma ga ją nam lu dzie na -
praw dę da le cy od Ko ścio ła, jak rów -
nież lu dzie, któ rych po glą dy, na przy -
kład po li tycz ne, są ró żne niż mo je,
któ rzy mo gą pluć na Ko ściół, ale
przyj dą i przy nio są swo je naj lep sze
gar ni tu ry. Lu dzie, któ rzy ba li by się
przy znać do te go, że są do brzy. To
jest ten me cha nizm, o któ rym wspo -
mi na ła pa ni Elżbie ta, że urzęd nicz ka
za cho wa ła się jak czło wiek, co ozna -
cza, że w ka żdym czło wie ku jest pra -
gnie nie do bra i w urzęd ni kach też.
Ta ka jest rze czy wi stość, że wy star czy
punkt do bra, je go świa dec two, a lu -
dzie prze ła mu ją ba rie ry. Na wet ci,
któ rzy są ogrom nie bru tal ni i agre -
syw ni, po tra fią po ka zać nie praw do -
po dob ną szla chet ność, kie dy po da się im rę kę i po trak tu je jak lu dzi.

„Zło do brem zwy cię żaj” to jest dla mnie przede wszyst kim wal -
ka o jed ność, to jest sta łe przy gar nia nie tych skrzyw dzo nych, ze -
pchnię tych na mar gi nes, to jest przy wra ca nie im god no ści, że by
uwie rzy li, że je dy ne, co się li czy w ży ciu, to jest do bro. Ono da je
sa tys fak cję, mi mo że czę sto wy ma ga ogrom ne go wy sił ku.
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Na ko niec po cie cha dla osób zaj mu ją cych się mło dzie żą, któ rej
sta ra my się po ka zać, że ma ją god ność i po ma ga my im wejść
na dro gę do bra, któ re spra wi, że bę dą szczę śli wi. Czę sto spo dzie -
wa my się i li czy my, że ci mło dzi lu dzie, któ rzy prze szli przez ge -
hen nę w dzie ciń stwie, bę dą ta cy jak my. Otóż ni gdy nie bę dą. Je że -
li jed nak ja ko do ro śli lu dzie przyj dą do was i przy zna ją wam ra cję,
bę dzie to wasz suk ces. My je ste śmy nie cier pli wi w prze zwy cię ża -
niu zła do brem, po rów nu je my in nych do sie bie, na to miast Bóg pa -
trzy na to zu peł nie ina czej. Je śli ze chce my mo de lo wać świat
na swo je wy obra że nie, to ten świat bę dzie się co raz bar dziej dzie -
lił. Ko ściół jest ta kim miej scem, w któ rym do sto łu mo że za siąść bi -
skup, am ba sa dor, zna ny po li tyk i nę dzarz, to jest je dy ne ta kie miej -
sce. Pro blem jest w tym, by śmy otwo rzy li prze strzeń na sze go Ko -
ścio ła, że by ten naj słab szy był w cen trum na sze go ży cia wspól no -
to we go. Po le cił nam to Je zus. 

Ks. Adam Zel ga
Bar dzo dzię ku ję za te nie zwy kłe świa dec twa, po zwo lę so bie

pod su mo wać je jed nym zda niem z Pi sma Świę te go: „Chry stus dla
nas stał się ubo gim, aby nas swo im ubó stwem ubo ga cić”. My ślę, że
to jest naj lep szy ko men tarz do te go, co usły sze li śmy. 

Dys ku sja

Jo lan ta Mer klin ger
Pra co wa łam ja ko psy cho log w Opo lu, ko ło któ re go mie ści ła się

szko ła ży cia dla lu dzi upo śle dzo nych w stop niu znacz nym oraz głę -
bo kim dla dzie ci. Szko ła ży cia, czy li szko ła, któ ra uczy pod sta wo -
wych czyn no ści ży cio wych. Szko łę tę pro wa dzi ły sio stry za kon ne,
któ re po pro si ły mnie i mo ją ko le żan kę o prze ba da nie uczniów, że -
by okre ślić ich po ziom in te lek tu al ny. Ku na sze mu ogrom ne mu
zdzi wie niu zna leź li śmy tam chłop ca, któ ry był nor mal ny. Był sie ro -
tą spo łecz nym i 12-let nim anal fa be tą. Do pie ro kie dy tra fił do szko -
ły ży cia, to za czął się roz wi jać. Zna lazł oso bę, któ ra go po ko cha ła
i ta mi łość go uzdro wi ła. 
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I dru gi przy kład. Po nie -
waż miesz ka łam w Opo lu,
a ro dzi ce w Po zna niu, to
bar dzo czę sto, je żdżąc sa mo -
cho dem, prze je żdża łam
przez Ja ro cin. By ły to la -
ta 1970., la to. Jak wy glą da ła
i jak za cho wy wa ła się mło -
dzież sto ją ca przy szo sie i sta -
ra ją ca się zła pać „oka zję”,
prze ra ża ło wszyst kich: iro ke -
zy, dziw ne ubra nia, po wie -
dze nia, ge sty itp. Nikt się nie
za trzy my wał, a oni ła pa li sto -
pa, bo chcie li się do stać
do do mu. Je cha łam z ma leń -
ką cór ką i po my śla łam, że się
do nich uśmiech nę. Sta ło się
coś nie praw do po dob ne go: na gle ci agre syw ni lu dzie za czę li za cho -
wy wać się sto sow nie i oka za li się bar dzo sym pa tycz ni. 

Iza be la Dzie du szyc ka
Te mat na sze go dzi siej sze go spo tka nia „zło do brem zwy cię żać”

chcia ła bym przed sta wić na tle sto sun ków w ro dzi nie. Jest ona
szczę śli wa i zdro wa, gdy jest opar ta na mi ło ści. To oczy wi ste. Bar -
dzo też wa żnym ele men tem w sto sun kach ro dzin nych jest umie jęt -
ność prze ba cza nia. Je że li dzie ci ufa ją ro dzi com, że gdy przy zna ją
się do wi ny, to ro dzi ce im prze ba czą, nie bę dą kła mać. Naj gor szą
rze czą w ro dzi nie i w ma łżeń stwie jest kłam stwo. Czę sto wy ni ka
ono z oba wy, że wi na nie zo sta nie wy ba czo na. My ślę, że prze ba -
cza nie i mi łość ce chu je zwy cię stwo do bra nad złem w ro dzi nie. 

Ka żdy z nas ży je w okre ślo nym śro do wi sku i współ pra cu je
z ludź mi. Dla do brych wza jem nych re la cji ogrom nie wa żne jest,
że by te re la cje by ły opar te na za ufa niu, na przy jaź ni mię dzy ludź -
mi. Cza sem mo że być to trud ne, wiem to z wła sne go do świad cze -
nia, po go dzić się z czy jąś ne ga tyw ną po sta wą. Je dy ną dro gą, że by
za cho wać spo kój, że by za cho wać do bre re la cje, a tym sa mym że by
śro do wi sko by ło twór cze, ak tyw ne, po dej mo wa ło po zy tyw ne dzia -
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ła nia, trze ba na uczyć się prze ba czać, trze ba do brem zło zwy cię żać. 
Opo wiem o pew nym zda rze niu, któ re mnie spo tka ło nie tak

daw no, bo ze dwa, trzy mie sią ce te mu. Na przy stan ku tram wa jo -
wym sta ło dwóch czy trzech mło dych lu dzi i „rzu ca ło mię sem”.
Nie po wtó rzę słów, ale by ły ogrom nie wul gar ne. Po de szłam
do nich i po wie dzia łam: „tak mi ło wy glą da cie, a tak źle się wy ra ża -
cie, jak mo że cie”. Na co oni po wie dzie li „prze pra sza my pa nią”
i prze sta li. Jest to przy kład, jak do bre sło wo w wie lu sy tu acjach
mo że ła go dzić oby cza je. Dal szy ciąg tej spra wy był ta kże cie ka wy.
Z bo ku na ław ce sie dział ja kiś star szy czło wiek, któ ry zwró cił się
do mnie i po wie dział „ja kim pra wem zwra ca pa ni uwa gę mło dym
lu dziom”, a ci po de szli do nie go i po wie dzie li „jak się nie za -
mkniesz, to tak do sta niesz, że się nie po zbie rasz”. 

In na jest sy tu acja, je śli zło dzie je się w sfe rze pu blicz nej. Wy ma -
ga to od nas wy stą pie nia pu blicz ne go i wte dy jest po trzeb na od wa -
ga cy wil na.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał lo
W na szym ży ciu zda rzy ło się, że dzie wię cio let ni wów czas chło -

piec z do mu dziec ka wy brał nas ja ko swo ich opie ku nów. To był
ab so lut ny przy pa dek, zu peł nie przez nas nie pla no wa ny. Nie bę dę

Izabela Dzieduszycka (z mikrofonem) 
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te go opi sy wa ła, bo już kie dyś o tym mó wi łam. Pod ję li śmy wów czas
de cy zję, bar dzo trud ną dla nas, i ni gdy od niej nie od stą pi li śmy.

Rów no cze śnie trze ba zda wać so bie spra wę, że po dej mu jąc ta -
ką de cy zję (ad op cji czy opie ki nad dziec kiem ja ko ro dzi na za stęp -
cza), wy bie ra się dro gę czę sto trud ną, a na wet bar dzo trud ną.
Szcze gól nie do ty czy to dzie ci kil ku lub kil ku na sto let nich. Dzie ci te
ma ją czę sto głę bo ki kom pleks ni ższo ści i chcąc się do war to ścio -
wać, wcho dzą w ró żne fa tal ne to wa rzy stwa. Tra fia ją do wię zień,
po praw cza ków. Trze ba być na to przy go to wa nym, nie za ła my wać
się, trwać przy nich. My śmy to wszyst ko prze szli. Dzi siaj nasz chło -
pak ma czter dzie ści pa rę lat, jest bar dzo do nas przy wią za ny. Już
ja ko do ro sły skoń czył tech ni kum, bo wcze śniej nie chciał się uczyć,
ma miesz ka nie, sa mo chód, po rząd nie pra cu je, tyl ko, ku na sze mu
smut ko wi, nie za ło żył do tych czas ro dzi ny. 

Pa rę po dob nych przy pad ków ob ser wu je my u na szych zna jo -
mych i przy ja ciół. Jed ni z nich wzię li pod swo ją opie kę dziew czyn kę
wów czas je de na sto let nią. Wpraw dzie do brze się uczy ła, ale sta le
wcho dzi ła w bli ższe re la cje z ma ło cie ka wy mi to wa rzy stwa mi. Szu -
ka ła do war to ścio wa nia. Do pie ro jak zda ła ma tu rę i po szła na stu dia,
po zby ła się kom plek su ni ższo ści. Nie wąt pli wie po mo gła jej w tym
wiel ka i mą dra mi łość, któ rą ca ły czas da rzy li ją jej opie ku no wie.
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Oczy wi ście ka żdy przy pa dek jest in ny. Ale też, za Sio strą Mał -
go rza tą, za le ca ła bym cier pli wość. Je że li na sze dzie ci wy ro sną
na lu dzi, któ rzy od ró żnia ją do bro od zła – to już bar dzo du żo.
Nasz chło pak o swo ich bra ciach mó wi „me ne le”. Oni są al ko ho li -
ka mi – on nie pi je, oni krad ną – on nie, on pra cu je – a oni są bez -
ro bot ni, on skoń czył tech ni kum – a oni są za le d wie po pa ru kla -
sach szko ły pod sta wo wej. Oczy wi ście to nie wszyst ko z na szych
ma rzeń w sto sun ku do na sze go chło pa ka, ale cie szy my z te go, co
jest i po le ca my je go ży cie świę te mu Jó ze fo wi pod opie kę. On prze -
cież znał się na ad op cji! 

Na za koń cze nie Kon wer sa to rium i w związ ku z tym, że jest to
ostat nie spo tka nie przed Bo żym Na ro dze niem, skła dam bar dzo
ser decz ne ży cze nia wszel kich Łask Bo żych za rów no Pa niom z pa -
ne lu, Księ dzu Ada mo wi, jak i wszyst kim słu cha czom. Na stęp nym
ra zem spo tka my się 21 stycz nia, w trze cią so bo tę mie sią ca. Dzię ku -
ję wszyst kim ser decz nie za udział i wy po wie dzi.

Spi sał z na gra nia Mar cin Bo rzęc ki

C.d. dys ku sji uzy ska ny dro gą ko re spon den cyj ną

Bog dan Pu ław ski (Da nia)
Mój pra wie 50-let ni po byt za gra ni ca mi kra ju na pew no da się,

tu i ów dzie, za uwa żyć w nie zręcz no ściach ję zy ko wych. Pro szę wy -
ba czyć. I tu już ma my cen tral ne sło wo wal ki do bre go ze złym: wy -
ba czać. 

W ce lu uprosz cze nia te go tak nie zwy kle roz le głe go te ma tu,
po dzie lił bym ob ja wy prze ze mnie do świad cza ne go zła (i wal ki
z nim) na dwie do me ny mo je go ży cia: zło skie ro wa ne prze ciw
mnie i mo im naj bli ższym i zło skie ro wa ne prze ciw mo je mu bliź -
nie mu (bli skie mu – ko le ga, są siad, czy da le kie mu, któ re go czę sto
spo ty ka łem w mo jej pra cy za wo do wej, szcze gól nie w kra jach roz -
wi ja ją cych się).

Je stem wdzięcz ny Bo gu, że zła skie ro wa ne go prze ciw mnie
i mo im bli skim w du żej mie rze mi za osz czę dził. Je że li na wet ta kie
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by ło, to go nie pa mię tam i nie chcę pa mię tać. Oczy wi ście by ły i są
„twa rze i na zwi ska” mi nie przy chyl ne i za zdro sne, ale unik ną łem
chy ba naj gor sze go ty pu zła – nie na wi ści. 

Jak ra dzę so bie z tym złem? Chy ba tak jak więk szość z nas,
pró bą dys ku sji, tłu ma cze nia, zro zu mie nia, utrzy ma nia kon tak tu
„mi mo wszyst ko”, cza sem ustępstw. Oczy wi ście by ły i są sy tu acje,
gdzie re zul ta tem sprze ci wie nia się złu mu si być ze rwa nie kon tak tu
czy od su nię ciem się. 

Naj trud niej szy krok to wy ba cze nie. I cho ciaż po win ni śmy mieć
do syć si ły, by być „oj cem ra do śnie wi ta ją cym mar no traw ne go sy -
na”, to w więk szo ści nam „śmier tel nym” jest bar dzo trud no
wspiąć się do po zio mu: „Oj cze, wy bacz im, bo nie wie dzą, co czy -
nią”. 

Zło skie ro wa ne prze ciw bliź nie mu to z mo je go do świad cze nia
bied na sta rusz ka czy sta rzec, scho ro wa na mat ka z gro nem zmar z -
nię tych i głod nych dzie ci lub zu peł nie po zba wio ny mo żli wo ści
god ne go roz wo ju mło dy czło wiek. Są to ofia ry ró żnych form zła,
ja kie za Ja nem Paw łem II na zwał bym „złem spo łecz nym”. Spo tkać
je mo żna od wiej skich le pia nek w Afry ce, bam bu so wych dom ków
Azji, pol skiej czy ukra iń skiej wiej skiej cha ty, po miej skie be to ny
Dża kar ty, Na iro bi czy Ki jo wa. O ile to zło jed no st ce trud no jest
prze zwy cię żyć, to mo żna mu jed nak prze ciw dzia łać i ła go dzić je go
skut ki tak ma te rial ną po mo cą, jak i du cho wym wspar ciem. To
ostat nie jest czę sto o wie le wa żniej sze niż ta szyb ko prze mi ja ją ca
ma te rial na po moc.

Raz po raz spo ty ka łem się z uwa ga mi, że da ję się oszu ki wać, że
to na cią ga cze, spry cia rze. Od po wia da łem, że nie mnie o tym są -
dzić – jest to mo ral ny pro blem oso by przyj mu ją cej. Mo je su mie nie
na ka zu je mi ten do bry uczy nek speł nić.

Mam na dzie ję, że tą po sta wą zbli żam się do słów Ja na Paw ła II,
że „wszy scy w ja kiś spo sób uczest ni czy my w bu do wa niu do bra
wspól ne go, w sta łym po szu ki wa niu do bra bliź nich, tak jak by cho -
dzi ło o na sze wła sne do bro”. By cia „z” in ny mi i „dla” in nych.
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So fiya Okol ko (Ukra ina) 

Zło ist nie je i z nim trze ba al bo wal czyć, al bo się  z nim po go dzić 
(Giu sep pe Ma ska ti)

Bio rąc pod uwa gę cy to wa ne przez Ja na Paw ła II sło wa Apo sto -
ła Paw ła: „Nie pod da waj się złu, ale zło do brem zwy cię żaj”, wi dzę
je dy ną wła ści wą od po wiedź: tyl ko do brem mo żna zło prze zwy cię -
żyć. A je śli z nim nie wal czy my, to kon se kwen cją jest prze gra na. 

Czło wiek, nie za le żnie od sta no wi ska ja kie zaj mu je, czy jest pre -
zy den tem czy zwy kłym pra cow ni kiem, stoi przed wy bo rem – pod -
dać się, al bo...zwy cię żyć. Aby zwy cię żyć zło, mu si my z nim wal czyć,
ale nie ko niecz nie mu si to być wal ka „wręcz”, czy li si łą fi zycz ną, ale
rów nież si ła mi we wnętrz ny mi, czy li na szą si łą du cho wą.

Czę sto za po mi na my, że do bro i zło nie przy cho dzą sa me z sie -
bie. To my, lu dzie, je ste śmy no śni ka mi do bra i zła. Je ste śmy ty mi,
przez któ rych ele men ty zła i do bra się re ali zu ją. Jan Pa weł II mó -
wił: „zło ma za wsze czy jąś twarz i czy jeś imię”. To przez na sze ob -
li cza świat wi dzi do bro lub zło.

Nam nie są po trzeb ne ka ra bi ny czy bom by. By zwy cię żyć 
zło, po trzeb na jest nam mi łość i mi ło sier dzie. 

(Mat ka Te re sa z Kalkuty)
W mo jej wal ce ze złem opie ram się na przy kła dach wiel kich lu -

dzi i sta ram się te przy kła dy re ali zo wać w ży ciu. Oczy wi ście by wa -
ją mo men ty, kie dy nie ro zu miem, dla cze go  mnie ta ki czy in ny
przy pa dek zła się przy tra fił. Dla cze go wła śnie ja mam się z tym
złem zmie rzyć, wy ba czyć, a na wet ko chać no si cie la zła, nie zwa ża -
jąc na re alia ży cia. 

Nie za po mną dnia, kie dy ja kiś agre syw ny osob nik tak sil nie po -
pchnął mnie na uli cy, że do zna łam sil ne go ura zu no gi. Za bra no
mnie do do mu, a kie dy ból nie co ustał, za czę łam się uska rżać na
„zło czyń cę”. Wte dy mo ja ko cha na ma ma czu le mnie ob ję ła i ci cho
po wie dzia ła:  „Kto by to nie był, wy bacz mu. Po dzię kuj Bo gu, żeś
ży wa, a złość od dal od sie bie”. Po dzień dzi siej szy sło wa te dźwię -
czą mi w uszach. Ten spo koj ny głos mat ki… to tak jak by sam
Anioł do mnie prze mó wił. 
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Pa mię tam też, jak ka żde go wie czo ru po ko la cji ca ła ro dzi na
wsta wa ła do mo dli twy dzięk czyn nej za mi nio ny dzień. By ły dni,
kie dy w do mu nie by ło co do ust wło żyć, a my śmy się mo dli li. Co
to by ło ta kie go!? Dla mnie nic in ne go jak zwy cię stwo do bra nad
złem.

Ro dzi ce prze ka za li mi ogrom ny skarb, za któ ry bę dę im
wdzięcz na do koń ca ży cia; na uczy li mnie mo dlić się i szu kać Bo ga
w naj bar dziej bez na dziej nych sy tu acjach ży cia. Od kry li dla mnie
dro gę do bra. Dzi siaj, spo glą da jąc wstecz, z prze ko na niem mo gę
po wie dzieć, że dzię ki tej dro dze sta łam się sil niej sza i od wa żniej sza
w prze ciw sta wia niu się złu. Przy no si mi to sa tys fak cję i chęć kro -
cze nia tą dro gą da lej. Chry stus mó wił, że więk szość lu dzi idzie sze -
ro ką dro gą… po nie waż jest lżej sza. Je śli więc za czy nam zbyt sil nie
od czu wać w so bie sła bość i ego istycz ną na tu rę, mó wię sie bie:
„Ostro żnie! mo że już we szłaś na sze ro ką dro gę!?” 

107

Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:27  Page 107



Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:27  Page 108



Czy po tra fię kształ to wać w so bie cha rak ter, 
sil ną wo lę i świad czyć o tym in nym?
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Cy ta ty

Ks. Ma rek Dzie wiec ki, Chrze ści ja nin czło wie kiem głę bi 
(frag men ty)

Swo je ostat nie – jak się oka za ło – orę dzie na ko lej ny, czter dzie -
sty dru gi Ty dzień Mo dlitw o Po wo ła nia (17-23 kwiet nia 2005) Jan
Pa weł II za ty tu ło wał „Po wo ła ni, by wy pły nąć na głę bię”. W tym
po że gnal nym orę dziu Jan Pa weł II za pra sza wszyst kich ochrzczo -
nych, by wy pły nę li na głę bię spo tka nia z Je zu sem, na głę bię mo dli -
twy i praw dy o so bie, na głę bię ży cia i mi ło ści. 

Po sta wa ro dzi ców wo bec dzie ci oraz styl wy cho wa nia w ro dzi -
nie to istot ny czyn nik, któ ry uła twia lub utrud nia wy pły nię cie na
głę bię chrze ści jań skie go po wo ła nia. Rów nież w tym aspek cie do -
mi nu ją po sta wy, któ re pro wa dzą na pły ci znę. Do mi nu je bo wiem
wy cho wa nie opar te na po pu li zmie pe da go gicz nym i na ide ali stycz -
nym pa trze niu na czło wie ka ja ko ko goś, kto roz wi ja się w spo sób
spon ta nicz ny i bez wy sił ku. Wie lu współ cze snych ro dzi ców uwie -
rzy ło w mi ty o wy cho wa niu bez stre so wym, o pra wach dziec ka bez
obo wiąz ków czy o neu tral no ści świa to po glą do wej szko ły i to po -
mi mo te go, że Kon sty tu cja RP stwier dza, iż nie któ re świa to po glą -
dy są wręcz prze stęp cze (cho dzi o fa szyzm i ko mu nizm). Na iw ni
ro dzi ce pró bu ją ko chać swo je dzie ci, ale nie sta wia ją im wy ma gań.
W kon se kwen cji nie świa do mie pro mu ją ego izm, aro gan cję, le ni -
stwo i nie zdol ność do mi ło ści. 

Z dru giej stro ny, co raz wię cej ro dzi ców wy cią ga wnio ski z po -
ra żek do mi nu ją ce go obec nie wy cho wa nia przez... brak wy cho wa -
nia i de cy du ją się wy pły nąć na głę bię. Ta cy ro dzi ce doj rza le ko cha -
ją swo je dzie ci i w kon se kwen cji sta wia ją im wy ma ga nia. Od swo -
ich sy nów i có rek wy ma ga ją szla chet no ści, pra co wi to ści i od po wie -
dzial no ści. Przy pro wa dza ją swo je dzie ci do Chry stu sa. Uczą je my -
śleć i ko chać tak jak On. Pro wa dzą na ewan ge licz ną głę bię wię zi i
war to ści. Cier pli wie to wa rzy szą w od kry wa niu i re ali zo wa niu Bo -
że go po wo ła nia do mi ło ści i to nie za le żnie od te go, czy jest to po -
wo ła nie do ma łżeń stwa i ro dzi ny, czy też do ka płań stwa al bo ży cia
za kon ne go. Ta cy ro dzi ce wie dzą, że ich dzie ci są więk sze od ich
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ma rzeń i że nie zo sta ły stwo rzo ne na ich ob raz i po do bień stwo.
Wie dzą też, że pierw szą for mą mi ło ści ro dzi ców do dzie ci jest wza -
jem na mi łość mię dzy ma łżon ka mi. 

W pew nym sen sie naj wa żniej szym czyn ni kiem, któ ry wpły wa
na spo sób prze ży wa nia ży cia, jest sa mo wy cho wa nie, czy li pra ca
nad wła snym cha rak te rem. Ro dzi ce, szko ła, pa ra fia, a ta kże kul tu -
ra, mo da czy środ ki spo łecz ne go prze ka zu two rzą kon tekst, w któ -
rym roz wi ja się mło dy czło wiek. Ale osta tecz nie to ka żdy z na sto -
lat ków de cy du je o tym, czy wy pły nie na głę bię czy też za do wo li się
pły ci zną ży cia, ty po wą dla lu dzi nie doj rza łych, za bu rzo nych czy
uza le żnio nych. W dzie dzi nie wy cho wa nia nie ma de ter mi ni zmu.
Ozna cza to, że ktoś po cho dzą cy z pa to lo gicz nej czy roz bi tej ro dzi -
ny mo że wy pły nąć na głę bię mi ło ści i od po wie dzial no ści, a ktoś
wy cho wy wa ny w trwa łej i szczę śli wej ro dzi nie mo że po paść w kry -
zys czy pójść na ła twi znę. 

Ro dzi ce i in ni wy cho waw cy udzie la ją dziew czę tom i chłop com
po mo cy wy cho waw czej, ale to od da ne go wy cho wan ka za le ży, czy
i na ile sko rzy sta z tej po mo cy oraz czy po dej mie trud sa mo wy cho -
wa nia. Rów nież w tej dzie dzi nie – po dob nie jak w od nie sie niu do
kul tu ry i wy cho wa nia w ro dzi nie – za uwa ża my po la ry za cję po staw.
Znacz na część dzie ci i mło dzie ży pró bu je żyć „na lu zie”, kie ru jąc
się bez kry tycz nie cia łem i emo cja mi lub na iw nie na śla du jąc tak
zwa ną więk szość spo łe czeń stwa. Ma my wte dy do czy nie nia z ni -
skim sa mo wy cho wa niem, któ re po le ga na czy nie niu te go, co ła -
twiej sze, a nie te go, co war to ściow sze. Te go ty pu mło dzi chcą du -
żo mieć, ale nie ma ją aspi ra cji, by kimś być, zwłasz cza kimś war to -
ścio wym i wier nym. W kon se kwen cji są pu ści du cho wo. Nie wie -
dzą, kim są, ani po co ży ją. Uży wa ją wol no ści w ta ki spo sób, że ją
tra cą. Kar mią się ide olo gia mi i wzor ca mi, któ re nisz czą w nich mi -
łość i świę tość. Ra nią sie bie i in nych. Nie są zdol ni zre ali zo wać
żad ne go po wo ła nia. Po pa da ją w skraj ną roz pacz, ja ką jest obo jęt -
ność na wła sny los. 

Na szczę ście spo ty ka my co raz wię cej mło dych lu dzi, któ rzy z
im po nu ją cą wy trwa ło ścią pra cu ją nad wła snym cha rak te rem. Od -
kry wa ją wte dy, że sen sem ich ży cia jest być, a nie mieć. Sta ją się na
co dzień da rem dla Bo ga i lu dzi. Od Chry stu sa uczą się mo dlić,
my śleć, ko chać i pra co wać. Wie dzą, że bez in te re sow na mi łość to
szczyt roz wo ju, a nie prze jaw na iw no ści czy zbęd ne go po świę ce -
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nia. Ta cy mło dzi ro zu mie ją, że mu si w nich umrzeć coś z ego izmu
i grze chu, że by mo gli ra dy kal nie na śla do wać Chry stu sa i żyć na
mia rę Bo że go po wo ła nia. Wie dzą, że ży cie za czy na się od po czę -
cia, ale ra dość za czy na się od mi ło ści. Są roz trop ni. Dą żą do świę -
to ści, ale nie do nie osią gal nej do sko na ło ści. Ma ją świa do mość, że
świę tość to na śla do wa nie Bo ga, a dą że nie do do sko na ło ści to dą -
że nie do by cia jak Bóg. Ta cy mło dzi są zdy scy pli no wa ni i czuj ni,
pie lę gnu ją oso bi stą przy jaźń z Chry stu sem i ze szla chet ny mi ludź -
mi. Wzra sta ją w ła sce u Bo ga i u lu dzi oraz są zdol ni do te go, by
od kryć i zre ali zo wać ka żde po wo ła nie, ja kie Bóg im za pro po nu je. 
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KON WER SA TO RIUM LII

(21 stycz nia 2012)

Czy po tra fię kształ to wać w so bie cha rak ter, sil ną wo lę 
i świad czyć o tym in nym?

Pro wa dzą cy: An drzej Do wgiał ło (che mik, eme ryt) Jan Wil czak,
ab sol went in ży nie rii bio me dycz nej, obec nie stu dent in for ma ty ki
PW, Alek san der Cie pie la (stu dent III ro ku SGH).

An drzej Do wgiał ło
Nie ste ty nie ma z na mi ks. Ada ma Zel gi – to wiel ka stra ta – miał

ja kieś kło po ty z sa mo cho dem. Te mat jest nie zwy kle ak tu al ny,
zwłasz cza że znaj du je my się na te re -
nie ze spo łu Szkół Przy mie rza Ro -
dzin, któ rych mi sją jest spra wa wy -
cho wa nia i sa mo wy cho wa nia. Te mat
ten do ty czy wła ści wie ka żde go wie -
ku, bo sa mo wy cho wa nie nie koń czy
się wraz z peł no let no ścią, tyl ko cią -
gnie się do koń ca ży cia. 

Pro ble ma ty ka dzi siej sze go Kon -
wer sa to rium jest wa żna z punk tu
wi dze nia wy cho wa nia mło dych lu -
dzi na po cząt ku ich świa do me go
ży cia. Ka żde mu z nas sta wia no w
mło do ści wy ma ga nia, do pó ki sa mi
nie za czę li śmy ich so bie sta wiać ze
świa do mej mo ty wa cji mo ral nej lub
z wła sne go za an ga żo wa nia. Po za
tym czę ste są w ży ciu oko licz no ści,

któ re wy mu sza ją na nas od po wie dzial ne za cho wa nie w da nym mo -
men cie. 
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Jan Wil czak
Czy po tra fię kształ to wać w so bie cha rak ter? Gdy pró bo wa łem

od po wie dzieć so bie na to py ta nie, do sze dłem do wnio sku, że jest
tro chę zbyt wcze śnie, aby ta od po wiedź by ła w peł ni od po wie -
dzial na – to do pie ro się  oka że. Tak jak wspo mniał pan An drzej
Do wgiał ło, ła two jest w ży -
ciu za cho wy wać się sto sow -
nie do oko licz no ści, gdy to
wła śnie one na rzu ca ją nam
szla chet ne za cho wa nie, któ -
re go się od nas ocze ku je.

Do pie ro w sy tu acjach, w
któ rych tak na praw dę ma -
my szcze ry wy bór, jak za -
cho wać się naj czę ściej wo -
bec jed nej oso by (czę sto sie -
bie sa me go), mo żna uczci -
wie pod da wać swój cha rak -
ter pró bom. Czy mo żna w
so bie kształ to wać sil ną wo lę
i czy to po tra fię? Oczy wi -

Paneliści: od lewej Aleksander Ciepiela, Jan Wilczak i Andrzej Dowgiałło 

Jan Wilczak 
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ście, tak. Wy star czy do brze się ro zej rzeć w swo im śro do wi sku lub
cza sem wyjść tro chę da lej, by od na leźć oso by, któ re mo gą sta no -
wić dla nas in spi ra cję. Szu ka jąc głę biej, nie wąt pli wie za uwa ży my,
że nie wy czer pa nym źró dłem wzor ców jest Pi smo Świę te, do któ re -
go za wsze mo że my się od wo łać w chwi lach za wa ha nia. 

Alek san der Cie pie la
Chciał bym po wie dzieć naj pierw pa rę słów o so bie, o tym, jak

sta ram się kształ to wać w so bie cha rak ter i jak mi to wy cho dzi. Je -
stem czło wie kiem z na tu ry le ni wym i bar dzo du żo pra cy wło ży łem,
aby to le ni stwo po ko nać, i mi mo że ca ły czas po zo sta ję na tej dro -
dze, wy da je mi się, że uda ło mi się osią gnąć dość du żo jak na mój
wiek. Sta ram się za wsze wy zna czyć so bie  dłu go ter mi no wy plan i
ja kiś cel, do któ re go dą żę za wszel ką ce nę. Cza sem się to nie uda -
je, ale sta ram się, na ile mo gę. To mi  du żo da ło. Za czą łem pro wa -
dzić tę pra cę nad so bą w wie ku kil ku na stu lat, w cza sie na uki ję zy -
ka nie miec kie go. Bar dzo cię żko mi ten nie miec ki szedł i wte dy
usta li łem so bie dłu go ter mi no wy plan, któ re go ce lem by ło opa no -
wa nie ję zy ka. Uda ło mi się w rok po znać nie miec ki na po zio mie
du żo wy ższym niż mo im ko le gom z gru py.  Ten fakt udo wod nił mi,

Aleksander Ciepiela (z mikrofonem), na prawo Jan Wilczak i Andrzej
Dowgiałło 
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że wszyst ko jest mo żli we, że sta wia jąc so bie ta kie dłu go ter mi no we
ce le, mo że my wie le osią gnąć, tyl ko trze ba dzia łać na mia rę wła -
snych mo żli wo ści. Sta ram się sto so wać ta ką me to dę w pra cy i na
ra zie z do brym skut kiem. 

W ta kim  po stę po wa niu bar dzo po moc na jest ro dzi na. Cza sem
nie mam sił, cza sem coś nie wy cho dzi, cza sem za wy so ko sta wiam
so bie po przecz kę i nie da ję ra dy – wte dy po ma ga mi mój ta ta. Roz -
mo wa z nim jest ogrom nie po bu dza ją ca do dzia ła nia i gdy by nie
on, na pew no nie uda ło by mi się osią gnąć wie lu z tych ce lów, któ -
re so bie wcze śniej po sta wi łem. 

Chciał bym opo wie dzieć jesz cze o czło wie ku, któ re go spo tka -
łem w ży ciu i któ ry mi ogrom nie za im po no wał. Był to ko le ga z
Nie miec, mój współ lo ka tor w cza sie mo je go po by tu w Me dio la nie
na sty pen dium „Era smus”. Po dob nie jak in nym Niem com – cię -
żko szła mu na uka ję zy ków. Mi mo trud no ści, przed wy jaz dem do
Bra zy lii w trzy ty go dnie na uczył się por tu gal skie go. To był czło -
wiek, któ ry jak so bie po sta no wił, że coś zro bi, to sia dał i to ro bił.
Był ode mnie star szy za le d wie o dwa la ta, ale bar dzo mi im po no -
wał. Sta no wił dla mnie ide ał, do któ re go chcia łem dą żyć. Mnie sa -
me mu nie uda je się cza sem po ko nać wszyst kich ba rier i wy trwa le
dą żyć do wy zna czo nych ce lów, a je mu się to uda wa ło. Wszyst ko
sta wiał na jed ną kar tę i re ali zo wał swo je pla ny. Był dla mnie przy -
kła dem sa mo re ali za cji, sa mo do sko na le nia i kształ to wa nia cha rak -
te ru. 

Jan Wil czak
W na wią za niu do wcze śniej szej wy po wie dzi, uwa żam, że

ogrom nie wa żne jest po sta wie nie kon kret ne go ce lu, do któ re go
dą ży my. Rów no cze śnie wy da je mi się, że ła twiej dą żyć do ce lów
ści śle określonych, ta kich jak na uka, a trud niej jest ra dzić so bie z
wy zwa nia mi, któ re sta wia nam co dzien nie ży cie, szcze gól nie je śli
na sze wy cho wa nie to w głów nej mie rze sa mo wy cho wa nie. Dla te go
na sa mym po cząt ku dro gi trze ba so bie ja sno po wie dzieć, we dług
ja kich za sad chcę kie ro wać swo im ży ciem i tak tro chę po in ży nier -
sku na szki co wać je we wła snym ser cu.

Na sze ży cie spro wa dza się wła śnie do bar dzo kon kret nych wy -
bo rów. Tłu ma czy to tłu my na kon fe ren cjach or ga ni zo wa nych na
przy kład przez sto wa rzy sze nia ka to lic kie. Mniej wię cej wie my, jak
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na le ży pró bo wać żyć, jed nak wie le te ma tów nie jest na co dzień
po dej mo wa nych, dla te go tak czę sto po ja wia ją się wąt pli wo ści. Ta -
kże wie le z wy bo rów bu dzi du że kon tro wer sje, jak cho cia żby czy -
stość przed ślu bem. Sa ma w so bie nie jest ce lem, ale jest wa run -
kiem ko niecz nym (choć nie wy star cza ją cym) do szczę śli we go ma ł-
żeń stwa – któ re już ce lem jest. Dla te go gdy wie my, do cze go szcze -
rze dą ży my, wy star czy przy po mnieć so bie o tym w od po wied nich
mo men tach, a to pod po wie nam roz wią za nia. Do dam, że mo im
zda niem je dy ne roz sąd ne roz wią za nia wią żą się ści śle z obec no ścią
war to ści ka to lic kich w ży ciu. Gdy się przyj rzeć głę biej, to tak na -
praw dę znaj dzie my w nich od po wie dzi na więk szość py tań. Więc
mo że sa mo wy cho wa nie to w isto cie re ali zo wa nie tych war to ści we
wła snym ży ciu?

Ta ka dro ga jest bar dzo dłu ga i czę sto po dej mo wa na wbrew so -
bie. Ozna cza to, że nie jest nam ła two na tu ral nie przy jąć pew ne
war to ści. Po trze ba cza su i cier pli wo ści, aby na uczyć się do brze wy -
zna czać ce le zwią za ne z ni mi i przy nich wy trwać. Wa żne jest, aby
umieć okre ślić wła sne wa dy i sta rać się je  po ko nać, ale rów nie wa -
żne jest to, aby pa mię tać o suk ce sach i o tym, co tak na praw dę jest
wa żne i do cze go dą ży my. Je śli w chwi lach za wa ha nia uświa do mi -
my so bie, co chce my osią gnąć, do ko nu jąc ta kich a nie in nych wy -
bo rów i do cze go tak na praw dę zmie rza my, otrzy ma my wła ści we
roz wią za nia.

Dys ku sja

Iza be la Dzie du szyc ka
Sil na wo la jest pod sta wo wą war to ścią, gdyż bez niej nie mo gli -

by śmy zre ali zo wać po sta wio nych so bie ce lów i sta wać się oso ba mi
od po wie dzial ny mi. Na pod sta wie mo ich oso bi stych do świad czeń
wiem, że bar dzo wa żne jest, że by ro dzi ce, któ rzy wy cho wu ją dzie -
ci, sta wia li im ró żne za da nia i rów no cze śnie że by dzie ci czu ły się
ak cep to wa ne. Dziś je ste śmy świad ka mi na do pie kuń czo ści, chro -
nie nia dzie ci przed wszyst ki mi trud no ścia mi, co w efek cie w przy -
szło ści, gdy do ro sną i bę dą mu sie li sa mi po dej mo wać wła sne dzia -
ła nia, nie bę dą te go po tra fi ły, nie bę dą do te go przy go to wa ne. 
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Mia łam szczę śli wie ro dzi ców, a wła ści wie mat kę (oj ciec wcze -
śnie zmarł), któ ra umia ła nas sze ścio ro do brze wy cho wać. Kie dy
przy szłam do niej, ma jąc nie speł na 10 lat, po wie dzia łam, że tak da -
lej żyć nie mo gę, bo moi bra cia nie po zwa la ją mi jeź dzić na  ko niu
(ko ni pod wierzch by ło trzy czy czte ry), i że mu szę mieć wła sne go
ko nia. Wte dy mo ja mat ka od nio sła się do te go po wa żnie i spy ta ła,
jak pla nu ję to zro bić.  Przed sta wi łam ca ły plan: że bę dę pra co wa -
ła  bar dzo du żo w ogro dzie, a przede wszyst kim, co mnie naj wię -
cej kosz to wa ło, nie bę dę wy da wa ła pie nię dzy na sło dy cze. Bar dzo
kon se kwent nie zbie ra łam pie nią dze i skoń czy ło się to suk ce sem.
Pa mię tam do dzi siaj, ile mnie to kosz to wa ło i wy ma ga ło ode mnie
sil nej wo li. 

Wspo mnie nie to spo wo do wa ło, że któ re goś dnia, pro wa dząc
Przy mie rze Ro dzin i wi dząc, że bar dzo po trzeb ne są szko ły ka to -
lic kie, po sta no wi łam, że tu, w tym miej scu, gdzie je ste śmy obec nie,
po wsta ną Szko ły Przy mie rza Ro dzin, a po tem wy ższa uczel nia.
Uwa żam, że ma to zwią zek z mo im wy cho wa niem, że ja ko dziec ko
wy ro bi łam w so bie sil ną wo lę i wia rę, że je że li się cze goś chce, a cel
jest war to ścio wy, to mo żna to osią gnąć. 

Mo im zda niem, jest bar dzo wa żną rze czą, aby ro dzi ce wy cho -
wy wa li dzie ci tak, aby umo żli wia li im wy ra bia nie sil nej wo li – to
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za owo cu je w przy szło ści.  Po win ni śmy o tym mó wić, bo nie we
wszyst kich ro dzi nach jest to prze strze ga ne i re ali zo wa ne. 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Po dzie lę się świa dec twem ze swo je go ży cia. Ja ko dziec ko by -

łam ogrom nie nie śmia ła. W cza sie woj ny uczy li śmy się w do mu i
do pie ro jak się ona skoń czy ła, po szli śmy z mo im star szym bra tem
do szkół w Kra ko wie. Ja wy lą do wa łam w gim na zjum u sióstr ur -
szu la nek. Do dzi siej sze go dnia pa mię tam ja ko naj gor szą trau mę w
ży ciu to, że gdy by ła czy ta na li sta obec no ści, na le ża ło wstać i po -
wie dzieć „je stem”. Wsta wa łam i za czy na łam pła kać. Po tem prze -
szłam ca łe gim na zjum, ale ta cho ro bli wa wprost nie śmia łość po wo -
do wa ła bar dzo du że trud no ści w na uce. Uczy łam się bar dzo du żo,
ale nie mia łam si ły, że by zgło sić się na lek cji do od po wie dzi, pod -
nieść rę kę, wstać. I ro słam z tym. W pew nym mo men cie, a miesz -
ka li śmy wte dy we Wro cła wiu na Bi sku pi nie i trze ba by ło do je -
żdżać da le ko do szko ły, ro dzi ce wy sła li mnie na rok do Pol skiej
Wsi, szko ły sióstr Sa cré Co eur. Pa mię tam ten rok ja ko bar dzo cię -
żki, bo po ziom tam był tak ogrom nie wy so ki, że by ło mi bar dzo
trud no przejść do na stęp nej kla sy. Gdy jed nak się to uda ło i po ro -
ku wró ci łam do Wro cła wia do kla sy ma tu ral nej, za błysz cza łam tu
ja ko jed na z naj lep szych uczen nic. Suk ces był pierw szym ele men -
tem, któ ry po mógł mi ogra ni czyć nie co mo ją nie śmia łość. 

Ta mo ja nie śmia łość trwa ła jesz cze w cza sie stu diów, kie dy po -
sta no wi łam z nią świa do mie wal czyć. Je że li wie dzia łam, że mam
coś do po wie dze nia, zgła sza łam się, mi mo że bar dzo wie le mnie to
kosz to wa ło. Czę sto kie dy wsta wa łam, z ner wów za po mi na łam, co
chcia łam po wie dzieć.  Po wo lut ku zmniej szał się jed nak mój lęk
przed wy stą pie nia mi pu blicz ny mi i dzi siaj chy ba nie wi dać, że by -
łam tak skraj nie nie śmia ła. Mo żna z te go wyjść, ale trze ba wy ka zać
się na praw dę sil ną wo lą i kon se kwen cją w dą że niu do po sta wio ne -
go so bie ce lu. 

Dru ga spra wa, któ rą chcia łam po ru szyć, do ty czy da wa nia przy -
kła du. Ka żdy z nas ma ja kieś wa dy czy przy wa ry, któ re po wi nien
sil ną wo lą zwal czać. Mo ją przy wa rą jest ła kom stwo. Bar dzo lu bię
do bre rze czy, a szcze gól nie sło dy cze. W związ ku z tym w Wiel kim
Po ście za kła dam so bie, że żad nych sło dy czy nie bę dę ja dła. I do -
brze. Jed nak w tym okre sie, tak jak w cza sie ca łe go ro ku, są ró żne -
go ty pu ze bra nia, spo tka nia.  Przez wie le lat co ty dzień pro wa dzi -
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łam ze bra nia na uko we w na szej Pra cow ni na Uni wer sy te cie i by ło
tra dy cją, że po za her ba tą by ły też ja kieś sło dy cze. Po cząt ko wo py -
ta no mnie, dla cze go ich nie jem (zna na by ła mo ja sła bość do sło dy -
czy), ale po mo im wy ja śnie niu, gdy ktoś z go ści obec ny na ze bra -
niu czę sto wał mnie ciast ka mi, ko le dzy wy ja śnia li, że w cza sie Wiel -
kie go Po stu ich nie jem. To był oczy wi ście dro biazg, ale ka żdy z
nas mo że, choć by w tak ma łym za kre sie, świad czyć, że sta ra się
pra co wać nad swo imi przy wa ra mi. 

An na Ba nach
Mo im zda niem są trzy aspek ty po ru sza ne go tu pro ble mu.

Aspekt oso bi sty, ro dzi ciel ski i spo łecz ny. W pierw szym przy pad ku
war to oce nić swo je mo żli wo ści w za kre sie roz wo ju wła sne go cha -
rak te ru i dą żyć do ocze ki wa nych zmian. Jest to wa żne dla osią ga -
nia wy zna czo nych ce lów, dla roz -
wo ju wła snych za in te re so wań, dla
roz wo ju ka rie ry za wo do wej, dla sa -
tys fak cji z te go, co się ro bi. Bo je że li
czło wiek nie ma ce lu w ży ciu, to jest
ono pu ste i czę sto nie wi dzi się sen -
su ży cia.

Dru gi aspekt, któ ry zo stał już
po ru szo ny, to wpływ ro dzi ców na
wy cho wa nie dziec ka. Na wet naj -
uko chań si ro dzi ce, je że li chcą
dziec ku prze ka zać okre ślo ne war -
to ści, to mu szą o nich świad czyć
swo im po stę po wa niem, bo naj -
pięk niej sze na wet sło wa,  nie po -
par te wła snym świa dec twem, są
ma ło war te. Dziec ko pa trzy, jak ro -
dzi ce się za cho wu ją i je że li mó wią o uczci wo ści, otwar to ści, o za -
cho wa niu pew nych za sad, to dziec ko ob ser wu je, czy rze czy wi -
ście sa mi te go prze strze ga ją. Ro dzi ce prze ka zu ją w ten spo sób
pe wien mo del, któ ry dziec ko czę sto da lej po wie la. 

Trze ci aspekt jest spo łecz ny, tro chę przy po mi na mo del ro dzi ny.
Je stem na uczy ciel ką za rów no w szko le pod sta wo wej, jak i na uczy -
ciel ką aka de mic ką. Wiem z wła sne go do świad cze nia, że wy cho wa -
nie mło dzie ży, wpływ na mło dzież łą czy się z wi dze niem sie bie w
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praw dzie i bra ku za kła ma nia. Je że li na uczy ciel jest w sprzecz no ści
z tym, co mó wi, i ze swo im za cho wa niem, to sa ma do bra wo la nie
wy star czy. Ucznio wie są bar dzo wy ma ga ją cy i szu ka ją wzor ców,
czę sto nie ma jąc ich w do mu. Je że li na uczy ciel po tra fi prze ka zać
okre ślo ne war to ści nie tyl ko sło wa mi, ale swo im ży ciem i po stę po -
wa niem, mo że stać się dla mło dzie ży au to ry te tem.  

Bog dan Mo tel ski
Po pierw sze, uwa żam, że wła ści we wy cho wa nie jest wte dy, gdy

pro wa dzi do na ucze nia sa mo wy cho wa nia. Dzi siej szy świat nie wy -
ma ga sa mo wy cho wa nia. Nie ocze ku je pra cy nad roz wo jem wła -

sne go cha rak te ru czy oso bo wo ści.
Wy ni ka to z pa nu ją ce go mo de lu
bez stre so we go wy cho wa nia. Ostat -
nie ba da nia po ka zu ją, że lan so wa -
nie te go mo de lu by ło błę dem.

Po dru gie, w bu do wa niu sil nej
wo li wa żne jest spo tkać au to ry tet
mo ral ny, któ ry mógł by być wzo rem
dla wła sne go roz wo ju. Po nad to
gdy by ten au to ry tet miał ce chy
przy wód cze, to w pra cy nad so bą
mo żna by ko rzy stać z ta kie go moc -
ne go wzor ca. 

Po trze cie, je śli mó wi my o od -
wa dze i pra cy nad wła snym cha rak -
te rem, trze ba zgo dzić się na to, że
wy ma ga to wy sił ku i wy rze czeń.
Dzia ła nie, któ re pro wa dzi do suk -
ce su uzy ska ne go bez wy sił ku, da je
mi ni mal ną sa tys fak cję. Prze ciw nie

– osią gnię cie, któ re wy ma ga ło od nas znacz ne go wy sił ku, pra cy,
cier pli wo ści i za koń czy ło się suk ce sem, spra wia wiel ką sa tys fak cję
i da je du żo ra do ści. Uni ka nie wy sił ku jest wy ra że niem zgo dy na
re zy gna cję z praw dzi wej ra do ści. Po zwól my mło dym na wy si łek i
tym sa mym po zwól my im na praw dzi wą, głę bo ką ra dość i sa tys -
fak cję.
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Ewa Sty czyń ska -Ju re wicz
Mój przed mów ca po ru szył spra wę wy cho wa nia  bez stre so we -

go i wpły wu te go spo so bu wy cho wa nia na przed miot na szej dys -
ku sji, to zna czy wy two rze nie u wy cho wan ka sil nej wo li. Na pod -
sta wie ba dań psy cho lo gicz nych przy ję to, że za le d wie 2-3% po pu -
la cji ma zdol no ści przy wód cze, naj czę ściej zwią za ne ta kże z sil ną
wo lą. Przy wód ca mu si mieć cel, do któ re go upar cie dą ży. Więk -
szość na szych wy cho wan ków, ta kże na szych dzie ci, nie ma ta kich
kwa li fi ka cji na tu ral nych, nie za wsze ob ja wia ta ki dy na mizm i si łę
wo li do osią gnię cia ce lu. Wy ro bie niu tych za let ma słu żyć do pie ro
wy cho wa nie. 

Pro blem wy cho wa nia bez stre so we go po zna li śmy i prze ży wa li -
śmy do pie ro na po zio mie ge ne ra cji na szych wnu ków. Wszy scy ro -
dzi ce wy cho wu ją na sze wnu ki bez stre so wo, klaps dla wnu ka to
hor ror i strasz na rzecz, bo jest uzna wa ny za dzia ła nie przez przy -
mus. Ob ser wo wa łam ro dzi nę zna jo mych „bez stre sow ców” i mu -
szę po wie dzieć, że osta tecz nie nie do strze głam ani złe go, ani szcze -
gól nie do bre go wpły wu wy cho wa nia bez stre so we go. Wy cho wy wa -
ny w tej ro dzi nie naj star szy spo śród trzech sy nów chło piec roz wi -
jał się i wzra stał jak dzi ki kwiat na łą ce. W wie ku do dzie się ciu lat
był ab so lut nie nie zno śny. Gdy skoń czył lat dwa na ście, stał się do -
sko na łym, dziel nym, sym pa tycz ny mi i ro zum nym uczest ni kiem
gru py ko le żeń skiej.  Spo le gli wie ak cep to wał po rzą dek pa nu ją cy w
gru pie, miał wła sne idee i ory gi nal ne po my sły, któ re nie raz pro po -
no wał in nym, ale bez na rzu ca nia ich in nym. Miał da le ki cel, już
wie dział i chęt nie mó wił o tym, co bę dzie stu dio wał i kim w przy -
szło ści chce być. No ta be ne  u te go mło de go czło wie ka, dzi siaj już
do ro słe go, zmie ni ły się wcze śniej uzna ne prio ry te ty. Po pro stu po -
sta wił so bie in ny cel. W dzie ciń stwie mo gło wy da wać się, że bez
ostrej dys cy pli ny nic z nie go nie bę dzie. Był wy jąt ko wo nie zno śny,
po tra fił do ku czać swo je mu ro dzeń stwu, na wet nie mow la ko wi w
wóz ku. Tym cza sem z wie kiem wszyst ko się zmie ni ło.

Uwa żam, że trze ba się bacz nie przy glą dać na szym dzie ciom i
wy cho wan kom. Zna leźć to, co w nich jest ukry te. Za agre sją mo że
kryć się wo la przy wód cza. Mo że na sze dziec ko chce od gry wać ja -
kąś ro lę. Trze ba pie lę gno wać cno ty mo ral ne, któ re sprzy ja ją sil nej
wo li, np. mę stwo, od wa żną roz trop ność, umie jęt ność prze wi dy wa -
nia skut ków do brych al bo złych de cy zji, przez od po wied nie ko -
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men to wa nie co dzien nych zda rzeń z ży cia spo łecz ne go i oso bi ste go.
Mu si my dbać o do bór i wi ze ru nek wy cho waw ców, któ rym po wie -
rza my na sze dzie ci, bo wy star czy, że zo ba czą wy cho waw cę pi ja ne -
go i już ca ły je go wpływ wy cho waw czy mo że zgi nąć bez pow rot nie. 

Na pew no nie trze ba za du żo wy ma gać od dzie ci, ma ją pra wo
do swo bo dy ra do sne go dzie ciń stwa i wcze snej mło do ści, ale przy
za cho wa niu przez nie pod sta wo we go po rząd ku w da nej spo łecz -
no ści. Trze ba na szym dzie ciom czy wy cho wan kom prze ka zać, że
nie któ rych rze czy po pro stu nie wy pa da ro bić i to „nie ro bie nie”
po win no stać się in stynk tow ne, tak jak my cie rąk. Mo żna tak wie -
le opo wie dzieć o pew nych wzo rach god nych na śla do wa nia sy tu -
acji z prze żyć i za cho wań ro dzi ców czy dziad ków, spor tow ców, ar -
ty stów, bo ha te rów li te rac kich i hi sto rycz nych, a ta kże – świę tych.
Po za tym ja ko chrze ści ja nie ma my wiel kie wspar cie, je że li na szym
dzie ciom po ka że my wła snym ży ciem, że ist nie je pe wien chrze ści -
jań ski wzór po stę po wa nia. Je że li two rzy my szko ły ka to lic kie, to ta -
kże dla te go, że by Bóg nie tyl ko ja ko ha sło, ale  ja ko Oso ba, ja ko
współ pe da gog – był obec ny i wzmac niał na szą ludz ką wo lę. Ta kże
przez wzbu dza nie ża lu za nasz grzech  bra ku  wo li.
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Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Po wiem jesz cze pa rę słów na te mat bez stre so we go wy cho wa nia.

Ob ser wo wa łam je w Szwe cji w koń ców ce lat sie dem dzie sią tych. W
ro dzi nie mie sza nej pol sko -szwedz kiej był chłop czyk w wie ku trzech
czy czte rech lat, któ ry był dość nie zno śny i jak roz ra biał, to mat ka –
Po lka da ła mu klap sa i rzecz wy da wa ła się być za ła twio na. Wte dy
wkro czył oj ciec i oświad czył, że dzie ci się nie bi je, i ostrzegł, że jak
ich syn bę dzie tro chę star szy, to za dzwo ni na od po wied ni nu mer i
przyj dzie do nich po li cja. Gdy to sły sza łam, włos mi się zje żył. Opo -
wia da li mi w Szwe cji na uczy cie le, że ucze nie jest tam bar dzo trud ne
ze wzglę du na to, że dzie ci są sza le nie agre syw ne, aro ganc kie i nie
mo żna im zwró cić żad nej uwa gi. My ślę, że był to kraj, któ ry po szedł
skraj nie da le ko w wy cho wa niu bez stre so wym i skut ki by ły fa tal ne.

Po wiem te raz o war to ściach wy cho wa nia bez stre so we go w mo -
jej ro dzi nie. Ni gdy nie do sta łam klap sa, a mój star szy brat, któ ry
był wy jąt ko wo nie zno śny w dzie ciń stwie, do stał tyl ko je den raz la -
nie od naszego oj ca. Na to miast ro dzi ce bar dzo du żo z na mi roz -
ma wia li. Nasz oj ciec po świę cał szcze gól nie du żo cza su mo im
dwóm bra ciom. Kie dy tyl ko by ło tro chę cza su, to to czy li we trzech
nie koń czą ce się dys ku sje. Nasza mat ka na to miast ni gdy nam ni cze -
go nie na ka zy wa ła, tyl ko mó wi ła:  „zro bisz, jak uwa żasz, ale ja ci
ra dzę zro bić tak a tak”. Nie by ło żad ne go przy mu su. Mi mo te go
wy bie ra li śmy za wsze to, co Ma mu sia pro po no wa ła. Nie wiem dla -
cze go – mo że dla te go, że by jej nie zmar twić.

Mój star szy brat, nie zno śny i do ku cza ją cy nam ro dzeń stwu w
dzie ciń stwie, dia me tral nie się zmie nił w wie ku 14-15 lat. Już ja ko
czło wiek do ro sły był nie sły cha nie ła god ny i do bry, z któ rym by li -
śmy, ja i mój młod szy brat, ogrom nie bli sko zwią za ni. Bę dąc pro -
fe so rem na Uni wer sy te cie, miał bar dzo wie lu wier nych przy ja ciół,
a kie dy przed wcze śnie zmarł i był cho wa ny na cmen ta rzu w La -
skach, stu den ci nie po zwo li li, że by trum na by ła wie zio na, tyl ko ca -
łą dro gę nie śli ją na ra mio nach.

Ta kie wy cho wa nie bez stre so we, ja kie by ło w na szej ro dzi nie,
jest nie wąt pli wie trud ne, a szcze gól nie dla ro dzi ców. Mu szą być w
swo im po stę po wa niu au ten tycz ni i mu szą du żo cza su po świę cać
dzie ciom, wię cej słu chać, niż sa me mu mó wić. 
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An drzej Sko czek
Cią gnąc ten wą tek, opo wiem o wy cho wa niu bez stre so wym na

przy kła dzie z ży cia mo jej ro dzi ny. Otóż mój brat ma dwóch sy nów,
już w tej chwi li do ro słych, i swe go cza su, gdy by li dzieć mi, star szy
w wy ni ku za ba wy na po dwór ku uległ nie szczę śli we mu wy pad ko wi
i stra cił oko. Wte dy le karz za le cił, że by go wy cho wy wać bez stre so -
wo, nie de ner wo wać, że by  speł niać wszyst ko, cze go so bie ży czy,
na wszyst ko po zwa lać, bo gro zi mu utra ta dru gie go oka i śle po ta.
Po stę po wa no więc z tym dziec kiem jak z jaj kiem. Dru gi zaś syn był
wy cho wy wa ny w spo sób nor mal ny, tak jak trze ba by ło. Jak za słu -
żył, to cza sem i klap sa do sta wał. Rósł w po czu ciu ża lu, że je go bra -
tu wszyst ko wol no, a je mu nie. 

Kie dy obaj sta li się do ro sły mi mę żczy zna mi i za ło ży li wła sne ro -
dzi ny, oka za ło się, że ten star szy, wy cho wy wa ny bez stre so wo, jest
zu peł nie nie przy go to wa ny do ży cia. Z wszyst ki mi pro ble ma mi, na -
wet in tym ny mi, ża lił się swo jej ma mie, nie miał au to ry te tu u dwój -
ki swo ich dzie ci i w kon se kwen cji je go ma łżeń stwo się roz pa dło.
Młod szy, wy cho wy wa ny nor mal nie, ma rów nież dwo je dzie ci,
stwo rzył wraz ze swo ją żo ną wspa nia łe, ko cha ją ce się ma łżeń stwo,
ukoń czył stu dia, jest pięk nym przy kła dem mło de go czło wie ka,

Elżbieta i Andrzej Skoczek 
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któ ry sam się zmo bi li zo wał, po rzu cił żal do ro dzi ców i jest dzi siaj
wspa nia łym czło wie kiem. 

Jesz cze po wiem o wy cho wa niu przez przy kład. Otóż swe go
cza su przez dzie sięć lat pra co wa łem w woj sko wym ośrod ku na -
uko wym, gdzie na szym kie row ni kiem był na uko wiec wy so kiej kla -
sy. By ło nas kil ku mło dych po rucz ni ków – nie bar dzo chcia ło nam
się pra co wać. Nasz kie row nik tak nam do ra dzał: „aby coś osią gnąć
w ży ciu, mu si cie go dzi na mi ślę czeć, sie dzieć w bi blio te ce, uczyć się
ję zy ków, roz wi jać wła sny in te lekt, sta rać się dys ku to wać mię dzy
so bą”. Po cząt ko wo przyj mo wa li śmy to z przy mru że niem oka, ale
z cza sem po ję li śmy, że on sam, swo im przy kła dem zmu sza nas, że -
by śmy się wię cej an ga żo wa li. Sam ślę czał nad ksią żka mi, na wet za -
nie dbu jąc ro dzi nę. Mnie su mie nie ru sza ło, jak wi dzia łem, że w je -
go po ko ju świa tło pa li się do póź na w no cy, a ja spa ce ru ję z żo ną,
za miast ślę czeć przy ksią żce. 

Jesz cze o jed nej spra wie chcę wspo mnieć. Gdy się mó wi o
kształ ce niu cha rak te ru, za le ca się ogra ni cza nie wła snej py chy. Nie -
ste ty to, co się dzie je w na szych ko ścio łach, czę sto te mu za prze cza.
Zaj mo wa nie za wsze pierw szych miejsc przy oka zji ró żnych uro czy -
sto ści  nie jest chy ba do brym przy kła dem tej skrom no ści, któ rą po -
win ni śmy w so bie roz wi jać. 

Wan da Za jąc
Sil na wo la, o któ rej już mó wi ło

kil ka osób, jest bar dzo cen na i po -
trzeb na w ży ciu. Jed nak w sy tu acji,
gdy po sta wio ny cel, do któ re go dą -
ży czło wiek, nie jest do bry, to sil na
wo la mo że oka zać się na rzę dziem
dzia ła nia nie bez piecz nym za rów no
dla te go czło wie ka, jak i dla in nych.

Dru ga kwe stia do ty czy wy cho -
wa nia. Uwiel bia my wy cho wy wać
in nych, rzad ko na to miast zaj mu je -
my się so bą. My, do ro śli, nie za nie -
dbuj my sa mo wy cho wa nia. Niech
na sze dzie ci wi dzą, że ro dzi ce rów -
nież pra cu ją nad so bą. 
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Trze cia spra wa do ty czy norm ży cia spo łecz ne go, np. prze cho -
dze nia przez jezd nię. Nie ukry wam, że mam cza sem po ku sę, aby
przejść na czer wo nych świa tłach, gdy uli cą nie je dzie ża den po -
jazd. Ale te go nie ro bię, bo nie chcę ła mać po rząd ku i da wać złe go
przy kła du dzie ciom. Prze cho dze nie na czer wo nym świe tle mo że
być nie bez piecz ne. Gdy jed nak ob ser wu ję pie szych, to wi dzę, że
przy naj mniej po ło wa z osób star szych prze cho dzi na czer wo nym
świe tle. Więk szość mło dych lu dzi spo koj nie cze ka na zie lo ne świa -
tło. Po myśl my o tym.

An drzej Sko czek
Kie dyś od pro wa dza łem do au to bu su mo ją dzie więć dzie się cio -

let nią cio cię. Sto imy na czer wo nym świe tle przy pa sach. Prze je -
żdża je den sa mo chód, po tem dru gi, czer wo ne świa tło da lej się pa -
li. Na gle mo ja cio cia wcho dzi na jezd nię, mi mo że sa mo cho dy ja -
dą. Prze cho dzi przez nią, na ni ko go nie zwra ca jąc uwa gi – na
szczę ście sa mo cho dy się za trzy ma ły. Py ta łem póź niej cio ci: „dla -
cze go prze cho dzi łaś przez jezd nię, prze cież nie wol no”,  a ona na
to: „nie zdą ży ła bym na au to bus”.

Ewa Sty czyń ska -Ju re wicz
Czy ta łam kie dyś no tat kę o An drze ju Mał kow skim, twór cy pol -

skie go skau tin gu, że uło żył on so bie pro gram, li stę ce lów i spo so -
bów, ja ki mi bę dzie do nich dą żył. I my ślę, że to jest do brze mło de -
mu czło wie ko wi wska zać, że jest ta ka dro ga.

An na Słom ka
Chcia ła bym na wią zać do słów oso by, któ ra za in spi ro wa ła na sze

spo tka nia tu taj – do Ja na Paw ła II. By ło to zda nie, któ re usły sza -
łam daw no te mu w Czę sto cho wie i do tej po ry jest ono mo im dro -
go wska zem. Brzmia ło ono tak: „wy ma gaj cie od sie bie, na wet gdy -
by in ni od was nie wy ma ga li”. By ło to po wie dzia ne do mło dych. A
je śli o mnie cho dzi, to w do sko na łym mo men cie je usły sza łam. Mo -
ja hi sto ria by ła też hi sto rią oso by sza le nie nie śmia łej. Po dob nie jak
pa ni rek tor, ja się też z tym zma ga łam od naj młod szych lat. Pierw -
szy ty dzień przed szko la spę dzi łam pod sto łem. Ba łam się spod nie -
go wyjść, na wet na po sił ki, i wła ści wie je dy nie przyj ście ro dzi ców
po mnie mo gło mnie stam tąd wy cią gnąć. Ca ła szko ła pod sta wo wa
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to by ła mę ka, przy ka żdej od po wie -
dzi ust nej, przy ka żdej oka zji, gdy
wy ma ga no ode mnie wy po wie dzi
pu blicz nej. Trud no opi sać, co prze -
ży wa łam. Bę dąc w szko le śred niej,
tra fi łam do wspól no ty, gdzie bar -
dzo szyb ko po sta wio no przede
mną sa mo dziel ne za da nie, że mam
pro wa dzić ja kąś ma łą gru pę. Coś
mó wić do osób młod szych ode
mnie. By ło to dla mnie du żym wy -
zwa niem. Wkrót ce oka za ło się, że
mam mó wić do jesz cze więk szej
gru py, a na stęp nie pro wa dzić ja kieś
spo tka nie dla du żej licz by osób.
Wszy scy twier dzi li, że mam pre dys -
po zy cje i przy zna wa łam, że fak tycz nie mam coś do po wie dze nia,
ale cóż z te go, kie dy na prze szko dzie sta ła nie śmia łość.

Pa mię tam, że dwa zda nia za de cy do wa ły, że ta sy tu acja się zmie -
ni ła – to, co po wie dział Jan Pa weł II, i zda nie prze czy ta ne w Pi -
śmie Świę tym: „to Bóg jest spraw cą chce nia i dzia ła nia w nas”. Sta -
ło się dla mnie ja sne, że to ja mu szę coś z tym zro bić z po mo cą Bo -
żą. Nikt nie jest w sta nie zmie nić te go we mnie. Krok po kro ku po -
ko ny wa łam w so bie tę nie śmia łość za ce nę wiel kich wy rze czeń. I
póź niej po la tach, kie dy po szłam do Ra dia Jó zef, wspa nia łe go ra -
dia, któ re już nie ste ty nie ist nie je, i po wie dzia łam, że chęt nie bym
z ni mi współ pra co wa ła, zgo dzo no się na to i z dnia na dzień za czę -
łam mieć tam swój pro gram au tor ski. Sa ma nie mo głam się na dzi -
wić, że mó wie nie do mi kro fo nu na ży wo nie by ło dla mnie pro ble -
mem. Ta ka jest mo ja dro ga. Za czy na łam od ułom no ści, a gdzieś po
dro dze ła ska Bo ża i wia ra, że On mi po mo że, po mo gła mi się zmie -
nić. Na pod sta wie mo je go do świad cze nia uwa żam, że kie dy ma my
ja kieś ogra ni cze nie, a po zwo li my dzia łać w nas Ła sce, mo gą się
one prze ro dzić w zwy cię stwo i suk ces. Znam też wie le osób, któ re
mia ły po dob ną dro gę. Gdy coś w so bie po ko na ły, to te raz roz kwi -
ta ją wła śnie na tym po lu, gdzie mia ły pro blem. 

129

Anna Słomka 

Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:28  Page 129



An drzej Do wgiał ło
Za in spi ro wa ły mnie tu taj wy po wie dzi pań. Są na tu ral ne skłon -

no ści tem pe ra men tu, któ re mo gą owo co wać do brze lub źle, są
cno ty i nie cno ty, są ró żno rod ne „cha rak ter ki”. Dość na tym, że jest
to po le do upra wy, do skie ro wa nia w do brą stro nę. 

Je śli cho dzi o bez stre so we wy cho wa nie, to by ła ta ka szko ła
XIX -wiecz na, gdzie kła dzio no na cisk ra czej na nie miec ki ry gor,

tre su rę niż na wy cho wa nie, póź niej
przy szły te bez stre so we teo rie.
Klaps to jest czę sto od re ago wa nie.
Zda rzy ło mi się to kil ka ra zy prak -
ty ko wać na mo ich dzie ciach, bo by -
ły cza sa mi nie zno śne, ale mo że cza -
sa mi trze ba. Przyj mo wa ły to ze zro -
zu mie niem.

Chciał bym do dać coś na te mat
si ły wo li. Nie któ rzy psy cho lo dzy
mó wią, że le ni stwo nie ist nie je, są
to ra czej ja kieś bra ki fi zjo lo gicz ne,
brak ener gii. Z wła sne go ży cia
wiem, iż ćwi cze nie sil nej wo li dla
sa mej sa tys fak cji, że po tra fię so bie
od mó wić go dzi wej przy jem no ści
al bo wy ko nać coś trud ne go, to by -
ło do bre w mło dzień czych, har cer -
skich la tach, póź niej prze sta ło to

wy star czać. Co raz więk szą ro lę za czę ła od gry wać mo ty wa cja skie -
ro wa na na osią gnię cie cze goś war to ściow sze go niż do raź na wy go -
da, na po stę po wa nie wbrew zmę cze niu i po ku sie, na przy kład cie -
ka wej ksią żki. Te osią gnię cia mo gły być bar dzo ró żne na ska li
war to ści. W mło do ści mo ty wy by wa ły szla chet ne, na przy kład
zwią za ne z Wiel kim Po stem lub Ad wen tem, po tem gó rę bra ły
am bi cje by cia do brym w za wo dzie, za bły śnię cia przed dziew czy -
ną, wy wią za nie się z zo bo wią za nia, nie spra wie nie ko muś za wo du.
Wresz cie naj sil niej szą mo ją mo ty wa cją oka zy wa ło się wła sne zdro -
wie, na przy kład co dzien na gim na sty ka czy zgu bie nie nad wa gi
przy jed no cze snym za mi ło wa niu do cia stek i cze ko la dy. Wiem te -
raz, że dla do ko na nia cze goś wbrew swo jej wy go dzie i skłon no ści
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mu szę wpierw wy ko nać pra cę prze my śle nia pla nu dzia ła nia i
uświa do mie nia so bie mo ty wów te go do ko na nia.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Na wią żę jesz cze do wspo mnia nej tu mo ty wa cji. Je że li mo dlę

się o coś do Pa na Bo ga, to wspie ram mo ją proś bę drob ny mi wy -
rze cze nia mi, w cią gu dnia lub dłu ższe go okre su. 

Ha li na Jo ze nas
W po sta ci Ja na Paw ła II fa scy -

nu ją ce by ło dla mnie je go nie zwy kłe
upo rząd ko wa nie. Wszyst ko po tra fił
zro bić, osią gnąć cel. Był czło wie -
kiem, z któ re go mo gę brać przy kład
i rów nież po ko ny wać ró żne trud no -
ści, choć by to by ły dro bia zgi.

Ewa Sty czyń ska -Ju re wicz
Nie za po mi naj my, że ka żdy ma

Anio ła Stró ża, któ ry nam po ma ga.
Mój ma mnó stwo ro bo ty, cią gle
szu ka mo ich oku la rów.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Je śli cho dzi o Anio ła Stró ża, to

ma my tu taj spe cja list kę. O Anio łach Stró żach wie wszyst ko pa ni
Mał go rza ta. Mo że coś nam po wie.

Mał go rza ta Aj nen kel 
Zacz nę od ogól niej szych re flek sji. To bar dzo mi łe, że wła śnie mło -

dzi lu dzie za bra li na po cząt ku głos. Oni roz po czy na ją swo ją dro gę.
W wy cho wa niu, któ re po win no przejść w sa mo wy cho wa nie,

wa żni są ro dzi ce, na uczy cie le i lu dzie, któ rych spo ty ka my na swo -
jej dro dze. Rów nie wa żna jest jed nak oso bo wość dziec ka, do któ -
rej wy cho wa nie po win no być do sto so wa ne. Dla te go wszel kie
okre śle nia wy cho wa nia, czy jest bez stre so we czy na do pie kuń cze,
czy zbyt ry go ry stycz ne, trze ba roz pa try wać i oce niać in dy wi du al -
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nie. Jed no dziec ko wy ma ga bar -
dziej opie kuń cze go wy cho wa nia,
dru gie nie. Wiem to z wła sne go do -
świad cze nia, bo by łam dziec kiem
lę kli wym, nad wra żli wym. Cza sa mi
trze ba je rzu cić na głę bo ką wo dę,
ale cza sem mo że to od nieść wręcz
od wrot ny sku tek.

Wa żne jest, o kim mó wi my w
da nym mo men cie. Wszel kie uogól -
nie nia cnót czy przy war są po wierz -
chow ny mi stwier dze nia mi. Na
przy kład, le ni stwo w psy cho lo gii
jest to ro dzaj lę ku – jest to głęb sza
spra wa, któ ra mo że wy ni kać z cze -
goś in ne go. 

Wra ca jąc do mo jej twór czo ści, po wiem, że zro bi łam kie dyś
cykl „Sie dem grze chów głów nych” i na pi sa łam do nich frasz ki. W
„le ni stwie” wy stę po wa ła pa pu ga i by ła do te go do da na frasz ka:

Pa pu ga, po słu chaw szy za le ceń swej mat ki,
miast wol no ści wy bra ła do bro dziej stwa klat ki
i przez myśl jej nie prze szło (otwar cie ni skry cie),
że ży jąc luk su so wo, wie dzie ni by -ży cie.

Le ni stwo, do bro wol ne zrze ka nie się świa ta;
zwalcz lęk, a no wych pod niet cze ka cię za pła ta.
– mo że to być pu en tą na szej dys ku sji. 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Á pro pos anio łów, nie daw no pa ni Mał go rza ta zro bi ła mi

ogrom ną przy jem ność. Ofia ro wa ła mi ślicz ny ob ra zek wy ha fto wa -
ne go przez sie bie Anio ła Stró ża z pięk ną de dy ka cją na 50-le cie na -
sze go ślu bu. Otrzy ma ne go Anio ła po wie si li śmy w do mu nad ko la -
żem zro bio nym z fo to gra fii wszyst kich wnu ków i po pro si łam Go,
że by pil no wał na szych wnu ków. Bar dzo dzię ku ję za te go Anio ła.

Spi sał z na gra nia Mar cin Bo rzęc ki

Małgorzata Ajnenkel 
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Cd. dys ku sji uzy ska ny dro gą ko re spon den cyj ną

Mi chał Mie rze jew ski (Wro cław)
Wśród nie któ rych ka to li ków pa nu je do syć nie mi łe prze ko na -

nie, że trze ba się co chwi la cze goś wy rze kać – a to cia stecz ka, a to
cze ko la dy, a to pięk ne go wal ca, a już na pew no tan ga (bo do tan ga
trze ba dwoj ga), a to kie li cha. To ma kształ to wać sil ną wo lę. Pi szę
oczy wi ście prze sad nie. Bar dziej sen sow ny jest mo del po zy tyw ny:

I. Kształ cić wo lę przez osią ga nie ce lów. Trze ba przy tym wie -
dzieć, że za czy na my od ce lów ła two osią gal nych, po czym wy zna -
cza my so bie ce le co raz am bit niej sze. Fa tal ne jest, gdy na po cząt ku
wy zna cza my ce le zbyt trud ne, nie osią ga my ich, co pro wa dzi do
znie chę ce nia i dal szych prób nie po dej mu je my. A więc za sa da hie -
rar chii ce lów co raz trud niej szych.

II. Za sa da na gro dy. Nie za sią dę do czy ta nia „Uwa żam Rze”,
do pó ki nie po sprzą tam miesz ka nia al bo nie opa nu ję ko lej nej lek cji
an giel skie go itp. Przy jem ność ja ko na gro da za wy ko na nie za da nia.
To eli mi nu je mar no tra wie nie cza su, prze miesz cza nie się jak liść
nie sio ny wia trem, od dro bia zgu do dro bia zgu.

III. Za sa da prze glą du so bot nie go. W ostat ni dzień ty go dnia prze -
glą da my no tes z za pi ska mi, co  przez ko lej ne dni zro bi liśmy, osią gne -
liśmy. To jest prze ra ża ją ce, jak się oka zu je, że czas nam prze cie ka
przez pal ce. Bar dzo przy dat na za sa da wte dy, kie dy przy go to wu je my
re fe rat, dok to rat, wa żne za da nie. Prof. śp. Hen ryk Te is sey re (geo log)
ma wiał, że w Pol sce jest wie lu lu dzi bar dzo zdol nych, ale bez cha rak -
te ru. Sil na wo la umo żli wia pro wa dze nie ży cia sen sow ne go.

Ja cek My ciel ski (Wło chy)
Pa rę słów na te mat kształ to wa nia cha rak te ru przez od ma wia -

nie so bie przy jem no ści (umar twie nie). Uwa żam, że nieko niecz nie
trze ba so bie od ma wiać przy jem no ści (np. do bre go wi na, de se ru,
sko rzy sta nia z tak sów ki itp.), ale za to wy ko ny wać ja kieś przy dat -
ne czyn no ści, na któ re nie bar dzo ma my na co dzień ocho tę, któ re
wy ma ga ją wy sił ku fi zycz ne go lub men tal ne go, przy no sząc ko rzyść
bliź nie mu lub roz wój wła snej oso bo wo ści. Czy li czyn nie do ko nać
cze goś po zy tyw ne go, na co nor mal nie (z le ni stwa czy bra ku od wa -
gi) nie ma my ocho ty.
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Jesz cze pa rę słów o wy cho wa niu. Złosz czą mnie na pi sy w ro -
dza ju „ko cham dziec ko, więc go nie bi ję”. Klaps (da ny roz sąd nie i
z mi ło ścią) mo że być nie zbęd nym atry bu tem wy cho waw czym w
pew nym wie ku i w pew nych sy tu acjach. Dziec ku nie ro bi to
krzyw dy, lecz uła twia mu eg zy sten cję (je mu, wy cho waw cy i oto cze -
niu). Na pi sa łem o tym ca ły roz dział w mo im po rad ni ku „Ele men -
tarz dla ro dzi ców” (w in ter ne cie jest wer sja fran cu ska i ho len der -
ska www.en fant -edu.com). Mam sa me po zy tyw ne re ak cje od tych
ro dzi ców, któ rzy mo gą po szczy cić się suk ce sem wy cho waw czym.
Znam rów no cze śnie wie le przy kła dów dra ma tycz ne go re zul ta tu
„wy cho wa nia bez stre so we go”.

Han na Rem ber to wicz
Chcąc od po wie dzieć na ty tu ło we py ta nie Kon wer sa to rium,

trze ba za sta no wić się, kie dy za czy na się świa do me kształ to wa nie
cha rak te ru i co mo że sta no wić mo ty wa cję do ta kie go dzia ła nia.
Dziec ko w do mu ro dzin nym na sią ka kli ma tem do mu i wy ra bia w
so bie prze ko na nie o tym, co jest nor mal ne. Czy nor mal ne jest to,
że je ste śmy dla sie bie życz li wi, czy też nor mą jest per ma nent na
awan tu ra i woj na „o swo je”. Do pie ro wyj ście z do mu do szko ły i
kon fron ta cja z in ny mi dzieć mi po ka zu je, ja cy je ste śmy i jak się ma
to, co uwa ża my za nor mal ne do prze ko nań in nych dzie ci. 

U wszyst kich dzie ci i mło dzie ży prze mo żna jest chęć wej ścia w
śro do wi sko ró wie śni cze, uzy ska nia w nim ak cep ta cji i swo je go
miej sca. W śro do wi sku szkol nym wie le jest nie for mal nych grup,
pre fe ru ją cych ró żne war to ści, nie za wsze zgod ne z tym, co wy nie -
śli śmy z do mu. I tu po ja wia się nie bez pie czeń stwo wy ni ka ją ce z
chę ci wej ścia do gru py ró wie śni czej za ce nę re zy gna cji z wła snej
po sta wy. Dla te go tak wa żne jest ist nie nie grup ró wie śni czych ma -
ją cych zde fi nio wa ny cel – sa mo wy cho wa nia i sa mo kształ ce nia –
zgod ny z tym sys te mem war to ści, któ ry chce my uznać za wła sny.
Ta kie gru py, któ re znam z wła sne go do świad cze nia, to do bre dru -
ży ny har cer skie, ze swo im pra wem, przy rze cze niem, spraw no ścia -
mi, gru py mło dzie żo we  sek cji Ro dzin Klu bu In te li gen cji Ka to lic -
kiej(KIK) czy gru py Przy mie rza Ro dzin (PR), dzia ła ją ce w pa ra -
fiach, też ma ją ce ja sno okre ślo ny da le ko się żny cel for ma cyj ny.

W ta kich ze spo łach mo ty wa cja do sa mo wy cho wa nia wy ni ka z
dwóch czyn ni ków – wzor ca oso bo we go, ja kim jest za stę po wy, dru -
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ży no wy, pro wa dzą cy gru pę KIK lub PR. To czło wiek nie wie le star -
szy od uczest ni ków i zwy kle sta no wi dla nich au to ry tet i wzór.
Dru gi czyn nik to sy tu acje wy ni ka ją ce z dzia ła nia gru py. Na
przykład w cza sie pierw szych 5 km wy pra wy to czy się ostry spór o
tem po mar szu i o to, kto ma nieść cię żki ple cak z żyw no ścią. Na
15. ki lo me trze spra wa jest oczy wi sta – tem po mar szu dyk tu ją naj -
słab si, a ple cak nio są naj sil niej si. Po trzech wy ciecz kach ma my to
już we krwi.

A jak wy glą da spra wa z po zy cji oso by od po wie dzial nej za pro -
wa dze nie gru py ró wie śni czej? Ona zy sku je naj wię cej – uczy się od -
po wie dzial no ści, prze wi dy wa nia, or ga ni za cji, współ dzia ła nia w ze -
spo le, em pa tii, uwzględ nia nia po trzeb i am bi cji uczest ni ków i
umie jęt no ści wy do by wa nia z nich te go, co w nich naj lep sze. Szko -
ła ja ką do sta je od po wie dzial ny nie tyl ko do te go się spro wa dza – to
ge ne ral nie szko ła ży cia. 
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Czy i jak stra pio nych po cie szam?
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Cy ta ty

Da riusz Ko wal czyk SJ, Du cho wa ra dość 

Nie wiem, jak to na zwać, by nie po paść w pa tos i nie być po są -
dzo nym o pseu do mi sty cyzm. Ale po pro stu mu szę o tym na pi sać.
Otóż już daw no nie od czu wa łem ta kiej du cho wej ra do ści z Bo że -
go Na ro dze nia, jak w mi nio nym świą tecz nym cza sie. Nie cho dzi
mi o do bre spo tka nia, mi łą at mos fe rę, smacz ne je dze nie, choć to
wszyst ko jest wa żne dla prze ży wa nia świąt. Mam na my śli czy stą
ra dość z wia ry, że Bóg stał się czło wie kiem. Zna ne, czy ta ne już set -
ki ra zy ewan ge licz ne opo wie ści o na ro dze niu Je zu sa w Be tle jem, o
anio łach, któ rzy śpie wa li „Glo ria”, o Ma ryi, o szla chet nym Jó ze fie
– wzru sza ły mnie jak ni gdy i da wa ły po czu cie cze goś, co na zwał -
bym fun da men tal nym bez pie czeń stwem, za do mo wie niem.

Przy po mnia łem so bie to, co kie dyś za no to wał Ro man Brand -
sta et ter. Pi sarz zwie rza się w swo im „Krę gu bi blij nym”, że po sta -
no wił na pi sać opo wieść o tym, co by się dzia ło na świe cie, gdy by
Chry stus nie ist niał: „Gdy za czą łem ob my ślać – pi sze au tor – ak cję
i kon flikt, cha rak te ry osób, sto sun ki po li tycz ne i spo łecz ne, do zna -
łem wra że nia, jak by z głę bi cza su zio nę ła ku mnie po twor na ot -
chłań nie mo żli wa do okre śle nia. W ża den spo sób nie mo głem so -
bie wy obra zić nie obec no ści Chry stu sa w ludz kich dzie jach. Nie
zdo ła łem wy krze sać z sie bie ani jed ne go ob ra zu. Two rzy wo oka za -
ło się ja ło wą mia zgą, któ rej nie umia łem nadać kształ tu. Sta ną łem
oko w oko z de mo nicz ną pró żnią, w któ rej ani sie bie, ani sen su
świa ta nie mo głem od na leźć”.

Rze czy wi ście, świat bez na ro dze nia Je zu sa był by zim ny i ob cy.
Jak w pierw szym to mie „Opo wie ści z Na rnii”, w któ rym Bia ła
Cza row ni ca chce, aby wciąż pa no wa ła sro ga zi ma, ale bez Bo że go
Na ro dze nia. Świat bez Bo ga, któ ry ro dzi się wśród nas i dla nas,
tak opi sał Ro ma no Gu ar di ni: „W nie zmie rzo nej prze strze ni ko -
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smicz nej po ru sza się ma leń kie cia ło, zwa ne Zie mią. Po kry wa je
cien ka war stwa cze goś w ro dza ju ple śni, któ rą na zy wa my kra jo bra -
zem, ży ciem, kul tu rą, i eg zy stu ją tam ma leń kie isto ty zwa ne ludź -
mi. Ca łe to zja wi sko trwa krót ką chwi lę, a po tem wszyst ko się koń -
czy”. Ale tak nie jest, nie je ste śmy od cho dzą cym nie odwo łal nie w
ni cość przy pad kiem. Świat ma twarz Dziec ka, któ re się do nas
uśmie cha i za pra sza do wiecz nej za ba wy. 

Tak! To był dla mnie i wciąż jesz cze jest czas po cie sze nia. Igna -
cy Loy ola w swo ich „Ćwi cze niach du cho wych” po da je ró żne re gu -
ły po ma ga ją ce ro ze znać po cie sze nia i stra pie nia, któ rych do świad -
cza my. Zau wa ża mię dzy in ny mi, że tyl ko Bóg mo że dać po cie chę
bez uprzed niej przy czy ny, czy li bez żad ne go uprzed nie go do zna -
nia, wy da rze nia, któ re tłu ma czy ło by na szą we wnętrz ną ra dość. Na
przy kład, czy stą ra dość z na ro dze nia Bo żej Dzie ci ny, bez wzglę du
na to, czy spo tka nia świą tecz ne wspa nia le się uda ły, czy też nie.
Igna cy po ucza też, aby w sta nie po cie sze nia z po ko rą pa mię tać, że
kie dyś, być mo że nie ba wem, na dej dą stra pie nia. I by się do nich
przy go to wy wać już wów czas, gdy czu je my się ra do śnie.

W ludz kim ży ciu prze pla ta ją się po cie sze nia i stra pie nia. Mi -
nio ny rok był w wy mia rze spo łecz nym pe łen stra pień. Ja ki bę dzie
rok 2011? Ży czy my so bie, aby był lep szy od po przed nie go, by śmy
mie li wię cej po wo dów do ra do ści. Ale ja ki kol wiek był by, to prze -
cież ma my na dzie ję, że nie je ste śmy sa mi, przy pad ko wi… Świa tło
gro ty be tle jem skiej otwie ra nam ca ły wszech świat i wiecz ność. 
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KON WER SA TO RIUM LIII

(18 lu te go 2012)

Czy i jak stra pio nych po cie szam?

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii p.w. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go), ks. dr Jan Si kor ski (pro boszcz pa ra fii p.w. świę te -
go Jó ze fa Ob lu bień ca NMP na Ko le, w cza sie sta nu wo jen ne go
dusz pa sterz in ter no wa nych w Bia ło łę ce, póź niej Na czel ny Ka pe lan
Wię zien nic twa RP, dok tor teo lo gii), Adam Pie trzak (wi ce pre zes
Sto wa rzy sze nia Przy mie rze Ro dzin), Ma ciej Sy ka (czło nek ka to lic -
kiej wy twór ni fil mo wej Gras sro ots Films z No we go Jor ku, an gli sta
i fi lo zof, ab sol went UAM w Po zna niu, a ta kże Su pre me Bu si ness
Col le ge w Syd ney w Au stra lii. Na co dzień zaj mu je się fil mem
„The Hu man Expe rien ce” i je go po ka za mi w Eu ro pie i na świe -
cie).

Ks. Adam Zel ga
Te ma tem dzi siej sze go Kon wer sa to rium jest py ta nie skie ro wa ne

do ka żde go z nas: Czy i jak stra pio nych po cie szam? Sio stra Fau sty -
na, pol ska mi stycz ka, na po cząt ku XX w. przy po mnia ła, od kry ła
na no wo, jed ną z naj głęb szych prawd i naj więk szych po trzeb
współ cze sne go czło wie ka. To po trze ba i od kry cie praw dy o Bo żym
Mi ło sier dziu. Uświa do mie nie nam, że pierw szym przy mio tem, czy
isto tą, Bo ga jest mi łość, ob ja wia ją ca się w mi ło sier dziu. Ko ściół,
roz wa ża jąc przez wie ki ten te mat, uło żył ka te chi zmo we po ję cia, w
któ rych mo że my się roz ko chać, me dy to wać, przez któ re mo że my
po zna wać wła sne czło wie czeń stwo, wła sną god ność. I tak do
uczyn ków mi ło sier nych wzglę dem du szy na le żą: grze szą cych upo -
mi nać, nie umie ją cych po uczać, wąt pią cym do brze ra dzić, stra pio -
nych po cie szać, krzyw dy cier pli wie zno sić, ura zy chęt nie da ro wać
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i mo dlić się za ży wych i umar łych. Dzię ki tym sied miu ka te chi zmo -
wym ha słom mo że my roz wa żać głę bię na sze go czło wie czeń stwa. 

Dzi siaj ma my mó wić o stra pio nych. Po zwo lę so bie na krót kie
świa dec two, de dy ko wa ne pa ni Rek tor. Kie dy zaj mu ję się so bą,
kie dy mo je my śli krą żą tyl ko wo kół sie bie i kie dy nie mo gę się z
te go wy do być, to na gle otrzy mu ję ma ila, sms -a al bo te le fon od pa -

ni Rek tor, któ ra za rzu ca mnie ilo -
maś tam po my sła mi! Naj pierw się
de ner wu ję, ale po tem wy do by wam
się z mo je go stra pie nia i za czy nam
my śleć, że je że li pa ni Rek tor w
swo jej god no ści, w swo im do -
świad cze niu uzna ła, że mo gę jej
po móc, to ja to zro bić po wi nie -
nem... Tak pa ni Rek tor po cie sza
stra pio ne go pro bosz cza. Bar dzo za
to dzię ku ję. 

Usta li li śmy przed na szym
przyj ściem ko lej ność wy po wie dzi.
Po nie waż hi sto ria ludz ko ści za czę -
ła się od Ada ma nie wy pa da, że by

Paneliści: od lewej ks. Adam Zelga, Maciej Syka, ks. Jan Sikorski i Adam Pietrzak 

Ks. Adam Zelga 
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na sze Kon wer sa to rium też nie za czę ło się od Ada ma. Bar dzo
pro szę.

Adam Pie trzak
Bar dzo dzię ku ję, bar dzo się cie szę, że mo gę uczest ni czyć w tym

Kon wer sa to rium.  Rzad ko zda je my so bie spra wę, jak wiel kim stra -
pie niem mo że być, że chce my ko goś po cie szyć, nie bar dzo wie -
dząc jak. Ostat nio by łem w pew nym gro nie ko biet, któ re się zgro -
ma dzi ły, że by po głę biać swo ją wie dzę o ro dzi nie, o wie rze, o wy -
cho wa niu. Po tym spo tka niu po de szła do mnie ko bie ta, któ ra mó -
wi ła o ko niecz no ści prze ba cza nia. I przy to czy ła sło wa Pio tra: „ile
ra zy mam prze ba czać, aż sie dem ra zy? Nie mó wię ci sie dem, ale aż
sie dem dzie siąt sie dem”. To tę ko bie tę strasz nie stra pi ło. Mó wi mi
– ale jak to zro bić? Ja po pro stu nie umiem prze ba czyć. Ale co pa -
ni ro zu mie przez prze ba cze nie? – spy ta łem. Ro zu miem – od po -
wie dzia ła, że po win nam wszyst ko za po mnieć, wy rzu cić z pa mię ci
i wró cić do sy tu acji sprzed zda rze nia. Wy ja śni łem, że za po mnieć,
to zna czy mieć skle ro zę, a prze ba -
czyć, to zna czy ogar nąć mi ło ścią i
życz li wo ścią da ne go czło wie ka.

Czę sto uświa da miam so bie, jak
strasz nie trud no jest ko goś po cie -
szać, bo my, kie dy sły szy my o stra -
pie niu dru gie go czło wie ka, chcie li -
by śmy ko niecz nie zna leźć re cep tę,
któ ra by go na tych miast po cie szy ła.
Ro bi my ogrom ny błąd, po nie waż
je śli stra pio ne mu chce my dać na -
tych miast re cep tę, to wy sy ła my do
nie go sy gnał, że chy ba jest nie -
udacz ni kiem, bo nie po tra fi so bie
sam po ra dzić, gdy my tym cza sem
ta kie spra wy roz wią zu je my na tych -
miast. Do umie jęt no ści ra dze nia,
po cie sza nia stra pio ne go, na le ży w
pierw szej ko lej no ści umie jęt ność
ak tyw ne go słu cha nia. Jak idzie my
do ko goś, kto cier pi w szpi ta lu, to
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na ogół przy no si my ze so bą na sze wła sne cię ża ry, któ ry mi się chce -
my po dzie lić, a cho ry o jed nym tyl ko ma rzy, że by śmy przy szli i po -
słu cha li o je go cier pie niu, że by wresz cie ktoś mógł go wy słu chać.
Na wet nie to, że go bo li, bo to ła two po wie dzieć, ale że by ktoś chciał
być z nim w je go cier pie niu. Cza sem przy cho dzi my do cho re go, któ -
ry jest po roz mo wie z le ka rzem, któ ry mu po wie dział „ro bi li śmy
wszyst ko, co by ło do zro bie nia, nie mam dla pa na do brych wia do -
mo ści”. Jak się za cho wać? Co mó wić? Je że li w ta kiej sy tu acji przy -
cho dzi ro dzi na i za czy na mu opo wia dać „Za dwa ty go dnie wyj dziesz
na we se le, to jesz cze po hu la my”, to on so bie my śli „Bo że, jak oni
mnie nie po wa żnie trak tu ją”. On chciał by po wie dzieć im o swo im
smut ku i do wie dzieć się od nich, co ma z nim ro bić. 

Kie dy przy go to wy wa łem się do dzi siej sze go wy stą pie nia, zaj -
rza łem do „Wiel kie go słow ni ka ję zy ka pol skie go”, że by ogar nąć
za kres sło wa „stra pie nie” i do wie dzieć się cze goś wię cej. Otóż zna -
la złem w opi sie za kre su po ję cio we go sło wo, któ re – mo im zda niem
– jest dla dzi siej szych roz wa żań klu czo we – nie po kój. Wśród bło -
go sła wieństw, któ re nam Pan Je zus dał na Gó rze ja ko pra wo daw -
ca, jest re cep ta szczę śli we go ży cia: „szczę śli wi po kój czy nią cy”.
Kie dy mó wi my sło wo „po kój”, to ja ko prze ciw sta wie nie go na
ogół mó wi my „woj na”, a w rze czy wi sto ści prze ci wień stwem po ko -

Adam Pietrzak (z mikrofonem), obok ks. Jan Sikorski i Maciej Syka 
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ju jest nie po kój.  I to jest to na sze stra pie nie. Nie po kój z po wo du
bra ku na dziei, z po wo du bra ku mi ło ści, z po wo du zło dziei, któ rzy
nas okra dli, kłam ców, mor der ców. Bo imy się cho ro by, cier pie nia,
sa mot no ści, zdra dy, ju tra, utra ty pra cy, nie kie dy wła snych dzie ci, a
nie kie dy sa mych sie bie. To są te ob sza ry na sze go nie po ko ju, któ re
nam za kłó ca ją nor mal ne ży cie na szej du szy. I ktoś, kto chce po -
móc, po wi nien przede wszyst kim wy słu chać.

Mó wi my cza sem „uspo kój się”. To sło wo w ró żny spo sób po -
wie dzia ne co in ne go zna czy. Kie dy mó wi my do dziec ka „uspo kój
się”, to zna czy „opa nuj się, daj spo kój”, ale mó wi my też to sa mo
sło wo, tyl ko w in nym za śpie wie „uspo kój się, to przej dzie, nie bę -
dzie bo la ło, daj, ma mu sia po ca łu je, to cię prze sta nie bo leć” – mo -
że my ten po kój nieść w ró żny spo sób. 

W Ko ście le jest ta ki pięk ny ryt w li tur gii „prze ka żmy so bie
znak po ko ju”. Pan Je zus mó wił do apo sto łów: „jak pój dzie cie do
do mu, po zdrów cie – po kój te mu do mo wi” – to zna czy, że by nie -
po kój od szedł od cie bie. Że byś był uspo ko jo ny, że byś miał na dzie -
ję, że by tu taj za pa no wa ła mi łość. 

Nie umie jęt ność po cie sza nia stra pio nych po le ga na tym, że się
śpie szy my, że nie bar dzo chce my wy słu chać te go, kto jest stra pio ny.
Nie ma my dla nie go cza su. Po pro stu nie roz ma wia my, nie chce my
słu chać. Ma my pro ble my z wy cho wa niem swo ich dzie ci, bo ich ni gdy
nie wy słu cha li śmy. Roz ma wia my z sy nem, gdy wy bi je szy bę i trze ba
dać są sia do wi od po wied nią kwo tę, że by szy bę wsta wił, al bo za wo łać
szkla rza, a sy no wi po wie dzieć, że tak się nie ro bi, że to jest po pro stu
nie w po rząd ku. Czy po tra fi my jed nak spo koj nie po ga dać z nim o
przy czy nach te go czy nu? Czy nie bra ku je nam na to cza su? To, co wy -
cho wu je, to są nie li mi to wa ne cza sem roz mo wy, któ re po le ga ją na wy -
słu cha niu. Otóż my udzie la my wie lu rad dzie ciom, któ re ma ją nie po -
wo dze nia z ró żne go po wo du, ale nie za da je my so bie tru du, że by po -
znać świat dziec ka. Mó wi my mu: „kie dyś by ło ina czej”, „za mo ich
cza sów ina czej się ży ło”. To nie jest mą dre, bo te raz świat jest in ny, ży -
je my z kom pu te rem, z te le fo nem ko mór ko wym i z ró żny mi przed -
mio ta mi, któ re ma ją nam uła twiać ży cie. Mu szę po znać świat, w któ -
rym na sze dziec ko ży je, po to rów nież, że by mu po wie dzieć o swo im
świe cie. To dro ga do po ro zu mie nia i kon tak tu z dziec kiem. 
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Ma ciej Sy ka
Na po cząt ku chcę bar dzo po dzię ko wać za za pro sze nie do

udzia łu w Kon wer sa to rium. To cu dow ne, że w wol nej Pol sce, w
tym kra ju są ta kie uczel nie, w któ rych od by wa ją się ta kie spo tka nia
i ta kie de ba ty. Re pre zen tu ję tu taj ka to lic kie stu dio fil mo we Gras -
sro ots Films z No we go Jor ku. Gras sro ots w ję zy ku an giel skim, w
tłu ma cze niu na ję zyk pol ski ozna cza „źdź bła tra wy”, ale ta kie, któ -
re moc no trzy ma ją się gle by, któ re moc no trzy ma ją się zie mi. 

Ja dąc tu taj, pró bo wa łem przy go to wać się i od po wie dzieć so bie
na py ta nie, któ re jest te ma tem prze wod nim: „czy i jak stra pio nych
po cie szam?” W tym py ta niu jest koń ców ka „am”, „po cie szam”,
czy li „ja ich po cie szam”. Nie ma „jak po cie szać”, tyl ko „jak ja po -
cie szam”. Z fil mem, o któ rym bę dę mó wić („The Hu man Expe -

rien ce”) jeź dzi my po ca łym świe cie.
Dzi siej sza Eu ro pa, w któ rej jest cią gle
wie lu mą drych i wspa nia łych lu dzi,
wy da je się być bar dzo stra pio na. Ty -
dzień te mu w Ewan ge lii by ło o trą -
dzie. Mo że my po wie dzieć, że ca ła dzi -
siej sza Eu ro pa to nie w cho ro bie, cho -
ro bie serc i dusz. Ta Eu ro pa, któ ra
mia ła sil ną to żsa mość i jej duch chrze -
ści jań ski, ka to lic ki, któ ry prze bi jał się
od wie lu, wie lu lat, dzi siaj ktoś jak by
chce uga sić. 

Oj ciec To masz Paw łow ski, do mi ni -
ka nin, twór ca kra kow skiej „Becz ki” i
dusz pa ster stwa bar dzo zna ne go w Kra -
ko wie, na pi sał kie dyś ksią żkę, któ ra w
mo im do mu le ża ła za wsze na sto le. By -
ła to ksią żka „Si ła prze bi cia”. Oj ciec
To masz Paw łow ski, ad re su jąc ją głów -
nie do mło dych, za czy na ją od py ta nia:
„Bę dę bez czel ny ja ko za kon nik, bę dę
bez czel ny ja ko do mi ni ka nin i za dam

wam wszyst kim jed no py ta nie o efek tyw ność i sku tecz ność chrze ści -
jań stwa, a wręcz o efek tyw ność i sku tecz ność chrze ści jan. Ja ka jest na -
sza efek tyw ność, ja ka jest na sza sku tecz ność?” Idzie da lej i mó wi:

Maciej Syka 
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„Sko ro cho dzi my do ko ścio ła, sko ro słu cha -
my dzie sią tek ka zań, to jak mo że my cho dzić
ze spusz czo ną gło wą, jak mo że my cho dzić
smut ni?”. Oj ca To ma sza Paw łow skie go mo -
żna czy tać i cy to wać wie lo krot nie, ale tym, co
oso bi ście przy ku wa mo ją uwa gę i co do ty ka
mo je go ser ca, jest to, jak prze ło żyć od biór je -
go po ry wa ją cych słów na co dzien ne dzia ła nia. 

Pre zen tu jąc nasz film, spo ty ka my się z
mło dy mi ludź mi, któ rzy dzi siaj, na pierw szy
rzut oka, są we se li, uśmie cha ją się, ale jak
ka żdy mło dy czło wiek no szą swo je pro ble -
my, zna ki za py ta nia i kwe stie w ser cu, któ re
cze ka ją na od po wiedź i roz wią za nie.
Wszyst ko za czę ło się od pa pie ża Ja na Paw -
ła II, któ ry na piel grzym kach do Ame ry ki
Pół noc nej, w tym do Sta nów Zjed no czo -
nych, a ta kże pod czas Świa to wych Dni Mło dzie ży w To ron to w
2002 ro ku, mó wił do nas, mło dych lu dzi, któ rzy śmy sta li na
ogrom nym lot ni sku w To ron to, że dzi siej szym mło dym ka to li kom
po trze ba od wa gi i po trze ba szczę ścia i ra do ści. Mó wił to do 1,5
mi lio na mło dych lu dzi ze bra nych na lot ni sku. 

Był li piec 2002 ro ku, a jesz cze w czerw cu te go sa me go ro ku
me dia w Ka na dzie mó wi ły: „Po co ten czło wiek przy je żdża do na -
szej Ka na dy? Po co przy je żdża Jan Pa weł II?”. Te sa me me dia mie -
siąc póź niej, po wi zy cie Ja na Paw ła II, na pierw szych stro nach ga -
zet pu bli ko wa ły zdję cia ro bio ne z he li kop te ra, na któ rych by ło wi -
dać te ogrom ne tłu my mło dych lu dzi, a na głów ki tych ga zet
brzmia ły: „mo rze mi ło ści”, „eu fo ria ra do ści”.

Do cho dzi my do te ma tu dzi siej sze go spo tka nia. Jan Pa weł II
umiał nas wszyst kich po cie szać. On umiał na nas wpły wać. To on
po wie dział, że na stęp ne po ko le nie na le ży do lu dzi, któ rzy prze ka -
żą mo ty wy ży cia i na dziei. Tak po wsta ła wy twór nia Gras sro ots
Films –  nie za le żne fil mo we stu dio ka to lic kie, po wsta łe pod wpły -
wem wiel kie go orę dow ni ka w bia łej sza cie, Ja na Paw ła II i pod
wpły wem te go, co dał nam, mło dym lu dziom. 

W Świa to wych Dniach Mło dzie ży uczest ni czy li śmy czte ry ra zy.
To one są nie tyl ko  wiel kim da rem dla Ko ścio ła Ka to lic kie go, ale
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przede wszyst kim wiel kim świę tem wia ry mło dych lu dzi, któ re
spo wo do wa ły, że po czu li śmy się, ja ko mło dzi lu dzie, moc niej si. Te
Świa to we Dni Mło dzie ży przy czy ni ły się do po wsta nia fil mu „The
Hu man Expe rien ce” („Wszyst ko o czło wie ku”), z któ rym mo że -
my jeź dzić i go pre zen to wać. 

Od po wia da jąc na py ta nie, czy i jak stra pio nych po cie szam,
chcę po wie dzieć, że ni gdy nie my śla łem, że znaj dę się w ta kiej sy -
tu acji, w ja kiej obec nie się znaj du ję. Je stem an gli stą, fi lo zo fem z
wy kształ ce nia, a tak ja koś Pan Bóg usta wił mo je spra wy, że je żdżę
ra zem z ko le ga mi ze wspo mnia nym fil mem po Eu ro pie i Ame ry ce
Pół noc nej, a ta kże w mar cu bę dzie my pre zen to wać ten film w Pol -
sce (mię dzy in ny mi 24 mar ca o 17.00 w tej sa li, w któ rej obec nie
się znaj du je my). 

Te ma ty ka fil mu jest nie sa mo wi ta: 92 mi nu ty fil mu, któ ry po ka -
zu je lu dzi, na pierw szy rzut oka bar dzo smut nych, bar dzo stra pio -
nych. Zdję cia do fil mu by ły ro bio ne mię dzy in ny mi  w Ame ry ce
Po łu dnio wej, w Pe ru, a ta kże w Gha nie, w Afry ce. Bo ha te ro wie to
lu dzie bar dzo pro ści, skrom ni, ma ją cy, po ludz ku, bar dzo ma ło,
ale tak po Bo że mu pa trząc i w du chu chrze ści jań skim, bo ga ci, ma -
ją cy du że ro dzi ny, ma ją cy du żo dzie ci, to, co chy ba, jak wszy scy
wie my, jest naj więk szym skar bem. Bo ha te ro wie na sze go fil mu to
lu dzie, któ rzy bar dzo wie le wy cier pie li: bie da, głód, woj ny, ale kie -
dy roz ma wia ją z na mi przed ka me rą, ma ją, co wi dać wy raź nie,
wiel ki po kój ser ca. Wi dać to w ich oczach, w ich uśmie chu. I z tą
hi sto rią jeź dzi my już od trzech lat. 

Film zo ba czy ło już oko ło 500 ty się cy mło dych lu dzi na spe cjal -
nych po ka zach. Sta ra my się uni kać kin, naj czę ściej pre zen tu je my
ten film w au lach wy ższych uczel ni. In te re su je nas coś wię cej niż
tyl ko po kaz fil mu, cze ka my na de ba tę i dys ku sję po fil mie. Po pre -
zen ta cji fil mu w Szwaj ca rii, w Niem czech, gdzie mo żna by ło są -
dzić, że nikt na nie go nie przyj dzie, oka zy wa ło się, że au le by ły za -
peł nio ne rze szą mło dych lu dzi, bra ko wa ło miejsc. Sie dzie li na
pod ło dze, na scho dach, wszę dzie. To by ło niezwykłe dla nas do -
świad cze nie. Mó wi się dzi siaj, że Eu ro pa jest to tal nie stra pio na,
jest prze siąk nię ta trą dem, cho ro bą du szy, że dzi siej si mło dzi lu dzie
nie ma ją du cha. Na sze spo tka nia fil mo we po tra fi ły trwać na wet do
czte rech go dzin. Mło dzi lu dzie mó wi li o tym, że pa mię ta ją dom ro -
dzin ny i to, co im mó wi li ro dzi ce, ale te raz, bę dąc w wie ku dwu -
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dzie stu pa ru lat, bę dąc na stu diach, czy bę dąc ab sol wen ta mi, swo -
je ży cie pro wa dzą ina czej. Obej rze nie fil mu coś im przy po mnia ło i
da ło do my śle nia. Ktoś mo że po wie dzieć – czy ste emo cje, ale co
da lej? Nie po tra fię na to py ta nie od po wie dzieć, mo gę tyl ko stwier -
dzić fak ty, jak wy glą da sy tu acja. Mo żna mieć tyl ko na dzie ję, że film
jest na rzę dziem, któ re skło ni do my śle nia, po dob nie jak czte ry in -
ne fil my, któ re na krę ci li śmy. Je den z nich jest fil mem po wo ła nio -
wym – „Ry ba cy lu dzi”, po świę co ny ka pła nom, któ rzy są na szy mi
pa ste rza mi i któ rym wie le za wdzię cza my. Film jest po ru sza ją cym
świa dec twem ka pła nów, któ rzy ma ją stycz ność z ty mi stra pio ny mi,
z ty mi, któ rzy ma ją trud no ści. 

Tak na dziś wy glą da spra wa gru py chło pa ków, któ ra zaj mu je
się w Ame ry ce pro duk cją wspo mnia nych fil mów i ich pre zen ta cją
na świe cie. Ja je stem od po wie dzial ny za Pol skę, za Eu ro pę, a
czwór ka ko le gów pra cu je w Ame ry ce Pół noc nej. Nie jest ła two, bo
i sa mi ma my swo je stra pie nia i pro ble my. Wia do mo jest, jak dzi siaj
trud no jest pro wa dzić coś otwar cie w du chu ka to lic kim, jest wie lu
prze ciw ni ków i to wy ma ga wie lu wy rze czeń i wiel kie go wy sił ku.
Bo gu dzię ki, ma my wspól no tę Fran cisz ka nów, któ rzy mo dlą się za
nas i są na szy mi dusz pa ste rza mi, a tu taj w Pol sce oj ców Do mi ni ka -
nów i to po cie sze nie rów nież my sa mi od nich otrzy mu je my. 

Maciej Syka i ks. Jan Sikorski 
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Koń cząc mo ją wy po wiedź, chciał bym jesz cze raz od nieść się do
słów oj ca To ma sza Paw łow skie go, że ta efek tyw ność, ta sku tecz -
ność, jest w nas ka to li kach chy ba wpi sa na i na le ży za dać so bie py -
ta nie: „czy nam wol no być stra pio ny mi, czy nam wol no cho dzić ze
spusz czo ną gło wą, czy ma my ku te mu po wo dy, sko ro ma my tak
pięk ną wia rę i jest to na szym skar bem?” 

Wy twór nia Gras sro ots Films, to nie wiel kie stu dio z No we go
Jor ku, jest dla nas tym, co przez pro duk cję fil mów i ich pre zen ta -
cję umo żli wia nam spo tka nia z mło dy mi ludź mi, od któ rych my sa -
mi otrzy mu je my bar dzo wie le. To jest obo pól na re la cja. 

Jesz cze raz dzię ku ję za za pro sze nie i ser decz nie za pra szam na
film 24 mar ca o 17.00.

Ks. Jan Si kor ski
Zacz nę od przy kła du. In spi ro wa ny wy po wie dzią księ dza Ada ma

też po wiem, jak zo sta łem po cie szo ny i to w związ ku z na szy mi spo -
tka nia mi, na któ re nie przy sze dłem. Za te le fo no wa łem do pa ni Rek -
tor, z ca łą po ko rą przy zna jąc się do wi ny i ocze ku jąc ostrych słów, a
pa ni Rek tor po wie dzia ła: „a my śmy się mar twi li, że księ dzu się coś
sta ło”. To by ło dla mnie nie zwy kłe i nie spo dzie wa ne po cie sze nie.

Ksiądz Adam przed sta wiał mnie ja ko uczest ni ka wię zien nych
zma gań. Roz pocz nę więc od wię zien nych prze żyć sta nu wo jen ne go.
Dusz pa ste rzo wa łem wte dy in ter no wa nym, w Bia ło łę ce. Wia do mo,
że nie by ło im tam zbyt we so ło, choć z cza sem nie któ rzy już się z tą
sy tu acją po go dzi li, a na wet za czę li się do brze czuć, jak to czę sto pa -
no wie, gdy są ra zem. Stwo rzy li ta ki styl ży cia ni cze go so bie. 

Pew ne go dnia przy cho dzę, ka pli ca/świe tli ca na bi ta bar dziej niż
zwy kle i stoi ca ła gru pa lu dzi nie zwy kle smut nych i stra pio nych.
Gło wy opusz czo ne i wi dzę, że są prze ra że ni. Oka za ło się, że pa rę
dni wcze śniej in ter no wa no wie le osób z War sza wy, w dru gim czy
trze cim już rzu cie. Oni wszy scy by li bar dzo prze ję ci, nie wie dzie li,
co ich cze ka. Pierw sza mo ja myśl – co ja im po wiem? Spró bo wa łem
tak: „Pa no wie, ka żdy pro boszcz – a czu łem się tam pro bosz czem –
cie szy się jak mu pa ra fia ro śnie. Ja kże się cie szę, że mam ty lu no -
wych pa ra fian”. Śmiech na ca łą sa lę. Po trzy dzie stu la tach ktoś mi
po wie dział, że te sło wa bar dzo go umoc ni ły i do da ły otu chy. 

Wdzięcz ny je stem za te mat „stra pio nych po cie szać”. Rze czy wi -
ście tak, jak po wie dział pan Ma ciej, Eu ro pa to nie w cho ro bie serc
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i dusz. Oka zu je się, że w sa mej Pol sce 164 ty sią ce lu dzi cho ru je w
tej chwi li na de pre sję. Sam, od wie dza jąc w do mach i szpi ta lach
swo ich bli skich przy ja ciół i pa ra fian, spo ty kam lu dzi, z któ ry mi nie
mo żna na wią zać żad ne go kon tak tu, mi mo że czę sto są to lu dzie
mło dzi, zdol ni, bu dzą cy na dzie ję stu den ci. Pró bu ję się ode zwać:
„jak masz na imię?” Nic, prze wra ca się na dru gi bok, ko cem na -
kry ty, nie od zy wa się. Ro dzi na, dom, wy da je się wszyst ko w po -
rząd ku i na gle de pre sja. Ta ka jest sy tu acja. Sta tus quo. 

Z jed nej stro ny, rze sze mło dych lu dzi wi ta ły Pa pie ża, co jest
ogrom nie po cie sza ją ce, z dru giej jed nak stro ny ob li cza się, że oko -
ło dwóch mi lio nów lu dzi w Pol sce ma za bu rze nia psy chicz ne. Ta
ogrom na licz ba zo sta je po twier dzo na rów nież przez mo je oso bi ste
do świad cze nie. Po wszech nie spo ty ka się dziś lu dzi, któ rzy ma ją
ogrom ne kło po ty psy chicz ne. 

Dru gi punkt: co na to Pan Je zus, co na to Pi smo Świę te? Kie dy
otwie ra my pierw szą kar tę, gdzie opi sy wa ny jest dra mat grze chu
pier wo rod ne go – cóż ro bi Pan Bóg? Da je nam przy kład, uka zu je
przy szłość: „po ło żę nie przy jaźń mię dzy to bą (sza ta nem) a nie wia -
stą” i za po wia da przyj ście zba wie nia, wyj ście z tej bez na dziej nej sy -
tu acji. Kie dy spoj rzy my na oso bę Pa na Je zu sa na kar tach Ewan ge -
lii, wi dzi my, jak przy cho dzi do lu dzi ze sło wem po cie sze nia. Oto
umar ła dziew czyn ka, a Pan Je zus mó wi do mat ki: „nie płacz, nie

Ks. Jan Sikorski 
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umar ła dziew czyn ka, ale śpi” – po cie sza ją. Sam pła kał nad Je ro zo -
li mą, sam po trze bo wał po cie chy, bo był czło wie kiem. Py tał apo sto -
łów: „jak to, nie mo gli ście jed nej go dzi ny czu wać ze mną?”. Pro si
uczniów: „bądź cie ze mną”. 

Jed no cze śnie przy po mi na nam „bło go sła wie ni mi ło sier ni – oni
mi ło sier dzia do stą pią”, „je że li prze ba czy cie lu dziom i oni wam
prze ba czą”. No i wresz cie mo że naj wa żniej szy mo ment, kie dy Pan
Je zus oto czo ny na Gol go cie dwo ma ska zań ca mi, sam umę czo ny na
krzy żu, mó wi ło tro wi „dzi siaj bę dziesz ze mną w ra ju”, a więc po -
cie sza go. Świę ty Pa weł w li ście do Te sa lo ni czan pi sze: „pro si my
was bra cia, aby ście upo mi na li grze szą cych, po cie sza li ma ło dusz -
nych”. O tym przy po mi na nie ustan nie. 

We źmy psal my do rę ki, choć by ten pięk ny psalm 23, kie dy
psal mi sta mó wi: „choć bym cho dził przez ciem ną do li nę, zła się nie
ulęk nę, bo Ty je steś przy mnie. Kij Twój i la ska pa ster ska, one mnie
wio dą” Je den z roz dzia łów Iza ja sza: „po ciesz cie swój lud”. Iza jasz
wspo mi na w in nym miej scu: „jak mat ka po cie sza, tak Ja was bę dę
po cie szał”. 

No i naj wa żniej sze to, co chcę po wie dzieć, Trze cia Oso ba Trój cy
Świę tej – ja kie jest Je go imię? – Pa ra klet – Po cie szy ciel. Czy trze ba
cze goś wię cej? Bóg cią gle chce nas po cie szać. Wpi sa ne jest to w ca -
łą eko no mię zba wie nia – Je go po cie sze nie. U świę te go Ja na Pan Je -
zus mó wi: „przy ślę wam Po cie szy cie la. On was na uczy ca łej praw -
dy”. W tej ko niecz no ści po cie sze nia nie ustan nie się ob ra ca my.

Trze ci punkt wpro wa dze nia do na szej dys ku sji to py ta nie, jak
my ma my się za cho wać i co mo że my zro bić, że by stać się ty mi po -
cie szy cie la mi, jak by ty mi kon ty nu ato ra mi mi sji Du cha Świę te go,
któ ry w nas jest, że by śmy umie li po cie szać in nych. 

Adam Pie trzak
Chcia łem zwró cić uwa gę, że stra pio nych po cie szać, jest to na -

sza po win ność – to coś wię cej niż tyl ko obo wią zek. Na szą po win -
no ścią jest nieść po moc i po cie sze nie. Jest jed nak ogrom nie trud -
ne, jak sku tecz nie po cie szać. 

Już od kil ku lat na fo rum dys ku syj nym „Po roz ma wiaj my o
Wie rze”, na por ta lu Opo ki, od po wia dam stra pio nym na ró żne ich
py ta nia. To jest fo rum mo de ro wa ne, więc od po wia dam tyl ko na te
py ta nia, któ re wy ma ga ją od po wie dzi. Kil ka z nich przy to czę. 
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Pe wien czło wiek pi sał:
„Mój szes na sto let ni syn po wie -
dział, że nie bę dzie cho dził do
Ko ścio ła. Jest już po bierz mo -
wa niu i pod jął ta ką de cy zję, a ja
mu po wie dzia łem, że do pó ki
miesz ka w mo im do mu, bę dzie
cho dził do Ko ścio ła”.  Wstrzą -
snę ło to mną. Po prze czy ta niu
tej wy po wie dzi za mkną łem
kom pu ter, cho dzi łem z tą my -
ślą przez pół dnia, po czym sia -
dłem i od po wie dzia łem. Za da -
łem mu py ta nie: „Czy pa na syn
miesz ka w in ter na cie, czy w
swo im ro dzin nym do mu? Na
to mu si pan so bie od po wie -
dzieć”. Dru ga kwe stia by ła
zwią za na z pew nym uspra wie -
dli wia niem swo je go sy na, bo
on sam przez dłu gie la ta nie
cho dził do Ko ścio ła, był z da le ka, ale wró cił. Po ra dzi łem mu, że by
przyj rzał się te mu, co ro bi Pan Bóg, któ ry ni gdy nie mó wi „mu -
sisz”, ale „je śli chcesz”. Po wie dzia łem „Po zma wiaj z sy nem, po -
wiedz mu, jak trud no jest żyć bez Chry stu sa, jak się mio ta łeś, że by
Go zna leźć i jak by łeś szczę śli wy, kie dy Go od na la złeś. Opo wiedz
mu o tym”. To jest po cie sze nie, któ re po trzeb ne jest te mu zbun to -
wa ne mu dziec ku. 

In ny wpis. Chło pak pi sze, że w sierp niu pod jął de cy zję o zbie ra -
niu dzie wię ciu pierw szych piąt ków mie sią ca. Ale w stycz niu do wie -
dział się, cze go wcze śniej nie wie dział, że te pierw sze piąt ki do ty czą
przyj mo wa nia rów nież Ko mu nii świę tej. I on nie wie te raz, co z ty -
mi piąt ka mi, któ re już ze brał, zro bić. Nie miał mu kto te go wy tłu -
ma czyć. Ca ła je go wie dza, świa do mość re li gij na po cho dzi ła z in ter -
ne tu. To jest to do świad cze nie, któ re go my, do ro śli, nie zna my. 

In na dziew czy na pi sze, że nie do sta ła roz grze sze nia. Czte ry la -
ta jest z chło pa kiem. W żar go nie mło dzie żo wym „je ste śmy ze so -
bą” zna czy „ży je my na spo sób ma łżeń stwa”, że to nie zna czy, że się

153

Adam Pietrzak 

Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:28  Page 153



spo ty ka my, cho dzi my, na przy kład, do ki na, tyl ko, że je ste śmy ra -
zem. Otóż ona cho dzi ła do spo wie dzi, spo wia da ła się z grze chu
nie czy sto ści i za wsze do sta wa ła ab so lu cję, ale tym ra zem pod ku si -
ło ją, że by po wie dzieć, że ona z nim miesz ka, no i oczy wi ście nie
do sta ła roz grze sze nia. Wy tłu ma czy łem jej, że prze cież ona ży je w
kon ku bi na cie. Ona te go nie mo gła zro zu mieć. I spy ta łem się jej,
czy ni gdy nie roz ma wia ła ze swo ją mat ką, a ona na to, że z jej mat -
ką na te mat wia ry nie mo żna w ogó le roz ma wiać. Jak wiel kie spu -
sto sze nie jest w ser cach i umy słach wie lu mło dych i jak trud no jest
od po wie dzieć praw dzi wie, jed no cze śnie nie pod wa ża jąc au to ry te -
tu mat ki czy oj ca. 

Ostat ni przy kład. Dziew czy na pi sze: „chcia ła bym do stać szóst -
kę od mo jej ko cha nej ka te chet ki – czy to praw da, że w piąt ki nie
mo żna jeść mię sa? Pa ni ka te chet ka mó wi, że nie mo żna, a ja te go
nie wiem”. Od po wie dzia łem jej na to, że „pa ni ka te chet ka ma ra -
cję, ale czy u was w do mu je się mię so w pią tek?” Ona mu si spoj -
rzeć na swój dom. 

In ter nau ci trak tu ją czę sto fo rum ja ko przed po kój do kon fe sjo -
na łu, na co ja się nie go dzę. Je śli jest kon flikt su mie nia, któ ry trze -
ba oczy ścić, to trze ba iść do spo wie dzi i  wszyst ko po wie dzieć. Ale
strasz nie du żo jest wo kół nas lu dzi, któ rym trze ba po móc ta kim
zwy kłym po ka za niem, jak jest na praw dę, bo to po cie sza nie w
grun cie rze czy jest uka za niem praw dy o nim sa mym.

Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Mo że na po cząt ku dys ku sji dwie drob ne spra wy. Pierw sza to

znak po ko ju. Gdy zo stał wpro wa dzo ny w li tur gię Mszy świę tej, to
du żo osób nie re ago wa ło na nie go, a na wet sta li po nu rzy i wi dać
by ło, że te go nie ak cep tu ją. W tej chwi li jest to już po wszech nie
przy ję te. Ale da lej gest po da nia rę ki jest ró żny. Cza sem jest to pu -
sty gest bez oka za nia ja kich kol wiek uczuć w sto sun ku do dru gie go
czło wie ka. Je że li po da ję rę kę z uśmie chem, to mam wra że nie, że
two rzy się ser decz na więź z oso bą, któ ra ści ska mi rę kę. Zda rza się,
że mi mo że tej oso by nie znam, spo tka na na uli cy, kła nia się. Czło -
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wiek mo że być smut ny, ale
jak się zwró cę do nie go z
uśmie chem, to mo że choć
na chwi lę za po mni o swo im
smut ku – jest to ele ment
po cie sze nia.

Dru ga spra wa to jest
słu cha nie dru gie go czło wie -
ka.  Moi bra cia i ja mie li śmy
cu dow ny przy kład na sze go
oj ca, któ ry umiał wspa nia le
słu chać. My ślę, że je śli
umie my słu chać, to ma my
gwa ran cję do brych  re la cji z
na szy mi dzieć mi, wnu ka mi,
a ta kże in ny mi ludź mi. Na -
sze wnu ki bar dzo czę sto
przy cho dzą do nas tyl ko po
to, że by wy ga dać się ko muś,
po wie dzieć wszyst ko, co im
le ży na ser cu. Po przez słu -
cha nie zdo by wa my in for -
ma cję, jak mo że my te mu
czło wie ko wi po móc, słu żyć ra dą, je że li ta kiej po trze bu je. 

Mie li śmy ostat nio ta kie zda rze nie. Za przy jaź ni li śmy się pew -
nym mło dym czło wie kiem, któ ry ro bił u nas re mont. Po zna li śmy
je go żo nę, dzie ci, cza sem nas od wie dza i wie le o so bie opo wia da.
Jest na praw dę bar dzo zdol nym i in te li gent nym czło wie kiem, ale
ży cie tak nim po kie ro wa ło, że skoń czył tyl ko szko łę pod sta wo wą.
Po ra dzi li śmy mu, że by roz po czął na ukę. Pod jął na ukę w tech ni -
kum i mam na dzie ję, że opar cie w nas po zwo li mu ją ukoń czyć. 

Cza sem zda rza ją mi się ta kie sy tu acje, że ktoś przy cho dzi do
mnie, że by coś po wie dzieć o so bie i pro sić o ra dę.  Wte dy nie oce -
nio na jest po moc Du cha Świę te go, któ re go pro szę o po moc i za -
wsze ją otrzy mu ję. 
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An drzej Sko czek
Na te re nie na szej wspól no ty pa ra fial nej świę te go To ma sza

Apo sto ła dzia ła ho spi cjum on ko lo gicz ne i tam ka pe la nem jest
ksiądz ka no nik To masz Mał kiń ski, wspa nia ły ka płan. Py ta łem go,
jak so bie ra dzi w tych tra gicz nych sy tu acjach, kie dy umie ra ją lu -
dzie, ro dzi na ocze ku je na po moc, a on, ka płan, sta je w ob li czu sy -
tu acji nie wy tłu ma czal nych dla lu dzi że gna ją cych oso bę umie ra ją -
cą. On mi wte dy po wie dział, że trze ba mieć du żo cza su, trze ba na -
uczyć się mil czeć, słu chać i mo dlić się. Mó wił to na pod sta wie wie -
lu lat do świad czeń. Wie lo krot nie ci do świad cza ni cier pie niem lu -
dzie chcą się po dzie lić swo ją tra ge dią z kimś in nym, a szcze gól nie
z ka pła nem, któ ry mo że ich wy słu chać, wziąć za rę kę i na ko niec
za pro po no wać wspól ną mo dli twę. Po tę żna ulga, któ ra ry su je się
na twa rzach tych lu dzi jest dla ka pła na wiel ką na gro dą. Jest to ra -
dość, że po tra fi w ten spo sób lu dzi po cie szać. 

Jesz cze jed no wspo mnie nie. Kil ka ty go dni te mu zmar ła w na -
szej pa ra fii pa ni Ma ria Gło dzik. By ła skrom ną i ci chą oso bą, przy -
kła dem nie zwy kłej wprost po ko ry. Udzie la ła się bar dzo in ten syw -
nie cha ry ta tyw nie, ta ka ewan ge licz na wdo wa. Sa ma scho ro wa na,
cier pią ca po nad ludz ką mia rę, po tra fi ła in nych ob dzie lać szcze rym
ser cem, wiel kim du chem i bez in te re sow ną po mo cą. My śmy tej po -

Adam Skoczek (z mikrofonem) 
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mo cy nie za uwa ża li,  mi mo że przez ty le lat ży li śmy i dzia ła li śmy
ko ło sie bie. Do pie ro po jej śmier ci zo ba czy li śmy, ja kie wiel kie mia -
ła ser ce i jak wiel kim do brem ob da rza ła in nych lu dzi. Z tej po słu -
gi czer pa ła za pew ne ca łą swą si łę i nie wy czer pa ną ener gię, aby in -
nym po móc. By ła wzo rem skrom nej nie wia sty, ko cha ją cej i tro skli -
wej po nad prze cięt ność mat ki, po kor nej i wier nej pa ra fian ki,
uczyn nej są siad ki. Ja kże szko da, że te przy mio ty roz bły sły nie zwy -
kłym bla skiem do pie ro po jej śmier ci. Bar dzo bi ję się w pier si i jest
mi wy jąt ko wo smut no z te go po wo du.

Ja ni na Wi śniew ska
Z in for ma cji, któ re do mnie do cie ra ją, wiem, że du żo mło dych

lu dzi jest zmę czo nych ota cza ją cą rze czy wi sto ścią. Po cie szać to nie
tyl ko umieć słu chać, ale też umieć za uwa żyć i wy zna czyć gra ni ce. 

Po słu żę się przy kła dem z mo je go ży cia za wo do we go. Gdy pro -
wa dzi łam za ję cia, mia łam wśród słu cha czy mło de go czło wie ka,
któ ry no sił sa me to po we mar ki, lecz je go za cho wa nie zo sta wia ło
wie le do ży cze nia. Zaw sze wy kła dał te le fon przed sie bie. Dzwo nił
na wet w trak cie za jęć, cza sem wy cho dził i roz ma wiał przez te le fon.
Zwra ca łam mu uwa gę, ale to nie skut -
ko wa ło. Gdy pew ne go ra zu dru gi raz
wy szedł z tym te le fo nem w trak cie za -
jęć, nie wy trzy ma łam i po pły nął po tok
słów. Gdy ochło nę łam, mia łam świa do -
mość, że po wie dzia łam kil ka słów za
du żo. Po de szłam do okna i pró bo wa -
łam so bie przy po mnieć te mat za jęć.
Spo dzie wa łam się skar gi do dzie ka na.
Ja kie by ło mo je za sko cze nie, kie dy pod
ko niec mo ich za jąć ten mło dy czło wiek
pod szedł do mnie i bar dzo mnie prze -
pro sił oraz po dzię ko wał. Wi dząc mo je
zdzi wie nie, po wie dział mi, że je stem
pierw szą oso bą – i tu taj pa dła ja kaś
licz ba lat – któ ra po tra fi ła mu zwró cić
uwa gę. On miał za mo żnych ro dzi ców,
któ rzy speł nia li wszyst kie je go za -
chcian ki, ale je mu za bra kło wy zna cze -
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nia gra nic. My ślę, że po cie szyć, to wy zna czyć gra ni ce, któ re da ją
po czu cie bez pie czeń stwa. 

Ks. Jan Si kor ski
Ja mo że zi lu stru ję to, co pa ni bar dzo do bit nie i mą drze po wie -

dzia ła.  Księ ga Sy ra cha, roz dział 30: „Kto mi łu je swe go sy na, czę -
sto uży wa na nie go ró zgi, aby na koń cu mógł się nim cie szyć. Kto
wy cho wu je swe go sy na, bę dzie miał z nie go po cie chę i dum ny bę -
dzie mię dzy zna jo my mi. Roz piesz cza swe go sy na ten, kto opa tru je
ka żdą je go ra nę i ko mu na ka żdy je go głos wzru sza ją się wnętrz no -
ści.  Koń nie uje żdżo ny jest na ro wi sty, a syn zo sta wio ny sa me mu so -
bie sta je się zu chwa ły. Pieść dziec ko, a wpra wi cię w osłu pie nie,
baw się nim, a spra wi ci smu tek. W mło do ści nie da waj mu zbyt -
niej swo bo dy, okła daj ra za mi bo ki je go, gdy jesz cze jest mło dy, aby
gdy zmę żnie je, nie od mó wił ci po słu gi. Wy cho waj sy na swe go ży -
we go do pra cy, abyś nie zo stał za sko czo ny je go bez czel no ścią” (Syr
30, 1–2.7-13). 

Mą drość Pi sma Świę te go jest da le ka od współ cze snych za sad
wy cho wa nia. Nie sa mo wi te. Jesz cze chwi la i pój dę za to do wię zie -
nia, jak to bę dę czy tał.

Ks. Jan Sikorski i Maciej Syka 
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Wło dzi mierz Za jąc
Współ cze sne za sa dy wy cho wa nia – to współ cze sne za sa dy mo -

dy. To jest tyl ko mo da. Nie jest po wie dzia ne, że mu si my ule gać
mo dzie. Wa żne jest za cho wa nie  roz sąd ku. 

Ks. Jan Si kor ski
Jesz cze jed no przy cho dzi mi na myśl – praw da, że nie ma ży cia

bez krzy ża, bez trud no ści, bez kło po tów. Sa mo po cie sza nie w ro -
dza ju „nie martw się” nie wy star cza. Trze ba oprzeć się na trud nej
praw dzie o po go dze niu się z sy tu acją w myśl słów  „Bądź wo la
Two ja”, na wet je że li to jest bo le sne.

Adam Pie trzak
Zo sta ło już wspo mnia ne, jak wa żna w po cie sze niu jest mo dli -

twa. W mo jej pra cy in ter ne to wej otrzy ma łam kie dyś za py ta nie od
ka te chet ki, że nie umie się mo dlić. Co jej ra dzę? Na pi sa łem jej
wte dy „czy Pan Je zus już o tym wie? Idź i po wiedz to Je zu so wi, że
nie umiesz się mo dlić”. 

Stra pie nie z po wo du świa do mo -
ści, że mo dli twa nie jest ta ka, ja ka
być po win na, jest dość czę ste. My
czę sto nie do świad cza my mo dli twy.
In ter nau ci pro szą, aby im przy słać
mo dli twę na ja kąś oko licz ność.
Tych mo dlitw jest du żo. Mo dli twa
jest trak to wa na ja ko ta kie cza ro -
dziej skie re me dium na ró żne rze czy
i sku tecz ność jej za le ży od uro dy ry -
mów, ja kie są tam za war te. Wte dy
ja zwy kle mó wię, że ona ma swo je
zna cze nie przy go to waw cze. Ona
ma skie ro wać mo je my śli do Te go,
kto ma wy słu chać tej mo dli twy, ale
praw dzi wa mo dli twa jest in tym nym
spo tka niem z ko cha ją cym Oj cem. Je śli na sze mo dli twy nie są tym
oso bi stym kon tak tem, to prze sta ją być mo dli twą, prze sta ją być
roz mo wą z ko cha ją cym Oj cem. Do ty czy to ta kże spo wie dzi. Je że li
uka zu je praw dę o nas, przy no si uko je nie. 
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Mój przy ja ciel jest chi rur giem i też ska rży się, że nie umie się
mo dlić. Ra dzę mu, by opo wie dział Je zu so wi o ope ra cji, ja ka go
cze ka, o stra chu, któ ry prze ży wa i pro sił Bo ga, że by był z nim i po -
kie ro wał je go rę ką. Wte dy do zna uspo ko je nia. Jest ta kie we zwa -
nie, któ re wzy wa Bo ga, by nam po mógł „Wspo mo że nie na sze w
imie niu Pa na”. 

Iza be la Dzie du szyc ka
Ka żdy z nas ob ra ca się w ró żnych śro do wi skach. Kie dy prze by -

wa my w śro do wi sku lu dzi nam życz li wych, wśród któ rych się do -
brze czu je my, na sze tro ski są mniej bo le sne. Wie dząc o tym, po -
win ni śmy się sta rać o two rze nie ta kiej do brej i życz li wej at mos fe ry.
Jest to też jed na z dróg po cie sze nia. 

Ma ciej Mur kow ski
Po zwo lę so bie na kil ka słów. Je stem le ka rzem. Słu żba zdro wia

po win na być przede wszyst kim tą in sty tu cją, któ ra po przez le cze -
nie i opie kę jed no cze śnie po cie sza. Czy je ste śmy jed nak do te go
przy go to wa ni? Obec ne na sze głów ne pro ble my to sta rze nie się
spo łe czeń stwa. Nie ma my w kra ju ade kwat nej do po trzeb  po li ty -
ki zdro wot nej i  so cjal nej,  ukie run ko wa nej  na tę gru pę spo łe -
czeń stwa. 

Po dob nie nie je ste śmy przy go to wa ni  do ogrom ne go wzro stu
za cho ro wań w ob sza rze tzw. ma łej psy chia trii (ner wi ce, de pre sje,
wszel kie za bu rze nia oso bo wo ści) – też so bie z tym nie ra dzi my. 

Jesz cze do nie daw na nie by ło u nas me dy cy ny pa lia tyw nej. Nie
by ło ho spi cjów. Nikt się ta ki mi cho ry mi nie zaj mo wał. Oni  w szpi -
ta lach prze szka dza li. Le ka rze  zaj mo wa li się głów nie  ty mi pa cjen -
ta mi, któ rych by ło mo żna jesz cze ura to wać. A wła śnie ci cho rzy
przede wszyst kim po trze bu ją po cie sze nia, du cho we go wspar cia.

Jesz cze je den aspekt. My w opie ce zdro wot nej ode szli śmy od
hu ma ni zmu. Kie dyś le karz to był jak przy ja ciel do mu i opie kun ca -
łej ro dzi ny. Ta ki był mój oj ciec, przed wo jen ny le karz do mo wy. My -
śmy to po słan nic two gdzieś za gu bi li. W tej chwi li pod sta wo wa
opie ka zdro wot na jest nie do ce nia na. Rów no cze śnie do ży li śmy cza -
sów, kie dy wie le mie się cy trze ba cze kać na kon sul ta cje spe cja li -
stycz ne. W szpi ta lach też (w szcze gól no ści na in ter nie – sta rze ją ce
się spo łe czeń stwo)  bra ku je miejsc. 
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W prze sła nych cy ta tach był pięk ny tekst „jak ma my Bo ga, to
ma my wszyst ko, jak ma my wia rę, to nic nam się nie sta nie”. Kto
wie rzy w Bo ga, jest sil niej szy niż ten, któ ry nie wie rzy. To praw da.

Od pięć dzie się ciu lat je stem le ka rzem i pa mię tam do brze  szpi -
ta le z cza sów ko mu ny. Nie śni ło się wte dy o ja kiej kol wiek ka pli cy i
po słu dze dusz pa ster skiej dla cho rych. Jak to do brze, że w szpi ta -
lach są obec nie ka pli ce i dusz pa ste rze nio są cy cho rym lu dziom po -
cie sze nie. Nie zwal nia to jed nak pra cow ni ków opie ki zdro wot nej
od mi sji „nie sie nia po cie sze nia i na dziei dla cho rych”.  Pan Bóg
nas we wszyst kim nie za stą pi!

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Na wią żę do te go, co mó wił mój przed mów ca. Cho dzi my do

Me dy cy ny Ro dzin nej na Ra kow cu do bar dzo sym pa tycz nej mło dej
le kar ki. Jest oso bą, któ ra za wsze ma czas dla pa cjen tów. Dla cze ka -
ją cych jest to pew ne utrud nie nie, bo się dłu go cze ka, ale wej ście do
niej i mo ment kon tak tu z nią jest ogrom nie war to ścio wy, bo ona
in te re su je się ca łym czło wie kiem.  Dla te go du żo lu dzi cze ka i wszy -
scy gar ną się do niej. To jest le karz z po wo ła nia. Jest to coś, cze go
mo że my ży czyć mło dym lu dziom wy bie ra ją cym me dy cy nę – że by
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szli na nią nie dla pie nię dzy czy ka rie ry, ale z po wo ła nia. Wy da je mi
się, że zbyt ma ło mó wi my o ta kich lu dziach, któ rzy są wspa nia li w
swo im za wo dzie. Wo li my na rze kać, niż chwa lić tych, któ rzy są od -
da ni swo jej pra cy.

Ewa Sty czyń ska -Ju re wicz
Chcę krót ko stre ścić pe wien ob szer niej szy te mat, któ ry za ty tu -

ło wa łam „Mo je ży cie z mar gi ne sem”. Otóż kie dyś spo tka łam nie -
zna jo me go pi ja ka le żą ce go na uli cy w strasz ną, mroź ną po go dę.
Od pró by po mo cy je mu za czę ło się mo je za in te re so wa nie pro ble -
mem al ko ho li zmu. Od 10 lat mam kon takt z kil ku al ko ho li ka mi.
Ci moi „pod opiecz ni” zgła sza ją się naj pierw ja ko bez ro bot ni, więc
pró bu ję im po móc. Zle cam np. sko pa nie ogród ka al bo ja kieś in ne
pra ce w do mu, że by dać czło wie ko wi ja kieś za ję cie. Oni to chęt nie

przyj mu ją, ale uży tek ro bią z te -
go wła sny. Wie le lat by łam na -
iw na, bo mo je pie nią dze szły na
to, że by po głę bić ich na łóg. Te -
raz wiem, że trze ba umieć po -
ma gać. Ta cy lu dzie po tra fią
kon fa bu lo wać, nie wol no nam
się na to na brać, bo bę dą się sta -
cza li co raz bar dziej i mo gą na -
praw dę zgi nąć. Spo tka nie z
„mar gi ne sem” to jest praw dzi -
we po zna nie sła bo ści na tu ry
ludz kiej... 

Ja cek Ku roń był czło wie kiem
bar dzo wra żli wym spo łecz nie.
Ko niecz nie chciał wszyst kim  po -
trze bu ją cym po ma gać. Przy jaź nił
się z księ dzem Ja nem Zie ją i bo lał
nad tym, że sam nie ma wia ry, a
więc nie ma po mo cy od Bo ga.

Ksiądz Jan mu od po wie dział: „Je że li masz mi łość, to masz Bo ga”. W
tych sło wach za war te jest prze sła nie dla nas wszyst kich. Je że li ro bi my
coś dla in nych, to mi mo że cza sem po peł nia my błę dy, to jed nak mu si -
my to ro bić, mu si my dzie lić się do świad cze niem, jak tej po mo cy
udzie lać i mu si my być przy go to wa ni na roz cza ro wa nia, bo nie wszyst -
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ko się uda je. Mo gę na wet po wie dzieć, że (mo że na po zór?) wie le rze -
czy ra czej się nie uda je, niż uda je, na wet je że li ma my czy stą in ten cję,
że by po móc, ale brak nam wie dzy, brak  ro ze zna nia sy tu acji dru gie go
czło wie ka. Słu cha nie in nych jest bar dzo wa żne, ale jak po stą pić wo -
bec czło wie ka, któ ry kon fa bu lu je, i oka zu je się, że wszyst ko, co opo -
wia dał,  to  nie praw da. Jed nak wnio sek z mo ich do świad czeń jest ta ki
– na wet je że li nie umie jęt nie po ma ga my czło wie ko wi z mar gi ne su, to
trze ba mu po móc, że by nie zgi nął w tej nędz nej sy tu acji, w ja kiej się
zna lazł, sy tu acji po ni żej swo jej god no ści, a resz tę... zo sta wić Pa nu Bo -
gu. 

Dru ga wa żna ra da – trze ba wy zna czyć gra ni ce, do któ re go
miej sca ja ci po ma gam, a da lej ty mu sisz zro bić coś z tym pro ble -
mem sam. Masz cho dzić na mi tyn gi AA czy w ja kieś in ne miej sce,
gdzie otrzy masz grun tow ną po moc, do po rad ni le kar skiej czy na
spo tka nia gru py mo dli tew nej. Do brze jest po dać kon kret ne ad re -
sy, a ta kże  ty tu ły ksią żek do prze czy ta nia (je że li chce czy tać).
Opty mi stycz nym  ak cen tem  w po stę po wa niu z  ta ki mi „trud ny -
mi” ludź mi jest fakt, że mi ło ścią za wsze mo że my się po dzie lić. Mi -
ło ści ni gdy nie uby wa – tyl ko przy by wa. 

Do ro ta Gru dziń ska
Je stem psy cho te ra peu tą i człon kiem Sto wa rzy sze nia Psy cho lo -

gów Chrze ści jań skich. Chcia łam zwró cić uwa gę na roz ró żnie nie
pew nych po jęć. Po ję cie stra pie nia i prze ciw staw ne – po cie sze nia
do ty czy stra pie nia du cho we go. Czym in nym jest na to miast de pre -
sja ja ko cho ro ba, w cza sie któ rej do świad cza my smut ku, cier pie nia
i bó lu. 

Ks. Adam Zel ga
Za koń czę kon klu zją, że w ka żdym ro dza ju stra pie nia po cie chą

jest ktoś dru gi. Ni gdy nie wia do mo, kie dy mo ja obec ność przy
dru gim czło wie ku jest wy peł nie niem przy ka za nia „stra pio nych po -
cie szać”. W mo ich kon tak tach z ludź mi, dusz pa ster stwie, roz mo -
wach bar dzo czę sto mam po czu cie, że wy star czy cza sem nie obo -
jęt ność, a już dzie ją się cu da. Na za koń cze nie na le ża ło by przy to -
czyć klu czo we dla an tro po lo gii chrze ści jań skiej zda nie św. Paw ła:
„nikt z nas nie ży je dla sie bie. Je że li ży je my, ży je my dla Bo ga”.

Z na gra nia spi sał Mar cin Bo rzęc ki
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C.d. dys ku sji uzy ska ny dro gą ko re spon den cyj ną

Ma rian na Ła cek (Au stra lia)

Stra pio nym po trzeb na jest na dzie ja
– Nie od chodź jesz cze,  czy masz dzi siaj wię cej cza su? – py ta

Ma dzia pod czas jed nej z na szych co ty go dnio wych wi zyt. Za le ży mi
bar dzo, że byś tro chę dłu żej zo sta ła. Mó wi po wo li, jak by sta ran nie
do bie ra ła sło wa. 

– Oczy wi ście, że mo gę zo stać tak dłu go, jak tyl ko bę dziesz
chcia ła – za pew niam ją, a w my śli do da ję, że do brze, że mąż za -
wsze wo zi w sa mo cho dzie ksią żkę do czy ta nia. Zo sta wia nas zwy -
kle po krót kim po wi ta niu, aby śmy so bie mo gły oby dwie swo bod -
nie po roz ma wiać – chy ba że jest po trzeb ny, by jej w czymś po móc,
pod trzy mać ją lub za brać na prze ja żdżkę.

– Wiesz – mó wi – chcia ła bym, że by śmy od mó wi ły ró ża niec.
Oby dwie ra zem. Bę dzie my mó wić na zmia nę, pół ty i pół ja.

Oczy wi ście, przy ta ku ję z nie do wie rza niem. Czy ona rze czy wi -
ście bę dzie w sta nie sa ma re cy to wać „zdro waś ki”? Jak by czy ta ła
mo je my śli – nie po ma gaj mi, na wet jak się za tnę. Ja mu szę sa ma.

Za czy na my, nie omi ja jąc ni cze go.  Znak krzy ża, Skład Apo stol -
ski, po wo li, 3 ra zy Zdro waś Ma rio (do da jąc: któ ry  w nas wia rę po -
mna ża, na dzie ję utwier dza, mi łość roz pa la). A po tem ta jem ni ce:
Ra do sne, Świa tła, Bo le sne... Wska zów ka już trze ci raz obie ga tar -
czę za wie szo ne go na ścia nie ze ga ra...

... Nie, Chwa leb nej te raz mó wić nie bę dzie my – od mó wię
póź niej, mó wi Ma dzia. Wiesz, po pro si łam cię, bo tak bar dzo
chcia łam, że by jak tyl ko już bę dę mo gła, od mó wić  z to bą te ta jem -
ni ce ró żań ca. Pa mię tasz, to już nie dłu go bę dzie rok ...

Ona mnie py ta, czy pa mię tam. Te go się nie da za po mnieć. Po -
czą tek grud nia. Let nie so bot nie po po łu dnie... i ten te le fon. Nie -
zna jo my głos:

– W jej no te si ku zna la złem pa ni nu mer. Mag da le na mia ła wy -
lew. Po go to wie za bra ło ją do szpi ta la w Li ver po ol. Jest nie przy -
tom na.

– Dzię ku ję. Dzię ku ję pa nu bar dzo. Za raz tam je dzie my. 
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Go dzin na jaz da do szpi ta la dłu ży ła się nie sa mo wi cie. Wska za -
no nam dro gę do po ko ju re ani ma cyj ne go. Le ża ła z za mknię ty mi
oczy ma, pod łą czo na rur ka mi i prze wo da mi do skom pli ko wa nej
apa ra tu ry wy peł nia ją cej więk szą część izo lat ki. We zwa na le kar ka
neu ro log dłu go tłu ma czy ła za sięg wy le wu. Jed no by ło ja sne – Mag -
da le na ni gdy nie bę dzie mo gła pro wa dzić nor mal ne go ży cia. Naj -
wa żniej sze są pierw sze 24 go dzi ny... Wię cej bę dzie my wie dzieć ju -
tro. 

W no cy przy szedł dru gi wy lew. Le ka rze ode bra li reszt ki na -
dziei. Je śli prze ży je, bę dzie ży ła jak ro ślin ka. 

Jak to, ona już ni gdy nie sta nie na no gi, nic nie po wie? To zna -
czy, że nie ma na dziei? 

Nie, me dy cy na na dziei nie da je, ale nie któ rym zda rza ją się cu -
da...

Prze nie sio no ją do czte ro oso bo wej sa li. Łó żko usta wio no przy
oknie. Mia ła do sko na łą opie kę. Od wie dza li śmy ją co dzien nie.
Żad nych zmian. Cza sa mi otwie ra ła oczy, z któ ry mi nie by ło jed nak
kon tak tu. Czy nas wi dzi? Czy po zna je? – Któż to mo że wie dzieć?

W nie dzie lę po po łu dniu przy szli śmy zno wu. Roz po czął się
dru gi ty dzień jej po by tu w szpi ta lu. Ma dziu! Jest nie dzie la. W po -
łu dnie by li śmy w ko ście le. Wie le osób py ta ło o cie bie (żad nej re ak -
cji). Wy ję łam z to reb ki ró ża niec. Wiesz, ró ża niec jest dla tych, któ -
rzy nie mo gą w nie dzie lę uczest ni czyć we Mszy świę tej. Ja wiem, że
nie mo żesz mó wić. Mów ze mną w my śli. Chwy ci łam ją za le wą rę -
kę (pra wą mia ła kom plet nie bez wład ną). Roz po czę łam  pół gło sem
re cy to wać wszyst kie po ko lei ta jem ni ce. Gdy skoń czy łam Ra do sne
– nie by ło re ak cji. Za schło mi w gar dle. Z tru dem ha mo wa łam łzy.
Po skoń cze niu ta jem nic Świa tła za py ta łam, czy chce, aby mó wić
da lej – wy da wa ło mi się, że mnie lek ko ści snę ła za rę kę. Oczy mia -
ła za mknię te, ale po jej po licz ku sto czy ła się łza... Zro zu mia łam, że
tak. Mó wi łam więc da lej, po wo li, wy raź nie wy po wia da jąc ka żde
sło wo mo dli twy. Za oknem nad da cha mi do mów ko ły sa ły się pió -
ro pu sze palm, wi docz ne na tle za cho dzą ce go słoń ca. Kie dy skoń -
czy łam ta jem ni ce Bo le sne, by ło już pra wie ciem no. Czy chcesz, że -
by mó wić da lej? za py ta łam. Chy ba mi się nie przy wi dzia ło, ale le -
ciut ko po ru szy ła gło wą, że nie. Wie dzia łam, że jest zmę czo na. Wy -
pu ści ła mo ją rę kę. Usnę ła...
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...Ja was wte dy wi dzia łam, jak sta li ście ko ło mo je go łó żka. Sły -
sza łam, że coś mó wi cie, ale nie mo głam roz ró żnić żad ne go sło wa.
Do mo ich uszu do cie ra ły tyl ko dźwię ki, ale one nie mia ły żad ne go
zna cze nia, żad ne go sen su. Pa mię tam, jak raz przy szłaś i po ka za łaś
mi ta kie coś, co mia łaś w rę ce. Wi dzia łam to już gdzieś, ale ab so -
lut nie nie ko ja rzy łam so bie, co to jest i po co. Po tem za czę łaś mó -
wić. Nie ro zu mia łam co, ale do cho dził do mnie przy jem ny, ko ją cy
głos. Za mknę łam oczy. Po dłu ższej chwi li wy da ło mi się, że z tej
jed no staj no ści do cie ra do mnie coś zna jo me go. Prze cież ja to już
gdzieś sły sza łam. Skądś to znam. Wy tę ży łam wszyst kie zmy sły.
Gdzie? Co to jest? Co ona mó wi? Otwo rzy łam oczy. Słoń ce już za -
cho dzi ło. Za oknem wi dać by ło pal mę, a ty sie dzia łaś przy mo im
łó żku na krze śle. Trzy ma łaś mnie za rę kę. W dru giej swo jej rę ce
trzy ma łaś ... tak, ró ża niec. To był ró ża niec. Ty od ma wia łaś ró ża -
niec. Coś jak by się przedar ło przez mgłę, w ja ką był spo wi ty mój
mózg. Wy raź nie sły sza łam „... two je go Je zus, któ ry się za nas krwią
po cił...” Nie chcia łam uro nić żad ne go sło wa. Ba łam się, że jak
prze sta nę ro zu mieć, co mó wisz, po pad nę zno wu w tę mgłę, któ ra
mnie izo lu je od wszyst kie go. Le ża łam więc z na pię tą uwa gą i ba -
łam się, że mo żesz skoń czyć i wszyst ko wró ci do te go, jak by ło. Ty
na szczę ście mó wi łaś da lej. To był dla mnie prze ogrom ny wy si łek.
Ale wie dzia łam, że sły szę i że ro zu miem, co mó wisz. Nie mia łam
już si ły. Chcia łam ci dać znać, że na dzi siaj wy star czy. Mia łam na -
dzie ję, że kie dyś ra zem po wtó rzy my te ta jem ni ce ró żań ca, któ re
po mo gły mi wró cić do świa ta ży wych. 

Mo żesz już iść, bo ro bi się póź no. Ja od mó wię jesz cze ta jem ni -
ce Chwa leb ne. Ale nie sa ma. Pod nio sła się z fo te la i obu rącz chwy -
ci ła za ra mę bal ko ni ka. Pój dę do Zo si. Ona nie wsta je z łó żka. Po -
trze bu je, że by ktoś z nią był.

Kie dy od pro wa dza ła mnie do drzwi, po wie dzia łam jej, że pa ni
le żą ca wów czas w szpi ta lu na są sied nim łó żku za py ta ła raz, z ja kie -
go je stem za ko nu („si ster” – po an giel sku po dob nie jak po pol sku
„sio stra” to mo że być za kon ni ca, pie lę gniar ka lub sio stra bio lo -
gicz na). Do my śla ła się, że mó wię ró ża niec, cho ciaż nie ro zu mia ła
słów. Po wie dzia ła, że mó wi ła ra zem ze mną, po an giel sku. Ro ze -
śmia ła się ser decz nie, kie dy jej od po wie dzia łam, że mój za kon to
mąż, czwo ro dzie ci i pół to ra eta tu pra cy w dwu szko łach.
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Be ata Ra fa lik (War sza wa)

„Ni gdy nie jest tak, że by czło wiek czy niąc do brze dru gim, tyl -
ko sam był do bro czyń cą. Jest rów nież ob da ro wa ny tym, co ten
dru gi przyj mu je z mi ło ścią”. Jan Pa weł II (Ka rol Woj ty ła)

Po cie sze nie za po cie sze nie
Czy czło wiek umie ra ją cy, w ob li czu śmier ci mo że nieść po cie -

sze nie? Lo gi ka pod po wia da, że nie. A jed nak tak, je że li ta ki jest
za miar Bo ga. Dzi siaj, 18 lu te go jest dru ga rocz ni ca śmier ci mo jej
Ma my, Blan ki. Jej ostat nie go dzi ny ży cia przy nio sły po cie sze nie.
Mo ja Ma ma w ostat nim cza sie bar dzo cier pia ła. Cho ro ba nie do -
krwien na spo wo do wa ła po wol ne za my ka nie się na czyń. Am pu to -
wa no ko lej no obie no gi. Po tem już w do mu za trzy ma ło się krą że -
nie w oby dwu dło niach, skut ku jąc czę ścio wą mar twi cą tka nek,
bo le sny mi za bie ga mi i uschnię ciem zmie nio nych cho ro bo wo czę -
ści rąk. Ma ma ogrom nie cier pia ła. By ła oso bą sil nej i ży wej wia ry,
skąd czer pa ła si ły do zno sze nia cier pie nia. Zaw sze po god na, ni -
gdy nie uska rża ła się na swój stan zdro wia. Przez ca ły czas cho ro -
by opie ko wa łam się nią, choć nie oby ło się bez upad ków. By ły śmy
nie ustan nie ra zem, naj pierw w szpi ta lu, a po tem w do mu, po nie -
waż zde cy do wa łam, że mo ja Ma ma odej dzie w do mu, wśród ro -
dzi ny. Jed na kże te go ostat nie go dnia jej ży cia nie roz po zna łam
cza su jej od cho dze nia, choć mia łam świa do mość, że wkrót ce się
roz sta nie my. Kil ka dni wcze śniej usta li łam z sy no wą, że 18 lu te go
za opie ku ję się rocz nym wnucz kiem. Zo sta wi łam Ma mę na pół to -
rej go dzi ny z za przy jaź nio ną Olą. Ma ma le ża ła pod kro plów ką, a
Ola od ma wia ła ró ża niec i po cie sza ła ją do brym sło wem. Ja tym -
cza sem nie świa do ma, że Ma ma umie ra, spa ce ro wa łam w par ku z
ma lut kim Jan kiem. Wró ci łam do do mu przed go dzi ną 15.00, a
Ola po szła do pra cy. Mi ło sier ny Bóg spra wił, że by łam z Ja siem
przy jej śmier ci i trzy ma łam ją za rę kę, bo mia łam w tym cza sie
kłaść dziec ko spać. Dłu go nę ka ły mnie wy rzu ty su mie nia i nie mo -
głam so bie wy ba czyć, że ode szłam od łó żka umie ra ją cej Mat ki i
zo sta wi łam ją na trzy go dzi ny przed śmier cią z ob cą oso bą. Do -
pie ro po wy zna niu Oli, co przy nio sły te chwi le trwa nia przy mo jej
Ma mie, zro zu mia łam, że był to plan Bo ży. Ola wcze śniej wie lo -
krot nie wspie ra ła nas sło wem i mo dli twą i po cie sza ła w trud nych
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chwi lach cho ro by Ma my. Ola od czy ta ła, że to był czas dla niej od
Bo ga da ny i dzię ko wa ła mi, że mo gła spę dzić te pół to rej go dzi ny
przy mo jej Ma mie. Do tąd bo wiem bar dzo ba ła się śmier ci i cza su
umie ra nia. Sa ma myśl o śmier ci ro dzi ła u niej nie po kój. To wa rzy -
sząc mo jej Ma mie swo ją obec no ścią, mo dli twą i do brym sło wem
sa ma do zna ła po cie sze nia. Ola po wie dzia ła, że czas spę dzo ny z
Ma mą za owo co wał uf nym spoj rze niem na śmierć. Zo sta ła uwol -
nio na z lę ku przed umie ra niem. Od tąd nie boi się, jak się to sta -
nie i co ją cze ka.

„Gdy cier pię, przy ślij mi ko goś, kto po trze bu je po cie chy”. Czy
mo żna za tem po cie szać, nie ma jąc te go świa do mo ści? Po cie szać,
czy li do da wać otu chy, ko ić lęk, na pa wać na dzie ją, pod trzy my wać
na du chu. Spo koj ne, z Bo giem od cho dze nie mo jej Ma my jest te go
świa dec twem. Do da ło Oli otu chy, na peł ni ło na dzie ją na do brą
śmierć na wet wbrew ro ko wa niom le kar skim, uko iło jej lęk przed
umie ra niem. Wie rzy my obie z Olą, że to był czas ła ski i wy raź ne
dzia ła nie ko cha ją ce go Oj ca, Po cie szy cie la za wsta wien nic twem
Mat ki Bo żej Pa ni i Kró lo wej Kar me lu. Bo po cie sze nie to Duch Bo -
ży, któ ry przy cho dzi z da rem.

Przez ca ły czas ostat niej cho ro by Ma my by łam oso bą po cie sza -
ną, bo wiem na śmierć Mat ki przy go to wać się nie spo sób. Pan Bóg
po sy łał lu dzi, któ rzy nie śli po cie sze nie przez kon kret ną po moc po -
trzeb ną w da nej chwi li. Ma ma ode szła w do mu, tak jak za wsze
pra gnę ła. Zaw dzię czam to Bo gu, któ ry w de cy du ją cym mo men cie
po sta wił przy mnie księ dza Jac ka War dę skie go, Ka pe la na szpi ta la
przy uli cy Ba na cha. Je go jed no roz sąd ne zda nie zde cy do wa ło, że
za wie rza jąc Bo gu i Mat ce Bo żej za bra łam Mat kę do do mu, wbrew
opi nii le ka rzy i bli skich, na wet kom pe tent nych osób, za co je stem
mu bar dzo wdzięcz na. Księ dza Jac ka po moc w naj trud niej szych
mo men tach cho ro by mo jej Ma my i o ka żdym cza sie by ła bez cen -
na. Wszel kie ro ko wa nia le kar skie do ty czą ce mo men tu śmier ci w
ta kim scho rze niu nie spraw dzi ły się. Zwy cię ży ła jak za wsze
Opatrz ność i Mi ło sier dzie Bo ga. A czło wiek umie ra ją cy ta kże do
ostat nie go od de chu i ude rze nia ser ca mo że być na rzę dziem w rę -
ku Bo ga i – wi dać – speł nia za da nie tyl ko je mu po wie rzo ne. Za tem
ka żde ży cie do ostat nie go mo men tu jest bez cen ne i po trzeb ne, bo
słu ży lu dziom.
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Wier ność w ma łżeń stwie 
– jak ją ro zu miem?
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Cy ta ty

Ks. Pa weł Sie dla now ski, Dla cze go zgod nie z wia rą ka to lic ką miesz -
ka nie przed ślu bem pod jed nym da chem jest grze chem?

W Księ dze Ro dza ju znaj du je my zda nie: „Dla te go to mę żczy zna
opusz cza oj ca swe go i mat kę swo ją i łą czy się ze swo ją żo ną tak ści -
śle, że sta ją się obo je jed nym cia łem” (Rdz 2,24). Wa żne pod kre śle -
nie: łą czy się z żo ną! Jest to więź tak sil na, że za ist nia ła w ten spo -
sób jed ność sta je się nie ro ze rwal na. I tyl ko w ta kim kon tek ście mo -
że ona za ist nieć – w żad nym in nym. Ta ki jest za mysł Bo ży. Ktoś po -
wie: „No do brze, ale tu cho dzi o więź fi zycz ną – a my prze cież nie
współ ży je my”. Teo re tycz nie sam fakt wspól ne go za miesz ka nia nie
jest grze chem. Po zo sta je jed nak kil ka „ale”: czy nie jest to wy da wa -
nie się na po ku sze nie (w myśl po wie dze nia „krew nie wo da”)? Co
z in tym no ścią? Prze cież bę dzie cie pa ra do wać przed so bą w pi ża -
mach, ręcz ni kach etc? Wresz cie kwe stia zgor sze nia: in ni nie mu szą
wie dzieć, że nie śpi cie ra zem – dla nich jed nak bę dzie cie pa rą, któ -
ra ży je ze so bą jak mąż i żo na. Po my ślą: sko ro wam wol no, to im
też… I tak bę dzie cie od po wie dzial ni za tzw. grzech cu dzy.

Mło dzi czę sto ar gu men tu ją, że tyl ko w ten spo sób mo gą się naj -
le piej po znać…

To mit. Sfe ra sek su al na to tyl ko ja kaś drob na część ludz kiej na -
tu ry. Zna jo mość „to po gra fii” cia ła, wła snych za cho wań, przy zwy -
cza jeń nie gwa ran tu je peł ne go po zna nia, nie jest re cep tą na szczę -
ście. Naj wa żniej sza sta je się wspól no ta du cha. A do jej za ist nie nia
nie jest ko niecz ne wspól ne za miesz ka nie przed ślu bem. 

Mo dę na wspól ne miesz ka nie par bez ślu bu ła two da je się za uwa -
żyć wśród stu den tów. Mło dzi lu dzie ja ko po wo dy wy mie nia ją czę sto:
„bo się ko cha my i my śli my o ślu bie, a miesz kać ra zem jest wy god niej
i ta niej”. De kla ru ją, że czu ją się zwią za ni z Ko ścio łem. Przyj mu ją
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księ dza z ko lę dą, cho dzą na Mszę św. Czy jed nak nie jest to ży cie w
„du cho wej schi zo fre nii”?

Czę sto mło dzi lu dzie mó wią: „mi łość uspra wie dli wia wszyst -
ko”. Dla te go w jej imię wszyst ko nam wol no: mo że my miesz kać ra -
zem, spać w jed nym łó żku, ko chać się. Czy aby na pew no? Wy -
obraź my so bie in ną sy tu ację. Po 15 la tach ma łżeń stwa przy cho dzi
żo na do mę ża i mó wi: „Słu chaj, za ko cha łam się w in nym mę żczyź -
nie. Z na szym ma łżeń stwem ko niec. Roz wo dzi my się. 

– No, ale jak to? A co z dzieć mi, co ze wspól nym kre dy tem?...
– Trud no. Tak mu si być. Nie wy obra żam so bie ży cia bez nie -

go. Mi łość uspra wie dli wia wszyst ko…”.
Mi łość to nie su biek tyw ne prze ko na nie, prze lot ne uczu cie. 

W jej struk tu rze za pi sa ny jest we wnętrz ny ład, wy rze cze nie, by wa,
że i cier pie nie. Ta kiej mi ło ści uczy Ko ściół, sta wia ją w cen trum ży -
cia chrze ści jań skie go – tak ko chał Je zus. Ka żda in na mi łość to mar -
na pod rób ka. Mie sza nie w nią Pa na Bo ga sta je się nie po ro zu mie -
niem. Na wet je śli po zo ry zo sta ją za cho wa ne, we wnętrz na nie spój -
ność de kla ra cji i po sta wy ży cio wej spra wią, że na tak skon stru owa -
nym fun da men cie ni cze go nie da się zbu do wać. Ru nie przy pierw -
szej lep szej oka zji. Zwy kle uspra wie dli wie niem bę dzie ko lej na „mi -
łość”. 

Zbi gniew Ka li szuk, Wier ność jest se xy! (frag men ty)

W dzi siej szym świe cie ist nie je du że przy zwo le nie na nie wier -
ność. Ko lo ro we cza so pi sma i ser wi sy plot kar skie co chwi la do no -
szą o tym, że ten czy in ny ce le bry ta oże nił się po raz trze ci; po rzu -
cił żo nę dla ko chan ki, z któ rą ma dziec ko; spo ty ka się z dwu dzie -
stą part ner ką w prze cią gu dwóch lat. Kon fi gu ra cje są naj ró żniej -
sze. Ta kie in for ma cje nie są jed nak przed sta wia ne ja ko coś gor szą -
ce go, ale coś eks cy tu ją ce go, tak jak to by ło choć by w przy pad ku
gło śne go ro man su Ka zi mie rza Mar cin kie wi cza z Isa bel, dla któ rej
po rzu cił swo ją żo nę i dzie ci. Seks bez zo bo wią zań, czę ste zmie nia -
nie part ne rów i nie przy wią zy wa nie się do nich oraz sze rzej brak
sza cun ku dla dru giej oso by są pro mo wa ne ta kże w ró żnych fil -
mach, se ria lach te le wi zyj nych, pro gra mach roz ryw ko wych – ogól -
nie przez znacz ną część świa ta kul tu ry i me diów. Bar dzo po pu lar -
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ne są fir mo we wy jaz dy in te gra cyj ne, na któ re nie są za pra sza ni
współ ma łżon ko wie pra cow ni ków, co mo że nie jest wprost za chę tą
do zdra dy, ale wpi su je się w pe wien sto su nek do ma łżeństw, któ re
rzad ko kie dy są trak to wa ne ja ko jed ność. 

Wśród mę żczyzn mod ne jest chwa le nie się ko lej ny mi pod bo ja -
mi, jak by to był po wód do du my. Ten mo del ży cia, to „ma rze nie
nie jed ne go fa ce ta” mo że nam dać krót ko trwa łą przy jem ność. Z ca -
łą pew no ścią nie da nam jed nak dłu go trwa łe go szczę ścia, któ re
mo żna zbu do wać tyl ko w opar ciu o re la cję opar tą na wza jem nym
sza cun ku. Co wię cej, te chwi le przy jem no ści kosz tu ją lu dzi z re gu -
ły po ra nie niem, cier pie niem, cią głym nie za spo ko je niem, bra kiem
po czu cia głęb sze go sen su ży cia. Nie wier nej oso bie, któ ra nie ko -
cha, cię żko bę dzie też sa me mu do świad czyć mi ło ści, by cia przez
ko goś bez in te re sow nie ko cha nym, wspie ra nym w ka żdej sy tu acji,
nie za le żnie od te go, jak uło ży się ży cie. 

Wier ność jed nej oso bie wy da je się nud na, ale mo że być ona fa -
scy nu ją cą przy go dą. Zna ny ka ba re ciarz, Szy mon Ma jew ski od dał
kie dyś jej sed no sło wa mi: „Wier ność jest se xy. Naj faj niej szym afro -
dy zja kiem jest wier ność. Im dłu żej pły ną la ta, im dłu żej je ste śmy ze
so bą, tym oka zu je się, że to wca le nie jest nud ne. To wkrę ca.”. Bu -
do wa nie związ ku z jed ną oso bą mo że być znacz nie am bit niej szym,
cie kaw szym wy zwa niem niż prze lot ny ro mans z nie zna jo mą. Po 15
la tach ma łżeń stwa z pew no ścią trze ba się tro chę na pra co wać, aby
za sko czyć czymś uko cha ną oso bę. To jest do pie ro za da nie dla
praw dzi wych mę żczyzn! Za ra zem im dłu żej się jest ze so bą tym
mo żna zbu do wać moc niej szą więź i czer pać z niej więk szą ra dość. 

Roz wa ża jąc te mat nie wier no ści, mu si my pa mię tać o tym, że nie
jest nią tyl ko sek su al na zdra da współ ma łżon ka, ale też flir to wa nie
z in ny mi oso ba mi, „nie przy zwo ite” roz mo wy z ko le ga mi o ró ż-
nych ko bie tach, się ga nie po por no gra fię i wie le in nych po dob nych
po staw. 
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KON WER SA TO RIUM LIV
(17 mar ca 2012)

Wier ność w ma łżeń stwie – jak ją ro zu miem?

Pro wa dzą cy: ks. Piotr Hart kie wicz; Ka rol i Ka ta rzy na Wy szyń scy
(wła ści ciel fir my Pu blic Re la tions i stu dent ka me dy cy ny), Do mi -
ni ka Fi gur ska i Mi chał Cho ro siń ski (ak to rzy), An na i Krzysz tof
Ło sko to wie (od po wie dzial ni za ruch re ko lek cyj ny dla ma łżeństw 
i na rze czo nych „Ma łżeń skie Dro gi”).

Ks. Piotr Hart kie wicz 
Szczęść Bo że. Bar dzo ser decz nie wszyst kich wi tam na 54. Kon -

wer sa to rium. Je go te ma tem jest: „Wier ność w ma łżeń stwie – jak ją
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ro zu miem?”. Szcze rze po wie dziaw szy, to swo ją ro lę tu taj wi dzę
głów nie ja ko słu cha cza. Z za in te re so wa niem po słu cham pań stwa
świa dectw i ewen tu al nie, gdy trze ba bę dzie od wo łać się do na uki
Ko ścio ła, to słu żę swo ją wie dzą, jak rów nież do świad cze niem wy -
ni ka ją cym z  to wa rzy sze nia ró żnym ma łżeń stwom w dusz pa ster -
stwie i te ra pii.  Bar dzo ser decz nie wi tam na dzi siej szym spo tka niu
na szych go ści. Chciał bym, że by pań stwo sa mi się przed sta wi li.
Czym się pań stwo zaj mu je cie? Ja ki jest pań stwa staż ma łżeń ski?

Ka rol Wy szyń ski 
Je ste śmy ma łżeń stwem od pra wie pół to ra ro ku. A to jest na sza

có recz ka Zo sia. 

Do mi ni ka Fi gur ska 
Dzię ku je my za za pro sze nie. Je ste śmy ma łżeń stwem od dzie się -

ciu lat i rów nież po sta ra my się po dzie lić swo imi do świad cze nia mi.

Krzysz tof Ło skot
My je ste śmy ma łżeń stwem od czter dzie stu trzech lat. Na szy mi

do świad cze nia mi  bę dzie my dzie lić się na koń cu, bo nie star czy ło -
by cza su dla in nych. Sie dzie li by śmy do zmro ku.

Ks. Piotr Hart kie wicz
Otwie ra jąc dys ku sję, chciał bym po dzie lić się z Pań stwem in -

for ma cją, któ rą kie dyś prze czy ta łem w na uko wej pra sie psy cho lo -
gicz nej. By ły ro bio ne ba da nia wśród  ma tu rzy stów na te mat, jak
oni ro zu mie ją sło wa „na za wsze”. My ślę, że są to klu czo we sło wa
do te ma tu, któ rym się dzi siaj zaj mu je my. Ku za sko cze niu pro wa -
dzą ce go ba da nia oka za ło się, że tyl ko nie wiel ki pro cent ma tu rzy -
stów sło wa „na za wsze” ro zu mia ło we wła ści wym zna cze niu, czy li
„do koń ca”, jak kol wiek ten  ko niec był by zde fi nio wa ny.  Na to -
miast więk szość mło dych lu dzi sło wa „na za wsze” de fi nio wa ło ja -
ko „dłu gi okres”. Na py ta nie „jak dłu gi?” pa da ły ró żne okre śle nia
– pięć lat, dzie sięć lat. Wy ni ka z te go, że te sło wa „na za wsze” nie -
ko niecz nie dziś są ro zu mia ne ja ko to, co w for mu le ma łżeń skiej
jest uję te ja ko „do śmier ci” – „że cię nie opusz czę aż do śmier ci”. 

Po myśl my, jak my to ro zu mie my? Co dla mnie zna czy „być ze
so bą na za wsze?” Czy  przy się ga ma łżeń ska, któ rą w re li gii ka to lic -
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kiej ma łżon ko wie skła da ją so bie w dniu ślu bu, jest mo żli wa do zre -
ali zo wa nia? Od cze go to za le ży? Jak to jest prze ży wa ne we współ -
cze snym świe cie? Ma my oka zję po pa trzeć na tę per spek ty wę ży cia
ma łżeń skie go w ró żnych prze dzia łach cza so wych: 2 la ta, 10 lat i
po nad 40 lat. My ślę więc, że to bę dą bar dzo cie ka we punk ty wi -
dze nia i że nie bę dą się wy klu czać, a wręcz prze ciw nie, bę dą się
wza jem nie uzu peł niać. Od da ję więc głos fa chow com, je śli cho dzi
o ży cie w ma łżeń stwie. 

Ka rol Wy szyń ski
Je ste śmy naj młod si sta żem. Co to jest? (Mó wią cy po ka zu je

miecz; przyp. red.). Miecz. Do cze go słu ży miecz? Do wal ki. Czym
dla mnie jest wier ność? Wal ką o mi łość mo jej żo ny; wal ką o jed -
ność w na szym ma łżeń stwie; wal ką, aby uczy nić mo ją żo nę naj -
szczę śliw szą ko bie tą na świe cie; wal ką, któ ra roz po czę ła się przed
na szym ślu bem i któ ra bę dzie trwa ła do koń ca na sze go ży cia. Ten
miecz do sta łem od ta ty Ka si w dniu na sze go ślu bu ja ko sym bol, że
by łem ry ce rzem przed ślu bem i abym był ry ce rzem po ślu bie. Jest
to dla mnie znak, bym tej wier no ści bro nił i strzegł. 

Ks. Piotr Hartkiewicz (z mikrofonem) 
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Ka ta rzy na Wy szyń ska
Dla mnie wier ność jest to świa do ma de cy zja, któ rą pod ję li śmy

i za któ rą po stę pu je my. Naj pierw po dej mu ję de cy zję, a po tem się
jej trzy mam. To jest wła śnie wier ność. 

Ta ką nad rzęd ną de cy zją dla mnie by ło pój ście za Pa nem Bo -
giem. W mo men cie, w któ rym się na wró ci łam, pod ję łam de cy zję,
że bę dę Go słu chać, że bę dę żyć we dług Je go przy ka zań, we dług
te go, cze go On chce dla mnie. I z te go wy ni ka to, ja ką je stem żo ną,
ja ką je stem ma mą, po pro stu wszyst ko, co ro bię. Wier ność w ma ł-
żeń stwie jest kon se kwen cją tej nad rzęd nej wier no ści Bo gu. 

Mó wiąc o wier no ści w ma łżeń stwie, wi dzę ją sze rzej niż brak
zdra dy mę ża. Dla mnie wier ność to sta ra nie się, aby uczy nić me go
mę ża szczę śli wym i aby na sze ma łżeń stwo by ło szczę śli we. By śmy
dba li o sie bie. Sta ram się być do brą żo ną, sta ram się być do brą ma -
mą dla na szej có recz ki i przy szłych dzie ci, mam na dzie ję. Dla mnie

Karol Wyszyński (z mieczem) 
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wier ność mo je mu mę żo wi jest czymś, co mo gę wnieść w na sze ma ł-
żeń stwo. Jest to po wie dze nie so bie „tak mo gę”, „tak bę dę się sta -
ra ła”, „bę dę ro bi ła wszyst ko, co w mo jej mo cy”. 

Chcia ła bym jesz cze po wie dzieć, że uwa żam, iż tak jak mę żczy -
zna po wi nien dbać o skrom ność wzro ku, tak ko bie ta po win na
dbać o skrom ność my śli. Wy da je mi się, że ko bie ty ma ją ten den cję
do fan ta zjo wa nia, czy ta jąc i prze ży wa jąc ro man se, oglą da jąc fil my.
Uwa żam, że po win ny zwra cać uwa gę, aby nie po rów ny wać swo je -
go mę ża z ni kim in nym. Na wet z po sta cia mi li te rac ki mi, fil mo wy -
mi czy na wet ze zna jo my mi.

Mój mąż ma dla mnie głos nad rzęd ny. Mam do nie go za ufa nie.
Mo że my się wcze śniej spie rać, ale trzy ma my wspól ny front. Je śli
on po wie „rób my to”, to tak ro bi my. Je ste śmy jed no, je ste śmy ma ł-
żeń stwem. Mnie du żo da je Sa kra ment. To jest nie na szą mo cą. To
jest wia ra, że Bóg da nam si ły i wy trwa nie. 

Ka rol Wy szyń ski
Po dzie lę się z pań stwem opi nią, czym jest dla mnie wier ność.

Oprócz świa dec twa na sze go oso bi ste go ży cia, sta ram się pro mo -
wać tę ideę. Po nad rok te mu wspól nie z Prze zna cze ni.pl. i ze Sto -
wa rzy sze niem So li Deo za czę li śmy w in ter ne cie ak cję pod ha słem

Katarzyna Wyszyńska z Zosią, obok Karol Wyszyński 
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„Wier ność jest se xy”. Za czę ło się
od te go, że zo ba czy li śmy pla kat z
fil mu „Och, Ka rol 2”, gdzie Piotr
Adam czyk ma pięć ko cha nek, a
Na ta lia Ku kul ska śpie wa „Wier -
ność jest nud na”.  Stwier dzi li śmy,
że chce my po ka zać coś in ne go.
Chce my po ka zać, że wier ność jest
wa żna. I za czerp nę li śmy cy tat z
Szy mo na Ma jew skie go, któ ry kie -
dyś po wie dział wła śnie, że „Wier -
ność jest se xy”. Za pro si li śmy też
kil ka osób zna nych, lu bia nych, że -
by po dzie li ły się swo im do świad -
cze niem. Por tal spo tkał się z du żym
za in te re so wa niem me diów (m.in.
TVP IN FO, w pra sie ka to lic kiej i
na fa ce bo oku). Mam na dzie ję, że
ak cja ta bę dzie się roz wi ja ła.

Koń cząc swo ją wy po wiedź, chciał bym prze czy tać ma ni fest,
któ ry na pi sa łem przy oka zji roz po czę cia tej ak cji. Por tal wy star to -
wał w wa len tyn ki ze szłe go ro ku. 

„Czy mąż mo że być gwał tow ni kiem? Czy mo że? Mąż mu si być
gwał tow ni kiem! Ma być wier ny swo jej żo nie, ma wal czyć o nią ka -
żde go dnia, ma ją pro wa dzić do Bo ga. Ma spra wić, by by ła naj -
szczę śliw szą ko bie tą na świe cie.  Po pierw sze ko chać. Ko chać, to
dla mnie pod jąć de cy zję, że ja, Ka rol, bę dę z To bą, Ka ta rzy no, do
koń ca, w ka żdej sy tu acji, za wsze. Bę dę się sta rał pro wa dzić Cię do
Bo ga i dam Ci się pro wa dzić, bo je ste śmy jed no. Ko chać, to zna czy
za pro wa dzić do Bo ga, któ ry po zwo lił nam się spo tkać, po znać i
wy brać. To za pro sze nie, by był w na szym ma łżeń stwie, by oto czył
je swo ją opie ką. 

Po dru gie, bądź wier ny. Zno wu cy tat, tym ra zem z Hio ba. „Za -
war łem z wa mi przy mie rze, by was przy pro wa dzić do Pa na” . Dzi -
siaj na wet ja dąc tram wa jem ka żde go dnia, je ste śmy na ra że ni na po -
ku sy. Trud ne? Mo że na wet bar dzo trud ne. Na wet dla wo jow ni ka to
nie jest ła twe, ale nie jest to nie mo żli we. Chroń oczy i ser ce. Bądź
wier ny Two jej żo nie i niech wie, że to ją ko chasz i jej pra gniesz. 

Karol Wyszyński 
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Po trze cie, roz ma wiaj. Cza sem wy star czy ma ły gest, ale naj wa -
żniej sza jest roz mo wa. Kie dy ostat nio roz ma wia łem z ko bie tą, któ -
rą ko cham, o czymś in nym niż o ja kichś głu po tach? Czy wiem, co
ona te raz prze ży wa? Ja kie są jej ra do ści i smut ki? Nie wiesz? Po
pro stu ją za py taj. Za proś do ka wiar ni i po wiedz: „ko cha nie, co te -
raz się dzie je w Two im ży ciu? Je stem Two im mę żem, chcę wie -
dzieć”. W cza sie ta kiej roz mo wy bądź ak tyw nym słu cha czem, ale
pa mię taj, że nie wy star czy tyl ko słu chać, trze ba dzia łać. Ty mu sisz
wie dzieć, z ja kim przy pad kiem masz do czy nie nia. 

Po czwar te, bądź  obec ny. Pa mię taj, że po ślu bi łeś żo nę, a nie
pra cę. Za wód mo że być two ją pa sją, mo że być spo so bem na utrzy -
ma nie two jej ro dzi ny, ale nie mo żesz go sta wiać wy żej od żo ny. Nic
nie za stą pi two jej obec no ści. Je śli za czą łeś się za sta na wiać, czy nie
pra cu jesz za du żo, obej rzyj film „Ad wo kat dia bła”. Zo bacz, co się
dzie je, gdy mę żczy zna sta wia pra cę wy żej od ma łżeń stwa”.

Łu kasz So bie raj
Sy tu acja sy tu acji nie jest rów na, zwłasz cza je śli mó wi my o pra -

cy. Ja aku rat je stem na eta pie, kie dy ra zem ze wspól ni ka mi za kła -
dam fir mę i mam świa do mość
te go, że mu szę pra co wać po
pięt na ście go dzin dzien nie. Z
pra cy wra cam, jak już wszy scy
idą spać. 

Ka rol Wy szyń ski
Ja za czy nam pra cę o piątej

ra no, a koń czę o pięt na stej.
Wra cam do do mu i jesz cze oko -
ło pół go dzi ny pra cu ję.  Za ło ży -
łem fir mę w po ło wie czerw ca.
To jest wy czer pu ją ce, ale jest
mo żli we.  Jak na pi sał Le szek
Czar nec ki, au tor ksią żki „Biz -
nes po pro stu”,  po święć nie
wię cej niż 50 go dzin w ty go dniu

na pra cę, bo ina czej zwa riu jesz. Szyb ko się wy pa lisz. Mnie to
prze ko nu je. Je śli nie je stem w sta nie zro bić cze goś przez 50 go -

Łukasz Sobieraj 
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dzin, to oczy wi ście mo gę pra co wać jesz cze na stęp ne 24 go dzi ny.
Py ta nie, jak dłu go. 

Po wiem o do świad cze niu bar dzo bli skiej mi oso by, któ ra jest
biz nes me nem, a je go fir ma jest sza co wa na na 20 mi lio nów zło tych.
Jest oso bą kre atyw ną. Ma do ro słe dzie ci, jest bo ga ty. Nie ste ty, ma
de pre sję. Nie ma kon tak tu ze swo imi dzieć mi.  Jest dla nich ob cy.
Nie ma wspo mnień z dzie ciń stwa dzie ci. Prze pra co wał swo je i ich
naj pięk niej sze la ta. 

Łu kasz So bie raj
Przed sta wię sy tu ację. Za in we sto wa nych w fir mę kil ka ty się cy zło -

tych. Pro dukt jest na ryn ku, ale nie roz wi ja się, nie mam środ ków na re -
kla mę. Wy bór nie jest ła twy. Mam tyl ko tę fir mę. Je śli wła du ję się w
kre dy ty, to bę dę mu siał pra co wać po pięt na ście go dzin, spła ca jąc kre -
dy ty, al bo pra co wać po osiem go dzin i zo stać z kre dy ta mi, a biz nes się
nie roz krę ci.

Ks. Piotr Hart kie wicz
Chciał bym, że by śmy wy słu cha li naj pierw go ści, a po tem otwo -

rzy my na szą dys ku sję dla wszyst kich. Bo tak, to skoń czy się spo -
tka nie, a za pro sze ni go ście nie zdą żą się wy po wie dzieć. 

Mi chał Cho ro siń ski
Tak jak Do mi ni ka po wie dzia ła, je -

ste śmy ma łżeń stwem od pra wie je de -
na stu lat. Ma my trój kę dzie ci, czwar te
jest w tej chwi li w dro dze. Jest nam
bar dzo mi ło, że zo sta li śmy za pro sze ni
do tak za cne go gro na, że by móc po -
wie dzieć o swo ich do świad cze niach.
Przy znam, że je stem bar dzo zde ner wo -
wa ny. Przy cho dząc tu taj, mia łem uczu -
cia dość am bi wa lent ne. Chcia łem
przyjść, ale rów no cze śnie ba łem się
roz dra py wa nia ran. Na sze ma łżeń stwo
mia ło pew ne za krę ty po kil ku la tach
sie lan ki. Wszyst ko za czy na ło się pięk -
nie od wspa nia łe go wza jem ne go za ko -
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Michał Chorosiński 
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cha nia. By li śmy ze so bą trzy la ta, za nim po sta no wi li śmy się po -
brać. Ukła da ło się bar dzo do brze. Naj pierw uro dzi ła się pierw sza
cór ka, póź niej dru ga. Wte dy na stą pi ła pew na sta gna cja w na szym
ma łżeń stwie. Za czą łem  sku piać  się bar dziej na wła snych spra -
wach, na wła snych pro ble mach, wła snych pa sjach.

Dla mnie wa żny był sport i te atr. Za czą łem za nie dby wać Do mi -
ni kę. Stop nio wo od da la li śmy się co raz bar dziej od sie bie i w pew -
nym mo men cie stwier dzi li śmy, że co raz mniej jest wspól nych te ma -
tów. By ła dwój ka ma lut kich dzie ci, a my co raz czę ściej kłó ci li śmy
się. Do szło do ta kiej sy tu acji, że roz sta li śmy się. Ka żdy pró bo wał
two rzyć no wy zwią zek, mi mo że po zo sta wa li śmy da lej ma łżeń -
stwem. Ale na sze ma łżeń stwo le gło w ru inie. To by ła ka ta stro fa.
Dzie ci na ja kiś czas przy cho dzi ły do mnie, na ja kiś czas do Do mi ni -
ki. Wszyst ko skoń czy ło by się tak, jak się koń czy więk szość te go ty -
pu przy pad ków, gdy by nie sa kra ment ma łżeń stwa, któ ry, wie rzę w
to bar dzo moc no, ura to wał na sze ma łżeń stwo. Sa kra ment i lu dzie,
któ rzy mo dli li się za nas. Mie li śmy wie lu przy ja ciół, któ rzy by li oso -
ba mi wie rzą cy mi. My ślę, że to nas ura to wa ło. W pew nym mo men -
cie przy szło otrzeź wie nie i stwier dzi li śmy, że roz bi te gli nia ne na czy -
nie, któ re zo sta ło z na sze go ma łżeń stwa, trze ba ja koś ra to wać. Z
dwóch przy czyn. Po pierw sze, że jest to sa kra ment, czy li jest to przy -
się ga, któ rą zło ży li śmy Pa nu Bo gu, po dru gie, że są dzie ci, któ re zo -
sta ły skrzyw dzo ne tą sy tu acją. To nie jest ta kie pro ste zle pia nie te go
gli nia ne go dzban ka, ale jest to mo żli we i z po mo cą Pa na Bo ga nam
się uda ło i je ste śmy da lej ma łżeń stwem, bar dzo szczę śli wym. Póź niej
uro dził się jesz cze Jó zio, te raz Do mi ni ka zno wu jest w cią ży. 

Gdy pa trzę z per spek ty wy cza su na to wszyst ko, co się zda rzy -
ło, to wi dzę, jak jest wa żne, że prze cież by li śmy ludź mi wie rzą cy -
mi. Na sze ma łżeń stwo za czy na ło się pięk nie, od za ko cha nia, od
wspól nej mo dli twy, od te go, że chce my Pa nu Bo gu ofia ro wać na -
sze ży cie i na gle...

W ży ciu du cho wym nie mo żna sta nąć ani się co fać, po nie waż
wte dy coś się koń czy. Mi łość do Bo ga mu si być pod sy ca na w ma ł-
żeń stwie, gdy zaś za czę li śmy się sku piać na przy ziem nych, choć wa -
żnych rze czach, ty pu pra ca, na sze pa sje, z prze ko na niem, że ka żdy
ma pra wo do te go, za czę li śmy tra cić rze czy, któ re są naj wa żniej sze.

Za zna czy łem so bie frag ment z mo je go ulu bio ne go świę te go Jo -
se Ma rii Escri vy, któ ry cy tu je św. Au gu sty na: „Je śli po wiesz dość,

184

Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:28  Page 184



je steś zgu bio ny. Sta raj się za wsze iść do przo du. Nie stój w tym sa -
mym miej scu, nie co faj się, nie zba czaj z dro gi”. To jest dla nas
wiel ka na ucz ka. To pa li wo mu si być. Nie mo żna za po mi nać, kto
jest tu taj naj wa żniej szy. Ja wie rzę, że wier ność po win na trwać aż do
śmier ci. To nie jest pięć, dzie sięć lat. Śmierć to jest coś, co koń czy
tę re la cję. Nie mo gę wy ma gać, by Do mi ni ka po mo jej śmier ci nie
wcho dzi ła w ża den in ny zwią zek. Ja sam wiem, że chy ba bym nie
wszedł, nie chciał bym. Do mi ni ka zo sta ła mi da na przez Pa na Bo -
ga.  Mi łość nie jest ak tem wo li. Nie mo żna pod jąć de cy zji, że się
czło wiek za ko cha. Na to miast sa ma mi łość jest de cy zją, jest od po -
wie dzial no ścią. Wier ność jest kon se kwen cją mi ło ści. To jest zgod -
ne z tym, co po wie dział św. Au gu styn: „Je śli Pan Bóg na pierw -
szym miej scu, to wszyst ko jest na swo im miej scu”, „ko chaj i rób,
co chcesz”, w tym zna cze niu.  Bar dzo prze pra szam za cha otycz -
ność, ale to z ner wów z po wo du roz dra pa nia tej bli zny, któ ra bo li,
mi mo że mi nę ło już pa rę lat.

Jesz cze jed na wa żna rzecz. Nie mo żna za po mnieć, że je ste śmy
bar dzo sła bi. Je że li o tym za po mi na my i ma my po czu cie, że Pan
Bóg nie jest nam po trzeb ny, że da je my so bie ra dę bez Nie go, to
jest to pierw szy krok do upad ku. Je że li do nie go doj dzie, trze ba
mieć te go świa do mość i za wie rzyć swo je ży cie Pa nu Bo gu.

Do mi ni ka Fi gur ska
Za nim tu przy szłam, za sta na -

wia łam się, po co ja tu taj przy cho -
dzę i czy w ogó le po win nam. Uzna -
łam, że jest to mój obo wią zek i
spła ta dłu gu. Mu szę świad czyć, że
dzię ki Bo gu na sze ma łżeń stwo zo -
sta ło ura to wa ne. No i cóż, to chy ba
ty le. 

By ło tak, jak Mi chał mó wił. Z
przy jem no ścią słu cha łam świa dec -
twa mło de go ma łżeń stwa. Tak też
by ło u nas. By ło bar dzo ro man tycz -
nie. Po tem przy szło ży cie co dzien -
ne. Jed no dziec ko, dru gie...
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Nie wier ność, zdra da jest czę sto spo wo do wa na ja kimś dłu go -
trwa łym kry zy sem w ma łżeń stwie i u nas rze czy wi ście ten kry zys na -
ra stał. To nie by ło tak, że to się sta ło na gle, tyl ko to po stę po wa ło.
Przy tych wszyst kich ide ałach te zwykłe rze czy, pra nie, sprzą ta nie,
go to wa nie wy da wa ło się ja kimś ba na łem, ale do kład nie z te go skła -
da ło się na sze ży cie co dzien ne. I o te ni by ba na ły za czę ło roz bi jać
się na sze ma łżeń stwo. Czu łam się nie do ce nia na.  Po pro stu źle się u
nas dzia ło. Po tem sta ło się jesz cze go rzej. By ły pró by związ ków z in -
ny mi oso ba mi, któ re pew nie w na szym mnie ma niu mia ły być ide al -
ne i in ne od te go, w ja kim trwa li śmy. Nic bar dziej złud ne go. Pew -
nie za mo ment do szli by śmy do te go sa me go mo men tu, gdzie ego -
izm bie rze gó rę i mur nie do prze bi cia po ja wił by sie zno wu. A w
ko lej nym związ ku już nie ma co li czyć na po moc z Gó ry, bo prze -
sta je my żyć we dług de ka lo gu. Uświa do mi łam so bie wte dy, że mo je
ży cie nie ma nic wspól ne go z przy się gą, któ rą zło ży łam, po dru gie,
że nie mo gę przy siąc te go żad nej in nej oso bie. Je dy ną oso bą jest
mój mąż Mi chał. Za czę ła bu dzić się we mnie świa do mość i rósł nie -
po kój, że coś źle ro bię, że idę nie tą dro gą, coś jest nie w po rząd ku.
Jed nak Pan Bóg nie zo sta wia bez po mo cy, kie dy się go pro si i na wet
z wiel kie go zła po tra fi wy pro wa dzić do bro. W na szym przy pad ku
mia ło to miej sce. Dzię ki Pa nu Bo gu i dzię ki lu dziom, któ rzy nam
po mo gli, wró ci li śmy do sie bie. Po tych do świad cze niach my ślę, że
na sze ma łżeń stwo jest te raz du żo sil niej sze. 
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Te raz też już wiem, tak jak Mi chał po wie dział, że je stem sła bym
czło wie kiem, nie mo gę so bie ufać. Nie by ło to tak, że na gle ode -
szli śmy od Bo ga. Sta wa ło się to stop nio wo. Na jed ną Mszę świę tą
nie po szli śmy, po tem na dru gą.  Dia beł nie wy łą cza świa tła, wy krę -
ca ża rów ki jed ną po dru giej, a my nie po tra fi my te go do strzec. Są
ró żne po ku sy, któ re za czy na ją unie wa żniać te uczu cia z pierw szych
lat ma łżeń stwa. 

Mi chał Cho ro siń ski
Ta kie opty mi stycz ne zda nie przy szło mi te raz na myśl. Jo se Ma -

ria mó wi, że te po pę ka ne na czy nia są du żo pięk niej sze, bo są uży -
wa ne, i że jak się je sklei, to wi dać na nich żył ki. War to za wsze wal -
czyć o ma łżeń stwo, o ro dzi nę, to jest ogrom na war tość.

Ks. Piotr Hart kie wicz
Mie li śmy już świa dec two dwu let nie go ma łżeń stwa, za ko cha ne -

go i peł ne go  en tu zja zmu, mie li śmy świa dec two dzie się cio let nie go
ma łżeń stwa po przej ściach, aż się bo ję te raz słu chać tych czter dzie -
stu trzech lat. 

Krzysz tof Ło skot
Pan Bóg nas ucho wał. Nasz pię cio let ni staż przed ma łżeń ski –

po wiem od ra zu, cho ciaż to nie mod ne – bez łó żka. My wy cho wy -
wa li śmy się przez dłu gie na rze czeń stwo na wza jem. Przed ukoń cze -
niem stu diów nie mie li śmy żad nych wa run ków ani miesz ka nia, by
się po brać. Cze ka li śmy więc, aż coś się wy da rzy i wte dy się po bie -
rze my. Czło wiek ma chęć do sto so wa nia się do dru giej oso by. Je śli
przez łó żko wcho dzi się do ma łżeń stwa, to jest to na ty le fa scy nu -
ją ce, że uspra wie dli wia my na wet za uwa żo ne wa dy dru giej oso by.
A tu roz są dek jest po trzeb ny. Je śli, na przy kład, na rze czo ny nie
mo że za cząć dnia bez pi wa, to nie jest to do bra wia do mość dla
przy szłe go ma łżeń stwa. Nie mo żna te go za stą pić sek sem, tym, że
jest do bry w łó żku.

Ja my ślę, że wier ność to jest coś, co Bóg za siał w na szym ser cu.
Nie spo tka łem mło dych lu dzi, któ rzy nie chcie li by wejść w ma ł-
żeń stwo i nie chcie li by mieć ko goś na trud ne chwi le w ży ciu, kie -
dy bę dą cho rzy lub bez ro bot ni i ten ktoś wte dy ich nie zo sta wi.
Obo jęt ne, czy są wie rzą cy czy nie wie rzą cy. Wszy scy tak chcą. Nie
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wszy scy wie rzą, że to jest mo żli we. Nie wszy scy wie rzą, że sa mi tak
po tra fią. 

Ja na roz wo dy pa trzę od dru giej stro ny. Ow szem, to jest tra -
gicz ne, że lu dzie się roz wo dzą, ale  jed nak 71% się nie roz wo dzi, a
nie wszy scy są wie rzą cy. Wie rzę, że Bóg w nich to za siał. Ja mam ła -
twiej. Mo gę so bie po wie dzieć: Chry stus na ka zał do zgon ne ma łżeń -
stwo i ja bę dę tak ro bił, i chy ba do brze na tym wyj dę. Po la tach mi
się to po twier dza. 

Wier ność to jest sta łość w mi ło ści. Mi łość to jest re ali za cja do -
bra dru giej oso by. Ja coś otrzy mu ję i coś chcę dać. Ale mi łość
uczu cio wą to mo że my mieć cią gle do ko goś in ne go. Ra no do żo ny,
a ko ło po łu dnia do se kre tar ki, któ ra jest prze pięk na i ma ta kie
kształ ty, że mnie do niej cią gnie, a  za ty dzień je stem na wy jeź dzie i
tam jest jesz cze ktoś pięk niej szy. Gdy bym miał tyl ko mi łość uczu -
cio wą, to bym był czło wie kiem nie sta łym, do ni cze go się nie na da -
ją cym. Trze ba mieć mi łość ta ką, ja ką mo żna przy rze kać w ślu bo -
wa niu ma łżeń skim. W pra cy, gdy ko goś awan so wa łem, to pa trzy -
łem na je go sy tu ację ro dzin ną. Je śli się awan su je ko goś na kie row -
ni ka ze spo łu, to do brze że by miał żo nę i dzie ci. To ja kaś gwa ran cja
sta bil no ści.
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Wier ność ja ko sta łość w mi ło ści jest nie zwy kle wa żna, bo umo -
żli wia bu do wę jed no ści ma łżeń skiej. Czy ta jąc ka te chizm, za uwa ża -
my, że ma łżeń stwo ma dwa pod sta wo we rów no rzęd ne ce le: ro dzi -
ciel stwo i  bu do wę jed no ści. O tym ro dzi ciel stwie to jest spo ro na -
pi sa ne, bo to wi dać. Są dzie ci. Ale co to jest – tak prak tycz nie na co
dzień – ta bu do wa jed no ści ma łżeń skiej, to już bar dzo trud no zna -
leźć w li te ra tu rze. Nie mo żna bu do wać jed no ści  bez wier no ści. A
jed ność jest nie zbęd na, po pierw sze, że by wy cho wać dzie ci, bo ka ż-
de z ro dzi ców by ło kształ to wa ne w in nej ro dzi nie. Do pra co wa nie
się wspól nych me tod po stę po wa nia z dzieć mi to nie zbęd na, ale
trud na i niekoń czą ca się lek cja bu do wy jed no ści ma łżeń skiej. Po
dru gie, jed ność po trzeb na jest ma łżon kom, na wet jak nie ma już
dzie ci. Bez wier no ści bu do wa jed no ści ma łżeń skiej jest nie mo żli wa.

W na uce Ko ścio ła na pierw szym miej scu jest ma łżeń stwo, a nie
wier ność pra cy. Je śli dla ko goś pra ca jest wa żniej sza, to on bę dzie
miał suk ce sy w pra cy, ale nie bę dzie miał suk ce sów w ma łżeń stwie.
Ja się zgo dzę, że mo żna od cza su do cza su po świę cić czas na ja kąś
ro bo tę, wy jaz dy, szko le nia i ma łżeń stwo po win no prze trwać ta kie
rze czy, ale za wsze trze ba się za sta no wić, po co ja to ro bię? Czy dla
ma łżeń stwa? Czy mam coś wa żniej sze go od ma łżeń stwa? Uwa żam,
że ma łżeń stwo na le ży do spraw wa żniej szych od pra cy za wo do wej.
Gdy by za wód był naj wa żniej szy, to św. Piotr  był by sze fem spół -
dziel ni ry bac kiej i ni gdy by śmy o nim nie usły sze li. 

An na Ło skot
Pa mię tam, jak traf ną de fi ni cję wier no ści usły sze li śmy od księ -

dza, któ ry bło go sła wił nasz zwią zek. Po nie waż mie li śmy je go wy -
po wiedź na gra ną na ta śmie, to po tem mo gli śmy ją so bie prze słu -
chać. Za cy tu ję, co po wie dział do mnie: „Od dzi siej sze go dnia nie
je steś dla sie bie. My śli, pra gnie nia i ma rze nia mu sisz uzgad niać w
ser cu swo im z po trze ba mi Two je go mę ża”. Uwa żam, że to jest fun -
da ment by cia wier nym. Po cząt ko wo, kie dy ana li zo wa łam te sło wa,
to wy da wa ło mi się, że ogra ni cza ją one mo ją wol ność. Mąż jest wa -
żniej szy niż ja. Ja mam my śleć o je go po trze bach, nie o swo ich. I
bu dził się we mnie bunt. Po tem przy szły mi jed nak na myśl in ne
sło wa „ko chaj bliź nie go swe go jak sie bie sa me go”, że wte dy ja bę -
dę go ko chać, kie dy bę dę wie dzia ła, cze go chcę od ży cia, kim je -
stem, bę dę mia ła po czu cie wła snej war to ści. Wte dy mo gę dać je -
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mu coś war to ścio we go. To „uzgad nia nie w ser cu swo im” ro zu -
miem ja ko słu cha nie mo je go su mie nia, po dej mo wa nie prze ze mnie
de cy zji na pod sta wie ro ze zna nia, co dla nie go jest do bre. Czy li że
ja, w swo jej peł nej wol no ści, po dej mę de cy zję, że chcę przy ka żdej
mo jej czyn no ści, przy ka żdej mo jej my śli, przy ka żdym mo im ma -
rze niu mieć w świa do mo ści py ta nie, czy to bę dzie do bre dla mo je -
go mę ża. Bę dę je mu wier na, je że li od ra na do wie czo ra bę dę mia ła
na uwa dze, czy ka żdy mój czyn jest do bry dla nie go. Wte dy go nie
zdra dzę. Je że li bę dę tak żyć, to bę dzie mi to przy no sić  sa tys fak cję
i ra dość.  Jest to trud ne, gdy się kłó ci my, gdy wy da je mi się, że mój
mąż prze sa dził i był dla mnie nie do bry. Wte dy prze kro cze nie pró -
gu wła sne go ura żo ne go „ja” jest trud ne, ale to jest ten ma ły od -
prysk Pa na Bo ga, że mo że my sie bie prze kro czyć. My mo że my nie
bu do wać na swo jej roz pa czy, tyl ko prze kro czyć ten próg i zro bić
coś do bre go.

Na stęp ną spra wą, któ rą po zna li śmy po la tach, jest ta ka, że na -
sze ma łżeń stwo jest nie tyl ko dla nas. My ma my być ob ra zem mi -
ło ści Pa na Bo ga do lu du wy bra ne go. Oze asz był wier ny nie wier nej
żo nie, któ rą po wi nien był uka mie no wać i od da lić, a bez koń ca ją
ko chał i tym da wał przy kład, jak wier ny jest Bóg swo je mu lu do wi.
W związ ku z tym na sza wier ność nie jest tyl ko dla nas.  My ma my
świad czyć o niej in nym.  

Krzysz tof Ło skot
My ślę, że nie za le żnie od te go, czy jest się wie rzą cym czy nie,

chcia ło by się, że by ten dru gi był mi wier ny. To brzmi tro chę ego -
istycz nie.  Ale mnie to też do ty czy. Ja też mam być wier ny. To so bie
przy się ga li śmy. Wier ność bie rze się ze świa dec twa. Mło dzi czę sto
nie ma ją wzor ców. Ka to li cy po win ni sta rać się być ta ki mi wzor ca -
mi, świa dec twa mi. My nie mo że my się ro zejść, choć by z te go
wzglę du, że je ste śmy ka to li ka mi. Wie my, że prze trwa my okre sy
kry zy su, tru du, bo war tość ma łżeń stwa, ja ko spo so bu  na ży cie,
jest wiel ka. 

Lu bię przy rów ny wać ma łżeń stwo do pro wa dze nia sa mo cho du.
Je że li pro wa dzę sa mo chód, mo gę być spię ty, zmę czo ny, mo gę prze -
kli nać, mo gę ostro ha mo wać, ale się nie nu dzę. Dla te go strasz nie się
dzi wię, że ktoś mo że się w ma łżeń stwie nu dzić. We dług mnie nu -
dzić się mo że tyl ko ktoś, kto nie „pro wa dzi” ma łżeń stwa. Jest pa sa -
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że rem we wła snym ma łżeń stwie/sa mo cho dzie. Gdy dro ga rzu ca
nim na za krę tach, chęt nie by wy siadł, czy li roz wiódł się. Nie mo żna
być pa sa że rem w ma łżeń stwie, tyl ko kie row cą. Ow szem, gdy jest
dwóch kie row ców, jest sztu ką skrę cić w od po wied nią stro nę. Sa -
mo chód na szych ma łżeństw ma dwie kie row ni ce i trze ba uzgad -
niać, jak skrę cić i w któ rą stro nę. Jest to isto ta ma łżeń stwa. Tak sta -
ra my się to trak to wać. To, że je ste śmy  wku rze ni, cza sem coś się
nam nie uda, to nic, na stęp nym ra zem bę dzie le piej, ale to ni gdy nie
jest nud ne. Cza sem sły szę re cep tę, by ma łżon ko wie sta ra li się czymś
na wza jem za ska ki wać. Czy pro wa dząc sa mo chód, ktoś chce być za -
sko czo ny? Na pew no nie, ale to się zda rza. Ja dę po wo li i na mak sa
uwa żam, ale wje żdżam w dziu rę, ury wa mi się re sor, jest wy pa dek
na tra sie.  I w ma łżeń stwie ró żne są przy pad ki. Nie ma ma łżeń stwa
ge nial ne go, ale za wsze mo żna sta rać się ro bić wszyst ko le piej. Dla -
te go nie ro zu miem, jak mo żna nu dzić się w ma łżeń stwie.

Ks. Piotr Hart kie wicz
My czę sto zmie nia my sa mo cho dy na lep szy mo del.

Krzysz tof Ło skot
Jest to rze czy wi ście po pu lar ne w przy pad ku sa mo cho du czy

pra cy. Nie ste ty, cza sem rów nież w na szych związ kach. Pra cę mo -
żna zmie nić, żo ny nie na le ży, to jest kwe stia wia ry i nie ro ze rwal no -
ści sa kra men tu. Ślub cy wil ny, któ ry nie za kła da do zgon no ści, do -
pusz cza zmia nę ma łżeń stwa, czy li sa mo cho du. Ja się zwią za łem z
jed ną fir mą. Wie rzę Chry stu so wi, że tak jest naj le piej i z wie kiem
mam co raz wię cej ar gu men tów, że tak rze czy wi ście jest.

Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Je ste śmy 50 lat po ślu bie. My ślę, że na szym ma łżeń skim suk ce -

sem by ło to, że mi mo że cza sem kłót nie na sze by ły ostre, ni gdy nie
mie li śmy ani jed ne go „ci che go dnia”. Je śli czło wiek na se rio trak -
tu je to, co mó wi, i kie dy wie czo rem od ma wia Mo dli twę Pań ską i
pro si Bo ga „od puść nam na sze wi ny, ja ko i my od pusz cza my na -
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szym wi no waj com”, to nie mo że nie od pu ścić swo je mu wi no waj cy,
któ rym jest ma łżo nek. To by ło dla nas oczy wi ste. 

Dru ga spra wa to trak to wa nie na se rio przy się gi ma łżeń skiej. Je -
że li ją się tak trak tu je, to w kon flik ty ma łżeń skie nie wcho dzi się
zbyt głę bo ko. Sta le to wa rzy szy nam świa do mość, że bę dzie my mu -
sie li się wy co fać, prze pro sić. W związ ku z tym ogra ni czam ostre
wy po wie dzi w sto sun ku do mę ża, bo mu si my trwać w na szym ma ł-
żeń stwie. A po nad to na sze trwa nie mu si być mi łe dla wszyst kich.
To jest na sze prze sła nie, któ re da je my na szym dzie ciom. To jest
nasz mo del na ży cie w ma łżeń stwie. Go rą co go po le ca my.

Zbi gniew Wi tec ki
Chciał bym się od nieść do do zgon no ści wier no ści ma łżeń skiej. 
Kie dy czter dzie ści lat te mu ślu bo wa łem ma łżeń ską wier ność

mo jej żo nie, przed sta wia -
łem w mo dli twie swo je
oba wy: „Pa nie Bo że, znam
sie bie, ona jest mo ją
pierw szą i je dy ną ko bie tą,
pod ję li śmy współ ży cie po
ślu bie, ale ja nie je stem w
sta nie za gwa ran to wać, że
bę dę jej wier ny do koń ca
ży cia”. I da lej mo dli łem
się tak: „Bę dę sta rał się
uni kać po kus, bę dę sta rał
się do cho wać wier no ści
swo jej żo nie, ale wte dy,
gdy już sam nie bę dę kon -
tro lo wał swo ich my śli i re -

ak cji, to upo wa żniam Cie bie, byś Ty zro bił coś, bym tej wier no ści
do cho wał”. No i pa rę ta kich sy tu acji by ło. Nie za wi nio nych. Ale
wte dy ob rót sy tu acji był ta ki, że do zdra dy ni gdy nie do szło. Chwa -
ła Pa nu, że On jest wier ny i że mnie chro nił. Bez Je go po mo cy by -
ło by nie mo żli we, że by tę wier ność za cho wać. 

Ka ro li na Le ni kow ska
Pan Krzysz tof po rów nał ży cie w ma łżeń stwie do pro wa dze nia sa -

mo cho du. Ja bym po rów na ła ma łżeń stwo do ogro du, któ ry trze ba

Zbigniew Witecki, obok Andrzej Dowgiałło 
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pie lę gno wać, bo pod czas pro wa dze nia sa mo chodu na dłu gich tra -
sach wkra da się zmę cze nie, a te go w obu przy pad kach trze ba uni kać. 

Krzysz tof Ło skot
Ma łżeń stwo mo żna też przy rów nać do do mu, o któ ry się dba,

czy ści, re pe ru je, pod pie ra, wsta wia zbi te szy by w okna i drzwi.
Ład nie ma wy glą dać i ma być wy god ny. Tak by ło w na szym ma ł-
żeń stwie, bo my śmy o nie dba li. 

Ale mo że być i od wrot nie. By łem w opusz czo nych go spo dar -
stwach PGR -owskich. Pra cow ni cy do sta wa li miesz ka nie, ale dbał
o nie PGR, a nie oni sa mi. Kie dy PGR upadł, a szy by się zbi ły, to
ga cia mi za sła nia li okna, a cha łu pa wy glą da ła go rzej niż chlew. Mo -
gła się za wa lić. Na sze ma łżeń stwa też tak mo gą wy glą dać. Po tem
się dzi wi my, jak to mo gło się stać. 

Je śli czło wiek cho dzi po wy so kich gó rach, na ra ża ży cie dla
pięk nych wi do ków, nie ma pra wa wejść w zwią zek ma łżeń ski. Ta -
kie jest mo je zda nie. Mo żna być księ dzem, mo żna po świę cać się
cał ko wi cie ró żnym pa sjom i za in te re so wa niom, ale wte dy nie mo -
żna być mę żem. Je że li ry zy ku ję ży cie dla pięk nych wi do ków i wła -
snych prze żyć, to nie wol no mi na ra żać żo ny, że nie wró cę z wy pra -
wy i ona zo sta nie wdo wą. To brak od po wie dzial no ści. 
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Ks. Piotr Hart kie wicz
Ob ser wu ję ma łżeń stwa na ró żnych eta pach ich ży cia. To wa rzy -

szę na rze czo nym, gdy przy cho dzą do kan ce la rii pa ra fial nej z za -
mia rem pod ję cia de cy zji o ślu bie, a po tem na ró żnych eta pach ich
ma łżeń skie go ży cia. Zau wa ży łem ta ką pra wi dło wość: przed ślu -
bem zwią zek dwoj ga lu dzi wy da je mi się o wie le in ten syw niej szy
niż po ślu bie. Wi dać to na wet w uży wa nym słow nic twie. Kie dy ob -
ser wu ję za ko cha nych przed ślu bem, to sły szę, że ilość czu łych  słó -
wek na okre śle nie sie bie na wza jem jest nie po rów ny wal nie więk sza
niż po tem.  Na rze czo ny czy na rze czo na przed ślu bem to „musz -
ka”, „żab cia”, „ro ba czek”  i wie le in nych. Po ślu bie czę sto te zwie -
rzę ta ro sną i za mie nia ją się na „mał pę”, „świ nię”, „kro wę”. 

Dru ga rzecz, któ rą za ob ser wo wa łem, to ta ka, że przed ślu bem
lu dzie są go to wi do nie zwy kłych po świę ceń dla swo je go na rze czo -
ne go czy na rze czo nej. Prze nieść gó ry, prze pły nąć mo rze – nie sta -
no wi pro ble mu. Wte dy pra ca, ka rie ra są nie wa żne. Bie gnie się  na
spo tka nie. Przed chwi lą skoń czy ła się rand ka, a on już do niej pi -
sze sms: „gdzie je steś, tak dłu go Cię nie wi dzia łem”. Na tym eta pie
za ko cha nia to wa rzy szy na rze czo nym wie le ro man ty zmu. Po ślu bie
ci sa mi lu dzie wpa da ją w pe wien au to ma tyzm, ru ty nę i czę sto
prze sta ją o sie bie za bie gać. 

Pa mię tam ta kie do świad cze nie dusz pa ster skie. Je den pan na -
rze kał na kry zys w je go ży ciu ma łżeń skim, a ja mu za da łem py ta -
nie: „a kie dy pan był ze swo ją żo ną na rand ce?”. „Przed ślu bem,
pro szę księ dza”. A by li dwa dzie ścia pa rę lat po ślu bie. „I ni gdy
pan nie był na rand ce z żo ną po ślu bie?”. No i za po ku tę za da łem
mu, że by po szedł z żo ną na rand kę. Póź niej mi po wie dział, że jesz -
cze nikt tak cię żkiej po ku ty mu nie za dał.  

Mo im zda niem, jest to obo wią zek cho dzić ze so bą na rand ki
po ślu bie.  Na przy kład, na łą kę z ko szy kiem peł nym  ró żnych spe -
cja łów. Trze ba dbać o atrak cyj ność tych wspól nych spo tkań. Je śli
nie bę dzie się dba ło o atrak cyj ność ma łżeń stwa, to mo gą na ho ry -
zon cie po ja wić się ele men ty atrak cyj niej sze. Czę sto się zda rza, że
mąż spo tka ko bie tę ład niej szą od swo jej żo ny, ale czy atrak cyj niej -
szą? My ślę, że to nie jest to sa mo. Atrak cyj ność fi zycz na nie wy -
czer pu je wszyst kich po zio mów atrak cyj no ści. Są in ne, któ re w ma ł-
żeń stwie trze ba roz wi jać.  Stąd mój apel, któ ry kie ru ję do ma łżon -
ków, by dba li o swo ją atrak cyj ność.  Trze ba da wać żo nie kwia ty,
wy ko ny wać drob ne mi łe ge sty, któ re na no wo po twier dza ją de cy -
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zję zło żo ną so bie przed oł ta rzem: „je steś dla mnie wa żny”, „je steś
dla mnie wy jąt ko wa”. Chciał bym, aby w tym kie run ku po szła na -
sza dys ku sja. Pań stwo mó wi li, że wier ność jest pięk na, ale trud na.
Po myśl my, co zro bić, aby by ła mo żli wa. 

Łu kasz So bie raj
Ja wró cę jesz cze do te go, co mó wił pan Krzysz tof o gó rach, o

da le kich pod ró żach, że oso ba, któ ra się po świę ca swo im pa sjom,
mo żna po wie dzieć – eks tre mal nym pa sjom, nie po win na za kła dać
ro dzi ny. Ja się z tym nie zga dzam, bo lu dzie  mu szą so bie ufać.

Gdy wy je żdżam w ce lu za ła twia nia in te re sów czy ja dę w gó ry, bo
wspi nacz ka jest mo ją pa sją,  mam wspar cie tej dru giej oso by. Ona
wspie ra mnie, a ja wspie ram ją. Dla cze go mam re zy gno wać ze swo -
jej pa sji? Z cze goś, co jest bar dzo istot ne dla mnie w ży ciu. Ro dzi -
na mo że po zwo lić roz wi nąć skrzy dła tej pa sji. Ro dzi na mo że w tym
współ uczest ni czyć. Ona mo że się do te go za pa lić. 

Krzysz tof Ło skot
Mo żna re ali zo wać pa sje, ale wy łącz nie za zgo dą dru giej oso by.

Peł ną zgo dą, nie wy mu szo ną.
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Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Zga dzam się z Krzysz to fem. Je że li czło wiek jest od po wie dzial -

ny, ma ro dzi nę, dzie ci, to nie po wi nien upra wiać spor tów eks tre -
mal nych, któ re zwięk sza ją ry zy ko śmier ci. Mia łam bra ta cio tecz ne -
go, któ ry zgi nął w cza sie wy pra wy w Hi ma la je. Wpraw dzie nie
miał for mal nie ro dzi ny, ale był zwią za ny z dziew czy ną, któ ra po je -
go śmier ci dłu go nie mo gła dojść do sie bie. 

Łu kasz So bie raj
Ży cie jest ry zy kiem. Prze ży łem kil ka wy pad ków w swo im ży -

ciu, ostat nio zde rze nie z cię ża rów ką i nikt mi nie da wał szans na
prze ży cie. Nie mo gę żyć pod klo szem. Chcę ży cie od czu wać peł ną
pier sią, bo jest ono zbyt krót kie. 

Do mi ni ka Fi gur ska
Ale to, o czym pan mó wi, to jest coś in ne go od te go, że ry zy ku -

je pan swo je ży cie świa do mie. Jest to wy sta wia nie Pa na Bo ga na
pró bę. Co in ne go jest zde rze nie  z cię ża rów ką, na któ re nie miał
pan wpły wu, a czym in nym świa do my wy bór nie bez pie czeń stwa.
Mo im zda niem, jest to czy sty ego izm. Oczy wi ście, że ka żdy ma
pra wo do swo jej pa sji, ale de cy du jąc się na ro dzi nę, mu szę na uczyć
się wy bie rać i z pew nych rze czy re zy gno wać. 

An na Ło skot
Je że li ma łżeń stwo sta wia się na pierw szym miej scu, to wszyst -

ko in ne jest na swo im miej scu i trze ba umieć zre zy gno wać z pew -
nych rze czy na rzecz do bra ma łżeń stwa. Mo żna swo ją pa sję re ali -
zo wać, je śli ma łżo nek ją ak cep tu je. Cza sem jed nak trze ba po cze -
kać wie le  lat, nim on doj rze je do ak cep ta cji mo jej pa sji. To jest
owoc mo jej mi ło ści, że ty je steś wa żniej szy niż mo ja pa sja. 

Mi chał Cho ro siń ski
Chcia łem za py tać pa na Łu ka sza, czy ma dzie ci?

Łu kasz So bie raj
W dro dze.
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Mi chał Cho ro siń ski
Do sko na le pa na ro zu miem. Do pew ne go mo men tu ży cia sko ki

na spa do chro nie, bun gee, wspi nacz ka, cho dze nie po skał kach by -
ło mo ją pa sją. Mo im ma rze niem by ło zo stać al pi ni stą. Jed nak od
cza su, kie dy za ło ży łem ro dzi nę i po ja wi ły się dzie ci, to tal nie mi się
od mie ni ło. Jak są dzie ci, to nie mo żna ry zy ko wać. Rów nież wte dy,
gdy mam od po wie dzial ność za ro dzi nę. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Nie po rów ny wał bym tych dwóch sta no wisk, bo one są wy po -

wia da ne z tro chę in ne go pu ła pu do świad cze nia ży cio we go. My ślę,
że ra cje są w jed nym i dru gim przy pad ku. Acz kol wiek w tym, co
mó wi pan Łu kasz, są ta kie ce chy, któ re cha rak te ry zu ją obec ne
mło de po ko le nie – sil ne po czu cie au to no mii. „Ja sam i wszyst ko to
dla mnie”. Tro chę jest to zwią za ne z ego izmem: bo jak to, ja nie
mam pra wa sie bie re ali zo wać!!?  Dzi siaj mło dzi lu dzie są bar dzo
uczu le ni na to, gdy ktoś im mó wi, że ma ją ja kieś ogra ni cze nia.
Mło dość nie na wi dzi ogra ni czeń. W tym, co pan mó wił wcze śniej o
pra cy, prze bi ja ło ta kie po dej ście: nie dam się ni czym ogra ni czyć.

Łu kasz So bie raj
Wszyst ko za le ży ode mnie. Za chwi lę bę dę miał na utrzy ma niu

dziec ko. Wo lę po świę cić te raz wię cej cza su na pra cę, że by póź niej
mieć więk szą swo bo dę dzia ła nia. Je śli ja nie za dbam o tę ro dzi nę,
to kto to zro bi?

Ks. Piotr Hart kie wicz
My ślę, że jak pan za trzy dzie ści lat sią dzie na miej scu na szych

go ści, to pan po wie „kur czę, ja ki ja by łem głu pi. Mia łem po czu cie,
że wszyst ko za le ży ode mnie”.

Łu kasz So bie raj
W tym wy pad ku tak jest. Mam świa do mość, że naj bli ższe mie -

sią ce mo gą być klu czo we i mnie już to bo li, że mo ja cór ka uro dzi
się za mie siąc, a ja bę dę się z nią mi jał. Ale je śli te raz te go nie zro -
bię, to mo że być jesz cze go rzej, bo mo gę stra cić pra cę, stra cić źró -
dło utrzy ma nia. Pra ca jest gwa ran tem bez pie czeń stwa, szcze gól nie
te raz, jak ro dzi na się po więk sza.
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Ka rol Wy szyń ski
Wró cę do te go, o czym wcze śniej roz ma wia li śmy. Mo je do -

świad cze nie po ka zu je, że nic nie za stą pi mo jej żo ny i dziec ka. Ka ż-
de pie nią dze, ka żdy kon trakt jest mniej wa żny od nich. Mo ja sy tu -
acja mo że być dwo ja ka: al bo się mi jam z Ka sią, al bo sta wiam so bie
gra ni ce. W kon kret ne dni nie ma mnie w pra cy. Je że li klient te go
nie re spek tu je, to trud no. Je śli splaj tu ję, to też trud no, nie uda ło
się, pój dę do in nej pra cy. Mo gę być na uczy cie lem. Za mniej sze pie -
nią dze, ale za dwa mie sią ce płat nych wa ka cji. 

Mo ja cór ka uro dzi ła się w lip cu i by łem przy po ro dzie. Te
wspo mnie nia zo sta ną mi do koń ca ży cia. To dla mnie jest wa żniej -
sze od te go, że bę dę miał su per sa mo chód, su per dom, ale cór ka za
ileś lat mi po wie: „Sta ry, ale ja cię nie znam”. 

Krzysz tof Ło skot
To jest trud ne, że my w ży ciu nie mo że my mieć jed ne go ce lu,

jed ne go za ję cia. Chcie li by śmy ro bić wie le rze czy, a nie da się ich
ro bić na raz. Ca ły pro blem po le ga na wy bo rze. De cy du je hie rar -
chia war to ści. Nie mo żna żyć tyl ko pra cą al bo tyl ko ro dzi ną, to się
mu si ku py trzy mać. Je śli mu si my z cze goś zre zy gno wać, to nie z
ro dzi ny, tyl ko z pra cy. Ksiądz Zdzi sław Woj cie chow ski pro wa dzi
od lat gru pę mę żczyzn o na zwie „40 plus”, któ rzy za ro bi li du żo
pie nię dzy, ale w ży ciu oso bi stym ró żnie im się uło ży ło. Czę sto nie
ma ją ro dzin lub z wiel kim tru dem zwal cza ją skut ki swo ich błę dów
i bra ków wo bec naj bli ższych.

Mi chał Cho ro siń ski
Chciał bym wró cić do wspo mnia ne go przez Księ dza Pio tra za -

ko cha nia przed ślu bem. Ten pierw szy okres to jest rze czy wi ście ta -
kie sza leń stwo. To jest wspa nia ły okres i na pew no po do ba się Pa -
nu Bo gu. Do pod ję cia de cy zji o ma łżeń stwie po trzeb na jest ta
odro bi na sza leń stwa. Nie szczę ście jest, je śli po kil ku la tach mam
ocho tę od no wić to sza leń stwo z kimś in nym, tym bar dziej, że w
ma łżeń stwie te okre sy sza leń stwa po wra ca ją co ja kiś czas.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Tu na sa li jest tro chę ma łżeństw, więc za dam py ta nie: ilu pa nów

ofia ro wu je czę sto kwia ty swo jej żo nie?  Bar dzo do te go za chę cam,
bo jest to bar dzo dla nas mi łe. 
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Krzysz tof Ha man
Je stem wśród nich. Co ty dzień ofia ro wu ję kwia ty mo jej żo nie.

Po ra dził mi to wie le lat te mu zna jo my ra bin.

Krzysz tof Ło skot
Pa no wie też lu bią być ob da ro wy wa ni. Nie ko niecz nie kwia ta -

mi.

Ks. Piotr Hart kie wicz
Po nie waż czas nam się koń czy, pro sił bym o krót kie pod su mo -

wa nie, w któ rym by ła by re kla ma wier no ści. Dla cze go chcę być
wier ny?

Ka rol Wy szyń ski
Wspa nia le jest czer pać z do świad cze nia in nych. Je stem pod

wiel kim wra że niem, że w świe cie ak tor skim są pa ry, któ re są wiel -
kim świa dec twem wier no ści. Ko lo ro we pi sma po ka zu ją świat cał -
ko wi cie od mien ny: ten czy tam ta są ra zem, ale za chwi lę już się
roz wo dzą. 

Chciał bym się po dzie lić  tym, jak wa żną dla nas spra wą jest, że
ma my gru pę przy ja ciół w po dob nej do na szej sy tu acji ży cio wej.
Jest to dla nas umac nia ją ce, że mo że my się co ja kiś czas spo tkać,
dzie lić się swo imi do świad cze nia mi i wspól nie się po mo dlić. Za -
chę cam do bu do wa nia grup praw dzi wych przy ja ciół.
Ka ta rzy na Wy szyń ska

Jesz cze do dam, że je śli jest się wier ny w ma łym, to ła twiej jest
za cho wać wier ność w du żym. Je śli so bie po zwa lam na ma łe od -
stęp stwa, bar dzo szyb ko upa dam. To jest ta ka rów nia po chy ła. Też
mi się wy da je, że te drob ne do wo dy mi ło ści w ma łżeń stwie, tak jak
wspo mnia ne kwia ty, są wa żne dla jed no ści i wier no ści. 

Mi chał Cho ro siń ski
Trze ba pa mię tać, że ma łżeń stwo to nie tyl ko zwią zek fi zycz ny,

ale też zwią zek du cho wy, na któ rym ka żda nie wier ność od bi ja się
sil nym pęk nię ciem. Je że li nie do trzy mu je my wier no ści, to wcze -
śniej czy póź niej to ma łżeń stwo się roz pad nie. 
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Do mi ni ka Fi gur ska
Na le ży za po bie gać, że by ni gdy, z ni kim, w ja kiej kol wiek dzie -

dzi nie nie być bli żej niż ze swo im ma łżon kiem.

Krzysz tof Ło skot
Dla mnie wier ność to jest ce cha czło wie ka, któ ry umie być sta -

ły. Wier ność to jest sta łość w mi ło ści. Ta ki czło wiek nie mu si być
pil no wa ny. W ma łżeń stwie ta cy lu dzie da ją po czu cie bez pie czeń -
stwa.

Dru ga spra wa. Wier ność w ma łżeń stwie nie tyl ko do ty czy sek -
su. Więk szą nie wier no ścią by ło by dla mnie to, gdy by mo ja ma łżon -
ka opo wia da ła o na szych sła bo ściach czy na szych ta jem ni cach ko -
mu kol wiek, np. ma mie, sio strze czy ko le żan ce.

Elżbie ta Pier ścio nek
Wier ność jest na tu ral ną sy tu acją dla sa kra men tal ne go ma łżeń -

stwa. Jest bez wa run ko wo ko niecz na, że by ma łżeń stwo ży ło, kwi tło
i przy no si ło owo ce.

W zdro wym i od po wie dzial nym związ ku wier ność nie uwie ra,
nie sta no wi pro ble mu. Jest wy ra zem sza cun ku dla współ ma łżon ka,
dla wła snej oso by i za ło żo nej ro dzi ny. Wier ność to nie ustan ne bu -
do wa nie re la cji we wszyst kich aspek tach ży cia, któ re jest prze cież
dy na micz ne.

Pod sta wą ka żde go szczę śli we go i dłu go trwa łe go związ ku jest
uczci wość, wier ność za sa dom i obo wiąz kom. W dzi siej szych cza -
sach wier ność to mia ra na sze go czło wie czeń stwa. Od czte rech
mie się cy je stem wdo wą po śp. pro fe so rze Zdzi sła wie Pier ścion ku.
Mo ja więź z mę żem od po cząt ku aż do koń ca trwa nia na sze go ma ł-
żeń stwa by ła nie zwy kła. Te raz czer pię z niej si ły do dal sze go ży cia,
już bez nie go. 

An na Ło skot
Je stem wdzięcz na mo je mu mę żo wi, że jest mi wier ny. Da je mi

to po czu cie bez pie czeń stwa, pew no ści, si łę do ży cia. Je stem mu
wdzięcz na, że by li śmy ra zem rów nież w trud nych chwi lach, któ re
wy stę po wa ły np.  przy wy cho wy wa niu na szych dzie ci, lub w cza sie
cho rób i śmier ci na szych ro dzi ców.  Trud no ści też nas łą czy ły i dzi -
siaj mo że my cie szyć się  suk ce sa mi, któ rych nie spo dzie wa li śmy
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się. Jest to ogrom na po moc dla wła sne go roz wo ju, je śli się wie, że
ma się przy so bie ko goś wier ne go. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Bar dzo ser decz nie dzię ku je my za te świa dec two z ró żnych eta -

pów na sze go ży cia. My ślę, że żad ne nie jest gor sze i żad ne nie jest
lep sze, ka żde jest wy jąt ko we. Ży czę wy trwa ło ści. 

Oso bi ście bar dzo się cie szę, kie dy mo gę ob ser wo wać lu dzi,
któ rzy trwa ją w ma łżeń skiej przy się dze. War to się wspie rać, war to
przez ta kie spo tka nia po ka zy wać, że wier ność jest wa żna.  My ślę,
że świa dec twa pań stwa, któ rzy prze ży li po czter dzie ści i pięć dzie -
siąt lat w ma łżeń stwie, są dla nas wszyst kich bar dzo wa żne. Ksiądz
Twar dow ski mó wił, że w ma łżeń stwie naj trud niej szych jest pierw -
sze pięć dzie siąt lat, póź niej to już ja koś le ci. 

Spi sał z na gra nia Mar cin Bo rzęc ki

C.d. dys ku sji uzy ska ny dro gą ko re spon den cyj ną

Ma rian na Ła cek (Au stra lia)

Wier ność
Któ raś z dziew cząt przy nio sła do aka de mi ka psy cho za ba wę.

Na bi tych dwu stro nach chy ba „Zwier cia dła” za miesz czo no se rię
py tań. Za kre śle nie jed nej z po da nych mo żli wo ści (A, B lub C) mia -
ło w efek cie dać od po wiedź na py ta nie: czy na praw dę ko cham czy
tyl ko  po pro stu je stem za ko cha na. Wy wią za ła się za go rza ła dys ku -
sja: co to zna czy ko chać i czy być za ko cha ną, to nie jest to sa mo?
Oczy wi ście, nie. By ło to bli sko 50 lat te mu.

Pa mię tam jed no z ostat nich py tań tam tej psy cho za ba wy.
Brzmia ło ono mniej wię cej tak:  Spró buj wy obra zić GO so bie za
kil ka dzie siąt lat, kie dy nie bę dzie miał gę stych wło sów, zgrab nej
syl wet ki, bę dzie cho dził po wo li i na rze kał na bó le reu ma tycz ne...
Wszyst kich mo żli wo ści od po wie dzi do kład nie nie pa mię tam, ale
wiem na pew no, że jed na z nich brzmia ła:  bę dziesz mu wte dy tak
sa mo wier na. Te raz do pie ro mnie olśni ło, że wśród po da nych
wów czas  mo żli wo ści od po wie dzi za bra kło jed nej – za kil ka dzie -
siąt lat obo je bę dzie my ta cy sa mi.
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Rze czy wi ście, kie dy pa trzę na fo to gra fie z tam tych lat, obo je
by li śmy in ni. Zmie ni li śmy się przez te la ta i to nie tyl ko fi zycz nie.
Za pa rę mie się cy bę dzie my ob cho dzić ko lej ną „okrą głą” rocz ni cę
na sze go ślu bu.

Dla mnie wier ność jest pod sta wo wym fun da men tem trwa ło ści
ma łżeń stwa. Cho dzi tu nie tyl ko o wier ność fi zycz ną, w zna cze niu
sek su al nym, tę naj bar dziej oczy wi stą, wręcz na ma cal ną.  Cho dzi o
ca ło kształt wier no ści wszyst kie mu, co ta dru ga oso ba re pre zen tu -
je.  Wier no ści so bie, swo je mu uczu ciu, wier no ści tej fa scy na cji, ja -
ką da rzy li śmy sie bie na wza jem na po cząt ku na szej zna jo mo ści. I w
tym tkwi chy ba pod sta wo wa ró żni ca mię dzy mi ło ścią a za ko cha -
niem się. Je śli ta pierw sza fa scy na cja nie prze ro dzi się w praw dzi -
wą, głę bo ką mi łość, wów czas nie zwy kle trud no jest się wy strzec
zdra dy. Bo zdra da to po szu ki wa nie no wej fa scy na cji. Na wet po -
cząt ko wo nie win ny flirt da je po czu cie, że ko muś się jesz cze po do -
bam, a on/ona w do mu te go nie do strze ga.

Wier ność to szcze gól ne wy czu le nie na po trze by tej dru giej oso -
by. To bez u stan na dba łość o to, aby się od sie bie nie od da lić, nie
za cząć cho dzić ka żde wła sny mi dro ga mi. Współ cze sny świat ota -
cza nas ty lu po ku sa mi. Trze ba bez prze rwy mieć się na bacz no ści.

Kie dy pod czas nie dziel nej Mszy świę tej po da je my so bie rę ce na
znak po ko ju, kie dy na se kun dę spo ty ka my się wzro kiem, na bie ra -
my obo je pew no ści, że mo że my bez oba wy za cząć ko lej ny ty dzień
wspól ne go ży cia.

A gdy by się zdra da przy da rzy ła? Trud no mi teo re ty zo wać, ale
ja bym wal czy ła o mo ją mi łość. Nie po zwo li ła bym so bie w tak bła -
hy spo sób wy drzeć te go, co dla mnie naj cen niej sze. My ślę, że po -
tra fi ła bym prze ba czyć, ale mia ła bym się moc no na bacz no ści. Ka ż-
dy naj drob niej szy sy gnał mo bi li zo wał by mnie do chu cha nia na na -
szą mi łość jak na coś naj cen niej sze go, ale bar dzo kru che go. Dla te -
go, aby nie do pu ścić do zdra dy, nie wy star czy stać z wał kiem w
ocze ki wa niu na spóź nia ją ce go się mę ża. Na wet nie wol no te go ro -
bić. Trze ba po le ro wać ka żdą ozna kę mi ło ści, aby lśni ła swo im ory -
gi nal nym bla skiem. Nie mo żna do pu ścić, że by spo wsze dnia ła, że -
by za śnie dzia ła, że by się roz pły nę ła, roz my ła w sier mię żnej nie raz
co dzien no ści. 
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Ja cek My ciel ski (Wło chy)
To opo wieść mo je go zna jo me go Hen ka.
Sal ly jest in te li gent ną blon dyn ką w peł ni ko bie cej doj rza ło ści.

Henk, bę dąc na de le ga cji, spo tkał ją w ho lu gwiazd ko we go ho te lu
w dro dze na ko la cję.  Oby dwo je są  in ży nie ra mi w tej sa mej fir mie,
ona w Ame ry ce, on w Ho lan dii. W ubie głych la tach kil ka krot nie
wi dzie li się na de ba tach tech nicz nych i mie li po dob ne sta no wi ska,
co ich nie wąt pli wie zbli ży ło. Ucie szy li się ze spo tka nia. Henk –
rzecz ja sna – za pro sił Sal ly do swo je go sto li ka. Me nu ele ganc kie,
ob słu ga na me dal, jest uro czo. Geo r ge – gi ta rzy sta ba so wy, na po -
dium o dwa kro ki, śpie wa czu le an giel ską wer sję La vie en ro se.
Sal ly opo wia da  wy da rze nia ostat nich mie się cy: suk ce sy za wo do -
we,  pro ble my ro dzin ne (obo je ma ją do ra sta ją ce dzie ci) i kło po ty z
mę żem – od nie daw na ży ją w se pa ra cji... Henk słu cha ze zro zu mie -
niem i  prze ję ciem. Wi no sma ku je. Ona jest o kil ka set ki lo me trów
od do mu, on o kil ka ty się cy:  sa fe di stan ce... Po ko je ma ją na tym sa -
mym pię trze... 

No i co da lej?? – py tam. Trud no mi so bie wy obra zić, że Henk
pod wpły wem chwi li zdra dził swo ją mi łą żo nę (któ rą do brze
znam) i te raz mi to wszyst ko bez za że no wa nia  opo wia da. 

Otóż ura to wa ła go obiet ni ca (któ rą dał sam so bie), że ni gdy nie
wej dzie do cu dze go łó żka pod wpły wem chwi li, za uro cze nia, al ko -
ho lu, przy pad ku. I ja koś  uda ło mu się do trzy mać  sło wa. Po że gna -
li się mi ło w drzwiach re stau ra cji: „Sal ly, ty mu sisz ju tro wcze śnie
je chać na lot ni sko, ja mu szę jesz cze przy go to wać  ju trzej sze wy stą -
pie nie ... Do bra noc !”  (Nie od pro wa dził Sal ly na pię tro, choć ser -
ce bo la ło!).

Za pa mię ta łem tę opo wieść i jej prze sła nie. Ile dra ma tów, ile
kom pli ka cji ży cio wych za czy na się nie win nie, przy pad kiem! Ile
ma łżeństw się wa li, ile ży cio ry sów się kom pli ku je! Mo że war to
unie za le żnić się od ta kich przy pad ków, od śle pe go lo su? Przy kła -
dem Hen ka.
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Czy słu cham gło su su mie nia?
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Cy ta ty

List pa ster ski Epi sko pa tu Pol ski, Su mie nie dro go wska zem 
czło wie czeń stwa (frag men ty)

Do za sad ni czych wy zwań współ cze sne go Po la ka na le ży tro ska
o oca le nie pra wo ści ludz kich su mień. Tro ska o ludz kie su mie nia
jest jed nym z za sad ni czych zna ków pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II. Jej
szcze gól nym wy ra zem by ła po da ro wa na Ko ścio ło wi przed 10 la ty
en cy kli ka Ve ri ta tis splen dor, w któ rej wie le uwa gi po świę ca Pa pież
te ma to wi ludz kie go su mie nia. 

Ży cie ka żdej spo łecz no ści, w ce lu wła ści we go roz wo ju, do ma -
ga się lu dzi o pra wym su mie niu. Ta kich lu dzi po trze ba na ka żdym
od cin ku ży cia spo łecz ne go. „Ja kże wa żne jest – pod kre ślał Oj ciec
Świę ty w Sko czo wie – aby na sze su mie nia by ły pra we, aby ich osą -
dy opar te by ły na praw dzie, aby do bro na zy wa ły do brem, a zło
złem. (...) Naj bar dziej pod sta wo wym pro ble mem na szej Oj czy zny
po zo sta je spra wa ła du mo ral ne go. Ten ład jest fun da men tem ży cia
ka żde go czło wie ka i ka żde go spo łe czeń stwa. Dla te go Pol ska wo ła
dzi siaj na de wszyst ko o lu dzi su mie nia”. 

„Jest wa żne – przy po mi na Ka te chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go –
by ka żdy wszedł w sie bie, aże by usły szał głos swo je go su mie nia i
szedł za nim. To po szu ki wa nie głę bi we wnętrz nej jest tym bar dziej
ko niecz ne, że ży cie czę sto nie sie ze so bą nie bez pie czeń stwo, iż
uchy la my się od wszel kiej re flek sji, za sta no wie nia się lub wej ścia w
sie bie” (1779). 

Su mie nie na to miast po zo sta je wciąż ży we: za chę ca bądź prze -
strze ga przed pod ję ciem dzia ła nia, apro bu je czyn bądź oska rża
czło wie ka po je go do ko na niu. Przed pod ję ciem czy nu osąd su mie -
nia wska zu je, czy jest on pod po rząd ko wa ny do bru czy też nie. Mó -
wi my wów czas, że su mie nie na kła nia, za chę ca, czy na wet zo bo wią -
zu je do wy ko na nia cze goś. Po speł nie niu czy nu głos su mie nia wy -
da je osąd apro bu ją cy, mó wi my wów czas o spo koj nym su mie niu.
Gdy na to miast war tość mo ral na czy nu by ła ne ga tyw na, su mie nie
re agu je dez apro ba tą, czło wiek do świad cza sta nu wy rzu tów su mie -
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nia, któ re wo ła z mo cą bi blij ne go pro ro ka Na ta na, wy po mi na ją ce -
go kró lo wi Da wi do wi je go grzech: „Ty je steś tym czło wie kiem,
któ ry zgrze szył” (2 Sm 12, 7).

Od dzie le nie ży cia od re li gii i od za sad mo ral nych pro wa dzi do
per mi sy wi zmu mo ral ne go, czy li po sta wy zwal nia nia się z obo wiąz -
ków i od rzu ca nia za sad wy ma ga ją cych ja kie go kol wiek wy sił ku i
tru du. Dzi siaj uwi dacz nia się to mię dzy in ny mi w dzie dzi nie ety ki
sek su al nej. Jest to swe go ro dza ju ob ni ża nie wy ma gań w po sta wach
i za cho wa niach w du chu rze ko me go po sza no wa nia „praw” czło -
wie ka. Wy da je się, że ta ide olo gia wcho dzi w skład wiel kie go pro -
gra mu neo mark si zmu i post mo der ni zmu, we dług któ rych ca ła rze -
czy wi stość win na być po zba wio na ocen mo ral nych – win na być
„od mo ral nio na”, etycz nie zneu tra li zo wa na – sło wem sa mo wol na.
Czło wiek dzi siaj bar dzo czę sto chce być nor mą dla sie bie, nie w
sen sie kie ro wa nia się wła snym su mie niem zgod nie z obiek tyw ny mi
praw da mi mo ral ny mi, lecz na pod sta wie do bie ra nia so bie za sad w
za le żno ści od ak tu al nych upodo bań i po trzeb. Do war to ści i norm
pod cho dzi się wy biór czo za le żnie od te go, czy kie ro wa nie się ni mi
bę dzie opła cal ne, przy no sząc ko rzy ści czy stra ty. 

Be ne dykt XVI, Gdy czło wiek po stę pu je wbrew su mie niu, 
ra ni sa me go sie bie. 

(26 lu te go 2011, frag men ty)

W su mie niu ca ły czło wiek – ro zum, uczu cia, wo la – re ali zu je
swo je po wo ła nie do do bra, tak że wy bór do bra lub zła w kon kret -
nych sy tu acjach ży cio wych głę bo ko na zna cza oso bę ludz ką w ka -
żdym aspek cie jej ist nie nia. Ca ły czło wiek w isto cie zo sta je zra nio -
ny, kie dy je go po stę po wa nie jest sprzecz ne z gło sem wła sne go su -
mie nia. Jed na kże na wet wte dy, kie dy czło wiek od rzu ca praw dę i
do bro, któ re pro po nu je mu Stwór ca, Bóg go nie opusz cza, lecz
wła śnie przez głos su mie nia na dal go szu ka i prze ma wia do nie go,
aże by uznał błąd i otwo rzył się na Bo że mi ło sier dzie, zdol ne ule -
czyć ka żdą ra nę. 

W szcze gól no ści le ka rze nie mo gą uchy lać się od po wa żne go
obo wiąz ku obro ny przed oszu ki wa niem su mie nia licz nych ko biet,
któ re są dzą, że usu nię cie cią ży po zwo li im roz wią zać pro ble my ro -
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dzin ne, eko no micz ne, spo łecz ne czy pro ble my zdro wot ne swo je go
dziec ka. Zwłasz cza w tym ostat nim przy pad ku ko bie ta czę sto by -
wa prze ko ny wa na, nie kie dy wła śnie przez le ka rzy, że abor cja jest
nie tyl ko mo ral nie do zwo lo nym wy bo rem, ale wręcz że abor cja jest
ko niecz nym dzia ła niem „te ra peu tycz nym”, po zwa la ją cym za osz -
czę dzić dziec ku i je go ro dzi nie cier pień, a spo łe czeń stwu „nie spra -
wie dli we go” cię ża ru. W ob li czu kul tu ry, któ rą ce chu je za nik po -
czu cia sen su ży cia, w któ rej znacz nie osła bło po wszech ne po strze -
ga nie mo ral nej po wa gi abor cji oraz in ne go ro dza ju za ma chów na
ży cie ludz kie, od le ka rzy wy ma ga się, by ze szcze gól ną nie złom no -
ścią po twier dza li, że abor cja ni cze go nie roz wią zu je, lecz za bi ja
dziec ko, nisz czy ko bie tę i za śle pia su mie nie oj ca dziec ka, ruj nu jąc
czę sto ży cie ro dzin ne. 
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KON WER SA TO RIUM LV
(21 kwiet nia 2012)

Czy słu cham gło su su mie nia?

Pro wa dzą cy: ks. Wło dzi mierz Kwie ciń ski, Zo fia Ra taj ska (hi sto ryk
i kry tyk sztu ki) i Sła wo mir Ra taj ski (na uczy ciel aka de mic ki, ar ty sta
ma larz, dy plo ma ta), Ali cja Wę go rzew ska -Whi skerd (śpie wacz ka
ope ro wa, pre zes fun da cji Start Smart) i Pe ter Whi skerd -Wę go -
rzew ski (fi nan si sta).

Ks. Wło dzi mierz Kwie ciń ski 
Niech bę dzie po chwa lo ny Je zus Chry stus. Roz po czą łem jak

przy sta ło na księ dza, te raz przej mę ro lę pro wa dzą ce go: wi tam ser -
decz nie wszyst kich obec nych na tym Kon wer sa to rium. Dzi siaj po -
sta wio no nam py ta nie, na któ re mo żna udzie lić pro stej od po wie -
dzi, ale przy pusz czam, że od po wiedź nie bę dzie ta ka pro sta. „Czy
słu cham gło su su mie nia?” Oczy wi ście ka żdy z nas od po wie „tak”,
bo jak mo żna nie żyć w zgo dzie z wła snym su mie niem.  Ale my ślę,
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że war to się za sta no wić, czym jest su mie nie? Co ma my na my śli i
ja ki wpływ na mo je ży cie ma su mie nie? My ślę, że za pro sze ni tu go -
ście, któ rzy się za chwi lę przed sta wią, po mo gą nam iść tro pem
tych py tań, a ra czej tro pem od po wie dzi na te py ta nia.

Dzi siej sze kon wer sa to rium po pro wa dzę w za stęp stwie księ dza
pro bosz cza – księ dza Ada ma Zel gi. Mam na dzie ję, że nie spla mię

wy ro bio nej do brej opi nii o tych spo tka niach, pro wa dzo nych zwy -
kle przez księ dza Ada ma. 

Zacz nę od te go, czym jest su mie nie, dla cze go ma my się nim kie -
ro wać i ja ki ono mo że mieć wpływ na na sze ży cie. Nie jest to po ję cie
chrze ści jań skie, chrze ści jań stwo tyl ko je nie ja ko za anek to wa ło. Jest
to po ję cie, któ re zro dzi ło się w fi lo zo fii grec kiej, zo sta ło prze ję te na -
stęp nie przez ła ci nę. Naj kró cej mo żna  byłoby po wie dzieć, że su mie -
nie jest to we wnętrz ny głos, we wnętrz ny na kaz lub za kaz. W ję zy ku
grec kim su mie nie ozna cza do słow nie współ -wi dze nie, czy li że na
coś pa trzy my z ró żnych punk tów wi dze nia i oce nia my ja ko pew ną
nor mę po stę po wa nia. Ła ci na okre śla ten ter min ja ko współ -wie dza,
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czy li ma my po ło żo ny ak cent ra czej na zna jo mość. W za sa dzie cho -
dzi o to, że ten głos we wnętrz ny ma my skie ro wać ku praw dzie i do -
bru. To po ję cie prze ję te przez chrze ści jań stwo już się bar dzo do brze
za do mo wi ło w teo lo gii, ale ta kże w ofi cjal nym na ucza niu Ko ścio ła.
War to so bie przy po mnieć w tym miej scu cho cia żby ostat ni So bór
Wa ty kań ski II, Kon sty tu cję Dusz pa ster ską o Ko ście le w świe cie
współ cze snym oraz otrzy ma ny tekst z na ucza nia Ja na Paw ła II. En -
cy kli ka Ve ri ta tis Splen dor jest w ca ło ści po świę co na tej te ma ty ce.

Za tem na py ta nie po sta wio ne w ty tu le „czy słu cham gło su su -
mie nia?” ka żdy z nas praw do po dob nie od po wie dział by „tak”. Po -
zo sta je jed nak py ta nie, czy i jak ono wpły wa na na sze ży cie. 

Ali cja Wę go rzew ska -Whi skerd 
Kie dy pa ni Pro fe sor za pro si ła mnie do udzia łu w tym Kon wer -

sa to rium, po my śla łam, że to jest bar dzo do bry mo ment, że by zro -
bić ra chu nek su mie nia ze swo je go ży cia. Za czy na łam przy po mi nać
so bie ró żne mo men ty, kie dy su mie nie gra ło zna czą cą ro lę. Uro dzi -
łam się w Szcze ci nie i wy cho wa łam w ka to lic kiej ro dzi nie, któ ra
przy by ła ze wscho du, z Wil na. Głos głę bo kiej ety ki ro dzin nej i czy -
nie nia do bra na oko ło by ło dla mnie bar dzo wa żne. Na to miast póź -
niej, kie dy za czę łam pod ró żo wać, za czę łam stu dio wać, za czę łam
swo ją ka rie rę, przy cho dzi ło mi czę sto na myśl, że mo ja ro dzi na ni -
cze go mnie nie na uczy ła, że ten głos we wnętrz ny czy nie nia do bra,
by cia fa ir w wie lu sy tu acjach nie pro wa dzi mnie do za ło żo ne go ce -
lu. Po stę pu jąc we dług wszel kich za sad ety ki wy nie sio nych z do mu
i ob ser wu jąc oto cze nie, wi dzia łam wy raź nie, że do te go, do cze go
dą żę w ży ciu, dą żę w zu peł nie in nym sty lu i in ny mi dro ga mi. Za -
sta na wia łam się wte dy, jak osią gnąć za ło żo ny cel, nie idąc na kom -
pro mis z sa mą so bą. Oczy wi ście za ję ło mi to du żo, bar dzo du żo
cza su. By ło tak, że wszy scy już ucie ka li do przo du, a ja sta łam w
tym sa mym miej scu i za sta na wia łam się, dla cze go po stę pu jąc do -
brze w ży ciu, nie mo gę się roz wi jać w ten spo sób, w ja ki chcę,
szcze gól nie wi dząc ta kie za cho wa nia, któ re świad czy ły, że lu dzie
mi mo że sły szą swój głos su mie nia, po stę pu ją ab so lut nie wbrew
nie mu. Póź niej stwier dzi łam, że jed nak po zo sta nę out si der ką i pój -
dę swo ją dro gą w ży ciu, słu cha jąc wła śnie gło su su mie nia, nie idąc
na kom pro mis z ota cza ją cym mnie świa tem. 
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Na po cząt ku tej dro gi czu łam się sła ba. My śla łam, że wszy scy
są mą drzej si, in te li gent niej si, bar dziej uta len to wa ni, a ja sto ję w ta -
kim punk cie ży cia, gdzie mu szę o wszyst ko wal czyć. Kie dy jed nak
pa trzę z per spek ty wy cza su, to wi dzę, że to, co by ło mo ją sła bo -
ścią, dzi siaj  oka za ło się mo ją si łą. Idąc w ży ciu dłu gi mi i okrę żny -
mi dro ga mi, do szłam do ta kie go punk tu, gdzie czu ję się bar dzo
do brze sa ma ze so bą, z tym, co ro bię dla sie bie, dla swo je go roz -
wo ju i z tym, co ro bię dla in nych. Nie mó wiąc te go gło śno, ży jąc, a
przy naj mniej sta ra jąc się żyć we dług Pi sma Świę te go i przy ka zań. 

Oczy wi ście je stem sła bym czło wie kiem, cią gle zda rza ją mi się
wpad ki, sła bo ści, po tknię cia, ale nie wy ni ka ją one z nie sły sze nia gło su
su mie nia, tyl ko ze zwy kłej ludz kiej sła bo ści. Na to miast krę go słup mo -
ral ny i mo gę po wie dzieć – wia ra, o któ rej lu bię bar dzo gło śno mó wić,
da ją mi si łę, a po stę po wa nie we dług za sad mo je go su mie nia, wy nie sio -
ne z cie płe go, ka to lic kie go do mu, jest pod sta wą, za sa dą mo je go ży cia.
Wie le osób, któ re zna ją mnie tyl ko z me diów i oce nia ją bar dzo po -
wierz chow nie, roz śmie sza to, kie dy mó wię, ja ką war tość ma dla mnie
ra chu nek su mie nia, któ ry ro bię przed pój ściem do spo wie dzi. 

To ta ki wstęp, pro szę księ dza. Jak pań stwo wi dzą, mam ogrom -
ną tre mę. Nie je stem wca le ta ka wy ga da na i ta ka mą dra, bo ja, tak

Alicja Węgorzewska-Whiskerd (z mikrofonem), obok ks. Włodzimierz
Kwieciński i Peter Whiskerd-Węgorzewski 
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na praw dę, by łam za wsze out si de rem. Sie dzia łam so bie ci chut ko,
za wsze gdzieś w ką cie i cze ka łam, że by in ni mnie zna leź li. Po szłam
wcze śniej do szko ły, nie ścią ga łam i nie da wa łam ni gdy ścią gać, bo
uwa ża łam, że wszy scy ma ją się uczyć i być mą drzy. 

Nie ste ty, dzi siej sze me dia kie ru ją się nie tym, co ma ją prze ka zy -
wać, tyl ko tak zwa ną oglą dal no ścią i to naj le piej  w prze dzia le wie -
ku 16-49, któ ry jest tak zwa nym po ten cja łem do za ku pów i do
prze ka zu re kla my. To jest ten prze dział, któ ry jest ob li czo ny na naj -
więk sze kon su menc kie par cie. Zau wa żam to, mię dzy in ny mi na
pod sta wie pro gra mu, w któ rym te raz bio rę udział – „Bi twa na gło -
sy”.  Prze kaz me dial ny, któ ry po wi nien być po zy tyw ny, nie jest ta -
ki. To, co się prze ka zu je w me diach, nie mo że być do bre, nie mo -
że być cie płe, nie mo że być pra we, bo wte dy jest nud ne, nie cie ka -
we i nie no śne. Wszyst ko ma się opie rać na skan da lu, na oplu wa -
niu. Gdzie jest su mie nie tych me diów? 

Gdy pa trzę na dzi siej sze me dia, wy da je mi się, że są one bar dziej
ko mu ni stycz ne niż za cza sów ko mu ni zmu, gdyż nie uwzględ nia ją w
ogó le po trzeb ludz kich. Słu żą tyl ko za spo ka ja niu naj bar dziej pry -
mi tyw nych po trzeb i utrzy my wa niu spo łe czeń stwa na naj ni ższym
po zio mie mo ral nym. Me dia nie pro wa dzą lu dzi na do brą dro gę, nie
bu dzą gło su su mie nia, a wręcz prze ciw nie – uczą pry mi ty wi zmu i
za spo ka ja nia pod sta wo wych po trzeb. W pro gra mie, o któ rym
wspo mnia łam, spo tka łam się z za rzu tem, że my je ste śmy nie cie ka -
wi w tym pro gra mie, bo za miast po dzie lić lu dzi na tych do oplu cia
i na tych  do wy chwa le nia, to my po ka zu je my sa mych do brych. Me -
dial nie jest to nie cie ka we. My ślę, że mu si my ja ko spo łe czeń stwo
po sta wić so bie py ta nie, czy to, co prze ka zu ją me dia, jest ich gło sem
su mie nia czy tyl ko gło sem ko mer cji, za spo ka ja nia po trzeb? 

Bar dzo prze ra ża mnie to, że od wo łu jąc się do np. Ru chu Pa li -
ko ta, ró żni trans sek su ali ści, ho mo sek su ali ści itp. czu ją się od rzu ce -
ni i że pró bu je się za gar nąć głos su mie nia, mó wiąc: „mu si my być
to le ran cyj ni dla tych lu dzi, mu si my dać im wszel kie pra wa”, a rów -
no cze śnie sły szę, że ste war de sa w pol skich li niach lot ni czych Lot
ma zdjąć krzy żyk, bo jest to sym bol wia ry. Gdzie jest głos su mie nia
w dru gą stro nę?  Ja w tej chwi li czu ję, że bę dąc ka to licz ką, je stem
na po zy cji od rzu co nej. Czy li ja ko ka to licz ka mu szę to le ro wać
wszyst ko i wszyst kim na wszyst ko ze zwo lić, na to miast od rzu ca się
mój punkt wi dze nia. 
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Bar dzo du żo pod ró żo wa łam, czę sto la ta łam na kon cer ty nad
Za to kę Per ską, do Ku wej tu, Ka ta ru, Bah raj nu. My śla łam wów czas
co by by ło, gdy by kul tu ra eu ro pej ska, wkra cza jąc w te re jo ny i oca -
la jąc Ku wejt po woj nie w Za to ce, ka za ła wszyst kim Ara bom zdjąć
ga la bi je i na kry cia głów. Jest to bo wiem de mon stra cja wia ry i su -
mie nie po win no im nie po zwa lać, by de mon stro wa li swo ją wia rę.
Świat idzie w tak dziw nym, nie bez piecz nym i nie do brym kie run -
ku. 

Bar dzo się cie szę, że su mie nie jest dzi siej szym te ma tem, bo w
mo men cie, kie dy na uczy my spo łe czeń stwo słu chać gło su su mie -
nia, bę dzie to pierw szy krok ku lep sze mu. 

Pe ter Whi skerd -Wę go rzew ski 
Je śli Ali cja ma tre mę, to ja, ja ko An glik – dzie się cio krot nie

więk szą. Po cząt ko wo my śla łem, że bę dę mó wić tyl ko o ro li su mie -
nia w biz ne sie, ale te raz my ślę, że naj pierw  mu szę po wie dzieć pa -
rę słów o so bie, a przede wszyst kim na wią zać do te go, co po wie -
dzia ła Ala. Znam Ali cję od dwu dzie stu lat i znam jej wąt pli wo ści,
któ re do ty czy ły od wie lu lat jej ka rie ry, wła ści wych wy bo rów i wła -
sne go roz wo ju. Prze ży wam je ra zem z nią. Wi dzę w nich in spi ra cję

Alicja Węgorzewska-Whiskerd 
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pol skich war to ści, pol skie go Ko ścio ła i Pa pie ża Ja na Paw ła II, któ -
ry jest dla mnie naj więk szym ze współ cze snych lu dzi.  

Je stem w Pol sce od dwu dzie stu lat. Uro dzi łem się w An glii.
Na zwi sko Wę go rzew ski przy ją łem na ślu bie cy wil nym z Ali cją,
kie dy jesz cze nie wie dzia łem, że bę dzie ono sław ne. Nie był to
chwyt mar ke tin go wy, ale mi łość do Ali cji. 

Mia łem ogrom ne szczę ście uro dzić się w wol nym kra ju. Dla
mnie trud no jest wy obra zić so bie, jak to by ło w Pol sce w cza sie ko -
mu ni zmu. Bab cia Ali cji prze ży ła dwie woj ny świa to we i ja ko pre -
zent do sta ła po tem re żim ko mu ni stycz ny i czę sto ta hi sto ria Pol ski
jest dla mnie po wo dem do ra chun ku su mie nia. 

Mam 56 lat i z punk tu wi dze nia za wo do we go w wie lu kra jach
już był bym wy klu czo ny, a Pol ska mi po ma ga przed łu żyć mo ją ka -
rie rę i je stem jej za to wdzięcz ny. 

By łem pro te stan tem. W ko ście le by wa łem re gu lar nie, gdyż
śpie wa łem w chó rze ja ko chło pak w wie ku 9-13 lat. Czę sto by łem
i pięt na ście ra zy w ko ście le w cią gu ty go dnia. Śpie wa łem mię dzy
in ny mi dla kró lo wej Elżbie ty i dla Ri char da Ni xo na. Ale nie ro zu -
mia łem,  co to zna czy Ko ściół, co to zna czy su mie nie. Dla mnie to
by ła pra ca. By ło nas 22 chłop ców. Chór był na bar dzo wy so kim
po zio mie, ale nie by ło po wią za nia z re li gią. W cza sie ka za nia po -
zwa la no nam czy tać wła sne ksią żki. 

Peter Whiskerd-Węgorzewski (z mikrofonem), obok Sławomir Ratajski 
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Ali cja Wę go rzew ska -Whi skerd 
Gdzież su mie nia księ dza? Do ko go by ło ka za nie? 

Pe ter Whi skerd -Wę go rzew ski 
Dla nas to by ła pra ca, za któ rą nam pła co no, bo wy ma ga no od

nas du że go wy sił ku. Na wet mie li śmy dar mo wą edu ka cję. Po tem
by wa łem w ko ście le re gu lar nie z ro dzi ca mi, ale tyl ko dla te go, że co
nie dzie la mu si my być w ko ście le.  Nasz ko ściół był mar ny. Po tem
na dzie sięć lat pra wie stra ci łem kon takt z ko ścio łem. Pa mię tam do
dziś pierw sze Bo że Na ro dze nie w Pol sce w 1993 ro ku. By łem za -
sko czo ny, ile ra zy mu sie li śmy cho dzić do ko ścio ła. Sie dzia łem
obok Ali cji kom plet nie za ko cha ny i pa trząc na nią, wi dzia łem, ja -
ka jest sku pio na i jak głę bo ko prze ży wa obec ność w ko ście le. Za -
czy na łem  wte dy ro zu mieć, co to jest czas na re flek sję i co to jest
su mie nie. Po zna łem wte dy bab cię Ali cji, któ ra by ła dla mnie wiel -
kim czło wie kiem. Ona i Jan Pa weł II mie li tę sa mą do broć na twa -
rzy i by łem prze ko na ny, że kie dy on umrze, ona już nie dłu go bę -
dzie ży ła. Trzy mie sią ce póź niej umar ła. 

Kie dy co ro ku by wa łem z Alą w Szcze ci -
nie i spo ty ka li śmy się z jej ma mą i bab cią, co -
raz le piej za czy na łem ro zu mieć, jak ko ściół
mo że mi po móc być wdzięcz nym za to, co ja
mam. Współ czu łem lu dziom, któ rzy mie li
mniej. Ma ma Ali cji ro bi ła ka rie rę mar ke tin -
go wą. Jej po ziom za wo do wy był po dob ny
do mo je go, ale ona za ra bia ła ty siąc ra zy
mniej ode mnie – dy rek tor mar ke tin gu w
Spół dziel ni Spo łem za ra biał 800 zło tych
mie sięcz nie. Re alia, któ re wi dzia łem, by ły
też po wo dem do ra chun ku su mie nia. 

I je stem bar dzo wdzięcz ny, że zna la -
złem Ko ściół w Pol sce. Nie je stem ka to li -
kiem. Tyl ko raz by łem u spo wie dzi, kie dy
na sza cór ka mia ła pierw szą Ko mu nię
świę tą. Py ta łem wte dy księ dza Ada ma
Zel gi, czy mo gę wy jąt ko wo przy jąć Ko -
mu nię i on  po zwo lił mi, ale po spo wie dzi.
Ko ściół i przede wszyst kim lu dzie są dla
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mnie in spi ra cją. Ksiądz Adam za wsze mnie py ta o mój ze spół pił ki
no żnej w An glii. Jest za wsze na bie żą co i je stem wdzięcz ny, że

mam ten mo ment co ty go dnio wy,
kie dy mam czas na re flek sję nad
su mie niem. Co zro bi łem źle, co
mo głem zro bić le piej.

Chciał bym po wie dzieć te raz
nie co na te mat su mie nia fi nan si -
stów. Mam tu taj ze so bą ksią żkę
„Sie dem na wy ków sku tecz ne go
dzia ła nia”. 

To jest ty po wa ame ry kań ska
ksią żka, któ ra pró bu je po ma gać
lu dziom w ży ciu biz ne so wym. Dla
mnie cie ka we jest to, że au tor jest
bar dzo re li gij ny. Du żo mó wi o ro li

Ko ścio ła, ale przede wszyst kim o tym, że su mie nie to jest zbiór za sad
ży cio wych. Naj lep sze przy wódz two, któ re po zna łem w ży ciu, i naj -
lep sze fir my, w których pra co wa łem, ma ją głę bo kie za sa dy mo ral ne
w po dej ściu do pra cy. Mia łem już oka zję 3 lub 4 ra zy być zwol nio -
nym i też zwal niać lu dzi. Su mie nie ma tu ro lę klu czo wą. Jest je den
bar dzo wa żny aspekt biz ne so wy, któ ry rzad ko jest do ce nia ny w Pol -
sce, to jest spój ność. Je stem ja i mój ze spół. Je że li chcę osią gnąć ja -
kieś wy ni ki, wa żne jest nie tyl ko to, co jest do bre dla mnie, ale też to,
co jest do bre dla mo je go ze spo łu. Ta ka dwu stron na spój ność w re la -
cjach biz ne so wych jest war to ścią pod sta wo wą. Su mie nie  pod po -
wia da mi, czy to, co ro bię, jest nie tyl ko dla mo je go do bra, ale też dla
ca łe go ze spo łu. Oczy wi ście cza sa mi wła ści cie le czy ak cjo na riu sze nie
są ta cy, ale w cza sie ostat nich 5-6 lat do tar ło do mnie, że bez tej spój -
no ści nie da się być do brym na żad nym kie row ni czym sta no wi sku w
biz ne sie. To mi po ma ga być do brym li de rem.

Jesz cze sło wo od no śnie do glo ba li zmu. Ja my ślę, że naj więk -
szym wy zwa niem, któ re ma my w dzi siej szym świe cie, jest in ter net
– dla te go, że on nam po zwa la wszyst ko mieć al bo po zwa la zo ba -
czyć wszyst ko, cze go nie ma my. Jest to wiel ki pro blem dla su mie -
nia, bo nie ma cza su na re flek sję. Ko ściół, gdzie wy łą cza my ko mór -
ki, jest ide al nym miej scem, że by po my śleć i zro bić ra chu nek su -
mie nia.  

Książka „7 nawyków skutecznego działania” 
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Zo fia Ra taj ska 
Je stem hi sto ry kiem i kry ty kiem sztu ki. Zaj mu ję się sztu ką

współ cze sną, pu bli ku ję ar ty ku ły o sztu ce i kul tu rze współ cze snej,
współ pra cu je z kil ko ma pi sma mi. Pra co wa łam też w ra diu i ro bię
fil my do ku men tal ne dla TV. Stąd mam więc rów nież do świad cze -
nia z me dia mi i z dzien ni ka rza mi. Dy le ma tów mo ral nych jest tu
bar dzo wie le. Wi dzia ła bym je den pod sta wo wy, od któ re go chcia -
ła bym za cząć. Je że li pi szę co kol wiek na ja ki kol wiek te mat i pod pi -
su ję to wła snym na zwi skiem, to mu szę so bie za dać py ta nie, czy pi -
szę dla te go, że by coś war to ścio we go prze ka zać, czy pi szę na swo ją
chwa łę, że by ład nie my śli sfor mu ło wać i że by, jak to się te raz
brzyd ko mó wi, „za ist nieć” w tej czy
in nej ga ze cie, że by lu dzie po wie -
dzie li „o, jak ty do brze pi szesz”.
Czy na pierw szym miej scu je stem
ja, mój in te res ja ko oso by pi szą cej,
czy war tość spra wy, dla któ rej pi -
szę? 

Wie lo krot nie mam ten dy le mat.
Je den ze zna jo mych księ ży po wie -
dział mi „wy pro stuj in ten cje”. Po -
myśl za wsze o tym, po co pi szesz. Czy
nie dla wła snej ka rie ry, że by mieć ko -
lej ny ar ty kuł, czy też, że jest to wa żne,
istot ne i ma ja kieś zna cze nie. 

W związ ku z tym, pi sząc o sztu -
ce współ cze snej, któ ra jest – mó -
wiąc w du żym skró cie i uprosz cze -
niu – przy naj mniej ze wnętrz nie,
czę sto da le ko od Bo ga, na wet cza -
sa mi prze ciw ko, sta ram się znaj do -
wać rze czy, z któ rych ar ty ści nie za -
wsze so bie zda ją spra wę lub bo ją się
przy znać, że szu ka ją cze goś wię cej. To jest ta kie nie mod ne. Współ -
cze sny ar ty sta po wi nien być zbun to wa ny, kry tycz ny wo bec rze czy -
wi sto ści, a jak je go na sta wie nie jest po zy tyw ne, a twór czość jest
opar ta na głęb szych war to ściach, to jest nie dzi siej szy. Sta ram się
za wsze zła pać te do bre ele men ty, a na wet w pra cach bar dzo kon -
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tro wer syj nych ja koś je zna leźć. Czę sto po tem ar ty ści się zga dza ją
ze mną. Sta ram się to ro bić nie na chal nie. Cza sem przy to czę ja kiś
cy tat z od po wied niej ksią żki czy my śli cie la. Nie wiem, czy to słusz -
nie ro bię czy nie, te wąt pli wo ści za wsze są, ale sta ram się brać od -
po wie dzial ność za to, co pi szę. Jest to co dzien ny dy le mat su mie nia
w przy pad ku oso by pi szą cej i to jesz cze pi szą cej o ta kich spra wach
na wskroś współ cze snych. 

I dru ga sprawa. Do świad cze nie, któ re mam z pra cy w ra diu, jest
bar dzo po dob ne. Co jest na pierw szym miej scu: ja czy war tość, któ rą
chcę przed sta wić. W pra cy z in ny mi dzien ni ka rza mi pa nu je ogrom -
na kon ku ren cja, kto do sta nie ten pro gram, ko mu się uda, kto bę dzie
mógł zro bić swo ją au dy cję. Znów jest ten sam dy le mat – ja czy in ni?
Po dob nie jak w biz ne sie. Czy współ pra cu je my ze so bą, czy wal czy my
ze so bą? Wie le ra zy mia łam do czy nie nia z ta ki mi sy tu acja mi, że je że li
nie ja cie bie, to ty mnie za ła twisz. Są to na praw dę bar dzo trud ne i po -
wa żne kwe stie. Dam przy kład po dob ne go wy bo ru su mie nia.

Pra gnę tu wspo mnieć zna jo mą, mło dą dzien ni kar kę, któ ra zo -
sta ła zwol nio na z „Rzecz po spo li tej”. Sta ła pra ca dla dzien ni ka rza
jest nie zwy kle trud ną i upra gnio ną rze czą. Więk szość pra cu je
na zle ce niach lub ja ko wol ni strzel cy. Po zwol nie niu z „Rzecz po -
spo li tej” do sta ła ró żne pro po zy cje, mię dzy in ny mi bar dzo in trat ną

Zofia Ratajska, obok Sławomir Ratajski 
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z jed ne go z pism ko lo ro wych. Po szła na roz mo wę, w cza sie któ rej
spy ta ła, czy mo gła by pi sać tak, jak jej się wy da je za słusz ne, coś
war to ścio we go, czy też to mia ła by być ta ka mia zga, jak to jest
w tych ko lo ro wych pi smach, peł na plo te czek i skan da li. Po nie waż
w cza sie roz mo wy zo rien to wa ła się, że nie mo gła by pi sać tak, jak -
by chcia ła, nie pod ję ła tej pra cy i na dal jest na lo dzie. Ma my tu taj
do czy nie nia z wy bo rem su mie nia u oso by, któ rej za le ży na pra cy,
na ka rie rze. Dla te go war to pa mię tać, że dla ta kich lu dzi pra cu ją -
cych w me diach bar dzo wa żne jest na sze wspar cie, opi nii pu blicz -
nej, czy też to, jak się za cho wu je my, jak świad czy my i jak mó wi my
pu blicz nie o tym, co jest do bre, a co złe. To wzmac nia oso by wy -
po wia da ją ce się pu blicz nie. Je śli my ujaw nia my to, ja ki mi war to -
ścia mi ży je my, to lu dzie chęt niej ujaw nia ją swo je war to ści i to do -
bro, któ re mo gli by czy nić. Po stę po wa nie zgod ne ze swo im su mie -
niem in spi ru je in nych lu dzi do po dob ne go po stę po wa nia.

Sła wo mir Ra taj ski 
Praw dę mó wiąc, nie wiem, od cze go za cząć. Po ru szo no tu już

wie le wąt ków i to w ró żnych kon tek stach. Jed no wy da je się naj -
istot niej sze: co to zna czy dzia łać zgod nie ze swo im su mie niem?
Przede wszyst kim trze ba to su mie nie kształ to wać w so bie i ra chu -
nek su mie nia nie po wi nien być ro bio ny raz na ty dzień przy oka zji
nie dziel nej Mszy świę tej, tyl ko co dzien nie wie czo rem, że by na -
stęp ne go dnia sta rać się jesz cze le piej pra co wać ze swo im su mie -
niem. Trze ba ro bić wszyst ko, co mo żli we, zgod nie z su mie niem
ka to li ka, że by sie bie for mo wać zgod nie z tym, co prze ka zu je nam
Ko ściół ka to lic ki, a więc dbać o pra wość swo je go su mie nia. Praw -
dę mó wiąc, trze ba ufać. Na sze su mie nie jest naj istot niej szym wy -
znacz ni kiem, tyl ko trze ba sły szeć ten głos i umieć go roz po znać. 

Świat współ cze sny do star cza wie lu wy zwań na ka żdym kro ku.
Ja dzia łam w za sa dzie na sty ku ró żnych pól. Z jed nej stro ny, je stem
ar ty stą ma la rzem, a więc dzia łam w kon tek ście sztu ki współ cze snej,
gdzie pre fe ro wa ny mi ten den cja mi są te, któ re wy wo dzą się z post -
mo der ni zmu i neo mark si zmu. Ale czy to zna czy, że ma my po tę piać
tych wszyst kich ma la rzy, któ rzy chcą zdo być sła wę kie ro wa ni swo -
ją py chą, któ ra wo dzi nas na ma now ce? Czy ja nie po wi nie nem kie -
ro wać się za sa dą „mi łuj bliź nie go swe go jak sie bie sa me go” i mieć
sza cu nek do dru gie go czło wie ka ja ko do oso by i szu kać do bra w je -
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go wnę trzu i tak, jak mó wi ła Zo sia, mo ja żo na, znaj do wać do bro
tam, gdzie on so bie na wet nie zda je spra wy. Bo twór czość ar ty sty,
jak po wie dział świę ty To masz, trze ba zwią zać z je go oso bą.

Pro wa dzę rów nież za ję cia, ja ko pro fe sor, na Aka de mii Sztuk
Pięk nych, mię dzy in ny mi za ję cia se mi na ryj ne do ty czą ce es te ty ki.
Nie mo gę uczyć o es te ty ce dwu dzie ste go i dwu dzie ste go pierw sze -
go wie ku, nie ucząc post mo der ni zmu i neo mark si zmu. Ale w ja ki
spo sób to przed sta wiam? Tak, że by być w zgo dzie ze swo im su -
mie niem, a jed no cze śnie nie za my ka jąc drzwi do wie dzy, któ ra jest
nie zbęd na, że by funk cjo no wać we współ cze snym świe cie i że by
umieć roz po zna wać rze czy wi stość. Na le ży też wie dzieć, ja kim ję -
zy kiem mó wią me dia, co mó wią i co mo gą po wie dzieć i ja kie tre ści
mo gą prze ka zać. Me dia ma ją swój spe cy ficz ny ję zyk. Mo je su mie -
nie pod po wia da mi, by uczyć lu dzi ję zy ka me dial ne go, że by mo gli
wy po wie dzieć się. Jest to na stęp na kwe stia od po wie dzial no ści ka -
żde go z nas, ka żde go z ka to li ków, że by je go głos był sły sza ny, że by
ten głos do tarł do lu dzi, któ rzy nie wie dzą, że tak mo żna. W sztu -
ce współ cze snej jest wie lu ar ty stów, któ rzy nie wsty dzą się swe go
po cho dze nia in te lek tu al ne go i swo je go po cho dze nia ja ko lu dzie
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wia ry. Są lu dzie, któ rzy wy sta wia ją swo je pra ce we współ cze snych
mu ze ach i któ rzy ewi dent nie są roz po zna wa ni ja ko lu dzie nio są cy
w so bie idee opar te na za sa dach chrze ści jań skich, ale czy ktoś
o tym wie? Czy nie wrzu ca się wszyst kich do jed ne go wor ka? 

Na stęp nym mo im po lem dzia łal no ści jest dy plo ma cja, no
i w tym mo men cie już zu peł nie roz kła dam rę ce. Bo co mo że mieć
wspól ne go ar ty sta, es te tyk i dy plo ma ta? Co jest ra cją dzia łal no ści
dy plo ma ty? Czy je stem nim „ja ja ko dy plo ma ta”, czy ra cja sta nu,
czy pań stwo, któ re re pre zen tu ję? Mo że
są sy tu acje, gdzie pań stwo wy gra, w mo -
men cie kie dy ja prze gram ja ko czło wiek
– to jest praw dzi wy dy le mat. Tak jak
w fir mie py ta niem jest, czy je że li ja na ra -
żę fir mę na utra tę zy sku po to, że by wy -
grać ja ko czło wiek, czy je stem lo jal ny
i so li dar ny z pra cow ni ka mi tej fir my? 

Świat po szedł w ja kąś dziw ną stro nę
mo że dla te go wła śnie, że za po mnia no,
że by uczyć chrze ści jań skie go punk tu
wi dze nia su mie nia, nie za le żnie od kon -
tek stu współ cze sno ści. Ewan ge lia jest
prze sła niem za wsze no wym i po win ni -
śmy się za sta no wić, czy na szym wy zwa -
niem, zgod nie z su mie niem, nie jest
roz po zna wa nie obec nej rze czy wi sto ści
i uczest ni cze nie w jej kształ to wa niu?
Spro stać te mu wy zwa niu mo że my
pod wa run kiem, że su mie nie bę dzie
przez nas kształ to wa ne, że do ko na my
wy sił ku ja ko lu dzie, po to, że by na sza oso ba ja ko czło wie ka, ja ko
ka to li ka mo gła rów nież za in te re so wać in nych, któ rzy szu ka ją.
A mu szę pań stwu po wie dzieć, że w ob sza rze sztu ki, jak i dy plo ma -
cji pra wie wszy scy szu ka ją. Cho dzi tyl ko o to, że by po móc im to
od na leźć, a nie za sła niać się wsty dem, kło po ta mi z wła snym su mie -
niem, wy co fy wa niem się gdzieś w bez piecz ne schro nie nia, że by
mnie to nie do ty czy ło, że bym mógł nie za bie rać gło su. 

Je że li za bie ra się głos, to po wi nien on być na ty le prze my śla ny,
by tra fić nim do te go, któ ry do tej po ry nie miał do czy nie nia z czymś
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ta kim, a któ ry się od ra zu nie od ci na, oraz pró bo wać wpro wa dzić
swo ją myśl do obie gu me dial ne go. Sta rać się za chę cić czy to przez
dzia łal ność ar ty stycz ną, czy to przez dzia łal ność fi nan so wą, czy też
przez dzia łal ność pu bli cy stycz ną – ja ka kol wiek jest nam do stęp na.
Jest to wiel kie za da nie dla na uczy cie li. Ja ko na uczy ciel aka de mic ki
w za kre sie sztu ki, je że li sta ję przed dy le ma tem, że ktoś ro bi eks pe ry -
men ty, np. ze swo ją na go ścią i prze kra cza do pusz czal ne gra ni ce, to
py tam go, po co to ro bi. Czy dla te go, że by od na leźć coś war to ścio -
we go dla czło wie ka, czy po to tyl ko, że by za szo ko wać, po ka zu jąc za -
kres swo ich mo żli wo ści. Py tam, czy two je dzia ła nie jest dla czło wie -
ka szko dli we czy do bre. Trze ba też so bie po sta wić py ta nie, ja ki jest
cel, cze mu ma to słu żyć. Je że li ma słu żyć py sze, wła sne mu ego izmo -
wi, to na sze su mie nie mó wi, że nie jest to zgod ne z tym, co wy zna je -
my i z czym się zga dza my. Mo że to jed nak wy ni kać z mi ło ści do dru -
gie go czło wie ka, z chę ci je go po zna nia w kon tek ście współ cze sno ści.
Z te go ty pu dy le ma ta mi spo ty kam się na co dzień, a więc i z ko niecz -
no ścią zna le zie nia wła snej na nie od po wie dzi. 

Ks. Wło dzi mierz Kwie ciń ski 
My ślę, że ży je my w świe cie, w któ rym po ję cie su mie nia się zin -

dy wi du ali zo wa ło. Wspo mi nał o tym Jan Pa weł II w en cy kli ce Ve ri -
ta tis Splen dor. Pro ble ma ty ka su mie nia w te jże en cy kli ce jest bar -
dzo głę bo ka i wska zu je, że su mie nie mu si być za wsze w zgo dzie
z praw dą i wol no ścią. My ślę, że za gu bie nie mo ral ne współ cze -
snych lu dzi jest wy ni kiem kry zy su su mie nia. Kry zy su, któ ry co raz
bar dziej się ujaw nia. Po le ga on na tym, że umysł ludz ki za tra ca
zdol ność ro ze zna wa nia te go, co jest do bre, a co złe, a wo la po dą ża
śla dem pseu do war to ści czy też an ty war to ści. Ta pro ble ma ty ka co -
raz do tkli wiej do ty ka ży cia, a szcze gól nie współ cze sno ści, któ ra
w na szym kra ju ma swo je ko rze nie chrze ści jań skie. Nie bez piecz ny
wy da je się roz dźwięk, któ ry jest mię dzy tra dy cyj nym na ucza niem
Ko ścio ła na te mat su mie nia a pew ny mi po glą da mi, na wet teo lo -
gicz ny mi, któ re są roz po wszech nia ne w se mi na riach, wy dzia łach
teo lo gicz nych i w nie jed nej świą ty ni. 

Oj ciec Świę ty, bło go sła wio ny Jan Pa weł II pod kre ślał, ze su -
mie nie, że by speł nia ło swo je za da nia, mu si być nie ustan nie for mo -
wa ne w praw dzie. Wła śnie o tej for ma cji su mie nia wspo mi nał pan
Sła wo mir. Mu si my kształ to wać w so bie su mie nie, bo su mie nie to
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jest na sza osta tecz na in stan cja, któ -
ra mo że po móc osą dzić nasz kon -
kret ny czyn. Współ cze sny świat za -
gu bił nie tyl ko po ję cie su mie nia,
gło su we wnętrz ne go, ale też po ję cie
grze chu, a one są nie ro ze rwal nie ze
so bą zwią za ne. To po ję cie jest dzi -
siaj od rzu ca ne, trak to wa ne ja ko
nie wła ści we, ja ko ze wnętrz ne,
a prze cież w for ma cji cho dzi o to,
by być wra żli wym na zło i wra żli -
wym na do bro. We dług lu bel skie go
teo lo ga księ dza Bart ni ka „na miej -
scu Gol go ty roz sia dła się ety ka la -
ika niezna ją ca idei grze chu”. Tym
zda niem chciał bym spro wo ko wać
dys ku sję, jak w dzi siej szym zla icy -
zo wa nym świe cie, post mo der ni -
stycz nym, kie dy praw da i do bro
wy da je się po ję ciem su biek tyw nym,
mo że my żyć w zgo dzie z wła snym su mie niem. 

Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło 
Chcia ła bym po dzie lić się in for ma cją, któ rą dzi siaj do sta łam

pocz tą elek tro nicz ną z Au stra lii od oso by, któ ra otrzy mu je i czy ta
na bie żą co tek sty na szych Kon wer sa to riów. Oso ba ta opi su je pe -
wien przy pa dek. Mia ła zna jo mą, któ ra mia ła już dwo je dzie ci
i mię dzy ty mi dzieć mi do ko na ła kil ku abor cji. Gdy za py ta ła jej, czy
się nie ba ła, ona jej od po wie dzia ła, że oczy wi ście się ba ła i za wsze
przed abor cją od ma wia ła trzy Zdro waś Ma rio!!! Jest to chy ba do -
bry przy kład nie wy kształ co ne go su mie nia. 

Dru ga spra wa, o któ rej chcia łam po wie dzieć, to ta ka, że wra żli -
we su mie nie, któ re pod po wia da, gdzie czło wiek zbłą dził, co trze -

Włodzimierz Kwieciński
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ba po pra wić, uła twia po ro zu mie nie z in ny mi ludź mi. Zi lu stru ję to
na przy kła dzie re la cji z dzieć mi lub z wnu ka mi. Je że li w cał ko wi tej
praw dzie po tra fię z ni mi roz ma wiać, mó wiąc o swo ich ogra ni cze -
niach, po peł nio nych błę dach itp., po wo du je to, że dzie ci i wnu ki
mó wią tak sa mo praw dzi wie o so bie. To otwie ra mo żli wo ści kon -
tak tu z ni mi. Do ty czy to rów nież re la cji z in ny mi ludź mi. Wie lo -
krot nie te go do świad czy łam. Je że li w ja kiejś roz mo wie mó wię o so -
bie praw dzi wie, mó wię o swo ich mi nu sach i plu sach i dzie lę się
tym z dru gą oso bą, to ona, z po zo ru cał ko wi cie za mknię ta, otwie -
ra się i za czy na mó wić o so bie. Oczy wi ście wy ma ga to ode mnie
peł nej dys kre cji, ale bu du je głęb sze re la cje mię dzy na mi. Czę sto
jest to za czą tek póź niej szej przy jaź ni. Mo że to być drob niut ki nasz
wkład w to, aby świat sta wał się lep szy. 

Bog dan Mo tel ski 
Chciał bym od nieść się do pu bli ka to rów, któ re ma ją za za da nie

sprze dać re kla mę. Ro bi się prze rwy mię dzy re kla ma mi i pusz cza się
pro gram, al bo film, któ ry ma spo wo do wać, że lu dzie włą cza jąc ten
pro gram oglą da ją po tem re kla mę. Pro gram ten mu si być spój ny
z re kla ma mi, bo je że li prze kaz pro gra mu bę dzie, po wiedz my, że by
żyć asce tycz nie, nie ku po wać zbyt wie le, a po tem bę dzie re kla ma,
że by ku po wać, to w prze ka zie za ist nie je wy raź na sprzecz ność. Te -
go ty pu pro gra my nie ma ją więc pra wa by tu mię dzy re kla ma mi.
Z dru giej stro ny, je że li czło wiek jest do brze ufor mo wa ny, to pa trzy
na te prze ka zy z dy stan sem. Od po wie dzial ni za re kla my mu szą coś
zro bić, aby po ten cjal ny widz te go dy stan su nie miał. Trze ba zmniej -
szyć ilość czło wie ka w czło wie ku, wte dy jest ła twiej ma ni pu lo wać
i ła twiej jest sprze dać re kla mę. Czło wiek, któ ry jest ufor mo wa ny
na ni skim po zio mie, bę dzie brał za do brą mo ne tę pra wie wszyst ko. 

Mo wa by ła wcze śniej o tym, że by czło wiek ba dał ten dy stans.
W na szej rze czy wi sto ści czę sto się z tym wal czy. Uro dzi łeś się ta ki,
to ta ki je steś, trze ba się z tym po go dzić. Nie wy ma ga my, że byś
nad so bą pra co wał. Wy ma ga się, że by wszy scy by li to le ran cyj ni
wo bec ta kich lu dzi, ale nie są to le ran cyj ni wo bec nie to le ran cyj -
nych. To jest ta ki pro ces dy dak tycz ny w przed szko lu, w szko le,
w ro dzi nie. Wpły wa się ró żny mi spo so ba mi, że by ten pro ces for -
ma cyj ny był za kłó ca ny. Na przy kład, mo bil ność si ły ro bo czej. To
osła bia oczy wi ście wię zy ro dzin ne. Czło wiek ma po trze by fi zycz -
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ne, fi zjo lo gicz ne i wła śnie te re kla my ma ją je za spo ko ić. Ale są po -
trze by czło wie ka kul tu ral ne i du cho we, któ rych nie da się sprze -
dać i one są kom plet nie nie cie ka we dla re kla mo daw ców. A za spo -
ka ja nie tych po trzeb spra wia, że jest wię cej czło wie czeń stwa
w czło wie ku. 

Trze ba zwra cać uwa gę nie tyl ko na to, co jest prze ka zy wa ne,
ale ta kże jak to jest prze ka zy wa ne. Je śli są prze ka zy wa ne in for ma -
cje, to czę sto – mi mo że jest to in for ma cja praw dzi wa – w rze czy -
wi sto ści jest to tyl ko jej frag ment. Na tym po le ga ma ni pu la cja tą
in for ma cją. In for ma cja nie peł na nie jest praw dzi wa. Z dru giej stro -
ny, na przy kład in for ma cja o ostat nim wy pad ku ko le jo wym. Za py -
ta no ga piów i więk szość z nich orze kła, że win ny był ma szy ni sta.
W po da wa nej in for ma cji nie jest wa żna rze czy wi stość, fak ty, eks -
per ty zy, oce na fa chow ców – wa żna sta je się opi nia lu dzi. Po wsta je
in for ma cja: „więk szość uwa ża, że”, a jak szu ka czło wiek in for ma -
cji o fak tach, to ich nie ma. Jest tyl ko in for ma cja o opi niach, któ rą
wie lu lu dzi błęd nie uzna je za in for ma cję o fak tach.

Ur szu la Kos sow ska -Ce zak 
Chcia ła bym opo wie dzieć o kon kret nej sy tu acji, któ ra na ra zi ła

mnie na naj więk szy kon flikt su mie nia w cią gu mo jej czter dzie sto -

Bogdan Motelski (z mikrofonem) 
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let niej pra cy na uczy cie la aka de mic kie go na Wy dzia le Geo gra fii
Uni wer sy te tu War szaw skie go. Kie dy wra cam my ślą do tej sy tu acji,
to je stem pew na, że gdy bym się zna la zła w ta kiej sy tu acji po raz
dru gi, tak sa mo nie wie dzia ła bym, jak po stą pić. Mia łam dwu głos
su mie nia, po pro stu trud no mi się by ło zde cy do wać. 

By ło to już dość daw no. Pro wa dzi łam wte dy kur so wy wy kład
z me te oro lo gii na pierw szym ro ku, któ ry koń czył się eg za mi nem,
i jak to zwy kle by wa, nie wszy scy ten eg za min zda wa li. Tra fił się je -
den ta ki de li kwent, któ ry nie zdał eg za mi nu i nie zdał po praw ki.
Wte dy nie wpi sa łam mu oce ny, po wie dzia łam, że by się do uczył
i przy szedł jesz cze raz. Przy szedł dru gi raz, znów nic. Był po pro stu
bez na dziej nie tę py i nie ko mu ni ka tyw ny. On nie tyl ko nie umiał, ale
nie ro zu miał, co do nie go mó wię. W związ ku z tym, w zgo dzie ze
swo im su mie niem po sta wi łam mu dwó ję i to dwó ję tak uczci wą, jak
rzad ko kie dy. Za pa rę dni zja wi ła się u mnie je go ciot ka, za pła ka na,
za la na łza mi, z opo wie ścią, że ten chło pak, rze czy wi ście ma ły, chu -
dy i bla dy, jest sie ro tą i ona go wy cho wu je. Jed no z ro dzi ców umar -
ło w spo sób na tu ral ny, dru gie po peł ni ło sa mo bój stwo, wła śnie bar -
dzo nie daw no te mu po wie si ła się je go sio stra, a ta mo ja dwó ja ozna -
cza , że on bę dzie skre ślo ny z li sty stu den tów, czy li po pierw szym ro -
ku skoń czy ka rie rę stu denc ką. I ta ciot ka za pła ka na mnie bła ga ła,
że bym mu po sta wi ła trój kę, dla te go że ona nie wie, co się z nim sta -
nie, je że li on zo sta nie wy rzu co ny ze stu diów. Nie chcia łam brać
na swo je su mie nie te go, że mo że chło pak tar gnie się na swo je ży cie,
i po sta wi łam tę trój kę. Za strze głam jed nak, że to nie jest oce na osta -
tecz na, że za wie ra my umo wę dżen tel meń ską, że on się tej me te oro -
lo gii na uczy, przyj dzie i ten eg za min zda, że bym wie dzia ła i że by on
wie dział, że tej trój ki nie po sta wi łam mu cał kiem w pre zen cie. On
obie cał, że oczy wi ście przyj dzie. Mi nął mie siąc je den, dru gi i chło -
pak się nie po ja wił. Kie dyś go przy pad kiem spo tka łam i py tam: pa -
nie Grze siu, co z tym eg za mi nem? – Ależ tak, tak, pa mię tam, przyj -
dę. Oczy wi ście ni gdy nie przy szedł, eg za mi nu nie zdał, na wet nie
wiem, na ja ką po szedł spe cja li za cję. Wiem, że stu dia ja koś skoń czył,
mam jed nak wra że nie, że oce ny by ły też wy że bra ne i wy pła ka ne.
Trud no, nie bę dę w to dzi siaj wni ka ła. 

Zetk nę łam się z nim kil ka lat póź niej w od dzia le war szaw skim
Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, gdzie by łam człon kiem
ko mi sji re wi zyj nej, a on był, ku mo je mu zdu mie niu, se kre ta rzem.
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To by ła funk cja do syć od po wie dzial na, a ja, zna jąc je go mo żli wo -
ści in te lek tu al ne, ni gdy bym go nie po są dzi ła, że on z ta ką funk cją
da so bie ra dę. Mi mo że by łam od nie go spo ro lat star sza, on za raz
za czął do mnie po kum pel sku mó wić „pa ni Ur szu lo”. Za ci snę łam
zę by, ka den cja się skoń czy ła, wię cej czło wie ka w ży ciu nie wi dzia -
łam. Dziś wy da je mi się, że ule głam szan ta żo wi je go ciot ki. On mo -
że wca le by so bie żad nej krzyw dy nie zro bił, po szedł by na in ne
stu dia, mo że do szko ły po ma tu ral nej, zdo był by za wód na mia rę
swo ich mo żli wo ści in te lek tu al nych i je go ży cie po to czy ło by się zu -
peł nie ina czej. 

I hi sto ria dru ga. Do wnio sków, któ re po da łam wcze śniej, do -
szłam po kon tak cie z in ną na szą stu dent ką. By ła to dziew czy -
na bar dzo sła bo się uczą ca. Kie dy do szła do czwar te go ro ku, czy li
do pierw sze go ro ku spe cja li za cji, wy bra ła kli ma to lo gię. Śred nią ze
stu diów mia ła 2,7. Ona po win na być daw no wy rzu co na ze stu -
diów, tyl ko wciąż ktoś jej da wał ja kąś szan sę. Po tem za szła w cią żę,
pra co wa ła, znik nę ła ze stu diów. Mu szę jed nak pod kre ślić, że bar -
dzo przy zwo icie zwró ci ła po bra ne ma te ria ły do pra cy ma gi ster -
skiej. Nie ste ty, na le ży to do rzad ko ści. Prze wa żnie stu den ci nie -
koń czą cy stu diów zni ka ją bez od da nia po ży czo nych prac czy in -
nych ma te ria łów. Ona zna la zła się przy zwo icie. 
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Kil ka lat póź niej spo tka łam tę dziew czy nę na uli cy. Ona mnie
do brze zna ła, gdyż mia łam być opie kun ka jej pra cy ma gi ster skiej.
Po wie dzia ła mi wte dy tak: „mam wiel ki żal do władz wy dzia łu, że
mnie nie wy rzu co no po pierw szym ro ku, bo po szła bym na in ne
stu dia lub do ja kiejś cie ka wej pra cy, a tak stra ci łam pa rę lat na nie -
cie ka we dla mnie stu dia, któ rych nie skoń czy łam”. I te raz pro szę
mi po wie dzieć, czy ja sta wia jąc tę trój kę chło pa ko wi zro bi łam do -
brze czy źle.

Pe ter Whi skerd -Wę go rzew ski 
My ślę, że pa ni mia ła ra cję i po stą pi ła słusz nie – wie rzy pa ni

w do bre in ten cje lu dzi. Nie ste ty, zbyt ma ło z nas wie rzy w do bre

in ten cje, prze wa ża nie uf ność do lu dzi. Jest to efekt pol skiej hi sto -
rii. Z te go po wo du my ślę, że po stą pi ła pa ni słusz nie. 

Zo fia Ra taj ska 
Bar dzo to wa żne, co pań stwo po wie dzie li – wie rzyć w do bre

in ten cje. Mu si my się te go uczyć.
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Sła wo mir Ra taj ski
Chcia łem się od nieść do kil ku kwe stii, któ re zo sta ły tu taj po ru -

szo ne. Pan zwró cił uwa gę na jed ną rzecz. Cho dzi o te le wi zję. Me -
to dy dzia ła nia mass me diów zo sta ły opi sa ne już w la tach trzy dzie -
stych, a po tem w la tach pięć dzie sią tych fi lo zo fo wie, es te ty cy i me -
dio znaw cy opi sy wa li te me to dy do ty czą ce pierw sze go za da nia, ja -
kim by ło sprze da nie to wa ru. Wy ko rzy sta nie środ ków w ce lach
han dlo wych, czy li z zy skiem. 

I wra ca my do te go sa me go, co mó wi łem już po przed nio. Na to -
miast u nas mie li śmy szczę śli wie ten okres pro pa gan do wy za ko -
mu ni stów. Nie po rów ny wał bym tych ró żnych okre sów. Nie na -
uczy li śmy się tych re klam. Je ste śmy spo łe czeń stwem bez bron nym

wo bec bar dzo wie lu wy zwań współ cze sno ści, ja kie przy szły do nas
z fa lą świa ta, do któ re go tę sk ni li śmy. Je ste śmy nie od por ni na re kla -
mę, na ję zyk re kla my, na ję zyk współ cze snych me diów, na po ku sy
fi nan so we, na re spek to wa nie pra wa. „Czy ja dąc 50 ki lo me trów
na go dzi nę, zgod nie ze zna ka mi i ta mu jąc ruch, dzia ła my w zgo -
dzie z su mie niem, czy po win ni śmy je chać tak jak in ni? Dla te go że
więk szość spo łe czeń stwa jest na sta wio na na ła ma nie prze pi sów
dro go wych. Dla te go że więk szość spo łe czeń stwa jest na sta wio -
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na na brak re spek to wa nia au to ry te -
tu wła dzy. Czy to jest zgod ne z na -
szym su mie niem, czy nie?” 

Je ste śmy mło dym spo łe czeń -
stwem de mo kra tycz nym, od 20 lat,
ale ma my wiel ką hi sto rycz ną pa -
mięć, któ ra cza sem prze sła nia nam
współ cze sność. Czy my śle nie
o przy szło ści w su mie niu ka to li ka
jest zgod ne z je go po czu ciem ewan -
ge li za cyj nym, czy nie? Zwe ry fi ko -
wa nie na sze go su mie nia i pod ję cie
dys kur su ze swo im są sia dem, ko le -
gą, wy kła dow cą i zwró ce nie mu
uwa gi na pew ne ry sy czy nie jest na -
szym za da niem rów nież w tej chwi -
li? Bo mo że my być za do wo le ni
– „o, tak my ślą wszy scy in ni”, ale
czy to jest zgod ne z na szym su mie -

niem, któ re sta ra my się kształ to wać? Czy po czu cie praw dy to nie
jest pierw szy obo wią zek, któ ry po win ni śmy w so bie kształ to wać,
lub czy sza no wa nie au to ry te tu wła dzy, od któ re go za le ży ist nie nie
pań stwa, nie po win no być zgod ne z na szym su mie niem? Czy ko le -
ga nie miec ki po zwo lił by so bie na pew ne go ty pu wy ciecz ki w stro -
nę wła dzy, na któ re po zwa la so bie ko le ga pol ski? Po zwo li łem so -
bie na to po rów na nie w związ ku z wcze śniej szy mi wy po wie dzia mi
pań stwa, choć nie wiem, czy to jest bez piecz ne. Oba wiam się, że
nie do koń ca. Sta ram się mó wić w praw dzie, a praw da w dy plo ma -
cji to jest cu dow na war tość, o któ rej wszy scy wie dzą, ale nie
do koń ca uwa ża ją za sto sow ne mó wie nie o tym. 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło 
Na wią zu jąc do te go, co mó wi ła wcze śniej Ur szu la, za uwa żę, że

ka żdy z nas ma wie le ta kich dy le ma tów i za da je so bie py ta nie, czy
mo że za ufać, czy nie. Pa mię tam kie dyś na Uni wer sy te cie po de szła
do mnie pa ni, któ rą zna łam z ad mi ni stra cji, i spy ta ła się, czy mo gę
jej po ży czyć pew ną kwo tę pie nię dzy. Wte dy by łam mło dą asy stent -
ką, za ra bia łam nie wie le i po da na kwo ta by ła dla mnie zna czą ca.
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Wspo mnia na oso ba obie ca ła, że na na stęp ny dzień mi ją od da. Po -
ży czo nej kwo ty nie otrzy ma łam na stęp ne go dnia i oka za ło się, że ta
pa ni prze sta ła już pra co wać w ad mi ni stra cji. Po my śla łam so bie
wte dy, że nie ża łu ję swe go czy nu, ale smut no mi jest, że zo sta łam
oszu ka na. I po my śl cie so bie pań stwo, mi nął chy ba rok, mo że wię -
cej, idąc na Uni wer sy tet, wstą pi łam do ko ścio ła sióstr wi zy tek. Po -
de szła tam do mnie ta pa ni, prze pra sza jąc go rą co, że nie wy wią za -
ła się wte dy z obiet ni cy, ale by ła w bar dzo trud nej sy tu acji ma te -
rial nej i nie mia ła z cze go od dać na stęp ne go dnia, ale te raz ma i mi
od da je. Po my śla łam so bie – chwa ła Bo gu, że jej wte dy za ufa łam. 

Spo ty ka my się jed nak nie ste ty i z in ny mi sy tu acja mi. Kie dyś
przy szła do nas do do mu ja kaś ko bie ta, mó wią ca, że jest na szą są -
siad ką, że ma cho re go sy na i le karz z po go to wia ka zał jej na tych -
miast wy ku pić lek, a jej za bra kło tro chę pie nię dzy. Obie ca ła, że
od da, gdy mąż wró ci z pra cy. Nie ste ty, nie od da ła ani te go dnia, ani
w na stęp ne. To jest tro chę tak, jak mó wił zna jo my ksiądz, że da je
jał mu żnę co pią te mu że brzą ce mu, bo on nie wie, ilu że bra ków rze -
czy wi ście wy ma ga wspar cia, a resz tę zo sta wia Pa nu Bo gu, że by
przy słał w da nej chwi li tych na praw dę po trze bu ją cych. Trze ba
więc tak do te go pod cho dzić i my ślę, że ni gdy nie trze ba z za ło że -
nia uwa żać, że ktoś chce nas oszu kać. 

Ewe li na Pu lik 
Mó wi my o tym, aby słu chać su mie nia, jed nak uwa żam, że trze -

ba mieć na uwa dze to, że cza sa mi na sze su mie nie mo że cho ro wać.
Cza sa mi mo że ono po pa dać w pew ne skraj no ści lub mo że być za -
ćmio ne przez ró żne oko licz no ści: spo łecz ne, po li tycz ne lub po glą -
do we. My ślę, że o pew nych rze czach ła two jest mó wić do pie ro
wte dy, kie dy spoj rzy się na to z pew ne go dy stan su i obiek tyw nie. 

W ży ciu są pew ne sy tu acje, w któ rych czło wiek za czy na się za -
sta na wiać nad tym, czy war to jest żyć w zgo dzie z su mie niem, bo -
wiem ta kie ży cie czę sto nie przy no si wy mier nych ko rzy ści, cza sem
utrud nia zna le zie nie pra cy, zdo by cie wy ma rzo nych rze czy, od su wa
szan sę na „nor mal ne” ży cie. W dzi siej szym świe cie, nie ste ty, li czy
się to, jak czło wiek wy glą da, ja ką ma za sob ność port fe la, ja kie ma
kwa li fi ka cje, a przede wszyst kim, ja kie ma zna jo mo ści, bo bez te -
go trud no jest co kol wiek za ła twić i zdo być, mię dzy in ny mi do brą
pra cę. Oka zu je się, że ży cie w zgo dzie z su mie niem nie jest ta kie ła -
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twe, a cza sa mi nie mo żli we. Kie dy po wie my ko bie cie, któ ra ma
czwór kę czy piąt kę dzie ci i mę ża al ko ho li ka i któ ra nie ma
na chleb, aby ży ła w zgo dzie z su mie niem, co to dla tej ko bie ty tak
na praw dę zna czy?

Jan Pa weł II w ksią żce „Pa mięć i to żsa mość” pi sał, że trze ba
zda wać so bie spra wę z te go, że w ludz kiej na tu rze są skłon no ści
do do bra i do zła, a skłon ność do zła zo sta ła w nas ja ko dzie dzic -
two grze chu pier wo rod ne go. Wy da je mi się, że za po mi na my o tej
wa żnej spra wie. Mi mo że chce my być do bry mi ludź mi i po głę biać
w so bie czło wie czeń stwo i mi mo że ja ko dro go wskaz ma my przy -
ka za nia de ka lo gu, sa mi z sie bie nie wie le mo że my, bo skłon ność
do zła cza sa mi bie rze w nas gó rę. Mu si my w ta kich sy tu acjach od -
wo ły wać się do Bo ga i pro sić Go, że by uczył nas czło wie czeń stwa,
że by nas wspie rał. Wy da je mi się, że po win ni śmy sa mi pra co wać
nad swo imi sła bo ścia mi, nad swo im cha rak te rem, ale po win ni śmy
rów nież dać Bo gu szan sę dzia łać w nas tam, gdzie sa mi je ste śmy
zbyt sła bi. 

Ks. Wło dzi mierz Kwie ciń ski 
Świę ty To masz mó wił, że su mie nie jest to akt ro zu mu prak tycz -

ne go, czy li jest umie jęt no ścią roz po zna nie błę du. Świę ty To masz
sfor mu ło wał też ta ką te zę, że nie po słu szeń stwo na wet błęd ne mu
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su mie niu jest grze chem. To zna czy, że trze ba się opie rać na we -
wnętrz nym prze ko na niu, na wet je że li by ło by ono błęd ne. W teo -
lo gii mo ral nej wy ró żnia się su mie nie: sze ro kie, błęd ne, wą skie, fa -
ry zej skie, skru pu lanc kie, fał szy we, uwi kła ne itp. Su mie nie ni gdy
nie jest do koń ca obiek tyw ne, ale tak jak pa ni wspo mnia ła, mo że -
my od wo ły wać się do dzie się ciu przy ka zań, któ re są dla nas chrze -
ści jan dro go wska zem. 

Su mie nie mo że być kształ to wa ne przez re li gię, na ucza nie Ko ścio -
ła. Pań stwo mo że też kształ to wać su mie nie, a rów nie do brze i me dia.

Jan Ci chy 
Chciał bym wró cić do te ma tu, któ ry uprzed nio zo stał po ru szo -

ny, mia no wi cie kon sump cyj ne go try bu ży cia. Pa ra fra zu jąc ja poń -
skie go mi strza Ma su tat su Oy amę, ła twy tryb ży cia psu je du cha.
Obec nie, w dwu dzie stym pierw szym wie ku, kie dy do bra kon -
sump cyj ne są na wy cią gnię cie rę ki, ży cie jest bar dzo uła twio ne,
w związ ku z tym su mie nie ule ga uśpie niu, za po mnie niu i ze psu ciu.
Lan so wa ny mo del ży cia jest ła twy, przy jem ny i do stat ni, ale nie ma
w nim miej sca na sfe rę du cho wą. Wy ścig szczu rów, czy li po goń
za pie nią dzem i ka rie rą nie po zo sta wia cza su na kształ to wa nie su -
mie nia. Ro dzi ce, za miast spę dzać czas z dzieć mi, wo lą ku pić im za -
baw kę lub wy na jąć opie kun kę, że by za ję ła się dzieć mi, po nie waż
oni nie ma ją cza su. Mu szą za ra biać, aby prze żyć i utrzy mać okre -
ślo ny stan dard ży cia. Ko ściół tra ci rów nież na zna cze niu, po nie -
waż je śli ktoś się po wo łu je na Ko ściół, na zy wa ny jest „ciem no gro -
dem”, oso bą, któ ra nie jest na bie żą co. W związ ku z tak ewi dent -
nym za ni kiem war to ścio wych au to ry te tów, co mo że zdzia łać mło -
dzież, któ rej po trzeb ny jest wzór do na śla do wa nia?

Sła wo mir Ra taj ski 
Pan po ru szył bar dzo cie ka wy te mat. Na su wa mi się py ta nie,

czy je śli sa mi je ste śmy ludź mi su mie nia, to czy mu si my ule gać pre -
sji czy po ku som ży cia, ja kie wy bie ra ją lu dzie kie ru ją cy się in ny mi
za sa da mi, czy ra czej da wać przy kład, że mo żna ina czej? Co wca le
nie ozna cza po tę pie nia te go świa ta. Po pro stu po zo stań my wier ni
so bie. Prze cież ma my do wy bo ru ca łą pa le tę mo żli wo ści. Mo że my
wy brać ta kie ży cie lub in ne. My ro bi my, co sa mi mo że my, a Bóg
do ko nu je resz ty. Bóg jest naj wa żniej szy. 
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Nie mo że my uogól niać. Jest wie le mo żli wo ści. Ma my ka to lic -
kie uni wer sy te ty, ka to lic kich in te lek tu ali stów, ma my do wy bo ru
spo sób ży cia zgod ny z su mie niem ka to lic kim. Nie mo że my łą czyć
wszyst kie go. Mu si my wy bie rać, czy chce my osią gnąć suk ces, za ist -
nieć w me diach, zro bić ka rie rę? W ja ki spo sób, za ja ka ce nę? Be -
ne dykt XVI w en cy kli ce Ca ri ta tis in Ve ri ta te wska zu je dro gę ka to -
li kom, jak dzia łać we współ cze snym świe cie. Czy ktoś z pań stwa
zna tę en cy kli kę? 

Ro zu miem, że je że li ko goś nie stać na prze ży cie, to jest skraj -
na sy tu acja. Bóg do świad cza nas w ró żnych sy tu acjach. Bar dzo
czę sto ci, któ rzy zro bi li ka rie rę, ma ją za so bą cię żkie la ta cho rób,
do świad czeń i tak da lej. Są to wy bo ry, któ rych mu si my na bie żą co
do ko ny wać. Nie mo że my przyj mo wać wzor ców te go świa ta, któ re
są przez ko goś pro pa go wa ne, jed no cze śnie bę dąc w zgo dzie ze
swo im su mie niem ukształ to wa nym po ka to lic ku. Trze ba do ko nać
wy bo ru.

Ali cja Wę go rzew ska -Whi skerd 
Mo żna na to miast żyć po ka to lic ku, bę dąc ce le bry tą. Wte dy

trze ba mó wić o tym gło śno, nie wsty dzić się.

Sła wo mir Ra taj ski 
To jest za da nie i trak to wa nie po wa żnie na szej po zy cji. By cie ka -

to li kiem jest pew nym za da niem. Na przy kład, do sta je my do rę ki
in stru ment, któ rym mo że być sła wa. Jan Pa weł II był sław nym
czło wie kiem, ale czy on był sław ny dla sie bie, czy po to, że by ewan -
ge li zo wać świat? To są py ta nia. Pan Bóg wy bie ra, a my je ste śmy Je -
go na rzę dzia mi.

Ks. Wło dzi mierz Kwie ciń ski 
To jest do bra pu en ta na za koń cze nie te go spo tka nia. Al bert

Ca mus po wie dział kie dyś, że w czło wie ku wię cej rze czy za słu gu je
na po dziw niż na po gar dę. Wła śnie dzię ki te mu, że ma my w so bie
we wnętrz ny osąd, że mo że my do ko ny wać osą du wła sne go po stę -
po wa nia, od czy tu jąc to ja ko głos Bo ga w nas sa mych. 

Po zwól cie pań stwo, że na ko niec za cy tu ję mój ulu bio ny wiersz
ja ko prze sła nie her ber tow skie. „Prze sła nie Pa na Co gi to” niech bę -
dzie ta kim za mknię ciem, a jed no cze śnie otwar ciem na pro ble ma -
ty kę su mie nia:
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„Idź do kąd po szli tam ci do ciem ne go kre su
po zło te ru no ni co ści two ją ostat nią na gro dę
idź wy pro sto wa ny wśród tych co na ko la nach
wśród od wró co nych ple ca mi i oba lo nych w proch
oca la łeś nie po to aby żyć
masz ma ło cza su trze ba dać świa dec two
bądź od wa żny gdy ro zum za wo dzi bądź od wa żny
w osta tecz nym roz ra chun ku je dy nie to się li czy
a Gniew twój bez sil ny niech bę dzie jak mo rze
ile kroć usły szysz głos po ni żo nych i bi tych
niech nie opusz cza cie bie two ja sio stra Po gar da
dla szpic lów ka tów tchó rzy – oni wy gra ją
pój dą na twój po grzeb i z ulgą rzu cą gru dę
a kor nik na pi sze twój uła dzo ny ży cio rys
i nie prze ba czaj za iste nie w two jej mo cy
prze ba czać w imie niu tych któ rych zdra dzo no o świ cie
strzeż się jed nak du my nie po trzeb nej
oglą daj w lu strze swą bła zeń ską twarz
po wta rzaj: zo sta łem po wo ła ny – czyż nie by ło lep szych
strzeż się oschło ści ser ca ko chaj źró dło za ran ne
pta ka o nie zna nym imie niu dąb zi mo wy
świa tło na mu rze splen dor nie ba
one nie po trze bu ją twe go cie płe go od de chu
są po to aby mó wić: nikt cię nie po cie szy
czu waj – kie dy świa tło na gó rach da je znak – wstań i idź
do pó ki krew ob ra ca w pier si two ją ciem ną gwiaz dę
po wta rzaj sta re za klę cia ludz ko ści baj ki i le gen dy
bo tak zdo bę dziesz do bro któ re go nie zdo bę dziesz
po wta rzaj wiel kie sło wa po wta rzaj je z upo rem
jak ci co szli przez pu sty nię i gi nę li w pia sku
a na gro dzą cię za to tym co ma ją pod rę ką
chło stą śmie chem za bój stwem na śmiet ni ku
idź bo tyl ko tak bę dziesz przy ję ty do gro na zim nych cza szek
do gro na two ich przod ków: Gil ga me sza Hek to ra Ro lan da
obroń ców kró le stwa bez kre su i mia sta po pio łów
Bądź wier ny Idź”

(ZBI GNIEW HER BERT – PRZE SŁA NIE PA NA CO GI TO)

Spi sał z na gra nia Mar cin Bo rzęc ki

237

Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:28  Page 237



C.d. dys ku sji uzy ska ny dro gą ko re spon den cyj ną

Ma rian na Ła cek (Au stra lia)
„Sły sząc głos Pa na, serc nie za twar dzaj cie” – po wta rza li śmy pa -

rę ty go dni te mu re fren Psal mu Re spon so ryj ne go. To wła śnie Głos
Pa na od zy wa się do ka żde go z nas po przez su mie nie. Jak tu jed nak
słu chać, kie dy wo kół ty le po śpie chu, ty le wrza wy, po go ni za... no
wła śnie, za czym? Za tym, że by by ło le piej, wy god niej, we se lej.
A tu wca le nie jest. Po trwa ją cym na wet ca ły nie raz wie czór sza le
dys ko te ko wym, z naj gło śniej szą z mo żli wych mu zy ką, po to wa rzy -
skim spo tka niu, za kra pia nym al ko ho lem, przy cho dzi chwi la ock -
nię cia, pró ba po wro tu do nor mal no ści. Naj czę ściej nie sie to nie za -
do wo le nie z sie bie, a więc wy rzu ty su mie nia. Trze ba je za głu szyć
– moc niej szą daw ką, gło śniej szą mu zy ką. Na do da tek wła dze
świec kie two rzą i eg ze kwu ją pra wa nie za wsze zgod ne z su mie -
niem czło wie ka. 

Ko ściół ab so lut nie nie chce po zba wiać czło wie ka ra do ści.
Wręcz prze ciw nie – śpie wa my „Ra duj my się i we sel my w Pa nu”.

Tak sa mo pań stwo/rząd nie chce po zba wiać swo ich oby wa te li
ra do ści. W czym więc tkwi za gad ka, że lu dzie ma ją co raz wię cej
pro ble mów, że tak czę sto nie mo gąc so bie z ni mi po ra dzić, koń czą
tra gicz nie, tar ga jąc się na wła sne ży cie? 

Mo je po ko le nie do sko na le pa mię ta roz po wszech nio ne w Pol -
sce w dru giej po ło wie ubie głe go wie ku pra wo ko biet do abor cji.
Pa mię tam roz mo wę z uwa ża ją cą sie bie za wie rzą cą nie speł na trzy -
dzie sto let nią ko bie tą, któ ra nie kry ła się z tym, że po mię dzy dwoj -
giem uro dzo nych dzie ci kil ka krot nie pod da ła się za bie go wi abor -
cji. Na mo je py ta nie, czy nie ba ła się, któ re wła ści wie mia ło być
wpro wa dze niem do roz mo wy na te mat po zba wia nia ży cia nie na ro -
dzo ne go dziec ka, ona prze rwa ła mi, mó wiąc: oczy wi ście, że się ba -
łam, za ka żdym ra zem, cze ka jąc w ko lej ce, od ma wia łam co naj -
mniej trzy „Zdro waś Ma rio”.

Dal sza dys ku sja spro wa dza ła się do jed ne go: księ ża za wsze bę -
dą mó wić, że to źle, ale jak by tak by ło, to i le ka rze by tak sa mo mó -
wi li. Na wet środ ki an ty kon cep cyj ne w ap te ce kosz tu ją, a usu nię cie
cią ży pań stwo gwa ran tu je za dar mo.

238

Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:28  Page 238



Po da łam ten dra stycz ny przy kład z Kra ko wa, z prze ło mu lat 60.
i 70. Cho dzi mi o usta na wia nie praw świec kich. Co raz czę ściej mó -
wi się, że na le ży praw nie usank cjo no wać ist nie ją cą już sy tu ację. Ar -
gu men tem są sta ty sty ki – ty le a ty le ko biet po kąt nie pod da je się za -
bie go wi abor cji, ta ki a ta ki pro cent lu dzi miesz ka ze so bą bez ślu -
bu, wśród nich ileś tam pro cent sta no wią pa ry tej sa mej płci itd.

Tak by ło od wie ków. Ludz ka na tu ra jest ułom na i to, co w da -
nej chwi li wy da je się być je dy nym roz wią za niem, z upły wem lat
sta je się ży cio wą po mył ką. Na szczę ście, my chrze ści ja nie wie rzy -
my w Mi ło sier dzie Bo że.

Usta na wia jąc jed nak pra wa przy zwa la ją ce na te go ty pu, sprzecz -
ne z na tu rą, po stę po wa nie, wpro wa dza się po pro stu za męt w ludz -
kich su mie niach. Na zwij my zło złem. Nie po tę piaj my czło wie ka,
któ ry się w ży ciu po tknął. Po mó żmy mu się pod źwi gnąć – ale nie
łudź my się, że praw nie usank cjo no wa ne Zło sta nie się Do brem. 

So fia Okol ko (Ukra ina)

Su mie nie!
Ja kże nie unik nio ną jest wła dza two ja,
Prze stęp ców gro za, nie win nych po cie szy ciel.
Och, su mie nie! Na szych czy nów pra wo i oska rży ciel,
Świad ka i sę dzie go osto ja!

ŻU KOW SKIJ WA SI LIJ AN DRIE JE WICZ,1807 (RO SJA)

Ka żde go dnia sły szę we wnętrz ny głos su mie nia i ni gdy nie by -
łam zdzi wio na, że go sły szę. Ja ko dziec ku trud no by ło mi ten głos
roz po znać... przy po mi nał na po mnie nia oj ca czy mat ki, utwier dza -
jąc mo ral ność mo je go by tu. Ale by wa ło i tak, że na wet słu cha jąc te -
go gło su, nie szło się za je go wska za niem. Był głos, ale się go nie słu -
cha ło! Po wo dem tej „nie zgo dy” był chy ba nie po kój, lęk, oba wa,
aby nie zna leźć się w oczach oto cze nia w „nie zręcz nej” sy tu acji.

Dziś mo gę po wie dzieć z prze ko na niem, że dzię ki prze ka za nym
mi przez ro dzi ców du cho wym war to ściom, na uczy łam się słu chać
te go gło su. Bo gu dzię ki!

Pięć lat te mu prze pro wa dzi łam się z Jał ty na stu dia li cen cjac kie
do in ne go mia sta. No we oto cze nie, no we to wa rzy stwo, no wi przy -
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ja cie le. Miesz ka łam w aka de mi ku, ze stu den ta mi z ró żnych kra jów
i miast, i z ró żny mi za sa da mi ży cia i ro zu mie niem cno ty, czy na wet
zwy kłej kul tu ry. Pierw szy rok był dla mnie trud ny, ale był to też
rok mo je go, a ra czej „na sze go”, zwy cię stwa. Dla cze go „na sze go”,
bę dzie da lej. 

W więk szo ści by łam oto czo na stu den ta mi, któ rzy ko cha li się
w pu sto sło wiu, pi ciu i spę dze niu, w ich mnie ma niu, cie ka we go ży -
cia. By ło to cał ko wi cie sprzecz ne z mo im spoj rze niem na ży cie
i z tym, jak mnie wy cho wa no. Zda łam so bie wte dy spra wę z kon -
se kwen cji, gdy bym, nie po słusz na gło so wi su mie nia, da ła się wcią -
gnąć w ten za tra ca ją cy rytm ży cia. Pa mię tam, jak ko le żan ki i ko le -
dzy śmia li się z mo je go wy bo ru od rzu ce nia tej „nie usta ją cej roz -
ryw ki”.

Su mie nie mó wi ło mi, że by ła by to zdra da te go, cze go uczy li
mnie ro dzi ce i mój ko ściół. By ła to też sta ła wal ka z po ku są. Ale
mia łam w tej wal ce sil ne go sprzy mie rzeń ca – mo je su mie nie. 

Dziś mam już za so bą pią ty rok stu denc kie go ży cia i pa mię tam
ten głos, któ ry cie szył się wte dy wraz ze mną i mó wił: „wy gra łaś, je -
steś na szczy cie!” Te raz do świad czam sza cun ku i po wa ża nia
od mo ich ró wie śni ków; rów nież tych, któ rzy wcze śniej ku si li mnie,
chcąc spro wa dzić „na ma now ce”. Wie lu z nich zmie ni ło się i wy -
bie ra lep sze, pra we ży cie. Cie szę się tym bar dzo i ra dość jest w mo -
im ser cu.

To nie by ło tyl ko „mo je” zwy cię stwo; ono by ło „na sze”, mo je
i mo je go su mie nia. Słu cha ny prze ze mnie głos su mie nia stał się dla
mnie „po cie szy cie lem nie win nych” jak w cy to wa nych na wstę pie
stro fach. 
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Cze go szu kam 
i do cze go dą żę w ży ciu?
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Cy ta ty

Pa weł VI, Obo wią zek sta łe go po szu ki wa nia Bo ga
(frag ment, 20,1968 r.)

Po słu chaj cie te go pro ste go, choć mo że za ska ku ją ce go ha sła:
Mu si my szu kać Bo ga! Dla cze go szu kać? O ja kże dłu go trze ba by
od po wia dać na to py ta nie! Po win ni śmy naj pierw za sta no wić się
nad tym pod sta wo wym fak tem, że ży cie jest po szu ki wa niem.
Wszy scy lu dzie cze goś szu ka ją. Mi łość, któ ra cha rak te ry zu je i za -
peł nia ży cie czło wie ka, jest po szu ki wa niem. Ży cie okre śla się i mie -
rzy we dług te go, cze go ono szu ka.

Dziś czło wiek bar dziej niż kie dy kol wiek szu ka rze czy no wych,
no wej peł ni. Nie po kój, któ ry jest jed ną z cech dzia łal no ści na szych
cza sów, jest tyl ko sta łym po szu ki wa niem, żar li wym, za wsze in te re -
su ją cym, bar dziej płod nym, a za ra zem bar dziej pro ble ma tycz nym,
trud niej szym, a czę sto bar dziej za wod nym. Szu kać, szu kać – oto
pro gram kul tu ry, na uki, pra cy, po li ty ki. Im wię cej się znaj du je, tym
wię cej się szu ka. Im wię cej się znaj du je, tym bar dziej pra gnie się
i ma się na dzie ję zna leźć. Jest to do wód, że za wsze cze goś brak
czło wie ko wi, że chce on i za wsze mu si szu kać. Nic mu nie wy star -
cza. Gdy by wszyst ko po sia dał, szu kał by jesz cze, gdyż czło wiek jest
tak ukształ to wa ny. Mu si wzra stać, mu si zdo by wać, mu si wciąż roz -
sze rzać swe po zna nie. Na wet je śli ro zum tłu ma czy, że na le ży się za -
do wo lić ma łą ilo ścią pew nych dóbr, to tyl ko dla te go, że by skło nić
go do pra gnie nia i po sia da nia dóbr wy ższych, np. du cho wych.

Chwi lo wo niech nam wy star czy pew ne ostrze że nie, któ re wy war -
ło na nas po wa żne, a za ra zem mi łe wra że nie, gdy je prze czy ta li śmy
przed wie lu la ty na pew nej fo to gra fii bar dzo oży wio nej uli cy du że go
mia sta ho len der skie go. Wiel ki trans pa rent roz wie szo ny po nad go -
rącz ko wym ru chem uli cy gło sił wiel ki mi li te ra mi: My śl cie o Bo gu!

Ja kież za ska ku ją ce, ale... mą dre jest to przy po mnie nie skie ro -
wa ne do za gu bio ne go w sta ra niu się o spra wy ziem skie świa ta...
współ cze sne go. Myśl my o Bo gu! Jest On za wsze bli sko. Zaw sze
Go po trze bu je my.
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Ks. Ma rek Dzie wiec ki, Pod sy ca nie pra gnień (frag men ty)

W sfe rze fi zycz nej ró żni ce mię dzy ludź mi nie są wiel kie. Nie -
zwy kłość i wy jąt ko wość czło wie ka roz gry wa się i de cy du je gdzie
in dziej, a mia no wi cie w je go wnę trzu. Są lu dzie, któ rych we -
wnętrz ny świat jest ma ły, kar ło wa ty, pry mi tyw ny. Mie ści się w nim
je dy nie agre sja, nie na wiść czy roz pacz. Są jed nak ta cy, któ rych we -
wnętrz ny świat zdu mie wa, za chwy ca i za ska ku je. Jest to bo wiem
świat, któ ry prze kra cza ich cie le sność oraz ho ry zon ty ży cia na tej
zie mi. Świat nie zwy kłych pra gnień, aspi ra cji i ide ałów. 

Pra gnie nia i aspi ra cje mo żna zde fi nio wać ja ko dą że nie czło wie -
ka do okre ślo ne go ce lu, któ ry ja wi się ja ko cen ny. Dą że nie to nie
jest je dy nie od ru cho wym im pul sem, lecz sta no wi prze jaw świa do -
me go po szu ki wa nia cze goś wa żne go i po cią ga ją ce go. Ka żdy czło -
wiek przy cho dzi na świat z bo gac twem pra gnień, aspi ra cji, ma rzeń
i ide ałów. Zwy kle już ma łe dzie ci ma ją mnó stwo po my słów i pla -
nów na przy szłość. Okres do ra sta nia jest cza sem prze ży wa nia jesz -
cze bar dziej in ten syw nych pra gnień i ide ałów. Ma rzy my wte dy
o tym, by ko chać i być ko cha nym, by stać się kimś sil nym, uczci -
wym, nie zwy kłym, by żyć w przy jaź ni z Bo giem i w zgo dzie z sa -
mym so bą, by cie szyć się uzna niem oraz przy jaź nią ze stro ny lu dzi,
by za ło żyć szczę śli wą ro dzi nę, by mieć cie ka we za in te re so wa nia,
fa scy nu ją ce pa sje i hob by. Pra gnie nia, aspi ra cje i ide ały sta ją się
źró dłem ra do ści i en tu zja zmu, po sze rza ją ho ry zon ty, po bu dza ją
do wy sił ku i po szu ki wań, po zwa la ją prze trwać cię żkie chwi le.
Pod trzy mu ją na dzie ję na lep sze ju tro. 

Nie ste ty, w mia rę upły wu lat pra gnie nia i aspi ra cje wy cho wan -
ków zwy kle ule ga ją zu bo że niu lub znie kształ ce niu. Tra cą swój
blask i swo ją atrak cyj ność. Cza sa mi wy da ją się nie re al ne lub zbyt
trud no osią gal ne, by o nie wal czyć. Te go ty pu pro ces jest w pew -
nym za kre sie nie unik nio ny. Wią że się on z ze wnętrz ny mi ogra ni cze -
nia mi i trud no ścia mi, któ rych dziec ko do świad cza w krę gu ro dzin -
nym, w szko le, wśród ró wie śni ków. Z dru giej stro ny ka żdy z nas
prze ży wa też roz cza ro wa nia, nie po ko je i kom plek sy zwią za ne
z wła sny mi sła bo ścia mi, za nie dba nia mi czy po peł nia ny mi błę da mi. 

Skraj nie nie bez piecz na sy tu acja po ja wia się wte dy, gdy w ży ciu
wy cho wan ka na stę pu je dra stycz ne zu bo że nie, a na wet zu peł ne
uśmier ce nie pod sta wo wych pra gnień, ide ałów i aspi ra cji. Pro ces ten
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na stę pu je za zwy czaj stop nio wo. Po cząt ko we bo gac two pra gnień
i ide ałów nie mal nie po strze że nie zo sta je za wę żo ne do nie licz nych
dą żeń. Zwy kle są one zre du ko wa ne do sfe ry fi zjo lo gicz nej i emo cjo -
nal nej (np. za spo ko je nie gło du, do raź na po pra wa na stro ju, za spo ko -
je nie ja kie goś po pę du, od re ago wa nie na pięć). W ta kiej sy tu acji pra -
gnie nia i aspi ra cje nie tyl ko zo sta ją zre du ko wa ne, ale rów nież znie -
kształ co ne, gdyż naj więk sze z nich (pra gnie nie ży cia w mi ło ści,
praw dzie, wol no ści, od po wie dzial no ści, świę to ści) są za stą pio ne
przez te, któ re nie mo gą przy nieść trwa łej sa tys fak cji i szczę ścia.

W dru giej fa zie pro ce su za wę ża nia i znie kształ ca nia pra gnień
mo że dojść do sy tu acji, w któ rej wy cho wa nek zo sta je zdo mi no wa -
ny jed nym ro dza jem dą żeń (np. al ko hol, seks, nar ko tyk, pie nią dze,
wła dza). Gdy doj dzie do tak skraj ne go zre du ko wa nia aspi ra cji,
wte dy czło wiek sta je się nie wol ni kiem tych nie licz nych pra gnień,
któ re mu jesz cze po zo sta ły. Pra gnie nia te sta ją się mo no po li sta mi,
gdyż od tąd sku pia ją i po chła nia ją ca łą ener gię ży cio wą, któ rą czło -
wiek wcze śniej wią zał z ca łym bo gac twem aspi ra cji i fa scy na cji.
Nie licz ne pra gnie nia, któ re jesz cze po zo sta ły, wy da ją się nie zwy kle
atrak cyj ne rów nież z te go po wo du, że znie wo lo ny ni mi czło wiek
nie wy obra ża już so bie in nej dro gi do szczę ścia. W rze czy wi sto ści
za wę że nie i znie kształ ce nie pra gnień sta je się dro gą, któ ra pro wa -
dzi w prze ciw nym kie run ku, czy li do kry zy su i cier pie nia. Na ło gi
i uza le żnie nia sta ją się ob se sją i nie po dziel nym wład cą ludz kie go
ży cia. Je śli ktoś zre du ko wał swo je pra gnie nia i aspi ra cje na przy -
kład do chę ci po sia da nia pie nię dzy, to po świę ci wszyst ko – łącz nie
ze zdro wiem, su mie niem i ro dzi ną – by le te pie nią dze zdo być. Po -
dob nie bę dzie w sy tu acji czło wie ka, któ re go je dy nym pra gnie niem
jest seks, al ko hol czy nar ko tyk. Ta ki czło wiek po świę ci wszyst ko
in ne – łącz nie z wła snym ży ciem – by le za spo ko ić to je dy ne pra -
gnie nie, któ re mu jesz cze po zo sta ło. 

Jed nym z naj częst szych obec nie prze ja wów dra ma tycz ne go za -
wę że nia pra gnień jest kie ro wa nie się przez wy cho wan ków za sa dą
do raź nej przy jem no ści. W dzie ciń stwie ka żdy z nas prze szedł tę fa -
zę. Dla ma łe go dziec ka jest ona czymś nor mal nym, po win na jed -
nak sta no wić je dy nie fa zę roz wo ju, a nie stać się spo so bem na ca łe
ży cie. Ktoś, kto kie ru je się je dy nie lo gi ką przy jem no ści, nie jest
zdol ny do te go, by ko chać i by ochro nić swo ją wol ność. Prze ciw -
nie, stop nio wo sta je się co raz bar dziej nie wol ni kiem cia ła, po pę -

245

Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:28  Page 245



dów, ego izmu, wy god nic twa. Po pa da w bo le sny kon flikt z sa mym
so bą, z dru gim czło wie kiem i z Bo giem. Prze ży wa kry zys. Chcąc
uciec od bo le snych emo cji, któ re ten kry zys sy gna li zu ją, wcho dzi
na dro gę uza le żnie nia od al ko ho lu, nar ko ty ków czy le ków psy cho -
tro po wych, a więc od wszyst kie go, co obie cu je po wrót do do bre -
go na stro ju. W ten spo sób dą że nie do do raź nej przy jem no ści pro -
wa dzi do trwa łe go cier pie nia. 

Kon se kwen cją ka żde go za wę że nia pra gnień jest naj pierw ro -
sną ca na iw ność, a na stęp nie uza le żnie nie i dra ma tycz ne cier pie nie.
Uza le żnio ny cier pi za wsze. Je śli uza le żnił się od pie nię dzy, to cier -
pi wte dy, gdy ich nie ma. Ale gdy już je zdo bę dzie, to od kry wa, że
na dal jest kimś nie szczę śli wym. Wy cią ga wte dy wnio sek, że mu si
zdo być wię cej pie nię dzy. Na dal po świę ca wszyst ko, by le tyl ko stać
się jesz cze bo gat szym i znów prze ko nu je się, że nie przy nio sło mu
to ta kie go szczę ścia, ja kie go ocze ki wał. Czło wiek uza le żnio ny mo -
że aż do śmier ci nie wy cią gnąć oczy wi ste go wnio sku, iż pie nią dze
nie wy star czą mu do te go, by stać się kimś szczę śli wym. Po dob -
na jest sy tu acja lu dzi uza le żnio nych od osób, bodź ców, rze czy czy
sub stan cji che micz nych. Z ka żdym dniem sta ją się oni co raz bar -
dziej znie wo le ni, a jed no cze śnie co raz bar dziej roz cza ro wa ni.
Wcze śniej czy póź niej pro wa dzi to do roz pa czy, gdyż lu dzie ci od -
kry wa ją, że je dy ne pra gnie nie, któ re mu pod po rząd ko wa li swo je
ży cie, oka za ło się tok sycz ną ilu zją. 
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KON WER SA TO RIUM LVI

(19 ma ja 2012)

Cze go szu kam i do cze go dą żę w ży ciu?

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii pw. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go), Te re sa Stan kie wicz (fi lo zof, na uczy ciel aka de mic -
ki) i Ma rek Stan kie wicz (et no graf, an tro po log kul tu ro wy), An -
na Sre bro (praw nik) i Ma ciej Sre bro (biz nes men, po seł na Sejm
RP pierw szej ka den cji, mi ni ster łącz no ści w rzą dzie Je rze go Buz -
ka), Kon rad Fal kow ski (biz nes men, pre zes fir my Gran na).

Ks. Adam Zel ga
Kie dy na ob ra zek pry mi cyj ny wzią łem sło wa: „Czy ty mnie mi -

łu jesz? Pa nie, Ty wszyst ko wiesz, Ty wiesz, że Cię ko cham”, nie
przy pusz cza łem, że sta nie sie on mot tem ostat nie go eta pu mo je go
ży cia. Piotr Apo stoł był mi bli ski od daw na. Bo ła two sie za pa lał
i jesz cze ła twiej gasł. Bo był nie pew ny i chwiej ny, a w chwi li za pa -
łu go tów chwy cić za miecz, bić się. I od dać ży cie. Bo ła two się za -
pe rzał, gdy cho dzi ło o pro ste war to ści – jak praw da... Więc po -
dob nie jak On, ów Ry bak, i ja po wo li za czy nam wcho dzić w mi ste -
rium słów: „Kie dy by łeś mło dy, cho dzi łeś, gdzie chcia łeś, ale kie dy
się ze sta rze jesz, in ny cię po pro wa dzi, do kąd nie chcesz...” 

Ca łe ży cie się z tym zma ga łem. Mo je wy bo ry nie by ły jak wy -
bo ry Pa na. Czę sto przed ich pod ję ciem się cho wa łem, klu czy łem,
ucie ka łem... Tak by ło, na przy kład, z przy ję ciem de cy zji, że bę dę
„bu dow ni czym” ko ścio ła. Gdy by łem sta rze ją cym się wi ka riu szem
i pod ją łem sta ra nia o wy jazd z Pol ski, na gle Pan oznaj mił: „Bę -
dziesz pro bosz czem”. A za raz po tem do dał z na tu ral nym dla sie -
bie po czu ciem hu mo ru: „I wy bu du jesz ko ściół”. I ta bu do wa ja koś
idzie. Nie naj go rzej... Tak uczy łem się owe go „pro wa dze nia”. Pro -
wa dze nia przez Pa na. W ubie głym ro ku pa tron mo jej pa ra fii, Ed -
mund Bo ja now ski, po pro sił: „Twórz cie szko łę dla dzie ci z au ty -
zmem”. I zno wu po ja wi ło się py ta nie – roz po cząć bu do wę ple ba -
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nii czy re mont bu dyn ku na szko łę. Z de cy zją by ło już ła twiej, bo
na uczy łem się przyj mo wać pro wa dze nie Pa na. 

Ta kie jest mo je świa dec two. Pro szę o Wa sze. 

An na Sre bro 
Je stem mat ką czwor ga dzie ci, mam czte rech sy nów. Wy da je mi

się tro chę za wcze śnie mó wić na te mat, cze go szu kam i do cze go
dą żę w ży ciu, bo do pie ro je stem w dro dze, a MIEĆ szczę śli we ma ł-
żeń stwo i speł nio ną ro dzi nę, to jesz cze nie wszyst ko. Ka żdy z nas,
kto ma ro dzi nę i dzie ci, to wie, że co dzien nie trwa wal ka o to, że -
by śmy by li szczę śli wi. Że by śmy mo gli kie dyś cie szyć się szczę ściem
na szych dzie ci, że by je do brze wy cho wać i że by śmy mo gli oglą dać
te go owo ce. Kie dy by li śmy młod si, przy szedł kie dyś ta ki mo ment,
że za da li śmy so bie py ta nie, co jest istot ne w ży ciu. Dzi siaj mło dzież
czę sto ucie ka przed py ta niem o swo je po wo ła nie w ży ciu. Bez za -
da nia so bie te go py ta nia i pró by sfor mu ło wa nia na nie od po wie dzi
trud no jest re ali zo wać ja kieś pla ny ży cio we, któ re bę dą opie rać się
na war to ściach. 

W mło do ści sta wia łam so bie ta kie py ta nia. Kie dy by łam pew -
na, że chcę za ło żyć ro dzi nę, to my śla łam, ja kie go mę ża chcę mieć.
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Na szczę ście uda ło mi się, że zna la złam do bre go mę ża i za ło ży li -
śmy szczę śli wą ro dzi nę. Ale oczy wi ście to jest tyl ko ja kaś część ży -
cia, bo prze cież stu dio wa łam, skoń czy łam pra wo na uni wer sy te cie
w Po zna niu i my śla łam, że bę dę pra co wać w za wo dzie. Rów no cze -
śnie za wsze my śla łam, że jak za ło żę ro dzi nę, to ona bę dzie
na pierw szym miej scu. Po uro dze niu pierw sze go dziec ka ży cie ro -
dzin ne po chło nę ło mnie bez resz ty i od su wa łam myśl, aby wra cać
do pra cy i z tru dem go dzić ro dzin ne i za wo do we obo wiąz ki. Mój
mąż mnie wspie rał i uwa żał, że je że li ja się na to zga dzam, to nie
mu szę wra cać do pra cy za wo do wej. Dla mnie to by ło bar dzo do -
bre roz wią za nie. Póź niej się oka za ło, że z wie lu ró żnych wzglę dów
chy ba naj lep sze. Dzię ki te mu mo głam za an ga żo wać się rów nież
w pra cę spo łecz ną i pro wa dzić ży cie, w któ rym rze czy wi ście mo ż-
na szu kać wie lu rze czy, roz wią zy wać kon kret ne pro ble my i znaj do -
wać czas na ich roz wią za nie. 

W po dej mo wa niu do brych de cy zji po mo gła mi bar dzo for ma -
cja Opus Dei, z któ rą ze tknę li śmy się dość wcze śnie. Pa trząc
na wie le za przy jaź nio nych ro dzin czy też mło dych lu dzi, my ślę, że
w dzi siej szym świe cie jest wie le za sa dzek, świat jest skom pli ko wa -
ny, czę sto po da je dziw ne roz wią za nia i w wie lu sy tu acjach czło -
wiek po wi nien mieć do bre kie row nic two du cho we. Mo że to być
opar cie w ja kiejś for ma cji re li gij nej czy w do brym księ dzu spo -
wied ni ku, tak aby nie opie rać się tyl ko na wła snych wy bo rach
i na tym, co mnie się wy da je, po nie waż ła two za fał szo wać na wet
wła sne su mie nie. Dla mnie ta ką po moc ną dro gą oka za ło się ze -
tknię cie z Opus Dei. 

Prze czy ta łam z ra do ścią tekst Paw ła VI, któ ry zo stał za miesz czo -
ny w cy ta tach, mó wią cy o obo wiąz ku sta łe go po szu ki wa nia Bo ga.
Ko ja rzy mi się to z po wszech nym po wo ła niem do świę to ści i to bez
wzglę du na to, gdzie Pan Bóg nas po sta wi – w ja kich oko licz no -
ściach spo łecz nych, ro dzin nych czy po li tycz nych; przed ja ki mi sta -
je my wy zwa nia mi. Przed po dej mo wa niem po wa żnych de cy zji war -
to my śleć o tym, że by po do bać się Pa nu Bo gu i mieć czy ste in ten cje. 

Ko lej ny frag ment, któ ry do sta li śmy do roz wa ża nia: „Pod sy ca -
nie pra gnień”. My ślę, że nie do koń ca tak my śla łam w ży ciu o swo -
ich pra gnie niach – co bym jesz cze chcia ła, ja kie jesz cze pra gnie nie
mo gła bym zre ali zo wać. Do ży cia pod cho dzę nie ja ko ob sza ru speł -
nia nia pra gnień, ale ja ko oka zji do słu że nia in nym. Na szczę ście
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Pan Bóg tak po bło go sła wił, że wie le rze czy uda ło nam się roz wią -
zać. To, co mi po ma ga ło w tych chwi lach, kie dy by ło bar dzo trud -
no, to spo sób my śle nia o ży ciu. Je stem po to, by słu żyć i to nie ja -
ko cier pięt ni ca, któ ra mu si się po świę cać, ale tak, jak Chry stus
uczył – z ra do ścią i pro sto tą. Mu si my po pro stu być dla in nych
po to, że by być szczę śli wi. Pró bu ję ka żde go dnia i z tru dem wią żę
ró żne wy zwa nia, ja kie się te raz po ja wia ją, kie dy star sze dzie ci do -
ra sta ją i wy bie ra ją swo ją dro gę ży cio wą. Mo je co dzien ne wy zwa nie
to uni ka nie ste ro wa nia ży ciem dzie ci, a rów no cze śnie, w dys kret -
ny spo sób, przy go to wa nie ich do po dej mo wa nia wa żnych de cy zji. 

Ma ciej Sre bro
My ślę, że mo ja żo na po wie dzia ła wie le rze czy z tych, o któ rych

ja chcia łem po wie dzieć, a po nie waż je ste śmy zgod nym ma łżeń -
stwem, to  zga dzam się z nią w stu pro cen tach. 

Są dzę, że kwe stia po wo ła nia i pla nu na ży cie jest klu czo wą
spra wą, gdy chce my od po wie dzieć na py ta nie – cze go szu kam
i do cze go dą żę w ży ciu. Jest to czę sto te mat na szej re flek sji
przy oka zji świąt Wiel kiej No cy czy ja kichś wy da rzeń escha to lo -
gicz nych, z któ ry mi ma my do czy nie nia, na przy kład śmierć w ro -
dzi nie czy ja kieś na głe wy da rze nie, kie dy za da je my so bie py ta nie,
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cze go szu kam i po co je stem na tej zie mi. War to pod kre ślić, że jest
to py ta nie, któ re po win ni śmy so bie za da wać co dzien nie. Za wie ra
ono w so bie du ży ła du nek prak tycz ny, nie za le żnie od te go, czy na -
szym po wo ła niem jest ro dzi na, ma łżeń stwo, ka płań stwo czy ży cie
za kon ne. Zaw sze ak tu al na jest od po wiedź na py ta nie, jak wy peł -
niam i re ali zu ję to po wo ła nie i czy sta ram się je udo sko na lić,
a w prak tycz nym ży ciu jesz cze le piej je wy peł niać. Chcę pod kre ślić
aspekt prak tycz ny te go py ta nia, wa żny ka żde go dnia na sze go ży -
cia. Jak pla nu ję swo je co dzien ne obo wiąz ki, jak pra cu ję, czy się nie
le nię, czy re ali zu ję swo je za da nia, czy roz pra szam się, czy się nie
spóź niam, czy da ję do bry przy kład, szcze gól nie w ro dzi nie. To są
py ta nia, któ re od stro ny prak tycz nej wy peł nia ją mo ją od po wiedź
na te mat, cze go szu kam i do cze go dą żę w ży ciu. 

Uwa żam, że wszyst ko to za wie ra się w tym, co mo ja żo na mó -
wi ła o prak tycz nym wy mia rze ży cia re li gij ne go. Ka żdy jest po wo -
ła ny do świę to ści i ka żdy po wi nien w prak tycz nym ży ciu tę świę -
tość re ali zo wać – w ró żnych drob nych spra wach – w tym, jak pra -
cu ję, jak się uczę, ja ki przy kład da ję in nym i jak in nych, a szcze gól -
nie wła sną ro dzi nę, wdra żam do po szu ki wa nia Bo ga i po ka zu ję im
Go swo im ży ciem. Nie wsty dzę się świad czyć, że je stem czło wie -
kiem wie rzą cym i re li gij nym. 

Pod su mo wu jąc, chcę po wie dzieć, że za da ne nam na wstę pie
py ta nie ma dla mnie wy miar prak tycz ny i co dzien ny. Nie jest py ta -
niem tyl ko od świę ta, ale za da ję je so bie co dzien nie i co dzien nie
pró bu ję je w prak tycz nym ży ciu wy peł niać. Jest to dla mnie dą że -
niem do świę to ści, dą że niem do te go, że by zo stać zba wio nym i że -
by za gar nąć nie bo. 

Kon rad Fal kow ski
Gdy się za sta na wia łem, co mam po wie dzieć pań stwu, bę dąc za -

pro szo ny tu taj na to spo tka nie, po my śla łem so bie, że mo je do -
świad cze nia ży cio we mo gą być dla ko goś po moc ne. Zacz nę więc
od przed sta wie nia się. Je stem mę żem i oj cem, mam trzy cór ki.
Dwa dzie ścia lat te mu zde cy do wa łem się ra zem z żo ną za ło żyć fir -
mę. Wcze śniej pra co wa łem ja ko pra cow nik na uko wy na po li tech -
ni ce, a bę dąc za chę co ny przez na szych po li ty ków, wzią łem spra wy
w swo je rę ce. By ła to dla mnie pod sta wo wa, ży cio wa de cy zja, któ ra
za owo co wa ła, w ja kimś stop niu, mo im na wró ce niem, choć za wsze
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uwa ża łem się za oso bę wie rzą cą i re li gij ną. Chcę o tym po wie dzieć.
Cze go szu kam i do cze go dą żę w ży ciu? Trzy dzie ści lat te mu

mo ja ma ma za da ła mi py ta nie: cze go ty chcesz? Mia łem wte dy
szes na ście lat. Od po wie dzia łem jej, że bar dzo chciał bym mieć ży -

cie har mo nij ne, że by nie być roz ry -
wa ny emo cja mi i na pię cia mi. Mu szę
po wie dzieć, że ca łe ży cie do te go
dą ży łem, ale… 

Przy kle ja jąc się co raz bar dziej
w swo im ży ciu do Pa na Je zu sa, za -
uwa ży łem, że wca le nie uda je mi się
tak żyć, jak so bie za pla no wa łem
i do dzi siaj twier dzę, że Pan Bóg
pro wa dząc nas, nie po zwa la na ży -
cie spo koj ne, bez tro skie, uło żo ne
co dzien nie we dług te go sa me go
har mo no gra mu, bez na pięć i pro -
ble mów. Jesz cze do mo men tu, kie -
dy uro dzi ły się na sze dzie ci, my śla -
łem, że uda je mi się pro wa dzić ta kie
spo koj ne, har mo nij ne ży cie. 

Po tem za ło ży li śmy z żo ną fir mę ro dzin ną, pro du ku ją cą gry dla
dzie ci. Są dzę, że więk szość z pań stwa, któ rzy ma ją dzie ci, zna ją fir -
mę Gran na. Od te go mo men tu ży cie mo je się zmie ni ło. Nie uda -
wa ło mi się już żyć we dług mo ich za ło żeń, spo koj nie i bez pro ble -
mo wo. Uwa ża łem, że je stem spraw nym, sil nym i in te li gent nym
czło wie kiem i so bie po ra dzę z ka żdym pro ble mem. Od kąd jed nak
za ło ży łem dzia łal ność go spo dar czą, ka żda de cy zja, kie dy mu sia łem
wy pła cić pen sję swo im pra cow ni kom, koń czy ła się dy le ma tem,
skąd te pie nią dze wziąć. Wszyst ko w za sa dzie ro bi łem słusz nie.
Kie dy so bie zda łem spra wę, w co wsze dłem, przed sta wi łem pro -
blem mo je mu spo wied ni ko wi, któ ry po ra dził mi za wie rzyć fir mę
Mat ce Bo żej. Za sta na wia łem się, dla cze go sam wcze śniej o tym nie
po my śla łem. Gdy to zro bi łem, przez 20 lat, w cza sie któ rych pro -
wa dzę fir mę, ka żde go mie sią ca, kie dy trze ba wy pła cić pen sje, ni -
gdy nie za bra kło mi pie nię dzy, cho ciaż by ły sy tu acje bar dzo dra -
ma tycz ne. Prze ko na łem się, że za wie rze nie swo ich spraw Pa nu Bo -
gu, a szcze gól nie Mat ce Bo żej jest nie sły cha nie sku tecz ne. To jest
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złud ne, co czło wiek so bie wy obra ża, że w biz ne sie Pa na Bo ga nie
ma. Ma ło się o tym mó wi, ale ob ra ca jąc się w tej sfe rze, wi dzę war -
tość za wie rze nia Bo gu i mo gę o tym świad czyć swo im ży ciem. 

Dru gim do świad cze niem, o któ rym chcę po wie dzieć, jest to, że
obec ność Pa na Bo ga uwi dacz nia się rów nież w re la cjach z ludź mi.
Za trud niam obec nie 80 osób i wie lo krot nie mia łem ró żne po wa -
żne pro ble my z pra cow ni ka mi. Po wiem o mo im do świad cze niu ja -
ko sze fa ze spo łu. Wśród pra cu ją cych w fir mie tra fia ją się lu dzie
o trud nych cha rak te rach, nie zno śni we współ ży ciu, któ rych chcia -
ło by się wy rzu cić i za mknąć re la cje. Jed nak ja ko czło wiek wie rzą -
cy za wsze roz wa żam, co mam zro bić w da nej sy tu acji. Kie dyś, gdy
mia łem pro blem z jed ną z pra cu ją cych osób, po sze dłem po ra dzić
się do mo je go pro bosz cza. Po słu chał, co ja mó wię i w od po wie dzi
otrzy ma łem jed no krót kie zda nie, jed ną ksią żkę i przy po mnie nie
do świad cze nia Oj ców Pu sty ni. Oczy wi ście nie zwol ni łem tej oso -
by. I dzi siaj, kie dy ta oso ba wciąż pra cu je, wi dzę, jak za dzi wia ją co
Pan Bóg jest obec ny we wszyst kich na szych trud no ściach, kie dy
się te go na wet nie spo dzie wa my. Kie dy na tra fia my na pro ble my,
jest tuż obok nas i pod su wa nam myśl pój ścia do od po wied niej
oso by, od któ rej mo że my otrzy mać sło wo, któ re On do nas kie ru -
je. Prze ka zu je nam sy gna ły przez przy ja cie la, spo wied ni ka, a cza -
sem przez oso bę, z któ rej stro ny naj mniej się te go spo dzie wa my.
Trud ny bliź ni jest jak le karz sta wia ją cy dia gno zę, któ ry po ka zu je,
na ja kim eta pie świę to ści je ste śmy. To, jak bar dzo da je my się wy -
pro wa dzić z rów no wa gi i zde ner wo wać, po ka zu je, jak je ste śmy da -
le ko od Pa na Bo ga, jak bar dzo je ste śmy pod wpły wem re ali zo wa -
nia swo ich ce lów, a nie tych, któ re sta wia nam Bóg. 

Jesz cze na wią żę do te go, co na pi sał Pa weł VI, że ce le zmie nia -
ją się wraz z wie kiem. Zu peł nie ina czej pa trzy my na ka żdy dzień,
na na sze obo wiąz ki dzi siaj niż kie dyś. Nie zwy kłych rze czy do ko -
nu je Pan Bóg przez do da wa nie im bla sku. Urze kło mnie świa dec -
two o oj cu Pio, któ ry spo wia dał w ró żnych ję zy kach lu dzi przy cho -
dzą cych do nie go, mi mo że nie znał tych ję zy ków. Naj pierw słu -
chał, co mó wi ta oso ba, a jak nie ro zu miał, to pro sił Anio ła Stró ża,
a ten mu tłu ma czył. Jak to prze czy ta łem, to zro zu mia łem, że wszy -
scy je ste śmy w ta kiej sy tu acji i kie dy ma my pro blem do roz wią za -
nia, za wsze mo że my się spy tać na szych wspo mo ży cie li, do któ rych
mo dli my się co dzien nie. Mo że my dać so bie tę chwil kę i za trzy mać
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się, aby usły szeć. Sta ram się tak żyć, bo pro ble mów mam nie ma ło.
Ka żde go dnia szu kam za da nia, któ re Pan Bóg sta wia przede mną,
i co dzien nie py tam się, co mam z nim zro bić. Sta ram się jak naj da -
lej od su wać od sie bie swo je wła sne am bi cje i ego izmy. Pra gnę
iden ty fi ko wać się z tym, co świę ty Pa weł po wie dział „dzi siaj ży ję
już nie ja, tyl ko ży je we mnie Chry stus”, to jest mo je pra gnie nie,
któ re wzra sta.

Sta ram się mó wić w peł ni szcze rze, ma jąc na dzie ję, że mo gę
pań stwu po ka zać, że w tym świe cie, któ ry wy da je się, że ży je tak,
jak by Pa na Bo ga nie by ło – wca le tak nie jest. Pan Bóg dzia ła, wspo -
ma ga. Los dzi siej sze go czło wie ka i je go pro ble my nie wie le ró żnią
się od te go, co by ło dwa ty sią ce lat te mu. Po dob nie jak Abra ham,
któ ry pod jął de cy zję, że ma wszyst ko zo sta wić i pójść za gło sem Bo -
ga, tak sa mo mo żna i dzi siaj. Ka żdy z nas jest do te go po wo ła ny. 

Te re sa Stan kie wicz
Je stem pra cow ni kiem tej uczel ni – Szko ły Wy ższej Przy mie rza

Ro dzin. Ty dzień te mu pa ni rek tor za pro si ła mnie do gro na pre le -
gen tów. Mia łam ty dzień na prze my śle nia. Do szłam do wnio sku, że
w ży ciu mam roz ma ite za da nia: ja ko mat ka, żo na, na uczy ciel ka,
a być mo że w przy szło ści na uko wiec. To są za da nia, któ re trze ba
w ja kiś spo sób wy peł niać, ka żde z nich jest tro chę in ne. Przede
mną są dwie dro gi: al bo ro bię coś do brze, al bo źle. Od cze go za le -
ży wy bór dro gi? Czy jest ja kiś czyn nik, od któ re go ten wy bór za le -
ży? Uwa żam, że istot nym ele men tem jest mo ja pra ca nad so bą,
mo je kształ to wa nie sie bie. Im wię cej we mnie prze strze ni, wol no -
ści, im mniej ma łost ko wo ści, im mniej pe sy mi zmu, cza sem też im
mniej li cze nia tyl ko i wy łącz nie na sie bie, mniej dą że nia, że
za wszel ką ce nę mu szę mieć to, co chcę, tym ła twiej szy wy bór wła -
ści wej dro gi. Prze kła da się to rów nież na zdo by wa nie we wnętrz ne -
go spo ko ju, po zby wa nie się roz ma itych kom plek sów i wszyst kie go
te go, co mi prze szka dza w kon tak tach z in ny mi ludź mi. Ta kim ce -
lem, bar dzo wa żnym na dziś, jest do bre wy cho wa nie na szych dzie -
ci, by by li do bry mi, mą dry mi ludź mi, a ja kie one bę dą, za le ży rów -
nież od te go, ja ka bę dę ja, ja ki bę dzie mój mąż, ja kie bę dą re la cje
mię dzy na mi i in ny mi ludź mi. 

Za czy nem do my śle nia o tym by ło dla mnie za pro sze nie pa ni
rek tor, dzię ki któ re mu uświa do mi łam so bie, że głów nym mo im za -
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da niem jest kształ to wa nie sie bie sa mej, po to, że by po tem tym, co
w so bie ukształ tu ję, udo sko na lę, mo gła dzie lić się z in ny mi ludź mi,
że bym mo gła prze ka zy wać to swo im i też in nym dzie ciom, uszczę -
śli wiać swo je go mę ża. 

Przy szły mi do gło wy dwa sym bo le – ob ra zy z Bi blii. Je den
przed sta wia Bo ga za wie ra ją ce go przy mie rze z Izra elem. Nie roz -
ma wia z nie wol ni ka mi, któ ry mi by li w Egip cie, wy zwa la ich naj -
pierw, do pie ro po tem do nich prze -
ma wia i za wie ra z ni mi Przy mie rze. 

Przy mie rze z ludź mi wol ny mi. 
Dru gi sym bol to pięk ny psalm

da wi do wy, w któ rym Da wid mó wi:
„da jesz mi po znać ró żne dro gi ży cia
i na peł niasz mnie ra do ścią
przed ob li czem Two im”. Tak się
zło ży ło w mo im ży ciu, że szłam ró -
żny mi dro ga mi, w cza sie któ rych
mia łam oka zję po zna wać, ja kim je -
stem czło wie kiem, ile do bra roz sie -
wam wo ko ło, ile da ję po czu cia bez -
pie czeń stwa lu dziom, któ rzy ze mną
pra cu ją czy któ rzy są ze mną, na ile
je stem w sta nie za an ga żo wać się
w ró żne przed się wzię cia, któ re ży cie
sta wia przede mną. Bar dzo bli ska jest mi mo dli twa Sa lo mo na, któ -
ry nie pro sił Bo ga o bo gac two czy o wła dzę, tyl ko pro sił o mą drość
i mó wił: „da jże mi mą drość, któ ra prze by wa z To bą”. My ślę, że wy -
mie ni łam ele men ty, któ re są fun da men tem, na któ rym mo żna bu -
do wać wszyst ko in ne: ma łżeń stwo, ro dzi nę, re la cje z in ny mi ludź mi
i rów nież kształ to wać swo je ży cie w ob ra nym kie run ku. 

Im wię cej ode mnie za le ży, tym wię cej mu szę wkła dać wy sił ku
w kształ to wa nie sie bie, że by in ni czu li się do brze w mo im to wa rzy -
stwie. Być mo że jest to ele ment dą że nia do do sko na ło ści, któ ra jest
czło wie ko wi za da na. 

Ma rek Stan kie wicz
Gdy czy ta łem tek sty cy ta tów, ude rzy ły mnie sło wa Paw ła VI.

Za cy tu ję: „Szu kać, szu kać – oto pro gram kul tu ry, na uki, pra cy, po -
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li ty ki. Im wię cej się znaj du je, tym wię cej się szu ka. Im wię cej się
znaj du je, tym bar dziej pra gnie się i ma się na dzie ję zna leźć. Jest to
do wód, że za wsze cze goś brak czło wie ko wi, że chce on i za wsze
mu si szu kać”. 

W mo im ży ciu po ja wi ło się sło wo -klucz – Afry ka. Po przez Afry -
kę do tar łem do te go punk tu, w któ rym je stem dzi siaj. Spę dzi łem
kil ka lat w Afry ce i do świad czy łem pu sty ni, do słow nie i w prze no -
śni. Pra co wa łem w re jo nie Pu sty ni Ka la ha ri. Zetk ną łem się tam

z zu peł nie od mien ną men tal no ścią
czar ne go czło wie ka, w kra ju, któ ry
był bez po śred nio po trans for ma cji
ustro jo wej. Po zna łem rze czy wi stość
czar nych lu dzi, któ rzy ży li ina czej,
mi mo że ubie ra li się tak jak my, pró -
bo wa li my śleć tak jak bia ły czło -
wiek. 

Pu sty nia to miej sce szcze gól ne,
gdzie czło wiek sta je wo bec roz mia -
ru na tu ry. Lu dzie tam ży ją cy cią gle
pod ró żu ją, cią gle cze goś szu ka ją,
tak jak ja nie gdyś nie ustan nie szu -
ka łem cze goś w mo im ży ciu.
W tym, co zna la złem, mie ści się
i Afry ka, i mo ja żo na, a rów nież wy -
si łek in te lek tu al ny i du cho wy, dą że -

nie do te go, aby prze mie nić sie bie w ko goś lep sze go i uczciw sze go.
Wi dzia łem lu dzi pod ró żu ją cych, ocze ku ją cych na po bo czach dro -
gi, w ku rzu, w py le, w słoń cu, ca ły mi go dzi na mi. Pod ró żo wa li oni
nie raz set ki ki lo me trów w po szu ki wa niu pra cy, na przy kład do ko -
palń zło ta, aby za pew nić byt ro dzi nie. Sta ra li się za ist nieć w no wej
rze czy wi sto ści, za miesz ku jąc obrze ża miast (tzw. lo ca tions), bu du -
jąc do my z cze go się da ło na daw nych wy sy pi skach śmie ci. Za kła -
da li sub sty tu ty ro dzin. 

Od wie dza łem tych lu dzi w ich le pian kach w bu szu, gdzie bia ły
czło wiek był wi dy wa ny nie czę sto. Sta ra łem się uczyć ich ję zy ka
i kie dy od zy wa łem się, ja, bia ły czło wiek, w ich ję zy ku, to na wią zy -
wa ły się mię dzy na mi re la cje i od kry wa ły mi się ró żne stro ny ich ży -
cia. Rów no cze śnie, na wet przy wiel kim wy sił ku i chę ciach, ni gdy

256

Marek Stankiewicz 

Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:28  Page 256



257

nie uda ło mi się do trzeć do sed na men tal no ści czar ne go czło wie ka.
Zro zu mieć ich styl my śle nia. Po zo sta wa ło ob ser wo wać i uczyć się,
jak żyć na pu sty ni.

To jest cał ko wi cie in na rze czy wi stość, mi mo że też do świad cza -
łem pu sty ni, na któ rej oni prze by wa li. Kie dy prze mie rza łem set ki
ki lo me trów po sa wan no wych dro gach, wy da wa ło mi się, że je stem
wol ny, ale cią gle cze goś szu ka łem, szu ka łem sie bie. Pu sty nia jest
jak pa pie rek lak mu so wy, któ ry wska zu je na sła bo ści czło wie ka,
wy cią ga wszyst ko, co jest nie w po rząd ku w czło wie ku. W tej dro -
dze, prze ży wa jąc zma ga nia ze so bą, spo tka łem w któ rymś mo men -
cie mo ją przy szłą żo nę. Chcia łem być wol nym czło wie kiem, a mu -
sia łem zmie nić ca łe swo je ży cie i przy wyk nąć do re aliów ży cia
w ro dzi nie. Dziś to ja speł niam wszel kie obo wiąz ki do mo we, żo -
na pra cu je, a ja je stem w trak cie przy go to wy wa nia dok to ra tu i po -
szu ki wań pra cy.

Je dy ną rze czą, któ rą w Afry ce lu dzie ma ją w nad mia rze, jest
czas. Do ty ka my tu taj zu peł nie in ne go wy mia ru cza su, ma ją ce go
zwią zek z afry kań ską on to lo gią. Afry ka nin jest „za wsze na czas.”
To jest ta rzecz, któ rej my w Pol sce nie ma my, bo zaj mu je my swo -
je ży cie mi lio nem ró żnych czyn no ści i przede wszyst kim ucie ka my
od sie bie. Bo imy się nad mia ru cza su, ci szy pu sty ni, gdyż po ja wia
się ry zy ko usły sze nia nie mi łych rze czy i praw dy o so bie czy też ko -
niecz ność zmia ny ży cia. Py ta łem sie bie czę sto, gdzie jest mój dom
i gdzie jest mo je miej sce, i uwa ża łem, że mo im miej scem jest Afry -
ka. Tam czło wiek ina czej funk cjo nu je. Dzi siaj sta ram się tak jak oni
być za wsze „na czas” i my ślę, że to jest du że osią gnię cie. Wa żna
jest fi lo zo fia czar nych lu dzi, uprasz cza jąc pro blem, eg zy sten cji
ludz kiej: „prze szłość, je że li jej nie pa mię ta my, to jej nie by ło; wa żna
jest te raź niej szość – wy da rze nia, któ re dzie ją się te raz; przy szłość
– dal sza niż pa rę mie się cy – jest po ję ciem pu stym i obo jęt nym.”
Tak sfor mu ło wa ne za gad nie nie cza su spra wia, że czar ny czło wiek
ży je tu i te raz. My zaś naj czę ściej my śli my o przy szło ści, sta ra my się
za pew nić so bie i swo im dzie ciom ja kieś w mia rę przy zwo ite „ju -
tro”. 
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Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Na wią żę do te go, co mó wił mój przed mów ca. Po dob nie przez

pa rę lat mo im te re nem ba daw czym by ła Sa ha ra. Mu szę po wie -
dzieć, że mam po dob ne wspo mnie nia jak pan Ma rek. Pu sty nia za -
chwy ca swo ją prze strze nią, spo ko jem i ko lo ry tem. Rów no cze śnie
jest ogrom nie trud no prze ka zać ży ją cym tam lu dziom spo sób wła -
ści we go go spo da ro wa nia po sia da ny mi za so ba mi, z któ rych naj wa ż-
niej sza jest wo da. To, co się bę dzie dzia ło „ju tro” (okre ślo ne per -
spek ty wą naj da lej dzie się ciu lat), ni ko go nie ob cho dzi. In szal lah
– z po mo cą Al la ha.

To, do cze go dą ży my w ży ciu, ule ga zmia nie w cza sie. Po wiem
na swo im przy kła dzie. Naj pierw stu dia, po tem dok to rat, ko lej no
ro dzi na. By ły to okre sy o ró żnych prio ry te tach. Gdy przy szły
na świat dzie ci, to tak sta ra łam się usta wić ter mi narz za jęć na uni -
wer sy te cie, aby jak naj wię cej być obec na, kie dy dzie ci są w do mu.
Przez 15 pierw szych lat by ły w do mu rów nież ko lej no dwie go spo -
sie (bar dzo za cne oso by), dzię ki któ rym dzie ci na sze nie by ły ni gdy
dzieć mi z klu cza mi na szyi. A po tem, gdy dzie ci do ro sły, za ło ży ły
wła sne ro dzi ny i wy wę dro wa ły z na sze go do mu, prio ry te tem dla
mnie sta ła się pra ca ba daw cza i two rze nie ze spo łu ba daw cze go.
Wte dy pod sta wo wym mo im ce lem by ło stwo rze nie ta kie go kli ma -
tu w ze spo le, aby pra ca da wa ła wszyst kim ra dość i sa tys fak cję,
a rów no cze śnie aby wzra sta ła przy jaźń mię dzy ludź mi. Nie sły cha -
nie po ma ga mi w tym mo dli twa do Du cha Świę te go z proś bą o Je -
go da ry, a szcze gól nie o mą drość, ra dę i umie jęt ność. Od cza su gdy
zo sta łam rek to rem Szko ły Wy ższej Przy mie rza Ro dzin, ko ron ka
do Du cha Świę te go jest bar dzo czę stą mo ją mo dli twą. I za wsze
otrzy mu ję da ry, o któ re pro szę. 

W kon tak tach z in ny mi ludź mi czło wiek spo ty ka na ogół życz -
li we go roz mów cę, ale cza sem tra fia ją się też ci „nie zno śni”. Mia -
łam kie dyś ta ką sy tu ację, że mo ja ko le żan ka z uni wer sy te tu, oso ba
trud na, zro bi ła mi dość du że świń stwo. By łam na nią obu rzo na,
na szczę ście po mógł mi wte dy mój mąż, któ ry wlał oli wę na mo je
roz grza ne emo cje. Po prze my śle niu spra wy prze szłam nad nią
do po rząd ku dzien ne go. Po ja kimś cza sie do wie dzia łam się od ja -
kiejś trze ciej oso by, że mo ja ko le żan ka, któ ra mi to świń stwo zro -
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bi ła, po wie dzia ła jej, że się dzi wi, że wte dy ostro nie za re ago wa łam.
Po tem spo tka ły śmy się w cza sie piel grzym ki do Czę sto cho wy i ona
mi po dzię ko wa ła, bo ten mo ment spra wił, że po sta no wi ła pra co -
wać nad zmia ną swo je go za cho wa nia. 

Bog dan Mo tel ski
W mło dym wie ku, gdy pla nu je my swo ją przy szłość, my śli my

o tym, że by się roz wi jać, szu kać swe go po wo ła nia. W wy ni ku ta kie -
go my śle nia de cy du je my, ja kie – na szym zda niem – jest to po wo ła -
nie. By wa, że po wo ła nie, o któ rym zde cy do wa li śmy, jest od gór nie
zmie nia ne. A prze cież wy bra li śmy doj rza le. To, co nas spo ty ka
w ży ciu (w wy ni ku po wo ła nia), to nor mal ne ży cie, ro dzi na, pra ca
z ty mi wszyst ki mi osią gnię cia mi i kło po ta mi, któ re się zda rza ją.
Trze ba umieć po ra dzić so bie z ty mi na po ty ka ny mi trud no ścia mi
i Pi smo Świę te mo że nam w tym po móc. Je śli mam ja kiś kło pot, to
im wię cej my ślę o Bi blii, im wcze śniej za wie rzę Bo gu, tym le piej.
Tym szyb ciej oka zu je się, że kło pot zna lazł roz wią za nie. Ja na wet
nie sta ram się zro zu mieć te go, z czym so bie nie ra dzę. Pa rę dni mi -
ja i oka zu je się, że wszyst ko wra ca do po rząd ku. Trze ba trwać na tej
mo dli twie, ta kiej mo dli twie kon tak tu mię dzy mną a Bo giem.

Pa ni wspo mnia ła, że za sta na wia ła się nad swo im po wo ła niem.
Na sza cy wi li za cja za chę ca nas, by śmy nie by li doj rza li i nie za sta na -
wia li się nad na szym po wo ła niem. Uwa żam, że jest na szą ro lą, że by
do te go za chę cać wbrew ten den cjom współ cze snej cy wi li za cji.

Na wią zu jąc do wspo mnień pa na Mar ka z Afry ki, chciał bym
uzu peł nić wy ja śnie nie – dla cze go nie po tra fi my zro zu mieć tych lu -
dzi. Oka zu je się, że u nie któ rych lu dów nie ma pew nych po jęć
pod sta wo wych i abs trak cyj nych. Nie mo żna ich im wy tłu ma czyć.
Frag men ty te go nie zro zu mie nia tra fia ją się na wet w mie sza nych
– re li gij nie lub kul tu ro wo – ro dzi nach i trze ba się z tym po go dzić. 

Te re sa Stan kie wicz
Pan po wie dział, że na sza kul tu ra nie two rzy wa run ków, by być

doj rza łym. Zga dza jąc się z pa nem, uwa żam, że jest to ka ta stro fa.
O isto cie czło wie ka w na szym my śle niu post mo der ni stycz nym,
któ re kró lu je, twier dzi się, że „zna czysz ty le, ile prze ży jesz”.
W me diach po ka zu je się ce le bry tów, o któ rych trud no po wie dzieć,
czy wno szą coś sen sow ne go, na to miast ist nie ją o ty le, o ile prze ży -
wa ją nasz po dziw, mó wie nie o nich. To jest mia rą ich ży cia, w któ -
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rej nie ma miej sca na doj rza łość. U mło dych lu dzi, któ rych uczy my,
czę sto mo żna za ob ser wo wać ni ski po ziom od po wie dzial no ści
i brak po trze by by cia doj rza łym, ukształ to wa nym czło wie kiem. Li -
czy się ilość i ja kość prze żyć, im wię cej, tym le piej. 

Kry sty na Mro czek 
Je stem ab sol went ką stu diów geo gra ficz nych na Uni wer sy te cie

War szaw skim i od kąd pa mię tam, to chcia łam co raz wię cej wie dzieć.
Jak na pi sał Pa weł VI „im wię cej się szu ka, tym wię cej się znaj du je”.
Mo gła bym o so bie po wie dzieć, że im wię cej wiem, tym bar dziej
wiem, że co raz wię cej nie wiem i co raz wię cej wie dzieć chcę.

Po stu diach chcia łam pra co wać na uko wo, ro bić dok to rat, z ró -
żnych po wo dów nie wy szło, po szłam do pra cy bli sko miej sca za miesz -
ka nia, do szko ły pod sta wo wej. Chcia łam prze ka zać uczniom nie tyl ko
wie dzę, ale też spo sób jej zdo by wa nia. Na uczyć ich się uczyć ze zro zu -
mie niem, a nie tyl ko pa mię cio wo. Za ło ży łam ro dzi nę, przy szły na świat
dzie ci i chcie li śmy im z mę żem prze ka zać, że by by li ludź mi mą dry mi,
uczci wy mi, wra żli wy mi na bliź nich i wier ny mi Bo gu. Dzie ci do ro sły,
dziś od po wia da ją sa me za sie bie. Czy mi się uda ło – czas po ka że. 
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Teresa i Marek Stankiewicz 

Odpowiedzi VII sierpień 2012_Odpowiedzi IV.qxd  2012-09-21  10:28  Page 260



Je śli cho dzi o szko łę, to pra co -
wa łam w ze spo le szkół – szko ła
pod sta wo wa i gim na zjum. Dziś ob -
ser wu je się, że mło dzież w gim na -
zjum jest co raz mniej od po wie -
dzial na i ma mniej chę ci do na uki,
a na uczy cie li trak tu je jak wro gów.
W po cząt kach mo jej pra cy te go
jesz cze nie by ło. Ży cie jest dla mnie
słu żbą naj bli ższym, oto cze niu, Oj -
czyź nie, ca ły czas w re la cji z Bo -
giem. Je mu za wie rza łam i za wie -
rzam wszyst kie trud ne spra wy i je -
stem wdzięcz na Mu za po moc. 

Jan Mro czek
Po sta wie nie py ta nia, któ re jest te ma tem dzi siej sze go kon wer sa -

to rium, wy ma ga kre atyw no ści i au to re flek sji. Trze ba umieć za dać
so bie to py ta nie i zdać so bie spra wę, że cze goś szu kam, a nie je -
stem tyl ko ele men tem kul tu ry kon sump cyj nej. Nie trze ba żyć
z dnia na dzień, ale trze ba mieć dal szą per spek ty wę. Wy ma ga jej
szu ka nie i dzia ła nie w ży ciu, nie tak jak w przy pad ku ce le bry tów,
któ rzy ist nie ją, je że li tyl ko my ich wi dzi my, je że li są w cen trum za -
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Krystyna Mroczek 

Słuchacze, w ostatnim rzędzie Jan i Krystyna Mroczek 
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in te re so wa nia. Szu ka nie i dzia ła nie to jest oso bi sta, pry wat na spra -
wa i ka żdy po wi nien sam so bie od po wie dzieć na te py ta nia. Jest to
etap dłu go fa lo wy, bo wy zna cza dro gę po stę po wa nia na ca łe ży cie,
we dług te go ma my żyć. To py ta nie jest bar dzo wa żne dla mło dych
lu dzi. Nie ste ty, mło dzież czę sto nie po tra fi so bie za dać te go py ta -
nia. Nie po tra fi, bo al bo nie chce, al bo dla te go, że tak zo sta ła na -
uczo na. Brak od po wie dzial no ści bę dzie skut ko wał tym, że od po -
wiedź na to py ta nie bę dzie co raz trud niej sza. 

An na Sre bro
Praw dą jest, że gdy roz ma wia my na te te ma ty, stwier dze nia są

dość pe sy mi stycz nie, szcze gól nie w od nie sie niu do lu dzi mło dych.
Uwa żam jed nak, że mi mo wszyst ko na -
dzie ję mo żna po kła dać w tym, że by uczyć
mło dych lu dzi mo dli twy. Że by zo ba czyć,
co mam ro bić w ży ciu, to trze ba za ufać,
mieć od wa gę pod jąć trud ne wy zwa nia.
Mo żna mieć to tyl ko z na tchnie nia Du cha
Świę te go i w peł nej ci szy, że by móc usły -
szeć Je go głos. Na sze ży cie jest czę sto
obłęd ne w tym po śpie chu, w tym za ga nia -
niu i bra ku cza su dla dru gie go czło wie ka.
To jest oczy wi ste, je śli się ma sta le słu -
chaw ki na uszach, te le wi zor z kil ku dzie -
się cio ma ka na ła mi, in ter net, gdzie jest ma -
sa in for ma cji, z któ rych czę sto nic nie wy -
ni ka i któ re nie do cie ra ją do głę bi ser ca
mło de go czło wie ka. Dla te go trze ba uczyć
już ma łe dzie ci od ci nać się od te go na tło -

ku. I ka żdy z nas mu si uczyć się mo dli twy. Jest ta dro ga, któ ra da -
je na dzie ję. Wciąż jest du żo lu dzi, któ rzy ją wy bie ra ją. Jest szan sa,
że rów nież lu dzie mło dzi, opie ra jąc się na Bo gu, od kry ją swo ją
dro gę.

Mar cin Bo rzęc ki
Chciał bym po twier dzić zna cze nie for ma cji du cho wej. Je stem

od dzie wię ciu lat na Dro dze Neo ka te chu me nal nej, je stem mi ni -
stran tem od 14 lat i skoń czy łem stu dia teo lo gicz ne. For ma cja du -
cho wa, ja ką otrzy ma łem, bar dzo po mo gła mi i po ma ga do dziś. Wi -

Anna Srebro 
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dzę, jak bar dzo Bóg mnie wspie ra w mo -
im co dzien nym ży ciu i w mo ich zma ga -
niach czy też pro ble mach. Opar cie w Bo -
gu i sta wia nie Go na pierw szym miej scu
i to, że mo gę się do Nie go mo dlić, wo ła -
jąc jak śle piec spod Je ry cha „Je zu sie, Sy -
nu Da wi da, uli tuj się na de mną”, bar dzo
mi po ma ga, by się nie za ła my wać, nie
pod da wać się. Wie rzę, że On za wsze mi
po mo że wyjść z ka żdej trud nej sy tu acji.
Wie lo krot nie do świad czy łem w mo im
ży ciu Je go po mo cy. Je stem wdzięcz ny
Bo gu, że dał mi wspól no tę, mo żli wość
słu cha nia Je go sło wa oraz po zna nia lu dzi
świec kich i księ ży, któ rych spo ty kam
na dro dze. Ci lu dzie są dla mnie też ży -
wym do wo dem te go, że Pan Bóg dzia ła, że jest, że się opie ku je i na -
wet z naj cię ższych sy tu acji mo że wy pro wa dzić do bro.

Je stem wdzięcz ny Bo gu za to, co mi dał, ale też da je ka żde go
dnia, na wet za wy da rze nia, któ re nie do koń ca ro zu miem czy też
któ re nie do koń ca je stem w sta nie za ak cep to wać, jak na przy kład
cię żka, wręcz tra gicz na sy tu acja fi nan so wa, brak pra cy, brak per -
spek tyw na dal sze ży cie, cza sem nie mo żność ro ze zna nia po wo ła -
nia. Wia do mo, ka żdy z nas ma krzy że. Trze ba pa mię tać, że są one
nam da ne dla na sze go zba wie nia i je śli za wie rzy my te pro ble my
Bo gu, je śli za ufa my, to te na sze pro ble my mo gą stać się krzy ża mi
chwa leb ny mi i Bóg na praw dę mo że zdzia łać cu da. Dla Nie go nie
ma rze czy nie mo żli wych. Abra ham stał się z nie płod ne go star ca oj -
cem na ro dów dla te go, że za wie rzył Bo gu i to też jest do wód na to,
że On na praw dę dzia ła. Trze ba tyl ko umieć do strzec to dzia ła nie,
uwie rzyć i za ufać Bo gu. 

Ma rek Stan kie wicz
Wra ca jąc do Afry ki i jej miesz kań ców, do dam, że czar ny czło -

wiek nie dzie li rze czy wi sto ści na du cho wą i cie le sną, ca łe je go ży -
cie jest umiesz czo ne w kon tek ście du cho wym. Wszyst ko, co ro bi,
ma od nie sie nie re li gij ne, do du chów zmar łych przod ków, do tych,
któ rzy ode szli. Bo Bóg stwo rzył świat, lecz my Go nie zna my, a na -
si przod ko wie to są ci, któ rych zna li śmy, ale ode szli. Z dru giej stro -
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ny, jest tam wie lu cza row ni ków, któ rzy przy cho dzą i for mu ją ży cie
re li gij ne. Jest też du żo ró żnych ko ścio łów i sekt. Tam ka żdy mo że
so bie za ło żyć „ko ściół”, tyl ko jest kwe stią, czy bę dzie miał pie nią -
dze na stro je dla je go człon ków. I je śli ka żdy z nas skon cen tru je się
na zma ga niu się z sa mym so bą w tym kon tek ście, to jest ja kaś szan -
sa, że nie stra ci cza su. 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Koń cząc ostat nie Kon wer sa to rium w bie żą cym ro ku aka de -

mic kim, dzię ku ję bar dzo wszyst kim pa ne li stom i uczest ni kom i za -
pra szam na na stęp ne na sze spo tka nie w no wym ro ku aka de mic -
kim w trze cią so bo tę paź dzier ni ka.

Spisał z nagrania Marcin Borzęcki

Najmłodsi słuchacze z mamą – Teresą Stankiewicz 
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Spis tre ści

„Od po wie dzi na trud ne py ta nia dzi siej sze go świa ta”

Tom pierw szy, 2005/2006 

I. „Czy an ga żo wać się w po li ty kę” – ks. Adam Zel ga, Ja cek Ci -
choc ki

II. „Jak po go dzić ro lę oj ca, mat ki z ka rie rą za wo do wą?” –
ks. Adam Zel ga, An na i Łu cjan So ko łow scy

III. „Czym dla współ cze sne go czło wie ka jest mo dli twa?” –
ks. Adam Zel ga, Mag da i Woj tek Wi cher, Ja cek Gra bow ski, Maks
Pu dłow ski, Ania Po głód

IV. „Wo lon ta riat – słu żba po trze bu ją ce mu” – ks. Adam Zel ga,
Ja ni na Fa bi siak, Iwo na Iwiń ska, Mał go rza ta Wie lo pol ska

V. „Czym we współ cze snym świe cie jest jał mu żna?” – ks. Adam
Zel ga, s.Mał go rza ta Chmie lew ska, Ja ni na Ochoj ska, ks. Mie czy -
sław Ja wor ski

VI. „Czym jest dla mnie post i wy rze cze nie?” – ks. Adam Zel ga,
ks. Krzysz tof Siel ski

VII. „Sport w prze sła niu Oj ca świę te go” – ks. Adam Zel ga, Ro -
bert Ko rze niow ski

VIII. „Od po wie dzial ność – jak ją ro zu miem?” – ks. Adam Zel ga,
Sła wo mir Ra taj ski, Ry szard Sza niaw ski, Ja cek Wak smundz ki
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Tom dru gi, 2006/2007 

IX. „Pro sta dro ga w cha osie dzi siej sze go świa ta” – Adam Pie -
trzak, ks. Jó zef Maj, Ro bert Te kie li, Mar cin Ję drzej czak

X. „Czy ma łżeń stwo ka to lic kie jest prze żyt kiem?” – ks. Adam Zel -
ga, An na i Krzysz tof Ło sko to wie, Agniesz ka i Sła wo mir Ja wor scy

XI. „Czy ro dzi na mo że obro nić ład spo łecz ny?” – ks. Adam Zel -
ga, Jo lan ta i Ta de usz Epsz te ino wie, Ma ria i Je rzy Ber liń scy, Kry sty -
na i Grze gorz Stycz ko wie

XII. „Ja kie war to ści wy nie śli śmy z do mu ro dzin ne go?” –
ks. Adam Zel ga, Pa weł P. Pio tro wicz, Alek san der Cie pie la, Je rzy
Gór ski, Zo fia Epsz te in, Fi lip Osmań ski, Łu kasz Pilch

XIII. „Praw da i kłam stwo w na szym ży ciu” – ks. Adam Zel ga,
Ewa i Ma ciej Bed nar kie wi czo wie, To masz Ter li kow ski, Ma rian
Wi śniew ski

XIV. „Co dziś dla nas zna czy >>dzień świę ty świę cić?<<” – ks.
Adam Zel ga, Ire na i Ma xy mi lian By lic cy, Agniesz ka i Jan, Ma ria
Jac kow scy, An drzej Cie pie la

XV. „W czym wy ra ża się współ cze sny pa trio tyzm?” – ks. Adam
Zel ga, An na Ra dzi wiłł, Iza be la Dzie du szyc ka, To masz Bo rec ki,
Ma ciej Dąb ski

XVI. „Nasz sto su nek do in nych lu dzi: życz li wy, obo jęt ny czy
wro gi?” – ks. Adam Zel ga, Krzysz tof Do wgiał ło, Grze gorz Nur -
kie wicz, Ja cek Wak smundz ki

Tom trze ci, 2007/2008 

XVII. „Czy by li śmy ko cha ni w dzie ciń stwie i jak to wpły wa
na na sze do ro słe ży cie?” – ks. Piotr Hart kie wicz, Kry sty na Dy lik,
Sa bi na Za lew ska
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XVIII. „Na gro da czy ka ra są wa żniej sze w wy cho wa niu?” –
ks. Adam Zel ga, Ró ża Pi wo ni -Cie śliń ska

XIX. „Czy pu ste na kry cie przy wi gi lij nym sto le jest dla nas wy -
łącz nie sym bo lem?” ks. Zdzi sław Woj cie chow ski, An na Gro chol -
ska, Ma ria Gór ska -Za biel ska

XX. „Ja ki we dług cie bie po wi nien być pro boszcz w two jej pa ra -
fii?” – ks. Adam Zel ga, ks. Ta de usz Alek san dro wicz, Te re sa Ka pe -
la, An na i Łu cjan So ko łow scy, Krzysz tof Olęc ki

XXI. „Co dla nas zna czy przy ka za nie >>nie krad nij?<<” –
ks. Adam Zel ga, ks. Piotr Hart kie wicz, Ma ria Rot kiel

XXII. „Czy po tra fi my przyj mo wać da ry z wdzięcz no ścią?” –
ks. Piotr Hart kie wicz, Grze gorz Gru ca

XXIII. „Ja kie zna cze nie ma dla mnie ci sza?” – ks. Adam Zel ga,
s. Stel la Dru żdżel, Woj ciech Brań ski, Kry sty na Do leb ska, Je rzy Ra -
ko wicz, An drzej Lip ski

XXIV. „Ja ką war tość ma dla mnie da ne sło wo?” – ks. Zdzi sław
Woj cie chow ski, Piotr Bej na ro wicz, Ja cek Kraw czyk, Fran ci szek
Pod la cha, Ja cek Wak smundz ki

Tom czwar ty, 2008/2009 

XXV. „Czy je stem świa do mym człon kiem spo łe czeń stwa oby wa -
tel skie go?” – ks. Adam Zel ga, Do ro ta i Ja cek Ci choc cy, Ra fał Mia -
stow ski, Krzysz tof Za nus si

XXVI. „Czy sta rość Pa nu Bo gu się uda ła?” – ks. Adam Zel ga,
Wie sław Chrza now ski, Kry sty na Dłu gosz -Ku rcza bo wa, Iza be la
Dzie du szyc ka

XXVII. „Czy ofer ta han dlo wa za bi ja w nas du cha świę to wa nia
(mieć czy być)? – ks. Adam Zel ga, Alek san dra Siew ko, Krzysz tof
Ty szo wiec ki, Mi ko łaj Wró blew ski, Ma rek Łusz czy na
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XXVIII. „Czy po tra fię w peł ni za ufać Bo gu i lu dziom?” –
ks. Adam Zel ga, ks. To masz Bie liń ski, Ma ria Ber liń ska

XXIX. „Czy to co ro bię uwa żam za swo ją mi sję?” – ks. Adam
Zel ga, Ro bert Ko ściusz ko, Grze gorz Po lak, ks. To masz Szysz ka

XXX. „Jak wpły wa na mnie po sia da nie wła dzy i/lub sła wy?”
– ks. Adam Zel ga, Ma rek Ka miń ski, Ra fał Mu chac ki, Prze my sław
Ba biarz, Da riusz Ko wal ski

XXXI. „Czym mnie wzbo ga ca sport i tu ry sty ka?” – ks. Adam
Zel ga, Je rzy En gel, Ewa Twa row ska, Ja ro sław Pru gar, To masz Le -
żaj ski, Krzysz tof Wojt kow ski

XXXII. „Mo ja dro ga do Pa na Bo ga”- ks. Adam Zel ga, Mo ni ka
i Krzysz tof Oczkow scy, Ze non Ko sic ki, Mał go rza ta Ba lic ka, Ja ro -
sław Ba biń ski

Tom pią ty, 2009/2010  

XXXIII. „Czy po tra fię do strzec lu dzi słab szych od sie bie (sta -
rych, cho rych, dzie ci…)?” – ks. Adam Zel ga, Pa weł Wdó wik, Kry -
sty na Mru gal ska, Ra fał Strent, Ja ro sław Ka li now ski 

XXXIV. „Co dla mnie zna czy Bo ży na kaz: Czyń cie so bie Zie mię
pod da ną?” – ks. Adam Zel ga, An drzej Za lew ski, To masz Bo rec ki,
Jo an na An giel, Iwo na Wak smundz ka 

XXXV. „Kto jest dla mnie au to ry te tem i dla cze go?” – ks. Zdzi -
sław Woj cie chow ski, Fran ci szek Kamp ka, Mał grza ta i Ja cek Gra -
bow scy, Ma ciej Dąbs ki, An na Cie pie la  

XXXVI. „Co dla nas zna czy frag ment Mo dli twy Pań skiej: Od -
puść nam na sze wi ny, ja ko i my od pusz cza my na szym wi no waj -
com?” – ks. Adam Zel ga, Ra fał Wie czyń ski, Se ba stian Do ma ga ła,
ks. Wło dzi mierz Kwie ciń ski, Ta de usz Pień kow ski 
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XXXVII. „Czy wia ra w Bo ga ma wpływ na mo je co dzien ne ży -
cie?” – ks. Adam Zel ga, Ja kub Pa pier ski, Mo ni ka Na gór ko, Le -
szek Marks 

XXXVIII. „Czym jest dla mnie i ja ka po win na być pra ca za wo -
do wa, spo łecz na, do mo wa itp.?” – ks. Adam Zel ga, Ma ria i Wi told
Płot czy ko wie, To masz Be rent, An drzej Cie pie la  

XXXIX. „Czy je stem szczę śli wa/y i czy po tra fię dzie lić się mo im
szczę ściem z in ny mi?” – ks. Adam Zel ga, Zo fia Zie liń ska, Ewa
Błasz czak, Pa weł Szczę sny 

XL. „Czy li czę się z dru gim czło wie kiem, czy li mi łość bliź nie go
w prak ty ce?” – ks. Adam Zel ga, Zdzi sław Bie lec ki, Aloj zy Wi te -
ska, o. Be ne dykt Ma lew ski, s. Ka zi mie ra Fle ran 

Tom szó sty, 2010/2011 

XLI. „Nie bę dziesz miał bo gów cu dzych przede mną – co to zna -
czy w mo im ży ciu?” – ks. Adam Zel ga, ks. Eu ge niusz Guź dzioł,
Ra do sław Pa zu ra, Do ro ta Kacz ma row ska 

XLII. „Ja kie są dla mnie gra ni ce kom pro mi su?” – ks. Adam Zel -
ga, An drzej Ma sta lerz, An drzej Fi li piak, Je rzy Ki jow ski, Krzysz tof
Ha man 

XLIII. „Co dla mnie zna czy przy ka za nie >Nie cu dzo łóż<?” –
ks. Adam Zel ga, Syl we ster La skow ski, Mag da Ko rze kwa 

XLIV. „Czy po tra fię śmiać się… rów nież z sie bie?” – ks. Piotr
Hart kie wicz, ks. Bo gu sław Ko wal ski, Ka ta rzy na Ła niew ska 

XLV. „Ja kim po wi nien być czło wiek, któ re go na zy wam swo im
przy ja cie lem i ja kim ja sam ja ko je go przy ja ciel?” – ks. Adam Zel -
ga, ks. Ma rek Dzie wiec ki, Ma ria i Ma te usz Śro doń, Pa weł Za jąc 

XLVI. „Czy prze ży te cier pie nie ubo ga ci ło mnie we wnętrz nie?”
– ks. Adam Zel ga, Mag da le na i Piotr Kon czew scy, Krzysz tof Zie miec 
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XLVII. „Czy do ce niam otrzy ma ne bło go sła wień stwo i czy nie
ską pię go in nym?” – ks. Adam Zel ga, o. Woj ciech Ję drze jew ski
OP, Jan i Do ro ta Szub scy, Ze non Ko sic ki 

XLVIII. „Czy De ka log sto su ję w ży ciu w ca ło ści, czy wy biór -
czo?” – ks. Adam Zel ga, Adam Pie trzak, Ire na i Je rzy Grzy bow scy 
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Wy daw nic two
Szko ły Wy ższej Przy mie rza Ro dzin w War sza wie

www.swpr.edu.pl
swpr@swpr.edu.pl

22 644-07-97

Wy daw nic two SWPR wy da je za rów no ksią żki jak i wy daw nic -
twa cią głe i se ryj ne. Pe łen spis wy da nych po zy cji znaj du je się na
stro nie in ter ne to wej. Ksią żki mo żna za ma wiać dro gą in ter ne to wą.
Po ni żej znaj du ją się tyl ko wy bra ne po zy cje:

Z za kre su pa mięt ni ków i wspomnień:
• KU CEM NA UR SY NÓW – Iza be la Dzie du szyc ka (2011 r.)
• SPO TKA NI NA DRO DZE – Le szek Star kel (2011 r.)
• CHWILE CZASU MINIONEGO – Andrzej Mycielski (2012 r. –

wydanie trzecie, rozszerzone)
• CI, O KTÓ RYCH PO WIN NI ŚMY PA MIĘ TAĆ. Fa scy nu ją ce ży cio -

ry sy Po la ków roz sia nych po świe cie, tom I, II i III – pod
red. Elżbie ty My ciel skiej -Do wgiał ło (2010, 2011, 2012 r.)

• 50 LAT WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ OPATRZNOŚCI BOŻEJ NA

RAKOWCU W WARSZAWIE, 1962-2012 – pod red. Elżbiety
Mycielskiej-Dowgiałło (2012 r.)

Z za kre su rozpraw i pod ręcz ni ków:
• POD STA WY ME TE ORO LO GII I KLI MA TO LO GII – Ur szu la Kos sow -

ska -Ce zak (2007 r.)
• BA DA NIA CECH TEK STU AL NYCH OSA DÓW CZWAR TO RZĘ DO -

WYCH I WY BRA NE ME TO DY OZNA CZA NIA ICH WIE KU – pod
red. Elżbie ty My ciel skiej -Do wgiał ło (2007 r.)

• CHE MIA DLA PRZY ROD NI KÓW (dru gie wyd.) – Han na Rem ber -
to wicz (2010 r.)

• CZŁO WIEK I PA IDE IA. RE ALI STYCZ NE POD STA WY FI LO ZO FII

WY CHO WA NIA (dru gie wyd.) – Mi ko łaj Kra sno dęb ski (2009 r.)
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Z za kre su pu bli cy sty ki spo łecz nej:
• OD PO WIE DZI NA TRUD NE PY TA NIA DZI SIEJ SZE GO ŚWIA TA –

pod red. Elżbie ty My ciel skiej -Do wgiał ło, tom I – VI (2006 –
2011 r.) 

Z za kre su po ezji:
• KIE DY BĘ DĘ DO CIE BIE SZEDŁ – Ma rek An to ni Wa si lew ski

(2010 r.)
• NA GEOGRAFICZNYCH ŚCIEŻKACH ŻYCIA – Joanna Angiel

(2012 r.)
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