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Przed mo wa

Po dob nie jak po przed nie dwa to my „Od po wie dzi na trud ne py ta -
nia dzi siej sze go świa ta” tom trze ci, od da wa ny obec nie do rąk czy tel ni -
ka za wie ra tek sty ośmiu Kon wer sa to riów (wraz z cy ta ta mi), któ re od -
by ły się w ro ku aka de mic kim 2007/2008 w Szko le Wyż szej Przy mie rza
Ro dzin w War sza wie. 

Po mysł Kon wer sa to riów po wstał trzy la ta te mu, po śmier ci Oj ca
świę te go Ja na Paw ła II, w ce lu przy bli że nia Je go na uki przy szu ka niu
od po wie dzi na drę czą ce nas wszyst kich py ta nia. Sta ra li śmy się i na dal
się sta ra my, aby znaj do wa ło to wy raz w za miesz cza nych cy ta tach. Nie -
ste ty wie le py tań, któ re przy no si dzi siej sze ży cie, wy kra cza po za te ma -
ty po dej mo wa ne przez Ja na Paw ła II. Ko rzy sta my więc w cy ta tach
rów nież z wie lu in nych źró deł. 

Wszyst kie trzy to my „Od po wie dzi...” opie ra ją się na oso bi stych
świa dec twach za rów no osób za pro szo nych do pa ne lu, jak i dys ku tan -
tów re kru tu ją cych się spo śród słu cha czy. W cza sie re dak cji spi sy wa -
nych z na gra nia tek stów sta ra no się za cho wać spe cy fi kę ję zy ka mó wio -
ne go. 

Po wsta nie ko lej ne go to mu za wdzię cza my licz nej gru pie ofiar nych
osób za an ga żo wa nych przy tym dzie le. Zna ko mi te wpro wa dze nia
i pod su mo wa nia po szcze gól nych Kon wer sa to riów przy go to wa li trzej
księ ża: Adam Ze lga, Piotr Hart kie wicz i Zdzi sław Woj cie chow ski.
Ser decz nie im za to dzię ku ję. 

Wy da nie i druk „Od po wie dzi...” jest ko lej ny raz fi nan so wa ny
przez Jac ka Wak smundz kie go, któ re mu wszy scy je ste śmy za to ogrom -
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nie wdzięcz ni. Dzię ki je go po mo cy książ ka tra fia rów nież do osób, któ -
rych nie stać by ło by na jej za kup. 

Bar dzo żmud ną pra cę, ja ką jest prze pi sy wa nie tek stu z na gra nia za -
wdzię cza my sied miu oso bom. Są ni mi: An drzej Sko czek, Bo gu mił
Chleb ny, Ewa Smol ska, Mar cin Ję drzej czak, Łu kasz Bu jak, Do ro ta Gi -
riat i Han na Rem ber to wicz. Dzię ki nim pre zen to wa ne w książ ce tek -
sty od da ją pre cy zyj nie wy po wie dzi mó wią cych osób. Je stem im za to
ogrom nie wdzięcz na. 

Już trze ci rok osta tecz ną ko rek tę tek stów prze pro wa dza Ur szu la
Kos sow ska -C ezak, któ ra rów no cze śnie jest au tor ką wie lu bar dzo cie -
ka wych wy po wie dzi. Jej udział – wie lo let niej, do świad czo nej re dak tor -
ki jed ne go z re no mo wa nych cza so pism na uko wych – da je mi po czu cie
spo ko ju, że książ ki, któ re po wsta ją, nie za wie ra ją błę dów sty li stycz -
nych i ję zy ko wych. Ur szu lo – bar dzo Ci za to dzię ku ję. 

Opra wę gra ficz ną trze cie go to mu (po dob nie jak i to mów po przed -
nich) oraz zdję cie Oj ca Świę te go na okład ce za wdzię cza my Wal de ma -
ro wi Kom pa le, dzię ki któ re go fo to gra fiom mo że my „po znać z bli ska”
wy po wia da ją ce się oso by. Jest to bar dzo waż ny ele ment, pod no szą cy
czy tel ność prze ka zu. Ser decz nie dzię ku ję, Pa nie Wald ku, w imie niu
wła snym i wszyst kich przy szłych czy tel ni ków. 

Trud no tu wy mie nić wszyst kie oso by, któ re an ga żu ją się ak tyw nie
w na sze wspól ne dzie ło. Dzię ku ję ser decz nie Księ żom Pro bosz czom,
któ rzy ogła sza ją co mie siąc w swo ich pa ra fiach te mat ko lej ne go Kon -
wer sa to rium i za chę ca ją do udzia łu w nim. Dzię ku ję rów nież tym
wszyst kim, któ rzy roz wo żą za pro sze nia po pa ra fiach i wie lu in nym,
któ rzy mi słu żą po mo cą lub ra dą. 

Czwar ty cykl spo tkań roz po czy na my w paź dzier ni ku 2008 r., jak
za wsze w każ dą trze cią so bo tę mie sią ca o godz. 11, w sie dzi bie na szej
Uczel ni (War sza wa, ul. Grze go rzew skiej 10). Obec ny, jak i dwa po -
przed nie to my „Od po wie dzi...” (w ce nie po 10 zł), są do stęp ne w sie -
dzi bie Uczel ni lub też moż na je za mó wić po przez In ter net
(swpr@swpr. edu. pl) lub te le fo nicz nie (022 644-07-97). Tek sty po -
szcze gól nych Kon wer sa to riów moż na rów nież zna leźć na stro nie in -
ter ne to wej Uczel ni: www. swpr. edu. pl, jak i do chęt nych wy sy ła ne są
na bie żą co dro gą e-m ail ową. 

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
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Czy byliśmy kochani w dzieciństwie i jak to
wpływa na nasze dorosłe życie?
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Cy ta ty

Ks. Ma rek Dzie wiec ki, Mi łość, któ ra zdu mie wa. 

Ży cie za czy na się od po czę cia. Ra dość za czy na się od mi ło ści. 

Bóg stwo rzył nas z mi ło ści, dla te go ży cie po za mi ło ścią jest dla
czło wie ka ago nią. 

Bez in te re sow na i doj rza ła mi łość nie jest po świę ce niem, lecz zy -
skiem. 

Naj sil niej szym zna kiem mi ło ści mię dzy ludź mi jest za ufa nie. 

Im bar dziej cie bie ko cham, tym wię cej mam od wa gi, by po wie -
dzieć ci o tym, co mnie nie po koi w two im za cho wa niu. 

Ję zyk mi ło ści ro zu mie ją wszy scy, któ rzy ko cha ją i któ rzy tę sk nią
za mi ło ścią. 

Ra dość mo że być cza sem smut na, ale nie prze sta je przez to być ra -
do ścią. Po dob nie jak dzień nie prze sta je być dniem, gdy się za chmu -
rzy. 

Fot. 1. Pro wa dzą cy Kon wer sa to rium od le wej ks. Piotr Hart kie wicz, Kry sty na
Dy lik i Sa bi na Za lew ska

10
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KON WER SA TO RIUM XVII (20 PAŹDZIERNIKA 2007) 

Czy by li śmy ko cha ni w dzie ciń stwie i jak to wpły wa 
na na sze do ro słe ży cie? 

Pro wa dzą cy: ks. Piotr Hart kie wicz (psy cho log), 
Kry sty na Dy lik (re dak tor ka „Li stu”) i Sa bi na Za lew ska 

(pe da gog, na uczy ciel aka de mic ki SWPR) 

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Za czy na my ko lej ny cykl Kon wer sa to riów. Tre ści dwóch po -

przed nich z lat 2006 i 2007 r. są opu bli ko wa ne w dwóch to mach
książ ki pt. „Od po wie dzi na trud ne py ta nia dzi siej sze go świa ta” .
Dzi siej szy te mat po pro wa dzą ks. Piotr Hart kie wicz, Kry sty na Dy -
lik, jed na z re dak to rek „Li stu”, oraz dr Sa bi na Za lew ska, pra cow -
nik dy dak tycz ny na szej Uczel ni. 

Są dzę, że te mat dzi siej sze go Kon wer sa to rium jest in te re su ją cy.
Każ dy z nas słu cha ją cych ma wła sne do świad cze nia z te go za kre su.
Ser decz nie więc pro szę o świa dec twa. Od da ję te raz głos na szym
pre le gen tom. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Otrzy ma łem moż li wość, w za stęp stwie ks. Ada ma Ze lgi, po pro -

wa dze nia te go Kon wer sa to rium. Je stem księ dzem – psy cho lo giem.
Ukoń czy łem psy cho lo gię na KUL, gdzie obec nie pod ją łem stu dia
dok to ranc kie. 

My ślę, że nie kwe stio nu je my w punk cie wyj ścia na szej roz mo -
wy te zy, że dzie ciń stwo ma wpływ na do ro słość. To jest pierw sze
za ło że nie. I rze czy wi ście ba da nia po twier dza ją, że dzie ciń stwo
i wszyst kie wy da rze nia, w ja kich uczest ni czy li śmy w tym okre sie
roz wo jo wym, od mo men tu na ro dzin, a na wet – jak su ge ru ją nie któ -
rzy – od mo men tu po czę cia, wpły wa na kształt do ro słe go ży cia. To
wszyst ko, w ja kim kli ma cie przy cho dzi my na świat, w ja kim kli -
ma cie się roz wi ja my, w ja kim śro do wi sku kształ tu je my się, ma
wpływ na to, ja cy je ste śmy w ży ciu do ro słym. 

11
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Fot. 2. Ks. Piotr Hart kie wicz

Za nim wie lu z nas za bie rze głos w dzi siej szej dys ku sji, chciał -
bym Pań stwu stwo rzyć moż li wość i oka zję do świad cze nia i prze ży -
cia pew nej sy tu acji. Chciał bym, aby Pań stwo te raz wsta li i w do -
wol ny spo sób zmie ni li swo je miej sce, ja kie za ję li na po cząt ku. 

Sko ro je ste śmy uczest ni ka mi ta kie go eks pe ry men tu, to wy pa da
się do wie dzieć, o co w nim cho dzi. Spró bu ję przed sta wić hi po te zy
na te mat te go, co so bie Pań stwo mo gli po my śleć, kie dy za pro po no -
wa łem to pro ste ćwi cze nie za mia ny miejsc. Nie któ rzy so bie, być
mo że, po my śle li: „o, ni gdzie się nie ru szam. Przy sze dłem i tu jest
mi do brze, to jest stra te gicz ne miej sce, nikt mnie nie wi dzi, tro chę
się scho wa łem za ko goś in ne go. Do brze się tu taj czu ję i nie ru szam
się z te go miej sca”. Z pew no ścią są wśród nas ta cy, któ rzy nie ru -

12

Fot. 3. Ks. Piotr Hart kie wicz pro po nu je zmia nę miejsc. 
Pa nie: Kry sty na Dy lik i Sa bi na Za lew ska sia dły na stop niach po dium
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szy li się ze swo je go miej sca i sie dzą do kład nie tam, gdzie sie dzie li
od sa me go po cząt ku. 

Są też pew nie i ta cy, któ rzy so bie po my śle li: „tro chę dziw nie się
za czy na. Nie spo dzie wa łem się te go. Nie wiem, co zro bić. Je śli tyl -
ko sam się prze sią dę, a in ni po zo sta ną na swo ich miej scach, to co
so bie po my ślą o mnie in ni? Jak za re agu ją? Bę dą mo że na mnie pa -
trzeć. Z dru giej stro ny – je śli wszy scy zmie nią miej sca, a ja po zo sta -
nę, to też bę dzie dziw nie. Też bę dą na mnie pa trzeć, też ja koś mnie
oce nią”. 

Fot. 4. Na apel ks. Pio tra na sa li, wśród słu cha czy na stą pił 
po wszech ny ruch

Z pew no ścią są też oso by, któ re so bie po my śla ły: „za po wia da
się cie ka wie, in te re su ją co. Dla cze go nie?” Lu bią po dej mo wać kre -
atyw ne wy zwa nia cał ko wi cie bez żad ne go opo ru we wnętrz ne go, po
pro stu do ko na li ta kiej zmia ny. I cze ka ją, co się wy da rzy za chwi lę. 

Są wśród nas ta cy, któ rzy prze sie dli się tyl ko o jed no miej sce,
za mie nia jąc się z ko le gą, ko le żan ką, oso bą sie dzą cą obok. Ta ka bez -
piecz na za mia na al bo tyl ko za mar ko wa nie za mia ny. Nie zda rzy ło
się tak, aby ktoś prze szedł z koń ca sa li do przo du, al bo z przo du
prze siadł się do ty łu. Ale zda rzy ło się tak, że ktoś się prze siadł
z wy god ne go krze sła na mniej wy god ną pod ło gę. 

I te raz jest za sad ni cze py ta nie. Dla cze go funk cjo nu je my w tak
bar dzo od mien ny spo sób, dla cze go ist nie je tak du żo róż nych spo -
so bów re ago wa nia i od cze go to za le ży, że wy bie ra my ta ką, a nie in -

13
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ną stra te gię na sze go funk cjo no wa nia? Dla cze go jest tak, że je den
czło wiek wcho dzi do sa li, za wsze sia da w pierw szej ław ce, eks po nu -
je ca łą swo ją oso bę i wszy scy mu szą wi dzieć, kie dy on wcho dzi i nie
da się te go mo men tu nie za uwa żyć. In ny z ko lei wy bie rze od mien -
ną stra te gię, sią dzie za wsze z ty łu, w ką cie, po ci chu i naj le piej, że -
by był prze źro czy sty. 

To na sze funk cjo no wa nie w ży ciu do ro słym ma zwią zek z tym,
cze go do świad czy li śmy w na szym dzie ciń stwie, w ja kim kli ma cie
wzra sta li śmy, ina czej mó wiąc – jak kształ to wa ło się na sze my śle nie
od no śnie do sa me go sie bie, od no śnie do dru gie go czło wie ka i ca łe -
go świa ta. I to, jak za cho wu je my się w co dzien nym ży ciu w róż -
nych sy tu acjach, w co dzien nych zda rze niach, w ja kich uczest ni czy -
my, jest uwa run ko wa ne tym, co my o so bie my śli my, o świe cie,
o dru gim czło wie ku i jak go po strze ga my. Czy ja ko za gro że nie, czy
ja ko sy tu ację bez piecz ną, czy ja ko wy zwa nie? Ja ki ma na to wpływ
kli mat na sze go do mu ro dzin ne go i czy by li śmy ko cha ni? Moż na
od wró cić py ta nie – a co, je śli nie by li śmy ko cha ni? A co, je śli tej
mi ło ści by ło za ma ło? Ja ki to ma wpływ na na sze ży cie? 

Gdy roz wa ża my na sze funk cjo no wa nie, to sku pia my się na tym,
co jest ne ga tyw ne, na tym, z czym ma my kło po ty, pro ble my. Szu ka -
jąc przy czyn, sta wia my hi po te zę – pew nie dla te go, że by li śmy za ma -
ło ko cha ni al bo że by li śmy ko cha ni nie tak, jak po trze ba. Po za skraj -
ny mi sy tu acja mi pa to lo gicz ny mi trud no po wie dzieć, że ro dzi ce nie
chcą ko chać swo je go dziec ka, z dru giej jed nak stro ny mo je do świad -
cze nie księ dza i psy cho lo ga pod po wia da, że nikt nie ro bi tak wiel kiej
krzyw dy swo im dzie ciom, jak wła śni ro dzi ce, zu peł nie nie świa do mie.
Przez brak wie dzy, czę sto i kom pe ten cji, krzyw dzą swo je dzie ci
w róż ny spo sób, my śląc, że czy nią do brze. Na wet, gdy na przy kład
zwra ca my mat ce uwa gę, że skrzyw dzi ła swo je go sy na, to naj czę ściej
od po wia da – ja skrzyw dzi łam? Ja go ko cha łam po nad wszyst ko! No
wła śnie, ta mi łość po nad wszyst ko mo że nie po zwa la się nam roz wi -
jać. 

Po zwo lę so bie na jesz cze jed ną dy gre sję w tym krót kim wpro -
wa dze niu. Dru gi rok pra cu ję w ośrod ku te ra pii dla uza leż nio nych
nar ko ma nów. Punk tem pro gra mu te ra peu tycz ne go jest dwu krot ne
zma ga nie się ze swo im ży cio ry sem w trak cie le cze nia. Pierw szy raz
oso ba przed sta wia swój ży cio rys po mie sią cu po by tu w ośrod ku
i dru gi raz, po now nie pre zen tu je swój ży cio rys po sze ściu mie sią -
cach po by tu. Kie dy słu cham tych ży cio ry sów lu dzi, któ rzy z róż -
nych po wo dów cho ru ją na uza leż nie nie od nar ko ty ków, to nie
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mam wąt pli wo ści, że jest sens po dej mo wać dzi siej szy te mat.
W kon tek ście hi sto rii ich ży cia oczy wi ste się sta je, że brak mi ło ści
w dzie ciń stwie al bo źle ro zu mia na mi łość pro wa dzi do fa tal nych
kon se kwen cji w ży ciu do ro słe go czło wie ka. 

Kry sty na Dy lik
Za da wa łam i za da ję so bie py ta nie, czy by łam ko cha na. Z te go

py ta nia wy ni ka py ta nie skie ro wa ne do mo ich ro dzi ców: czy ko cha -
li ście mnie? Dzie sięć lat te mu my śla łam: ro dzi ce mnie nie ko cha -
ją. Dzi siaj, gdy mam tro je dzie ci, sa ma je stem ma mą, mam też du -
że do świad cze nie w zma ga niu się z sa mą so bą, już nie mó wię, że ro -
dzi ce mnie nie ko cha li. Oni mnie nie umie li ko chać. W związ ku
z tym ja nie by łam nie ko cha na, ale by łam ko cha na nie umie jęt nie. 

Spo ty ka my w me diach in for ma cje, że dzie ci tra fia ją do szpi ta la
z po wo du po bi cia lub za nie dba nia przez ro dzi ców. Wi dzi my po tem
ich ro dzi ców, któ rzy pła czą mó wiąc: ale ja go ko cham i nie wiem jak
to się sta ło! A jed nak się sta ło i to dziec ko jest w szpi ta lu. Ci ro dzi ce
rze czy wi ście ko cha ją swo je dzie ci, ale bar dzo nie umie jęt nie. Nikt
im nie po wie dział, jak się ko cha. Ni gdy się te go nie do wie dzie li.
Ma ją ta ki, a nie in ny wzo rzec mi ło ści i nie wie dzą, że w ten spo sób
jej się nie ob ja wia. Ob ja wia nia mi ło ści trze ba się uczyć. Na co dzień
prze by wam ze swo imi dzieć mi i czę sto nie jest to ła twe, bo by wa
mnó stwo sy tu acji, gdy dziec ko prze kra cza gra ni ce na szej cier pli -
wo ści. Wte dy trze ba wziąć książ kę do rę ki i, jak się uczy my ma te -
ma ty ki i ję zy ka pol skie go, tak za cząć się uczyć mi ło ści. I ćwi czyć,
ćwi czyć z dzieć mi, z mę żem, z żo ną, z ludź mi, któ rych spo ty ka my.
I te ćwi cze nia przy no szą efek ty. 

Fot. 5. Kry sty na Dy lik

15
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Dziś wiem, że nie mo gę za rzu cić mo im ro dzi com, że mnie nie
ko cha li. Mo gę jed nak po wie dzieć, że czu łam się w pięć dzie się ciu
pro cen tach nie ko cha na. Jest na szczę ście to dru gie pięć dzie siąt pro -
cent po czu cia by cia ko cha ną i ono da ło mi si łę, że by pra co wać nad
so bą, wal czyć o sie bie i o do bre re la cje z in ny mi, z ro dzi ca mi też.

Mam za so bą wie le lat bo le snych de pre sji, bu li mii, ano rek sji,
uza leż nie nia od sek su. My ślę, że z tym wszyst kim czę ścio wo so bie
po ra dzi łam. Dzi siaj czu ję się oczysz czo na, o wie le bar dziej wol na
i czu ję, że ży cie stoi przede mną otwo rem. Cie szę się tym, że ży ję.
Każ dy no wy dzień to no we wy zwa nia, no we za da nia. To też ucze -
nie się oka zy wa nia mi ło ści so bie, in nym i rów nież mo im ro dzi com
– co nie jest ła twe. 

Ja kiś czas te mu roz ma wia łam z bli ską ko le żan ką, któ ra te raz
prze ży wa de pre sję. Kie dy roz ma wia ły śmy pięt na ście lat te mu, by -
łam w cięż kim sta nie psy chicz nym i nie mo głam so bie po ra dzić
z prze szło ścią. Ona wte dy ra dzi ła mi, abym nie pa li ła mo stów mię -
dzy so bą a ro dzi ca mi. Nie ro zu mia łam te go. Uwa ża łam, że je śli mo -
sty są spróch nia łe i w bez na dziej nym sta nie, na le ży je spa lić i za -
cząć bu do wać na no wo. Ko le żan ka prze ży wa obec nie bo le sne chwi -
le, bo zda je so bie spra wę z te go, że pró bo wa ła te mo sty utrzy mać,
pró bo wa ła na pra wiać to, co się roz la ty wa ło i do ni cze go to nie do -
pro wa dzi ło. Te raz jest jej cięż ko i nie wie, co ma ro bić, jak żyć. 

Nie mó wię, że so bie cał ko wi cie po ra dzi łam, ale wy da je mi się, że
war to zro bić ostre cię cia w re la cjach, któ re nas prze ra sta ją i nisz czą.
Czę sto to ozna cza mil cze nie i ci szę na wet przez kil ka lat. Czas ten jest
jed nak po trzeb ny, że by móc za cząć bu do wać na no wo: trze ba zro zu -
mieć re la cję i na no wo spoj rzeć na dru gie go czło wie ka, prze ba czyć.

W mo im przy pad ku wiel kie zna cze nie mia ła obec ność Pa na
Bo ga. Świa do mość, że jest Ktoś, kto mnie wy słu chu je, kto mnie
wspie ra i ko cha, da je wiel ką si łę. Od cza su, gdy sa ma je stem ma mą,
wiem do kład nie, jak wy glą da ją sy tu acje, kie dy czło wiek re agu je od -
ru cho wo w sto sun ku do wła snych dzie ci. Po wie la wte dy, kal ku je
sche ma ty, któ re wy niósł z do mu. Tu taj pra ca we wnętrz na i bu do -
wa nie na no wo wzor ców mi ło ści jest nie zmier nie waż ne. Czło wiek
na co dzień sta je wo bec sy tu acji, w któ rych wi dzi, że ko cha ne
dziec ko jest nie szczę śli we. Ktoś je krzyw dzi. Kto je krzyw dzi? Ja
sa ma! Wo bec te go mu szę sta nąć uczci wie wo bec tej rze czy wi sto ści,
w któ rej ro bię coś nie tak i spra wiam ból i w mi ło ści po wie dzieć
swe mu dziec ku: prze pra szam. Bez Bo ga to pra wie nie moż li we. 
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Fot. 6. Kry sty na Dy lik i Sa bi na Za lew ska w cza sie dys ku sji. 

Sa bi na Za lew ska
W swo jej wy po wie dzi na wią żę do zda nia te ra peu ty ame ry kań -

skie go, któ ry zaj mo wał się prze mo cą w ro dzi nie, prze mo cą fi zycz ną
i psy chicz ną, znę ca niem się. On po wie dział coś, co wy war ło na
mnie bar dzo du że wra że nie – nikt nas nie na uczył, jak być ro dzi ca -
mi, bo te go się nie uczy. Po pro stu sta je my się ni mi i do pie ro wte dy
się uczy my. Oczy wi ście od no si my się do wła snych ro dzi ców i ro dzi -
ców zna jo mych, ale tak na praw dę ob raz te go, ja ki mi ro dzi ca mi je -
ste śmy, bu du je my sa mi. Nie ma my punk tu od nie sie nia i sa mi go
szu ka my. Stąd mo że wy ni kać to, że bu du jąc ten ob raz nie do koń ca
wie my, co ro bi my. Nie ma my świa do mo ści, ja ki się on ukształ tu je.
Oczy wi ście za da je my so bie py ta nie, jak kształ to wać dziec ko, ale nie
za wsze na to py ta nie od po wia da my. Idzie my jak by po omac ku. 

Wra ca jąc do za gad nie nia mi ło ści, istot ne jest, aby od po wie -
dzieć, czym jest mi łość. Oczy wi ście moż na je za dać w kon tek ście
psy cho lo gii, pe da go gi ki, czy teo lo gii i za każ dym ra zem pad nie tro -
chę in na od po wiedź. Ale wy da je się, że na mi łość skła da się du żo
wła sne go do świad cze nia i bar dzo drob ne ma łe ele men ty, tak na -
praw dę frag men ty na sze ży cia. Za dam Pań stwu py ta nie: czy pa -
mię ta cie za pa chy z do mu ro dzin ne go? Ja świet nie pa mię tam, na
przy kład, smak czer wo nej oran ża dy. Al bo sma ki po traw, któ re go -
to wa ły na sze ma my, al bo bab cie? Świet nie pa mię tam smak so su
grzy bo we go, któ ry przy rzą dza ła mo ja bab cia. Do dzi siaj pa mię tam
sma ki kuch ni mo jej ma my, któ re kształ tu ją mo je gu sty ku li nar ne.
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Uwiel biam, jak przy jeż dża i go tu je, na przy kład pie ro gi. Mo ja ro -
dzi na ze stro ny ma my po cho dzi ze Wscho du, gdzie pie ro gi le pi się
to na mi. To są te drob ne rze czy, któ re skła da ją się na mi łość. I na -
praw dę po nich spraw dza my, czy by li śmy ko cha ni. 

Pa mię tam, jak ta to jeź dził ze mną na za ku py, gdy by łam
w szko le śred niej. Lu bi łam to bar dzo, bo ku po wał to, co chcia łam,
że by ku po wał. Na przy kład, ró żo we bu ty ze skó ry, któ re do ni cze -
go nie pa so wa ły. Gdy przy jeż dża li śmy po ta kich za ku pach, ma ma
wpa da ła w de pre sję. Py ta ła, do cze go ona bę dzie to no sić, al bo jak
bę dzie w tym wy glą dać. Po wie lu la tach pa mię tam te drob ne rze -
czy, któ re ta to mi ku pił. Wła śnie te ró żo we bu ty. Pro cho wiec
z wiel ki mi po du cha mi, bo ta ka by ła wów czas mo da, nad któ rym
ma ma za sta na wia ła się, jak bę dzie wy glą dał, gdy go upie rze. Ta ta
nie za da wał ta kich py tań. By ło to kil ka rze czy, a zo bacz cie, jak
świet nie to pa mię tam po ty lu la tach. 

Do te go, co po wie dzie li moi po przed ni cy, mam ob raz mi ło ści
dzie ci, któ re nie by ły chcia ne przez swo ich ro dzi ców, by ły nie ko -
cha ne. Moi zna jo mi pro wa dzą ro dzin ne po go to wie opie kuń cze. Ma -
ją tam dzie ci, któ re zo sta ły ode bra ne ro dzi com przez sąd, cze ka ją na
wy ro ki po zba wie nia ich cał ko wi cie lub czę ścio wo wła dzy ro dzi ciel -
skiej. Jest cie ka we, jak te dzie ci pa mię ta ją swo ich ro dzi ców. One nie
pa mię ta ją złych rze czy. Wy pie ra ją je z pa mię ci i pa mię ta ją tyl ko rze -
czy do bre. Każ de tłu ma cze nie ro dzi ca, któ ry po zo sta wia swo je
dziec ko w do mu dziec ka i nie chce go za brać z po wro tem, jest przyj -

mo wa ne ja ko to wła ści we. Pa mię tam ta ką
sy tu ację, gdy mat ka tłu ma czy ła, że nie
mo że wziąć dziec ka do sie bie, bo ono jest
nie peł no spraw ne, a ro dzi na nie ma pie -
nię dzy na wy bu do wa nie pod jaz du do do -
mu. By ło to oczy wi ste kłam stwo, bo
dziec ko nie by ło na wóz ku i nie był wy -
ma ga ny pod jazd. Dziec ko świę cie w to
wie rzy ło. Te raz jest to do ro sły czło wiek
i da lej nie wi ni ma my, że nie chcia ła go
za brać, lecz tych, któ rzy nie da li pie nię -
dzy na pod jazd. 
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In na hi sto ria. Oto do mo ich zna jo mych tra fi ła dziew czyn ka,
któ ra by ła dwa la ta wcze śniej u nich. Po pra wi ła się sy tu acja, ro dzi -
ce po szli do pra cy, prze sta li pić i dzie ci wró ci ły do do mu. Po ja kimś
cza sie jed nak ro dzi ce znów wró ci li do na ło gu, zo sta wia li dzie ci
i by li dla nich wy raź nym za gro że niem. Dziew czyn ka wró ci ła więc
do ro dzi ny za stęp czej. I co się sta ło? Kie dy by ła jesz cze u ro dzi ców
na tu ral nych, chcia ła, aby po li cjan ci od wieź li ją do ro dzi ców za stęp -
czych i nie chcia ła, aby od bie rał ją ze szko ły pi ja ny oj ciec. Jed nak
już po dwóch dniach po by tu mó wi ła do brze o swo im ta cie. Nie pa -
mię ta ła, że ją bił, zo sta wiał, że był pi ja ny. Pa mię ta ła te drob ne ele -
men ty, któ re kształ to wa ły uczu cie do oj ca. 

Dla te go my ślę, że drob ne ele men ty na sze go ży cia, te za pa chy,
sma ki, drob ne przy jem no ści mo gą nas bu do wać i kształ to wać na -
sze doj rza łe ży cie, ale mo gą też wy pa czać ob raz mi ło ści, któ ry mie -
li śmy w dzie ciń stwie. Jest też du że praw do po do bień stwo, że cza sa -
mi ta ki wy pa czo ny ob raz prze ka zu je my ja ko wy cho waw cy i ja ko
ro dzi ce, po nie waż nikt nas nie na uczył te go, jak być ro dzi ca mi.
Mo że my się jed nak oka zać praw dzi wie do ro śli, się gnąć do ksią żek
i na uczyć się sa me mu, al bo się gnąć do źró dła, ja kim jest Bóg czy
Ro dzi na z Na za re tu, ale nie każ dy ma ta ką doj rza łość. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Każ dy z nas na pew no sły szał ta kie wy po wie dzi in nych osób:

je steś bar dzo po dob ny do swo je go ta ty, al bo: za cho wu jesz się jak
two ja ma ma. Mó wi się też – wy ka pa -
ny dzia dek. Al bo – go tu jesz tak jak
two ja bab cia. 

Od pię ciu dni je stem wuj kiem.
Gdy ro dzi na zo ba czy ła zdję cia ma -
leń stwa, bę dą ce go jesz cze w szpi ta lu,
orze kła, że po dob ne jest do dziad ka.
Po pa trz my, co się dzie je. Już kie dy
przy cho dzi my na świat, ca łe oto cze -
nie wci ska nas w pe wien sche mat.
Mu si my być do ko goś po dob ni. Oczy
ma jak ta ta, nos ma jak ma ma. Nie

19

Fot. 8. Ks. Piotr Hart kie wicz

Odpowiedzi III:Odpowiedzi III.qxd  2009-01-09  10:08  Strona 19



mo że być to ktoś in ny, lecz mu si być do ko goś po dob ny. Jest to
pierw szy mo ment, od któ re go je ste śmy ja koś kształ to wa ni. 

Od wo łam się do oso bi ste go do świad cze nia. Dzi siaj już mo gę.
Jesz cze kil ka lat te mu nie po wie dział bym te go pu blicz nie. To jest
zwią za ne z mo im do świad cze niem z dzie ciń stwa. Otóż mo ja ma ma
umar ła, kie dy ja się uro dzi łem, w kil ka go dzin po mo ich uro dzi -
nach. Ten fakt był przede mną za ta ja ny chy ba przez ja kieś dwa na -
ście lat, cho ciaż ja oczy wi ście o wszyst kim wie dzia łem, bo dzie ci są
zde cy do wa nie mą drzej sze, niż my ślą ich ro dzi ce. Mój ta ta po mo -
ich uro dzi nach, ja kieś pół ro ku póź niej, oże nił się po raz dru gi.
Więc ja mam ma mę, któ ra mnie wy cho wy wa ła i o któ rej nie umiem
ina czej po wie dzieć, że to jest mo ja ma ma, cho ciaż nie jest to mo ja
ma ma bio lo gicz na. 

Pa mię tam ten kli mat z dzie ciń stwa, w któ rym by łem wy cho -
wy wa ny, jak wszy scy mnie ża ło wa li, zna jo mi ro dzi ców, pa ni
w szko le i in ni, któ rzy mó wi li – to jest ten bied ny chłop czyk, któ -
re mu ma ma umar ła. W ta kim kli ma cie wzra sta łem i by ło mi wol no
wię cej niż in nym, oszczę dza no mi róż nych do świad czeń, bo prze -
cież by łem ta ki bied ny. I to mnie wy pa czy ło. Wy ro słem na nar cy -
stycz ne go czło wie ka. Mu sia łem się dłu go z tym zma gać. 

Mia łem mniej ko le gów, bo mnie nie lu bi li, gdyż by łem za ro zu -
mia ły, zresz tą do dzi siaj wal czę z tą ce chą cha rak te ru. By łem nie -
przy jem ny, by łem pre ten sjo nal ny. Kie dy zmie rza łem się sam z so -
bą, czy to w mo im ży ciu du cho wym, czy w psy cho te ra pii, to oczy -
wi ście wszyst kie te wspo mnie nia z dzie ciń stwa po wra ca ły, wszyst -
kie do świad cze nia i wy da rze nia i strasz nie mnie to du żo kosz to wa -
ło. Do dzi siaj zresz tą mnie to kosz tu je, bo nie da się chy ba za koń -
czyć te go pro ce su i po wie dzieć – już je stem w po rząd ku i je stem
w peł ni doj rza łym czło wie kiem. Są sy tu acje, gdy czu ję się doj rza ły,
ale są też ta kie, gdy wra cam do sta rych sche ma tów, do te go, co
ukształ to wa ło mnie w dzie ciń stwie. Jed nym sło wem, li czę na ulgo -
we trak to wa nie. Oczy wi ście jest to nie wła ści we, pa to lo gicz ne, de -
struk tyw ne, ale wra cam do te go i wy ko rzy stu ję to z po wro tem. 

My ślę, że w ży ciu do ro słym in stynk tow nie i pod świa do mie
wra ca my do sche ma tów i spo so bów za cho wa nia, w któ re zo sta li -
śmy wło że ni przez na szych ro dzi ców czy wy cho waw ców. Czę sto
zma ga my się z tym pro ble mem. Chce my w koń cu być so bą i nie
speł niać ty lko ocze ki wań lu dzi, któ rzy nas ukształ to wa li. 
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D y s k u s j a

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Po wiem o do świad cze niu z me go dzie ciń stwa, dla mnie waż -

nym. Od dzie ciń stwa by łam sza le nie nie śmia ła. W pierw szej kla sie
gim na zjal nej (wcze śniej uczy łam się w do mu), gdy na uczy ciel ka
wy czy ty wa ła mo je na zwi sko, nie mia łam do syć od wa gi, aby gło śno
po wie dzieć: je stem. My ślę, że to, iż z te go wy szłam, by ło w du żej
mie rze efek tem mo jej wła snej pra cy. W szko le i w cza sie stu diów
przy mu sza łam się, aby za bie rać głos, choć trud no mi by ło po zbie -
rać my śli ze zde ner wo wa nia. Za wdzię czam też wie le mo jej mat ce,
któ ra za wsze uczy ła nas, mnie i mo ich dwóch bra ci, po dej mo wa nia
de cy zji. Gdy przy cho dzi li śmy do niej z ja kąś spra wą, że chce my to
czy tam to zro bić, a w mło dym wie ku są prze cież ogrom ne chce nia,
po ka zy wa ła nam dal szy ciąg na szych wy bo rów. Mó wi ła nam wów -
czas: je że li zro bisz tak, to wów czas po wsta nie ta ka sy tu acja, je że li
zro bisz ina czej, to bę dzie z ko lei sy tu acja in na i za wsze koń czy ła: ja
bym zro bi ła tak, ale ty zro bisz, jak uwa żasz. I ni gdy, przez ca łe na -
sze mło de ży cie, nie na rzu ca ła nam ja kie goś bez względ ne go roz -
wią za nia. Za wsze na świe tla ła nam swój wy bór. Po la tach, już ja ko
do ro śli, za sta na wia li śmy się z brać mi, jak to by ło, że ni gdy, lub nie -
sły cha nie rzad ko, ro bi li śmy ina czej, niż nam mat ka po ra dzi ła.
Chy ba dla te go, że nie był to bez względ ny na kaz, lecz za wsze wy -
bór. A bez względ nych za ka zów by ło bar dzo ma ło i one nie pod le -
ga ły dys ku sji. 

Obec nie ma my bliż szy kon takt z jed ną z na szych wnu czek i sta -
ram się sto so wać to sa mo. Przed sta wiam jej pew ną sy tu ację i mó wię
mo je zda nie, że mo że le piej coś ta kie go uczy nić. Nie sta ra my się
na ka zy wać, tyl ko roz pa try wać każ dą sy tu ację na do ro sło. My ślę, że
jest to nie sły cha nie cen na rzecz, gdyż nie bu dzi sprze ci wu. Ta kie
po stę po wa nie mo jej mat ki na uczy ło mnie de cy do wać o so bie, bez
ukry wa nia się za kimś in nym. 

Bar dzo du żo za wdzię czam ro dzi com i nie mo gę po wie dzieć
o nich żad ne go złe go sło wa, bo by li cu dow ni. Mój oj ciec był czło -
wie kiem, któ ry in te re so wał się tym, co się z na mi dzie je. Nie by ło
mo wy, że by śmy na wet coś naj bar dziej ukry te go je mu nie po wie -
dzie li. Pil nie słu chał te go, co ma my do po wie dze nia, włą czał się
w to, co mu mó wi li śmy i z nie sły cha nym do świad cze niem za wsze
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nam ra dził. By li śmy rów nież pew ni je go dys kre cji. Gdy star szy mój
brat się oże nił, je go żo na po cho dzi ła z do mu, w któ rym nie mó wi -
ło się z ro dzi ca mi o rze czach oso bi stych. Oma wia nie wszyst kich
spraw na fo rum ro dzi ny by ło dla mo jej bra to wej czę sto trud ne do
re ali za cji, mi mo że sy tu ację tę ak cep to wa ła. Ogrom nie się cie szę, że
chy ba ca ła czwór ka ich dzie ci wy bra ła w swo ich ro dzi nach mo del
mo je go bra ta i stwo rzy ła do my, w któ rych się wszyst ko mó wi. Nie
ma te ma tów ta bu. Jest to mo del, któ re go wszyst kim Pań stwu bym
ży czy ła. Trze ba po tra fić tak z dzieć mi roz ma wiać, że by nie czu li się
przy mu sze ni do te go, lecz z wiel ką przy jem no ścią dzie li li się z ro -
dzi ca mi swo imi spra wa mi. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Wy po wie dzi pa ni pro fe sor przy po mi na ją mi się psy cho lo gicz na

de fi ni cję swe tra. Swe ter jest to ta część gar de ro by, któ rą dziec ko
mu si na kła dać, kie dy ma mie jest zim no. Jest cha rak te ry stycz ne, że
czę sto mu si my speł niać ocze ki wa nia na szych ro dzi ców. W tym
mo de lu wy cho wa nia prze wa ża ją na ka zy i za ka zy, gdyż – ma ma wie
le piej. Wy star czy so bie przy po mnieć z dzie ciń stwa kłót nie o wło że -
nie czap ki, kie dy wy cho dzi li śmy na dwór, a tem pe ra tu ra by ła bli -
ska ze ra lub po ni żej ze ra. Ma ma mó wi ła – weź czap kę, gdy mod ne
by ło cho dze nie bez czap ki. Wszy scy cho dzi li bez czap ki, to jak ja
mo głem cho dzić w czap ce. 

Spo sób for mu ło wa nia na ka zów czy za ka zów jest tu fun da men -
tal ny. Naj czę ściej nie od by wa się on w at mos fe rze ne go cja cji i moż -
li wo ści wy bo ru. Jest to naj lep szy spo so bów funk cjo no wa nia w śro -
do wi sku do mo wym i ro dzin nym z punk tu wi dze nia roz wo ju do
doj rza łe go ży cia. Nie ste ty czę ściej pa da my ofia rą apo dyk tycz ne go
sty lu kie ro wa nia przez ma mę i ta tę. Ma ma i ta ta są mą drzy, są star -
si, są do świad cze ni i czę sto od wo łu ją się w roz mo wach do te go, mó -
wiąc – jak do ży jesz mo ich lat, to sam zo ba czysz. Ow szem, pew nie
zo ba czę, pod wa run kiem, że do ży ję ty lu lat, co oni. 

Z mo je go punk tu wi dze nia jed nak, z mo jej per spek ty wy, to co
mi mó wi mo ja ma ma, mój ta ta, jest mi ob ce i choć to sza nu ję, to po -
zwa lam so bie mieć od mien ne zda nie i sa mo dziel nie po dej mu ję de -
cy zję. Jest to bar dzo waż ny etap dla mło de go czło wie ka. Jest to je -
go pierw szy lot, wy ry wa nie się ze sche ma tu, w któ ry je ste śmy wtło -
cze ni od mo men tu przyj ścia na świat. 
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Wol ność, nie za leż ność, au to no micz ność na sze go funk cjo no wa -
nia jest bar dzo waż na w na szym roz wo ju. Wszyst ki mi si ła mi dą ży -
my do sa mo dziel no ści już od dzie ciń stwa. Dziec ko mó wi – sam się
na kar mię zu pą. Oczy wi ście ubran ko zo sta ło po pla mio ne i oto cze -
nie trze ba po sprzą tać. To de ner wu je ro dzi ców, ale de cy du ją ca dla
roz wo ju dziec ka jest wła śnie je go chęć zro bie nia wszyst kie go sa me -
mu. I na to trze ba mu po zwo lić. Chęć by cia au to no micz nym i sta -
no wie nia o so bie sa mym to wa rzy szy nam przez ca łe do ro słe ży cie.
Sa mi chce my ro bić to, co uwa ża my za słusz ne, sa mi de cy do wać,
chce my mieć po czu cie wol no ści i au to no mii. 

My ślę, że sto su nek do na szych ro dzi ców zmie nia się w cią gu
na sze go ży cia. Mło dzież, szcze gól nie w okre sie doj rze wa nia, wię cej
ne ga tyw nych rze czy mo że po wie dzieć o swo ich ro dzi cach, na za sa -
dzie prze ci wień stwa. W tym cza sie chce my być czę sto in ni niż na -
si ro dzi ce. W sy tu acjach kon flik to wych mó wi my: jak ja bę dę miał
swo ją ro dzi nę, to u mnie bę dzie ina czej. Bun tu je my się wo bec te go,
co nam się nie po do ba we wła snej ro dzi nie. Jest to ce cha cha rak te -
ry stycz na dla mło de go czło wie ka, któ ry szu ka w sprze ci wie dro gi
do stwo rze nia cze goś twór cze go, kre atyw ne go. Z wie kiem sta je my
się co raz bar dziej wy ro zu mia li i to le ran cyj ni i już pew ne rze czy
nam nie prze szka dza ją, na uczy li śmy się z ni mi żyć. 

Choć sam uwa żam się jesz cze za mło de go czło wie ka i cza sem bun -
tu ję się prze ciw mo im ro dzi com, to my ślę, że jak do ży ję lat Pa ni Rek -
tor, to też po wiem, że mia łem cu dow nych ro dzi ców i sa me do bre rze -
czy bę dę o nich mógł po wie dzieć. Z la ta mi tych do brych rze czy jest
co raz wię cej, a o tych złych się za po mi na, wy ba cza, sta ją się nie istot ne. 

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Je stem w tej szczę śli wej sy tu acji, że wciąż pa mię tam, co mó wi -

li śmy o na szych ro dzi cach, kie dy by li śmy jesz cze w do mu. Nasz
sto su nek do nich był ogrom nie bli ski. Oczy wi ście zda ję so bie spra -
wę, że w wie lu przy pad kach w cią gu ży cia zmie nia się na sze pa trze -
nie na ro dzi ców, to mó wią świa dec twa wie lu osób. Ja jed nak by łam
w nie zwy kle szczę śli wej, wy jąt ko wej chy ba sy tu acji, że za wsze mie -
li śmy bli ski kon takt za rów no w ob rę bie ro dzeń stwa, jak i z na szy -
mi ro dzi ca mi. My ślę, że waż ny dla tych na szych wza jem nych kon -
tak tów był opty mizm i po czu cie hu mo ru u mo je go oj ca, któ ry
uczył nas umie jęt no ści śmia nia się rów nież z sie bie sa me go. 
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Ur szu la Kos sow ska -C ezak
Trud no jest mó wić pu blicz nie o swo im dzie ciń stwie, zwłasz cza

gdy ma ma nie ży czy ła so bie mo je go przyj ście na świat. Mam
ogrom ny żal, nie ty le do ma my, bo ona by ła so bą i mia ła pra wo
czuć to, co czu ła, ile do sio stry ma my, mo jej ciot ki, któ ra bar dzo
gor li wie mi wszyst ko po wtó rzy ła, że gdy mat ka by ła ze mną w cią -
ży, to prze kli na ła i wa li ła pię ścia mi po brzu chu. Lep szy kon takt
z mo ją ma mą uzy ska łam do pie ro wte dy, gdy by łam już oso bą pra -
cu ją cą. Bo przez wszyst kie po przed nie la ta by łam nie na mia rę ży -
czeń mo jej ma my. Mia łam nie ta ki wy gląd, nie ta kie za cho wa nie,
nie ta ką fry zu rę, nie ta ki wy bór stu diów, po tem był nie ta ki mąż.
Wię cej już grze chów nie pa mię tam. 

We wcze snej mło do ści nie zda wa łam so bie spra wy z te go, co ta -
kie go jest po mię dzy mną a mo ją ma mą, któ ra mnie przez ca łe ży cie
nie na zwa ła zdrob nia łym imie niem. A imię mam twar de – Ur szu -
la. I nie za po mnę ni gdy, jak kie dyś w roz mo wie wspo mnia ła o pew -
nym zna jo mym, któ ry ni gdy nie po wie dział o swo jej cór ce Ba sia,
tyl ko za wsze o niej mó wił Bar ba ra. I wte dy za py ta łam: a jak ma mu -
sia do mnie mó wi? Ja ca łe ży cie je stem Ur szu la, na wet z ta kim ak -
cen tem. I po raz pierw szy w ży ciu za uwa ży łam, że mo ja ma ma za la -
ła się ru mień cem. 

W tej chwi li nie mam ża lu do mo jej ma my, po nie waż zda ję so -
bie spra wę z te go, że da ła mi nie po rów na nie wię cej, niż sa ma otrzy -
ma ła w swo im ży ciu od swo ich ro dzi ców. To jest łań cu szek. To nie
jest tak, że je stem ja i mo je dziec ko i to jest ca ły świat. Ja nie mam

dzie ci, lecz my ślę, że
po swo ich do świad cze -
niach nie by ła bym do -
brą mat ką. Jest to ja kiś
łań cuch po ko le nio wy.
Są ro dzi ce, dzie ci, któ -
re sta ją się ro dzi ca mi
itd. I ni gdy nie jest to
ode rwa ne ogni wo łań -

24

Fot. 9. Ur szu la 
Kos sow ska -C ezak

Odpowiedzi III:Odpowiedzi III.qxd  2009-01-09  10:08  Strona 24



cu cha, ale ca ły łań cuch. I mo ja ma ma na mia rę te go, co po tra fi ła
i co umiała, by ła dla mnie do bra. Ro bi ła to, co po pro stu mogła. 

Przy po mi nam so bie wte dy, ja kie by ło dzie ciń stwo mo jej ma my,
któ ra zo sta ła osie ro co na w wie ku lat trzy na stu, a jej mat ka cho ro wa ła
na gruź li cę czte ry la ta. I mo ja ma ma od dzie wią te go do trzy na ste go ro -
ku ży cia by ła świad kiem umie ra nia swo jej mat ki, by ła opie kun ką swo -
ich młod szych trzech bra ci, by ła świad kiem na ro dzin ko lej nych dzie -
ci, któ re umie ra ły za raz po uro dze niu, by ła świad kiem wy po wie dzi
mo je go dziad ka – a jak mo ja Ma ry nia umrze, to oże nię się z tą czy tam -
tą. I rze czy wi ście dzia dek się oże nił w trzy mie sią ce po śmier ci bab ci
i ma ma mia ła ma co chę. Po tem przy je cha ła do War sza wy, na uczy ła się
za wo du, ale stra ci ła wszyst ko pod czas woj ny. Cza sem my ślę, ile mat ka
mu sia ła się na pra co wać, jak cięż kie by ło ży cie ko bie ty, wal ka o co -
dzien ny byt. Do te go przy szły dzie ci, któ rych nie bar dzo chcia ła i nie
dla te go, że ma ma by ła nie do brą ko bie tą i nie lu bi ła dzie ci, tyl ko dla te -
go, że przez swo je dzie ciń stwo by ła opie kun ką swo ich młod szych bra -
ci, po tem uczy ła się za wo du, a rów no cze śnie mu sia ła się opie ko wać
dzieć mi swo jej mi strzy ni, po tem przy je cha ła do War sza wy, że by cho -
wać cu dze dzie ci. A więc mia ła dość, aby wy ra żać głęb sze uczu cia
w sto sun ku do dzie ci ro dzo nych. Te raz mo gę po wie dzieć, że ma mę
bar dzo do brze ro zu miem. W ostat nich la tach ży cia by łam jej głów ną
opie kun ką. Mam bra ta, ale męż czyź ni są ra czej da lej od ta kich spraw.

Mo że mo ja ma ma nie da ła mi wie le ser ca w mo im ży ciu, ale
z ca łą pew no ścią za to, co mi da ła, ja jej w ostat nich la tach ży cia od -
da łam, a do ży ła 94 lat. I w tej chwi li po tra fię już mó wić o swo jej
mat ce bez ża lu. 

Pra gnę jesz cze coś uzu peł nić. Mó wi łam o ma mie, a prze cież
mia łam jesz cze oj ca, któ ry do żył 76 lat. Nasz dom był tra dy cyj nym
go spo dar stwem. Mat ka cho wa ła dzie ci, pro wa dzi ła dom, a oj ciec
pra co wał. Mam do bre wspo mnie nia mo je go oj ca, któ ry je śli się
włą czał do wy cho wa nia dzie ci, to czy nił to mą drze. Na ogół by łam
do brą uczen ni cą, ale raz do sta łam dwój kę. I nie za po mnę te go do
koń ca ży cia, gdy przy szłam do do mu i po wie dzia łam, że do sta łam
nie do sta tecz nie, mój oj ciec po pa trzył i po wie dział: do bry uczeń ma
wszyst kie stop nie. Rzad ko ob sy py wał mnie pre zen ta mi, ale gdy mi
ja kiś ku pił, to był to pre zent prze my śla ny i tra fio ny w dzie siąt kę.
Je stem geo gra fem m. in. dla te go, że od oj ca na gwiazd kę do sta łam

“Po dró że” Mar ko Po lo. 
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Pau li na Maj cher czak (stu dent ka) 
Mam dwo je ro dzeń stwa, a ja je stem naj młod sza. Gdy mo ja ma -

ma by ła w cią ży ze mną, każ dy na oko ło mó wił jej: po co wam na -
stęp ne dziec ko? Wcze śniej ma ma uro dzi ła cór kę, któ ra zmar ła. Je -
stem więc jej czwar tym dziec kiem. Py ta no więc ma mę: czy bę dzie -
cie w sta nie utrzy mać tak licz ną ro dzi nę? Ro dzi łam się 36 go dzin.
Po pro stu nie chcia łam się uro dzić. Bę dąc jesz cze w ło nie ma my
wi dać czu łam, że chcia ła mnie tyl ko naj bliż sza ro dzi na, ma ma, ta -
ta, a resz ta mnie tyl ko to le ro wa ła. Mo ja ma ma by ła w stre sie. Gdy
uro dzi łam się, by łam strasz nie ci chym dziec kiem. Gdy na ro bi łam
w pie lusz kę, nie pła ka łam. Ni ko mu nie chcia łam ro bić pro ble mów,
że się uro dzi łam. Ja to czu łam. I czu ję tę mi łość do tej po ry, ca łej
mo jej ro dzi ny. 

Wła ści wie do tej po ry je stem ci cha i skry ta, ale po tra fię już
o tym mó wić. W dzie ciń stwie, gdy mia łam kło po ty, to nie dzie li -
łam się ni mi na wet z ma mą. Uwa ża łam, że sa ma mu szę so bie z ni -
mi po ra dzić, aby ni ko mu nie do da wać swo ich zmar twień. Te raz
wiem, że wła śnie wspar cie ro dzi ny jest bar dzo waż ne, gdy się ma
pro ble my i trze ba sta rać się być otwar tym na ota cza ją cy świat. 

Kry sty na Dy lik
Kil ka dni te mu słu cha łam au dy cji w ra dio na te mat emi sji gło -

su. Otóż pa ni, któ ra jest lo go pe dą, mó wi ła, jak w wy ni ku trud nych
prze żyć pro ce sy, któ re za cho dzą w mó zgu, mo gą blo ko wać głos
i ca łe na sze cia ło. Psy chi ka de ter mi nu je cia ło. Mój mąż po wie dział
mi kie dyś, że gdy śpię, od dy cham tak ci cho, że mnie nie sły chać,

jak bym nie ist nia ła – zu peł na, ab so lut na
ci sza. 

Pa ni lo go pe da mó wi ła, jak waż ne są
kon kret ne ćwi cze nia, że by od blo ko wać
swo je cia ło, uwol nić się z blo kad, któ re
po wo du ją, że np. w stre sie mię śnie szyi
tak się kur czą ści ska jąc na sze gar dło, że
nie mo że my wy mó wić sło wa. Gdzieś jest
też przy czy na we wnętrz na te go, co dzie je
się z na szym cia łem. My też czę sto le czy -
my tyl ko skut ki na szej sła bo ści psy chicz -
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nej: le czy my gry pę, za le cza my de pre sję, a nie się ga my do przy czyn
na sze go sta nu. 

Sa bi na Za lew ska
Dziec ko od naj młod szych lat za da je py ta nie – kim je stem? Ja ki

je stem? Ko mu za da je to py ta nie? Naj czę ściej ro dzi com. Istot ne jest,
co od po wie my, gdyż dziec ko to za pa mię ta. Czę sto mó wi my przy kre
rze czy: że je steś głu pi, że nie je steś ta ki, ja ki chcia ła bym, abyś był,
że mógł byś być lep szy. Pa mię tam z lat dzie cin nych, jak mo ja ko le -
żan ka z ra do ścią przy cho dzi ła ze szko ły i mó wi ła – ma mo do sta łam
piąt kę. Ma ma od po wia da ła – świet nie, ale czy by łaś je dy na, któ re
do sta ła piąt kę? No nie, pół kla sy do sta ło. No to nie jest tak świet nie,
jak byś by ła je dy na. I to ma dla dziec ka ko lo sal ne zna cze nie, bo na
tej pod sta wie dziec ko bu du je so bie ob raz. Przy po mi nam so bie
z wła sne go dzie ciń stwa, gdy szłam do pierw szej kla sy i ro dzi ce mó -
wi li: pa mię taj, ucz się do brze, nie do sta waj dwó jek. A jak do sta niesz
dwój kę, to zo ba czysz. I to by ło wy po wie dzia ne groź nym gło sem.

Pa mię tam do kład nie, jak do sta łam tę pierw szą dwój kę za czy -
tan kę, któ rej nie prze czy ta łam, bo za po mnia łam. Przez ca łą dro gę
ze szko ły do do mu pła ka łam. Roz pa cza łam, że przyj dę do do mu
i zo ba czę to, co ta to mi obie cał. Spo tkał mnie po dro dze przy ja ciel
mo je go ta ty i spy tał dla cze go pła czę. Opo wie dzia łam mu wszyst ko.
A on na to: zo ba czysz, że przyj dziesz do do mu i nic się nie sta nie,
wszyst ko bę dzie do brze. Jak wró ci łam do do mu, to wi dać by ło, że
pła ka łam. Ta to się spy tał. co się sta ło. Gdy się przy zna łam, on po -
wie dział – uczeń bez dwój ki to jak żoł nierz bez ka ra bi nu. I nic się
nie sta ło. Jak się póź niej oka za ło, ten nasz zna jo my za dzwo nił do
mo ich ro dzi ców uprze dza jąc, że bę dzie tra ge dia. Nie wiem do dzi -
siaj, jak za re ago wa li by ro dzi ce bez te go uprze dze nia, czy rze czy wi -
ście by coś zro bi li, czy nie. Ale dla mnie by ło bar dzo waż ne, co i jak
od po wie dzą i jak za re agu ją. 

Dzie ci zu peł nie ina czej pa trzą na świat niż ro dzi ce i co in ne go
wi dzą. Mo ja cór ka jest w dru giej kla sie szko ły pod sta wo wej i ja ko
za da nie mia ła wy obra zić so bie, że jest drze wem i co by wte dy my -
śla ła. Pró bo wa łam ją ukie run ko wać, bo cięż ko jej by ło to za da nie
na pi sać. Mó wi łam jej – na pisz, że w mo ich ga łę ziach miesz ka ją pta -
ki. Ona nie chcia ła, bo jak że w ga łę ziach mo gą miesz kać pta ki.
W środ ku? W ga łę ziach? Ja oczy wi ście bar dzo dłu go nie mo głam
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so bie wy obra zić, o co jej cho dzi. Dla cze go w tych ga łę ziach nie mo -
gą miesz kać pta ki? Płasz czy zna my śle nia dziec ka jest czę sto zu peł -
nie in na niż do ro słe go. 

Wra ca jąc do te ma tu na sze go spo tka nia – wy da je mi się, że za da -
niem ro dzi ców jest uwa żać na to, co sa mi mó wią dzie ciom, ale też
za uwa żać, ja ki świat one re pre zen tu ją, o czym my ślą w da nej chwi -
li. Te dwie płasz czy zny nie są ta kie sa me. Ro dzi ce ma ją wła sne do -
świad cze nia ży cio we i cza sem trud no im na wią zać kon takt z dzieć -
mi. Trze ba jed nak pró bo wać, nie zra ża jąc się trud no ścia mi. 

Mo ja ma ma opo wia da jąc o swo ich ro dzi cach wspo mi na ła, że
oj ciec czę sto mó wił: ja w two im wie ku nie mia łem bu tów i bo so
do ko ścio ła cho dzi łem i po win naś się cie szyć, że masz bu ty, lub:
w two im wie ku to pa sa łem kro wy i mu sia łem się uczyć. Mo ja
mat ka po sta no wi ła ni gdy nie sto so wać tej me to dy wy cho waw czej
wo bec swo ich dzie ci. Cza sem ro dzi ce wi dząc błę dy wy cho waw cze
u swo ich ro dzi ców pró bu ją je ko ry go wać. Róż nie to jed nak by wa.
Cza sa mi wpa da ją w in ny błąd wy cho waw czy. Ale waż ne jest, że by
przy naj mniej pró bo wa li, sta ra li się i ko ry go wa li swo je za cho wa -
nia. 

Zbi gniew Wi tec ki
Nie któ rzy teo lo dzy twier dzą, że ist nie je prze nie sie nie na szej re -

la cji z wła snym oj cem na re la cję do Bo ga. Do świad czy łem te go oso -
bi ście w związ ku z tra ge dią w na szej ro dzi nie: mój star szy brat –
pier wo rod ny mo je go oj ca, umarł ma jąc pół to ra ro ku w zi mie 1945
ro ku. Wie dzia łem tyl ko, że wte dy był głód, brak po ży wie nia –
szcze gól nie dla ma łe go dziec ka. Oj ca od bie ra łem, że ow szem – jest,
że pra cu je na na sze utrzy ma nie, ale nie in te re su je się mną i mo im
młod szym bra tem. Je dy ną ja sną sy tu acją w ob ra zie oj ca by ło wspo -
mnie nie, kie dy pod czas prze pro wadz ki wziął mnie do szo fer ki cię -
ża rów ki i trzy mał na ko la nach. To by ło je dy ne po zy tyw ne wspo -
mnie nie z ca łe go mo je go dzie ciń stwa i z wie ku na sto lat ka. I do syć
wcze śnie uświa do mi łem so bie, że mój sto su nek do Bo ga jest po -
dob ny, że ow szem Bóg jest, ale tak na praw dę to On się mną kom -
plet nie nie in te re su je, je stem Mu po pro stu obo jęt ny. 

Do syć wcze śnie, bo ja ko na sto la tek tra fi łem (przez tzw. przy pa -
dek – czy li dzia ła nie Bo ga) na ka pła na, któ ry ser decz nie ze mną po -
roz ma wiał. Pa mię tam jak roz ma wia li śmy w ma leń kim po ko icz ku,
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w ba ra ku przy ul Dic ken sa, gdzie nie by ło na wet miej sca, aby po -
sta wić krze sło. Sie dzie li śmy więc na łóż ku. Gdy ob jął mnie ra mie -
niem, ja ca ły ze sztyw nia łem. On się spy tał – co ci jest? W roz mo wie
wy ja śni łem, że ni gdy oj ciec mnie nie przy tu lił, ni gdy mnie nie do -
tknął. Do pie ro dal sza roz mo wa, dal sze dzia ła nie te go ka pła na, po -
zwo li ło mi od blo ko wać mo ją re la cję z Bo giem. Wte dy zu peł nie ina -
czej za czą łem re ago wać na swo je go oj ca. 

Nie by łem jed nak świa dom, że po sta wa mo je go oj ca i ro dzin na
tra ge dia ma ją coś wspól ne go. Do pie ro pa rę lat te mu, kie dy sam
mia łem już dzie ci i wnu ki, nie dłu go przed śmier cią oj ca, opo wie -
dział on mo je mu naj star sze mu sy no wi w obec no ści mo jej ma my
(ona to wszyst ko po twier dzi ła), że ko chał swe go naj star sze go do
sza leń stwa, na wet nie chciał cho dzić do pra cy, tyl ko cią gle by się
z nim ba wił, cią gle z nim był i no sił na rę kach, aż do cza su, kie dy
w wy ni ku nie do ży wie nia i róż nych do dat ko wych cho rób brat
zmarł. Oj ciec tak się za ła mał, że nie chciał się do ty kać do żad ne go
z nas (na stęp nych sy nów), że by nam się coś nie sta ło, tym bar dziej,
że by łem cho ro wi tym dziec kiem i ła pa łem wszyst kie moż li we cho -
ro by, łącz nie z za kaź ny mi. Wciąż miał oba wę, że ko lej ne dziec ko
mo że mu umrzeć. Dla te go ni gdy nie oka zy wał nam swo ich uczuć.
Ale przez to, że ja mu już wcze śniej prze ba czy łem i mia łem z nim
nor mal ne re la cje, już nie od czu wa łem tej trau my z dzie ciń stwa
i wie dzia łem, że Bóg mnie wspie ra. Wi dzia łem to w swo im ży ciu,
że Bóg mi wie lo krot nie w kon kret ny spo sób po ma gał i sta ra łem się
prze ka zy wać to swo im dzie ciom, a mam pię cio ro już do ro słych
dzie ci i czte rech wnu ków. Mó wi łem im, że o ile je stem złym oj cem
i w ja kimś mo men cie mam pro ble my, a mo je po stę po wa nie czy re -
ak cje nie są wła ści we, to dla te go, że je stem tyl ko czło wie kiem, ale
Bóg jest in ny i ko cha każ de go mi ło ścią peł ną, bez wa run ko wą i wy -
łącz ną. My ślę, że dzię ki te mu mo je dzie ci nie ma ją żad ne go pro ble -
mu w swo ich re la cjach z Bo giem. 

Jesz cze je den wnio sek wy ni ka z mo je go świa dec twa: war to chy -
ba po szu kać przy czy ny i sta rać się zro zu mieć, dla cze go mój wła sny
oj ciec ma lub miał do mnie aku rat ta ki sto su nek, a nie in ny. Zro zu -
mieć i prze ba czyć. 
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Jo lan ta Wla zło
Od dzie ciń stwa od czu wa łam po trze bę wię zi i mi ło ści, któ rej nie

do świad cza łam. Po cho dzę z ro dzi ny pa to lo gicz nej. Mój oj ciec był
al ko ho li kiem. Wy cho wy wa łam się i miesz ka łam na Pra dze Pół noc,
ra zem z mo im ro dzeń stwem, w bar dzo trud nych wa run kach. Za -
wsze czu łam się ta ka nie waż na, nie po trzeb na mo im ro dzi com. Nikt
mnie nie przy tu lał, nie mó wił, że je stem ład na czy mą dra. Cza sa mi
w spo sób po śred ni mo ja ma ma mó wi ła do mnie mó wiąc do ko goś,
że z Jo lą nie ma trud no ści. Ale ni gdy nie po wie dzia ła do mnie –
cie szę się, że nie spra wiasz mi trud no ści. By łam do brą uczen ni cą.
Ucie ka łam w in ny sche mat za cho wa nia uda jąc, że je stem szczę śli -
wa, ra do sna i szu ka łam te go szczę ścia i ak cep ta cji po za ro dzi ną.
Cza sa mi, kie dy chcia łam się po chwa lić ro dzi com, że mam do bre
oce ny, to spo ty ka łam się z obo jęt no ścią. Nikt się z te go nie cie szył.
A gdy chcia łam szyb ko przy biec do do mu, że by jesz cze z ma mą po -
być, kie dy szła np. na je de na stą do pra cy, bo pra co wa ła w han dlu,
to zo sta wa łam od trą ca na. Sły sza łam też sło wa, któ re ra ni ły, gdy
ma ma mó wi ła, że jest do brą mat ką, bo in ne na jej miej scu od da ły -
by nas do do mu dziec ka. 

Ba łam się ma my i oj ca. Ale dzi siaj usły sza łam świa dec two, któ -
re uzmy sło wi ło mi, że mo ja ma ma da wa ła mi to, co umia ła. Też
mia ła cięż kie ży cie, bo prze szła przez woj nę i po wsta nie w War sza -
wie i też za wsze opie ko wa ła się in ny mi dzieć mi. Pra co wa ła ja ko
trzy na sto let nia dziew czyn ka w skle pie i mu sia ła wsta wać bar dzo
wcze śnie. Po woj nie, w znisz czo nej War sza wie, ja ko sie dem na sto -
let nia dziew czy na cho dzi ła na wieś po ziem nia ki i dźwi ga ła po 50
kg na ple cach, aby ro dzi na i jej sio strzeń cy mie li co jeść. Mu sia ła
się na mę czyć, że by wy cho wać nas, na kar mić tak, jak umia ła, po -
sprzą tać, bo nie by ło bru du i ba ła ga nu w mo im do mu, na to miast
zma ga ła się z al ko ho li zmem mo je go oj ca. 

Chcia łam po wie dzieć, że to do świad cze nie z dzie ciń stwa za blo -
ko wa ło mnie na wie le lat na Pa na Bo ga. Wie dzia łam, że jest, ale nie
ro zu mia łam, dla cze go nie re agu je. Tak jak po wie dział mój przed -
mów ca, czu łam, że by łam Mu obo jęt na. 

Skoń czy łam stu dia, uro dzi łam dzie ci. Te raz mam trój kę wnu -
cząt. Ale prze szłam też przez hor ror w mał żeń stwie. Do zna łam
prze mo cy, szcze gól nie psy chicz nej. Nie umia łam so bie z tym po ra -
dzić. Brak mi ło ści wy nie sio ny z do mu ro dzin ne go za my ka nas,
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utrud nia zna le zie nie wła ści wych roz wią zań i po zwa la wpaść w ko -
le iny nie do prze by cia. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Bar dzo dzię ku ję za te wszyst kie świa dec twa. Po twier dza ją one

tę pod sta wo wą te zę, któ ra by ła za war ta w te ma cie, że kli mat na sze -
go dzie ciń stwa i to wszyst ko, co się w dzie ciń stwie wy da rzy ło, ma
wpływ na na sze do ro słe ży cie. Rów no cze śnie war to za dać so bie py -
ta nie, czy dzie ciń stwo tak de ter mi nu je na sze do ro słe ży cie, że już
nic nie mo że my sa mi z nim zro bić. Czy bę dzie my już za wsze ofia -
ra mi na sze go dzie ciń stwa w sen sie po zy tyw nym, ale jesz cze bar -
dziej w sen sie ne ga tyw nym. 

Są dwie rze czy, któ re mo gą nam po móc wy rwać się z te go sche -
ma tu dzie ciń stwa, w któ ry zo sta li śmy wło że ni z róż nych po wo dów. 

Pierw sza rzecz to wia ra w Pa na Bo ga i w to, że On nas ak cep tu -
je bez wa run ko wo ta kich, ja cy je ste śmy. W mo im oso bi stym ży ciu
był to pierw szy mo ment prze ło mo wy, któ ry po zwo lił roz po czy nać
dro gę wy ry wa nia się z mo ich sła bo ści, z mo je go do świad cze nia
dzie ciń stwa. Uwie rze nie i uświa do mie nie so bie, że Pan Bóg mnie
ko cha bez wzglę du na to, ja ki je stem. Moi ro dzi ce i mo je oto cze nie
nie ko cha ło mnie tak bez wa run ko wo. Mie li ja kiś swój ob raz mo jej
oso by. Chcie li, abym był ta ki, a nie in ny, że bym spro stał ich ocze -
ki wa niom. Pan Bóg zaś ko cha mnie bez wa run ko wo. To by ła dla
mnie pierw sza od kryw cza myśl, któ ra da ła mi im puls, że w po rząd -
ku, je stem ta ki, ja ki je stem i te raz mo gę coś z tym zro bić. 

A dru ga rzecz to świa do mość, że mo że my wy rwać się z te go
sche ma tu. Dla mnie po moc na by ła kon cep cja, któ ra fa cho wo się
na zy wa ana li zą trans ak cyj ną. Au tor tej kon cep cji, ame ry kań ski
psy cho log Eric Ber ne, uwa ża, że w czło wie ku do ro słym funk cjo nu -
ją trzy róż ne sta ny: ro dzi ca, dziec ka i do ro słe go. Uświa do mi ło mi
to pew ną rzecz. Ja ko czło wiek, któ ry prze kro czył trzy dzie ści lat
i wkra cza w etap ży cia doj rza łe go, po wi nie nem być czło wie kiem
do ro słym. Usi ło wa łem za po mnieć o tym, że wciąż jesz cze je stem
dziec kiem i że we mnie, choć nie je stem bio lo gicz nie ro dzi cem, jest
ja kiś aspekt dzia ła nia, w któ rym po stę pu ję jak ro dzic. A prze cież
we dług przed sta wio nej kon cep cji te trzy sta ny – ro dzi ca, dziec ka
i do ro słe go są we mnie i bę dą nie za leż nie od te go, czy bę dę miał lat
pięt na ście, trzy dzie ści, sześć dzie siąt czy osiem dzie siąt. Bez wzglę -
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du na to, na ja kim je stem eta pie swo je go ży cia, to wciąż po zo sta ję
i dziec kiem i do ro słym czło wie kiem i jesz cze ta kim kry tycz nym
ro dzi cem, któ ry we mnie jest za ko do wa ny. To, co wy nio słem z mo -
je go dzie ciń stwa, z ob ra zu mo ich ro dzi ców. I kie dy przy cho dzi mi
ana li zo wać róż ne go ro dza ju de cy zje, za cho wa nia, wy bo ry, któ rych
do ko nu ję, ta kon cep cja jest mi nie zwy kle po moc na. 

Cza sa mi za ska ku ję sie bie, że wciąż za cho wu ję się jak dziec ko,
z mo ją po trze bą za ba wy, uczest ni cze nia w czymś spon ta nicz nym,
nie zo bo wią zu ją cym do od po wie dzial no ści. To ta ka dzie cię ca po -
trze ba i ona nam to wa rzy szy nie za leż nie od te go, czy je ste śmy pro -
fe so ra mi uni wer sy te tu, czy kim kol wiek waż nym, czy nie – te po -
trze by wciąż w nas po zo sta ją. Jak pra cu ję z mo imi pa cjen ta mi w te -
ra pii, to oni mó wią: ty do nas mó wisz jak nasz oj ciec. No wła śnie,
to są aspek ty, w któ rych funk cjo nu ję jak ro dzic. Ostat nio mi wy -
tknę li, na przy kład, że nie uza sad niam swo ich de cy zji. Po my śla łem
so bie: to jest do kład nie tak, jak czy nił mój oj ciec. Mój oj ciec jest
woj sko wym i w do mu, jak po dej mo wał de cy zję, to nie by ło żad ne -
go tłu ma cze nia, był roz kaz i trze ba go by ło wy ko nać. Jak py ta łem
ta tę, a dla cze go, pa da ła od po wiedź: bo ja tak chcę. I ja nie świa do -
mie w te ra pii przyj mu ję ten sche mat. Na szczę ście zdo by wam co raz
wię cej au to no mii, kie dy za cho wu ję się jak czło wiek do ro sły. Ten
do ro sły w nas to jest ktoś, kto umie za uwa żyć w so bie za rów no
dziec ko, jak i ro dzi ca i wy po środ ko wać, o czym wspo mi na ła Pa ni
Rek tor mó wiąc o swo jej ma mie. Ja ci ra dzę tak czy tak, ale ty wy -
bierz. To jest chy ba naj bar dziej doj rza ła po sta wa, któ rej ży czę so -
bie i wszyst kim. 

Spi sy wał z na gra nia An drzej Sko czek
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Nagroda czy kara są ważniejsze 
w wychowaniu?
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Cy ta ty

Ar nold A. La za rus, Clif ford N. La za rus, Al len Fay (frag ment
książ ki „Jak nie wpaść w de pre sję”). 

Prze sąd 15. Ka ra do brze wpły wa na dys cy pli nę

Ve ra by ła oso bą, któ ra trzy ma ła swo ją ro dzi nę że la zną
rę ką i nie szczę dzi ła kar. Każ dy, włą cza jąc jej mę ża, mu siał
być punk tu al ny i wy ko ny wać bez dys ku sji wszyst kie pra ce
do mo we, ja kie wy zna czy ła. By łą oso bą zbyt czę sto i nie roz -
sąd nie sto su ją cą ka ry, któ ra ni gdy ani na chwi lę nie bra ła
pod uwa gę uczuć czy opi nii in nych człon ków ro dzi ny. Nic
więc dziw ne go, że jej dzie ci by ły nie spo koj ne i mia ły wie le
pro ble mów emo cjo nal nych. Oj ciec Ve ry był wy so kiej ran gi
ofi ce rem ma ry nar ki wo jen nej, któ ry „trzy mał że la zną dys -
cy pli nę” i w pra cy, i w do mu. „W po rów na niu z Ve rą był ła -
god ny jak ba ra nek!”, stwier dził kie dyś jej mąż. 

Ana li za 
Ka ra mo że na ja kiś czas po wstrzy mać wie le nie chcia nych czy

do kucz li wych za cho wań. Jed nak że sto so wa nie kar rzad ko roz -
wią zu je trud no ści i za po bie ga spo rom; w rze czy wi sto ści pro wa -
dzi to do więk szych pro ble mów. Ci, któ rzy są ka ra ni, jak mąż
i dzie ci Ve ry, zwy kle do świad cza ją wy ob co wa nia, stra chu, nie na -
wi ści, de pre sji lub cier pią z po wo du in nych ne ga tyw nych skut -
ków. Mo gą po śred nio lub bez po śred nio od pła cić wi no waj cy, po -
głę bia jąc tyl ko stan wza jem nej agre sji. Po wiedz my so bie szcze -
rze, ka ra – po le ga ją ca na kry ty ce, re pre sjach, wy mów kach, prze -
kleń stwach, al bo na wet go rzej, bi ciu – przy no si w efek cie wszyst -
ko prócz mi ło ści. 

Fi lo zo fia „ja cię na uczę”, któ rej to wa rzy szą sro gie ka ry, nie
uczy dru giej oso by po słu szeń stwa, lecz bez względ no ści, okru cień -
stwa, gru biań stwa i pod ło ści. Ka ra nie wy ob co wu je i ni cze go nie
roz wią zu je; jest to pry mi tyw ny, naj gor szy spo sób udzie la nia lek cji,
któ rej ce lem jest za stra sze nie, ter ro ry zo wa nie i drę cze nie ko goś, by
po stę po wał zgod nie z czy jąś wo lą. Co wię cej, nikt na tym nie ko rzy -
sta, i co gor sza, wszy scy tra cą. 
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Je śli two im ce lem jest uczyć, jak roz wią zy wać pro ble my lub po -
pra wić ne ga tyw ne za cho wa nie two je go dziec ka, naj lep szą me to dą
do osią gnię cia go jest na gra dza nie po zy tyw ne go za cho wa nia.
W rze czy wi sto ści ogrom na licz ba ba dań psy cho lo gicz nych wy ka za -
ła, że na gra dza nie po zy tyw nych re ak cji wspa nia le wpły wa na ucze -
nie się (le piej niż ka ra nie ne ga tyw nych). Zwra caj uwa gę na te mo -
men ty, kie dy dziec ko za cho wu je się do brze i na gra dzaj je. Niech
racz ku ją ca Su san wie, jak bar dzo je steś z niej dum na, kie dy po wie
ci, że chce iść do to a le ty; nie karz jej, na wet je że li po wie dzia ła to za
póź no. Po wiedz ośmio let nie mu Jo na tha no wi, jak do brze się spi sał,
sprzą ta jąc swój po kój – na wet gdy by nie by ło to zro bio ne ide al nie.
Kie dy Car men wra ca do do mu z rand ki dwa dzie ścia mi nut po wy -
zna czo nej go dzi nie, po dzię kuj jej, że za dzwo ni ła wcze śniej, by po -
wie dzieć, że się spóź ni. 

Ks. Adam Skrecz ko. „Na gra dza nie dziec ka” (frag men ty)  

Na gro da po win na po ja wiać się w wy cho wa niu czę ściej niż ka ra,
gdyż, jak utrzy mu ją pe da go dzy, jest o wie le bar dziej sku tecz na niż
ka ra. Tyl ko po zor nie ka ra wy da je się być sku tecz niej sza od na gro -
dy, gdyż przy no si na tych mia sto wy sku tek, dziec ko uka ra ne prze -
sta je się źle za cho wy wać, za czy na pła kać, prze pra szać, obie cy wać
po pra wę. 

Na gra dza jąc dziec ko pod trzy mu je my je go wy si łek, utrwa la my
do bre ce chy, kształ tu je my sys tem war to ści, po bu dza my am bi cję,
wy zwa la my po zy tyw ne for my za cho wa nia się, a prze cież o to wła -
ści wie cho dzi w wy cho wa niu. Na gro da od czu wa na jest przez dziec -
ko ja ko przy jem ność, przy no si za do wo le nie, wy ra ża uzna nie ro dzi -
ców dla dziec ka za okre ślo ne za cho wa nie czy osią gnię cia. Dziec ko
na gra dza ne na bie ra wia ry w sie bie, za ufa nia do wła snych moż li wo -
ści, upew nia się w prze ko na niu, że speł nia ocze ki wa nia ro dzi ców,
że jest ko cha ne i ak cep to wa ne. 

„Ka ra nie dziec ka” (frag men ty) 

Czę sto sto so wa ne są wo bec dziec ka ka ry nie pe da go gicz ne: po -
gróż ki, ozię błość, wy śmie wa nie, po ni ża nie, cią głe wy ty ka nie wy -
kro czeń. Zbyt sil ne ka ry cie le sne przy czy nia ją się do ro ze rwa nia
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wię zi ro dzin nej, wy wo łu ją żal do ro dzi ców, wzbu dza ją w dziec ku
gniew, nie na wiść, chęć ze msty, de pre sję, wstyd, roz pacz lub po czu -
cie ma łej war to ści, a tak że bar dzo czę sto po zo sta wia ją ura zy psy -
chicz ne. Dziec ko uni ka ka ry, po nie waż to wa rzy szy tej sy tu acji
przy kry stan emo cjo nal ny. Dla te go sto su je bar dzo czę sto wy krę ty,
kłam stwa, uciecz kę, ukry wa nie się, wy pie ra nie się wi ny, zrzu ca nie
jej na ko goś in ne go. Lęk dziec ka, brak po czu cia bez pie czeń stwa nie
sprzy ja ją do brej at mos fe rze w do mu i efek tom wy cho waw czym. 

Fot. 11. Słu cha cze Kon wer sa to rium w Au li Szko ły Wyż szej 
Przy mie rza Ro dzin
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KON WER SA TO RIUM XVIII (17 LISTOPADA 2007) 

Na gro da czy ka ra są waż niej sze w wy cho wa niu? 

Pro wa dzą cy ks. Adam Ze lga, pro boszcz pa ra fii bł. Ed mun da Bo ja -
now skie go oraz Ró ża Pi wo ni -Ci eśli ńska, psy cho te ra peu ta. 

Ks. Adam Ze lga 
Chciał bym prze ka zać Pań stwu dwie uwa gi, za nim od dam głos

pa ni Ró ży Pi wo ni -Ci eśli ńskiej, któ ra jest psy cho lo giem, człon kiem
Sto wa rzy sze nia Psy cho lo gów Chrze ści jań skich, a tak że psy cho te -
ra peu tą. 

Czy na gro da, czy ka ra są waż niej sze w wy cho wa niu? Pierw sze
py ta nie, któ re so bie za da ję, to czy w wy cho wa niu Pa na Je zu sa by ły
na gro dy i ka ry? Jest bar dzo nie wie le prze ka zów ewan ge licz nych
o dzie ciń stwie ma łe go Je zu sa, ale jest w Ewan ge lii opi sa ny je den
epi zod, gdy ja ko dwu na sto la tek za gu bił się. Kie dy Ma ry ja i Jó zef
zna leź li Go, w dro dze po wrot nej na stą pił dia log. Ma ry ja Mat ka Bo -
ża po wie dzia ła do Je zu sa: ”Sy nu, cze muś nam to uczy nił?”. To był
wy rzut, któ ry mógł być ja kąś ka rą dla ma łe go Je zu sa. Co by ło po -
tem? Czy Ma ry ja przy tu li ła swo je go sy na i spy ta ła się ”Cze muś
nam to wszyst ko uczy nił?”. A mo że groź nym to nem po wie dzia ła,
że ”trzy dni Cię szu ka li śmy, cze mu to zro bi łeś?” i od wró ci ła się od
Nie go i po szła w dru gą stro nę. Czy da lej by ły ja kieś sło wa skie ro -
wa ne do Je zu sa, któ re by tłu ma czy ły sy tu ację Ro dzi ców i ich nie -
po kój; czy na stą pi ło kil ku go dzin ne mil cze nie. Jak ma ły Je zus ode -
brał tę wy po wiedź swo jej Mat ki, sko ro od rzekł: ”Cze mu ście mnie
szu ka li? Czy nie wie cie, że po wi nie nem być w tym, co na le ży do
me go Oj ca?” Cią gle mo że my my śleć nad tą sce ną. Da lej w Ewan ge -
lii na stę pu je ko men tarz, że Je zus ”po szedł z ni mi i wró cił do Na za -
re tu i był im pod da ny”. Dla cze go był im pod da ny i po słusz ny? Ja -
ki był wpływ te go ro dza ju ka ry, że już nie by ło ak tów nie po słu -
szeń stwa ta kich, jak w dro dze do Je ro zo li my. 
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Fot. 12. Ks. Adam Ze lga i Ró ża Pi wo ni -Ci eśli ńska 
pro wa dzą cy Kon wer sa to rium

Się gnę rów nież do me go dzie ciń stwa, do kar i na gród sto so wa -
nych wo bec mnie przez mo ich ro dzi ców. Szu ka jąc w mo jej pa mię -
ci stwier dzam, że ra czej nie by łem mo ty wo wa ny na gro da mi ma te -
rial ny mi, by łem prze waż nie na gra dza ny słow nie – po chwa ła mi.
Pa mię tam na to miast ka ry sto so wa ne przez mo ich ro dzi ców; cza -
sem by ło to “la nie”. Do dziś pa mię tam jed no ta kie, któ re do sta łem
od oj ca nie spra wie dli wie – to by ło bar dzo trud ne prze ży cie. Jed nak
u oj ca po ka rze wy mie rzo nej mi za chwi lę wszyst ko wra ca ło do nor -
my i był mi jak brat. Ma ma na to miast ob ra ża ła się i by ło to mil cze -
nie trwa ją ce przez pa rę go dzin al bo na wet przez ca ły dzień: mia ła
su ro wą mi nę, pa trzy ła na mnie z wy rzu tem i mil cza ła. Kie dy te raz
o tym my ślę, te go ro dza ju ka ra nie do dziś mnie strasz nie bo li. Jesz -
cze pięć, dzie sięć lat te mu nie mó wił bym o tym. Nie miał bym od -
wa gi mó wić kry tycz nie o mo ich ro dzi cach. Dzi siaj od wa ży łem się
i pod da łem ich po stę po wa nie ana li zie z per spek ty wy do ro słe go
czło wie ka. Sta ram się obec nie nie po peł niać te go ro dza ju błę dów.
Pod wzglę dem cha rak te ru bar dziej wda łem się w oj ca niż w ma mę
i nie po tra fię trwać w dłu gim, ka rzą cym mil cze niu w re la cji z dru -
gim czło wie kiem. Ra czej “wal nę” w stół, wrza snę, daw niej jesz cze
cza sem po cią gną łem za ucho, ale prze cho dzi mi za raz złość i ro bi
mi się żal i przy tu lam dzie cia ka. 

Ta sce na ewan ge licz na i mo je oso bi ste świa dec two – wspo -
mnie nia z dzie ciń stwa – niech bę dą wpro wa dze niem do dzi siej szej
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dys ku sji, bo na tym po le ga ją te na sze spo tka nia i to jest ich bo gac -
twem, że z in ny mi “dzie li my się na szym ży ciem”. 

Ró ża Pi wo ni -Ci eśli ńska
Je stem psy cho te ra peut ką – to jest mój za wód, ale je stem też

mat ką trój ki dzie ci i bab cią. W związ ku z tym te mat, któ ry dzi siaj
bę dzie wła ści wie na szą roz mo wą, jest bli ski każ de mu czło wie ko wi
i w każ dym wie ku. Przy go to wu jąc się do te go spo tka nia z Pań -
stwem po my śla łam so bie, że je śli mó wi my o ka rze w sen sie pe da go -
gicz no- ps ych ol ogic znym, to moż na te mu przy po rząd ko wać dość
ja sne kry te ria, a mia no wi cie: za rów no pro blem ka ra nia, jak i na -
gra dza nia w wy cho wa niu jest głów nym za gad nie niem my śli pe da -
go gicz nej. Za sta na wia łam się, dla cze go tak jest? Do szłam do wnio -
sku, że za gad nie nie to do ty ka za rów no sfe ry psy cho lo gicz nej, jak
i du cho wej. Ka rą, któ rą się te raz bar dziej zaj mie my, ma za kres du -
żo szer szy w po rów na niu z na gro dą, jest – jak mi się wy da je – du -

cho wo zwią za na z Oso bą Bo ga. 
Kie dyś bi skup sie dlec ki ksiądz

Zbi gniew Kier ni kow ski bar dzo pla -
stycz nie za ry so wał ob raz doj rza łe go
czło wie ka mó wiąc, że jak się ro dzi ma -
łe dzie cię, to jest to 100% Bo że go dzie -
ła, ale to dzie ło nie jest jesz cze skoń -
czo ne. Je śli na stęp ne 100% otrzy ma od
lu dzi: od mat ki, oj ca, a na stęp nie od
szer sze go krę gu, tj. ro dzi ny, spo łe -
czeń stwa, wte dy za my ka się “kształ to -
wa nie” czło wie ka. Bez tych 100% ludz -
kie go wkła du czło wiek jest “nie do -
koń czo ny”. Uży wa jąc tej me ta fo ry
moż na po wie dzieć, że w pew nym mo -
men cie ży cia dziec ka tu na Zie mi za -
czy na my “wy rę czać” Bo ga i pro wa dzić
w kie run ku doj rza łe go czło wie ka.
O ka rze w wy cho wa niu mó wi my z ja -
kimś po ru sze niem, nie po ko jem, bo

ka ra po pro stu bo li i po ru sza te uczu cia, któ re są w nas smut niej sze
i trud niej sze. Mo je py ta nie skie ro wa ne nie tyl ko do sie bie, ale i tak -
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że do Pań stwa, jest ta kie, czy rze czy wi ście mo że my stać się doj rza -
ły mi ludź mi bez ka ry, bez po zna nia gra ni cy po sta wio nej mię dzy
do brem i złem; czy to się da? 

Ty le w ra mach wstę pu. Te raz chcia ła bym, tak jak ksiądz Adam,
od wo łać się do na szych wła snych prze żyć, aby każ dy z nas za sta no -
wił się, jak ka ra dzia ła ła w na szym ży ciu, wy cho wa niu i przej ściu
do do ro sło ści. By ło by do brze, aby śmy po dzie li li się wła sny mi do -
świad cze nia mi, ale też i ro zu mie niem, co zna czy ka ra. 

D y s k u s j a

Ks. Piotr Hart kie wicz
Pro szę przez chwi lę się za sta no wić, jak Pań stwo wi dzą sie bie sa -

mych. Ile ra zy zda rzy ło się Pań stwu po my śleć o so bie sa mym: “Je -
stem do brym czło wie kiem”, “Uda mi się zro bić to, co so bie za pla -
no wa łem”, “Lu bią mnie moi zna jo mi”, “Skoń czę te stu dia z bar dzo
do brym re zul ta tem” itp. A mo że na sze pa trze nie jest in ne, że “do
ni cze go się nie na da ję”, że “nic mi się w ży ciu nie uda”, “nic nie
osią gnę”, “na pew no za wa lę ten naj bliż szy eg za min”, “chy ba mnie
lu dzie nie lu bią” itp. Są to więc dwa skraj ne spoj rze nia, któ re po ka -
zu ją, ja ki ob raz mo że mieć czło wiek o so bie sa mym. Dla cze go
o tym mó wię? Wła śnie dla te go, że ka ra nie lub na gra dza nie jest tym
na rzę dziem, któ re słu ży czło wie ko wi, a w szcze gól no ści na szym ro -
dzi com, do kształ to wa nia w nas ob ra zu nas sa mych. Spo ty ka jąc się
z róż ny mi ludź mi, któ rzy opo wia da ją o so bie, wiem, czy w ich ży -
ciu do mi nu ją cym na rzę dziem wy cho waw czym by ła ka ra, czy na -
gro da. W wy cho wa niu lu dzi, któ rzy ce chu ją się ni skim po czu ciem
wła snej war to ści, któ rzy uwa ża ją, że nic się im w ży ciu nie uda, są
ma ło wy trwa li i szyb ko się znie chę ca ją, moż na są dzić, że do mi nu -
ją ca by ła ka ra. Mó wiąc o ka rze, nie mam na my śli tyl ko ka ra nia fi -
zycz ne go, w for mie “la nia”, czy klap sa. Ka ra mi od ro dzi ców są
prze cież tak że wszel kie go ro dza ju “wzmoc nie nia ne ga tyw ne” sfor -
mu ło wa ne w po sta ci wer bal nej. Pro szę so bie przy po mnieć, ja kie
in for ma cje do sta wa li ście Pań stwo od swo ich ro dzi ców, opie ku nów
czy wy cho waw ców, je śli zda rzy ło się wam zro bić w do mu coś złe -
go: coś ze psu li śmy lub coś się znisz czy ło: “je steś do ni cze go, zno -
wu roz la łeś to mle ko”, “je steś by le ja ki, nie sza nu jesz mo jej pra cy,
nisz czysz wszyst ko”, “je steś nie grzecz ny”, “je steś nie do bry”.
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Dziec ko wzra sta w ta kiej at mos fe rze, a po wta rza ne oce ny wni ka ją
w nie go i utrwa la ją się. 

Mo że być jed nak od wrot nie, kie dy pod sta wo wym na rzę dziem
wy cho wy wa nia dziec ka jest “wzmoc nie nie po zy tyw ne” w po sta ci
na gro dy lub po chwa ły. Kształ tu je się wte dy w nas prze ko na nie, że
stać nas, że by coś zro bić. Na wet je śli nam się coś nie uda je, otrzy -
mu je my wspar cie, otrzy mu je my “wzmoc nie nie” w sen sie po zy tyw -
nym: “to nic, że ci się nie uda ło”, “spró buj jesz cze raz”, “do ce niam
to, co do tej po ry zro bi łeś”; wte dy prze kła da się to w do ro słym na -
szym ży ciu na umie jęt ność zma ga nia się z sy tu acja mi ży cia co -
dzien ne go zwią za ny mi z ja kimś stre sem, wy ma ga nia mi itp. Ma my
si łę i mo ty wa cję do te go, że by so bie po wie dzieć: “dam ra dę”. 

W mo jej pra cy dusz pa ster skiej
czę sto prze szka dza mi fakt, że ro -
dzi ce zaj mu ją cy się wy cho wy wa -
niem dzie ci nie ma ją świa do mo ści
te go, cze mu tak na praw dę słu ży na -
gra dza nie i ka ra nie. Niech te mu po -
słu ży na stę pu ją cy przy kład z pro -
wa dzo ne go prze ze mnie nie dziel ne -
go spo tka nia z ro dzi ca mi dzie ci,
któ re ma ją przy stą pić do Pierw szej
Ko mu nii Świę tej. Tak się zło ży ło,
że na tym spo tka niu mó wi łem o ka -
rze i na gro dzie w przy go to wy wa niu
dzie ci do Pierw szej Ko mu nii Świę -
tej. Dzie ci mu szą na uczyć się od po -
wie dzi na 120, a na wet 200 py tań;
jest to dla ośmio lat ka bar dzo du ża
por cja ma te ria łu. Wte dy ca ła ro dzi -
na gro ma dzi się i prze ży wa ten pro -
blem; to nie jest tyl ko pro blem
dziec ka, któ re przy go to wu je się do
Ko mu nii, ale tak że pro blem ma my,

ta ty i ca łej ro dzi ny. Po świę ca ją du żo cza su, aby to dziec ko przy swo -
iło so bie od po wied nią wie dzę. Kie dy ono nie mo że opa no wać tych
py tań, są dla nie go za trud ne, to czę sto sły szy od swo ich ro dzi ców,
że “jak się nie na uczysz, to ksiądz nie do pu ści cię do Ko mu nii”.
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Ko mu ni kat jest czy tel ny – „spo tka cię ka ra”. Oczy wi ście zu peł nie
nie re al na, bo bar dzo rzad ko się zda rza, że by ksiądz nie do pu ścił
dziec ka do Ko mu nii z te go po wo du, że na uczy ło się tyl ko 50 py tań,
a nie 100. Ta ki ko mu ni kat wy sła ny do dziec ka po wo du je w nim
lęk: „nie dość, że jak się nie na uczę, to nie zo sta nę do pusz czo ny do
Ko mu nii, to jesz cze moi ro dzi ce uwa ża ją, że je stem głu pi, gdyż nie
je stem w sta nie na uczyć się te go”. 

Gdy by w tej sa mej sy tu acji dziec ko usły sza ło: „to nic, że jesz cze
nie na uczy łeś się wszyst kie go. Spró buj my sku pić się na tym, cze go
się na uczy łeś” i jesz cze je po chwa lo no: „wszyst kich py tań nie
umiesz, ale znasz już 10. Zo bacz, ile się na uczy łeś i o ile już je steś
mą drzej szy”. Róż ne ko mu ni ka ty, choć ma ją speł nić tę sa mą funk cję
– zmo bi li zo wać dziec ko do na uki. Z mo je go do świad cze nia mo gę
po wie dzieć, że suk ces od nie sie dziec ko i ro dzic sto su ją cy „wzmoc -
nie nie po zy tyw ne”, któ re wy zwa la w dziec ku ta ki po ten cjał, że ono
uwie rzy, iż stać je na to, a nie gdy usły szy ta ki ko men tarz: „je steś do
ni cze go, je steś bez na dziej ny”, „je steś brzyd ki i głu pi”. 

Chciał bym przed sta wić Pań stwu jesz cze je den przy kład zwią za -
ny z mo im oso bi stym prze ży ciem. Otóż któ re goś dnia sze dłem
w su tan nie do ko ścio ła w mo jej ro dzin nej miej sco wo ści. Ja kaś ma -
ma „zma ga ła się” ze swo im 4-5-let nim syn kiem, któ ry w ogó le nie
chciał jej słu chać. To, że dziec ko w tym wie ku nie chce słu chać ma -
my, jest sy tu acją czę stą, gdyż wcho dzi w okres ży cia, w któ rym
chce sa mo de cy do wać o so bie. Kon flikt jest nie uchron ny. Spo tka -
na ma ma, gdy mnie za uwa ży ła, po wie dzia ła do dziec ka: „jak bę -
dziesz nie grzecz ny, to ksiądz cię za bie rze”. Po my śla łem: „co ta ma -
ma wy pra wia. Ja ki kształ tu je ob raz w tym dziec ku. Prze cież ono
nie zre flek tu je się i nie po wie: mo ja ma ma nie jest mą dra, bo ksiądz
nie po trze bu je cu dzych dzie ci. Ono so bie po my śli, że ksiądz to ja -
kiś po twór, któ ry czy ha i chce je za brać”. To jest ewi dent ny przy -
kład ka ra nia zu peł nie nie pe da go gicz ne go, ab so lut nie nie wy cho -
waw cze go. 

Ró ża Pi wo ni -Ci eśli ńska
To by ło do bre wpro wa dze nie do okre śle nia funk cji ka ry w wy -

cho wa niu; czy ona jest rze czy wi ście po trzeb na, czy ab so lut nie do
wy ka so wa nia. Je że li tak, to dla cze go? 
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An drzej Sko czek
W na szej cy wi li za cji ka ra i na gro da są waż ny mi atry bu ta mi

w sys te mie wy cho waw czym dzie ci. Są po trzeb ne, po nie waż po zwa -
la ją dziec ku roz po znać, co jest do bre, a co złe. Po zna jąc świat dziec -
ko nie jest w sta nie oce nić, któ re czy ny są do bre, a któ re złe. Je że li
w spo sób wy wa żo ny, w at mos fe rze peł nej mi ło ści, bez krzy ków
i awan tur udzie la się dziec ku ka ry, to na wet klaps nie bo li zbyt do -
tkli wie, choć ma swo ją moc pe da go gicz ną. Ka ra bo wiem bo li wów -
czas, gdy jest wy mie rzo na nie słusz nie, w zło ści, a dziec ko jej nie ro -
zu mie. 

Re zul tat mod ne go, tzw. „bez stre so we go” wy cho wy wa nia ob ser -
wu je my czę sto po za cho wa niu nie któ rych ma łych dzie ci, np. w ko -
ście le pod czas Mszy Świę tej, w środ kach ko mu ni ka cji miej skiej
i w in nych miej scach pu blicz nych. Tym dzie ciom wszyst ko wol no.
Ro dzi ce nie sto su ją wo bec nich żad nych ogra ni czeń i za ka zów. Jak -
że czę sty ob ra zek w na szym ży ciu, gdy dzie ci sie dzą, a ich zmę cze -
ni ro dzi cie lub – jesz cze go rzej – dziad ko wie sto ją, ja dąc tram wa -
jem lub me trem. Efekt ta kie go wy cho wa nia ła two moż na prze wi -
dzieć, gdy za brak nie ochron ne go pa ra so la ro dzi ców i doj dzie do
zde rze nia z bru tal ną rze czy wi sto ścią co dzien ne go ży cia. I wte dy
mło dzi lu dzie nie za wsze wy trzy mu ją ta kie zde rze nie. Wy da je się,
że dziec ko po win no być wdra ża ne sys te ma tycz nie w obo wiąz ki, ja -
kie je cze ka ją w do ro słym ży ciu, łącz nie z od po wie dzial no ścią za
czy ny, a sys tem kar i na gród jest w tej dzie dzi nie, jak do tych czas,
naj lep szym roz wią za niem, spraw dzo nym od wie lu po ko leń. 

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Mo im zda niem, sto so wa nie ka ry po win no być bar dzo ogra ni -

czo ne; tzn. w wy cho wa niu prak tycz nie moż na się nią nie po słu gi -
wać, a na pew no po win na być bar dzo rzad ka, aby się ab so lut nie nie
de wa lu owa ła. 

Ja ko świa dec two po dam przy kład. Miesz ka u nas te raz jed na
z na szych wnu czek; ma 15 lat i jest bar dzo „nie po rząd na”. Gdy
przy cho dzi do swo je go po ko ju i roz bie ra się, to w wy ni ku te go jej
rze czy wy wró co ne „na le wą stro nę” le żą wszę dzie i jest okrop ny ba -
ła gan. Wte dy mó wię: „je że li chcesz zro bić bab ci przy jem ność, to
po sprzą taj” i ona sta ra się to zro bić. Nie raz spie szy się do szko ły
i nie ma cza su zro bić po rząd ku przed wyj ściem, to pro si mnie szep -
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tem: „niech bab cia za mknie drzwi, że by dzia dek te go nie wi dział,
a jak wró cę, to zro bię po rzą dek”. Gdy ma tro chę wię cej cza su,
sprzą ta i wte dy otwie ra sze ro ko drzwi i mó wi: „Bab ciu, niech bab -
cia zo ba czy, ja ki po rzą dek zro bi łam”. Gdy bym ka ra ła ją za ten ba -
ła gan, praw do po dob nie nie mia ła bym lep sze go wy ni ku od te go,
któ ry uzy sku ję, gdy ona wie, że zro bi mi przy jem ność upo rząd ko -
wa niem po ko ju. Je że li jest ak cep ta cja tej dru giej oso by: mat ki, oj -
ca, bab ci, dziad ka, to się ro bi coś dla uczy nie nia przy jem no ści tej
oso bie. Wte dy ka ra mo że być nie sły cha nie rzad ka. 

Ró ża Pi wo ni -Ci eśli ńska
Mo że war to za py tać, ko mu słu ży ka ra? Czy ro dzi com, czy dzie -

ciom? Je że li ro dzi com, to co w ta kim ra zie im da je? 

Mag da Wi cher
W wy ni ku za sto so wa nia ka ry ro dzi ce do syć szyb ko uzy sku ją żą -

da ny efekt; na gro da wol niej dzia ła. 

Ja cek Ci choc ki
Ma my z Do rot ką przy jem ność wy cho wy wać czwór kę dzie ci,

w tym jed no jest tak ma łe, że wy cho wa nie je go jest do syć pro ste; ka -
rą mo że być tyl ko nie da nie pier si o od po wied niej po rze – pro szę
trak to wać to ja ko żart. Zga dzam się z tym, że do brze by ło by w ogó le
nie sto so wać ka ry, ale nie wy obra żam so bie wy cho wa nia bez ka ra nia. 

W ka rze moż na wy od ręb nić ele ment po zy tyw ny i ne ga tyw ny.
Po zy tyw ny to ta ki, z któ re go wy ni ka ja kieś do bro. Na przy kład,
okre śle nie pew nych gra nic. Się gnę do na sze go do świad cze nia: naj -
star sza na sza cór ka, ma ją ca wte dy 3 la ta, po szła do pia skow ni cy na
osie dlu i pró bo wa ła ba wią ce mu się tam chłop czy ko wi wsy pać pia -
sek do oczu. Moż na ta kie mu trzy lat ko wi dłu go per swa do wać, że
„to jest nie przy jem ne, gdy by ci się na sy pa ło w oczy, bę dzie cię bo -
la ło” itd., ale w pew nym mo men cie trze ba by ło „dać po łap kach”.
By ła bar dzo zdzi wio na, ale prze sta ła sy pać. Oczy wi ście za po wie -
dzia łem wcze śniej, że do sta nie klap sa, je że li nie prze sta nie, ale bi -
jąc po łap kach mia łem wra że nie, że ona mnie spraw dza. To sa mo
do ty czy star szych dzie ci. Dla mnie ta kim do świad cze niem by ło
kłam stwo. W pew nym mo men cie trze ba by ło za re ago wać ka rą. In -
nym na szym do świad cze niem by ła for ma świa do me go okru cień -
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stwa wo bec sio stry, a więc po stę po wa nie, na któ re nie da się za re -
ago wać po zy tyw nie. Trze ba by ło po sta wić spra wę ja sno, że „w na -
szej ro dzi nie nie mo że być tak, że ty się wy ży wasz na swo jej młod -
szej sio strze”. I tu ka ra by ła po trzeb na. Mam wra że nie, że przy ka -
ra niu istot ną rze czą jest, że by zro bić to na praw dę z „zim ną krwią”.
W przy pad ku gdy w to wcho dzi mo ja emo cja, to gdzieś na pew no
jest też ja kaś mo ja po raż ka, a więc prze sa da z tą ka rą, al bo za sto so -
wa nie jej zbyt szyb ko, tak że nie ma do cho dze nia do tej ka ry i nie
jest ona osta tecz no ścią i mia ło miej sce „pój ście na skró ty”. 

Ne ga tyw ną stro ną ka ry jest to, co mó wi ła Mag da, a więc chęć
uzy ska nia szyb kie go efek tu. Gdy by stać by ło nas na to, aby usiąść
i po my śleć, to moż na by spo koj nie za sto so wać coś trud niej sze go,
ale in ne go niż ka ra nie. Je że li ka ra jest wy ni kiem wła snej emo cji,
wte dy czę sto nie wy ni ka z te go nic do bre go, na to miast mo że być
de struk cyj ne i dla mnie, i dla dziec ka. Czę sto po tem mam wy rzu ty
su mie nia i my ślę o tym, że za cho wa łem się głu pio i „po sze dłem na
skró ty”. 

Han na Rem ber to wicz
Za sta na wia my się nad ka ra mi i na gro da mi w kon tek ście dzie ci,

ale prze cież my do ro śli co dzien nie do sta je my ja kąś na gro dę i ja kąś
ka rę. Je że li ewi dent nie sta ło się coś złe go, to by wa, że spraw ca jest
uka ra ny cho ciaż by przez po li cję. Dla przy kła du: mia łam wy pa dek
dro go wy – za pa li ło się zie lo ne świa tło, sa mo chód przede mną nie
ru szył, a ja je stem „szyb ki Bill”, ru szy łam, no i sta ło się, stuk nę łam
go. Przy je cha ła po li cja i zde cy do wa li, że by śmy za ła twi li spra wę
mo im ru ty no wym oświad cze niem o spo wo do wa niu wy pad ku. Za -
dzwo ni łam do mę ża, że by na tych miast przy jeż dżał. Przy je chał
i stwier dził: „trud no, nic ta kie go się nie sta ło” i ja koś po mógł mi
przejść przez to wszyst ko. Ka ra by ła – nie mi ła sy tu acja, in ter wen -
cja po li cji, po tem trze ba by ło re pe ro wać dwa uszko dzo ne sa mo cho -
dy. Gdy by nie wspar cie ze stro ny naj bliż szych, by ło by mi trud no.
A prze cież je stem czło wie kiem do ro słym i dość zrów no wa żo nym
emo cjo nal nie. 

Po myśl my te raz o dzie ciach. Dziec ko roz la ło mle ko, zro bi ło
coś złe go. Czy po win no być uka ra ne? Ka ra wte dy bę dzie mia ła po -
zy tyw ny sku tek, je że li nie na ru sza god no ści te go dziec ka. Je że li po -
wiem: „patrz, jak nie uwa żasz i mach niesz rę ką, to się ku bek prze -

45

Odpowiedzi III:Odpowiedzi III.qxd  2009-01-09  10:08  Strona 45



wra ca, a mle ko się roz le wa. Mu si my usu nąć te skut ki, a więc bierz
ścier kę i wy cie raj. Roz la łeś, to wy cie raj, a na dru gi raz uwa żaj”.
Mo że za pa mię ta. 

Ja mam do świad cze nia jed nost ko we, bo mam jed ną cór kę i jed -
ne go wnu ka. Ksiądz mó wił o stra sze niu dzie ci. Mo ja cór ka ma jąc
4 la ta by ła w przed szko lu i dzie ci z te go przed szko la po szły na spa -
cer. Cór ka by ła nie bar dzo zdy scy pli no wa nym dziec kiem, więc wy -
cho waw czy ni mó wi do niej: „patrz, tam jest po li cjant i cię za bie -
rze” – ta ki nie ste ty czę sty zwrot, a cór ka po pa trzy ła i mó wi: „nie,

nie pro szę pa ni, to jest dro gów ka,
a ona się dzieć mi nie zaj mu je”. Od
te go cza su mo jej cór ki ni czym już
nie stra szo no. Więc to nie jest sku -
tecz na me to da. 

Przez wie le lat pro wa dzi łam
„Obo zy Przy mie rza”. W tym przy -
pad ku spra wa jest bar dziej skom -
pli ko wa na; są to licz ne gru py, a by -
wa ło tak, że wy jeż dża ło na wet 200
osób. Ksiądz Adam zna te pro ble -
my, bo wie, jak pro wa dzi się obo zy
i ile jest emo cji z tym zwią za nych.
Zda rza ło się ewi dent ne prze kro cze -
nie re gu la mi nu i ko niecz ność wy -
rzu ce nia ko goś z obo zu. Każ dy
z tych przy pad ków pa mię tam po
wie lu la tach od po cząt ku do koń ca.
Mi mo to do dziś je stem w przy jaź -
ni z ty mi wy rzu ca ny mi z obo zu

oso ba mi (mo że z nie licz ny mi wy jąt ka mi). Roz mo wa prze bie ga ła
zwy kle w po dob ny spo sób. Mó wi łam: „po patrz, zro bi łaś coś ta kie -
go. Po staw się na mo im miej scu. Nie mo że być tak, że byś nie wy le -
cia ła z obo zu. Mu sisz wy le cieć. Trze ba jed nak zna leźć ja kiś spo sób,
że by to na pra wić i że byś wró ci ła do gru py. Sia daj, po my śli my co
z tym fan tem zro bić”. Je że li coś wspól nie wy my śli ły śmy, to ona
wpraw dzie wy le cia ła z te go obo zu z peł nym prze ko na niem, że tak
mu sia ło się stać, ale rów no cze śnie ze świa do mo ścią, że moż na to ja -
koś od ro bić. Wy szła z te go nie słab sza, ale sil niej sza. A więc ka ra
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nie mo że być nie wy tłu ma czo na, nie uza sad nio na i nie spra wie dli wa.
Że by ka ra by ła spra wie dli wa, to ten de li kwent, któ ry na nią za słu -
żył, mu si zro zu mieć, ja ki jest roz miar zła; mu si wie dzieć, co się ta -
kie go sta ło i że to nie jest ko niec świa ta, na ra zie do pie kła za to nie
pój dzie. 

Po dob nie jest z na gro dą. Je że li de li kwent uwa ża, że nie na uczył
się do brze, a na uczy ciel ka „roz pły wa się z za chwy tu”, to nie jest to
do bra na gro da, bo ona na ru sza god ność. Czy oni zwa rio wa li? Prze -
cież wiem, co ja je stem war ta. Za bar dzo mnie chwa lą, nie wia do mo
dla cze go i nie lu bię te go. Ka ra i na gro da mu szą być do brze zro zu -
mia ne, do brze wy ja śnio ne i nie mo gą na ru szać przy jaź ni i wię zi
mię dzy tym, któ ry ka rze a tym, któ ry na tę ka rę za słu żył. Je śli rzecz
do ty czy dziec ka, któ re w świe cie ze wnętrz nym zro bi ło coś złe go,
mu si wie dzieć, że ma w ro dzi nie opar cie. Nie mo że być tak, że gdy
do sta nie złą oce nę w szko le, w do mu rów nież usły szy: „do sta łeś
dwój kę, to zna czy je steś ma ły, brzyd ki, brud ny, zły, głu pi itp., nie
bę dzie te le wi zo ra, nie wyj dziesz do ko le gów”. Wte dy dziec ko jest
zroz pa czo ne, gdyż nie wi dzi wyj ścia. Ta ka ka ra nic nie da je,
a wręcz mo że szko dzić, psu jąc re la cje w ro dzi nie. 

Ró ża Pi wo ni -Ci eśli ńska
Ty le waż nych spraw zo sta ło po ru szo nych. Mó wi li ście Pań stwo

o god no ści, któ ra ma war tość dla czło wie ka nie za leż nie od je go
wie ku. Na wet zu peł ne ma leń stwo czu je, je śli się je „god nie” do ty -
ka, kar mi i od czy tu je je go po trze by. Ta ade kwat ność ka ry i na gro -
dy do wie ku ma nie na ru szać je go god no ści. Ma ubo ga cać czło wie -
ka, a nie nisz czyć god no ści. Na tym po le ga róż ni ca mię dzy ka rą
słusz nie wy mie rzo ną i ka rą złą – nie słusz ną, któ ra na ru sza wy zna -
czo ne gra ni ce mię dzy do brem a złem u dziec ka w każ dym wie ku.
Do ty czy to rów nież nas do ro słych. Słusz ne ka ry słu żą do wy po sa -
że nia czło wie ka w „war tość su mie nia”, w wie dzę po zwa la ją cą od -
róż nić do bro od zła. Je śli mó wi my o spra wie dli wo ści ja ko po trze -
bie da nej przez Bo ga, mu si my wte dy rów nież mó wić o ka rze, bo nie
mo że być na gra dza ny ten, kto źle czy ni. 

Za py ta łam wcze śniej Pań stwa: ko mu słu ży ka ra – czy ro dzi -
com, czy dzie ciom? We dług mnie i jed nym, i dru gim. Ro dzic sto -
su jąc ka ry (nie tyl ko na gro dy), jak to po da no na przy kła dach, da je
dziec ku du że po czu cie bez pie czeń stwa. Dziec ko wy cho wy wa ne bez
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wy ty cza nia gra nic, bez roz róż nia nia, co czy ni do brze, a co źle, jest
w re zul ta cie bar dzo moc no zner wi co wa ne. Z mo jej prak ty ki psy -
cho te ra peu tycz nej wiem, że tak sa mo szko dli wa jest zła ka ra, nie -
słusz na, jak i brak tej ka ry, w przy pad kach, gdy by ła ona po trzeb -
na. Wte dy ufor mo wa ny zo sta je czło wiek, do któ re go moż na od -
nieść okre śle nie, że „nie ma szkie le tu”. Ka ra jest waż na dla usta le -
nia hie rar chii war to ści, dla uwraż li wie nia su mie nia. Wła ści wie za -
sto so wa na jest bar dzo po trzeb nym na rzę dziem w wy cho wa niu. Jak
wcze śniej za uwa żo no, bez ka ry nie by ło by ła du spo łecz ne go, w któ -
rym ży je my i chce my żyć. Pan Bóg mó wi nam o mą drej, wy ma ga -
ją cej mi ło ści. Wy ma ga ją ca mi łość prze ja wia się też w umie jęt nym
sto so wa niu ka ry. 

Nie je stem za sto so wa niem kar, cho ciaż tak mo że wy ni kać
z mo je go wy stą pie nia. 

Ks. Adam Ze lga 
Tę wy po wiedź sko men tu ję au ten tycz ną hi sto rią. A więc pew na

ma ma sa mot nie wy cho wu ją ca dwóch sy nów stra ci ła ich, bo wiem
je den od szedł do sek ty, a dru gi zo stał nar ko ma nem. Kie dy po la -
tach za py ta li ją, dla cze go tak się sta ło, ona po wie dzia ła: „da łam

mo im chłop com ab so lut ną
wol ność, a oni po my śle li, że
ja ich nie ko cham”. 

To masz Umiń ski
Z wiel ką sa tys fak cją

usły sza łem tu taj sło wa, że
bez ka ry nie moż na doj rzeć,
po nie waż po win ni śmy so bie
zda wać spra wę z te go, że ży -
je my i dzia ła my w okre ślo -
nej rze czy wi sto ści spo łecz -
nej, w któ rej pa nu je roz sza -
la ła wręcz mo da na ne ga cję
ja kiej kol wiek ka ry,a w szcze -
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gól no ści ka ry su ro wej. Wie lu mo ich przed mów ców mó wi ło o tym,
ja kie wa run ki po win na speł niać ka ra, że by by ła spra wie dli wa itp. 

Miesz ka łem z ma ły mi dzieć mi na 9. pię trze, a nie da się żyć nie
otwie ra jąc okien, więc by ło za po wie dzia ne za wcza su, że za wspię cie
się na pa ra pet okna jest „la nie” i ta kie „la nie” zo sta ło spusz czo ne
tyl ko je den raz, słow nie je den. Jak wspo mi na ła słusz nie Pa ni Rek -
tor, ka ry po win ny być sto so wa ne rzad ko. Wła śnie dla te go, je śli ka -
ra jest su ro wa, bo ta ka wła śnie po win na być, to ona mo że już ni gdy
nie być za sto so wa na al bo tyl ko spo ra dycz nie. We wszyst kich „po -
stę po wych me diach” bi cie dzie ci jest „ka mie niem ob ra zy”, a po ka -
zy wa ne są je dy nie zdję cia dzie ci ska to wa nych przez ja kichś zwy -
rod nial ców. 

Chciał bym tu przy po mnieć, zwłasz cza mło dym, po stać Ja nu sza
Kor cza ka, na zy wa ją ce go się na praw dę Hen ryk Goldsz midt, któ ry
przed II woj ną świa to wą miał w ra diu po ga dan ki na te mat wy cho -
wa nia dzie ci. W po ga dan kach pod kre ślał po trze bę po chy la nia się
nad dziec kiem z mi ło ścią i z sza cun kiem, pod kre śla jąc wszyst ko to,
co mia ło być naj lep sze w wy cho wa niu. W cza sie oku pa cji Niem cy
za mknę li go do get ta, w któ rym pro wa dził sie ro ci niec. Po nie waż
wśród Po la ków był oso bą zna ną i bar dzo sza no wa ną, miał przy go -
to wa ną dro gę uciecz ki i mógł opu ścić get to. Nie zro bił te go i po -
szedł na śmierć ra zem ze swo imi dzieć mi, że by pod trzy my wać je na
du chu w tej ostat niej dro dze. Otóż Ja nusz Kor czak był zwo len ni -
kiem ka ry cie le snej, choć miał świa do mość te go, że to mo że się
prze obra zić w wy ży wa nie się na dziec ku. Wpro wa dził więc za sa dę:
jed no ude rze nie lub je den klaps. Oczy wi ste jest, że bi cie ja ko ka rę
moż na sto so wać naj wy żej do pią te go, szó ste go ro ku ży cia; póź niej
to ni gdy nie po win no być po trzeb ne i sto so wa ne. Tak więc i ka ra,
i na gro da są rów nie waż ne, rów nie istot ne, przy czym na gro da po -
win na być sto so wa na po wszech nie, ka ra – zu peł nie wy jąt ko wo. 

Jo an na Fa bi siak
Kon se kwen cją każ de go złe go czy nu jest ka ra, ma ją ca wy miar

spo łecz ny lub in dy wi du al ny. Je że li dziec ko mi mo za ka zu do tknie
go rą cej pły ty, to opa rzy pal ce. Nie trud no zgad nąć, jak bar dzo by ło -
by obo la łe i cier pią ce, gdy by ro dzi ce po zwa la li mu na ta kie eks pe -
ry men ty. Ka ra jest in te gral nie zwią za na z lek ce wa że niem za sad
norm i praw, w tym tych naj waż niej szych praw Bo żych. Dziec ko
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mo że nie ro zu mieć, że prze kra cza jąc do zwo lo ne gra ni ce po to tyl -
ko, by ła twiej osią gnąć za mie rzo ny cel, uru cha mia ca ły me cha nizm
związ ków przy czy no wo – skut ko wych, któ re w efek cie za owo cu ją
ja kąś for mą zła, bę dą ce go tak że je go udzia łem. Obo wiąz kiem ro -
dzi ców jest praw dę tę nie tyl ko wy ja śniać, po ka zu jąc na stęp stwa
złych wy bo rów, lecz tak że wy mie rzać za słu żo ną ka rę ja ko ich kon -
se kwen cję. Mło dy czło wiek, któ re mu do ro śli, w imię źle po ję tej
mi ło ści, po zwa la ją na wszyst ko, nie wy ty cza jąc ram po stę po wa nia
i nie usta la jąc gra nic, któ rych prze kra czać nie wol no jest pa ra dok -
sal nie naj bar dziej bez bron ny i za gu bio ny w wol no ści, ja wią cej się
ni czym cha os. Za czy na tak że ro zu mieć, że ta ka wol ność nie jest do -
wo dem mi ło ści lecz ra czej jej bra kiem ob ja wia ją cym się obo jęt no -
ścią i ma łym za in te re so wa nia ze stro ny naj bliż szych osób: w do mu,
w szko le czy w gro nie przy ja ciół. To wła śnie brak upo mnie nia,
zwró ce nia uwa gi, a na wet ka ry poj mu je ja ko brak mi ło ści: “nie je -
stem waż ny dla oj ca na ty le, że by chciał prze ana li zo wać mo je po -
stę po wa nie i po wie dzieć mi pa rę gorz kich słów praw dy; nic go nie
ob cho dzę” – mó wi szes na sto let ni Mi chał, wa ga ro wicz. Wy mie rze -
nie na wet słusz nej ka ry nie jest ła twe, wy ma ga wy sił ku; wo li, in te -
lek tu i mą dre go za an ga żo wa nia emo cji. Do bra, prze my śla na ka ra
po ma ga wła ści wie oce nić po peł nio ny czyn i jest sku tecz ną prze -
stro gą na przy szłość. 

Umie jęt ność na zwa nia i od po wied nie go za kwa li fi ko wa nia każ -
de go czy nu ja ko do bre go lub złe go to pod sta wa kształ to wa nia oso -
bo wo ści mło dych. Je śli do te go bę dą mie li po czu cie wi ny i wsty du,
gdy zro bią coś złe go to nie trze ba już wie le, aby uzna li za sad ność
otrzy ma nej ka ry. Ka ra mo że mieć cha rak ter sym bo licz ny. Prze cież
jej isto tą nie jest po ni ża nie czy za da wa nie bó lu, lecz kie ro wa nie
uwa gi w stro nę do ko na ne go czy nu i je go mo ral nej oce ny oraz po -
czu cia wi ny. 

Praw dzi we od czu wa nie wi ny wy wo łu je po czu cie wsty du, bę dą -
ce go wiel ką war to ścią. Wstyd jest ro dza jem ka ry, ja ką sa mi so bie za -
da je my. Od czu wa nie wsty du to bar dzo zło żo ny pro ces. Przede
wszyst kim trze ba do ko nać w so bie prze war to ścio wa nia po peł nio ne -
go czy nu i za kwa li fi ko wać go do zbio ru za cho wań nie po żą da nych.
Umie jęt ność sa mo dziel ne go od róż nie nia war to ści od an ty war to ści
to fun da ment roz wo ju oso bo wo ści.. Od czu wa nie wsty du i chęć
zmia ny po stę po wa nia świad czą o roz wo ju etycz nym. Sa ma świa do -
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mość po peł nio ne go zła, bez re flek sji zmie rza ją cej do ko rek ty za cho -
wa nia, bę dzie z pew no ścią w dłuż szej lub krót szej per spek ty wie
skut ko wać stę pie niem wraż li wo ści na zło, jej ob ni że niem, a mo że
na wet za ni kiem. W pierw szym mo men cie wstyd ro dzi po czu cie
wła snej po raż ki i sła bo ści. Ko niecz ność przy zna nia się do wi ny,
prze pro sze nia wy sta wia na nie ła twą pró bę mi łość wła sną. Jed nak
w efek cie oka zu je się, że pod da nie się wsty do wi nie by ło do świad -
cze niem po ni ża ją cym, choć bez wąt pie nia trud nym. Nie po mniej -
szy ło na szej sa mo oce ny, wręcz prze ciw nie, wzmoc ni ło ją i da wa ło
ra dość ze zwy cię stwa od nie sio ne go nad so bą i oko licz no ścia mi. 

Dra ma tyzm sy tu acji wy cho waw czej po le ga na tym, że sło wo
„wstyd” prze nie śli śmy do słow ni ka wy ra zów nie mod nych i za stą -
pi li śmy je zwro ta mi prze no szą cy mi od po wie dzial ność za wła sne
po stę po wa nie na in ne oso by. Na le żą do nich okre śle nia ta kie, jak:
„pra wo do”, „nie rów ne trak to wa nie”, „za sa da part ner stwa” itp.
Ha sła te, słusz ne i ra cjo nal ne w swej isto cie, wska zu ją jed nak ra czej
re la cje kon fron ta cyj ne niż po ro zu mie waw cze mię dzy ludź mi. „Ja”
je stem punk tem od nie sie nia. Za sa da rów no ści za stę pu je da le ce
bar dziej hu ma ni tar ną za sa dę przy jaź ni wo bec dru gie go czło wie ka.
Ta kie roz my cie war to ści dru giej oso by ła two mo że skut ko wać tak -
że roz my ciem za sad po stę po wa nia wo bec in nych, któ rzy są prze -
cież mniej war ci niż ja. 

Prze su wa nie gra nic mię dzy czy na mi do bry mi i zły mi od by wa
się czę sto zu peł nie pod świa do mie. Wszy scy tak ro bią, wszy scy tak
mó wią, tak mó wi li w te le wi zji – to głów ne sty mu la to ry prze war to -
ścio wań na szych za cho wań. Gdy by śmy prze ana li zo wa li kil ka ty -
pów ludz kich za cho wań, ta kich jak: ję zyk, ge sty, ubiór to doj dzie -
my do wnio sku, że nor mą jest cał ko wi ta do wol ność. Ję zyk uli cy,
pe łen wul ga ry zmów i zwro tów sub kul tu ro wych, zy skał pra wo oby -
wa tel stwa na „sa lo nach” i w uczel niach. Nie daw no dzien nik
„Fakt”, lu bu ją cy się w re la cjo no wa niu skan da li oby cza jo wych, do -
niósł o sto sun ku sek su al nym od by wa nym w bia ły dzień przez pa rę
na sto lat ków na jed nej z ulic War sza wy. Eks cen trycz ny wy bryk czy
na śla do wa nie ido li te le wi zyj nych? Je że li wol no w te le wi zji, to wol -
no tak że w ”re alu”. 

Prze kro cze nie gra ni cy sza cun ku dla ludz kiej in tym no ści sta ło
się po wo dem dra ma tu w gdań skiej szko le. Chłop cy, prze śla dow cy
Ani, któ ra w wy ni ku ich za cho wa nia po peł ni ła sa mo bój stwo, na śla -
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do wa li bo ha te rów z fil mów dla mło dzie ży oraz ido li z pro gra mów
te le wi zyj nych i ra dio wych. Seks jest „tren dy” więc oni też chcie li
być mod ni. Nikt nie zwró cił im uwa gi na nie wła ści we po stę po wa -
nie. Nikt nie uka rał za na ru sza nie za sa dy do bre go wy cho wa nia.
Mo gli więc my śleć, że po stę pu ją zgod nie z obo wią zu ją cą nor mą
i mo że nie ro zu mie li dla cze go spo tka ła ich ka ra. 

To krót kie roz wa ża nie po zwa la wy snuć dwa wnio ski. Pierw szy
o nie uchron no ści świa do me go ka ra nia w pro ce sie wy cho waw czym.
Dru gi o wiel kiej od po wie dzial no ści nas, do ro słych za po wie rzo ne
nam dzie ci i mło dzież, któ re nie chcą na szej po błaż li wo ści, lecz na -
szej praw dzi wej, doj rza łej mi ło ści. 

To mek Mar kow ski (stu dent) 
Je stem prze ko na ny, że je śli ktoś po peł ni ja kiś zły czyn, to w per -

spek ty wie cza su wcze śniej czy póź niej od czu je to, że źle zro bił. 

Fot. 17. To mek Mar kow ski z mi kro fo nem, po le wej Ka mil Za iska 
(stu den ci Tu ry sty ki i re kre acji) 

Chciał bym jesz cze na wią zać do przy pad ku mat ki dwóch sy nów
opo wie dzia nej przez księ dza Ada ma Ze lgę i do wy po wie dzi mat ki
mó wią cej: „ja wam da łam wol ność, a wy nie wie dzie li ście, że to by -
ła mi łość”. Uwa żam, że nie ma mi ło ści bez wol no ści. We dług
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mnie, sko ro Pan Bóg ko cha jąc nas dał nam wol ną wo lę, to mo że my
ro bić, co chce my. Nie mo gę uwie rzyć, aby mat ka ko cha jąc swo ich
sy nów nie zwra ca ła im uwa gi i w ja kiś spo sób nie re ago wa ła na ich
złe po stę po wa nie. Oni wy bra li ta ką, a nie in ną dro gę – nar ko ma na
czy człon ka sek ty, to był ich wol ny wy bór. Je śli w pew nym mo -
men cie mat ka chcia ła by ich na si łę od te go od wieść, to cho ciaż są
to przy pad ki in dy wi du al ne, praw do po dob nie nie uzy ska ła by żad -
ne go efek tu. Wpraw dzie nie ma mi ło ści bez wol no ści, ale oczy wi ste
jest, że są gra ni ce tej wol no ści, a czło wiek ma swój ro zum. Moż na
tu przy to czyć przy po wieść o sy nu mar no traw nym, a więc o Bo gu
Mi ło sier nym, mó wią cą o sto sun ku oj ca do sy na. Ko cha ją cy oj ciec
da je sy no wi część ma jąt ku i po zwa la mu odejść, da je mu wol ność.
Syn ten jed nak po wra ca, bo kon se kwen cją je go złe go czy nu jest
bie da, w któ rą po padł; po pew nym cza sie nie ma co jeść, nie ma
z cze go żyć, ale ra tu je go świa do mość mi ło ści oj ca: „sko ro oj ciec
ko cha mnie, to wró cę”. Syn wra ca mi mo po peł nio ne go błę du,
a wte dy oj ciec oka zu je mu swo ją mi łość i przyj mu je go do sie bie. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Sko ro w na szej dys ku sji wię cej mó wi my o ka rze, a ma ło o na -

gro dzie, to być mo że zna czy to, że w wy cho wa niu czę ściej ko rzy sta -
my z kar niż z na gród. Nie ste ty ła twiej jest nam ka rać niż na gra -
dzać. Jak za uwa ży li Pań stwo, ka ra jest szyb szym spo so bem na osią -
gnię cie „te go, co ja chcę”. We dług mnie idzie my w dys ku sji w złą
stro nę, jak gdy by pod kre śla jąc, że ka ra nie jest waż niej szym na rzę -
dziem w wy cho wa niu czło wie ka. Im dłu żej pra cu ję z ludź mi, tym
bar dziej prze ko nu ję się, że ka ra nie jest znacz nie mniej efek tyw ne;
mo że na krót ką me tę tak, ale nie w dłuż szej per spek ty wie. Pa ni Jo -
an na Fa bi siak wspo mnia ła, że każ dy zły czyn ma swo je kon se -
kwen cje, któ re są ka rą. Czy więc trze ba do dat ko wo ka rać? Wróć my
do przy kła du z roz la nym mle kiem: dziec ko roz la ło mle ko, więc po -
no si kon se kwen cję, że nie mo że go wy pić (bo le sną, je że li lu bi mle -
ko). Sprzą ta nie te go roz la ne go mle ka nie po win no być trak to wa ne
ja ko ka ra, tyl ko ja ko na tu ral na kon se kwen cja roz la nia mle ka; roz -
la ło się, to trze ba po sprzą tać. Ale co się dzie je da lej? Otóż to dziec -
ko po nio sło kon se kwen cję czy nu (ka rę), bo utra ci ło mle ko, ale czę -
sto zo sta je jesz cze do dat ko wo uka ra ne ja kąś re ak cją emo cjo nal ną
któ re goś z ro dzi ców lub opie ku nów. Chciał bym tu zwró cić uwa gę
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na to, że czę sto ka rze my po dwój nie. Dziec ko po no si kon se kwen cję
czy nu (bo li go spa rzo na rę ka), ale na tym się jesz cze nie koń czy;
do ło żo na zo sta je ja kaś dru ga ka ra, klaps lub cho ciaż by przy kry ko -
men tarz od stro ny ma my czy ta ty. Je śli ma on mieć aspekt wy cho -
waw czy, nie mo że być ka rą; po wi nien być wy ra zem zro zu mie nia
te go, co się sta ło. Czę sto by wa tak, że ta dru ga ka ra jest w cza sie
bar dzo od da lo na od czy nu. Szcze gól nie w przy pad ku dzie ci, gdy
ka ra nie na stę pu je od ra zu po po peł nie niu czy nu, lecz za ja kiś czas,
jest bez ce lo wa w sen sie wy cho waw czym, gdyż wte dy dziec ko nie
wi dzi związ ku mię dzy czy nem a je go kon se kwen cja mi. Naj bar dziej
po ru sza mnie czę sto sto so wa ne ka ra nie w prak tycz nym do mo wym
wy da niu, czy li emo cjo nal na re ak cja ro dzi ca na to, co się wy da rzy -
ło. W wy ni ku ja kiejś sy tu acji, któ ra za ist nia ła, po wsta je w nas du żo
emo cji; pod ich wpły wem coś ro bi my al bo wy po wia da my ja kieś
sło wa, któ re są wtór ną ka rą wy rzą dza ją cą czę sto naj wię cej krzyw dy
oso bie wy cho wy wa nej. 

Ró ża Pi wo ni -Ci eśli ńska
Mó wiąc o wy cho wa niu przy za sto so wa niu ta kie go na rzę dzia, ja -

kim jest ka ra, do ty ka my pro ble mu doj rza ło ści ro dzi ców. Je że li ro -
dzi nę cha rak te ry zu je za ufa nie mię dzy ro dzi ca mi a dziec kiem i mię -
dzy mał żon ka mi, to sta je się oczy wi ste, że ka ra nie jest za da wa na
nie słusz nie, „tok sycz nie”, ra niąc god ność dziec ka. Na tym bu du je -
my wła ści wy kli mat w ro dzi nie. W ro dzi nie naj waż niej sza jest mi -
łość i za ufa nie. 

Opo wiem Pań stwu hi sto rię z mo je go ży cia, któ ra mnie bar dzo
wie le na uczy ła. Pan Bóg za pla no wał mo je ży cie tak, że ro dzi łam
dzie ci w od stę pach co 10 lat, a więc prak tycz nie wy cho wy wa łam je -
dy na ków. Naj młod sze dziec ko (có recz ka) uro dzi ło się w mo im
czter dzie stym ro ku ży cia i by ło dla mnie wiel kim pre zen tem od
Pa na Bo ga. Wte dy do pie ro zo ba czy łam mo je ma cie rzyń stwo w peł -
nej kra sie. Kie dyś có recz ka na sza wró ci ła z przed szko la ra do sna
i tań czą ca i opo wia da ła mi o róż nych rze czach, któ re zda rzy ły się
te go dnia: „Wiesz, ma mu siu, jest ta ki chło pak Ma ciuś i on cią gle
ro bi mi ja kąś krzyw dę. Dzi siaj zro bił mi strasz ną krzyw dę, buch nął
mnie pro sto w brzuch, aż zro bi ło mi się nie do brze. I w ogó le mnie
nie prze pro sił”. „Mu si my coś z tym zro bić – po wie dzia łam – jak ju -
tro od pro wa dzę cię do przed szko la, to po roz ma wiam so bie z tym
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Ma ciu siem”. Po szła do po ko ju, ale po chwi li przy cho dzi ta ka ja kaś
nie pew na i mó wi: „Ma mu niu, ja mu szę z to bą po roz ma wiać” (ona
mia ła wte dy czte ry lat ka), a ja na to: „Co się sta ło, cór ciu? “ a ona:
„Ma mu siu, mu szę ci coś po wie dzieć, ja po pro stu kła mię”, „Jak to
kła miesz? “. „Ja kła mię, bo on wpraw dzie mnie ude rzył, ale prze -
pro sił”. „No to cu dow nie, że mi to mó wisz”. Przy tu li łam ją, a ona
mi mó wi: „Ale ma mu niu, ja cią gle kła mię”, „Jak to kła miesz? Ja te -
go nie za uwa ży łam”. By łam bar dzo tym za sko czo na. „Oj, ma mu -
niu, ja kła mie to bie i Ró ży” (star sza sio stra). „Dla cze go ty to ro -
bisz? “ – spy ta łam. Usły sza łam w od po wie dzi: „Wiesz, jak Ró ża
przy cho dzi ze szko ły, to opo wia da ta kie cie ka we rze czy, tak strasz -
nie du żo i ja też tak chcia ła bym”. 

Dzię ko wa łam Bo gu za to, że dał nam ła skę stwo rze nia ta kich re -
la cji z dzieć mi, że cór ka nie ba ła się o tym mi po wie dzieć. Po chwa -
li łam mo ją có recz kę i po wie dzia łam jej, że jest dziel na, wiel ka, od -
waż na i że to jest ogrom ne zwy cię stwo, że po tra fi ła się przy znać. 

Chcia łam do dać, że bez tej wię zi, bez bu do wa nia za ufa nia w ro -
dzi nie, ka ra mo że być rze czy wi ście bar dzo nie bez piecz nym na rzę -
dziem. Je śli prze ana li zu je my swo je wła sne ży cie i na sze do świad -
cze nia, nie szu ka jąc na wet u in nych, to mo że my zo ba czyć, jak bar -
dzo by li śmy zra nie ni przez nie spra wie dli wą ka rę. 

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Przez ostat nie dwa dzie ścia lat bu do wa łam na uni wer sy te cie ze -

spół, któ ry w tej chwi li jest sa mo dziel ny; pa łecz kę prze ję ła już mo ja
na stęp czy ni. W cią gu tych dwu dzie stu lat pod sta wo wą spra wą, któ ra
bu do wa ła więź te go ze spo łu, z cze go zda ję so bie spra wę, by ło to, że
sta ra łam się za wsze za uwa żać każ dy do bry czyn, każ de po zy tyw ne
dzia ła nie, każ dy suk ces mo ich młod szych ko le gów. Na gra dza łam to,
cie sząc się ra zem z ni mi i chwa ląc ich na ze wnątrz. My ślę, że przez te
la ta wy two rzy ła się bar dzo bli ska więź nie tyl ko tych lu dzi ze mną,
ale rów nież ich mię dzy so bą, co jest dla mnie nie usta ją cą ra do ścią.
Je że li wi dzia łam ja kieś uchy bie nia, to sta ra łam się mó wić o nich wy -
łącz nie w czte ry oczy, w for mie moż li wie nie ra nią cej.

Po nie waż wśród nas jest du żo osób uczą cych się, a tak że wy cho -
wu ją cych dzie ci, oraz tych, któ rzy w przy szło ści bę dą uczyć in nych,
chcia łam po ru szyć nie sły cha nie waż na spra wę: wa gę sło wa. Po słu -
żę się przy kła dem. Na sza cór ka szła do li ceum; przy szła ze szko ły
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pod sta wo wej, gdzie ję zyk ro syj ski był na bar dzo ni skim po zio mie
(wte dy ję zyk ro syj ski był przed mio tem obo wiąz ko wym). Na pierw -
szej wy wia dów ce w li ceum wszy scy chwa li li na szą cór kę, że do brze
się uczy, że by tak da lej. Aż któ re goś dnia za ob ser wo wa łam, że ona
nie idzie do szko ły i mó wi: „nie pój dę do szko ły”. „Dla cze go? “. Nie
mo gli śmy wy cią gnąć z niej od po wie dzi. Po pa ru dniach, kie dy zu -
peł nie już nie wie dzie li śmy, co ro bić, wy ja śni ła: „na uczy ciel ka od
ro syj skie go po wie dzia ła mi, że nie mam co się sta rać w szko le, bo
ona i tak nie prze pu ści mnie do na stęp nej kla sy, po nie waż nic nie
umiem z ro syj skie go”. Cór ka kon se kwent nie prze sta ła cho dzić do
szko ły. Oczy wi ście in ter we nio wa li śmy z mę żem u dy rek to ra szko ły
i wy cho waw cy i w koń cu cór ka po szła do szko ły, ale po cząt ko wy za -
pał do na uki zo stał cał ko wi cie za prze pasz czo ny. 

Wnio sek z te go, że trze ba znać wa gę sło wa, bo dziec ko słu cha
bez kry tycz nie te go, co mó wi my i wie rzy w to cał ko wi cie, za nim nie
prze ko na się, że jest ina czej. Je że li pa rę ra zy po wta rza my, że za ka -
zu je my cze goś, za co bę dzie ta ka a nie in na ka ra, a tej ka ry po tem
nie ma, to na sze sło wo nic nie zna czy i dziec ko wy cią ga jed no -
znacz ny wnio sek na przy szłość. 

Bo gu mił Chleb ny
Mo ja wy po wiedź bę dzie na wią zy wać do te go, co wcze śniej po -

wie dział ksiądz Piotr Hart kie wicz, od no śnie do częst sze go sto so -
wa nia w wy cho wa niu kar niż na gród. Otóż w Pi śmie Świę tym,
w tek stach na tchnio nych Sta re go Te sta men tu, mię dzy in ny mi
w Księ dze Przy słów, Księ dze Mą dro ści i Mą dro ści Sy ra cha nie ma
nic na te mat po chwał i na gród, na to miast du żo jest po wie dzia ne na
te mat kar i to przede wszyst kim kar cie le snych. Za cy tu ję tu tyl ko
nie któ re wer se ty do ty czą ce wy cho wa nia: 

Mą drość Sy ra cha – dzie ci i żo na: 
7.23. Masz dzie ci? Wy cho wuj je. Zgi naj im kar ki od mło do ści. 
24. Cór ki po sia dasz? Czu waj nad ich cia łem, a nie uśmie chaj się do

nich.

Mą drość Sy ra cha – wy cho wa nie: 
30.1. 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. 
2. Kto wy cho wu je swe go sy na, bę dzie miał z nie go po cie chę i dum ny

bę dzie z nie go mię dzy zna jo my mi. 
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Księ ga Przy słów – szcze gó ło we za sa dy po stę po wa nia:
13.1. Syn mą dry mi łu je kar ce nie, na śmiew ca nie słu cha na ga ny. 
13.24. Nie ko cha sy na, kto ró zgi ża łu je. 

Kto ko cha go, w po rę go kar ci. 
19.18. Ćwicz sy na, do pó ki jest na dzie ja, 

nie unoś się aż do skrzyw dze nia go. 
I jesz cze cy tat z Dru gie go zbio ru przy słów Sa lo mo na:
29.17. Karć sy na; kło po tów ci to za osz czę dzi

i po cie chą twej du szy się sta nie. 

I je den przy kład z mo je go ży cia. Nie ży ją cy już ksiądz Sta ni sław
Du dziń ski, pro boszcz w pa ra fii ćmie low skiej, przy go to wy wał mnie
i in ne dzie ci do Pierw szej Ko mu nii Świę tej. Uczył nas, że Bóg jest
Sę dzią spra wie dli wym, któ ry za do bre wy na gra dza, a za złe ka rze.
Ten ksiądz pro boszcz miał za chrzciel ni cą ki jek na zy wa ny przez
nie go „wuj kiem”, któ re go czę sto uży wał z bar dzo do brym skut -
kiem nie tyl ko dla za cho wa nia spo ko ju w cza sie ka te che zy, ale tak -
że dla pod nie sie nia po zio mu na ucza nia. Nie by ło wte dy ta kich pro -

ble mów jak te raz,
że dziec ko na -
uczy ło się tyl ko
od po wie dzi na 10
py tań, gdy
wszyst kich jest
np. 200 i jesz cze
się dziec ko za to
chwa li. W ta kim
przy pad ku przy -
dat ny był “wu -
jek”, któ ry nie -
j e d  n o  k r o t  n i e
speł niał tyl ko ro -
lę stra sza ka. 

Chcę się jesz -
cze od nieść do
tek stów psy cho -
lo gów cy to wa -
nych na wstę pie
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Fot. 18. Bo gu mił Chleb ny, z ty łu od le wej Piotr Mą -
kow ski, Woj ciech Ra dzie wicz i Ma riusz Ja ku bow ski
(stu den ci Geo gra fii)
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do kon wer sa to rium. Otóż mam wra że nie, że au to rzy tych tek stów
nie mie li z dzieć mi do czy nie nia. Je że li, jak je den z nich pi sze, cór -
ka spóź nia się z rand ki 20 mi nut, a ją się za to chwa li i dzię ku je, że
ona ra czy ła wcze śniej po wia do mić o tym ro dzi ców, to na pod sta wie
mo jej prak ty ki ży cio wej oba wiam się, że mo ja cór ka, któ ra jest w tej
chwi li do ro słą oso bą i ma swo ją ro dzi nę, na stęp nym ra zem wy sła -
ła by SMS lub za dzwo ni ła, że przyj dzie znacz nie póź niej niż pierw -
szym ra zem al bo ra no, lub na dru gi dzień, a ja po wi nie nem ją jesz -
cze za to po chwa lić. To jest dla mnie rzecz nie do po my śle nia. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Ja się zga dzam z pa nem, tyl ko cza sy się zmie nia ją, a dla każ de -

go jest zro zu mia łe, że kie dyś sto so wa ło się in ne me to dy wy cho -
waw cze niż obec nie i przy pusz czam, że w obec nym świe cie tam te
me to dy by nie skut ko wa ły. A je śli cho dzi o cy ta ty z Pi sma Świę te -
go, to trze ba pa mię tać, że po win ny być za wsze czy ta ne w kon tek -
ście zna jo mo ści świa ta, w któ rym po wsta wa ły, bo bez te go mo gą
być nie zro zu mia łe lub błęd nie in ter pre to wa ne. 

Krzysz tof Baj kow ski (stu dent) 
Mo im zda niem nie ma jed no znacz nej od po wie dzi na py ta nie,

czy na gro da, czy ka ra są waż niej sze w pro ce sie wy cho wa nia. Waż ne
są od po wied nie mię dzy ni mi pro por cje. Za naj więk szy błąd jed nak
uwa żam, gdy w wy cho wa niu prze wa ga jest po stro nie ka ry. Dziec ko
pod da wa ne cią głej ne ga tyw nej pre sji jest za mknię te w so bie i nie
roz wi ja się na le ży cie. Ja ko przy szły ro dzic bę dę opie rał wy cho wa nie
na na gro dach, a tyl ko gdy zaj dzie ta ka ko niecz ność na ka rze.

Ewa Szlu bow ska
Uwa żam, że ru go wa nie w dzi siej szym świe cie kar fi zycz nych

z pro ce su wy cho wa nia dzie ci jest rze czą słusz ną. Klap sy są prze ja -
wem fi zycz nej prze wa gi nad kimś bez bron nym. Bez skru pu łów
spusz cza się la nie ma łe mu dziec ku, ale gdy ono wy ro śnie i bę dzie
od nas wyż sze i sil niej sze, to bę dzie my się ba li go ude rzyć. I nad
tym trze ba się za sta no wić. 

Ks. Adam Ze lga
We współ cze snej cy wi li za cji hi ste ria „an ty klap so wa” jest po su -

nię ta do gra nic ab so lut ne go ab sur du. Na wią żę tu do wspo mnia nej
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wcze śniej hi sto rii dziec ka, któ re wcho dzi ło na pa ra pet i do sta ło za
to la nie; a mo że nie po win no go by ło do stać? (tu pod po wiedź z sa -
li: trze ba by ło za ło żyć kra ty w oknie). Jak by łem wi ka riu szem
i pro wa dzi łem ka te che zy, mia łem ki jek, ta ką li nij kę, na któ rej po
jed nej stro nie by ło pięk ne, uśmiech nię te zie lo ne sło necz ko,
a z dru giej – czer wo ny, groź nie wy glą da ją cy pan. Jak po ka zy wa łem
dzie ciom te go czer wo ne go pa na, to one wie dzia ły, że mu szą po pra -
wić swo je za cho wa nie, a jak ob ra ca łem ki jek i po ja wia ło się zie lo ne
sło necz ko, to się cie szy ły i wi dzia ły, że je stem za do wo lo ny. 

Na wią zu jąc do wy po wie dzi Pa na Chleb ne go, war to się gnąć do
De ka lo gu, któ ry jest w za sa dzie jed nym wiel kim pa smem za ka zów
zwłasz cza je śli cho dzi o je go dru gą część. Jed nak za rze czy wi sto ścią
za ka zów trze ba wi dzieć wspa nia łą rze czy wi stość, któ rej bro ni De -
ka log. Tak sa mo jest w przy pad ku tej cór ki. Wy ra zem sza cun ku dla
oj ca by ło by jej po wie dze nie: „Ta to, bar dzo prze pra szam za to 20-
mi nu to we spóź nie nie; tak nie po win no być”. Tu zresz tą cho dzi nie
tyl ko o sza cu nek dla wcze śniej szych usta leń cór ki z oj cem, ale też
o zro zu mie nie te go, co prze ży wa ją ro dzi ce, gdy cór ka nie przy cho -
dzi przez 20 mi nut z rand ki z chło pa kiem. Mo gę to so bie do brze
wy obra zić, bo ta kie mo men ty prze ży wa łem na obo zach, kie dy dzie -
cia ki po szły gdzieś i nie wró ci ły na czas; to był strasz ny nie po kój.
To spóź nie nie cór ki trwa ło na szczę ście tyl ko 20 mi nut. 

Ró ża Pi wo ni -Ci eśli ńska
Po ru sza ny te mat jest bar dzo sze ro ki i w dys ku sji do tknę li śmy

za le d wie nie któ rych wąt ków. Mam na dzie ję jed nak, że po sia li śmy
fer ment dla dal szych prze my śleń i re flek sji. O ka rze mó wi li śmy ja -
ko o do brym na rzę dziu w wy cho wa niu. Głów nym pro ble mem
w te ra piach, obok nie spra wie dli we go ka ra nia, jest jed nak pro blem
nie spra wie dli wo ści w ro dzi nach, po rzu ce nia, zdra dy. To nie jest ta -
kie pro ste, jak by nam się wy da wa ło. Nie umie my jed na ko wo re ago -
wać; od czu wa my róż nie, a to dla te go, że je ste śmy róż ny mi Bo ży mi
in dy wi du al no ścia mi. Ale za wsze pod sta wą jest re la cja dziec ko -
r odzic, gdzie ro dzic od czy tu je po trze by swo je go dziec ka, kie ru je się
je go roz wo jem, uczu cia mi, uzdol nie nia mi lub lę ka mi. Gdy by ta re -
la cja w ro dzi nach by ła za wsze pra wi dło wa, to są dzę, że bez pod -
staw na by ła by dys ku sja, czy ka ra jest ko niecz na, czy też w ogó le nie
ma uza sad nie nia. 

Spi sał z na gra nia Bo gu mił Chleb ny
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Czy puste nakrycie przy wigilijnym stole
jest dla nas wyłącznie symbolem?
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Cy ta ty

Jan Pa weł II. Spo tka nie opłat ko we z Po la ka mi. 20.12.1997 
(frag ment). 

W na szych ob cho dach Świąt Bo że go Na ro dze nia szcze gól ne
miej sce zaj mu je stół, wo kół któ re go gro ma dzi się ro dzi na, aby mo -
dlić się, ła mać opłat kiem, skła dać so bie ży cze nia i spo ży wać wie cze -
rzę wi gi lij ną. Pięk nym zwy cza jem po zo sta wia się przy sto le jed no
miej sce wol ne dla ko goś, kto mo że przyjść z dro gi, dla nie zna ne go.
Te pro ste ge sty zna czą bar dzo wie le. Sym bo li zu ją one do broć ludz -
kie go ser ca, któ re w dru gim czło wie ku do strze ga (zwłasz cza w czło -
wie ku po trze bu ją cym) obec ność Chry stu sa i wzy wa, by wpro wa dzić
bra ta i sio strę w kli mat ro dzin ne go cie pła, zgod nie ze sta ro pol skim:
„Gość w dom – Bóg w dom”. Stół wi gi lij ny nie ja ko two rzy i bu du je
ludz ką wspól no tę. To zna cze nie sto łu jesz cze bar dziej sta je się czy -
tel ne, gdy spo czy wa na nim chleb, z któ re go każ dy mo że wziąć
i dzie lić się z in ny mi. Mi łość, prze ba cze nie, po kój z Bo giem i ludź -
mi znaj du je w tym wi gi lij nym ge ście wspa nia ły wy raz. 

Fot. 19. Stu den ci Szko ły Wyż szej Przy mie rza Ro dzin uczest ni czą cy
w Kon wer sa to rium. W pierw szym rzę dzie stu den ci Geo gra fii: 
od le wej Ar tur i Mo ni ka Za droż ny, Do ro ta Maj cher czak -Żak 

Pau li na Maj cher czak
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KON WER SA TO RIUM XIX (15 GRUDNIA 2007) 

Czy pu ste na kry cie przy wi gi lij nym sto le jest dla nas 
wy łącz nie sym bo lem?

Pro wa dzą cy: ks. Zdzi sław Woj cie chow ski (je zu ita, SJ), 
An na Gro chol ska (rzeź biar ka), 

Ma ria Gór ska -Z abie lska (geo graf, na uczy ciel aka de mic ki). 

Ks. Zdzi sław Woj cie chow ski 
Kie dy zo sta łem po pro szo ny o zro bie nie krót kie go wpro wa dze -

nia, wy da wa ło mi się, że to bę dzie bar dzo pro sta spra wa. Jed nak
gdy wpi sa łem w Go oglach od po wied nie ha sło, to oka za ło się, że po -
za krót ki mi in for ma cja mi, że ta ki zwy czaj ist nie je, jak pu ste na kry -
cie przy wi gi lij nym sto le, bra ku je ja kich kol wiek in for ma cji, tak że
po głę bio nej re flek sji teo lo gicz nej. Jest to zwy czaj bar dzo sta ry, bo
po cho dzi z XV wie ku. Po my śla łem so bie jed nak póź niej, jak już
nie wie le in for ma cji zna la złem, że mo że to i do brze, bo Bo że Na ro -
dze nie to jest ta jem ni ca Bo ga i ta jem ni ca czło wie ka. Za wsze jak
sta je my przed ta jem ni cą, a wo bec ta jem ni cy nie ma mą drych, to
cza sem ro zu mie my ją we frag men tach, ale w ca ło ści ta jem ni ca po -
zo sta je ta jem ni cą. O co w tej ta jem ni cy cho dzi? Po my śla łem so bie
na iw nie, że to pro ste. Wie my, że Bóg stał się czło wie kiem w Je zu -
sie. Pu ste miej sce przy sto le sym bo li zu je Bo ga, któ ry jest mię dzy
na mi, któ ry choć nie jest wi docz ny, jest obec ny. To pu ste miej sce
wska zu je tak że na czło wie ka, sym bo li zu je tych wszyst kich, któ rych
w tym dniu chcie li by śmy mieć przy so bie. Nie któ rych już nie ma,
bo są u Pa na Bo ga, a in ni z róż nych po wo dów nie mo gą z na mi być
w tym dniu. Tak w XIX wie ku to miej sce, szcze gól nie na wscho -
dzie kra ju, świa do mie zo sta wia no pu ste miej sce dla wy wie zio nych
na Sy be rię. Był to ta ki wy raź ny znak łącz no ści z ty mi, któ rzy by li
bar dzo da le ko, a to pu ste miej sce wska zy wa ło, że je ste śmy my śla mi
ra zem z ni mi. Po dob nie, już bli żej na szej rze czy wi sto ści, w la tach
osiem dzie sią tych tra dy cja ta wró ci ła, gdy my śle li śmy o in ter no wa -
nych i pu ste miej sce prze zna cza no dla oj ca, bra ta. To pu ste miej sce
mo że tak że sym bo li zo wać tych, któ rych być mo że po win ni śmy za -
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pro sić, ale nie mie li śmy od wa gi te go uczy nić. Mo że też być sym bo -
lem me ta fi zycz ne go, głę bo ko re li gij ne go ocze ki wa nia na nie zna ne
ta jem ni ce w mo im, w na szym ży ciu, tak że ro dzin nym. Mo że też
cho dzić o nasz sto su nek do in nych lu dzi, o to, czy po tra fi my za pro -
sić ko goś nie zna ne go do na szej ro dzi ny? Mię dzy in ny mi, je den
z tek stów, któ ry po ja wił się w Go oglach, to był re por taż z ubie głe -
go ro ku. Pew na dzien ni kar ka w wie czór wi gi lij ny uda ła się w czte -
ry róż ne miej sca. Dzwo ni ła do drzwi i przed sta wia ła się ja ko oso ba
sa mot na, któ ra w tej chwi li nie ma ro dzi ny i chcia ła by być za pro -
szo na na ten wi gi lij ny wie czór. W dwóch przy pad kach za re ago wa -
no bar dzo po zy tyw nie, z ogrom ną ra do ścią: „ależ bar dzo pro szę...”
itd., i to by ła nie skry wa na ra dość. Zo sta wi ła tam cho in ko wą bomb -

kę, któ ra by ła da rem od niej na wi gi lię. W in nych dwóch przy pad -
kach oso by, któ re wy szły, by ły bar dzo zmie sza ne. Je den mło dy
czło wiek po wie dział: “no cóż, Pa ni my śli, że ja te raz za pro szę Pa -
nią do ro dzi ny, je śli Pa ni jest ob ca. Nikt nie bę dzie wie dział, co
z tym zro bić.” Dru gi przy pa dek od mo wy miał miej sce w wil lo wej
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Fot. 20. Pro wa dzą cy Kon wer sa to rium: od le wej An na Gro chol ska, ks. Zdzi -
sław Woj cie chow ski i Ma ria Gór ska -Z abie lska
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dziel ni cy, do któ rej po je cha ła dzien ni kar ka. Był to du ży dom
z ogro dze niem i pa ro ma ga ra ża mi. Pan, któ ry do niej wy szedł, po -
wie dział: „ja chęt nie bym Pa nią przy jął, ale co na to po wie dzia ła by
mo ja żo na”. 

Kie dyś by ła ro bio na ta ka an kie ta na por ta lu „Opo ka”. Mi mo że
nie po da no, ile osób bra ło w niej udział, to nie za leż nie od tej me to -
dycz nej wa dy, war to przy to czyć jej wy ni ki. 88% od po wia da ją cych
po wie dzia ło, że gdy by ktoś przy szedł w cza sie wie czo ru wi gi lij ne -
go, to by go przy ję li, a tyl ko 12% bio rą cych udział w an kie cie
udzie li ło od po wie dzi, że nie zde cy do wa li by się na przy ję cie ko goś
ob ce go. O tym wszyst kich chcie li by śmy dzi siaj po roz ma wiać
z Pań stwem. Je ste śmy tuż przed Bo żym Na ro dze niem i przed ta -
kim wy da rze niem, ja kim bę dzie wie cze rza wi gi lij na. 

An na Gro chol ska
Za cznę od ob ra zu są du osta tecz ne go za pi sa ne go w Ewan ge lii.

Przy to czę tyl ko frag ment: „... bo by łem głod ny, a nie da li ście mi
jeść, by łem spra gnio ny, a nie da li ście mi pić, by łem przy by szem,
a nie przy ję li ście mnie, by łem na gi, a nie przy odzie li ście mnie, by -
łem cho ry i w wię zie niu, a nie od wie dzi li ście mnie.” No i po tem
Chry stus mó wi „wszyst ko co kol wiek uczy ni li ście jed ne mu z tych
bra ci naj mniej szych, mnie ście uczy ni li” al bo nie uczy ni li. Two rząc
Dro gę Krzy żo wą w Gó rze Kal wa rii, w sta cji „Po moc Cy re nej czy -
ka” umie ści łam z dwóch stron re ali za cję tych słów i brak ich re ali -
za cji. Z jed nej stro ny Mat kę Te re sę z Kal ku ty, któ ra w każ dym
cho rym, w każ dym umie ra ją cym wi dzia ła Je zu sa i tam jest na pi sa -
ne „co kol wiek uczy ni li ście jed ne mu z bra ci naj mniej szych, mnie -
ście uczy ni li”. Z dru giej zaś stro ny jest po ka za na kra ta wię zien na
i nar ko man ka i na pi sa ne „cze go nie uczy ni li ście jed ne mu z bra ci
naj mniej szych, mnie ście nie uczy ni li”. W cza sie dłu gich go dzin,
kie dy ro bi łam te sta cje, za sta na wia łam się, do ja kie go stop nia my
wi dzi my w swo ich bliź nich Chry stu sa. Zda rza ło mi się nie raz i to
na wet wśród bli skich mi lu dzi, że kie dy za py ta łam: „czy Ty wie -
rzysz, że w tym pi ja ku, co le ży przy dro dze, Pan Je zus jest obec -
ny?”. Oni mó wi li: „ależ skąd, pew nie, że nie; w przy zwo itych lu -
dziach, w świę tych, to tak, ale w ban dy tach, to nie.” Jest ta ka ma -
lut ka ksią żecz ka na pi sa na przez Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go
„Mi łość mi ło sier na”. Na pi sa ne jest w niej, że na wet je śli mat ka po -
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tę pi wła sne go sy na mor der cę, to ten
mor der ca jesz cze ma od wo ła nie do
Mi ło sier dzia Bo że go. 

My ślę, że miej sce przy sto le czę -
sto mo że stać się tyl ko sym bo lem.
Trud no prze wi dzieć, czy tra dy cja ta
prze trwa w przy szło ści. My ślę, że je -
że li ktoś przyj mie przy sto le wi gi lij -
nym du żo osób z ro dzi ny, a te go
miej sca wol ne go nie za cho wa, to mi -
mo wszyst ko bę dzie bliż szy za cho wa -
nia tra dy cji, niż gdy w mi łym i cie -
płym gro nie ro dzin nym bę dzie sta ło
pu ste miej sce, a nikt na wet nie po -
my śli o za pro sze niu ko go kol wiek.
Raz na wet sły sza łam o ta kim przy -
krym, na wet tra gicz nym wy da rze -

niu. Ro dzi na no wo bo gac kich, któ ra prze nio sła się do no wej dziel -
ni cy w War sza wie, zo sta wi ła oj ca gdzieś na wsi. No i oj ciec sam na
Bo że Na ro dze nie i na Wi gi lię przy je chał do dzie ci. Wy ni kła strasz -
na kon ster na cja. Oni za pro si li swo ich bo ga tych są sia dów, a tu ta ta
skrom nie ubra ny, pro sto ze wsi i ze swo jej cha łup ki. Nie za pro si li
go do sto łu, lecz umie ści li w osob nym po miesz cze niu. Nie pa so wał
do wy stro ju miesz ka nia i są sia dów. 

W cza sie pra cy nad tą Sta cją Dro gi Krzy żo wej za sta na wia łam
się rów nież sa ma nad tym, kto jest na szym bliź nim. Gdy dzie ci
i mło dzież prze cho dzi ły obok, py ta łam się ich, kto jest wa szym
bliź nim. Stwier dzi łam, że to po ję cie już tro chę za gi nę ło. Nie bar -
dzo lu dzie wie dzą, co na to od po wie dzieć. Te raz przed tym spo tka -
niem prze czy ta łam wy tłu ma cze nie Je zu sa na te mat bliź nie go. My -
ślę, że wszy scy pa mię ta my przy po wieść o do brym Sa ma ry ta ni nie.
Na py ta nie, kto jest bliź nim, Je zus mó wi nie o tym po szko do wa -
nym, tyl ko o Sa ma ry ta ni nie, że on jest bliź nim. Tłu ma czy, że ten,
któ ry oka zał mi ło sier dzie, jest bliź nim. Dzi siaj trze ba to wy ja śniać
mło dzie ży. Tym, z któ ry mi roz ma wia łam, za da wa łam py ta nie, czy
twój ta ta, ma ma to two i bliź ni. W od po wie dzi ro bi li zdzi wio ne mi -
ny. Chy ba trze ba zna leźć no we okre śle nie, bo im młod sze po ko le -
nie, tym mniej zna, ro zu mie okre śle nie za czerp nię te z Bi blii. 
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Wra ca jąc jesz cze do tra dy cji
wol ne go miej sca przy sto le wi gi -
lij nym, chcę po wie dzieć, że po -
cho dzę z licz nej ro dzi ny, by ło nas
dzie się cio ro. W cza sie oku pa cji
mo ja ma ma za wsze jesz cze ko goś
przyj mo wa ła na wi gi lii. By ło za -
wsze wie le osób spo za ro dzi ny.
Oczy wi stą praw dą jest, że przede
wszyst kim ma się obo wią zek
przy ję cia ko goś z ro dzi ny, ko goś
sa mot ne go, a po tem do pie ro ko -
goś z uli cy. Czło wiek za wsze się
uspra wie dli wia: „prze cież urzą dza
się wi gi lie dla bez dom nych na
dwor cach, czy w róż nych in sty tu -
cjach”. Oczy wi ście, że nie mu szę
le cieć na dwo rzec, że by za pro sić
bez dom ne go, sko ro obok sie bie
mam sa mot ne go są sia da. 

Ma ria Gór ska -Z abie lska
Rów nież po cho dzę z licz nej ro -

dzi ny i wy da je mi się, że go ścin -
ność jest ce chą cha rak te ry stycz ną

licz nych ro dzin, że jak jest za ma ło je dze nia, to moż na do lać ku bek
wo dy do zu py i dla wszyst kich star czy. Chcia ła bym za trzy mać się
jesz cze nad tym pu stym miej scem, ale nie tyl ko w cza sie świąt, cho -
ciaż to miej sce jest ko ja rzo ne przede wszyst kim z wi gi lią Bo że go
Na ro dze nia. Czy jest w na szych do mach miej sce przy sto le dla ko -
goś: dla są sia da, zna jo me go, dla ko go kol wiek, dla przy sło wio we go
bliź nie go? Czy my dzi siaj umie my stwo rzyć otwar ty dom? Na wet
je śli nie ma te go sym bo licz ne go pu ste go na kry cia, to czy jest go to -
wość przy ję cia ko go kol wiek, czy umie my za uwa żyć oso bę w po trze -
bie, sa mot ną, któ ra nie ma ro dzi ny, bo tak się jej ży cie uło ży ło. Czy
ona mo że po ja wiać się tyl ko w wi gi lię, a już w pierw szy dzień świąt
Bo że go Na ro dze nia jej nie przyj mie my? Ma my pra wo mieć uprze -
dze nie do oso by ob cej, z uli cy, któ ra mo że być cho ra, brud na i po
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Fot. 25. „Ofia ro wa nie w świą ty -
ni” – frag ment Dro gi Krzy żo wej
przy ko ście le Wie cze rzy Pań skiej
w Gó rze Kal wa rii k. War sza wy
au tor stwa An ny Gro chol skiej
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pro stu się jej bo imy, choć są lu dzie,
któ rzy ta kie oso by też przyj mu ją.

Trze ba spoj rzeć na to rów nież od
dru giej stro ny, że nie wszy scy chcą
tej po mo cy i po tra fią ją przy jąć.
W swo im ży ciu wie lo krot nie ko rzy -
sta łam z te go pu ste go miej sca w tym
szer szym zna cze niu. Bo gu dzię ki,
ni gdy nie by łam głod na, ale wie lo -
krot nie by łam oso bą sa mot ną, prze -
by wa ją cą z da la od ro dzi ny i wów -
czas ko rzy sta łam z te go pu ste go
miej sca i uwa żam, że waż ne jest, aby
umieć przy jąć za pro sze nie. Nie mó -
wić nie, tyl ko po zwo lić się za pro sić.
Je śli się za pro sze nia nie przyj mie,
moż na ura zić oso bę za pra sza ją cą.
Dzi siaj lu dzie chęt nie da ją. O tym

świad czą ak cje pro wa dzo ne czy to w ko ście le, czy po za nim. Na to -
miast ma ją du że trud no ści z przy ję ciem da ru. Są dzę, że w ro dzi -
nach, któ rych do my są otwar te na in nych, nie ma rów nież pro ble -
mu z przyj mo wa niem otrzy ma nych da rów, ko rzy sta niem z nich
i ze wspól nym ra do wa niem się z te go. 

An na Gro chol ska
Mia łam kie dyś ta ką przy go dę. Na Kra kow skim Przed mie -

ściu sie dzia ła bied na ko bie ci na z ca łym maj da nem (jak mó wią
omnia mea me cum por to), z wiel ki mi tor ba mi. Pod cho dzę do niej
i mó wię: „do bry wie czór” i py tam: „czy nie ze chcia ły by Pa ni coś
zjeść?” A ona jak nie ob je dzie mnie: „Ty ta ka, nie ta ka... wy noś
się”. Więc py tam jesz cze raz, a ona jesz cze raz wy my śla. Py tam ją
po raz trze ci: „co by Pa ni zja dła”. Ona w koń cu: „a co Pa ni ma”.
Do pie ro po trze cim py ta niu ko bie ta ode zwa ła się nor mal nie, bo ca -
ły czas po dej rze wa ła, że jak wszy scy in ni wy pra wię ją do do mu
opie ki al bo do ja kieś ja dło daj ni, a ona chcia ła zwy czaj nie so bie po -
sie dzieć. Do pie ro jak prze ko na ła się, że rze czy wi ście chcę jej dać
coś do je dze nia, wte dy zgo dzi ła się. 
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Ks. Zdzi sław Woj cie chow ski
Chcia łem po wie dzieć o jed nym mo im do świad cze niu zwią za -

nym z dzi siej szym te ma tem. W 1992 ro ku, kie dy by łem w Ber li nie
w ra mach mo jej for ma cji za kon nej, każ dy z nas uczest ni ków tej
mię dzy na ro do wej gru py Je zu itów mu siał ro ze znać i pod jąć ta ką
for mę apo stol stwa, któ re by ło prze ci wień stwem je go do tych cza so -
wej pra cy. Ja, pra cu ją cy wcze śniej w śro do wi skach aka de mic kich,
po je cha łem do pa ra fii St. Ma rien (Lieb frau en) na Kreu zber gu,
przy któ rej by ła ja dło daj nia i noc le go wa nia pro wa dzo na przez sio -
stry Mat ki Te re sy z Ka lu ty. Przy cho dzi ło tam dzien nie 400-500
osób na po si łek obia do wy. By łem tam dwa mie sią ce, po ma ga jąc
sio strom. Głów ny na cisk był po ło żo ny na przy go to wy wa nie po sił -
ków ra zem z sio stra mi i wo lon ta riu sza mi, wy da wa nie odzie ży, roz -
mo wy z bez dom ny mi, dy żu ry w noc le gow ni. Zo rien to wa łem się, że
oko ło 10% tych bez dom nych to są Po la cy. By ły to oso by, któ re
ucie kły z Pol ski przed pła ce niem ali men tów, te, któ re kie dyś
w Ber li nie pra co wa ły, a póź niej sto czy ły się na mar gi nes, tak że oso -
by z wy ro ka mi, któ re wie lo krot nie sie dzia ły w wię zie niu, tak że ta -
cy, któ rzy by li de por to wa ni do Pol ski, a póź niej wra ca li prze kra -
cza jąc zie lo ną gra ni cę. Pro wa dzi li ży wot bez dom nych. Ko ścio ły
nie miec kie je sie nią i zi mą or ga ni zo wa ły dla nich ro dzaj noc le gow -
ni. Od go dzi ny sie dem na stej bez dom ni mo gli tu przy cho dzić,
przy go to wać dla sie bie go rą cy po si łek, by ły tu pral ki, a więc mie li
moż li wość upra nia brud ne go ubra nia, by ły prysz ni ce, a więc mo gli
tak że umyć się. Po ja kimś cza sie, kie dy wszy scy już wie dzie li, że je -
stem księ dzem z Pol ski, za czę ły się częst sze kon tak ty. Na dwa ty -
go dnie przed Bo żym Na ro dze niem wpa dłem na po mysł zor ga ni zo -
wa nia wi gi lii dla tych bez dom nych Po la ków. Po roz ma wia łem
z pro bosz czem, któ ry bar dzo chęt nie przy stał na tę pro po zy cję, wy -
ło żył pew ną su mę pie nię dzy i za czę li śmy przy go to wa nia. Mu szę
po wie dzieć, że do tej po ry mam w pa mię ci to do świad cze nie. Ja cy
to by li lu dzie? W 80% by li to męż czyź ni. Kie dy sta nę li śmy ko łem,
ok. 30 pa ru osób, po po wi ta niu wszyst kich prze czy ta łem Pi smo
Świę te i za śpie wa li śmy ko lę dę. Już przy tej ko lę dzie nie któ rzy pła -
ka li. Póź niej, kie dy za czę li śmy się ła mać opłat kiem, skła dać so bie
ży cze nia, to nie któ rzy pła ka li jesz cze moc niej. Więk szość z nich
mó wi ła, że 10-15 lat te mu ostat ni raz by li na wi gi lii. By ło dla nich
trud ne do zro zu mie nia, że ktoś coś ta kie go dla nich zor ga ni zo wał.
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Oni po wie lu la tach ży cia bez do mu, ro dzi ny, na mar gi ne sie spo łe -
czeń stwa ja ko klo szar dzi, pod kre śla li, że wy jąt ko wą spra wą dla
nich jest to, że ktoś ich za uwa żył i przez mo ment dał im po czu cie

wła snej war to ści i god no ści. Jak wiel -
kie to by ło wy da rze nie, świad czy ło, że
przy szli na wi gi lię le piej ubra ni niż
zwy kle. No i te łzy. Nie któ rzy nie po -
tra fi li śpie wać, pra wie wy dzie ra li się
przy śpie wa niu ko lęd, bo ta ka by ła ich
wiel ka ra dość, że po 10-15 la tach po
raz pierw szy mo gli za śpie wać po pol -
sku ko lę dę. My ślę so bie tak, że to do -
świad cze nie po ka zu je, iż gdy by ta ki
czło wiek z mar gi ne su czę ściej był za -
pra sza ny, mniej by ło by róż ne go ty pu
agre sji wo bec in nych. Naj czę ściej ma -
my z bez dom ny mi nie przy jem ne do -
świad cze nia. Rów no cze śnie bez dom -
ny raz czy dru gi skrzyw dzo ny, źle po -
trak to wa ny, jest prze ko na ny, że nikt
w nim już Chry stu sa nie wi dzi. Ma
też ta kie mnie ma nie, że na nic nie za -

słu gu je. Po zo sta je tyl ko agre sja. Kie dy jed nak prze ła mie my tę ba -
rie rę, to z tych lu dzi wy do by wa się do bro. Wi dzia łem to u tych lu -
dzi w Ber li nie i do tej po ry jak o tym my ślę, ści ska mnie w ser cu. 

An na Gro chol ska
Ksiądz po wi nien tam zno wu po je chać, bo pew nie po wy jeź dzie

Księ dza nikt im ta kiej wi gi lii już nie zor ga ni zo wał. 

Ks. Zdzi sław Woj cie chow ski
W spo łe czeń stwie i ko ście le nie miec kim nie ma ta kie go zwy -

cza ju, że by wie cze rza wi gi lij na by ła czymś szcze gól nie waż nym. 

An na Gro chol ska
Ni gdzie na świe cie wie cze rza wi gi lij na nie ma ta kiej ran gi, jak

w Pol sce. Je śli cho dzi o pu ste na kry cie przy wi gi lij nym sto le, to też
jest to wy łącz nie pol ski zwy czaj. 
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Ks. Zdzi sław Woj cie chow ski
Rze czy wi ście cze goś ta kie go jak u nas tam nie ma. By łem

w dniu Wi gi lii na pa ra fii nie miec kiej, to by ła tam tyl ko bar dzo
uro czy sta ko la cja (oczy wi ście z mię sem) i nic po nad to. Uwa ża się,
że my Po la cy nie ma my teo lo gii na ta kim po zio mie jak u Niem ców
czy Fran cu zów. Ow szem, być mo że, że bra ku je nam wy so kie go po -
zio mu teo lo gii i re flek sji nad do świad cze niem Na ro dze nia Je zu sa,
ale z dru giej stro ny ma my pew ne ele men ty prak tycz ne, wy ni ka ją ce
z te go do świad cze nia, któ re są u nas o wie le głęb sze niż w tam tych
kul tu rach. Je śli my po pa trzy my od stro ny teo lo gicz nej, kie dy Pan
Bóg stał się czło wie kiem i we dług en cy kli ki pa pie skiej zjed no czył
się z każ dym czło wie kiem, to nasz sto su nek do dru gie go czło wie ka
jest jed no cze śnie sto sun kiem do sa me go Chry stu sa. To pu ste na -
kry cie przy wi gi lij nym sto le jest wła śnie ta kim prak tycz nym wy ra -
zem te go. Jest to na miast ka ra ju i świę tych ob co wa nia, kie dy wszy -
scy po win ni się jed no czyć, tak że ci bied ni i wiel cy grzesz ni cy. 

D y s  k u  s j a

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Je stem upo waż nio na przez Księ dza Ada ma, któ ry nie mógł

tu dzi siaj z na mi być, do przed sta wie nia je go świa dec twa. Pa rę lat
te mu or ga ni zo wał pierw szą wi gi lię dla bez dom nych z pól wi la now -
skich. Po nie waż znał tych lu dzi, to bał się, co bę dzie. Jest to czę sto
skraj ny ele ment i wy da wa ło się, że mo że to być bar dzo trud ne spo -
tka nie. Je go za sko cze nie by ło peł ne. Za pro sze ni lu dzie przy szli
umy ci, schlud nie ubra ni i trzeź wi i jesz cze każ dy z nich przy niósł
zro bio ny przez sie bie upo mi nek dla Księ dza. Świa dec two to po ka -
zu je, jak waż ne jest wyj ście do lu dzi od rzu co nych przez spo łe czeń -
stwo. By ło by oczy wi ście bar dzo trud no za pro sić ta kie oso by do
swo jej ro dzi ny. Na to miast jest wie lu lu dzi, do któ rych mo że my się
zwró cić z za pro sze niem. Mó wi łam już kie dyś o do świad cze niu
w na szej ro dzi nie. Pa rę lat te mu, na dwo rze był du ży mróz, mo ja
cór ka przed Wi gi lią ro biąc za ku py, tu na Ur sy no wie, wi dzia ła czło -
wie ka (Ukra iń ca) gra ją ce go na akor de onie przed jed nym z do mów
to wa ro wych. Po de szła do nie go i za py ta ła, gdzie miesz ka i gdzie
spę dza wi gi lię. Po wie dział, że miesz ka w drew nia nym dom ku let -
ni sko wym na dział kach na Pa lu chu i oczy wi ście w dzień wi gi lij ny
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bę dzie tam. Na sza cór ka za pro si ła go wte dy do swo je go do mu. Z ra -
do ścią przy jął za pro sze nie. My wszy scy by li śmy na tej wi gi lii. By ło
uro czo. Pan Gie nio – bo tak ma na imię – oka zał się bar dzo sym pa -
tycz ny, grał pięk nie na akor de onie ko lę dy pol skie i ukra iń skie. Od
te go cza su wy wią za ła się na sza przy jaźń z pa nem Gie niem, któ ra
trwa już ze 3 la ta. Co ja kiś czas nas od wie dza, zja da z na mi po si łek,
ką pie się i uwa ża nasz dom za dom przy ja ciół. Chcia łam o tym po -
wie dzieć dla te go, że mo je wnu ki cho dzą do Szko ły Przy mie rza.
Zda rzy ło się, że w jed nej z klas na uczy ciel ka po świę tach za py ta ła
dzie ci, kto z nich ma do świad cze nie przy ję cia ko goś nie zna jo me go
na wie cze rzę wi gi lij ną. Pod nio sła się rę ka tyl ko mo jej wnucz ki,
czy li na 20 dzie ci tyl ko jed no dziec ko (a to szko ła ka to lic ka) mia ło
ta kie do świad cze nie. 

Za py ta łam kie dyś na sze go do bre go zna jo me go Ukra iń ca, pro fe -
so ra, któ ry wy kła da od wie lu lat na Uni wer sy te cie Ślą skim, gdzie
spę dzał wi gi lię w pierw szych la tach pra cy, kie dy nie jeź dził do do -
mu, bo to by ło nie moż li we. Po wie dział mi, że nie ste ty nikt go nie
za pra szał, więc był sam; a jest to czło wiek ogrom nie sym pa tycz ny.
Trze ba tyl ko by ło, że by ktoś po my ślał o za pro sze niu go na wi gi lię
do swo je go do mu. 

Jesz cze chcia łam po wie dzieć o ta kim na szym sza le nie mi łym
wspo mnie niu. Mia no wi cie gdy mój mąż, któ ry przez dwa la ta był
w Al gie rze, gdzie wy kła dał na po li tech ni ce, po le cia łam do nie go
z na szą młod szą cór ką na świę ta. Wie dzia ły śmy, że wi gi lia bę dzie
wspól na, bo tam by ło du żo pol skich ro dzin i tak że sa mot nych osób
i że oni zor ga ni zu ją wspól ną wie cze rzę. To by li lu dzie, któ rzy zna li
się po przez ko ściół, sta no wi li wspól no tę przy ko ściel ną. My śmy
wio zły naj waż niej szą rzecz, ży wą, pach ną cą cho in kę. Bar dzo by ło
za baw nie, jak wy sia dły śmy na lot ni sku w Al gie rze z tą ży wą cho in -
ką, na tych miast oto czył nas tłum Ara bów py ta ją cych, co to jest
i dla cze go wie zie my drzew ko. Na to miast dla wszyst kich Po la ków
prze by wa ją cych z da la od kra ju ta praw dzi wa cho in ka by ła ogrom -
nie waż na. Nie by ło kar pia, by ły in ne ry by, ale by ła cho in ka, któ rej
wy gląd i za pach po zwa lał wspo mi nać wi gi lie ro dzin ne i sta no wił
kon takt z da le ką Pol ską. 

Na ko niec chcia łam po wie dzieć jesz cze o jed nym, o czym mó -
wi ła już Ma ja Gór ska -Z abie lska: o ła two ści da wa nia, a z dru giej
stro ny o trud no ści przyj mo wa nia. Wszy scy po win ni śmy się te go
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uczyć. Trze ba umieć nie tyl ko przy jąć z ra do ścią otrzy ma ny dar,
ale tak że wy ra zić za nie go wdzięcz ność. Cho dzi o for mę. Cza sem
wy star czy uśmiech nąć się. To uła twia kon takt mię dzy ludź mi.
Kie dy mó wi my o pu stym na kry ciu i za pro sze niu, trze ba umieć nie
tyl ko skie ro wać do dru giej oso by, ale tak że umieć przy jąć z my ślą
o za pra sza ją cym, któ re mu mo że być przy kro, że nie przy ję li śmy
ofia ro wy wa ne go da ru. 

Ks. Zdzi sław Woj cie chow ski
Chciał bym do po wie dzieć jesz cze dwie rze czy. Z wy kształ ce nia

je stem so cjo lo giem i za uwa żam, że je ste śmy spo łe czeń stwem ano -
ni mo wym. W związ ku z tym wie lu oso bom ła twiej jest udzie lić po -
mo cy nie kon kret ne mu czło wie ko wi, tyl ko prze ka zać ją naj le piej
po przez ja kąś or ga ni za cję cha ry ta tyw ną, na przy kład w po sta ci
kup na świe cy wi gi lij nej sprze da wa nej przez Ca ri tas na fun dusz po -
mo cy bied nym ro dzi nom na czas świąt. W wie lu do mach ta świe ca
stoi na sto le wi gi lij nym i jest rze czy wi stym sym bo lem po dzie le nie
się z kimś nie zna nym. Wy da no pa rę zło tych na tę świe cę po to wła -
śnie, że by ko muś po móc, dziec ku czy ja kiejś ro dzi nie. Jest to wy raz
te go, że chęt nie po ma ga my. Trud niej na to miast jest nam po móc
kon kret nej oso bie, zna nej z imie nia i na zwi ska. Na wet w ro dzi nie,
kie dy są sła be wza jem ne re la cje, to w cza sie wspól nie spę dza nych
świąt mo że za cząć iskrzyć. A cóż do pie ro, kie dy mie li by śmy za pro -
sić ko goś nie zna jo me go. O czym bę dzie my z nim roz ma wiać,
a prze cież nie wy pa da mil czeć. Wie le jest ta kich pro ble mów, że
w su mie ła twiej jest dać 100 zło tych ko muś po trze bu ją ce mu, niż
na wią zać z nim oso bi sty kon takt. 

Dzi siaj po po łu dniu bę dę miał wi gi lię z by ły mi stu den ta mi
z Do mu Aka de mic kie go przy pa ra fii św. Szcze pa na na Mo ko to wie.
To jest śro do wi sko, któ re od lat się ze so bą spo ty ka przy róż nych
oka zjach, a naj waż niej szą z nich jest wi gi lia na ty dzień przed wła -
ści wą. Zjeż dża się z War sza wy i oko lic oko ło 20 osób, nie któ rzy już
z ro dzi na mi. Tak się zło ży ło, że ze trzy dni te mu za dzwo ni ła mo ja
zna jo ma z Bia ło ru si, że przy jeż dża mnie od wie dzić. Za dzwo ni łem
do go spo da rza spo tka nia wi gi lij ne go z za py ta niem, czy mo gę
przyjść z nią ra zem. Za rów no go spo darz, jak i in ni uczest ni cy spo -
tka nia, do któ rych do tar ła ta in for ma cja, po wie dzie li: „ależ oczy wi -
ście tak”. Je den z nich do dał: „na każ dej wi gi lii zo sta wia my prze -
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cież pu ste na kry cie i to jest wiel ka ra dość dla nas, że bę dzie my mo -
gli ją przy jąć. Przy go tu je my tak że dla niej pre zent”. Są dzę, że jest
w nas du żo do bro ci, tyl ko czę sto nie po tra fi my skie ro wać jej do
kon kret ne go czło wie ka.

To masz Mar kow ski (stu dent) 
Chcia łem na wią zać do te go, co mó wi ła Pa ni Rek tor i Ksiądz, że

ła twiej jest dać coś ano ni mo wo. Kie dy przy wi gi lij nym sto le spo ty -
ka ją się oso by z ro dzi ny, któ re rzad ko wi du ją się, raz lub dwa ra zy
w cią gu ro ku, to mi mo że są to lu dzie z tej sa mej ro dzi ny, to jest
trud no cza sem stwo rzyć praw dzi wie świą tecz ną at mos fe rę. Gdy by
przy szło za pro sić jesz cze ko goś z ze wnątrz, to dla wie lu mo gło by to
być zbyt trud ne do przy ję cia i bu dzić ne ga tyw ne emo cje. To pu ste
na kry cie po zo sta je tyl ko sym bo lem. To tak że wy ni ka z na sze go try -
bu ży cia, za bie ga nia. Naj częst szym te ma tem przy sto le wi gi lij nym
są pie nią dze i róż ne ma ło waż ne spra wy, a nie ma praw dzi we go dia -
lo gu, nie ma po waż niej szych roz mów. Dla te go spo tka nie przy wi -
gi lii, któ re po win no ce cho wać się ser decz no ścią, sta je się po wierz -
chow ne. U mnie w ro dzi nie wszy scy spo ty ka my się u bab ci ca łą ro -
dzi ną, któ rą nor mal nie rzad ko się wi dzi. Każ dy ma swo je spra wy,
są na wet kłót nie mię dzy na mi. Kie dy do cho dzi do skła da nia so bie
ży czeń, za uwa żam, że są one po wierz chow ne, płyt kie. Każ dy pod -
cho dzi do dru gie go i coś tam po wie, bo tak trze ba, bo tak wy pa da.
Nie są to ży cze nia głęb sze, z ser ca, ale ra czej dla te go, że ta ka jest
tra dy cja. Nie wiem, czy w ta kiej sy tu acji wi dzie li by śmy jesz cze ko -
goś ob ce go przy sto le. 

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Na wią żę do te go, o czym Pan To mek mó wił, do wa gi ser decz -

nych ży czeń, pły ną cych z ser ca. Na szą tra dy cją na Uni wer sy te cie
jest urzą dza nie wi gi lii na ostat nim se mi na rium stu denc kim przed
świę ta mi. Jest to wspól na wi gi lia stu den tów i pra cow ni ków na sze -
go Za kła du. Stu den ci te go sza le nie pil nu ją. Jest tra dy cją, że na to
spo tka nie każ dy przy no si po tra wę wła sno ręcz nie przy go to wa ną.
Pa mię tam, że pa rę lat te mu je den ze stu den tów zro bił pier ni ki.
Wspo mi nam je do dnia dzi siej sze go, bo nie moż na ich by ło ugryźć,
by ły ta kie twar de. Ży cze nia, któ re so bie skła da my, są bar dzo ser -
decz ne. Zna my się wszy scy bar dzo do brze, więc ży cze nia za wie ra ją
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znacz ny ła du nek oso bi stych re la cji. W ro ku ubie głym w na szej
gru pie se mi na ryj nej by ła dziew czy na, z któ rą by łam szcze gól nie
zwią za na. By ła to dłu ga hi sto ria, któ rą w za ry sie opi szę. 

Fot. 24. Adam Bar to sie wicz 
i prof. Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło

Wie le lat te mu pro wa dzi łam wspól ne za ję cia z mo ją młod szą
ko le żan ką (bez dziet ną), któ ra bar dzo chcia ła mieć dzie ci. Rów no -
cze śnie mia łam kon takt z do mem dziec ka, gdzie do wie dzia łam się
przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia, że jest tam dziew czyn ka, do
któ rej nikt nie przy cho dzi w od wie dzi ny i któ rą do brze by ło by
wziąć na świę ta. Wte dy po my śla łam so bie o tro skach mo jej ko le -
żan ki i że mo że jej o tym po wiem. Cho ciaż zna ły śmy się do brze,
jed nak nie na ty le bli sko, aby nie mieć obaw, czy i jak jej to po wie -
dzieć, czy się nie ob ra zi. Wes tchnę łam do Du cha Świę te go, że by mi
po mógł przy prze pro wa dze niu roz mo wy. W efek cie ko le żan ka bar -
dzo mi po dzię ko wa ła i po wie dzia ła, że po roz ma wia z mę żem i mo -
że za pro si tę dziew czyn kę. Nie tyl ko za pro si li na świę ta tę dziew -
czyn kę, ale za opie ko wa li się nią. Po mo gli jej skoń czyć szko łę pod -
sta wo wą i li ceum, a po tem po szła na stu dia na Uni wer sy tet. Wy -
bra ła na szą spe cja li za cję i by ła na mo im se mi na rium przez dwa la -
ta. Na jed nym ze spo tkań wi gi lij nych skła da jąc mi ży cze nia po wie -
dzia ła mi z ogrom nym wzru sze niem, że w jej ro dzi nie pa nu je po -
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wie dze nie: „Pa ni Pro fe sor uro dzi ła nam na szą Emil kę” i że ona jest
mi ogrom nie za to wdzięcz na. By ły to dla mnie ży cze nia szcze gól -
ne, któ rych ni gdy w ży ciu nie za po mnę. 

Mi chał Ja sny (stu dent) 
Jak by łem ma łym dziec kiem, to świę ta Bo że go Na ro dze nia wy -

da wa ły się mi czymś wy jąt ko wym. Gdy uro słem, wszyst ko spo -
wsze dnia ło. Za wsze był to czas mi ło i przy jem nie spę dzo ny, ale
cze goś mi bra ko wa ło. Do pie ro po pew nym cza sie zna la złem głęb -
szy sens świąt. Gdy od mó wi łem so bie cze goś w ocze ki wa niu na wi -
gi lię, to póź niej psy chicz nie le piej się czu łem i ta ko la cja sma ko wa -
ła ina czej, by ła też głęb szym dla mnie prze ży ciem du cho wym. A na
świe cę wi gi lij ną na na szym sto le, o któ rej tu wcze śniej mó wio no,
pa trzy my jak na ta kie go do dat ko we go go ścia. Wła śnie ta świe ca po -
zwa la nam po czuć, że ko muś po ma ga my. 

Łu kasz Po bu dej ski
Mó wi my dzi siaj o go ściach, o ob cych oso bach za pro szo nych na

wi gi lię. Mó wiąc szcze rze, nie pa mię tam ro dzin nej wi gi lii, w któ rej
uczest ni czył by ktoś zu peł nie ob cy. Pu sty ta lerz stał się chy ba ro dza -
jem ozdo by. Trze ba go po sta wić, ale od no szę wra że nie, że nikt nie
wią że z nim żad nych emo cji. My ślę też, że dzi siaj w no wych osie -
dlach trze ba wło żyć spo ro wy sił ku, że by od na leźć oso bę sa mot ną.
Prze szko dą są pło ty, któ ry mi się od gra dza my. Aby do trzeć do drzwi
mo je go miesz ka nia, trze ba po ko nać bra mę i dwa do mo fo ny. Pa trząc
na licz bę ogro dzo nych osie dli, wi dzi my, że lu dzie chcą się od gra -
dzać, od dzie lać od ota cza ją ce go ich spo łe czeń stwa. Kie dyś by ło ła -
twiej wejść do ko goś, spo tkać się z kimś. Mo że jesz cze na wsiach jest
to prost sze. Do stać się do oso by miesz ka ją cej w blo ku jest bar dzo
trud no. Rów nież ro dzi ny nie są obec nie otwar te. Mam wra że nie, że
po gar sza ją się re la cje we wnątrz ro dzin, co po wo du je, że czę sto ma my
pro blem z tym, jak my sa mi prze ży je my wi gi lię. A cóż do pie ro, gdy -
by po ja wi ła się ob ca oso ba. Lu dzie bo ją się, że nie bę dą wie dzieć, jak
się za cho wać przy kimś ob cym, sko ro nie za wsze po tra fią za cho wać
się od po wied nio wo bec człon ków swo ich ro dzin. Z dru giej stro ny
jed nak jest w nas wszyst kich sil na po trze ba po ma ga nia in nym,
dlatego mo że tak atrak cyj na jest po moc ano ni mo wa. Wie my i czu je -
my, że trze ba po ma gać. Ano ni mo wa po moc za spo ka ja tę po trze bę. 
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Ur szu la Kos sow ska -C ezak
W na wią za niu do stwier dze nia, że ła twiej jest po móc ano ni mo -

wo, przez ja kąś or ga ni za cję, niż kon kret nej oso bie, chcia ła bym za -
uwa żyć, że mo że o tym de cy do wać prze ko na nie, że da jąc pie nią dze
or ga ni za cji prze ka zu je my je we wła ści we rę ce. Da jąc na uli cy że -
bra ko wi ni gdy nie wie my, czy jest to rze czy wi ście ktoś bied ny, czy
też na cią gacz. Kie dyś star sza ko bie ta na uli cy po pro si ła mnie
o wspar cie. Gdy obej rza ła wrę czo ną mo ne tę, nie po dzię ko wa ła, tyl -
ko z wy rzu tem spy ta ła „tyl ko ty le?” i wy ko na ła ruch, jak by chcia ła
zaj rzeć mi do port mo net ki. To na ja kiś czas znie chę ci ło mnie do
wrę cza nia dat ków. 

Ma ria Gór ska -Z abie lska
Wie le wy no si się z do mu ro dzin ne go. Je śli nie ma my do brych

wzor ców, mo że my przy jąć zwy cza je in nej ro dzi ny. Szcze gól nie jest
ku te mu do bra oka zja, kie dy za kła da my wła sną ro dzi nę i mo że my
prze jąć zwy cza je z ro dzi ny mał żon ka. Je śli mat ka czy bab ka nie na -
uczy ły nas dzie le nia się z in ny mi, to wpro wadź my ten zwy czaj
w na szej no wej ro dzi nie i niech to bę dzie tra dy cja, któ rą bę dą zna -
ły na sze dzie ci. One nie bę dą wie dzia ły, że mo gło być ina czej. Kie -
dy bo imy się lub nie umie my roz ma wiać przy sto le i za pad nie nie -
zręcz na ci sza, włącz my mu zy kę lub za śpie waj my ko lę dy. Oczy wi -
ście ko lę dy z pły ty to nie to sa mo, co śpiew. W mo im do mu śpie wa -
no ko lę dy i na wet je śli dzie ci dar ły się na ca łe gar dło (jak mó wi ła
mo ja ciot ka), to wspól ne śpie wa nie spra wia ło wszyst kim wiel ką
przy jem ność i ra dość. 

Jesz cze wra cam do my śli, że nie umie my przyj mo wać pre zen -
tów, bo ma my gdzieś za ko do wa ne, że ocze ku je się od nas re wan żu
co naj mniej o tej sa mej war to ści. Prze cież nie o to cho dzi. W cza sie
sta nu wo jen ne go w mo jej ro dzi nie wie lo krot nie otrzy my wa li śmy
po moc od osób o wie le le piej sy tu owa nych ma te rial nie. Ni gdy tym
oso bom nie zre wan żo wa li śmy się, tyl ko tym otrzy ma nym do brem
dzie li my się obec nie z oso ba mi na wscho dzie, któ re są w gor szej sy -
tu acji niż my. Czę sto te oso by nie wie dzą, od ko go otrzy ma ły po -
moc, ale my cie szy my się, że mo gli śmy ko goś ob da ro wać i że nasz
dar zo stał przy ję ty. 

Obec nie naj trud niej jest dać ko muś swój czas. Je ste śmy sta le za -
ję ci pra cą, za bie ga ni. W mo im przy pad ku trud no jest mi ofia ro wać

77

Odpowiedzi III:Odpowiedzi III.qxd  2009-01-09  10:08  Strona 77



czas na wet mo im ro dzi com. Z mo jej stro ny jest to naj więk szy pre -
zent i naj trud niej mi przy cho dzi się z nim dzie lić. 

Ks. Zdzi sław Woj cie chow ski
Mam na dzie ję, że ta na sza dzi siej sza roz mo wa po zwo li ła nam

uwraż li wić się na dru gie go czło wie ka. Prze sła nie to pły nie tak że
z głęb szych tre ści teo lo gicz nych Bo że go Na ro dze nia. Je śli nie dziś,
to mo że w naj bliż szej przy szło ści, za świ ta nam myśl, że do brze by -
ło by wspól nie po roz ma wiać i mo że ko goś za pro sić do na szych do -
mów. Sły sza łem, że obec nie wie lu Po la ków pra cu ją cych w An glii
na świę ta za pra sza swo ich go spo da rzy, są sia dów. Po dob no w tym
ro ku przy ja dą do na sze go kra ju An gli cy zwa bie ni at mos fe rą pol -
skich świąt. Z ich punk tu wi dze nia prze ży cie u nas świąt na pew no
nie jest ła twe: wie le go dzin przy sto le, du żo je dze nia, śpiew ko lęd.
Ale być mo że w tym spo łe czeń stwie, ta kim ano ni mo wym, o to cho -
dzi, że by się po now nie po wo li uczyć prze ży wa nia Świąt. Zdo by li -
śmy miesz ka nie, sa mo chód i wie le in nych rze czy, a mo że naj istot -
niej sze jest, że by za cząć świa do mie bu do wać re la cje z dru gim czło -
wie kiem. 

Spi sa ła z na gra nia Ewa Smol ska
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Cy ta ty

Ks. Ma rek Dzie wiec ki, Ka płan: urzęd nik czy świa dek Mi ło ści? 

Ka płan we dług ser ca Bo że go to nie ja kiś urzęd nik, któ ry pra cu -
je okre ślo ną licz bę go dzin, ale to świa dek mi ło ści Chry stu sa. To
świa dek tej mi ło ści, któ ra przy na gla nas do tro ski o każ de go spo -
tka ne go czło wie ka (por. 2 Kor 5, 14). Pierw si ucznio wie Je zu sa
świet nie to ro zu mie li i ofiar nie wy peł nia li swo ją mi sję, sko ro sam
Je zus przy po mi nał im o tym, że po win ni nie co od po cząć: „<Pójdź -
cie wy sa mi osob no na miej sce pu styn ne i wy pocz nij cie nie co>.
Tak wie lu bo wiem przy cho dzi ło i od cho dzi ło, że na wet na po si łek
nie mie li cza su” (Mk 6, 31). Sło wa Je zu sa świad czą o tym, że Je go
ucznio wie ofiar nie słu ży li lu dziom, do któ rych ich po słał i że by li
rze czy wi ście zmę cze ni. Z dru giej stro ny Je zus po le ca im, by od po -
czę li tyl ko „nie co”, gdyż po wo ła nie do ka płań stwa – po dob nie
zresz tą jak po wo ła nie do mał żeń stwa i ro dzi ny – wy klu cza dłuż szy
wy po czy nek i le ni wy styl ży cia. Ka płan wier ny swej mi sji to ktoś,
kto wie le pra cu je i nie wie le wy po czy wa. Być księ dzem we dług ser -
ca Bo że go to prze cież być po wo ła nym do du cho we go oj co stwa. /... /
Być księ dzem wier nym otrzy ma nej mi sji to ko chać spo ty ka nych
lu dzi tak, jak by by li mo imi krew ny mi. /... / Ka płan zo sta je kon se -
kro wa ny po to, by trosz czyć się o czło wie ka tu i te raz, a nie je dy nie
o je go los w wiecz no ści. Być ka pła nem to ra to wać ży cie do cze sne
i wiecz ne tym lu dziom, któ rzy oka zu ją się bez rad ni, któ rzy błą dzą
oraz tym, któ rzy są krzyw dze ni. Być ka pła nem to tak że umac niać
lu dzi moc nych, czy li po ma gać im, by ży li jesz cze szla chet niej i ra -
do śniej niż do tąd i by mo gli umac niać tych, któ rzy po trze bu ją po -
mo cy i do któ rych ka płan nie jest w sta nie do trzeć oso bi ście. 

Pa weł VI, Mi sja ka pła na. Au dien cja Ge ne ral na 13.10.1971 r. 

/... / co my śli cie o dzi siej szym ka pła nie? Kim on jest, ja kie są je -
go funk cje, ja kie są je go za da nia i ja kim chcie li by ście go wi dzieć?
Czy in te re su je was je go obec ność wśród was? A mo że go już nie po -
trze bu je cie? Mo że jest dla was kimś zby tecz nym? Mo że je go obec -
ność nie po koi was? Mo że chcie li by ście go wy łą czyć ze współ cze -
sne go ży cia i zla icy zo wa ne go spo łe czeń stwa? Co o nim są dzi cie? Ja -
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kie prze ja wy ży cia ka płań skie go ra żą was szcze gól nie? Ja kie na to -
miast prze ja wy te go ży cia za słu gu ją na wa szą uwa gę, po sza no wa nie,
za in te re so wa nie? Jed nym sło wem – ja kim chcie li by ście wi dzieć
dzi siej sze go ka pła na? /... / Być mo że za uwa ży li ście, że ma on bra ki,
ale dla cze go te bra ki wy wo łu ją w was tak sil ne obu rze nie, ostrą kry -
ty kę, skłon ność do uogól nie nia i po tę pie nia? Da li śmy już od po -
wiedź na to py ta nie. Chce my bo wiem wszy scy wi dzieć ka pła na ja -
ko czło wie ka do sko na łe go, bo jest on – w na szym po ję ciu – czło -
wie kiem Bo żym, przed sta wi cie lem Bo ga i Je go słu gą. 

Jan Pa weł II, Na śla duj cie przy kład Do bre go Pa ste rza, 
11.05.2003 r. 

/... / kim jest ka płan w Bo żym pla nie zba wie nia, i cze go od nie -
go ocze ku ją Ko ściół i świat. Ka płan jest czło wie kiem sło wa, któ ry
ma za za da nie nieść orę dzie Ewan ge lii lu dziom swych cza sów. Po -
wi nien to ro bić w spo sób od po wie dzial ny, sta ra jąc się, by to, co
mó wi, w peł ni od po wia da ło na ucza niu Ko ścio ła. Jest on rów nież
czło wie kiem Eu cha ry stii, po przez któ rą wni ka do sa me go ser ca ta -
jem ni cy pas chal nej. Zwłasz cza gdy spra wu je Mszę św., do strze ga
po trze bę co raz więk sze go upo dab nia nia się do Je zu sa Do bre go Pa -
ste rza, Naj wyż sze go i Wiecz ne go Ka pła na. /... / Ka płan, w spo sób
szcze gól ny po wo ła ny do świę to ści, jest dla ca łe go lu du chrze ści jań -
skie go świad kiem mi ło ści i ra do ści Chry stu sa. Bio rąc przy kład
z Do bre go Pa ste rza, po ma ga wier nym iść za Nim i od po wia dać na
Je go mi łość. Trwaj cie przy wa szych ka pła nach, to wa rzysz cie im
nie ustan nie swą mo dli twą i pro ście Pa na usil nie, aby nie bra ko wa -
ło ro bot ni ków na Je go żni wie. 

ks. Zdzi sław For tu niak. Oj ciec i Pa sterz, roz mo wa 
z Ada mem Su war tem. 

/... / Co wła ści wie ozna cza „by cie” pro bosz czem? Pro boszcz wi -
nien gło sić Sło wo Bo że (ho mi lie, oko licz no ścio we ka za nia, kon fe -
ren cje, ka te chi zo wa nie) oraz trosz czyć się o ży cie sa kra men tal ne
i li tur gicz ne pa ra fii. Kie ru jąc pa ra fią, po wi nien więc przede
wszyst kim trosz czyć się o jej roz wój du cho wy, ale do je go obo wiąz -
ków na le ży rów nież tro ska o do bra ma te rial ne pa ra fii, któ re są po -
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trzeb ne do jej nor mal ne go funk cjo no wa nia. Naj kró cej moż na jed -
nak po wie dzieć, że być pro bosz czem ozna cza: być oj cem i pa ste -
rzem. Re ali zu je się to przez mo dli twę za pa ra fian, a tak że przez słu -
że nie im ra dą i za chę tą, a gdy trze ba, rów nież oj cow skim upo mnie -
niem. 

Czy św. Jan Vian ney, pa tron księ ży pro bosz czów, mo że być
w dzi siej szych cza sach na dal wzo rem? 

/... /Zda rza się, że na księ dza pro bosz cza pa trzy się głów nie
przez pry zmat wy ko na nych re mon tów i osią gnięć in we sty cyj nych.
Nie na le ży te go lek ce wa żyć, po nie waż tro ska o spra wy ma te rial ne
na le ży rów nież do obo wiąz ków pro bosz cza. Przede wszyst kim jed -
nak trze ba pa mię tać, że pro boszcz po wo ła ny jest do uczest nic twa
w po słu dze Chry stu sa. Wo bec po wie rzo nej so bie pa ra fii wy ko nu je
za da nia zwią za ne z na ucza niem, uświę ca niem i kie ro wa niem lu -
dem Bo żym. Dla te go – jak mó wi pra wo ka no nicz ne – po wi nien
wy róż niać się zdro wą na uką, do bry mi oby cza ja mi oraz gor li wo ścią.
Św. Jan Vian ney prze szedł do hi sto rii ja ko cha ry zma tycz ny spo -
wied nik. Gor li wie też na uczał, i cho ciaż ka za nia je go by ły pro ste,
mo że wła śnie dla te go tra fia ły do lu dzi? Był rów nież czło wie kiem
wiel kiej mo dli twy i po ku ty. Po pro stu: świę ty ka płan. 

Fot. 26. Pro wa dzą cy Kon wer sa to rium: od pra wej, 
ks. Adam Ze lga, ks. Ta de usz Alek san dro wicz, Te re sa Ka pe la, 

Łu cjan i An na So ko łow scy i Krzysz tof Olendz ki
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KONWERSATORIUM XX (19 STYCZNIA 2008)

„Jaki według ciebie powinien być proboszcz
w twojej parafii?”

Prowadzący: ks. Adam Zelga (proboszcz parafii 
p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego), ks. Tadeusz Aleksandrowicz

(proboszcz parafii p.w. Opatrzności Bożej), Teresa Kapela
(Związek Dużych Rodzin 3+), Anna i Łucjan Sokołowscy,

Krzysztof Olendzki (dyplomata).

Ks. Adam Zelga
In spi ro wa ni nie zwy kłym na ucza niem Ja na Paw ła II, któ ry był

– moż na tak po wie dzieć – pro bosz czem świa ta, spo ty ka my się tu taj,
aby po słu chać wy po wie dzi o tym, ja ki po wi nien być we dług nas
pro boszcz na szej pa ra fii, ja kie są na sze ocze ki wa nia, ja ka jest na -
szym zda niem mi sja po słu gi pro bosz cza w pa ra fii – miej skiej czy
wiej skiej. 
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Ks. Ta de usz Alek san dro wicz
Z księ dzem Ada mem zna my się od lat. Mo co wa li śmy się z nim

du cho wo w pew nym mo men cie na sze go ży cia ka płań skie go, a tak -
że fi zycz nie. My ślę tu taj o na szej przy go dzie w re pre zen ta cji pił kar -
skiej księ ży. Po dob nie jak ks. Adam, chciał bym po znać wa szą wi -

zję pro bosz cza. Na
ten te mat wie le się
mó wi i dys ku tu je,
ale wy po wie dzi są
czę sto bez ład ne
i ma ło au ten tycz ne.
Li czę bar dzo, że
przed sta wi cie swo ją
wi zję w spo sób
praw dzi wy, nie oba -
wia jąc się, że ktoś
was skry ty ku je lub
skar ci, że wi zja wa -
sza jest zła lub nie -
wła ści wa. Zwra cam
się z tym ape lem za -
rów no do na szych
pre le gen tów, jak i do
wszyst kich słu cha -

czy, aby śmy przez to na sze spo tka nie cho ciaż tro chę po pchnę li ten
wó zek, któ ry się na zy wa wspól no ta wia ry, a któ rej na te re nie pa ra -
fii prze wod ni czy wła śnie ksiądz pro boszcz. 

Te re sa Ka pe la
Je stem przed sta wi ciel ką sto wa rzy sze nia ro dzi ców wy cho wu ją -

cych trój kę i wię cej dzie ci, któ re za wią za ło się rok te mu w po czu -
ciu, że ro dzi ny wie lo dziet ne są czę sto po strze ga ne w Pol sce w spo -
sób ne ga tyw ny i że mu si my zmie nić ten ob raz. Ma my za so bą już
pierw sze suk ce sy. Uległ zmia nie sys tem pła ce nia po dat ków, przy -
zna ją cy ulgi na każ de dziec ko w ro dzi nie. 

84

Fot. 28. Ks. Ta de usz Alek san dro wicz

Odpowiedzi III:Odpowiedzi III.qxd  2009-01-09  10:08  Strona 84



Wra ca jąc do dzi siej sze go
te ma tu – głów ną war to ścią pa -
ra fii jest dla mnie wspól no ta
mo dli twy i wspar cia. Aby móc
się wspie rać, trze ba się wza -
jem nie znać. W tych na szych
ogrom nych pa ra fiach nie jest
to ła twe. Przy po mnia łam so bie
ta ką sy tu ację z wła snej mło do -
ści w Kra ko wie, kie dy po szli -
śmy do pa ra fii z obec nym mo -
im mę żem za ła twić wszyst kie
for mal no ści przed ślub ne. Oka -
za ło się wte dy, że je ste śmy oso -
ba mi zu peł nie nie zna ny mi,
gdyż w na szym ro dzin nym
miesz ka niu ni gdy nie by ło
księ dza po ko lę dzie. By ło to
zwią za ne z pra cą me go oj ca,
któ ry był le śni kiem. Na świę ta

wy jeż dża li śmy za wsze do oj ca. My ślę, że jest to sy tu acja wie lu pol -
skich pa ra fian, że miesz ka ją gdzie in dziej, za mel do wa ni są gdzie
in dziej, a jesz cze gdzie in dziej cho dzą do ko ścio ła. Za ko rze nie nie
we wła snej pa ra fii nie jest ta kie oczy wi ste. Jest z tym zwią za nych
wie le kło po tów przy chrztach, ślu bach itp. Za ko rze nie nie wzra sta
przez kon takt oso bi sty. Jak go zre ali zo wać w pa ra fii? Dla mnie
pięk nym zwy cza jem fran cu skich ko ścio łów jest wy cho dze nie pro -
bosz cza czy ze spo łu księ ży po Mszy świę tej przed ko ściół i wi ta nie
się z wszyst ki mi wy cho dzą cy mi. Mo że to zbyt ma ło, ale mo że i tak
wie le przy tych na szych ogrom nych pa ra fiach. 

An na So ko łow ska
Za sta na wia jąc się nad mo ją wi zją pro bosz cza, za da łam so bie py -

ta nie, ja kie jest za da nie pro bosz cza. Uwa żam, że jest nim po moc
wier nym w po zna wa niu Pa na Bo ga i po głę bia niu re la cji mi ło ści
z Nim. Wszyst kie in ne je go dzia ła nia są środ kiem al bo skut kiem
re ali za cji te go ce lu. Z ra cji na sze go za awan so wa ne go sta żu mał żeń -
skie go ma my wie le do świad czeń z róż nych pa ra fii. Jesz cze przed
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ślu bem by li śmy ra zem za an ga -
żo wa ni w dusz pa ster stwie aka -
de mic kim przy ko ście le aka de -
mic kim. Po tem ja ko mał żeń -
stwo miesz ka li śmy w pa ra fii
wiel ko miej skiej, chy ba naj -
więk szej w War sza wie, ale za -
kon nej. Te raz miesz ka my
w pa ra fii die ce zjal nej, ale ma -
łej i pod miej skiej. Ma my bar -
dzo róż ne do świad cze nia
z pro bosz cza mi i róż ne spoj -
rze nia na to, co pro boszcz mo -
że zro bić w da nej pa ra fii i cze -
go od nie go ocze ku ją pa ra fia -
nie i jak on so bie z tym ra dzi.
Wy da je mi się, że pro boszcz
po wi nien dać się ko chać wier -

nym. Ła twiej wte dy przy cią ga lu dzi do ko ścio ła, two rzy wspól no tę
i prze ka zu je praw dy wia ry. 

Łu cjan So ko łow ski
Tak jak Ania mó wi ła, ma my wie le do świad czeń z pro bosz cza -

mi. By li to lu dzie bar dzo róż ni. Nie zbęd nym jed nak wa run kiem
i gwa ran tem te go, że pro boszcz wła ści wie pro wa dzi pa ra fian do ce -
lu, o któ rym mó wi ła Ania, czy li do zba wie nia, jest jed na pod sta wo -
wa je go ce cha: mu si być głę bo ko wie rzą cym czło wie kiem, któ ry ży -
je na ka za mi wia ry. Cza sa mi się nie ste ty zda rza, że funk cje for mal -
ne, któ rych jest bar dzo du żo, za czy na ją do mi no wać nad na ka zem
mi ło ści, któ ra pro wa dzi do zba wie nia. Zna my pro bosz czów, o któ -
rych mo że my po wie dzieć, że to głę bo ko wie rzą cy czło wiek, ale nie -
ste ty rów nież ta kich, któ rzy stwa rza ją wra że nie, że się ma do czy -
nie nia z urzę dem i z urzęd ni kiem. Tej for mal nej stro ny nie unik -
nie się, pa ra fia to tak że jed nost ka ad mi ni stra cyj na, jed nak wie rzą -
cy ksiądz mu si po głę biać sta le wła sną wia rę, pra co wać nad so bą,
brać udział w re ko lek cjach, rów nież ja ko uczest nik, czy li nie za nie -
dby wać swo je go roz wo ju du cho we go. Prze kła da się to na au ten -
tycz ność je go prze ka zu, w za kre sie pra cy nad so bą, po sze rza nia
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i po głę bia nia wie dzy re li gij nej
oraz wie dzy o ko ście le po -
wszech nym itp. 

Dru gą spra wą jest po sta wa
pro bosz cza, któ ra po win na bu -
dzić sza cu nek, lecz rów no cze -
śnie nie stwa rzać nie po trzeb -
ne go dy stan su. To bar dzo
trud ne za da nie, bo cza sa mi
nie któ rzy wier ni ma ją ten den -
cje, że by wcho dzić na gło wę
pro bosz czo wi. Jest to czę ste
zwłasz cza wśród osób, któ re
okre śla ją sie bie ja ko wie rzą ce,
ale nie prak ty ku ją ce. Do ko -
ścio ła przy cho dzą po usłu gę.
Ksiądz ma udzie lić chrztu
i ko niec. Wpraw dzie do ko -
ścio ła przy cho dzą rzad ko, raz
na rok al bo rza dziej, ale ro dzi -

na so bie ży czy, że by dziec ko by ło ochrzczo ne, przy cho dzą więc jak
do punk tu usłu go we go. To trud ne za da nie dla pro bosz cza, że by
wie dzieć, ja ki dy stans za cho wać w da nej sy tu acji i z kim i na ja ką
od le głość funk cjo no wać. Pa trząc ogól nie: pro boszcz po wi nien dać
się lu bić i lu bić lu dzi. To jest pra ca z ludź mi i mi sja funk cjo no wa -
nia wśród nich. Je śli ktoś ma trud no ści z na wią zy wa niem kon tak -
tów z in ny mi oso ba mi, to bę dzie sta no wi ło to po waż ne utrud nie nie
w je go funk cjo no wa niu ja ko pro bosz cza. Pro boszcz mu si mieć chęć
po zna wa nia swo ich pa ra fian i być otwar ty na dru gie go czło wie ka. 

Pa ra fia jest wspól no tą tym pięk niej szą, im wię cej na wza jem so -
bie lu dzie da ją. W ta kiej wspól no cie mię dzy pa ra fia na mi a pro bosz -
czem re ali zu je się wspól ne dą że nie do po głę bia nia wia ry. Oczy wi -
ście jest ono ła twiej sze, je śli pro boszcz zna pa ra fian. Je że li jed nak
„oko pie się on” w swo jej ple ba ni, stwo rzy dy stans i waż ną, nie przy -
stęp ną po stać dla pa ra fian, to wspól no ta nie po wsta nie. W pew nym
sen sie po wsta nie an ty no mia mi sji pro bosz cza. 

Chęć pa ra fian po zna wa nia się wza jem nie i przez pro bosz cza
owo cu je póź niej na róż nych po lach. Je że li zna my wza jem ne pro -
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ble my, ra do ści i sła bo ści, po zwa la to nam słu żyć le piej in nym lu -
dziom i or ga ni zo wać ja kąś for mę wza jem ne go wspar cia mię dzy pa -
ra fia na mi. Jest to moż li we, gdy pa nu je kli mat szcze ro ści i wza jem -
ne go za ufa nia, kie dy pro boszcz ob da rza za ufa niem pa ra fian i ma
z ni mi ży wy kon takt. Da je się, na przy kład, za pra szać do do mów.
Oczy wi ście ko lę da, ten pol ski wspa nia ły zwy czaj, jest szan są na
bez po śred ni kon takt. Mie li śmy ostat nio ta kie do świad cze nie. Wi -
ka riu sze cho dząc po ko lę dzie mie li za za da nie wy szu ki wać oso by,
któ re ma ją pre dys po zy cje, że by się włą czyć w ży cie pa ra fii. W na -
stęp nym ro ku te oso by, któ re za de kla ro wa ły się, że pra gną, czy też
po ten cjal nie mo gą się włą czyć w dzia łal ność pa ra fii, od wie dza oso -
bi ście pro boszcz. W ten spo sób wy łu sku je pa ra fian bar dziej ak tyw -
nych, z któ ry mi mo że two rzyć i roz wi jać wspól no tę pa ra fial ną. Po -
wsta je wów czas wie le ini cja tyw i po my słów, któ re ana li zu je pro -
boszcz i w przy pad ku moż li wo ści ich re ali za cji uru cha mia. Jest to
jed na z dróg wcią ga nia pa ra fian we wspól ne bu do wa nie pa ra fii i jej
du cho we go roz wo ju. Mo gą to być róż ne go ro dza ju spo tka nia, two -
rze nie dru żyn spor to wych, no i stan dar do wo, mi ni stran tu ry. Zna -
my ta ką pa ra fię, gdzie jest po nad set ka mi ni stran tów. To jest ca ły
ruch, w któ rym uczest ni czą nie tyl ko mi ni stran ci, ale ca łe ich ro -
dzi ny. Ma ją or ga ni zo wa ne let nie obo zy, róż ne spo tka nia, im pre zy.
Pre tek stem wspól ne go dzia ła nia mo że być klub spor to wy zor ga ni -
zo wa ny przez pa ra fian, a za ak cep to wa ny przez pro bosz cza. Za wsze
ini cja ty wy, któ re pa ra fia nie uwa ża ją za swo je, wy cho dzą le piej.
U nas, na przy kład, w spo sób nie stan dar do wy jest przy go to wy wa na
uro czy stość od pu stu pa ra fial ne go w dzień Świę te go Mar ka. Jest to
świę to or ga ni zo wa ne przez ca łą pa ra fię. Pa nie pie ką róż ne cia sta,
or ga ni zo wa ny jest kon kurs tych wy ro bów, or kie stra zło żo na
z miesz kań ców gra na pla cu, jest bieg świę te go Mar ka uli ca mi osie -
dla. Na gro dy wrę cza pro boszcz. By łem za sko czo ny, jak bar dzo
prze ży wa ją to za rów no sa mi za wod ni cy, jak i ca łe ich ro dzi ny. Od -
pust jest uro czy sto ścią zor ga ni zo wa ną na praw dę na wy so kim po -
zio mie, na przy kład, kon cert mu zy ki roz ryw ko wej i po waż nej w sa -
li kon cer to wej. Jest to świę to da le ko wy kra cza ją ce po za mu ry ko -
ściel ne, otwar te na ca łe osie dle. Pro boszcz „ku pił” ten po mysł.
I wy szedł do pa ra fian. Po pro stu po zwo lił, nie prze szka dzał. Za ufał
lu dziom, że dzia ła ją w do brej wie rze i bę dzie lep sze czy gor sze, ale
to bę dzie ich, pa ra fian, wła sne dzie ło. Bę dą mie li po czu cie, że ra -
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zem two rzą wspól no tę i gdy ra zem prze bie gną uli ca mi swo je go
osie dla, to po tem ła twiej bę dzie im się ra zem po mo dlić. Je że li pro -
boszcz po tra fi ob da rzyć pa ra fian za ufa niem, to ro la je go w bu do wa -
niu wspól no ty jest ogrom na. 

Je że li mó wi my o po sta ci pro bosz cza, to czę sto ocze ku je się, że
po wi nien być ide ałem. Każ da plam ka na tej po sta ci jest roz pa try -
wa na, roz dmu chi wa na i czę sto oce nia na nie spra wie dli we. Pro -
boszcz po wi nien wzbu dzać swo ją po sta wą sza cu nek. Po wi nien być
słow ny, do trzy my wać obiet nic, być punk tu al ny – punk tu al ny
zwłasz cza je śli cho dzi o Mszę świę tą. W pa ra fii pod we zwa niem
Sta ni sła wa Kost ki Ksiądz pra łat, wiel ka po stać, pil no wał te go naj -
wy raź niej, bo we dług dzwon ka na wyj ście Mszy świę tej moż na by -
ło re gu lo wać ze gar ki. Pro boszcz po wi nien umieć słu chać. Nie do -
wie się wie le o pa ra fia nach, je śli nie bę dzie słu chał, je śli bę dzie
uwa żał, że jest naj waż niej szy i wie naj wię cej. Mu si też umieć przy -
jąć do wia do mo ści, że wśród pa ra fian by wa ją oso by, któ re w róż -
nych dzie dzi nach mo gą wie dzieć wię cej niż on i nie jest to żad ną
uj mą dla pro bosz cza. 

An na So ko łow ska
Jesz cze po dam pa rę przy kła dów. Ostat nio na sza cór ka by ła

w gó rach na nar tach. Po po wro cie opo wia da ła nam z wy pie ka mi na
twa rzy, jak to by ło z ko lę dą u gaź dzi ny, u któ rej miesz ka ła.
W przed dzień ko lę dy gaź dzi na by ła skraj nie zde ner wo wa na, bie ga -
ła, coś szy ko wa ła i by ła bli ska za wa łu, tak strasz nie by ła spię ta.
Gdy ko lę da się za koń czy ła, wszyst ko się uda ło, to na stęp ne go dnia
gaź dzi na by ła w ta kim sta nie, że nie mo gła wstać z łóż ka. Pro -
boszcz był no wy, więc mo że strach przed nie zna nym, a mo że do -
świad cze nie z po przed nim pro bosz czem, nie wiem. W każ dym ra -
zie my ślę, że to nie jest pro boszcz, o ja kim by śmy ma rzy li, że by się
go tak strasz li wie bać. Mie li śmy też in ne do świad cze nie. Był pro -
boszcz, któ ry zga dzał się na wszyst ko i wszyst kie pro po zy cje pa ra -
fian, na przy kład, ude ko ro wa nie Gro bu Pań skie go na Wiel ka noc.
W Wiel ką Śro dę przy szło nie za leż nie sześć osób z wła sny mi ma te -
ria ła mi i z wła sny mi po my sła mi, każ dy z osob na twier dził, że ma
zgo dę pro bosz cza i bę dzie de ko ro wać grób. Efek tem te go by ły kłót -
nie w ko ście le przed oł ta rzem. Wszy scy by li na masz cze ni przez
pro bosz cza – pro boszcz się prze cież zgo dził. Pro boszcz mu si umieć
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sko or dy no wać ta kie dzia ła nia i skie ro wać je na od po wied nie to ry.
Jak przy cho dzi pa rę osób do te go sa me go za da nia, to mu si umieć
wy brać wśród nich jed ną, któ ra bę dzie od po wie dzial na za ca łość. 

Mie li śmy też do świad cze nia z pro bosz czem, któ ry był czło wie -
kiem nie zwy kle wiel kie go ka li bru i w cu dow ny spo sób po tra fił wy -
ła py wać róż nych lu dzi, któ rych uda wa ło mu się za chę cić (mi mo
cza sem ich opo rów) do dzia ła nia w pa ra fii. Ścią gał lu dzi, an ga żo -
wał ich w za kre sach, w któ rych by li moc ni i da wał im dzia łać. My -
ślę, że to jest waż ne, że by wła śnie da wać lu dziom dzia łać. Na przy -
kład, wy szu kał dwóch psy cho lo gów (by łam wśród nich) i dwóch
le ka rzy i po wie dział nam, że bę dzie my ro bić po rad nię pa ra fial ną. –
„Co my ma my tam ro bić?” – za da li śmy py ta nie. – „To wy je ste ście
spe cja li sta mi i le piej wie cie ode mnie, nie bę dę się wam wtrą cał”. –
Tro chę skó ra na nas ścier pła, bo wie dzie li śmy i pro boszcz o tym
wie dział, że nie ma my żad nej mi sji i od po wied nich ze zwo leń, aby
pro wa dzić po rad nię. Ksiądz na to po wie dział, że on bie rze to na
sie bie. My ma my ro bić, co do nas na le ży. Ja kież by ło na sze zdzi -
wie nie, gdy po ja kimś cza sie przy szła in for ma cja z Ku rii, że na sza
po rad nia zo sta ła uzna na za po rad nię spe cja li stycz ną. 

Rów no cze śnie jak pro boszcz ma ja kieś pro ble my, na przy kład,
jest zbyt oszczęd ny al bo trud no mu przejść spo koj nie ko ło pań, lub
in ne, jak al ko hol, wy staw ne ży cie, luk su so we sa mo cho dy, to te pro -
ble my od zwier cie dla ją się po tem w ży ciu pa ra fian. Im pa ra fia jest
mniej sza, tym bar dziej są one wi docz ne. 

Łu cjan So ko łow ski
Ko deks Pra wa Ka no nicz ne go prze wi du je, że pa ra fia nie po win -

ni utrzy my wać swój ko ściół pa ra fial ny i są współ od po wie dzial ni za
to, że by w każ dej sfe rze, rów nież ma te rial nej, pa ra fia do brze funk -
cjo no wa ła. Wśród lu dzi na to miast pa nu je ste reo typ, że ksiądz tyl -
ko ścią ga pie nią dze od pa ra fian, aby na nich sie dzieć i po ta jem nie
je wy da wać. 

Je że li pa ra fia nie wi dzą, że pro boszcz ma ja kieś pro ble my ze so -
bą, to waż ną rze czą jest za pro po no wać mu po moc. Jest to jed nak
moż li we je dy nie w przy pad ku, gdy pro boszcz po zwo li so bie po -
móc, nie ucie ka od pa ra fian i po tra fi im za ufać. Mam wra że nie, że
pro ble my, o któ rych mó wi ła Ania, zda rza ją się szcze gól nie w pa ra -
fiach die ce zjal nych. W pa ra fiach za kon nych ro dzi na za kon na trzy -
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ma w gar ści for ma cję jej człon ków, w tym rów nież pro bosz cza. Jest
od po wie dzial na za ży cie du cho we ca łej swo jej wspól no ty. Na to -
miast pro boszcz w pa ra fii die ce zjal nej jest znacz nie bar dziej sam.
Szcze gól nie za zna cza się to w pa ra fiach jed no oso bo wych. Je śli nie
bę dzie otwar ty na pa ra fian i nie stwo rzy wspól no ty, to nie bę dzie
miał szan sy, że by mu ktoś po wie dział: – „No słu chaj sta ry, tu taj to
prze sa dzi łeś. To ci nie wy szło, po wi nie neś zro bić to w in ny spo -
sób”. W ży ciu mał żeń skim jest to du żo prost sze, bo żo na za raz po -
wie: „Aleś to na kno cił, trze ba by ło ina czej”. A kto ma to po wie -
dzieć pro bosz czo wi? 

Pro boszcz po wi nien stwo rzyć so bie ta ką gru pę wspar cia, któ ra
nie tyl ko mó wi mu kom ple men ty, ale po tra fi mu rów nież w spo sób
peł ny mi ło ści prze ka zać uwa gi gorz kie i on je przyj mie ze świa do -
mo ścią, że ta dru ga stro na ży czy mu jak naj le piej i dla te go to mó wi.
Każ de mu po trzeb ne jest lu stro, że by wie dział, jak na praw dę wy glą -
da, pro bosz czo wi też. 

Krzysz tof Olendz ki 
To bar dzo trud ne za da nie, dla każ de go pa ra fia ni na i dla każ de -

go ka to li ka w ogó le. Je stem pa ra fia ni nem jed nej pa ra fii od pra wie
trzy dzie stu lat. Jed nak mo ja „świa do mość pa ra fial na” obej mu je
okres oko ło dwu dzie stu lat, gdyż mo je ży cie pa ra fial ne by ło prze -
ry wa ne krót szy mi lub dłuż szy mi wy jaz da mi. Opusz cza jąc okre so -
wo na szą ma łą pod war szaw ską pa ra fię, mia łem oka zję przez kil ka
lat być pa ra fia ni nem pa ra fii w War sza wie, w Rzy mie, a tak że w eg -
zo tycz nym Tal li nie. Jed nak mo ja ro dzi ma pa ra fia, któ rej je stem
na dal nie tyl ko człon kiem, ale czu je się jej czę ścią, sta no wi dla
mnie naj waż niej szy punkt od nie sie nia. Ma łe wiej skie pa ra fie szczę -
śli wie, a mo że nie szczę śli wie ma ją to do sie bie, że pro bosz czo wie
zmie nia ją się rzad ko. Rzą dy jed ne go pro bosz cza to zwy kle epo ka
ży cia jed nej wspól no ty. 

De ter mi no wa ny tro chę mo im do świad cze niem urzęd ni ka pań -
stwo we go, wie dząc do sko na le, na czym po le ga głów ny pro blem ży -
cia co dzien ne go pro bosz cza – ad mi ni stra to ra pa ra fii, trud no mi od
ra zu nie po sta wić py ta nia: ile we współ cze snym pro bosz czu po win -
no być urzęd ni ka, ad mi ni stra to ra, a ile ka pła na, dusz pa ste rza dba -
ją ce go o zba wie nie dusz swo ich „owie czek”. W ja ki spo sób ma on
bu do wać swój wi ze ru nek ka pła na prze peł nio ne go mi ło ścią, któ rą
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przez ła skę swe go cha ry zma tu
prze ka zu je pa ra fia nom nie tyl ko
po przez kon fe sjo nał i na ukę eu cha -
ry stycz ną, ale tak że po przez opie kę
nad ma te rial ną stro ną pa ra fii? 

Pro boszcz to za tem nie tyl ko
opie kun du cho wy, prze wod nik, ale
tak że ad mi ni stra tor. Tak by ło za -
wsze. Ta jem ni ca, jak za wsze, tkwi
w tym, aby w spo sób wła ści wy za -
cho wy wać pro por cje. 

W mo jej pa ra fii prze ży łem czte -
rech pro bosz czów. Pierw sze go pra -
wie nie pa mię tam. Je dy ne wspo -
mnie nie to dusz na at mos fe ra let -
nich na bo żeństw oraz ol brzy miej,
jak mi się wte dy wy da wa ło, ple ba nii

zbu do wa nej przy ma leń kim, drew nia nym ko ściół ku. Na stęp ny pro -
boszcz, któ re go już do brze pa mię tam, to pro boszcz „bu dow ni czy”. 

Więk szość z nas pa mię ta la ta 70. i 80. Był to okres gwał tow ne -
go roz wo ju bu dow nic twa ko ściel ne go. Wy da wa no zgo dy na bu do -
wę ko ścio łów. Rów nież w mo jej pa ra fii co dzien ne ży cie re li gij ne
za czę ło kon cen tro wać się wo kół tak zwa ne go „dusz pa ster stwa bu -
dow la ne go”. Bu do wa bu dyn ku, nie ste ty, prze sło ni ła bu do wę ko -
ścio ła du cho we go. Wspól no ta pa ra fial na łą czy ła się głów nie wo kół
ko ścio ła ma te rial ne go. Ta kie by ły cza sy i trze ba by ło wy ko rzy stać
moż li wość bu do wy ko ścio ła. Ni gdy nie by ło wia do mo, jak dłu go
ta ka sy tu acja po trwa. Ów cze sny nasz pro boszcz zna ko mi cie umiał
to wy ko rzy stać. Był bar dzo do brym or ga ni za to rem. Kwe sto wał
w kra ju i za gra ni cą. An ga żo wał swo ją ro dzi nę za miesz ka łą na Za -
cho dzie. Świą ty nia, wraz z do mem re ko lek cyj nym po dzie lo nym na
dwa dzie ścia pa rę po koi, ro sła bar dzo szyb ko. My, wszy scy pa ra fia -
nie, wła sny mi rę ka mi bu do wa li śmy ko ściół, a po szcze gól ni bi sku -
pi przy jeż dża li z wi zy ta cja mi. Bu do wa, spra wy or ga ni za cyj ne zaj -
mo wa ły bar dzo du żo cza su i uwa gi. Żad ne dusz pa ster stwo nie mo -
gło się roz wi nąć, bo wiem prio ry te ty by ły in ne. Za kła da nym re zul -
ta tem ho mi lii mia ło być po więk sze nie fun du szu bu do wy ko ścio ła,
roz li cza ne go przez jed no oso bo wą spół kę pa ra fial ną – pro bosz cza. 
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Hi sto rię tę trze ba roz pa mię ty wać ma jąc na uwa dze czas, w ja -
kim się to czy ła. Okres prze ło mu lat 80. i 90. był cza sem na dziei,
a wspól na bu do wa ko ścio ła by ła wy ra zem du cho wej i po li tycz nej
jed no ści pa ra fii. Jed nak po 1990 ro ku za czę li śmy po szu ki wać no -
wych du cho wych i in te lek tu al nych in spi ra cji pod czas ka te che zy.
I tej za bra kło. Nie ste ty, pro bosz cza bu dow ni cze go nie stać by ło na
zmia nę po stę po wa nia i prio ry te tów. 

No wy pro boszcz obej mo wał pa ra fię w at mos fe rze ma łe go skan -
da lu, bo sta ry, ja ko re zy dent, cią gle uwa żał pa ra fię za swo je kró le -
stwo. Tu na stęp na uwa ga. Jak być pro bosz czem, a po tem umieć
odejść z god no ścią, na ko niec ka den cji, tak, by nie gor szyć? Wal ki
mię dzy sta rym i no wym pro bosz czem – to ko lej ny te mat, z któ rym
po win na so bie ra dzić pa ra fia. 

No wy pro boszcz za czął od ani ma cji ży cia wspól no to we go.
Dusz pa ster stwo wresz cie za czę ło się roz wi jać. Dom pa ra fial ny stał
się do mem re ko lek cyj nym. Pa ra fia prze sta ła żyć sa ma dla sie bie.
Wspól no ta otrzy ma ła oka zję świa dec twa du cho we go. Wy cho wa nie
du cho we po wo li jed nak skrę ci ło w kie run ku wy łącz nie wy cho wa -
nia re li gij ne go. For my i re gu ły za czę ły do mi no wać nad tre ścią.
Tak więc po pro bosz czu bu dow ni czym na stał pro boszcz pra wo -
daw ca i ad mi ni stra tor. Je go za słu gą był nie wąt pli wie po mysł bu do -
wa nia ko ścio ła du cho we go po przez wpro wa dze nia po wszech ne go
kul tu świę te go pa tro na pa ra fii. Kult ten za ist niał, ale nie ste ty tyl ko
ja ko kult ze wnętrz ny. Z cza sem pro boszcz stał się funk cjo na riu -
szem kul tu, a ożyw cze po cząt ko wo dusz pa ster stwo, re ali zo wa ne po -
przez ani ma cję róż nych grup pa ra fial nych, za czę ło słab nąć. 

Pro boszcz jest dusz pa ste rzem, ale jest rów nież czę ścią schie rar -
chi zo wa nej in sty tu cji Ko ścio ła. Nie mo że my za po mi nać, że pro -
boszcz szu ka swo je go miej sca nie tyl ko w pa ra fii, ja ko dusz pa sterz,
ale mu si zna leźć rów nież miej sce w in sty tu cji. Je go re la cje z bi sku -
pem i z ku rią wpły wa ją na at mos fe rę ży cia pa ra fial ne go oraz po słu -
gę ka płań ską i ad mi ni stra cyj ną. Jak bi skup, jak ad mi ni stra cja ku -
rial na po win na od no sić się do pa ra fii? W ja ki spo sób pa ra fia nie po -
win ni się czuć od po wie dzial ni za ca łą die ce zję? Wie lo krot nie prze -
cież ta ca prze zna cza na jest na po trze by ku rii. Rzad ko wier ni są in -
for mo wa ni, na co są wy ko rzy sty wa ne ze bra ne pie nią dze. 

Obec ny pro boszcz na stał nie spo dzie wa nie, tak jak i nie spo dzie -
wa ne by ły prze no si ny je go po przed ni ka. Na ra zie ma my wra że nie,
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że po tra fi on wy wa żyć pro por cję mię dzy pra cą dusz pa ster ską i co -
dzien nym kon se kwent nym dą że niem do bu do wa nia Ko ścio ła Bo -
że go (cze go wi do mym zna kiem sta ła się ro sną ca fre kwen cja na
Mszach świę tych oraz spo re gro no mi ni stran tów) a go spo dar ską
tro ską o ma ją tek ko ściel ny i ogrze wa nie w ko ście le. No wy pro -
boszcz za czął pra cę nad two rze niem ko ścio ła du cho we go nie przez
na kaz i ocze ki wa nie, ale przez do głęb ny i bez wa run ko wy oso bi sty
udział z peł nym za an ga żo wa niem. Za czął two rzyć Ko ściół nie tyl -
ko opar ty na do mi ni can tes – ka to li kach nie dziel nych, ale co raz
bar dziej na dusz pa ster stwach: mło dych, lu dzi w śred nim wie ku,
a tak że lu dzi sta rych. Nasz no wy pro boszcz zda je so bie spra wę, że
dzi siaj lu dzie przy cho dzą do ko ścio ła nie ty le z na wy ku, lecz z głę -
bo kiej po trze by du cha, głę bo kiej po trze by psy cho lo gicz nej, a też
z głę bo kiej po trze by spo wie dzi. Spo wiedź nie mo że być do stęp na
tak, jak kan ce la ria pa ra fial na: w piąt ki i w nie dzie lę, od do. Wie lu
pro bosz czów za po mi na, że są sza fa rza mi sa kra men tów, a nie tyl ko
Eu cha ry stii. To szcze gól nie istot ne w na szych cza sach, gdy głód
spo wie dzi jest co raz więk szy, co raz trud niej na to miast zna leźć od -
po wied nie go spo wied ni ka. 

Ostat nia uwa ga od no si się do sa kra men tów od mie rza ją cych
rytm ży cia pa ra fial ne go. Ko mu nia świę ta i bierz mo wa nie. Ko mu -
nia to wy zwa nie dusz pa ster skie i lo gi stycz ne dla każ de go pro bosz -
cza. Szcze gól nie dusz pa ster skie, gdyż do ty czy nie tyl ko dzie ci, ale
też ich ro dzi ców. Dla te go trze ba pa mię tać, że Pierw sza Ko mu nia
we wspól no cie pa ra fial nej to jed no z naj waż niej szych ele men tów
bu do wa nia wspól no ty du cho wej, któ ra jest nie zbęd nym wa run -
kiem do bu do wa nia każ dej in nej. Zu peł nie ina czej jest z bierz mo -
wa niem. Dla wie lu sa kra ment bierz mo wa nia to sa kra ment po że -
gna nia z Ko ścio łem. Mo je mu obec ne mu pro bosz czo wi uda ło się
do pro wa dzić do te go, że w dniu bierz mo wa nia nie bi skup był cen -
tral ną po sta cią, ale sa mi bierz mo wa ni. 

Współ cze sny pro boszcz mu si się zmie rzyć z wie lo ma wy zwa -
nia mi. Mu si wie dzieć, jak do trzeć do mło dych lu dzi, choć dzi siaj,
w do bie kró lu ją cej wy obraź ni te le wi zyj nej, nie ma w tym za kre sie
ja snej me to dy. Mu si wie dzieć, w ja ki spo sób do trzeć do se nio rów,
któ rzy po trze bu ją ży cia pa ra fial ne go, a na któ rych zwy kle pa ra fia
nie zwra ca więk szej uwa gi. Wszy scy je ste śmy przy zwy cza je ni do te -
go, że bab cie są za wsze w ko ście le. Od ma wia ją ró żań ce i nie raz nie -
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zbyt pięk nie śpie wa ją. Jak na to miast or ga ni zo wać ich ży cie w pa ra -
fii, że by czu ły się ak cep to wa ne? Ob ser wu jąc mo ją pa ra fię wi dzę, że
pro boszcz mu si być do brym me ne dże rem za rzą dza ją cym nie tyl ko
ma jąt kiem pa ra fii, ale tak że jej bo gac twem du cho wym. Ja kich księ -
ży przy go to wu ją se mi na ria du chow ne? No we wy zwa nia spra wia ją,
że ksiądz po wi nien mieć umie jęt no ści me na dżer skie. I cho dzi tu
nie tyl ko o za rzą dza nie fi nan sa mi i ma jąt kiem trwa łym, ale tak że
o za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi, cho ciaż by w od nie sie niu do pra -
cow ni ków pa ra fii, któ rzy też po win ni czer pać sa tys fak cję z pra cy
dla in nych. 

Sy tu acja, któ ra do ty ka wie lu pro bosz czów, a co czę sto ob ser wo -
wa łem na twa rzach mo ich dusz pa ste rzy, to sa mot ność. Po win ni -
śmy bar dziej ko chać swo ich pro bosz czów. Oka zy wać im wie le
ludz kie go cie pła i mo dlić się za nich nie ustan nie. Od nas rów nież
za le ży, ja ki mi bę dą pro bosz cza mi. 

D y s k u s j a

Pa weł Bo ry szew ski 
Na wią zu jąc do wy po wie dzi Pa na Krzysz to fa Olendz kie go, z kil -

ko ma spra wa mi trud no mi się zgo dzić, mię dzy in ny mi na te mat
kształ ce nia w se mi na riach du chow nych. Zga dzam się, że trze ba
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zmie nić sys tem for ma cji, ale na pew no nie w kie run ku ka dry me na -
dżer skiej. 

Swo ją wy po wiedź chciał bym oprzeć na dwóch tek stach, któ re
prze czy ta łem w „Ty go dni ku Po wszech nym”. Pierw szy był o trzech
pro bosz czach cho dzą cych po ko lę dzie, a dru gi o jed nej z wiej skich
pa ra fii, któ ra jest opi sy wa na na pod sta wie za cho wa nia księ dza.
W pa ra fii wiej skiej lu dzie zmu sza ni są do te go, że by do pa ra fii na -
le żeć. W pa ra fii wiel ko miej skiej – mo gą na le żeć, lecz nie mu szą.
Zmie nia to zu peł nie opty kę wi dze nia miej sca pa ra fii i tym sa mym
pro bosz cza. Ina czej mó wiąc, w du żym mie ście mo gę wy bie rać ko -
ściół, do któ re go uczęsz czam i pro bosz cza, w za leż no ści od przed -
sta wio nej przez nie go „ofer ty”. Trzy ma jąc się sty li sty ki me na dżer -
skiej – jest to gra, w du żym uprosz cze niu. Cze kam na pro po zy cję,
któ rą za ak cep tu ję lub nie. Re la cja mię dzy mną a pro bosz czem mu -
si opie rać się na za ufa niu. Na za ufa niu do ko ścio ła i do lu dzi. Oka -
zu je się, że za ufa nie do pro bosz cza w ska li ogól no pol skiej jest
ogrom ne, pra wie 90-pro cen to we. Na znacz nie dal szych miej scach
jest za ufa nie do epi sko pa tu, pry ma sa, bi sku pa, wi ka re go. Na pierw -
szym miej scu jest pa pież, a po tem dłu go, dłu go nic i pro boszcz. Ro -
la pro bosz cza w ży ciu re li gij nym jest więc ko lo sal na. Po zo sta je jed -
nak otwar te py ta nie, czy po tra fi to wy ko rzy stać. 

Zbi gniew Wi tec ki 
Od prze szło dwu dzie stu lat pra cu ję w ru chu „Ku Lep sze mu

Świa tu”, za ło żo nym przez wło skie go je zu itę o. Lom bar die go (przy -
ja cie la Ja na XXIII i współ twór cę So bo ru Wa ty kań skie go II). Ruch
ten, mię dzy in ny mi, zaj mu je się od no wą pa ra fii. 

We dług So bo ru Wa ty kań skie go II Ko ściół, a więc i pa ra fia, po -
wi nien być wspól no tą ma łych wspól not. Nie ste ty w więk szo ści pa -
ra fii tak nie jest. Przy kła dem mo że być na sza pa ra fia, skła da ją ca się
z Księ dza pro bosz cza, dwóch wi ka rych i trzech sióstr za kon nych.
Jest jesz cze or ga ni sta, ko ściel ny i gru pa współ pra cow ni ków. Po tem
dłu go, dłu go nic i gdzieś tam da le ko świec cy, pa ra fia nie. Ist nie je
ba rie ra mię dzy du cho wień stwem a świec ki mi. Nie wi dać łącz no ści
mię dzy ni mi. A So bór Wa ty kań ski II mó wi wy raź nie: pa ra fia ma
być wspól no tą wspól not. Na czym to ma po le gać? 

Ro lą księ dza i je go po moc ni ków, czy li du cho wień stwa, jest
być we wspól no cie. Na to miast w środ ku pa ra fii są świec cy. Wszy -
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scy – wie rzą cy i nie wie rzą cy. Prak ty ku ją cy i nie prak ty ku ją cy. Fi -
zycz nie obej mu ją ca łe te ry to rium pa ra fii. Co jest isto tą ży cia
chrze ści ja ni na? Je zus Chry stus. On mu si być w cen trum dzia ła -
nia pa ra fii. Na to miast że by ksiądz pro boszcz sam, czy wraz ze
swo ją eki pą, mógł ogar nąć ca łą pa ra fię, jest nie zbęd ny ja kiś or gan
pa ra fian, któ ry zo stał na zwa ny w oma wia nym mo de lu pa ra fial -
nym ze spo łem ko or dy na cyj nym. Zo sta ją do nie go za pra sza ni
przez pro bosz cza lu dzie o od po wied nim wy kształ ce niu i pre dys -
po zy cjach: so cjo log, psy cho log, praw nik, ale też bab cia z kół ka
ró żań co we go. Wszy scy ci, któ rzy chcą coś do bre go zro bić w pa ra -
fii. W ten spo sób po wsta ły pa ra fial ny ze spół ko or dy na cyj ny ogar -
nia ca łą pa ra fię i pro boszcz już nie jest sam. Oczy wi ście ła twiej
mu jest, kie dy ma tę swo ją pod sta wo wą eki pę, czy li współ pra cow -
ni ków. Go rzej, je że li jest sam. Wte dy szcze gól nie po trze ba mu po -
mo cy pa ra fian. 

Pro po no wa ny mo del za kła da roz ło że nie pra cy na kil ka na ście
lat i po dzie le nie jej na pa rę eta pów. Pla no wa nie więc jest dłu go fa -
lo we. Pierw szym eta pem, gdy za czy na się od no wę pa ra fii, jest
szcze gó ło wa jej ana li za: so cjo lo gicz na, psy cho lo gicz na, de mo gra -
ficz na itp., a tak że rze czy wi sto ści re li gij nej, uwa run ko wań hi sto -
rycz nych, rze czy wi sto ści ma te rial nej, prze wi dy wa ne go lo su pa ra fii
w przy pad ku, gdy od no wy nie bę dzie, wraz z prze wi dy wa nia mi, ja -
kie po ja wią się prze szko dy przy re ali za cji pro jek tu. 
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Fot. 34. Zbi gniew Wi tec ki
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Z tej ana li zy wy ni ka ją kon kret ne za da nia, ta kie jak: utwo rze nie
róż nych ze spo łów: do spraw mło dzie ży, ro dzin, bu do wy/re mon tu
ko ścio ła, współ pra cy z in ny mi wspól no ta mi pa ra fial ny mi itp. Po -
wsta je ga zet ka pa ra fial na, któ ra co mie siąc jest do star cza na przez
sieć pa ra fial nych po słań ców do każ dej ro dzi ny, do każ de go do mu.
Two rzy się sze ro ki ze spół świec kich, bę dą cych bli ski mi współ pra -
cow ni ka mi pa ra fii. Dla wszyst kich ze spo łów i ca łej pa ra fii są pla -
no wa ne (re ali zo wa ne i roz li cza ne) co mie sięcz ne zna czą ce wy da rze -
nia – w ra mach pla nu rocz ne go. A efek tem szcze gó ło wo za pla no wa -
nych pa ru lat na ko niec pierw sze go eta pu od no wy pa ra fii jest po -
wo ła nie Pod sta wo wych Wspól not Ko ściel nych. Ty le dzie sią tek czy
se tek ma łych wspól not są siedz kich, z wła sną struk tu rą or ga ni za -
cyj ną, od po wie dzial no ścią, pla na mi itp. – ile jest ko niecz ne, aby
ob jąć wszyst kich chęt nych do pra cy pa ra fian. 

Przez te mo je dwa dzie ścia pa rę lat po słu gi w ru chu „Ku Lep -
sze mu Świa tu” prze szło for ma cję w Pol sce pa ru set ka pła nów – pro -
bosz czów i wi ka riu szy. Z te go oko ło set ki się za in te re so wa ło i pro -
wa dzo ne przez nich pa ra fie są w trak cie pro ce su od no wy. Nie jest
ła two. Pro bosz czo wie bo ją się te go, cze go się od nich wy ma ga. Pro -
boszcz mu si być wśród wier nych i dla wier nych. Nie po win no być
żad nej ba rie ry. Jed no cze śnie on wszyst kie go nie za ła twia, mi mo że
jest na dal od po wie dzial ny za ca łą pa ra fię – ma do te go kon kret ne
ze spo ły. Wy ma ga to ge ne ral nej zmia ny utar tych przy zwy cza jeń
i men tal no ści lu dzi, du chow nych i świec kich, w spoj rze niu na wła -
sną ro lę i na Ko ściół (lo kal ny i po wszech ny). Pod sta wo wą trud no -
ścią dla więk szo ści pol skich ka pła nów jest to, że w pro po no wa nym
mo de lu trze ba do kład nie wszyst ko za pla no wać, każ dy mie siąc
i rok. Jest to pra ca na mi ni mum pięt na ście lat. 

Adam Bar to sie wicz 
Je stem dzien ni ka rzem, więc mój punkt wi dze nia jest tro chę za -

dzior ny. Mo im ce lem jest do la nie oli wy do ognia, przy naj mniej
w tych pa ru kwe stiach, o któ rych by ła tu mo wa. Lat te mu czter dzie -
ści kil ka, kie dy two rzo no dwa pod sta wo we do ku men ty So bo ru Wa -
ty kań skie go dru gie go, czy li kon sty tu cję do gma tycz ną o Ko ście le
Lu men Gen tium, jak rów nież Gau dium et spes, czy li Kon sty tu cję
dusz pa ster ską o Ko ście le, oj co wie so bo ro wi nie mo gli dojść do po -
ro zu mie nia w jed nej kwe stii, a mia no wi cie co jest waż niej sze: lud
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Bo ży czy kler. Cho dzi ło o ko lej ność roz dzia łów w do ku men tach.
Wy da je mi się to dość zna czą ce, zwłasz cza że kwe stia su pre ma cji
zwy kłych wier nych w Ko ście le ka to lic kim za wsze by ła draż li wa. Co
do ję zy ka uży wa ne go w tych do ku men tach, trze ba po wie dzieć, że
oba dzie lą świat wy raź nie na la ikat i du chow nych. Świat świec kich
jest wy raź nie od dzie lo ny od świa ta du chow nych. Ozna cza to usank -
cjo no wa nie pew nej obiek tyw nie ist nie ją cej rze czy wi sto ści. Uda ło
się wpraw dzie po sta wić Lud Bo ży wy żej, ale re zul ta tem ca łej zmia -
ny był swo isty „bunt du chow nych”, któ rzy mu sie li pod jąć trud ny
dia log z wier ny mi, do ma ga ją cy mi się bar dziej ak tyw ne go i pod mio -
to we go trak to wa nia ich przy na leż no ści do Ko ścio ła. Na pol skim
grun cie te go ty pu gło sy do pie ro za czy na ją się po ja wiać. Czło wiek
w na tu ral ny spo sób po trze bu je wspól no ty i w Ko ście le mo że ją zna -
leźć, o ile je go „za rząd cy” ze chcą to do strzec.

Mar ta Ja wor ska (stu dent ka) 
Chcia ła bym po wie dzieć pa rę słów o mo im pro bosz czu, z mo jej

wiej skiej pa ra fii, któ ra li czy oko ło ty sią ca do pół to ra ty sią ca lu dzi.
Nie ste ty, nie mam do brych wspo mnień. Ksiądz w tej pa ra fii jest
już dwa dzie ścia pięć lat. Lu dzie się go bo ją. Czę sto tyl ko dla te go
cho dzą do ko ścio ła, że się bo ją, iż nie przyj dzie po ko lę dzie.
Ksiądz, co praw da, przy cho dzi co ro ku, spę dza pół go dzi ny do go -
dzi ny w każ dej ro dzi nie, ale nie po do ba mi się, że o wszyst ko bar -
dzo szcze gó ło wo wy py tu je. Szcze gól nie nie po do ba mi się, że po
Mszach świę tych w nie dzie le i w świę ta, w cza sie ogło szeń pa ra fial -
nych jest wy czy ty wa na li sta na zwisk, ile kto dał w cza sie ko lę dy.
W związ ku z tym wy two rzy ła się nie zdro wa kon ku ren cja: jed ni
prze bi ja ją dru gich. Są siad ka da ła 50 zło tych, to na stęp na oso ba
mu si dać 100 zł. Da je się co raz wię cej. Ofia ry do cho dzą na wet do
ty sią ca zło tych. Wie lu na to nie stać. Je że li kwo ta scho dzi po ni żej
czter dzie stu zło tych, to ksiądz pro boszcz już nie wy czy tu je po na -
zwi sku, tyl ko mó wi – resz ta po czter dzie ści. Mo im zda niem, je że li
już czy ta wszyst kich po ko lei, to niech bę dzie skru pu lat ny i prze -
czy ta wszyst kie na zwi ska, rów nież tej bab ci, czy ko goś in ne go, któ -
rzy da li ty le, ile mie li. Jed nak ksiądz pro boszcz wy czy tu je na wet po
dwa ra zy te oso by, któ re da ły naj więk sze kwo ty, a na stęp ne oso by
usta wia w ko lej no ści w za leż no ści od wy so ko ści ofiar. Lu dzie wy -
cho dzą z ko ścio ła i to jest głów ny te mat roz mów, kto dał wię cej.
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Wo la ła bym, aby ksiądz po wie dział, ile ogól nie ze brał pie nię dzy,
bez wy mie nia nia ofia ro daw ców po na zwi sku. 

Jesz cze chcia ła bym po wie dzieć o jed nej spra wie. Mam ko le żan -
kę, któ ra ma dziec ko, ale nie ma mę ża i ma pro ble my z ochrzcze -
niem dziec ka. Uwa żam, że ksiądz po wi nien ochrzcić dziec ko. Nie -
ste ty ksiądz nie chce, bo nie ma ślu bu. 

Ks. Ta de usz Alek san dro wicz
Mo im zda niem ksiądz po wi nien ochrzcić dziec ko. 

Mar ta Ja wor ska 
Ale on nie chce. Ostat nio ko le żan ka po je cha ła na wet w tej spra -

wie do są sied niej pa ra fii. 

Ks. Ta de usz Alek san dro wicz
Są to in dy wi du al ne spra wy i trze ba znać wszyst kie za i prze ciw.

Sły sza łem od swo jej mło dzie ży już o wie lu ta kich sy tu acjach. Wy -
da wa ło by się, że spra wa jest oczy wi sta – dziec ko trze ba ochrzcić.
Ma jąc jed nak zwy czaj do cie ka nia i roz pa try wa nia każ dej spra wy
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Fot. 35. Mar ta Ja wor ska, sto ją ca, od le wej sie dzi Mi chał Strug
a od pra wej Pau li na Maj cher czak (stu den ci Szko ły Wyż szej
Przy mie rza Ro dzin)
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in dy wi du al nie, stwier dza łem bar dzo czę sto, że spra wa nie wy glą da
tak pro sto, jak by to się wy da wa ło mło dzie ży. Je że li mi pa ni po wie,
kto to jest, to gwa ran tu ję, że spraw dzę to in dy wi du al nie. Nie sta no -
wi to dla mnie pro ble mu, na to miast nie prze no śmy tej jed nost ko -
wej spra wy na ca łość. 

Agniesz ka Gó raj (stu dent ka) 
Ostat nio zmie ni łam pa ra fię. Do tych czas miesz ka łam w ma łym

mie ście, któ re two rzy ło jed ną, du żą pa ra fię. Pro blem pie nię dzy
w tej pa ra fii jak by nie ist niał. Na przy kład, za ślub moż na by ło
w ogó le nie pła cić al bo „co ła ska”. W tej pa ra fii jest wie le ze spo łów
dla dzie ci i dla do ro słych. Funk cjo nu je chór, oa za. Mło dzież zna
wszyst kich księ ży. Zor ga ni zo wa na jest świe tli ca dla dzie ci z ro dzin
pa to lo gicz nych. Pro wa dzo ne są przez księ ży let nie ko lo nie i szko -
ła. Pa ra fia nie nie od czu wa ją przy mu su pła ce nia pie nię dzy. Pro -
bosz czo wi za le ży, aby wcią gnąć i za an ga żo wać mło dzież oraz lu dzi
do ro słych w ży cie ko ścio ła. 
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Fot. 36. Agniesz ka Gó raj, sto ją ca, obok po pra wej stro nie sie dzi
Pau li na Maj cher czak (stu dent ki Szko ły Wyż szej Przy mie rza Ro -
dzin)
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Obec ne mo je do świad cze nia są zu peł nie in ne. Na le żę do pa ra fii
Go łąb ki, któ ra jest czę ścią War sza wy. Po cząt ko wo pro bosz czem
był star szy ksiądz, któ ry też two rzył róż ne ze spo ły. By ło, na przy -
kład, bar dzo du żo mi ni stran tów. Ksiądz był na sta wio ny na kon -
takt z ludź mi. Dwa la ta te mu prze jął pa ra fię no wy pro boszcz, któ -
re go tak na praw dę nikt nie po lu bił. Ma zu peł nie in ny sys tem dzia -
ła nia. Wi dać, że mu za le ży na ze bra niu jak naj więk szej su my pie -
nię dzy. Naj czę ściej, jak mó wi ka za nie, to je skra ca tak, jak by chciał
Mszę Świę tą jak naj szyb ciej skoń czyć i wyjść z ta cą, że by zbie rać
pie nią dze. Rów no cze śnie wi dać wy raź nie, że wszyst kie te pie nią -
dze, któ re zbie ra, in we stu je w pa ra fię. Od no wił ko ściół, cmen tarz,
po sta wił oł tarz na cmen ta rzu i sta le coś bu du je. Sam jeź dzi sta rym
sa mo cho dem i nie ma na wet kom pu te ra. Zda łam so bie spra wę, że
pa ra fia wy ma ga ła bar dzo te go, że by ją wy re mon to wać i roz bu do -
wać. Jest in nym czło wie kiem niż po przed ni ksiądz, ale ksiądz „bu -
dow ni czy” jest też po trzeb ny i pa ra fia po win na go wspie rać. 

An drzej Do wgiał ło 
Chcę na wią zać do zja wi ska od cho dze nia mło dych od Ko ścio ła.

Ja ko dziec ko, do dwu na ste go ro ku ży cia miesz ka łem na Wo ły niu,
w pa ra fii Ostróg nad Ho ry niem. Pro bosz czem był tam po waż ny
i do stoj ny ksiądz pra łat. My śmy go się tro szecz kę ba li, ale miał wi -
ka riu szy bar dzo sym pa tycz nych, któ rzy przy cho dzi li do nas do do -
mu. Za wsze mie li w kie sze ni pu deł ka z lan dryn ka mi, więc my śmy
uwiel bia li ich wi zy ty. Dla cze go o tym mó wię? Uwa żam, że oso bi sta
do broć księ dza ma ogrom ny wpływ, zwłasz cza na dzie ci i lu dzi
mło dych. Są dzę, że mo je po zo sta nie na resz tę ży cia w Ko ście le chy -
ba od te go się za czę ło. 

Elż bie ta My ciel ska – Do wgiał ło 
Zbie ra jąc przez wie le lat ma te ria ły do swo jej pra cy dok tor skiej,

a po tem ha bi li ta cyj nej, jeź dzi łam wie lo krot nie do San do mie rza
i w je go oko li ce. W tym cza sie po zna łam wie lu księ ży z wiej skich
pa ra fii, w któ rych cza so wo miesz ka łam. O jed nym chcia ła bym wię -
cej po wie dzieć, bo po zna łam go bli żej. Był to ksiądz Mar cin Po piel,
naj pierw wi ka ry, a po tem pro boszcz w Szew nej ko ło Ostrow ca. Jeż -
dżąc sa mo cho dem z War sza wy przez Ostro wiec do San do mie rza
i z po wro tem, wie lo krot nie za bie ra łam przy god nych lu dzi pro szą -
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cych o pod wie zie nie. Czę stym te ma tem mo jej z ni mi roz mo wy był
ksiądz Mar cin Po piel, zna ny sze ro ko i po wszech nie ko cha ny. Opo -
wia da no mi o nim mnó stwo aneg dot, sza le nie sym pa tycz nych. Był
księ dzem, któ ry cho dził w po ła ta nej su tan nie i dziu ra wych bu tach.
Gdy coś otrzy my wał od pa ra fian, na tych miast od da wał bar dziej
po trze bu ją cym. Mó wio no mi, że jak był wi ka rym, to ksiądz pro -
boszcz za po ku tę dał mu je dze nie u sie bie obia dów, bo roz da jąc
wszyst ko, czę sto gło do wał. Bę dąc już pro bosz czem w Szew nej, wi -
dząc brak punk tów ka te che tycz nych i ko ścio łów wo kół Ostrow ca,
sta rał się o po zwo le nie bu do wy cho ciaż ka pli czek. By ły to cza sy
PRL (la ta 60.) i po zwo leń na bu do wę nie otrzy my wał. Bu do wał
więc z ludź mi ka plicz ki nie le gal nie, do któ rych po tem jeź dził ze
Mszą Świę tą w nie dzie le. Każ do ra zo wo po wy bu do wa niu ka plicz ki
był aresz to wa ny i pa rę mie się cy spę dzał w wię zie niu na Ra ko wiec -
kiej w War sza wie. Był za przy jaź nio ny z mo im bra tem, więc jak wy -
cho dził z wię zie nia, za wsze do nie go wstę po wał i jak my śmy się
uża la li nad tym pa ro mie sięcz nym je go po by tem w wię zie niu, mó -
wił: „To naj wspa nial szy okres w mo jej ka płań skiej po słu dze. Ni -
gdy nie do świad czy łem ty lu na wró ceń, ile w wię zie niu na Ra ko -
wiec kiej”. Po nie waż ty lu więź niów chrzcił i na wra cał, wła dze szyb -
ko wy rzu ca ły go z wię zie nia i wra cał do Szew nej, aby znów bu do -
wać na stęp ną ka plicz kę. I hi sto ria się po wta rza ła. 

Chcia ła bym też pa rę słów po wie dzieć o księ dzu Ro mu al dzie
Ko ła kow skim, od pa ru lat już nie ży ją cym pierw szym pro bosz czu
pa ra fii pod we zwa niem Opatrz no ści Bo żej na Ra kow cu w War sza -
wie. Gdy za miesz ka li śmy w tej dziel ni cy, to po szli śmy się przed sta -
wić i po wie dzieć, że je ste śmy i mo że my słu żyć pa ra fii. Ksiądz bar -
dzo się ucie szył i po wie dział: „Świet nie, bu du je my wła śnie oł ta rze
przed Bo żym Cia łem, to niech Pań stwo się skon tak tu ją – i po dał
nam na zwi ska dwóch mał żeństw – bu duj cie ra zem z ni mi”. Miał
świet ne oko do łą cze nia lu dzi. Do dzi siej sze go dnia są to naj bliż si
na si przy ja cie le w pa ra fii. 

An drzej Do wgiał ło 
Jesz cze na le ży wspo mnieć pa rę in nych przy kła dów dzia łań

w na szej pa ra fii Opatrz no ści Bo żej dzię ki otwar to ści księ dza pro -
bosz cza. Przy szli śmy kie dyś do nie go z gru pą in nych pa ra fian (by -
ły to la ta 70.) z pro po zy cją stwo rze nia cze goś w ro dza ju Pa ra fial ne -
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go Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej (KPIK). Pro boszcz się zgo dził,
choć wzdy chał i py tał: „Czy wy wy trwa cie? Coś za ło ży cie, a ja bę dę
mu siał cią gnąć da lej”. Przy dzie lił nam jed nak cu dow ne go księ dza
Je rze go Mi ster skie go (póź niej sze go pro bosz cza w Zie lon ce), z któ -
rym przez wie le na stęp nych lat or ga ni zo wa li śmy spo tka nia, naj -
pierw po pry wat nych do mach, a po tem już w ko ście le. Za pra sza li -
śmy wie lu pre le gen tów. By ły bar dzo cie ka we dys ku sje. Po wsta ło
licz ne gro no za przy jaź nio nych osób, z któ ry mi po tem po dej mo wa -
li śmy rów nież i in ne dzia ła nia. Na przy kład, przy po par ciu księ dza
pro bosz cza przez wie le lat zbie ra li śmy pie nią dze do pu szek w dzień
Świę tej Ro dzi ny na rzecz ro dzin wie lo dziet nych. Był to czas, kie dy
ro dzi ny wie lo dziet ne by ły nie tyl ko w cięż kiej sy tu acji ma te rial nej,
ale po wszech nie pięt no wa ne. Ko bie ty bę dą ce w cią ży z trze cim lub
czwar tym dziec kiem pod le ga ły nie wy obra żal nej pre sji spo łecz nej,
aby dziec ko usu nąć. Cho dzi ło nam o to, aby przez tę sym bo licz ną
po moc fi nan so wą za zna czyć na sze wspar cie mo ral ne i psy chicz ne
dla tych ko biet. Kie dyś do tar ła do nas wia do mość, że w jed nej ro -
dzi nie wie lo dziet nej gro zi tra ge dia, po zby cie się nie na ro dzo ne go
dziec ka. Da li śmy znać księ dzu pro bosz czo wi, któ ry po szedł tam
za raz oso bi ście i za pew nił: „Jak dziec ko się uro dzi, to pa ra fia po -
mo że w je go utrzy ma niu”. Rze czy wi ście tak się sta ło. Dziec ko się
uro dzi ło i wy ro sło na wspa nia łe go, war to ścio we go czło wie ka. 

Mar cin Ję drzej czak 
Chciał bym prze strzec przed es te ty zmem re li gij nym, za gra ża ją -

cym wspól no tom pa ra fial nym. Wy ja śnię to na mo im przy kła dzie.
Za miast cho dzić do swo jej pa ra fii, cho dzi łem do ko ścio ła św. Mar -
ci na, gdyż tam nie wi do ma ko bie ta pięk nie śpie wa ła. Za miast swo -
jej pa ra fii wy bie ra łem też ko ściół Oj ców Do mi ni ka nów, bo tam by -
ły cie ka we ho mi lie. C. S. Le wis, zna ny ja ko au tor „Opo wie ści z Na -
rnii”, jest też au to rem tek stów re li gij nych: „Bóg na ła wie oskar żo -
nych”, „Ból ob ser wo wa ny” i „Li sty sta re go dia bła do mło de go”.
W tej ostat niej książ ce prze czy ta łem, co sta ry dia beł ra dzi mło de -
mu: „Wspo ma gaj te go czło wie ka, któ ry ła zi do róż nych ko ścio łów.
Gdy bę dzie cho dzić do róż nych ko ścio łów, za cznie słab nąć je go
wia ra, przez ten es te tyzm”. 

Nie za leż nie od te go, ja ki jest pro boszcz w mo jej pa ra fii, nie
zwal nia mnie od by cia w mo jej pa ra fii. Mam mo ją wła sną wo lę

104

Odpowiedzi III:Odpowiedzi III.qxd  2009-01-09  10:08  Strona 104



i ini cja ty wę, któ rą mam obo wią zek przed sta wić pro bosz czo wi. Na -
wet je śli pro boszcz mi się nie po do ba, to mo gę udać się do nie go
z pro po zy cją, że chcę coś zro bić w pa ra fii i dla pa ra fii. Bez spe cjal -
ne go ga da nia. 

Mo im zda niem, pro bosz czów moż na po dzie lić na trzy ka te go -
rie: żar liw cy, znu że ni i wy god ni. Je że li pro boszcz na le ży do ka te go -
rii znu żo nych, to wie le sam nie ro bi, ale nie prze szka dza in nym
w dzia ła niu. Naj gor szy jest pro boszcz wy god ny, gdyż pró bu je uni -
kać ja kiej kol wiek ini cja ty wy, po nie waż to mu prze szka dza. Ide al -
nym pro bosz czem to żar li wiec, wte dy pa ra fia roz wi ja się wszech -
stron nie. Ra dzę przyj rzeć się, do ja kiej ka te go rii na le ży pro boszcz
w Pań stwa pa ra fii i wy cią gnąć z te go wnio ski. Je śli to żar li wiec,
zmu si was do dzia ła nia. Je że li jest znu żo ny, my mu si my być żar -
liw ca mi. 

Ape lu ję, aby cho dzić do ko ścio ła do swo jej pa ra fii. Sam mia łem
szczę ście, że w pa ra fii świę te go Jó ze fa, gdy sta łem się jej pa ra fia ni -
nem, pro bosz czem był ksiądz Jan Si kor ski (czło wiek le gen da). Gdy
przy sze dłem się za mel do wać i przed sta wić, po wie dział: „Nie ga daj
Pan za du żo, jest tu dwo je nie wi do mych lu dzi, masz Pan do nich
cho dzić i czy tać im”. To jest wła ści wa po sta wa pro bosz cza. 

Po dob nie jak oso by mó wią ce przede mną, kom plet nie nie mo -
gę zgo dzić się z pa trze niem na pa ra fię jak na przed się bior stwo, na -
wet je śli pa ra fia rze czy wi ście pro wa dzi ja kieś przed się bior stwo. 

Ks. Adam Ze lga
Nie daw no świę ci łem ja kąś fir mę, gdzie ze bra ło się du żo przed -

się bior ców i każ dy się przed sta wiał – je stem dy rek to rem ta kiej fir -
my, pre ze sem ta kie go kon sor cjum itp. Gdy do szło do mnie po wie -
dzia łem: „A ja je stem przed sta wi cie lem fir my Be tle jem”. 

Łu cjan So ko łow ski 
By łem przez sze reg lat bur mi strzem w pew nej nie ma łej miej -

sco wo ści pod war szaw skiej. Isto tą gmi ny za pi sa ną w usta wie o sa -
mo rzą dzie gmin nym jest wspól no ta miesz kań ców za miesz ku ją cych
jej te ren. Pa ra fia też ma być wspól no tą miesz kań ców, do te go funk -
cjo nu ją cą wśród tych sa mych lu dzi i na tym sa mym te re nie. Dla te -
go tak waż nym ele men tem jest umie jęt ność zna le zie nia wspól ne go
ję zy ka mię dzy pro bosz czem a wój tem, bur mi strzem czy pre zy den -
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tem mia sta. Oczy wi ście, moż na mó wić o wspól nym ję zy ku, gdy
wspól ny jest apa rat po jęć, rów nież po jęć praw nych. 

Bę dąc wy cho wa ny w kul tu rze chrze ści jań skiej i ja ko chrze -
ści ja nin ży wo an ga żu ją cy się w róż ne przed się wzię cia wspie ra ją -
ce ko ściół, mia łem znacz ną ła twość po ro zu mie nia się. Ro zu mia -
łem, o czym mó wi ksiądz uży wa jąc swo jej re to ry ki i po tra fi łem
na wią zać z nim kon takt. Po nie waż je ste śmy wspól no tą miesz -
kań ców ja ko człon ko wie sa mo rzą du te ry to rial ne go, czy li gmi ny,
ale też wspól no tą miesz kań ców ja ko pa ra fia nie, to róż ne sfe ry
wy ma ga ją kon tak tów mię dzy wła dza mi świec ki mi a pro bosz -
czem. Na przy kład, dba łość o sub stan cję ma te rial ną ko ścio ła.
O mu ry, dach, oświe tle nie, przy łą cza wo dy, ga zu, elek trycz no ści,
oświe tle nie uli cy, czy też pla cu przed ko ścio łem. Jest bar dzo do -
brze, je śli pro boszcz wie, że mo że przyjść do bur mi strza i po pro -
sić o wspar cie. Rów no cze śnie po wi nien wie dzieć, że bur mi strzo -
wi pew nych rze czy nie wol no, lub przy naj mniej przy jąć do wia -
do mo ści, że wójt czy bur mistrz, któ ry mu o tym mó wi, nie kła -
mie i nie oszu ku je, tyl ko wy ja śnia, co jest za pi sa ne w prze pi sach
mó wią cych, że mu te go zro bić nie wol no. Na przy kład, gmi nie
nie wol no sfi nan so wać przy łą cza ener ge tycz ne go do ko ścio ła.
Gdy by bur mistrz za pie nią dze gmi ny zro bił przy łą cze ener ge -
tycz ne do bu dyn ku pry wat ne go, rów nież ko ściel ne go, to mo że
być uka ra ny pię cio let nim za ka zem peł nie nia ja kiej kol wiek funk -
cji pu blicz nej.

Sam mia łem ta ki przy pa dek, że w pew nej spra wie mu sia łem od -
mó wić. Na tych miast ro ze szła się in for ma cja, że bur mistrz jak wła -
dza ko mu ni stycz na jest prze ciw ko ko ścio ło wi i tor pe du je przed się -
wzię cia pro bosz cza i tak da lej…. 

In ny przy kład. Przy szły do mnie sio stry Sa le zjan ki i po wie dzia -
ły: „Za kła da my szko łę”. Przy szły jed nak do mnie pro sząc o wspar -
cie w kwiet niu, ma jąc na dzie ję otwo rzyć szko łę od wrze śnia.
Uświa do mi łem sio strom, że nie ste ty w tym ro ku nie bę dę mógł ani
gro szem ich wes przeć, po nie waż bu dżet na bie żą cy rok jest za -
mknię ty. Przy naj mniej na rok wcze śniej trze ba zgło sić pro jekt ta -
kiej in we sty cji. Przy kła dów ta kich mo gę dać wie le. Ja ki wnio sek?
Pro boszcz mu si być też po tro chu me na dże rem. Pa ra fia nie jest
przed się bior stwem i nie stoi na zy skach, ale pro boszcz po wi nien
w mia rę swo bod nie po ru szać się wśród prze pi sów pra wa świec kie -
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go, a w tym szcze gól nie prze pi sów sa mo rzą do wych i świa do mie
przyj mo wać uwa run ko wa nia wy ni ka ją ce z te go, że pa ra fia jest też
pod mio tem pra wa ma te rial ne go i pod mio tem go spo dar czym. 

Mar cin Ję drzej czak
Mo że le piej zmie nić for mu łę. Pro boszcz nie mu si być me na dże -

rem, tyl ko po wi nien mieć wie dzę me ne dżer ską. 

Krzysz tof Olendz ki 
Tak, po wi nien mieć wie dzę i umie jęt no ści, co nie za wsze idzie

w pa rze. Pro boszcz za wsze za rzą dza. Są ta cy, któ rzy czy nią to zu -
peł nie in tu icyj nie: ty idziesz tam, ty idziesz tu, ty ro bisz to, a ty
tam to. Wszyst ko idzie spraw nie. Ale lu dzie są róż ni. Dzi siaj co raz
trud niej jest mo bi li zo wać wier nych. Szko le nia z za rzą dza nia dla
księ ży są, mo im zda niem, bar dzo po trzeb ne. Po win ni na uczyć się,
jak za rzą dzać dzi siej szą pa ra fią, tak sa mo jak ka te che ci po win ni
mieć przy go to wa nie pe da go gicz ne. Bez ta kie go przy go to wa nia dla
wie lu księ ży, a tak że sióstr ucze nie re li gii w szko le jest po pro stu
jed ną wiel ką zmo rą. 

Te re sa Ka pe la 
Ja też my ślę, że pro bosz czo wie mu szą być me na dże ra mi i po tra -

fić część spraw ad mi ni stra cyj nych de le go wać świec kim. Pa mię tam
roz mo wę z ku zy nem, któ ry jest
człon kiem Opus Dei i w pew -
nym mo men cie prze jął ad mi ni -
stra cję upa da ją cej pa ra fii w Chi -
ca go. 

107

Fot. 37. Łu cjan So ko łow ski 
i Te re sa Ka pe la

Odpowiedzi III:Odpowiedzi III.qxd  2009-01-09  10:08  Strona 107



Krzysz tof Olendz ki
Za an ga żo wa nie świec kich w Ko ście le jest spra wą fun da men tal -

ną. Ale świec ki mi też trze ba za rzą dzać. Dla te go też ele men tar na
wie dza z te go za kre su jest nie zwy kle po trzeb na każ de mu pro bosz -
czo wi, każ de mu księ dzu, tak sa mo jak po słu gi wa nie się In ter ne tem. 

Ks. Ta de usz Alek san dro wicz 
Pierw szy raz zo sta łem pro bosz czem w 2002 ro ku w pod war -

szaw skich Otrę bu sach. Wcze śniej ni gdy nie mia łem stycz no ści
z bu do wa mi i za wsze mnie de ner wo wa ło, jak co kol wiek trze ba by -
ło bu do wać na pa ra fii. Zaj mo wa łem się dusz pa ster stwem i uwa ża -
łem, że to jest dla mnie naj waż niej sze za da nie. Z ta kim na sta wie -
niem obej mo wa łem pa ra fię, uwa ża jąc, że naj waż niej sze i naj istot -
niej sze są spra wy du cho we. Idąc jed nak do ko ścio ła, na ad o ra cję,
zła pa łem się na tym, że na gle zo ba czy łem, iż tu wi si pa ję czy na,
świe ca jest krzy wo po sta wio na, sio stra kwia ty po ło ży ła w ta kim
miej scu, że nie bę dzie moż na udzie lić do brze sa kra men tu mał żeń -
stwa i tak da lej. I wte dy zda łem so bie spra wę, że mu szę po sta wić so -
bie py ta nie: Kim chcę być? Czy chcę bu do wać du cha, czy chcę bu -
do wać ma te rię. Od po wiedź jest jed no znacz na, mia no wi cie ora et
la bo ra. Czy li na pierw szym miej scu jest pro wa dze nie lu dzi i ich
stan du cho wy. Rze czą pod sta wo wą i naj waż niej szą jest Eu cha ry stia
i li tur gia. Sta ra łem się pil no wać Mszy Świę tej i ad o ra cji Naj święt -
sze go Sa kra men tu. Cha rak te ry zo wa ło się to mię dzy in ny mi tym, że
ogło sze nia roz po czy na ły się od naj waż niej szych wia do mo ści: że
ad o ra cja w tym ty go dniu jest w po nie dzia łek al bo w pierw szy pią -
tek, lub w pierw szy czwar tek. To był ja sny sy gnał, że w ogło sze -
niach naj istot niej szą spra wą jest spra wa du cho wa. Ni gdy, przez
pięć i pół ro ku, nie po pro si łem pa ra fian o pie nią dze, nie po wie dzia -
łem: „Słu chaj cie, bę dzie my ro bić to czy tam to”. W rze czy wi sto ści
ro bi li śmy bar dzo du żo. Ja sam nie mo głem się na dzi wić, skąd ma -
my ty le pie nię dzy. Mo gli śmy po ło żyć kost kę, zro bić ogrze wa nie
w ko ście le i tak da lej. Otóż wy da je mi się, że każ dy pro boszcz mu si
so bie ja sno po wie dzieć, że pierw sza, naj waż niej sza rzecz to jest for -
ma cja du cho wa pa ra fian. Na to miast wszyst kie in ne rze czy są to do -
dat ki. Ide al nie by ło by, gdy bym mógł zaj mo wać się tyl ko Sa kra -
men ta mi świę ty mi, a miał bym czło wie ka, któ ry funk cjo no wał by
tak sa mo jak ja, dwa dzie ścia czte ry go dzi ny na do bę i dbał o struk -
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tu rę ma te rial ną ko ścio ła. Nie ste ty, tak nie jest i sam mu szę pa mię -
tać, że jak chlu pie w ka lo ry fe rach, to zna czy, że mu szę zejść na dół,
wy łą czyć wo dę, a po tem ją do lać. Już się te go na uczy łem i nie jest
to dla mnie ża den pro blem. Na dziś nie ma ta kiej moż li wo ści, aby
z bu dże tu pa ra fial ne go wy go spo da ro wać mi ni mum pięć ty się cy
zło tych mie sięcz nie na za trud nie nie od po wied nie go czło wie ka. Jak
jest pro blem, z któ rym sam nie umiem so bie po ra dzić, wo łam pa na
Mar ka lub in ne go fa chow ca i pro szę o po moc. I mnie się wy da je, że
tak trze ba ro bić. 

Ide al nie by ło by, gdy by na ogło sze nie, że chciał bym ro bić kon -
wer sa to ria w swo jej pa ra fii, zgło si ło się pię ciu pro fe so rów, któ rzy
usta li li by ja sny plan spo tkań na ca ły rok. Ide al nie by ło by, ale tak
nie jest. Trze ba cią gle pro sić. Cza sem się uda, cza sem nie. Słu cha -
jąc Pań stwa wy po wie dzi my ślę, ja kie to pięk ne i wspa nia łe, że wy,
lu dzie świec cy, chce cie współ pra co wać. Jest to dla mnie naj wspa -
nial szy mo del. Stwo rzy li śmy ta ki w Otrę bu sach po przez ra dę dusz -
pa ster ską, któ rą uwa żam za je den z naj więk szych suk ce sów te go
okre su. Przy po że gna niu do wie dzia łem się: „Pro szę księ dza, w wie -
lu spra wach nie zga dza li śmy się, ale by ło nam do brze”. – „Dla cze -
go?” – „Dla te go, że wspól nie chcie li śmy jed ne go, że by spra wy du -
cho we by ły naj waż niej sze, aby sta ły na pierw szym miej scu”. Wy da -
je mi się, że świec cy przede wszyst kim te go po trze bu ją. Na to miast
gdy coś się psu je, ka pie z da chu al bo jest zim no w ko ście le, świec cy
po win ni przyjść do pro bosz cza i po wie dzieć: „Pro szę księ dza, wie -
my, że jest zim no w ko ście le al bo dach prze cie ka. Coś trze ba z tym
zro bić. Zna my w pa ra fii ta kie go czło wie ka, któ ry mógł by to wy ce -
nić i po pro wa dzić ro bo tę”. Trze ba roz ma wiać z pro bosz czem, mó -
wić mu o wła snych ocze ki wa niach i wy ma ga niach, a rów no cze śnie
wspo ma gać go. Jed na z pań mó wi ła tu taj o od mo wie przez pro bosz -
cza da nia chrztu dziec ku. Ta ką spra wę trze ba za wsze wy ja śnić.
Pójść do pro bosz cza i za py tać. Je stem świę cie prze ko na ny, że on
od po wie dział by, dla cze go te go nie zro bił. Ja kie są rze czy wi ste
przy czy ny tej de cy zji. 

Mam do świad cze nia z sied miu pa ra fii i uwa żam, że po za drob -
ny mi niu an sa mi, wie lu świec kich bar dzo do brze współ pra cu je
z pro bosz czem i z pa ra fią i ta współ pra ca w Pol sce jest bar dzo
owoc na. 
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Ks. Adam Ze lga
Chciał bym pod su mo wać na sze spo tka nie świa dec twa mi. No szę

głę bo ko w mo im ser cu wdzięcz ność dla mo ich wy cho waw ców. Są
to głów nie ka pła ni. Po zwo lę so bie wy mie nić ich na zwi ska. Ksiądz
Jan Mnich, już nie ży ją cy, któ ry przy go to wy wał mnie do Pierw szej
Ko mu nii Świę tej, przy cho dził do do mu udzie lać mi lek cji, po nie -
waż by łem dziec kiem cho ro wi tym. Pa mię tam go, jak sta rzał się,
a naj bar dziej za czy ta ną je go książ ką był bre wiarz. Pa mię tam księ -
dza Bli cha rza, któ ry przy go to wy wał mnie do ma tu ry. Czę sto dys -
ku to wa łem i kłó ci łem się z nim przed ma tu rą. Pa mię tam, jak na ja -
kiejś Mszy Świę tej ra zem z żoł nie rza mi Ar mii Kra jo wej pła kał nad
ich lo sem. Pa mię tam księ dza Jó ze fa Ma ja, obec nie pro bosz cza
u Świę tej Ka ta rzy ny, któ ry mnie, nie opie rzo ne go wów czas stu den -
ta po lo ni sty ki war szaw skiej, miesz ka ją ce go w bar dzo swo bod nym
aka de mi ku na Kic kie go, swo im świa dec twem i po mo cą, tak że ma -
te rial ną, do pro wa dził do se mi na rium. Pa mię tam księ dza Alek san -
dra Si ko rę, mo je go pro bosz cza ze Sta ra cho wic, któ ry wy bu do wał
ko ściół, moż na by po wie dzieć kosz tem wła sne go zdro wia. Te raz
jest czło wie kiem bar dzo scho ro wa nym, ma cu krzy cę i ży je bar dzo
skrom nie. Wresz cie na ko niec chcia łem wspo mnieć księ dza Mar ka
Ki lisz ka, któ ry sta no wi dla mnie przy kład cha ry zma tycz ne go ka -
pła na i cha ry zma tycz ne go pro bosz cza. Wszy scy zo sta ną w mo jej
wdzięcz nej pa mię ci. 

Z na gra nia spi sał Mar cin Ję drzej czak
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Cy ta ty 

ks. Bog dan Po ni ży – „Nie krad nij”. 

Pi smo Święte trak tu je bo gac two ja ko nie bez piecz ne. Czło wiek ku -
szo ny przez do bra te go świa ta ła two mo że za mknąć się w ego izmie. 

Za bi blij nym za ka zem kra dzie ży stoi prze ko na nie, że każ dy ma
pra wo do wła sno ści pry wat nej i ko rzy sta nie z niej jest rze czą go dzi wą. 

Głów nym do brem chro nio nym za po mo cą te go przy ka za nia by ła
wol ność oso by, a nie jej wła sność. Za kaz po ry wa nia lu dzi z bie giem
cza su uległ roz sze rze niu na przy własz cza nie so bie wła sno ści bliź nie -
go Kra dzież by ła po śred nio za ma chem na oso bę, na jej miej sce we
wspól no cie Izra ela. Zło dziej po zba wiał człon ka lu du Jah we bło go sła -
wieństw i dóbr Bo żych. 

Pi smo Świę te usto sun ko wa ne jest przy chyl nie do wła sno ści pry -
wat nej. Nie ab so lu ty zu je jej jed nak, bo je dy nym wła ści cie lem wszyst -
kich rze czy jest Bóg. Czło wiek jest tyl ko ich de po zy ta riu szem i po wi -
nien się ni mi dzie lić w imię spra wie dli wo ści. Ta ki sto su nek do wła -
sno ści i dóbr ma te rial nych – ja ko len na otrzy ma ne go od Jah we –
nada wał wła sno ści pew ną sta bil ność i chro nił ją przed in ge ren cją ob -
cych. 

No wy Te sta ment kon ty nu uje sta ro te sta men tal ną dok try nę o wła -
sno ści i rów nież da je czło wie ko wi pra wo do roz po rzą dza nia nią. Oj -
ciec sy na mar no traw ne go wy dzie lił sy no wi młod sze mu na leż ną mu
część ma jąt ku (Łk 15, 12-13), mi mo iż mógł się spo dzie wać, że ów go
prze trwo ni. 

Ewan ge li ści pod kre śla ją, że wła sność po win na zaj mo wać wła ści we
miej sce w ży ciu czło wie ka. Bar dzo trud no zdo być dy stans wo bec dóbr
ma te rial nych i cał ko wi te nad ni mi pa no wa nie. A jed nak zdo by cie ta -
kiej wol no ści du cho wej jest nie zbęd ne. „Nie mo że cie słu żyć Bo gu
i ma mo nie” (Mt 6, 24), na ucza Je zus i od rzu ca wszel kie znie wa la ją ce
czło wie ka przy wią za nie do do bro dziejstw tej zie mi. Mó wi, że do bra
du cho we mu szą zaj mo wać miej sce nad rzęd ne: „Je śli chcesz być do -
sko na ły, idź, sprze daj, co po sia dasz i roz daj ubo gim, a bę dziesz miał
skarb w nie bie” (Mt 19,21). 

Ide ałem jest umie jęt ność za do wo le nia z każ dej sy tu acji, w ja kiej
się czło wiek znaj dzie. Św. Pa weł pi sał: „Umiem cier pieć bie dę,
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umiem i ob fi to wać. (...) Wszyst ko mo gę w Tym, któ ry mnie umac nia”
(Flp 4, 12-13). 

Za kaz kra dzie ży do ty czy za rów no wła sno ści in dy wi du al nej, jak
i spo łecz nej Prócz rze czy ma te rial nych łu pem zło dzie ja paść mo gą
tak że do bra du cho we: kon cep cje na uko we, pla ny ar ty stycz ne, utwo ry
li te rac kie. Czło wie ko wi moż na rów nież za brać zdro wie, ra dość ży cia,
czas, spo kój we wnętrz ny, god ność oso bi stą, wia rę (w Bo ga, w lu dzi,
w do bro, we wła sne si ły), a na wet ci szę. Jed ną z naj gor szych form kra -
dzie ży jest ode bra nie ko muś do bre go imie nia. For mą zło dziej stwa jest
rów nież brak tro ski o to, by z mo je go ży cia i z mo jej pra cy lu dzie mie li
po ży tek. 

Przy ka za nie „nie krad nij” jest wciąż ak tu al ne i to za rów no w swo -
jej idei pier wot nej (kra dzież lu dzi), jak i w swo im zna cze niu po sze rzo -
nym (kra dzież w ogó le). Kra dzież lu dzi to za mie nia nie ich w nie wol -
ni ków – trak to wa nie czło wie ka i je go pra cy ja ko to wa ru, któ ry moż na
ku pić. Każ dy za ro bek cu dzym kosz tem jest na ru sze niem siód me go
przy ka za nia. 

Jan Pa weł II. IV Piel grzym ka do Pol ski, Bia ły stok, 5.06.1991 
(frag men ty ho mi lii) 

Te go rocz ne mo je piel grzy mo wa nie po zie mi oj czy stej jest zwią za -
ne z pro gra mem De ka lo gu. W tych dzie się ciu sło wach, ja kie Bóg Sta -
re go Przy mie rza prze ka zał swe mu lu do wi przez Moj że sza, za wie ra się
ogrom ne bo gac two: nie za stą pio na ni czym syn te za zbaw czej mą dro -
ści. Każ de przy ka za nie do ma ga się te go, aby by ło grun tow nie prze -
my śla ne. Nie trze ba do da wać, że mo ment dzie jo wy, w któ rym znaj du -
je się na sze spo łe czeń stwo, w szcze gól ny spo sób te go się do ma ga. Je śli
bo wiem po tak zwa nym okre sie mi nio nym spo łe czeń stwo odzie dzi -
czy ło głę bo ki kry zys eko no micz ny, to w pa rze z tym idzie nie mniej
do tkli wy kry zys etycz ny. Co wię cej: ten dru gi w znacz nej mie rze wa -
run ku je pierw szy. Do ty czy to róż nych dzie dzin ży cia ludz kie go. Do -
ty czy w spo sób szcze gól ny tej dzie dzi ny, do któ rej od no si się siód me
przy ka za nie De ka lo gu. 

Kie dy sły szy my: „Nie krad nij”, to ro zu mie my, że jest rze czą mo -
ral nie złą przy własz czać so bie cu dzą wła sność. Ta pro sta oczy wi stość
De ka lo gu wy pi sa na jest za ra zem w świa do mo ści mo ral nej, czy li w su -
mie niu czło wie ka. Siód me przy ka za nie uwy dat nia pra wo oso by ludz -
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kiej do po sia da nia rze czy ja ko dóbr. Cho dzi jed nak na de wszyst ko
o oso by, o rze czy ze wzglę du na oso by. Czło wiek bo wiem po trze bu je
rze czy ja ko środ ków do ży cia. Czło wiek dla te go otrzy mał od Stwór cy
wła dzę nad rze cza mi: „Czyń cie so bie zie mię pod da ną” (por. Rdz 1,28).
Wi nien po słu gi wać się ni mi w spo sób ludz ki. Ma zdol ność ich prze -
twa rza nia we dle swo ich po trzeb. Ma więc tak że i pra wo po sia da nia ich
ce lem prze twa rza nia. Do bra ma te rial ne słu żą nie tyl ko uży wa niu, ale
tak że wy twa rza niu no wych dóbr. Czło wiek ma do te go pra wo, a na wet
mo ral ny obo wią zek wy twa rza nia no wych dóbr dla sie bie i dla dru gich
tak, aby ca łe spo łe czeń stwo sta wa ło się za sob niej sze – aby mo gło by to -
wać w spo sób bar dziej god ny ludz kich istot.

Jest za da niem szcze gól nie do nio słym dla na sze go na ro du i spo łe -
czeń stwa, aże by prze zwy cię ża jąc na stęp stwa ustro ju, któ ry oka zał się
eko no micz nie nie wy dol ny, a etycz nie szko dli wy, bu do wać w ra mach
no we go ustro ju spra wie dli wy ład, w któ rym ludz kie ta len ty nie bę dą się
mar no wa ły, a ca łość ży cia spo łecz no -ek on omic zn ego od zy ska po trzeb -
ną rów no wa gę.

Oby śmy tyl ko w swo ich dą że niach do ukształ to wa nia no wej go -
spo dar ki, no wych ukła dów eko no micz nych nie pró bo wa li iść dro ga -
mi na skró ty, z po mi nię ciem dro go wska zów mo ral nych. „Cóż bo wiem
za ko rzyść od nie sie czło wiek, choć by ca ły świat zy skał, a na swej du -
szy szko dę po niósł?” (Mt 16,26). 

Je że li w re ali zo wa niu tej re for my go spo dar czej bę dą skru pu lat nie
prze strze ga ne za sa dy spra wie dli wo ści; je śli każ dy bę dzie się li czył nie
tyl ko z in te re sem wła snym, ale rów nież z in te re sem spo łecz nym; je śli
w dzia ła niach go spo dar czych nie za brak nie tro ski o naj uboż szych
i naj bar dziej po trze bu ją cych – wów czas Pan Bóg z pew no ścią po bło go -
sła wi wy sił kom i nie tyl ko Pol ska do pra cu je się do bro by tu, ale i at mos -
fe ra wza jem nych sto sun ków mię dzy ludz kich sta nie się zdrow sza i bar -
dziej ludz ka.

Je śli przy ka za nia De ka lo gu uczą nas pod sta wo wych za sad spra -
wie dli wo ści, to Mą drość Bo ża ob ja wio na w Chry stu sie, Sy nu Ma ryi,
uka zu je głęb szy jesz cze wy miar mo ral no ści. Jest to wy miar mi ło ści,
w szcze gól no ści wy miar mi ło ści mi ło sier nej. Chry stus /.. / chce, aby -
śmy mi ło ścią mie rzy li na sze ob co wa nie z Nim i z na szy mi bliź ni mi.
Chce, aby śmy by li nie tyl ko spra wie dli wi, ale też i mi ło sier ni, jak On
sam, ewan ge licz ny Oj ciec ty lu mar no traw nych sy nów:  ”Bło go sła wie -
ni mi ło sier ni, al bo wiem oni mi ło sier dzia do stą pią” (Mt 5,7). 
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/... / Mó wio no nam w mi nio nym okre sie, mó wio no tak mi lio nom
na szych bra ci ze Wscho du, że wła sność jest kra dzie żą – pry wat na wła -
sność jest kra dzie żą. Czło wiek mu si się uwol nić od tej kra dzie ży, mu -
si od wła sno ści pry wat nej, zwłasz cza środ ków pro duk cji, przejść do
ko lek ty wu. W tym ko lek ty wie spo łe czeń stwo, a wła ści wie to pań stwo,
a jesz cze bar dziej wła ści wie to par tia, dys po nu jąc ca ło kształ tem dóbr,
przy dzie la wszyst kim spra wie dli wie. I czło wiek się od zwy cza ił od po -
sia da nia. Przede wszyst kim od po sia da nia dóbr wy twór czych, od pro -
duk cji, ta by ła na pięt no wa na ja ko sy no nim ka pi ta li zmu, wstecz ne go.
Przy zwy cza ił się, zo stał przy zwy cza jo ny, zo stał przy mu szo ny. Dziś się
oka za ło, że jed nak chy ba wła sność pry wat na dóbr pro duk cyj nych nie
jest kra dzie żą, że trze ba do niej wró cić. I lu dzie bar dzo czę sto nie wie -
dzą jak. Lu dzie mu szą się te go na no wo uczyć, jak po sia dać na wła -
sność do bra pro duk cyj ne, jak pro du ko wać, a nie jest to tyl ko spra wa
tech nicz na, jest to za ra zem spra wa głę bo ko etycz na. /... / Czło wiek ja -
ko ten, któ ry wy twa rza, któ ry sie bie bo ga ci, nie ży je tyl ko dla sie bie,
nie pro du ku je dla sie bie, ma bo ga cić spo łe czeń stwo – nad tym czu wa
wła dza spo łecz na, nad tym po win no czu wać pań stwo, a więc prze su -
wa się ten punkt w struk tu rze spo łe czeń stwa, or ga ni za cji spo łe czeń -
stwa, prze su wa się ten punkt, w któ rym trze ba na wią zy wać do przy ka -
za nia: „Nie krad nij”. „Nie krad nij” to nie zna czy nie po sia daj, 'nie
krad nij' to nie zna czy nie wy twa rzaj no wych dóbr, słu żąc in nym, cho -
ciaż by ja ko warsz tat pra cy. „Nie krad nij” to zna czy nie nad uży waj tej
two jej wła dzy nad wła sno ścią, nie nad uży waj tak, że in ni przez to sta -
ją się nę dza rza mi /... / 

/... / Pa no wa nia nad przy ro dą /... / nie ozna cza sa mo wol ne go nisz -
cze nia przy ro dy, wy ko rzy sty wa nia jej za so bów bez ogra ni czeń. Mó wię
to tu, na bia ło stoc kiej zie mi, któ ra na le ży do jed nej z naj pięk niej szych
w Pol sce, ze wspa nia łą Pusz czą Bia ło wie ską. Ale zwra cam się do
wszyst kich lu dzi w ca łej Oj czyź nie, gdyż de gra da cja śro do wi ska na tu -
ral ne go jest co raz więk sza, a za gro że nie to w Pol sce zda je się być
szcze gól nie alar mu ją ce. Przy ro da cier pi z po wo du czło wie ka. Dar pa -
no wa nia nad przy ro dą win ni śmy wy ko rzy sty wać w po czu ciu od po -
wie dzial no ści, świa do mo ści, że jest to wspól ne do bro ludz ko ści. Tu
tak że cho dzi o siód me przy ka za nie: „Nie krad nij!” Wo da, po wie trze,
zie mia, las, zwie rzę ta, ro śli ny zo sta ły stwo rzo ne przez Bo ga i za słu gu -
ją na sza cu nek ze stro ny czło wie ka. 
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Mi chał Woj cie chow ski – Siód me nie krad nij (frag men ty). 

Prze stęp czy cha rak ter ko mu ni zmu ko ja rzy się przede wszyst kim
z za bi ja niem lu dzi i po zba wia niem ich wol no ści. Ale jak do te go do -
szło? Prze cież ide olo gia so cja li stycz na jest wy mie rzo na, po zor nie, tyl -
ko prze ciw wła sno ści. Gło si ła i gło si uspo łecz nie nie (re ali zo wa ne
w prak ty ce przez upań stwo wie nie) oraz spra wie dli wość spo łecz ną (re -
ali zo wa ną przez za bie ra nie jed nym, by dać dru gim). Nie ma jed nak
ani sło wa wprost prze ciw czło wie ko wi – prze ciw nie, gło si się pra wa
czło wie ka. 

Jed nak sko ro wła sność, wiel ka czy drob na, ma wła ści cie la, któ ry
bro ni się przed ra bun kiem, so cja li sta za bi ja go, wy pę dza, wię zi. Ina -
czej by nie mógł so cja li zmu za pro wa dzić! Tak sa mo też trak tu je tych,
któ rzy w ja ki kol wiek spo sób sta ją po stro nie wła ści cie li czy prze ciw -
ko me to dom so cja li stów. Na stęp nie, i to tak że w pół so cja li zmie, ogra -
ni cza ją cym się wo bec wła ści cie li do ra bun ko we go opo dat ko wa nia na
rzecz pań stwa, po zba wia nie wła sno ści i pra wa uży wa nia swo ich pie -
nię dzy, ogra ni cza wol ność ludz ką, po nie waż im ktoś mniej ma, tym
bar dziej za le ży od pań stwa i przy dzia łu, ja ki otrzy ma. Gnę bie nie

”wro ga kla so we go”, ”ku ła ków”, nę dza, cen zu ra itd. nie są więc wy pa -
cze nia mi so cja li zmu, ale ko niecz ną je go kon se kwen cją i ob ja wem. 

Okres ra bun ku, mor du i ła grów mo że się skoń czyć, ale za le ga li zo -
wa na kra dzież i usta wo we ogra ni cze nia wła sno ści po zo sta ją. Co wię cej,
pań stwo so cja li stycz ne na kra dzie ży zbu do wa ne sta ra się wcią gnąć
w kra dzież ogół oby wa te li. Przy dzie la dział ki zie mi, miesz ka nia w cu -
dzych do mach. Mnó stwo lu dzi wy ko nu je nie po trzeb ną pra cę – mro wie
urzęd ni ków wy szko lo nych w zbęd nych prze pi sach, mro wie ro bot ni -
ków w nie opła cal nych fa bry kach. Pła cąc im za bie ra się tym, któ rych
pra ca jest wię cej war ta. 

Da lej – usta la jąc od gór nie ce ny ni we czy się za rob ki do brych pro -
du cen tów, zy sku je zaś bez pod staw nie na byw ca, co czę sto skła nia go
do mar no traw stwa (ta ni chleb do to wa ny idzie na śmiet nik al bo na pa -
szę). Rów no cze śnie par tacz -m on op ol ista za ra bia le piej. Miesz ka nia
przy dzie la no nie dro go, do tu jąc je z bu dże tu, to zna czy tak że z pie nię -
dzy tych, któ rzy żad ne go miesz ka nia nie ma ją al bo ma ją ku pio ne czy
zbu do wa ne przez sie bie. 
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KON WER SA TO RIUM XXI (16 LUTEGO 2008) 

Co dla nas zna czy przy ka za nie 
”

nie krad nij”? 

Pro wa dzą cy: ks. Adam Ze lga 
(pro boszcz pa ra fii p. w. bł. Ed mun da Bo ja now skie go), 

ks. Piotr Hart kie wicz (psy cho log), Ma ria Rot kiel (psy cho log)  

Ks. Adam Ze lga
Jest to te mat, w któ rym sam mam du żo do zro bie nia. Zo sta łem

wy cho wa ny w sys te mie PRL i w znacz nym stop niu je stem ho mo so -
vie ti cus. Gdy mó wię „nie krad nij” to chcę „pu ścić oko”. W sys te mie
PRL ży ło się tak, że na ru sza nie te go przy ka za nia by ło na wet cza sem
wska za ne, a czę sto spo łecz nie ak cep to wa ne. Dzi siaj mo je mu po ko -
le niu trud no się uwol nić od kli ma tu, w któ rym się wów czas ży ło.

Pod ko niec 1989 ro ku wy jeż dża łem z mło dzie żą na obóz w gó -
ry i nie mie li śmy bi le tów. Zgod nie ze sta rym przy zwy cza je niem
po wie dzia łem: „Tę spra wę ja koś za ła twi się z kon duk to rem”. Na to
dziew czy ny, któ re ze mną je cha ły, po wie dzia ły, że tak nie moż na,
trze ba zgło sić do kon duk to ra i ku pić bi le ty. Do dziś czu ję się z te -
go po wo du za wsty dzo ny. 

Przy ka za nie „nie krad nij” wpro wa dza nas w sfe rę wła sno ści,
sza cun ku dla wła sno ści pry wat nej i dla wła sno ści spo łecz nej. Ja kie
są re la cje mię dzy ty mi wła sno ścia mi? To jest te mat na szej dzi siej -
szej roz mo wy i roz wa żań. 

Ma ria Rot kiel 
Je stem psy cho lo giem i te ra peut ką. Pra cu ję głów nie z dzieć mi

i mło dzie żą. Dzi siej szy te mat jest dla mnie bar dzo cie ka wy. Wy da -
je się oczy wi ste, że kraść się nie po win no, na to miast pra cu jąc
z dzieć mi i mło dzie żą, szcze gól nie z tzw. mło dzie żą trud ną, bar dzo
szyb ko się prze ko nu je my, że to nie jest ta kie pro ste. Wpo je nie za -
sad mo ral nych to dłu ga dro ga w cią gu ca łe go ży cia, któ rą dzie ci
prze cho dzą zgod nie z fa za mi swo je go roz wo ju. Ja ko cie ka wost kę
po wiem, że w wie ku mię dzy dwa a czte ry, a nie kie dy na wet sied -
miu lat, więk szość dzie ci ma na su mie niu kra dzież. Są to drob ne
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kra dzie że: cu kie rek, li zak, za baw ka. Na to miast jest to kra dzież,
z psy cho lo gicz ne go punk tu wi dze nia, uspra wie dli wio na. Co to zna -
czy, że uspra wie dli wio na? Fa za roz wo ju mo ral ne go dziec ka, w cza -
sie któ re go na stę pu je po czą tek kształ to wa nia się za sad mo ral nych,
jest mię dzy dru gim a czwar tym ro kiem ży cia. Dziec ko przyj mu je
wte dy ta ką per spek ty wę: do bre jest to, co jest do bre dla mnie, czy li
jak by śmy to prze tłu ma czy li na nasz ję zyk: mo ral ne i wła ści we jest
to, co spra wia mi przy jem ność. Z ta kie go punk tu wi dze nia dziec ku
jest bar dzo trud no zro zu mieć, że to, co jest do bre dla nie go, nie
mu si być ko niecz nie do bre dla dru giej oso by i to, co je mu spra wia
przy jem ność, mo że krzyw dzić dru gą oso bę. I tu taj za czy na się dłu -
ga i cięż ka pra ca, głów nie ro dzi ców, ale też śro do wisk, w któ rych
dziec ko się wy cho wu je, czy li przed szko la, śro do wi ska ro dzin ne go,
spo łecz ne go itp., że by po wo lut ku te za sa dy mo ral ne wdra żać i ich
uczyć. 

Dziec ko wcho dzi ko lej no w na stęp ną fa zę roz wo ju mo ral ne go,
w któ rej przyj mu je pew ne za sa dy, ale tyl ko od osób, któ re uzna za
au to ry te ty. Je że li za nie uzna ma mę i ta tę, to bę dzie po stę po wa ło
tak, jak ro dzi ce na ka zu ją. Na to miast oso by do ro słe, któ re nie ma ją
u dziec ka au to ry te tu, nie bę dą mia ły wpły wu na je go po stę po wa nie.
Czę sto do pla có wek psy cho lo gicz nych ro dzi ce przy pro wa dza ją ma -
łe dzie ci prze ra że ni, że dziec ko zo sta ło przy ła pa ne na kra dzie ży.
Psy cho log mu si wte dy uspo ka jać ro dzi ców, że mo że tak się zda -
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rzyć, je że li dziec ko jest w wie ku, kie dy do pie ro uczy się re la cji ze
świa tem i wła ści wych za cho wań. Na ma łe dzie ci, po ni żej dzie sią te -
go ro ku ży cia, nie ma co się zło ścić i je kar cić w mo men cie, kie dy
kra dzież się zda rzy. Na le ży na to miast wy ko rzy stać ta ki in cy dent
do te go, że by dziec ku wy tłu ma czyć, na mia rę je go po zio mu poj mo -
wa nia świa ta, że to za cho wa nie jest złe. 

Psy cho log, któ ry spo ty ka się z mło dą oso bą lub z oso bą star szą,
któ re do pu ści ły się kra dzie ży, jest po to, że by im po móc zro zu mieć,
dla cze go tak się za cho wa ły, z cze go to wy nik ło i cze go jest to ob ja -
wem, oraz po móc im pra co wać nad tym, że by ta kie za cho wa nie ni -
gdy się nie po wtó rzy ło. Pra cu jąc z mło dzie żą, jed no znacz nie wi dzę,
jak ogrom ny jest pro blem prze stęp czo ści wśród tej gru py, a szcze -
gól nie kra dzie ży, i jak pro blem ten wzra sta z ro ku na rok. Te go ty -
pu za cho wa nia są z re gu ły ob ja wem cze goś — zwy kle du żych trud -
no ści, ta kich jak za bu rze nia roz wo ju, wła śnie mo ral ne go, któ rych
przy czy ny czę sto tkwią we wcze snych do świad cze niach z dzie ciń -
stwa i ze śro do wi ska, w któ rym ta ki mło dy czło wiek do ra stał. 

Nie co na mar gi ne sie po ru sza ne go za gad nie nia jest klep to ma -
nia. Jest to też ob jaw pew ne go za bu rze nia. Klep to man nie jest oso -
bą złą, jest oso bą cho rą. Jest to ro dzaj uza leż nie nia, uza leż nie nia od
kra dzie ży. Na po cząt ku swej cho ro by klep to ma ni bar dzo czę sto nie
do strze ga ją swo je go pro ble mu lub sta ra ją się go uza sad nić i wy tłu -
ma czyć, że oni nie wie dzie li, nie chcie li, czy na wet nie zro bi li nic
złe go. Po tem zy sku ją świa do mość swo ich czy nów, ale jest im cięż -
ko przed ni mi się po wstrzy mać. Dzia ła ją od ru cho wo, ty po wo dla
osób uza leż nio nych. 

Dla te ma tu po ru sza ne go dzi siaj za sad ni czą spra wą jest uświa -
do mie nie so bie, czy w peł ni ro zu mie my sens po ję cia „nie krad nij”.
Ro biąc wśród mło dzie ży an kie tę do swo jej pra cy dok tor skiej
uświa do mi łam so bie, że nie do koń ca ro zu mie ona po ję cie sło wa
„kra dzież”. Po za oczy wi sto ścią, że jak ko muś wyj miesz coś z ple ca -
ka lub kie sze ni, to jest kra dzież, szer sze jej po ję cie jest nie zna ne, na
przy kład, kra dzież czy jejś god no ści przez oczer nia nie, ob mo wę
i ob raź li we sło wa lub kra dzież czy je goś spo ko ju, czy li prze szka dza -
nie, agre syw ne za cho wa nie, al bo kra dzież czy je goś zdro wia, nie są
po wszech nie łą czo ne z kra dzie żą. 

Jak w świe tle sta ty sty ki wy glą da pro blem kra dzie ży wśród mło -
dzie ży? W Pol sce wśród uczniów w wie ku mię dzy 12. a 16. ro kiem
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ży cia 50% do pu ści ło się przy naj mniej raz kra dzie ży. Nie są to dzie -
ci mię dzy 2. a 4. ro kiem ży cia, kie dy ma ją jesz cze pra wo po peł niać
błę dy, bo się do pie ro uczą i nie są to też dzie ci mię dzy 5. i 7. ro kiem
ży cia, któ re już wie dzą, że to nie jest do bre, ale chcą jesz cze spró bo -
wać, na co mo gą so bie po zwo lić. Są to już oso by, któ re po win ny
przejść fa zy roz wo ju mo ral ne go i mieć za so bą etap ucze nia się za sad
po stę po wa nia. Z gru py uczniów, któ re do pu ści ły się kra dzie ży, trak -
to wa nej ja ko 100%, 45% uwa ża, że po peł ni ło błąd, 35%, że po peł ni -
ło grzech, na to miast 15% uwa ża, że ich za cho wa nie by ło uspra wie -
dli wio ne. Te 15% uczniów jest to gru pa naj bar dziej nie po ko ją ca,
u któ rych nie na stą pił pra wi dło wy roz wój mo ral ny, ale do szło już
do pew nej pa to lo gii, któ ra im szyb ciej zo sta je wy chwy co na, im
szyb ciej za czy na się z ta ką oso bą pra co wać, tym więk sza jest szan sa,
że ona poj mie, za sy mi lu je pew ne za sa dy, któ re jej po zwo lą funk cjo -
no wać w spo łe czeń stwie. Po trzeb na jest sze ro ka współ pra ca psy cho -
lo gów, te ra peu tów, śro do wisk ka to lic kich i or ga ni zo wa nie spo tkań
ta kich, jak dzi siej sze, że by pew ne zja wi ska, któ re są bar dzo nie po -
ko ją ce, ogra ni czyć. Po móc mo gło by wdro że nie pro gra mów do
szkół, któ re nie kon cen tro wa ły by się wy łącz nie na ob ja wach. Nie
cho dzi tu o mo ni to ro wa nie szkół, za my ka nie szat ni, wsz cze pia nie
chi pów uczniom. Cho dzi o pro gram prze ciw dzia ła ją cy pew nym za -
cho wa niom, mię dzy in ny mi kra dzie żom. Jak to zro bić? Mo że w ra -
mach re li gii w szko łach dać czas na dys ku sję na te mat za sad, któ re
w spo łe czeń stwie obo wią zu ją, roz sze rza jąc ją na wet po za ka non war -
to ści re li gij nych. Sta rać się wspól nie z mło dzie żą od po wie dzieć na
py ta nie: czym jest kra dzież? Dla cze go jest to złe za cho wa nie? Co
mło dy czło wiek mo że zro bić, że by in nych prze ko nać, aby tak nie
po stę po wa li? Wspól na roz mo wa z dzieć mi i dys ku sja z mło dzie żą są
to dro gi pro wa dze nia ich w roz wo ju mo ral nym.

Rów no cze śnie jed nym z utrud nień, w cią gu kil ku ostat nich lat
co raz do bit niej od czu wal nym, jest In ter net, w któ rym kra dzie że są
for mą by cia w wir tu al nym świe cie. Przej mo wa nie czy jejś toż sa mo -
ści, czy li kra dzież czy ichś awa ta rów, jest w nie któ rych pro gra mach
wpro wa dzo ne ja ko za sa da. Je że li dziec ko, czy mło dy czło wiek, któ -
ry po przez In ter net wkra cza w świat fan ta zji, w któ rym do pusz czo -
na jest kra dzież, to za sta nów my się, ja ki to ro bi ba ła gan w je go gło -
wie. W wir tu al nym świe cie moż na ro bić pew ne rze czy i są one włą -
czo ne w ka non za sad, a w świe cie re al nym pew nych rze czy ro bić
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nie moż na. Gra ni ca mię dzy świa tem wir tu al nym a rze czy wi stym
jest dla wie lu mło dych lu dzi sła bo okre ślo na. Jest to do dat ko we
utrud nie nie dla pra cy psy cho lo ga i te ra peu ty. Pra co wa łam kie dyś
z dwu na sto lat kiem, któ ry był uza leż nio ny od In ter ne tu. Prze no sił
on za cho wa nia z świa ta wir tu al ne go w świat rze czy wi sty, mię dzy
in ny mi głów nym pa to lo gicz nym za cho wa niem u nie go by ły kra -
dzie że. Roz mo wa z nim po ka zy wa ła nie umie jęt ność od dzie le nia
jed nych za sad od dru gich, świa ta wir tu al ne go i rze czy wi ste go. Wi -
dać by ło wy raź nie, że dziec ko nie mo że doj rze wać i kształ to wać się
po praw nie w dwóch świa tach, gdzie za sa dy są róż ne. Kra dzie że są
jed nym z naj częst szych po wo dów, dla któ rych mło dzi lu dzie tra fia -
ją do ga bi ne tów psy cho lo ga, a w szko le do ga bi ne tu pe da go ga. 

Waż ne dla mnie jest to, co ksiądz Adam po wie dział na wstę pie,
że mło dzież jest wy cho wy wa na dzi siaj przez lu dzi, któ rzy do ra sta li
w sys te mie, w któ rym za sa dy mo ral ne by ły czę sto za chwia ne.
W wie lu ro dzi nach ro dzi ce ma ją sa mi pro blem z ich okre śle niem,
na przy kład kwe stia omi ja nia pła ce nia po dat ków jest dys ku to wa na
w ro dzi nach przy dzie ciach. Czę sto się zda rza, gdy dys ku tu ję
z mło dzie żą na te mat kra dzie ży, że bro niąc swo je go za cho wa nia
po da ją ja ko ar gu men ty za cho wa nia ro dzi ców. Dla te go czę sto nie -
odzow na jest na wstę pie pra ca z ro dzi ca mi, aby po tra fi li w ja sny
i zro zu mia ły spo sób przy jąć pew ne za sa dy i prze ka zać je dzie ciom,
a do pie ro na stęp nie wy ma ga li od swo ich dzie ci, że by te za sa dy zro -
zu mia ły i zgod nie z ni mi po stę po wa ły. 

Ks. Piotr Hart kie wicz 
Z punk tu wi dze nia dusz pa ster skie go ob ser wu ję znacz ną trud -

ność w przy zna niu się, że coś ukra dli śmy. Więk szość lu dzi do brze
ro zu mie, co zna czy ”nie krad nij”. Gdy jed nak przy cho dzi do wy -
zna nia wi ny, akt kra dzie ży ”ubie ra ny” jest w ja kieś in ne sło wa.
Rzad ko kie dy sły szę od lu dzi, czy to pod czas roz mo wy du cho wej,
czy spo wie dzi – ”ukra dłem”. Du żo czę ściej:”wzią łem”, ”za bra łem
z pra cy”, nie któ rzy mó wią ”po ży czy łem”, omi ja jąc sło wo ”ukra -
dłem”. Mo że dla te go, że sło wo oprócz ne ga tyw ne go zna cze nia, nie -
sie rów nież okre ślo ną ka te go ry za cję. Ukra dłem, to zna czy, że je -
stem zło dzie jem. Nikt nie chce sie bie tak na zy wać. Praw da jest jed -
nak ta ka, że bez wzglę du na to, czy ukra dłem li za ka w skle pie, czy
100 mi lio nów zło tych, to je stem zło dzie jem. Oczy wi ście in ny jest
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wy miar tej kra dzie ży, in na jest mo ral na od po wie dzial ność, ale nie
zmie nia to fak tu, że je stem zło dzie jem. Ma my du ży pro blem z oka -
zy wa niem wsty du. Trud ność w przy zna niu się do kra dzie ży mo że
za tem wy ni kać z te go, że wsty dzi my się ta kie go za cho wa nia i przez
na zy wa nie go in ny mi sło wa mi chcie li by śmy nasz czyn przed sta wić
tak, aby sie bie uspra wie dli wić. 

Współ cze sna rze czy wi stość,
do któ rej od no si się przy ka za nie

”nie krad nij”, jest znacz nie bar -
dziej roz bu do wa na niż w cza -
sach bi blij nych. Dzi siaj od no si
się ona rów nież do wie lu rze czy
po za ma te rial nych. Wcze śniej
przy ka za nie ”nie krad nij” od -
no si ło się wy łącz nie do rze czy
ma te rial nych. Czę sto i dziś ro -
dzi ce uczą dzie ci, że ”nie krad -
nij”, to zna czy nie za bie raj czy -
jejś wła sno ści ma te rial nej. Nie
wol no ci za brać za baw ki, li za ka
czy ba to na ze skle pu, nie wol no
ci za brać pie nię dzy. Cze goś, co
jest ma te rial ne. Współ cze śnie
bar dzo czę sto o kra dzie ży mó -
wi się rów nież w aspek cie nie -
ma te rial nym. Po wsta je py ta -
nie, czy rów nie moc no ma my

za ko rze nio ną za sa dę ”nie krad nij” w od nie sie niu do nie ma te rial -
nych rze czy, po dob nie jak do ma te rial nych. Wy da je się, że o ile je -
ste śmy prze ko na ni, że nic ma te rial ne go nie wol no nam za brać,
o ty le w sfe rze nie ma te rial nej po zwa la my so bie na zde cy do wa nie
wię cej. Przy kła dem jest cho ciaż by pi rac two. Wal ka z pi rac twem
jest nie sły cha nie trud na, gdyż u wie lu lu dzi brak jest prze ko na nia,
że do bro nie ma te rial ne sta no wi też czy jąś wła sność. W tym ty go -
dniu prze glą da jąc stro ny in ter ne to we za uwa ży łem ze zgro zą ty tuł,
któ ry brzmiał: ”Księ ża krad ną”… ka za nia. Ko rzy sta ją ze stron in -
ter ne to wych i czę sto wy gła sza ją czy jeś ka za nie, nie mó wiąc o tym
wier nym. Kra dzież dóbr nie ma te rial nych do ty czy wie lu grup spo -
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łecz nych. Sły szy my o na ukow cach do ko nu ją cych pla gia ty, o pra -
cach dok tor skich czy ma gi ster skich ścią gnię tych od in nych, stu -
den tach i uczniach ścią ga ją cych na eg za mi nach itp. W Sta nach
Zjed no czo nych świa do mość, że kra dzież dóbr nie ma te rial nych jest
zło dziej stwem, jest po wszech na. Za rów no dzie ci, jak i mło dzież
wie dzą, że ścią ga nie jest for mą kra dzie ży. Je śli ktoś ścią ga, to jest
po pro stu zło dzie jem. Krad nie ci two ją wie dzę. My nie ste ty w na -
szym pol skim spo łe czeń stwie je ste śmy jesz cze strasz nie da le ko od
ta kie go poj mo wa nia kra dzie ży. 

Od nio sę się jesz cze do mo ich wspo mnień z dzie cin nych lat.
Wy cho wy wa łem się w PRL-u, w so cja li zmie, w at mos fe rze, gdzie
wszyst ko się ”za ła twia ło”, czy li po pro stu kra dło. Na przy kład, że -
by moc jeź dzić sa mo cho dem, trze ba by ło kraść ben zy nę z pań stwo -
wych przed się biorstw. Ni gdy jed nak wte dy nie sły sza łem od lu dzi:

”ukra dłem 50 li trów ben zy ny”, tyl ko mó wi li – ”za ła twi łem 50 li -
trów ben zy ny”, ”za ła twi łem ja kieś drew no” czy in ne rze czy. Na -
praw dę by ły to rze czy kra dzio ne. Dla cze go nie mó wi li, że ukra dli?
Po wszech nie uwa ża no, że to, co pań stwo we, to w rze czy wi sto ści ni -
czy je al bo na wet na sze wspól ne. Je że li wzią łem rzecz pań stwo wą, to
nie ukra dłem, bo to w czę ści rzecz rów nież mo ja. W ten spo sób za -
sa dy mo ral ne wy ni ka ją ce z dzie się ciu przy ka zań by ły i są roz mięk -
cza ne w po szu ki wa niu uspra wie dli wie nia dla na sze go po stę po wa -
nia. 

Ks. Adam Ze lga
W cza sach PRL w swo jej dzia łal no ści mło dy czło wiek do kład -

nie na śla do wał pań stwo, któ re okra da ło nas z róż nych war to ści,
mię dzy in ny mi z praw dy. Przy ję ła się za sa da, że je że li pań stwo
mnie okra da, to zgod nie z po czu ciem spra wie dli wo ści ja też mo gę
okra dać pań stwo. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Zgod nie z za sa dą ”oko za oko”. To, o czym mó wił ks. Adam

w teo lo gii mo ral nej, by wa na zy wa ne spra wie dli wo ścią per spek ty -
wicz ną. W cza sie PRL zo sta ło uku te po ję cie ”wy rów ny wa nie so bie
krzyw dy”. Był to me cha nizm tłu ma czą cy mo je za cho wa nia, mo ją
kra dzież. Krad nę, bo w ten spo sób od bie ram so bie to, co oni mi
ukra dli. 
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Dzi siaj po dob ne po dej ście wy ka zu ją lu dzie w sfe rze po dat ko wej.
Nie pła cą po dat ków, bo pań stwo ich okra da i uwa ża ją, że są w ten
spo sób uspra wie dli wie ni, je śli sa mi też okra da ją pań stwo. Mam wra -
że nie, że brak nam wy pra co wa nych za sad co do wy mia ru spo łecz ne -
go kra dzie ży. W za kre sie wy mia ru in dy wi du al ne go za sa dy są dość ja -
sne, np. nie mo gę ukraść pa nu Ko wal skie mu czy pa ni No wa ko wej,
bo to jest zło dziej stwo, na to miast w za kre sie spo łecz nym jest znacz -
nie go rzej. Czy kra dzie żą jest wziąć coś, co na le ży do gru py, coś, co
jest wspól ne, coś, co nie wia do mo czy je jest? Wła sność wte dy roz kła -
da się na wie le osób i w efek cie zni ka ze świa do mo ści lu dzi. 

D y s  k u  s j a

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Na wią żę do wy po wie dzi pa ni Ma rii. Bar dzo mi się po do ba po -

mysł, że by re li gię w szko łach ubar wić przy kła da mi kon kret nych
za cho wań. Gdy mó wi my o siód mym przy ka za niu, moż na spy tać się
mło dzie ży, co we dług nich zna czy przy ka za nie ”nie krad nij”. Czy
kra dzie żą jest ścią ga nie, jaz da na ga pę, nie pła ce nie po dat ków, ku -
po wa nie pi rac kich płyt itd.? Czy li kon kret ne za cho wa nia. Ktoś
z na szych zna jo mych miał du że kło po ty ze zna le zio ną ko mór ką.
Wziął do kie sze ni, nie zgło sił jej na po li cji, za co w kon se kwen cji
gro zi ła mu po waż na ka ra. Za wsze uczy li śmy na sze dzie ci, że jak się
coś znaj dzie, to trze ba szu kać wła ści cie la, a jak się znaj dzie pie nią -
dze, to na le ży od dać do ko ścio ła na bied nych. 

Na wią zu jąc do wy po wie dzi pań stwa, przed sta wię dwa przy kła -
dy. Wie le lat te mu, w po cząt ku lat sie dem dzie sią tych, zor ga ni zo wa -
łam na Uni wer sy te cie wy jazd wy mien ny do po łu dnio wej Fran cji.
Bra li w nim udział wy łącz nie pra cow ni cy na uko wo -d yda ktyc zni
na sze go In sty tu tu. W tym cza sie w Pol sce by ło bar dzo bied nie
i ma ło by ło do do sta nia w skle pach. Gdy by li śmy w wiel kim su per -
mar ke cie w Pa ry żu, z za dzi wie niem i zu peł nym za sko cze niem zo -
ba czy łam, jak jed na z mo ich ko le ża nek po de szła do sto iska, wzię ła
ja kąś rzecz, po czym wło ży ła ją do to reb ki, a po nie waż sta ła przede
mną, wi dzia łam, że za nią nie za pła ci ła. My ślę so bie, że jak lu dzie
znaj dą się w śro do wi sku ano ni mo wym, na przy kład za gra ni cą, to
dla nie któ rych mo że sta no wić to uspra wie dli wie nie ich nie mo ral -
nych za cho wań. Ten sam czło wiek nie bę dzie kradł w Pol sce, a jak
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wy je dzie za gra ni cę, to krad nie. Wy da je mu się, że jest ano ni mo wy,
że gdzieś in dziej nie do ty czą go już pra wa mo ral ne obo wią zu ją ce
w Pol sce. Te go ty pu przy kła dy moż na by mno żyć. 

In ny przy kład do ty czy nie pła ce nia po dat ków. Ob ser wo wa li śmy
to z bli ska. Du ża ka to lic ka ro dzi na otrzy ma ła spa dek z za gra ni cy.
Trze ba pod kre ślić, że zgod nie po dzie lo no się tym spad kiem, że nie
by ło żad nych kłót ni ani nie sna sek, ale jak trze ba by ło za pła cić po -
da tek od spad ku, to tyl ko część go za pła ci ła. 

Adam Bar to sie wicz
War to ści i za sa dy mo ral ne są o ty le sku tecz ne, o ile sank cjo nu -

je je spo łe czeń stwo i kul tu ra. Gdy by śmy wszy scy wy ję li swo je lap -
to py i spraw dzi li, ile pro gra mów na by li śmy w skle pie i ma my sto -
sow ną li cen cję, a ile przy nie śli śmy na sko pio wa nej płyt ce od ko le -
gi lub zna jo me go, był by to spraw dzian na szej uczci wo ści. Wła -
sność in te lek tu al na jest czymś nie zmien nie na ru sza nym. Pra cu jąc
w ra diu, wiem, jak pra wo re gu lu je kwe stie ma te ria łów au dio wi zu -
al nych, któ re wy ko rzy stu je my do emi sji, ile moż na wy ko rzy stać,
ile moż na zmie nić, ja ki to jest czas i ile kosz tu je emi sja ca łej pio -
sen ki. Bo ona kosz tu je, a sko pio wa na płyt ka nie kosz tu je, czy li
z mo ral ne go punk tu wi dze nia jest rze czą przez nas skra dzio ną. 

Chciał bym do po wie dzieć pa rę słów do po dat ków. Al Ca po ne
tra fił do wię zie nia za nie pła ce nie po dat ków. U nas sys tem praw ny
jest tak dziu ra wy, że rzad ko kto tra fia do wię zie nia za ta kie prze wi -
nie nia. Je że li czło wie ko wi brak ugrun to wa nych za sad mo ral nych,
to z ła two ścią ob cho dzi pra wo wie dząc, że żad na ka ra go nie spo tka. 

Dwa la ta te mu by ła do syć słyn na re kla ma po ka zy wa na w Niem -
czech, w sie ci Me dia -Markt, któ ra kpi ła z przy war róż nych na ro -
dów. By li Szko ci, Fran cu zi, Wło si i Po la cy. We dług twór ców tej re -
kla my na szą na ro do wą przy wa rą by ło zło dziej stwo: ”Jedź do Pol -
ski, tam znaj dziesz swój sa mo chód”. Po trze ba chy ba wie lu dzie sią -
tek lat, aby zmie ni ła się na sza men tal ność, któ ra spra wi, że na przy -
kład pro gra my kom pu te ro we bę dzie my ku po wać wy łącz nie w skle -
pie, a nie na gieł dzie. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Na wią zu jąc do wy po wie dzi mo je go przed mów cy – jest pra wo

po zy tyw ne usta no wio ne przez lu dzi po to, że by re gu lo wać ży cie
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spo łecz ne i ono mo że mieć dziu ry, ale jest rów nież pra wo na tu ral -
ne i ono dziur nie ma. Bez wzglę du na to, czy ukrad nie my zgod nie
z pra wem po zy tyw nym, czy z nim nie zgod nie, na sze su mie nie bę -
dzie nam mó wi ło, że je ste śmy nie w po rząd ku. Zgo dzę się z tym, co
Pan po wie dział, że eg ze kwo wa nie pew nych norm mo ral nych za le -
ży od spo łe czeń stwa, a do pusz czal ność pew nych za cho wań nie -
zgod nych z nor ma mi mo ral ny mi nie ste ty co raz bar dziej się roz sze -
rza. Do ty czy to rów nież norm w za kre sie przy ka za nia „nie krad -
nij”. Wy naj du je my mnó stwo uspra wie dli wień. Dla cze go ma my
pła cić pa ro krot nie wię cej za pro gram w skle pie niż na gieł dzie? Ro -
dzi się w nas sprze ciw, dla cze go ma my ko muś po zwa lać za ra biać
pie nią dze tyl ko dla te go, że jest on mo no po li stą? 

Po wsta je błęd ne ko ło. Słu cha łem kie dyś au dy cji w te le wi zji,
w któ rej za sta na wia no się, dla cze go pły ta CD jest ta ka dro ga. Pro -
du ko wa nie jej nie wie le kosz tu je, na to miast pły ta w skle pie kosz tu -
je 50-60 zł. Sprze daw cy mó wi li, że wi nę po no szą pi ra ci, bo gdy by
ich nie by ło, to lu dzie ku po wa li by w skle pach i ce na jed nost ko wa
mo gła by być niż sza. 

Głos z sa li
Oko ło 20% war to ści ce no wej, ja ką ma my na met ce pły ty CD,

jest to za ro bek uzy ski wa ny przez ar ty stę. Po zo sta łe są to kosz ty
mar ke tin go we, pro mo cji oraz za ro bek wy twór ni mu zycz nej. Pły ty
ni szo wych wy twór ni mu zycz nych lub te, któ re ar ty ści wy da ją sa mi,
są zwy kle znacz nie tań sze, w ce nie 20-30 zł. Na to miast pły ty wy da -
wa ne ko mer cyj nie, przez wiel kie wy twór nie, są za wsze droż sze. 

Bo gu mił Chleb ny
W dzie ciń stwie, kie dy mia łem sie dem lat, po sze dłem z ko le gą

na tzw. ”dzier ża wę” owo ców. W ogród ku mo ich ro dzi ców nie by ło
agre stu. Przy nio słem go więc do do mu od są sia dów, za pa zu chą,.
Oj ciec to za uwa żył i ka zał mi te owo ce za nieść do wła ści cie la i prze -
pro sić. Cho dzi łem dość dłu go do oko ła miesz ka nia tych są sia dów,
ale nie wsze dłem. Wsty dzi łem się. Wró ci łem do do mu i po wie dzia -
łem, że te go nie zro bi łem. Oj ciec ja koś mi wy ba czył, a ja zo sta łem
wy le czo ny z cho dze nia na „dzier ża wę”. 

W la tach sześć dzie sią tych, w zi mę stu le cia by łem w woj sku,
kie dy tem pe ra tu ra się ga ła mi nus 30 stop ni. Wte dy w jed no st ce
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woj sko wej zda rza ły się licz ne kra dzie że czę ści umun du ro wa nia po -
lo we go, któ re sprze da wa no za wód kę oko licz nym chło pom. Któ ryś
z ko le gów przy własz czył so bie mo ja czap kę - usza nkę, a bez ta kiej
czap ki trud no by ło wyjść na ze wnątrz. Po sze dłem więc do sze fa
kom pa nii i za mel do wa łem mu o tym, co się sta ło; ten przy dzie lił
mi no wą, ale ka zał za pła cić. Za dru gim ra zem by ło to sa mo z rę ka -
wi ca mi. W koń cu do sze dłem do wnio sku, że tak się nie da żyć
i póź niej sta ra łem się do syć sku tecz nie, że by ta kie zda rze nia nie
mia ły miej sca. 

W jed nej z ksią żek au tor stwa księ dza prze czy ta łem: „każ dy za -
ro bek cu dzym kosz tem jest na ru sze niem siód me go przy ka za nia”.
Bu dzi to mo ją wąt pli wość, bo jak w ta kim ra zie mo że my żyć z han -
dlu. Ku pu je my po niż szej ce nie, aby sprze dać po naj wyż szej z moż -
li wych. 

Jesz cze chcę po ru szyć spra wę uni ka nia pła ce nia po dat ków. Sam
je stem eme ry tem i pła cę na leż ne po dat ki, ale wi dzę uspra wie dli -
wie nie dla lu dzi, któ rzy uni ka ją ich pła ce nia, gdyż za bie ra ją im
czę sto zna czą cy pro cent pen sji, pod czas gdy wia do mo, że są w Pol -
sce du że pod mio ty go spo dar cze uni ka ją ce sku tecz nie pła ce nia ja -
kich kol wiek po dat ków. 

An drzej Do wgiał ło
Jak wi dać z po wyż szych wy po wie dzi, za cho wa nie siód me go

przy ka za nia wy ma ga nie kie dy he ro izmu. Nie zga dzam się jed nak
z po tę pie niem go dzi we go za rob ku w han dlu (nie mó wię tu o spe -
ku la cji czy li chwie), gdyż jest to wy nik umo wy spo łecz nej – za pła -
ty za usłu gę. W spra wie trze ciej, czy li uni ka nia pła ce nia po dat ków,
każ dy ma moż ność wpły wa nia na zmia nę pra wa, na to miast nie jest
upraw nio ny do je go ła ma nia. Przy wy mie rza niu so bie sa me mu
spra wie dli wo ści bar dzo ła two moż na prze kro czyć gra ni ce mo ral ne. 

An drzej Sko czek
Jak du że trud no ści spra wia nam in ter pre ta cja siód me go przy -

ka za nia, po dam na przy kła dzie. Kie dyś w więk szym gro nie uczest -
ni czy li śmy w dys ku sji na te mat pła ce nia czy nie pła ce nia abo na -
men tu ra dio wo -t el ew izy jn ego. Ku na sze mu zdu mie niu, ro dzi ny
wy da wa ło by się głę bo ko ka to lic kie, któ rych dzie ci słu żą do Mszy
świę tej, uczest ni czą w ru chu oa zo wym i wspól nie piel grzy mu ją
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w sierp niu do Mat ki Bo żej Ja sno gór skiej, nie pła cą abo na men tu, bo
uwa ża ją, że pań stwo krad nie, a te le wi zja mó wi nie praw dę. Na na szą
uwa gę, że jest to chy ba nie zgod ne z siód mym przy ka za niem,
a prze cież gdy nie chce my pła cić abo na men tu, ma my pra wo go wy -
po wie dzieć i nie ko rzy stać z ra dia czy te le wi zji, spo tka li śmy się
z agre sją z ich stro ny. By li śmy tym zdu mie ni. 

Po dam dru gi przy kład. W na szym do mu jest ochro na. Za tą
ochro nę miesz kań cy sa mi pła cą. Ci, któ rych nie stać, pła cą tyl ko
część. To jest zro zu mia łe. Na to miast są rów nież ta cy miesz kań cy,
któ rych stać na peł ną opła tę, ale nie pła cą. Jest to też for ma kra -
dzie ży. 

Jesz cze je den przy kład. W au to bu sie je dzie pa ni z pierw szą gru -
pą in wa lidz ką. Na le ży się jej jaz da bez bi le tu, a rów nież opie ka oso -
by dru giej, któ ra też mo że je chać bez bi le tu. Wsia da na ko lej nym
przy stan ku dru ga pa ni: ”O dzień do bry, pa ni He niu. Je dzie pa ni sa -
ma?” ”Tak, ja dę dzi siaj sa ma”. ”O to świet nie, nie ska su ję bi le tu.
Bę dę pa ni ochro ną. W ra zie cze go, gdy przyj dzie kon tro ler, to pa ni
po świad czy, że ja się pa nią opie ku ję.” Jest to wy raź ne omi nię cie
siód me go przy ka za nia. Wpraw dzie zgod nie z pra wem, ale czy zgod -
nie z wła snym su mie niem. Chy ba nie. Na tych przy kła dach wi dać,
ja ką wa gę ma wraż li wość su mie nia, któ rą trze ba sta le kształ to wać.
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Fot. 40. Andrzej Skoczek z żoną Elżbietą
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Ks. Piotr Hart kie wicz 
Chcę po ru szyć jesz cze jed ną waż ną kwe stię, zwią za ną z te ma -

tem za dość uczy nie nia za kra dzież. W ak cie do brej spo wie dzi mie -
ści się pięć wa run ków. Pią ty wa ru nek to ”za dość uczy nie nie Pa nu
Bo gu i bliź nim”. Na czym to za dość uczy nie nie mia ło by po le gać?
W aspek cie siód me go przy ka za nia po pro stu cho dzi o to, że by od -
dać. Świa dec two Pa na Chleb ne go o swo im ta cie i na ka zie od da nia
te go skra dzio ne go agre stu jest przy kła dem pięk nej lek cji uze -
wnętrz nia nia za sad zwią za nych z przy ka za niem ”nie krad nij”.
Czło wiek mu si po nieść kon se kwen cje swo je go czy nu. 

Pa mię tam po dob ny epi zod z wła sne go ży cia. Mia łem chy ba
wte dy wię cej niż sie dem lat, więc nie by ła to już ”kra dzież in fan tyl -
na”. Ukra dłem ba ton w skle pie, do dziś nie wiem, dla cze go ukra -
dłem. Ukra dłem i zo sta łem przy ła pa ny przez kie row nicz kę skle pu,
któ ra by ła zna jo mą mo je go ta ty. Mój wstyd pa mię tam do dzi siaj.
Wzię ła mnie na za ple cze, obie ca ła, że po wie ta cie, a w roz mo wie ze
mną uży ła ta kie go ar gu men tu: ”że ta ki chło pak, z ta kie go do mu”.
Ten ba ton do dzi siaj mi się ”od bi ja” mo ral nie, ale naj bar dziej za -
pa mię ta łem ten wstyd, któ ry te mu to wa rzy szył. 

Je że li nie po no si my kon se kwen cji na szych za cho wań, je śli prze -
mi ja ją one bez kar nie, są w efek cie utrwa la ne. Nie po nio słem ka ry,
czy li wzmac niam mo je za cho wa nie, że by po peł nić to ko lej ny raz
i jesz cze ko lej ny raz. To za dość uczy nie nie jest nie zwy kle istot ne, że -
by mieć świa do mość te go, że trze ba od dać, że trze ba się przy zna wać,
że trze ba się wsty dzić. Czę sto nie jest to ła twe, ale w tym jest chy ba
wiel kość czło wie ka, je śli umie się przy znać i od czu wa wstyd.

Ma ria Rot kiel
Bar dzo mi się po do ba to, co pań stwo mó wi cie o za cho wa niach

ro dzi ców. Naj lep szą me to dą jest po ka za nie dziec ku kon se kwen cji
je go czy nu. Je że li dziec ko po wy tłu ma cze niu, co zro bi ło złe go, bę -
dzie mu sia ło skon tak to wać się z oso bą, któ rej tą kra dzie żą wy rzą -
dzi ło szko dę lub przy krość, po zna w ten spo sób kon se kwen cje, któ -
re mu si po nieść. Waż ną kon se kwen cją jest wstyd, gdy mu si pójść,
aby od nieść skra dzio ną rzecz i prze pro sić To jest naj lep sza na uka,
któ ra po zwa la kształ to wać się su mie niu. Na to miast ka ra w po sta ci
krzy ku czy po wie dze nia ka te go rycz nie ”nie wol no”, bez wy ja śnie -
nia dla cze go, lub ka ra fi zycz na czę sto nie speł nia ją swo jej ro li. Wy -
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ja śnie nie mu si być rów nież do pa so wa ne do wie ku dziec ka. Je że li
kil ku let nie mu dziec ku po wie my ”nie wol no kraść”, ono te go nie
zro zu mie. Mo że pró bo wać za sy mi lo wać sa mo zna cze nie sło wa ”nie
wol no”, ale za tym nie idzie zro zu mie nie. 

To masz Ja nus (stu dent) 
Pa rę dni te mu prze czy ta łem w In ter ne cie, że chło piec w szko le

(w gim na zjum lub pod sta wów ce) po psuł mo ni tor i miał na dru gi
dzień przyjść z ta tą do szko ły, ale już nie przy szedł, bo ma ma go
zna la zła po wie szo ne go na stry chu. Po pro stu chło pak się po wie sił
ze stra chu. Nic wię cej nie wia do mo. Moż na tyl ko przy pusz czać, że
uru cho mi ły się ja kieś ogrom ne emo cje w tym chłop cu, że je że li ta -
ta się do wie, to go zbi je, za mknie w ko mór ce al bo zro bi jesz cze coś
gor sze go. Trud no wie dzieć, mo że rów nież dy rek tor ka szko ły al bo
na uczy ciel ka po wie dzia ły chłop cu coś ta kie go, że przy szedł ze stre -
so wa ny do do mu, pe łen stra chu. Mi mo że wie le nie wia do mo, moż -
na są dzić, że gdy by ro dzi ce po roz ma wia li spo koj nie z chłop cem
i po mo gli mu w zna le zie niu wyj ścia z sy tu acji, to do tra ge dii by
pew nie nie do szło. 

Ko lej na spra wa to kra dzież dóbr nie ma te rial nych. Sły sza łem,
że przed pa ro ma dnia mi we szła usta wa czy roz po rzą dze nie w pra -
wie wło skim, że dys try bu cja pli ków uwa ża nych do tych czas za pi -
rac kie, któ re są wy ko rzy sty wa ne do na uki i edu ka cji, bę dzie do -
zwo lo na. Jest to dla mnie nie w po rząd ku. Wy glą da na to, że aby za -
tu szo wać spra wę, z któ rą pań stwo so bie nie ra dzi, wy da je się od po -
wied nią usta wę czy roz po rzą dze nie. Moż na są dzić, że roz pocz ną
one fa lę krę tactw i ma tactw. Wszyst ko bę dzie łą czo ne z ka te go rią
na uki i edu ka cji, że by jak naj więk sze pie nią dze na tym zbić i że by
nie by ło to ści ga ne pra wem. Uwa żam, że w sen sie pra wa na tu ral ne -
go, któ re nas po win no obo wią zy wać, ko pio wa nie czy ichś płyt jest
nie mo ral ne i jest da lej kra dzie żą. 

Po dob ne do świad cze nie do te go, o któ rym Ksiądz mó wił, mia -
łem w wie ku kil ku na stu lat. Dzię ki po dej ściu mo ich ro dzi ców po
tej spra wie skoń czy ły się mo je za pę dy do kra dzie ży. Po mo gli mi
wte dy, lecz rów nież po ka za li mi, co sta nie się, je że li zro bię to jesz -
cze raz. Oni mi już dru gi raz nie po mo gą. 

Odpowiedzi III:Odpowiedzi III.qxd  2009-01-09  10:08  Strona 130



Ks. Piotr Hart kie wicz 
Na wią zu jąc do hi sto rii chłop ca po da nej w In ter ne cie, przy czy -

ny za ist nia łej tra ge dii, przy naj mniej jak wy ni ka z mo ich ob ser wa -
cji po rad nia nych, są czę sto zde cy do wa nie głęb sze. Naj pro ściej jest
my śleć, że po peł nił sa mo bój stwo dla te go, że znisz czył mo ni tor
i bał się ka ry. 

An drzej Do wgiał ło
Nie za leż nie od przy czyn tra ge dii, gdy by jed nak chło piec zna lazł

w do mu po moc i życz li wość, do sa mo bój stwa pew nie by nie do szło.

Pa weł Adam Pio tro wicz
Chciał bym na wią zać do sze ro kie go ro zu mie nia kra dzie ży, o któ -

rym wspo mi na ła na po cząt ku pa ni Ma ria. Mó wi ła pa ni o kra dzie ży
god no ści, kra dzie ży spo ko ju, kra dzie ży zdro wia. Za sta na wiam się,
czy na zy wa nie każ de go wy kro cze nia kra dzie żą nie roz my wa te go
po ję cia. Ta kie sze ro kie sto so wa nie po ję cia “kra dzie ży”osła bia mo -
im zda niem na szą wraż li wość na rze czy, któ re fak tycz nie są kra dzie -
żą. To nie zna czy, że za cho wa nia, o któ rych mó wi li śmy, są do bre,
ale chy ba nie wszyst kie moż na na zwać kra dzie żą.
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Fot. 41. Pa weł Adam Pio tro wicz
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Ma ria Rot kiel
Trud no zgo dzić mi się z Pa nem. Mo im zda niem, w dzi siej szym

świe cie pro blem kra dzie ży jest co raz bar dziej zło żo ny i wie lo płasz -
czy zno wy. Bro ni ła bym zda nia, że na przy kład okra dze nie ko goś
z je go god no ści jest kra dzie żą. Uwa żam, że dys ku sja nad za kre sem
po ję cia kra dzie ży pro wa dzi do bu do wa nia in te li gen cji du cho wej,
czy ina czej mó wiąc – wraż li wo ści su mie nia, co jest nie zbęd ne, aby
za rów no kształ to wać sie bie, jak i uczyć in nych sze ro ko po ję tej mo -
ral no ści. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Pra cu ję w ośrod ku te ra pii dla uza leż nio nych nar ko ma nów,

gdzie pra wie wszy scy by li zło dzie ja mi, po nie waż na pew nym eta pie
swo je go uza leż nie nia mu sie li się gać do ta kich środ ków, ja kim jest
kra dzież, że by zdo być nar ko ty ki. Każ dy ma za so bą epi zod kra -
dzie ży, mniej szej lub więk szej, zor ga ni zo wa nej lub nie zor ga ni zo -
wa nej. Jed nym z głów nych po stu la tów te ra pii uza leż nio nych jest
ucze nie uczci wo ści i w ośrod ku eg ze kwu je my uczci wość, któ ra mu -
si być nie ska zi tel na. Nie daw no do szli śmy do wnio sku, że uczy my
ich w trak cie te ra pii po sta wy, któ ra nie jest do zre ali zo wa nia w ich
świe cie ze wnętrz nym. Oczy wi ście ma my swo je za ło że nia, że po
tym, jak oni przez wie le, wie le lat ży li bez żad nych za sad, to te raz
trze ba wy ostrzyć im wy ma ga nia, aby mie li moż ność zła pać śro dek
rów no wa gi. Kie dy spo ty ka my się ze star szy mi pa cjen ta mi, któ rzy
skoń czy li już te ra pię i od wie dza ją nas, dzie ląc się do świad cze nia mi
z ży cia w świe cie, mó wią: „nie da się tak żyć, jak wy nas uczy li ście”. 

To masz Ja nus (stu dent) 
Czy to nie ozna cza ne ga cji wszyst kich za sad? 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Sta ra my się że by tak nie by ło, że by po dzia ły nie by ły skraj ne,

bia ło -cza rne. Wszyst ko jest bia łe al bo wszyst ko jest czar ne. W rze -
czy wi sto ści ist nie je mar gi nes ta kich rze czy, któ re są sza re i my czę -
sto po ru sza my się w tej sza ro ści. Dru gą stro ną przy ka za nia „nie
krad nij” jest po pro stu: je stem uczci wy. Czy moż na być w 100%
uczci wym w dzi siej szym świe cie i ja ki sam je stem? Jest to py ta nie,
któ re sta je przed każ dym z nas. 
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Bog dan Mo tel ski
Pod osło ną na szej cy wi li za cji i pań stwa (nie tyl ko pol skie go) ge -

ne ro wa ne są nie uczci we za cho wa nia. Mó wi się „opła ta” za ra dio
i te le wi zję, nie na zy wa jąc te go po dat kiem. Ktoś, kto oglą da pu -
blicz ną te le wi zję i słu cha ra dia, ale nie chce za nie pła cić, znaj du je
róż ne wy tłu ma cze nia. Gdy by jed nak abo na ment na zwać po dat -
kiem, by ło by wia do mo, że nie za leż nie od te go, czy oglą dasz, czy
nie, pła cisz i ko niec. 

In ny przy kład. W cza sie za bo rów okra da nie za bor ców by ło
cno tą, w cza sie woj ny okra da nie pań stwa hi tle row skie go by ło cno -
tą, a po woj nie okra da nie pań stwa ko mu ni stycz ne go, uza leż nio ne -
go od Związ ku Ra dziec kie go, też by ło cno tą, no bo szyb ciej skoń -
czy się ta nie wo la. I te raz po tych set kach lat da lej ist nie je przy zwo -
le nie spo łecz ne na okra da nie lu dzi, na przy kład, z cza su. Pra co -
daw ca za trud nia lu dzi po go dzi nach i za to nie pła ci, czy li krad nie
czy jąś pra cę, czyjś czas. Ta kie przy kła dy moż na by mno żyć i mno -
żyć. 

Ma my ogrom ne za da nie do speł nie nia. Trze ba bu do wać doj rza -
łość mo ral ną każ de go czło wie ka. Na le ży się za sta na wiać, w ja ki
spo sób spo łe czeń stwo, wła dza pań stwo wa, ro dzi ce, szko ła itd. ma
to zro bić. Jest to jed nak ab so lut ny, pierw szo pla no wy cel. 

Nie pła ce nie po dat ków na zy wa się oszu stwem po dat ko wym.
Oszu stwo, czy li kłam stwo. Kłam stwo wiec idzie w pa rze z kra dzie -
żą. Je że li czło wiek ma moc ne pod sta wy mo ral ne, to te za cho wa nia
nie bę dą mia ły miej sca. Dziś pro po nu je się, aby dzie ci szły do szko -
ły w wie ku sze ściu lat, a nie sied miu. Bę dzie jesz cze mniej cza su,
że by wy kształ cić doj rza łość mo ral ną, wła ści wą dla te go wie ku
i krót szy bę dzie po zy tyw ny wpływ ro dzi ców i ro dzi ny. Lu dzie nie -
doj rza li mo ral nie, nie za leż nie od wie ku są szcze gól nie po dat ni na
wszel kie uza leż nie nia. Pra ca na rzecz doj rza ło ści mo ral nej spo łe -
czeń stwa to mu si być, mo im zda niem, nasz głów ny cel. 

Głos z sa li
Przy cho dzi mi na myśl słyn na po wieść Vic to ra Hu go „Nędz ni -

cy” i kwe stia tzw. krom ki chle ba – przy pa dek głod ne go, któ ry
ukradł po to, aby prze żyć. Spra wa in ten cji czy nu wy da je się tu być
klu czo wa. 

Na wią żę jesz cze do abo na men tu te le wi zyj ne go. Ja sam nie po -
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sia dam te le wi zo ra, nie oglą dam i nie pła cę. Pań stwo nie ma w tym
przy pad ku pra wa, że by mnie zmu sić do pła ce nia abo na men tu.
Kon sty tu cja Rze czy po spo li tej Pol skiej ja sno de fi niu je, ja kie obo -
wiąz ki ma oby wa tel wo bec pań stwa i ja kie pań stwo wo bec oby wa -
te la. Da je nam to od po wiedź, co w ży ciu spo łecz nym, przy naj mniej
na ba zie pra wa sta no wio ne go, jest kra dzie żą, a co nią nie jest. Po -
czu cie mo ral no ści na to miast wy da je się być spra wą in dy wi du al ną
i ja ko ta kie po win no być roz pa try wa ne. Któ ryś z teo re ty ków my śli
po li tycz nej mó wił, że je że li bę dzie my chcie li na si łę umo ral nić ca -
łe spo łe czeń stwo, to jest to naj krót sza dro ga do to ta li ta ry zmu. 

Ks. Piotr Hart kie wicz 
Pan po wie dział, że in ten cja uspra wie dli wia czyn. W teo lo gii

mo ral nej jed nak go nie uspra wie dli wia. Mo że ewen tu al nie zmniej -
szyć je go wa gę, od po wie dzial ność mo ral ną, ale nie zmie nia obiek -
tyw nie te go czy nu. 

Głos z sa li
Ale tłu ma czy. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Je śli ktoś za bi je z do bry mi in ten cja mi, też za bi je. Czyn się nie

zmie nia ze wzglę du na to, ja kie by ły in ten cje. Zmniej sza się od po -
wie dzial ność mo ral na, ale nie zmie nia to sa me go czy nu. Je śli ktoś
ukradł, bo był głod ny, to też jest zło dzie jem, też po peł nij czyn, któ -
ry jest kra dzie żą. Tyl ko od po wie dzial ność mo ral na mo że być
mniej sza, a sank cje du cho we, któ re po grze chu się po no si, mu szą
być pro por cjo nal ne do wa gi czy nu. In ten cja mo że zmniej szać lub
zwięk szać wa gę czy nu. In ten cja mo że spra wić, że czyn obiek tyw nie
uwa ża ny za grzech cięż ki mo że być grze chem lek kim al bo w pew -
nych oko licz no ściach mo że nie być uzna wa ny za grzech. Na przy -
kład, coś, co obiek tyw nie jest grze chem, u oso by uza leż nio nej bę -
dzie ją mo ral nie uspra wie dli wia ło, cho ciaż obiek tyw nie po peł ni ła
ona ten sam czyn. 

Ur szu la Kos sow ska -C ezak
Kra dzież jest dla każ de go zu peł nie oczy wi stym sło wem, któ re

ozna cza przy własz cze nie so bie cu dzej wła sno ści ma te rial nej,
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przed mio tu fi zycz ne go czy pie nię dzy; ewen tu al nie czy nie nie ja kiś

”ma chlo jek” fi nan so wych, ty pu oszu ki wa nia na po dat kach. Na to -
miast w za łą czo nych cy ta tach prze czy ta łam, że po ję cie kra dzie ży
do ty czy rów nież przed mio tów nie ma te rial nych. Przy kła dem mo że
być pla giat, któ ry jest oczy wi stą kra dzie żą cu dzej pra cy. Wy po wie -
dzi pań stwa bar dzo wy raź nie mi uświa do mi ły, że je że li po ję cie kra -
dzie ży roz sze rzy my za bar dzo, to w grun cie rze czy zmniej szy my
ran gę te go sło wa w od nie sie niu do je go zna cze nia pod sta wo we go.
Rów no cze śnie je że li zgo dzi my się, że kra dzież od no si się przede
wszyst kim do rze czy ma te rial nych, to zgu bi my ogrom ną sfe rę rze -
czy nie ma te rial nych. 

Po słu żę się tu taj dwo ma świa dec twa mi. Na jed nej z kon fe ren -
cji, pod czas prze rwy po dzie li łam się swo imi uwa ga mi z pew ną pa -
nią. Ja kież by ło mo je zdzi wie nie, kie dy po go dzi nie, gdy od by wa ła
się ogól na dys ku sja, ta oso ba pod nio sła rę kę i po wie dzia ła wszyst -
ko to, co usły sza ła ode mnie, oczy wi ście ja ko swo je wła sne prze my -
śle nia. Nie czu łam się wów czas kom for to wo, cho ciaż zwa żyw szy, że
ta pa ni by ła na wyż szym szcze blu na uko wym niż ja, mo głam po -
czuć się do war to ścio wa na. 

Dru gie świa dec two jest na stę pu ją ce. Wra ca łam ob ła do wa na za -
ku pa mi. Spie szy łam się do do mu. Zła pa ła mnie są siad ka, któ ra za -
czę ła opo wia dać w spo sób nie prze rwa ny o do zor cach, są sia dach
i wszyst kich zna nych jej plot kach, tak że przez go dzi nę nie by łam
w sta nie się jej wy rwać, mi mo że wie lo krot nie nad mie nia łam, że
prze pra szam, ale mu szę już iść. W koń cu ode szłam wście kła, bo
ona ukra dła mi go dzi nę, któ ra by ła mi po trzeb na na coś in ne go.
Czy to by ła kra dzież? Otóż przy cho dzi mi na myśl, że moż na by
zro bić ta kie roz gra ni cze nie: to, co jest kra dzie żą w zna cze niu za -
sad ni czym, jest kwe stią uczci wo ści, na to miast te po zo sta łe sy tu acje
są kwe stią przy zwo ito ści. Mo gą one jed nak uczy nić czło wie ko wi
więk szą szko dę niż utra ta cze goś ma te rial ne go. 

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Chy ba dwa la ta te mu by łam po pro szo na przez Ja na Po spie szal -

skie go do te le wi zyj nej dys ku sji na te mat uczci wo ści i pla gia tów
w na uce i edu ka cji. Nie sa mo wi tym za sko cze niem by ło dla mnie to,
że ko ło mnie sie dział mło dy czło wiek, któ ry mó wił, ab so lut nie się
nie krę pu jąc, że on pi sze pra ce se mi na ryj ne, li cen cjac kie czy ma gi -
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ster skie na za mó wie nie. Rów no cze śnie by ła pa ni, któ ra to sa mo mó -
wi ła, ale nie chcia ła po ka zać swo jej twa rzy i wy stę po wa ła za ekra -
nem. Ten sie dzą cy ko ło mnie czło wiek wy raź nie się nie wsty dził te -
go, co ro bi. Po my śla łam so bie: ja ka jest wraż li wość je go su mie nia?
Jak róż ne mo gą być su mie nia? Czy to spra wa wy cho wa nia, świa dec -
twa ro dzi ców, a mo że wpły wu śro do wi ska, w któ rym funk cjo nu je?

Nie uczci wych na pew no w du żym stop niu stwa rza sy tu acja. Po -
wiem o tym na zna nych mi przy kła dach. Wy dzia ły Pra wa na uni -
wer sy te tach (nie tyl ko na Uni wer sy te cie War szaw skim) przyj mu ją
od wie lu set na wet do pa ru ty się cy stu den tów. Na jed ne go pra cow ni -
ka na uko wo -d yda ktyc zn ego upo waż nio ne go do pro wa dze nia prac
ma gi ster skich mo że przy pa dać na wet po nad stu stu den tów. Czy jest
moż li we, aby w tej sy tu acji pra ce by ły wła ści wie kon tro lo wa ne
przez opie ku nów? Czy ta ka sy tu acja nie ro dzi moż li wo ści, nie uła -
twia ku po wa nia go to wych prac? Mo ją zgro zę bu dzą pro po zy cje ta -
kich usług po ja wia ją ce się na Uni wer sy te cie w oko li cy ta blic ogło -
sze nio wych. Wy cho dząc z Uni wer sy te tu bra mą głów ną sły szę czę -
sto roz mo wy stu den tów Pra wa, któ rzy skar żą się, że od da li pra cę
ma gi ster ską pro mo to ro wi, ale on na wet do niej nie zaj rzał. Przy -
pusz czal nie nie jest to fi zycz nie moż li we, je że li ma ich kil ka dzie siąt.

Prze ciw nie, wy dzia ły śred niej wiel ko ści, ja kim jest na przy kład
Wy dział Geo gra fii na Uni wer sy te cie War szaw skim, nie stwa rza ją
moż li wo ści dla nie uczci wych za cho wań. Oso ba pro wa dzą ca pra ce
ma gi ster skie ma ich za le d wie pa rę na ro ku i po stęp w pi sa niu pra -
cy kon tro lu je na bie żą co. Po dob ną sy tu ację ob ser wu je się w uczel -
niach nie pu blicz nych. Cho ro ba pla gia tów nie do ty ka na ogół ma -
łych uczel ni, w prze ci wień stwie do du żych, na któ rych są bar dzo
licz ne rocz ni ki, a sto sun ko wo ma ła licz ba osób upo waż nio nych do
pro wa dze nia prac ma gi ster skich. Pro gram „Pla giat”, sto so wa ny do
kon tro li prac, nie ste ty nie za stę pu je bez po śred nie go kon tak tu
z opie ku nem i je go kon tro li. 

Jo lan ta Woź niak
Je stem pe da go giem i pra cu ję z mło dzie żą w szko le śred niej. Jest

ona już w wie ku, w któ rym po win na mieć ukształ to wa ny krę go słup
mo ral ny. Nie za wsze jed nak tak jest. Je że li roz ma wia się z ro dzi ca -
mi, to ma ją oni na ogół ja sno wpo jo ne nor my i za sa dy. Nie krad nij,
to jest nie krad nij. Nie ste ty ani ro dzi ce, ani wy cho waw cy klas, ani
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na wet księ ża na lek cjach re li gii nie tłu ma czą te go mło dzie ży w spo -
sób ja sny i zro zu mia ły, opie ra jąc się na przy kła dach z ży cia. 

Bo li mnie jesz cze to, że jak dys ku tu ję z mło dzie żą na te mat kra -
dzie ży i cwa niac twa, spo ty kam się ze zda niem, że jest to do wód na
to, że są przed się bior czy. Ma ją prze cież ta kie przy kła dy w środ kach
ma so we go prze ka zu, mo de lo wa ne przez in ne oso by, a na wet przez
wła snych ro dzi ców. Na stę pu je roz my cie po ję cia kra dzie ży: ”je stem
przed się bior czy, bo so bie zor ga ni zo wa łem coś, z czym in ni ma ją
pro blem”, „mu szę so bie ra dzić w ży ciu”. 

Bra ku je rów nież za dość uczy nie nia za po peł nio ną kra dzież.
Czę sto za dość uczy nie nie bio rą na sie bie ro dzi ce, a głów ny wi no -
waj ca nie po no si żad nych kon se kwen cji, na wet nie mu si się wsty -
dzić, bo wsty dzą się za nie go ro dzi ce. 

Ostat nia spra wa, do któ rej chcia łam na wią zać, to kra dzież ci szy
i spo ko ju. O tym się z dzieć mi i mło dzie żą w ogó le nie roz ma wia.
Oni nie ro zu mie ją, jak waż ny jest od po czy nek dla prze mę czo nych
do ro słych. Czę sto ro dzi ce skar żą się na ego istycz ne za cho wa nie
swo ich po ciech. Chcą choć chwi lę od po cząć po przyj ściu do do mu
z pra cy, a dzie ci te go nie ro zu mie ją i nie sza nu ją. Jest to zwy kły
brak mi ło ści bliź nie go, je że li nie chce my te go na zy wać kra dzie żą. 
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Pa weł Adam Pio tro wicz
Chciał bym zwró cić uwa gę na nie ja sne za pi sy w pol skim pra wie

au tor skim. Otóż ar ty kuł 23 usta wy o pra wie au tor skim i pra wach
po krew nych mó wi, że ma my pra wo wy ko nać ko pię utwo rów, a tak -
że udo stęp nić utwór oso bom, z któ ry mi po zo sta je my w związ ku
oso bi stym, a więc np. to wa rzy skim lub ro dzin nym. Cóż to w prak -
ty ce zna czy? Mo gę sko pio wać pły tę, któ rą ku pi łem, i bez kon se -
kwen cji praw nych dać jej ko pię ko muś, z kim je stem za przy jaź nio -
ny. Pro blem w tym, że sto su jąc za pro po no wa ne na dzi siej szej de ba -
cie ry go ry stycz ne po dej ście do kra dzie ży, ta kie do zwo lo ne pra wem
dzia ła nie uważalibyśmy za kra dzie ż. 

Co wię cej, zgod nie z tą sa mą usta wą utwo ry na uro czy sto ściach
re li gij nych moż na wy ko ny wać nie od płat nie – a więc bez od pro wa -
dza nia tan tiem na rzecz au to rów czy wy ko naw ców. Idąc da lej,
zgod nie z tzw. li cen cją usta wo wą na rzecz bi blio tek, pa ni Rek tor
ma pra wo zro bić ko pie ksią żek z bi blio te ki uczel nia nej, w ce lu
ochro ny lub – uwa ga! – uzu peł nie nia zbio rów. Jest to dzia ła nie do -
pusz czo ne przez pol skie pra wo au tor skie, w któ rym brak za pi su, że
moż na to zro bić je dy nie w przy pad ku, gdy da ne książ ki są nie do -
stęp ne na ryn ku. 

Jak wi dać, po ję cie kra dzie ży w sfe rze nie ma te rial nej jest na -
praw dę bar dzo skom pli ko wa ne i zgo dził bym się z wcze śniej wy po -
wie dzia nym zda niem, że jest to kwe stia bar dziej przy zwo ito ści niż
uczci wo ści. 

Ks. Adam Ze lga
Po wiem ja ko pod su mo wa nie tyl ko jed no zda nie. Ży czę, że by -

ście Pań stwo by li nie tyl ko uczci wi, ale rów nież przy zwo ici, czy li
za cho wy wa li przy ka za nia. Szczęść Bo że. 

Spi sał z na gra nia Łu kasz Bu jak
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Czy potrafimy przyjmować dary 
z wdzięcznością?
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Cy ta ty

Maria Tyfel – „Miłosierdzie przyjmowania” (fragmenty).

Oto od naj młod szych lat uczy my się, że le piej, a w każ dym ra zie
szla chet niej jest da wać, niż brać, prze kra cza jąc tym sa mym gra ni ce
wła sne go ego izmu. To z ca łą pew no ścią wła ści wa po sta wa. Ale jest
jesz cze in ny ro dzaj mi ło ści bliź nie go. To mi ło sier dzie, ja kie łą czy się
z fak tem przyj mo wa nia dóbr – du cho wych i ma te rial nych – ja kie bliź -
ni skła da ją nam w da rze. 

Wiem, „mi ło sier dzie przyj mo wa nia” – to brzmi jak pa ra doks. Ale
czę sto nie do strze ga my tej dru giej, „od wrot nej” stro ny mi ło sier dzia.
W re zul ta cie nie jed no krot nie, po wie lu la tach ży cia, kie dy już w stop -
niu mniej lub bar dziej do sta tecz nym na uczy my się skła dać ofia rę z sie -
bie dla dru gie go czło wie ka, sta je my bez rad ni wo bec in nej wiel kiej ta -
jem ni cy. Nie po tra fi my przy jąć te go, co bliź ni pra gnie nam ofia ro wać.
Czy ni my go przez to nie szczę śli wym lub przy naj mniej mar nu je my
szan sę na uczy nie nie bar dziej szczę śli wym. Sta je my się ni czym ban -
kie rzy skła da ją cy na wy so ko opro cen to wa nych kon tach plon do brych
uczyn ków, a tra cą cy sprzed oczu ich wła ści wy cel – do bro bliź nie go.
A prze cież do bro dru gie go czło wie ka to rów nież je go re ali za cja ja ko
oso by, któ ra czy ni mi ło sier dzie, ofia ro wu je, jest po trzeb na. 

Przyj mu jąc po moc czło wie ka, nie tyl ko po ma ga my mu być do -
brym, słu żyć, ob da ro wy wać so bą. Otwie ra my przed nim tak że dro gę
do zwró ce nia się o po moc do nas. 

/... / Dar jed nak moż na przy jąć w róż ny spo sób. Moż na z pre ten sjo -
nal nym prze ko na niem, że prze cież mi się na le ży, al bo też z po ko rą
i wdzięcz no ścią. A gdy by tak jesz cze spró bo wać przy jąć coś, cze go wca -
le nie chce my, przy jąć jak by wbrew so bie? Nie my ślę tu taj o nie uda -
nym pre zen cie. Ale moż na prze cież na przy kład przy jąć przy jaźń oso -
by, o któ rej bli sko ści wca le nie ma rzy my. Al bo po pro sić o po moc ko -
goś, ko go już daw no umie ści li śmy w szu flad ce pod ty tu łem „zły”, i dać
mu tym sa mym szan sę... 

Spójrz my na przy kład na lu dzi w po de szłym wie ku, tych, któ rzy
nie czu ją się szczę śli wi. Jak że czę sto do skwie ra im /... / nie za spo ko jo na
po trze ba, by móc swo ją obec ność, swo je uczu cie ko muś ofia ro wać; po
pro stu czuć się po trzeb nym. 
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„Je śli cię nie umy ję, nie bę dziesz miał udzia łu ze mną” – to sło wa
Chry stu sa umy wa ją ce go no gi Apo sto łom. /... /Mieć udział w ży ciu Je -
zu sa, być w łącz no ści z Nim i w łącz no ści z dru gim czło wie kiem –
ozna cza w świe tle tych słów prze kra czać ba rie ry wła snej du my, aby po -
wie dzieć dru gie mu „po trze bu ję Cie bie”. Prze stać zgry wać bo ha te ra,
któ ry sam so bie ze wszyst kim po ra dzi. Waż ną przy czy ną na szej nie -
chę ci do przyj mo wa nia jest wła śnie py cha, czy mo że mniej pe jo ra tyw -
nie – nad mier na du ma. Bo aby przy jąć po moc dru gie go czło wie ka, na -
le ża ło by przy znać się, że nie je ste śmy do sko na li i sa mo wy star czal ni;
zgo dzić się, że do do bre go funk cjo no wa nia po trze ba nam czy jejś obec -
no ści. 

War to pod kre ślić, że nie chęć do przyj mo wa nia i da wa nia to w isto -
cie oba wa przed bli sko ścią z in nym czło wie kiem. Na wet je śli da rem
jest tyl ko obec ność czy odro bi na zro zu mie nia, nie raz bo imy się po głę -
bia nia wię zi z in ny mi. By wa, że wo li my nie mieć ni cze go do ofia ro wa -
nia i ni cze go nie po trze bo wać. Nie chce my, by nam dzię ko wa no i uni -
ka my słów wdzięcz no ści. Wo li my „bez piecz niej sze od le gło ści” w kon -
tak tach z ludź mi. „I bądź cie wdzięcz ni” –  za chę ca w Li ście do Ko lo -
san św.  Pa weł. A te go wła śnie nie lu bi my naj bar dziej. 

Wil li Lam bert – „Uko chaj rze czy wi stość” 
(frag ment: Wdzięcz ność). 

„Nie wdzięcz ność jest za pła tą w świe cie” – mó wi sta re przy sło wie
lu do we. Wy ra ża ono nie rzad kie do świad cze nie: przy ja zny gest nie jest
za uwa ża ny, nie dzię ku je się za po dar ki, a dłu go let nia służ ba nie znaj -
du je ani sło wa uzna nia. 

/... /W ludz kim ży ciu ist nie ją przede wszyst kim trzej „za bój cy
wdzięcz no ści”. 

Pierw szym jest du ma, któ ra wie rzy, że wszyst ko mu si sa ma zro bić
i być „so bą” tyl ko wte dy, kie dy sa ma wszyst kie mu po do ła i wszyst ko
je dy nie so bie za wdzię cza. 

Dru gim jest ła twość, z ja ką wszyst ko się przyj mu je; nie uświa da -
mia się już so bie, że zdro wie, uda ne przed się wzię cie, wspa nia ła po go -
da itd. są da ra mi. 

Trze cim „za bój cą wdzięcz no ści” jest fał szy we my śle nie wy ma ga -
nia mi, któ re są dzi, że do wszyst kie go ma pra wo i wy ma ga te go, co mo -
że być je dy nie da ro wa ne. 
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Nie wdzięcz ny czło wiek jest czło wie kiem bied nym i sa mot nym.
W po wie ści „Nie obie cy wa łam ci ró ża ne go ogro du” Han nah Gre en,
cięż ko cho ra psy chicz nie ko bie ta, opi su je świat obłę du, w ja kim ży je.
W świe cie tym nie ist nie je sło wo „dzię ku ję”. Gdy by ist nia ło, ciem ni ca
du cho wa opi sa na ja ko pie kło izo la cji mo gła by być otwar ta jak przez ta -
jem ni cze „se za mie, otwórz się”: dzię ko wa nie jest mo stem od czło wie -
ka do czło wie ka – da ru je ono wza jem ne przy na leż no ści. 

S. Do mi ni ka Steć (ZSJM) – „Sztu ka wdzięcz no ści” (frag ment) 

Ks. So poć ko utoż sa mia sło wo „wdzięcz ność” ze sło wem „mi łość”.
Uwa ża, że obok przy ka za nia „bę dziesz mi ło wał Pa na Bo ga two je go”,
na le ży po sta wić „bę dziesz wdzięcz ny Bo gu Two je mu za Mi ło sier dzie,
któ re na każ dym kro ku z Je go rę ki od bie rasz”. 

Z dru giej stro ny Ks. M. So poć ko bar dzo ostro okre śla po sta wę nie -
wdzięcz no ści. „To jest zbrod nia ohyd na – pi sze – któ rej urą ga ją zwie -
rzę ta. Bo wół po zna je swe go wła ści cie la, koń żłób Pa na swo je go, pies
za odro bi nę chle ba przy wią zu je się bar dzo do lu dzi – ja kimż wsty dem
wi nien okryć się czło wiek za po mi na ją cy o do bro dziej stwach Bo żych!
A jed nak ta zbrod nia jest dziś po spo li tą na świe cie. Ileż znaj dzie my lu -
dzi, któ rzy bio rąc da ry, za po mi na ją o daw cy, któ rzy ani ser cem, ani
uczyn kiem nie dzię ku ją Bo gu za Mi ło sier dzie. Ich po sił kom nie to wa -
rzy szy mo dli twa; ich po wo dze nie nie zwra ca oczu dzięk czyn nych ku
nie bu – sło wem tak po stę pu ją, jak by żad nych dłu gów wzglę dem Bo ga
nie mie li” . 
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KON WER SA TO RIUM XXII (15 MARCA 2008) 

„Czy po tra fi my przyj mo wać da ry z wdzięcz no ścią?” 

pro wa dzą cy: Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło 
(rek tor Szko ły Wyż szej Przy mie rza Ro dzin), 

Grze gorz Gru ca (czło nek PSF), ks. Piotr Hart kie wicz 
(psy cho log). 

Elż bie ta My ciel ska-Do wgiał ło
Za rów no da wać, jak i przyj mo wać da ry na le ży z ogrom nym wy -

czu ciem i de li kat no ścią. Oczy wi ście ob da ro wy wa nie dru gie go czło -
wie ka jest znacz nie ła twiej sze niż przyj mo wa nie od nie go da ru.
Ob ser wu jąc re ak cję oso by, któ rą ob da ro wu je my, i na sze ocze ki wa -
nia w sto sun ku do niej, sa mi uczy my się przyj mo wa nia. 

Grze gorz Gru ca 
Od pięt na stu lat zaj mu ję się pro fe sjo nal nie zbie ra niem i prze -

ka zy wa niem wszel kie go ro dza ju dóbr, da ro wizn, środ ków. Ob ser -
wu ję w ostat nich la tach po zy tyw ną ewo lu cję w Pol sce w pod cho -
dze niu do pro ble mu da ro wizn. Lu dzie za czę li do ce niać moż li wość
dzie le nia się i prze ka zy wa nia cze goś dru gie mu czło wie ko wi. Na za -
cho dzie Eu ro py ist nie je od wie lu lat coś, co na zy wa się fi lo zo fią da -
wa nia, po le ga ją ca na wska za niu spo so bów umie jęt ne go da wa nia.
Już od daw na za uwa żo no, że da jąc w spo sób nie umie jęt ny, moż na
zra nić i upo ko rzyć oso bę, któ ra jest ob da ro wy wa na. 

Ob ser wu ję sy tu acje kry zy so we, jak w Pol sce po po wo dziach, czy
na Sri Lan ce po tsu na mi, kie dy lu dzie nie ma ją pod sta wo wych
środ ków do ży cia i tra cą czę sto ca ły do ro bek. Gdy przy jeż dża my, to
za sta je my sy tu ację, kie dy lu dzie po zo sta ją bez ni cze go. Re ak cje ich
są bar dzo róż ne, od roz pa czy po bez na dziej ną ak cep ta cję sta nu,
w któ rym się zna leź li. Ob ser wu ję też stro nę da ją cą. Bar dzo waż ne
jest, aby udzie la na po moc by ła wła ści wa i w naj lep szy spo sób udzie -
la na. 

Nie ste ty zda rza się, jak to mia ło miej sce w Pol sce po po wo dzi,
że lu dzie, jak ja to na zy wam, „czy ści li” so bie su mie nia, da jąc uży -
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wa ną odzież lub zby wa ją ce sprzę ty go spo dar stwa do mo we go. Aku -
rat nie to by ło wte dy naj bar dziej po trzeb ne. 

Pro szę so bie wy obra zić sy tu ację, że po wódź za la ła nam dom czy
miesz ka nie, że stra ci li śmy ca ły do by tek, a ktoś nam przy wo zi uży -
wa ną odzież, któ ra jesz cze do dat ko wo jest brud na, a nam w da nej
chwi li naj bar dziej po trzeb na jest wo da pit na, wo da do go spo dar -
stwa do mo we go i do ką pie li oraz wspar cie fi nan so we. Kul tu ra po -
mo cy w Pol sce w cią gu ostat nich pięt na stu lat ewo lu uje i co raz wię -
cej lu dzi świa do mie po ma ga in nym i pró bu je się do wie dzieć, w ja -
ki spo sób ta po moc zo sta nie do star czo na. 

Ko lej nym cie ka wym roz dzia łem jest wdzięcz ność in sty tu cjo -
nal na. Zwra ca ją się do nas wszel kie go ro dza ju in sty tu cje, cza sa mi
ko ściel ne, cza sa mi świec kie i są ca łe tech ni ki, któ re mó wią, jak na -
le ży pro sić i do ko go na le ży do trzeć. Ame ry ka nie wy li czy li ska lę,
o ja ki da tek na le ży pro sić i w ja ki spo sób na le ży pro sić. W ślad za
tym idzie ca łe oprzy rzą do wa nie do ty czą ce wdzięcz no ści. Pa rę lat
te mu by łem na tar gach fun dri sin go wych w Atlan cie. Mie ści ły się
one w ha li o wiel ko ści dwóch bo isk do pił ki noż nej, któ ra wy peł -
nio na by ła fir ma mi i in sty tu cja mi, któ re spe cja li zo wa ły się
w dwóch ele men tach: jak sku tecz nie po pro sić o da ro wi znę oraz jak
w spo sób sku tecz ny po dzię ko wać. Te po dzię ko wa nia mo gą mieć
roz ma ity kształt, od za wie szek ma gne tycz nych na lo dów kę po mar -
mu ro we plan sze, któ re wie sza się w ho lach in sty tu cji zbie ra ją cych
mi lio ny do la rów na swo je funk cjo no wa nie. Są to uni wer sy te ty, in -
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sty tu ty ba daw cze czy kli ni ki me dycz ne, któ re w spo sób cią gły wy -
cią ga ją rę kę do dar czyń ców i pro szą. 

Ame ry ka nie zmie rzy li, że aby po dzię ko wa nie by ło sku tecz ne,
to po win no na stą pić nie na tych miast, czy li w cią gu jed ne go, dwóch
dni od otrzy ma nia prze le wu czy cze ku. Stwier dzo no, że ta kie au to -
ma tycz ne po dzię ko wa nie, któ re na stę pu je za raz po otrzy ma niu da -
ro wi zny, jest ma ło sku tecz ne, po nie waż dar czyń ca do cho dzi do
wnio sku, że jest ono au to ma tycz ne; do sta li pie nią dze, pod no szą te -
le fon i dzwo nią z po dzię ko wa nia mi. Na le ży to zro bić nie co póź niej,
do ty go dnia od mo men tu otrzy ma nia da ro wi zny. Rów no cze śnie
w tym po dzię ko wa niu po win na być za war ta in for ma cja, w ja ki spo -
sób wy ko rzy sta no te pie nią dze. I to jest we dług ba da czy klu czo wy
ele ment. Więk szość lu dzi da ją cych pie nią dze chce wie dzieć, co się
z ni mi sta nie i w ja ki spo sób zo sta ną wy ko rzy sta ne. Ma ją też na -
dzie ję, że to bę dzie efek tyw na me to da. 

Bar dzo do brze jest też mó wić, co zmie nią ofia ro wa ne pie nią dze.
Nie mó wić o wiel ko ści su my, ale o zmia nie, ja ką te pie nią dze przy -
no szą. Z pol skie go po dwór ka do brym przy kła dem jest w ra mach
ak cji „Pa ja cyk” mó wić, że je den obiad kosz tu je 2,5 zł, to wte dy
w spo sób pla stycz ny mo że my so bie wy obra zić, na ile obia dów prze -
ło ży się na sza da ro wi zna. W dzię ko wa niu waż ne jest też, aby po tra -
fić po ka zać war tość tej da ro wi zny, prze li cza jąc ją na ja kąś kon kret -
ną zmia nę spo łecz ną czy po moc w okre ślo nej dzie dzi nie. 

Do brą me to dą po dzię ko wa nia jest pu bli ko wa nie li sty dar czyń -
ców. W Pol sce jest to czę sto trud ne, bo pra wo na sze za kła da ochro -
nę da nych oso bo wych, mo że zbyt da le ko po su nię tą. W in nych kra -
jach na to miast we wszel kie go ro dza ju biu le ty nach in sty tu cji cha ry -
ta tyw nych lub uży tecz no ści pu blicz nej, któ re zbie ra ją pie nią dze,
pu bli ku je się li sty dar czyń ców, co wię cej, ta kie li sty roz sy ła się
z proś ba mi. Gdy przed się bior ca zo ba czy, że in ny kon ku rent z po -
dob nej bran ży prze ka zał ja kąś kwo tę, to praw do po dob ne, że
w przy szłym ro ku bę dzie chciał do rów nać tej kwo cie lub ją prze -
wyż szyć, aby w czy nie niu do bra i prze ka zy wa niu środ ków być za -
re je stro wa nym wy żej w ran kin gu. Jest to ludz ki me cha nizm i so -
cjo tech nicz na za chę ta, ale na pew no sku tecz na. 

W dzię ko wa niu wy stę pu ją nie ste ty so cjo tech ni ki ma ni pu lu ją ce
na szym ego i skłon no ścią do do bro czyn no ści. W Sta nach Zjed no -
czo nych w li stach dzięk czyn nych do łą czo ny jest go to wy czek do
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wy peł nie nia i prze sła nia. Za kła da się, że je że li po dzię ko wa nie tra -
fi ło i dar czyń ca je przy jął oraz za ak cep to wał in for ma cję, na co pie -
nią dze zo sta ły spo żyt ko wa ne, to ist nie je du że praw do po do bień -
stwo, że bę dzie chciał da lej prze ka zy wać środ ki i da lej po ma gać. 

Ca łym ol brzy mim przed się wzię ciem w Ame ry ce i po wo li rów -
nież w Pol sce jest „dar czyn ność wiecz na”, tzn. prze ka zy wa nie
spad ków. W Pol sce przed woj ną dzię ki spad kom i te go ro dza ju
prze ka zom po wsta wa ły ol brzy mie fun da cje, któ re po tem ro bi ły
wie le do bre go. Od pew ne go cza su ob ser wu ję, że wra ca ten zwy czaj.
Lu dzie de cy du ją się, aby spad ki po zo sta wiać in sty tu cjom. Nie któ -
rzy mó wią, że jest to chęć za pew nie nia so bie na tym świe cie nie -
śmier tel no ści. Gdy są to znacz ne spad ki, in sty tu cje two rzą fun du -
sze wie czy ste i ta ki fun dusz po śmier ci dar czyń cy ży je swo im ży -
ciem i świad czy o tym, że ktoś kie dyś zde cy do wał się na szla chet ny
gest i prze ka zał środ ki na do bro czyn ne ce le. W ten spo sób je go pa -
mięć i imię jest obec ne wśród tych, któ rzy ko rzy sta ją z tej po mo cy,
ale rów nież w in sty tu cji, któ ra ten dar otrzy ma ła i nim za rzą dza. 

W swo jej wy po wie dzi sku pi łem się na tech ni ce da wa nia i dzię -
ko wa nia, ale mam na dzie ję, że na stęp ne oso by przy bli żą nam
aspekt du cho wy po ru sza nych za gad nień. 

Fot. 44. Grze gorz Gru ca i ks. Piotr Hart kie wicz
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Ks. Piotr Hart kie wicz 
Wy stą pię dzi siaj bar dziej w ro li księ dza niż psy cho lo ga. Otóż

o so cjo tech nicz nych dzia ła niach, któ re wy my śla my, że by efek tyw -
nie pro sić i dzię ko wać Pan Grze gorz już pięk nie opo wie dział. Te -
raz war to by by ło od nieść się do te ma tu wdzięcz no ści w sen sie du -
cho wym i w sen sie bi blij nym. 

Ja kie są mo ty wy, że czło wiek ro bi coś do bre go i że in ny czło -
wiek za to mu dzię ku je? Prze róż ne mo ty wy kie ru ją ludź mi, kie dy
chcą zro bić coś do bre go. W grun cie rze czy więk szość ich bę dzie się
spro wa dza ła do te go, że je śli ro bię coś do bre go, bę dzie to do brze
świad czyć o mnie. Gdy zro bię ja kiś gest, uczy nek, czy wy po wiem
sło wo, to spo dzie wam się, że one do mnie wró cą w ta kiej lub in nej
po sta ci. Moż na się za sta no wić nad tym, czy ist nie je coś ta kie go jak
bez in te re sow ność. Mo im zda niem, ona nie ist nie je. Gdy ro bię coś
„bez in te re sow nie”, to i tak otrzy mu ję gra ty fi ka cję, mo że nie za wsze
ma te rial ną, bo za miast pie nię dzy do sta ję coś wię cej w sen sie psy -
chicz nym, np., ja kieś uzna nie, sza cu nek, zo sta ję ob da ro wa ny uwa -
gą czy uśmie chem. A więc za wsze coś do sta je się i w tym sen sie nie
moż na mó wić, że ist nie je bez in te re sow ność. W sen sie za pła ty to
tak, ale każ dy nasz do bry czyn wra ca do nas, a więc nie jest ro bio -
ny tak zu peł nie bez in te re sow nie. 

War to za uwa żyć, że re li gia chrze ści jań ska nie jest zbu do wa na
na za sa dzie bez in te re sow no ści. Dla cze go czy ni my do bre uczyn ki?
Li czy my, że kie dyś w przy szło ści Pan Bóg da nam na gro dę w nie -
bie. Na wet czę sto tak mó wi my, zresz tą je ste śmy do te go upra wo -
moc nie ni przez Pi smo Świę te. Rze czy wi ście Pan Bóg obie cu je tym,
któ rzy bę dą ro bi li do brze na Zie mi, na gro dę w Nie bie. Tak więc
na wet w tym sen sie trud no mó wić o bez in te re sow no ści, bo mi mo
wszyst ko, gdy zdo by wa my się na naj więk szy he ro izm i al tru izm
w wy mia rze ziem skim, to li czy my na na gro dę w nie bie. 

Jesz cze je den wą tek chciał bym po ru szyć przy te ma cie wdzięcz -
no ści oraz pro sze nia i dzię ko wa nia. Otóż jest coś ta kie go w czło -
wie ku, być mo że wią że się to z po trze ba mi au to no mii i nie za leż no -
ści w cza sie na sze go roz wo ju psy chicz ne go, że wo li my da wać, niż
pro sić. Wy da je się nam, chy ba zu peł nie nie słusz nie, że je śli mo że -
my coś ko muś dać, ofia ro wać, to w ja kiś spo sób po ka zu je my tę swo -
ją au to no micz ność i nie za leż ność, a być mo że oka zu je my na wet
swo ją do mi na cję nad in ny mi. Zu peł nie nie świa do mie lu bi my da -
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wać, bo wte dy jak by śmy zy ski wa li nad ob da ro wa ny mi wła dzę
i czę sto jest to ukry ty cel na szej do bro czyn no ści. 

Du żo trud niej po sta wić się czło wie ko wi w sy tu acji, że on bie -
rze. Nie lu bi my brać. Przy po mnij my so bie, z ja kim tru dem przy -
cho dzi nam o coś po pro sić. Tak jak by to zna czy ło, że je stem zda ny
na czy jąś ła skę, a czło wiek te go nie lu bi. Zresz tą w co dzien nym
słow nic twie uży wa my ta kich zwro tów, jak „nie chcę two jej ła ski”
czy „bez ła ski”. Te sło wa wska zu ją, że bar dzo ce ni my i sza nu je my
ta ką sy tu ację, w któ rej sa mi so bie wy star cza my, ewen tu al nie mo że -
my po ma gać in nym, ale nie ko niecz nie chce my pro sić. I to nie ste ty
nie jest ewan ge licz ne ani bi blij ne. Wy star czy od nieść się do św.
Paw ła, któ ry żył w prze ko na niu i tak też pi sał i na uczał, że wszyst -
ko jest ła ską. 

Wszyst ko, co ma my, jest ła ską i tak na praw dę je śli coś da je my,
to i tak nie na le ży to do nas. Je śli ko muś coś ofia ru je my, nasz czas,
na sze zdol no ści, na sze uczu cia, na sze pie nią dze, czy coś ma te rial -
ne go, to jak prze strze ga nas św. Pa weł, „nie ule gaj złu dze niu, że da -
jesz to od sie bie”. Bo to nie jest two je. Wszyst ko jest da rem Pa na
Bo ga. I je śli coś da jesz dru gie mu, to tak na praw dę tyl ko prze ka zu -
jesz to, co do sta łeś od Pa na Bo ga. Wszyst ko jest ła ską. 

Wy star czy tyl ko wspo mnieć, że kie dy apo sto ło wie w pier wot -
nym Ko ście le cho dzi li od jed ne go ko ścio ła do dru gie go, po ja wił się
pro blem, kto ich bę dzie utrzy my wał. Kto bę dzie pła cił za ich po -
dró że, kto ich bę dzie ży wił, kto ich bę dzie w do mu przyj mo wał.
Świę ty Pa weł wte dy bez wa ha nia po wie dział, że wart jest ro bot nik
swo jej za pła ty i nie krę puj cie się przyj mo wać tych da rów i ofiar.
Apo sto ło wie mie li do te go dy stans, uwa ża li, że nie po win ni brać.
Za sta na wia li się, czy to wy pa da. Pan Je zus mó wił: „dar mo otrzy -
ma li ście, dar mo da waj cie”, a oni przyj mo wa li pie nią dze. Jed nak
św. Pa weł im wy ja śniał, że bez wąt pie nia trze ba przyj mo wać da ry,
bo tak na praw dę to Pan Bóg im da je i wszyst ko w kon tek ście ewan -
ge licz nym i bi blij nym jest ła ską. My ma my nie ste ty ol brzy mi kło -
pot z przyj mo wa niem ja kich kol wiek da rów. Stąd też na sze kło po ty
z wia rą. Bo wia ra też jest da rem, któ ry Pan Bóg nam da je, a my bro -
ni my się przed przy ję ciem da ru, aby nie być dłuż nym. Mo że wła -
śnie te go się bo imy, że by nie być ko muś dłuż nym, bo przy ję ło się,
że je śli coś przyj mie my, to bę dzie my mu sie li od dać póź niej. 
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D y s  k u  s j a

Mał go rza ta Bar to szek
Naj le piej mó wić na wła snym przy kła dzie Mam przy ja ciół kę,

któ ra ob da rza ła mnie czę sto kon kret ny mi rze cza mi. Wie le z tych
rze czy, na przy kład „ciu chy”, nie po do ba ły mi się lub nie by ły
w mo im sty lu, prze ka zy wa łam więc je gdzieś da lej. Te raz rzad ko się
spo ty ka my, gdyż da le ko od sie bie miesz ka my. Od pła cam jej się
w ten spo sób, że ją słu cham, naj czę ściej przez te le fon. To jest czę sto
wię cej niż go dzi na lub dwie roz mo wy. Nie raz mam trud ność, aby
otwar cie po wie dzieć, że je stem już zmę czo na lub chcę się po ło żyć. 

Słu cha jąc wy po wie dzi
Księ dza zda łam so bie spra wę,
że mam pro ble mu z przyj mo -
wa niem. Nie mia łam świa do -
mo ści te go, bo w tej kwe stii
spo ty ka ły mnie do tej po ry
w ży ciu tyl ko przy jem ne rze -
czy. Moi przy ja cie le, czy bar -
dzo do brzy ko le dzy i ko le żan ki
spraw dza li się za rów no w trud -
nych chwi lach, jak i w tych
przy jem nych. Na dnie ser ca
po zo sta wał jed nak nie po kój, że
ja koś to trze ba zre kom pen so -
wać. Mo że my uda wać, że to
nas nie ob cho dzi. Tak jak to
mó wi mo ja przy ja ciół ka: „ Ale
daj spo kój, o czym ty mó wisz”. 

Rów no cze śnie bar dzo lu bię
da wać coś od sie bie, przy ja zne
uczu cia, uwa gę. 

Elż bie ta My ciel ska-Do wgiał ło
Dys ku to wa ła bym z Księ dzem Pio trem, czy da wa nie jest za -

wsze in te re sow ne. Uwa żam, że da wa nie w sto sun ku do wła snych
dzie ci jest bez in te re sow ne. Dziec ku da je my nie prze spa ne no ce,
tro skę, po świę ce nie, mi łość, nie li cząc na to, że ono nam zwró ci to
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co od nas otrzy ma ło. Na ogół wie my, że dziec ko gdy do ro śnie, pój -
dzie w swój świat i bę dzie mia ło in ne obo wiąz ki i zo bo wią za nia.
Jed nak ile my da my mu mi ło ści, ty le ono bę dzie mo gło da wać da -
lej. Jest to cu dow na spra wa, to prze ka zy wa nie da ru z po ko le nia na
po ko le nie. 

Jest ta kie po wie dze nie: „każ dy do bry czyn bę dzie na tych miast
uka ra ny”. Co to zna czy? Jak to ro zu mieć? Mo im zda niem, w tym
po wie dze niu kry je się brak umie jęt no ści otrzy my wa nia da ru i ten,
kto do sta nie od nas dar, ja ki kol wiek by on był — ma te rial ny czy
du cho wy, nie bę dzie umiał ucie szyć się z te go. A więc w ja kiś spo -
sób bę dzie my uka ra ni za to, że da li śmy mu ten dar. 

Han na Rem ber to wicz 
Przez wie le lat pro wa dzi łam ośro dek Przy mie rza Ro dzin w jed -

nej z war szaw skich pa ra fii. W le cie wy jeż dża li śmy z dzieć mi i mło -
dzie żą na obo zy, któ re by ły do fi nan so wa ne przez gmi nę. Był to
obo wią zek gmi ny. Po po wro cie skła da łam spra woz da nie fi nan so -
we, ale bliż szych re la cji wza jem nych nie by ło. Na to miast prze jeż -
dża ły do nas gru py dzie ci ze wscho du, z Li twy i z Bia ło ru si. To by -
ły dzie ci z pol skich ro dzin i cho dzi ło o to, że by mia ły kon takt
z Pol ską. Sta wa ło przed na mi py ta nie, jak to zor ga ni zo wać. Człon -
ko wie Przy mie rza z na szej pa ra fii nie by li w sta nie sfi nan so wać po -
by tu tych dzie ci na obo zie. Za pra sza li je do swo ich do mów na czte -
ry, pięć dni przed obo zem, że by zwie dzi ły War sza wę i że by na wią -
za ły się kon tak ty i przy jaź nie z na szy mi dzieć mi. 

Na obóz jed nak mu sie li śmy mieć do dat ko we do fi nan so wa nie.
Cho dzi łam wte dy „po proś bie” do róż nych in sty tu cji i za wsze uda -
ło mi się ko goś na mó wić, aby sfi nan so wał choć część kosz tów te go
obo zu. Dzie ci przy jeż dża ją ce wie dzia ły, kto sfi nan so wał ich obóz,
a na sze dzie ci wie dzia ły, że do sta li śmy pie nią dze, za co wszy scy po -
win ni śmy być wdzięcz ni. Cóż mo gli śmy zro bić? Na za koń cze nie
obo zu po wstawał al bum ze zdję cia mi i opi sa mi wy da rzeń, któ ry zo -
stał prze ka zy wa ny dar czyń cy, łącz nie z roz li cze niem fi nan so wym.
Na wią zy wał się wte dy kon takt oso bo wy. 

In ny przy kład. Za bra kło mi do pierw sze go. Pro szę ko le gi, że by
po ży czył mi sto zło tych i ktoś życz li wy da je mi je, ale ja czu ję się
w nie zręcz nej sy tu acji. Nie kie dy na wet uni kam te go ko le gi. Dla -
cze go? Bo nie umie my po pro sić, a bar dziej jesz cze nie umie my
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wziąć, po dzię ko wać i oka zać wdzięcz ność. Gdy by śmy to umie li,
na wią zy wa ło by się wie le do brych re la cji mię dzy ludź mi. 

Moż na też się gnąć do przy kła du wy kła dow ca – stu dent. Prze ka zu -
je swo ją wie dzę, a po tem ją eg ze kwu je. Sta ra się to zro bić do brze na
mia rę swo ich moż li wo ści. Wy da je się, że prze pływ jest jed no stron ny,
od wy kła dow cy do stu den ta, ale tak nie jest. Jest za wsze obu stron ny.
Stu den ci cze goś nie zro zu mie ją, cze goś nie wie dzą i zmu sza ją wy kła -
dow cę do te go, że by jesz cze raz prze my ślał wy kład czy ćwi cze nia. Na -
stęp ny rocz nik bę dzie już miał le piej po da ną wie dzę. W tym obu stron -
nym pro ce sie wy kła dow ca też do sta je waż ną dla sie bie in for ma cję.

Pa ni Rek tor mó wi ła o re la cjach ro dzin nych. Ba wi łam się z cór -
ką, te raz z wnu kiem, oni coś z te go ko rzy sta ją, a ja je stem za chwy -
co na. Zno wu dać – brać, któ re są ze so bą sil nie sprzę żo ne. Po wsta -
je mię dzy da ją cym i bio rą cym bar dzo sil na więź oso bo wa. By wa
jed nak, że w sy tu acji – da wa nia i bra nia to się nie uda je i wy ni ka ją
sy tu acje kon flik to we. Ktoś bio rą cy czu je się upo ko rzo ny, po zba -
wio ny wła snej god no ści przez to, że mu si ko rzy stać z cu dzej po mo -
cy. Za le ży to naj czę ściej od de li kat no ści da ją ce go. Da jąc trze ba my -
śleć o dru gim czło wie ku, jak on to przyj mie, a nie tyl ko o so bie
i swo jej przy jem no ści w da wa niu. 

I jesz cze jed na spra wa. Mó wi się o da rach ma te rial nych: pie nią -
dzach, odzie ży, ale rze czą, któ rą nam naj trud niej jest się po dzie lić,
jest czas. Czę sto nam się wy da je, że nie ma my cza su na ofia ro wa nie
go dru gie mu. Czas jest mój, bo je stem za ję ta. A tym cza sem dziec ko
wy ma ga, aby mu po świę cić czas, są siad ka, aby z nią po ga dać, cho ry
czy sta ry czło wiek, aby go od wie dzić. Czas jest strasz nie trud ny do
da nia. Ci z przy po wie ści o mi ło sier nym Sa ma ry ta ni nie tak że nie
mie li cza su za jąć się po szko do wa nym, bo mie li waż niej sze spra wy.
I my też wiecz nie ma my waż niej sze spra wy. A cza sem ten, któ ry pro -
si o nasz czas, po trze bu je go znacz nie bar dziej i jest to znacz nie waż -
niej sze niż za ła twie nie jesz cze sto pięć dzie sią tej spra wy bie żą cej. Jak
jej nie za ła twi my, to świat się nie za wa li, a jak ofia ru je my swój czas,
to zo sta nie w nas mi łe uczu cie, że zro bi li śmy coś na praw dę do bre go.

Ks. Piotr Hart kie wicz
Czy ist nie je bez in te re sow ność w ro dzi nie? Nie ste ty czę sto jej

nie ma. Kie dyś wi dzia łem ta kie ha sło na ścia nie, że do my star ców
są ze mstą dzie ci za żłob ki i przed szko la. 
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Aby po bu dzić mło dzież obec ną na sa li do dys ku sji, za sta nów -
my się nad prak tycz nym wy ra zem te go, o czym dzi siaj mó wi my —
da wa nia i przyj mo wa nia. Wy obraź my so bie sy tu ację, że spo ty ka my
ko goś na uli cy, kto pro si nas o jał muż nę. Bez wzglę du na to, kto to
jest. Za py taj cie sa mych sie bie, mo że czy niąc to gło śno, jak trak tu -
je cie ta kie go czło wie ka, któ ry wy cią ga rę kę, kła dzie ko szyk, kła dzie
czap kę i pro si was o pie nią dze. Co ta ka sy tu acja w was wy wo łu je? 

Głos z sa li 
Od wra cam gło wę, ro bię się czer wo na i po pro stu szyb ko prze -

cho dzę. Nie wiem, jak się za cho wać w tej sy tu acji. Gdy wi dzę du żą
ta bli cę z na pi sem „Zbie ra my na schro ni sko”, to wiem — trze ba po -
móc. Jest u nas du żo in sty tu cji, któ re z obo wiąz ku po win ny po ma -
gać lu dziom że brzą cym. Uwa żam, mo że się my lę, że nie po win no
być lu dzi że brzą cych na uli cy. 

Agniesz ka Gó raj (stu dent ka) 
Po dob nie jak Pa ni Pro fe sor uwa żam, że po moc w ro dzi nie mo -

że być bez in te re sow na. Wy ni ka z mi ło ści, któ ra spra wia, że czło -
wiek sta je się szczę śli wy i róż ne czyn no ści da ją mu ra dość. Ra dość
jest jed nak tyl ko nie za mie rzo nym efek tem. Cza sem mó wi się, że
wy cho wu jąc dzie ci, li czy się na ich po moc w sta ro ści. Czy jed nak
jest tak za wsze? Czy tyl ko dla te go ma się dzie ci i świad czy im się
opie kę, po moc, mi łość? 

Wczo raj w go dzi nach ran nych obok Sa li Kon gre so wej by łam
świad kiem ta kiej sce ny: stał czło wiek w gar ni tu rze i z tecz ką, po -
rząd nie ubra ny i trzy mał kart kę, że zbie ra na ope ra cję swo je go sy -
na. Przy znam się, że dla wie lu osób by ło to za sko cze nie. Wszy scy
wy cho dzi li z przed sta wie nia, któ re by ło uda ne, zre lak so wa ni
i w pew nym mo men cie wi dzą czło wie ka ubra ne go po rząd nie, któ -
ry pro si ich o pie nią dze na ope ra cję sy na. Na mnie i mo ich zna jo -
mych to po dzia ła ło. Da li śmy mu da tek. Tyl ko jed na z ko le ża nek
po wie dzia ła, że ona ni gdy nie da je. Ja da łam i mam przy naj mniej
czy ste su mie nie. 

Kie dyś by ła zbiór ka odzie ży. Da li śmy na nią ja kieś ubra nia,
któ re póź niej zo ba czy li śmy roz rzu co ne na klat ce scho do wej. Tak
na praw dę ni gdy nie wie my, czy to co da je my, przy da się dru gie mu
czło wie ko wi i spo tka się z je go wdzięcz no ścią. 
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Kie dyś cho dził po tram wa ju chło pak, bar dzo mi ły, i wszyst kich
pro sił o pie nią dze, bo zbie rał na ope ra cję i że jest głod ny. Pod szedł
do mnie. Po wie dzia łam, że nie mam pie nię dzy przy so bie, ale mo -
gę dać mu buł kę, a on gdy to usły szał, za czął mnie wy zy wać. Gdy
spo ty ka my się z oko licz no ścia mi, któ re nas zra ża ją, to i my za cho -
wu je my się w przy szło ści z re zer wą. 

Głos z sa li
Wia do mo, że w War sza wie jest mnó stwo osób, któ re za cze pia ją

i pro szą o pie nią dze. Mam ta ką za sa dę, że mó wię – mo gę Pa nu coś
ku pić do je dze nia. I czę sto jest tak, że ten ktoś chce i wte dy mu ku -
pu ję. Po pro stu z za sa dy nie da ję pie nię dzy, cho ciaż cza sa mi mi się
to zda rza, gdy ktoś pro si o pięć dzie siąt gro szy, a mnie się śpie szy.
By wa ją jed nak też ta kie sy tu acje, o któ rych wspo mnia ła mo ja
przed mów czy ni. Ktoś pro si o je dze nie, a póź niej je wy rzu ca. 

Wiem, że jest mnó stwo oszu stów, ale też du żo osób praw dzi wie
po trze bu ją cych i trud no roz po znać, któ rzy z nich to oszu ści. Któ -
raś z Pań wcze śniej po wie dzia ła, że są prze cież or ga ni za cje. To
praw da, że wie lu lu dziom pro po nu je się po moc i za miesz ka nie
w Ośrod kach Po mo cy, ale oni z róż nych wzglę dów nie chcą. 
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Fot. 46. Agniesz ka Gó raj (z mi kro fo nem) i obok sie dzą cy Ar tur
i Mo ni ka Za droż ni (stu den ci kie run ku Geo gra fia). Ostat ni sie -
dzą cy od le wej Ka mil Za iska, To mek Mar kow ski, Krzysz tof
Gór ski, An na Mią do wicz i Pau la Kuch ta (stu den ci z kie run ku
Tu ry sty ka i re kre acja) 
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War to od po wie dzieć na py ta nie za da ne w ty tu le dzi siej sze go
Kon wer sa to rium: czy po tra fi my przyj mo wać da ry z wdzięcz no -
ścią? Wy da je mi się, że czę sto jej bra ku je. Nie cho dzi o to, że gdy
da ję, to ktoś ma się mi od wdzię czyć. Tyl ko czę sto lu dziom bra ku je
po czu cia wdzięcz no ści. Mo że to spra wa wy cho wa nia i kul tu ry. Nie
cho dzi o to, aby oso by ob da ro wa ne coś od da wa ły, tyl ko o po dzię ko -
wa nie w po sta ci uśmie chu, aby oso ba, któ ra da je, po czu ła, że oso ba
ob da ro wy wa na czu je wdzięcz ność. Ma my czte ry głów ne cno ty,
w tym spra wie dli wość. Wdzięcz ność jest po bocz ną cno tą spra wie -
dli wo ści. W sto sun kach mię dzy ludz kich bar dzo bra ku je wdzięcz -
no ści w po sta ci do bre go sło wa czy uśmie chu. 

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło 
Na wią za ła bym do te go, co mó wi ła Pa ni Ha nia Rem ber to wicz, że

je że li umie my być wdzięcz ni, to wy twa rza się więź mię dzy tym, któ -
ry ofia ro wu je, a tym, któ ry otrzy mu je. I to spraw dza się w wie lu sy -
tu acjach. Je że li otrzy ma łam coś od dru giej oso by, to nie tyl ko jej
bez po śred nio dzię ku ję, ale też gdy spo ty kam się z oso ba mi, któ re
zna ją tę oso bę, mó wię: po pa trz cie, ja ką cu dow ną rzecz do sta łam.
Czy li po ka zu ję w róż nych sy tu acjach wdzięcz ność. Mo że na po cząt -
ku jest to trud ne i trze ba się te go na uczyć, ale to bar dzo wią że lu dzi.
Czę sto wy star czy uśmiech nąć się, po dzię ko wać, ucie szyć się z da ru. 

Na pew no wie le osób, któ re są na sa li, wie z au top sji, że dzie ci
lu bią ofia ro wy wać nam swo je „dzie ła”. Pra cu ją nad ni mi czę sto
dłu go, aby coś wy kle ić, wy le pić z pla ste li ny czy mo de li ny i wkła da -
ją w to du żo ser ca. Na stęp nie ofia ro wu ją to ta cie, ma mie, bab ci czy
dziad ko wi. I obiek tyw nie trze ba po wie dzieć, że nie ko niecz nie są to
dzie ła sztu ki, ale jest to ta ki ła du nek da ru, że czło wiek nie wy obra -
ża so bie, aby się z te go nie ucie szyć i nie po ka zać, ja ką war tość ma
ten dar dla nas. Wy twa rza to wię zi za rów no w ro dzi nie, jak i w spo -
łe czeń stwie. Ma my sta le w do mu, po przy cze pia ne ma gne sa mi na
lo dów ce, pra ce na szych wnu ków czy kar tecz ki z ich po dró ży. 

Jesz cze chcę na wią zać do po ru szo ne go wcze śniej da ru z na sze -
go cza su. Zga dzam się, że jest to je den z naj więk szych da rów, któ ry
mo że my ofia ro wać dru gie mu czło wie ko wi. Ma my w tej chwi li oso -
bę, miesz ka ją cą w po bli żu nas, któ ra jest sa ma, a ze wzglę du na
wiek nie wy cho dzi ze swe go miesz ka nia. Mój mąż przy no si jej co
pa rę dni za ku py z mia sta i sta ra się przy tej oka zji spę dzić z nią tro -
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chę cza su, że by mo gła po roz ma wiać. Wie my, jak waż ne są rów nież
dla niej kon tak ty te le fo nicz ne. 

Głos z sa li 
Na wią zu jąc do py ta nia, czy da wać że brzą cej oso bie na uli cy czy

nie, są dzę, że do bro czyn ność in sty tu cjo nal na ma tę prze wa gę, że
mo że my kon tro lo wać, co się dzie je z na szy mi pie niędz mi, z da ro -
wi zna mi i w ja ki spo sób tra fia ją one do po trze bu ją cych. Nie ste ty na
war szaw skich uli cach czę sto zbie ra ją pie nią dze zor ga ni zo wa ne gru -
py prze stęp cze, któ re świa do mie ka le czą dzie ci po to, że by mo gły
zbie rać pie nią dze. To są źró dła ol brzy mich tra ge dii tych dzie ci,
któ re są na rzę dzia mi w zdo by wa niu okre ślo nych zy sków. Jed no
z cza so pism zro bi ło pró bę w ten spo sób, że dzien ni karz usta wił się
w do god nym miej scu w nie dzie lę i sy mu lo wał że bra ka. Zo stał wy -
pę dzo ny z te go miej sca, a by ło to Sta re Mia sto obok ka te dry, przez
za wo do wych zbie ra czy. Trze ba mieć świa do mość, że w więk szo ści
jest to ta ki me cha nizm. Jed no cze śnie pra wo w Pol sce prze wi du je,
że zbiór kę pu blicz ną moż na prze pro wa dzać wy łącz nie za zgod ną
Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji i w przy pad ku
te go czło wie ka, któ ry zbie rał pod Sa lą Kon gre so wą, moż na w pro -
sty spo sób zwe ry fi ko wać, czy ma zgo dę. Oso ba zbie ra ją ca ma się le -
gi ty mo wać iden ty fi ka to rem ze zdję ciem oraz nu me rem i ko pią do -
ku men tu zgo dy na zbiór kę. Przy pusz czam, że nikt nie wpa da na ta -
ki po mysł, że by za py tać o te do ku men ty, na wet gdy jest to zbiór ka
zor ga ni zo wa na, gdy lu dzie cho dzą z pusz ka mi i zbie ra ją na bar dzo
kon kret ny cel. Po pro stu nie wie my, że tak wy glą da ją pro ce du ry
i tak prze wi du ją prze pi sy. 

Ur szu la Kos sow ska -C ezak
Zwle ka łam z za bra niem gło su. Ca ły czas nur tu je mnie to, co na

po cząt ku po wie dział Ksiądz, a po tem zo sta ło to po twier dzo ne, że
tak na praw dę ni cze go nie ro bi my bez in te re sow nie. Je śli coś ko muś
ofia ru je my, to ma my zysk przy naj mniej w po sta ci czy ste go su mie -
nia i pro stej sa tys fak cji. Na su wa się py ta nie, czy to po mniej sza war -
tość na sze go da ru? Czy rze czy wi ście dar bę dzie miał tyl ko war tość
wte dy, je śli bę dzie zu peł nie bez in te re sow ny? Czy mo że in te re sow -
nie, ale po mi mo wszyst ko po ma gaj my? Czy le piej, za cho wu jąc po -
zy cję oso by bez in te re sow nej, nie po ma gać wca le? 
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Cza sa mi wy da je się nam, że da ry są przyj mo wa ne bez wdzięcz -
no ści. Swo je go cza su bar dzo po mo głam pew ne mu stu den to wi. Był
ma ło od por ny psy chicz nie, a uda ło mi się do pro wa dzić go do dy -
plo mu ma gi ster skie go. Po eg za mi nie po dzię ko wał mi, lecz ślad po
nim za gi nął. Mia łam sa tys fak cję, więc nie by ło to bez in te re sow ne
z mo jej stro ny, ale ja kiś żal mi po zo stał. Na to miast po pa ru la tach,
przez zu peł nie po stron ne oso by do wie dzia łam się, ja kie mi wy sta -
wił wspa nia łe świa dec two i jak jest mi ogrom nie wdzięcz ny. Nie
mó wię, aby się chwa lić, ale aby uświa do mić, że lu dzie po tra fią być
nie sły cha nie wdzięcz ni za otrzy ma ne da ry, ale nie mó wią te go bez -
po śred nio oso bie, któ rej ten dar za wdzię cza ją, ale in nym oso bom
wo kół sie bie. Za sta na wiam się, czy nie jest to wy raz wdzięcz no ści
znacz nie peł niej szy i bo gat szy. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Cał ko wi cie się z Pa nią dok tor zga dzam. Bądź my in te re sow ni

i po ma gaj my. In te re sow ność jest oka zją do wdzięcz no ści. Kie dy ro -
bię ko muś coś do bre go, to jed no cze śnie mo gę być wdzięcz ny, że
mam oka zję ko muś coś do bre go zro bić. Lu dzie na ogół ro zu mie ją
wdzięcz ność w dość uprosz czo ny spo sób: zro bię ci coś do bre go, a ty
mi za to po dzię kuj. W rze czy wi sto ści za moż li wość, że mo gę ko muś
po móc, to po wi nie nem sam dzię ko wać, cho ciaż by przez to, że mo gę
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Fot. 47. W dru gim rzę dzie pierw sza od le wej Ur szu la Kos sow -
ska -C ezak
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li czyć, że otrzy mam gra ty fi ka cję w po sta ci te go, że ktoś po wie
o mnie coś do bre go. Je stem wdzięcz ny, że mam ta ką moż li wość, że
mo gę ko muś coś do bre go zro bić. Za pew ne ta wdzięcz ność do mnie
ja koś wró ci. W oka zy wa niu wdzięcz no ści naj waż niej sze są te nie ma -
te rial ne kom po nen ty. One są dla nas czę sto bar dzo trud ne, gdyż nie
zo sta li śmy wy cho wa ni, aby oka zy wać ge sty wdzięcz no ści nie ma te -
rial ne, ta kie jak uśmiech, obec ność, ofia ro wa ny czas, wy raz twa rzy,
czy oczu. Mó wi my, że po oczach mo że my roz po znać, czy ktoś jest
wdzięcz ny, czy też nie. Moż na z wzro ku wy czy tać, co czło wiek ro bi
z na szym da rem. Po eta na wet mó wi, że oczy są oknem du szy.

Chcia łem zwró cić uwa gę na wy cho wy wa nie do wdzięcz no ści.
Jak dziec ko jest ma łe, to wy cho wy wa nie do wdzięcz no ści jest in -
stru men tal ne. Po le ga na na ucze niu go po dzię ko wa nia za otrzy ma -
ną rzecz: „po wiedz pa nu (czy pa ni) dzię ku ję”. Jest to do bre, bo
dzie ci wy cho wu je się do oka zy wa nia wdzięcz no ści, ale nie do bre, je -
śli się na tym wy łącz nie po prze sta je. W póź niej szym na szym ży ciu
do cho dzi do pro ce su wy ga sza nia tej wdzięcz no ści. Przy zwy cza ja my
się do dzię ko wa nia zdaw ko we go, utwier dza jąc się w prze ko na niu,
że wszyst ko się nam na le ży. Być mo że, że ist nie je jesz cze z cza sów
ko mu ni zmu ta ka rosz cze nio wa po sta wa, nie wy ma ga ją ca dzię ko wa -
nia. Dzi siaj jest ona szcze gól nie wi docz na u dzie ci i mło dzie ży:
„Ła ski mi nikt nie ro bi, mu szą mi to dać i nie mu szę za nic dzię ko -
wać”. Po za zdaw ko wym oka zy wa nie wdzięcz no ści nie uczy my się
in nych spo so bów jej oka zy wa nia. 
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Fot. 48. W czasie dyskusji
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Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Na wią zu jąc do wy po wie dzi ks. Pio tra o wdzięcz no ści za moż li -

wość zro bie nia ko muś cze goś do bre go, po dzie lę się z Pań stwem
bar dzo oso bi stym te ma tem mo jej mo dli twy. Mo dlę się, aby nie mi -
nął mi dzień bez moż li wo ści zro bie nia cze goś do bre go. Bar dzo je -
stem Pa nu Bo gu wdzięcz na, je śli pod su wa mi ta kie moż li wo ści.
Przy zna ję, że cza sem wca le nie są ła twe i wy ma ga ją ode mnie
znacz ne go wy sił ku. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Po nie waż bę dzie my zbli żać się ku koń co wi, to po zwo lę so bie

po wró cić do Pi sma Świę te go. Jest ta ka opo wieść z ży cia Je zu sa, kie -
dy Pan Je zus uzdra wia dzie się ciu trę do wa tych. Po wró cił tyl ko je -
den, aby po dzię ko wać. Dzie wię ciu pew nie też by ło za do wo lo nych,
że Pan Je zus ich uzdro wił, ale przy szedł tyl ko ten je den. I na czym
po le ga ło je go po dzię ko wa nie? Wró cił i uklęk nął przez Pa nem Je zu -
sem. Jest to przy kład nie ma te rial nej for my wdzięcz no ści. 

Jest je den wą tek, któ ry nam umknął wcze śniej. Księ ga Hio ba
od kry wa przed na mi no wą płasz czy znę by cia wdzięcz nym. Zwy kle
je ste śmy wdzięcz ni za to, co otrzy mu je my do bre go. War to by się
za sta no wić nad wdzięcz no ścią za rze czy, któ re z na szej per spek ty -
wy nie są do bre. Wła śnie Hiob jest przy kła dem ta kiej po sta ci. On
mó wi: „do bro przy ję li śmy z rę ki Bo ga, dla cze go zła mie li by śmy nie
przy jąć?” Hiob po tra fił być wdzięcz ny na wet wte dy, gdy dia beł, za
przy zwo le niem Pa na Bo ga za brał mu ca łą ro dzi nę, ca ły ma ją tek
i na wet zdro wie. Przej mu ją ca hi sto ria Hio ba. Dziw ne, że nikt jesz -
cze nie na krę cił fil mu fa bu lar ne go o Hio bie, bo to naj bar dziej tra -
gicz na po stać w dzie jach ludz ko ści. Wszyst ko zo sta ło mu za bra ne,
a on po zo sta wał Bo gu wdzięcz ny. Z te go przy kła du wy ni ka, że war -
to też uczyć się dzię ko wać za to, co jest trud ne, co jest wy ma ga ją ce.
Dzię ko wać za ta kie do świad cze nia, któ re nas zu peł nie roz bi ja ją
i któ rych kom plet nie nie ro zu mie my. 

Z na gra nia spi sał An drzej Sko czek
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Cy ta ty 

Jan Pa weł II. „W ci szy i po ko rze”. 21.12.2003 (frag ment) 

Ma ry ja, do sko na ła Mat ka, po ma ga nam zro zu mieć klu czo we
sło wa, w któ rych za wie ra się ta jem ni ca na ro dzin Jej Bo skie go Sy -
na: po ko ra, mil cze nie, zdu mie nie, ra dość. 

Przede wszyst kim wzy wa nas do po ko ry, aby Bóg mógł zna leźć
miej sce w na szym ser cu wol nym od py chy i za ro zu mia ło ści. Uka -
zu je nam war tość ci szy, w któ rej sły chać śpiew anio łów i kwi le nie
Dzie ciąt ka, nie za głu szo ne przez ha łas i zgiełk. Ra zem z Nią sta nie -
my przed żłób kiem, peł ni we wnętrz ne go zdu mie nia, kosz tu jąc ra -
do ści pro stej i czy stej, któ rą to Dzie ciąt ko przy no si ludz ko ści. 

Hen ri J. M. No uwen. „Otwar te dło nie” (frag men ty) 

/.../ Po dob nie jak są dwa ro dza je no cy, tak też ist nie ją dwa ro -
dza je ci szy: jed na prze ra ża ją ca, dru ga peł na po ko ju. Dla wie lu lu -
dzi ci sza jest prze ra ża ją ca. Nie wie dzą, co z nią po cząć. Je śli wy ja dą
z ha ła śli we go mia sta i tra fią na miej sce, gdzie nie sły chać ry ku sa -
mo cho dów, gdzie nie trą bią stat ki, nie dud nią po cią gi, nie ma szu -
mu ra dia i te le wi zji, mu zy ki z taśm al bo płyt CD, czu ją, że ca łe ich
cia ło ogar nia in ten syw ny nie po kój. Są jak ry by wy rzu co ne z wo dy.
Stra ci li orien ta cję. Nie któ rzy nie po tra fią się uczyć, gdy nie ota cza
ich li ta ścia na mu zy ki. Je że li mu szą sie dzieć w po ko ju po zba wio -
nym sta łe go prze pły wu dźwię ków, sta ją się bar dzo ner wo wi. 

/... / Sta li śmy się wy alie no wa ni z ci szy. Je śli idzie my na pla żę al -
bo na pik nik w le sie, czę sto na szym naj waż niej szym to wa rzy szem
jest walk man. Wi docz nie nie mo że my znieść dźwię ku ci szy. 

Ci sza jest peł na dźwię ków: szme ru wia tru, sze le stu li ści, trze po -
tu skrzy deł pta ków, plu sku fal ob my wa ją cych wy brze że. A je śli na -
wet nie da się usły szeć tych dźwię ków, sły szy my cią gle nasz wła -
sny, spo koj ny od dech, ruch dło ni prze su wa ją cych się po na szej
skó rze, od głos prze ły ka nia w na szym gar dle i de li kat ny stu kot na -
szych kro ków. Sta li śmy się jed nak głu si na te dźwię ki ci szy. 

/... / Jed nak jesz cze trud niej sze niż uwol nie nie się od ze wnętrz -
nych ha ła sów jest osią gnię cie ci szy we wnętrz nej, ci szy ser ca. Wy -
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da je się, że oso ba, któ ra sta le tkwi w ha ła sie, stra ci ła kon takt ze
swo im we wnętrz nym „ja”. Py ta nia po cho dzą ce z wnę trza po zo sta -
ją bez od po wie dzi. Nie pew ne uczu cia nie są wy ja śnio ne, splą ta ne
pra gnie nia nie są roz plą ta ne, a za gma twa ne emo cje nie są zro zu -
mia ne. Po zo sta je tyl ko cha otycz na mie sza ni na uczuć, któ re ni gdy
nie mia ły szan sy na upo rząd ko wa nie. 

/... / To wszyst ko ka że się nam za sta no wić, czy roz ryw ka, ja kiej
szu ka my w wie lu rze czach na ze wnątrz nas, nie jest przy pad kiem
pró bą unik nię cia kon fron ta cji z tym, co jest we wnątrz. „Co bę dę
ro bić, kie dy skoń czę pra cę?”. To py ta nie do pro wa dza wie lu lu dzi
do ucie ka nia od sie bie i trzy ma nia się moc no do wol nej licz by
spraw, dzię ki cze mu czu ją się sta le za ję ci. 

o. Le on Kna bit, be ne dyk tyn. „Znajdź my czas na ci szę” 
(frag men ty wy wia du) 

/... / nie tyl ko mni si po trze bu ją ci szy. Je stem prze ko na ny, że jest
ona nie zbęd na każ de mu dla za cho wa nia rów no wa gi psy chicz nej.
Po trze ba nam ta kiej chwi li wy ci sze nia w cią gu dnia na prze ży cie
swo ich smut ków, ra do ści, suk ce sów czy klęsk w ci szy swo je go ja;
na upo rząd ko wa nie swo je go wnę trza. 

Czy li mil cze nie nie za wsze jest cno tą? 
– Tak, bo to złe mil cze nie ozna cza nie chęć, obo jęt ność i złość.

Wy ra ża po sta wę: ja ci nie mam nic do po wie dze nia. Ta kie mil cze -
nie ro dzi zło wro gą wręcz ci szę. Przy kła dem te go są choć by tzw ci -
che dni mię dzy mał żon ka mi. Moż na po wie dzieć, że jest to mil cze -
nie tyl ko ze wnętrz ne, bez we wnętrz nej ci szy. /... /

Po sia da nie we wnętrz nej ci szy, umie jęt ność mil cze nia, po zwa la
po cze kać z mó wie niem, za sta no wić się, czy jest to aku rat te raz ko -
niecz ne, czy mo je sło wa ko goś nie zra nią, nie przy nio są złe go owo -
cu; po zwa la po my śleć, czy mo że nie war to by po wie dzieć te go póź -
niej, już bez zbęd nych emo cji. Dzię ki te mu nie raz unik nie się wie -
le złe go. 

/... / ci sza to rów nież umie jęt ność wy słu cha nia dru gie go czło -
wie ka. Trud no jest prze by wać dłuż szy czas z kimś, kto w ogó le nie
słu cha, tyl ko mó wi swo je i to czę sto bez li cze nia się z tym, czy to
roz mów cę in te re su je, czy nie. Lu dzie, któ rzy nie po tra fią słu chać,
nie ma ją w so bie ci szy we wnętrz nej, /... / któ ra jest na sta wio na na
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to, aże by przy jąć dru gie go czło wie ka i to co ma do po wie dze nia, co
go nur tu je, co jest dla nie go waż ne. 

/... /Wie le wspól not za kon nych pro wa dzi róż ne go ro dza ju re ko -
lek cje, cho ciaż by igna cjań skie, któ rych pod sta wą jest mil cze nie.
Lu dzie bar dzo prze ży wa ją i do ce nia ją to do świad cze nie ci szy, bo
nie wy trzy mu ją już cią głe go „ata ko wa nia” przez ga da nie, „bom bar -
do wa nia” in for ma cja mi. A ta kie wy ci sze nie, za trzy ma nie się, po łą -
czo ne z ćwi cze niem du cho wym, bar dzo po ma ga zna leźć tak że
w co dzien nym ży ciu chwi lę ci szy dla sie bie. 

/... /ci sza to nie bez czyn ność. /... / Kie dy rą bie się drze wo, trze -
ba od cza su do cza su na ostrzyć sie kie rę. A je śli nie ma się na to cza -
su, bo się rą bie, to w koń cu na rzę dzie nam się stę pi i ro bo ta nie bę -
dzie szła. Znajdź my więc ko niecz nie czas na ci szę. 

Ks. Piotr Au gu styn Fa liń ski – „Ci sza” 

ci sza to spo kój du szy
to spo kój ser ca
to spo kój my śli
to spo kój jaź ni
ci sza to mu zy ka bez dźwię ków
to ob raz bez barw
to rzeź ba bez kształ tów
to film bez ob ra zu i wy ra zu
ci sza to har mo nia ko lo rów tę czy
to po wie trze pach ną ce ozo nem
to ptak bez tro ski na nie bie
ci sza to ład w sa mym so bie
to dom ra do sny i szczę śli wy
to dru ga oso ba mi dro ga
to mi łość do Bo ga
A mo ja ci sza ja ka jest? 
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K. Ujej ski – „O pół no cy”

Pół noc na ci szo! Ileż w to bie gło su, 
Kie dy cię bied ne ser ce mo je słu cha –

C. K. Nor wid – „Sa mot ność”

Ci sza – nie kie dy tyl ko pa jąk siat ką wzru szy, 
Lub przed oknem to po lę wie trzyk po mu sku je; 
Och! jak lek ko od dy chać, słod ko ma rzyć du szy –
Tu mi gwar, tu mi uśmiech my śli nie krę pu je. 
Jak nie wol nik, co cięż kie si łą wię zy skru szy
I zga słe ży cie w ser cu na no wo po czu je, 
Tak ja, na chwi lę zwol nion z na tręt nych ka tu szy, 
Wdzięk i urok mil cze nia czu ję i poj mu ję. 
Bo gdy w ko le bie sia dy ser ce nas nie łą czy, 
Gdy róż no rod ne my śli miesz kać z so bą mu szą, 
Gdy du sza du szy po jąć, zro zu mieć nie zdol na 
Próż no nek tar na po jów hoj nie się wy są czy; 
Śmie chy, piosn ka, bie sia da – wszyst ko jest ka tu szą; 
U mnie roz kosz i ży cie, gdy mo ja myśl wol na. 

C. K. Nor wid – „Wie czór w pust kach”

Mó wią, że je stem głu cha i nie ma – że wi szę
W tu ma nach ni kłej ro sy, jak mży sta ko ta ra
Nad ko leb ką ma rze nia. – Lu dzie zna ją C i s z ę
Po szu mie drzew, po drum li włó czę gi ko ma ra, 
Ale nie zna ją wca le po jej nie mym śpie wie; 
Bo oni tyl ko w dźwię ku za po zna li mo wę, 
Wiel ce gło śną, a ma łą – i pra wie nikt nie wie, 
Że nie raz sto kroć le piej pro wa dzić roz mo wę
Z C i s z ą ni że li z czło wie kiem. 
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Ma ria Ro dzie wi czów na – „Cza ha ry”

My ślę, że lu dzie są bar dzo głu si al bo tak za to ko wa ni w swych
po tocz nych spra wach by tu, że nie sły szą wie lu gło sów i me lo dyi,
i hej na łów, i ję ków, i zgrzy tów, i ech, któ re le cą, pły ną gra ją, tęt nią,
gdy się ktoś w ci szę wsłu cha i w sie bie. 

Ry szard Ka pu ściń ski – „Ci sza”

to tam –
po wie dział głos
ro zej rza łem się
nic nie wi dzę – od par łem
my ślę że chciał po wie dzieć
wsłu chaj się w głos któ ry jest w to bie
nie za głu szaj go
wła sną mo wą 

164

Odpowiedzi III:Odpowiedzi III.qxd  2009-01-09  10:08  Strona 164



KON WER SA TO RIUM XXIII (19 KWIET NIA 2008) 

Ja kie zna cze nie ma dla mnie ci sza? 

Pro wa dzą cy: ks. Adam Ze lga (pro boszcz pa ra fii p. w. bł Ed -
mun da Bo ja now skie go), sio stra Stel la (be ne dyk tyn ka, sa ma ry tan -
ka z Nie go wa), Woj ciech Brań ski (elek tro nik, dok tor fi zy ki, hi ma -
la ista, zdo byw ca Kang czen dzon gi Środ ko wej, pre zes Pol skie go
Klu bu Gór skie go), Kry sty na Do leb ska (al pi nist ka, nar ciar ka, gi ta -
ra, śpiew), Je rzy Ra ko wicz (jach to wy ka pi tan że glu gi wiel kiej, sa -
mot ny że glarz, przed się bior ca), An drzej Lip ski (in ży nier rol nik,
piel grzym do Zie mi Świę tej). 

Ks. Adam Ze lga
Je den z kry zy sów współ cze sne go czło wie ka po le ga na tym, że

nie ży je my w ci szy, nie umie my w niej żyć i czę sto od niej ucie ka -

my. Tym cza sem waż ne de cy zje po dej mu je się w oso bi stej głę bo -
kiej, we wnętrz nej re flek sji i do niej ko niecz na jest ci sza. Chry stus,
kie dy za mie rzał pod jąć swo ją mi sję, po szedł na pu sty nię, aby tam
być 40 dni w ci szy. 
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Fot. 49. Ks. Adam Ze lga, obok sie dzą ca Han na Rem ber to wicz
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Kul tu ra współ cze sna od ci szy ucie ka. Jest zja wi skiem po -
wszech nym, że kie dy wra ca my po pra cy, to na szym pierw szym ru -
chem jest włą cze nie te le wi zo ra lub ra dia. Kie dy dziś ksiądz cho dzi
po ko lę dzie, to bar dzo czę sto je go wi zy cie to wa rzy szy włą czo ny te -
le wi zor i trze ba do pie ro pro sić o wy łą cze nie te le wi zo ra, że by na -
wią zać ja ki kol wiek dia log z go spo da rza mi. 

Ja ko wpro wa dze nie mo że niech po słu ży przy kład z piel grzym -
ki Ja na Paw ła II do Zie mi Świę tej, kie dy Pa pież w Be tle jem i przy
Gro bie Pa na Je zu sa dłu go się mo dlił w mil cze niu, w ab so lut nej ci -
szy. Na stą pi ła kon ster na cja róż nych te le wi zji świa ta. Naj czę ściej
od da wa no wte dy głos do stu dia, po nie waż nie wia do mo by ło, jak
so bie z tą mil czą cą, peł ną ża lu, ale te le wi zyj nie ma ło dy na micz ną
mo dli twą Oj ca świę te go po ra dzić. 

To jest ja kiś ob raz te go, że współ cze sny świat nie ra dzi so bie
z ci szą. 

Na sze dzi siej sze spo tka nie za cznie my od „Son gu o ci szy” au tor -
stwa nie ży ją ce go już po ety Jo na sza Ko fty, któ ry to song wy ko na
z akom pa nia men tem gi ta ry Kry sty na Do leb ska. 
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Fot. 50. Krystyna Dolebska z gitarą
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„Song o ci szy”

Wy mnie słu cha cie, a ja
Śpie wam tekst z mu zy ką
Ta ka kon wen cja, ta ki mo ment
Więc tak jest
Za ufa li śmy oby cza jom i na wy kom
Już nie py ta my
Czy w tym wszyst kim ja kiś sens
A ja za śpie wać dzi siaj chcę w obro nie ci szy
Choć wiem nie po ra, nie miej sce i nie czas

Re fren: 
Bo gdy się mil czy, mil czy, mil czy
To ape tyt ro śnie wil czy
Na po ezję
Co być mo że drze mie w nas

Prze cież już do syć ma my
Hu ku i ja zgo tu
Ale gdy ci cho to źle
I głu pio nam
Jak by się ze psuł ży cia nie za wod ny mo tor
Coś nie w po rząd ku
Jak byś był już nie ten sam
Ci sza za głu sza, sam już nie wiesz ja ki je steś
Więc szyb ko włą czasz wszyst ko co pod rę ką masz

Re fren: Bo gdy się mil czy…. 

Gdy kie dyś ło mot umrze w dys ko te kach
Do sie bie nam da lej bę dzie niż do gwiazd
Za nim coś po wiesz jak czło wiek do czło wie ka
Ci sza zgru cho cze i wy krwa wi wszyst kich nas
Dla te go uczmy się ci szy i mil cze nia
To sio stry my śli, świa do mo ści przed nia straż

Re fren: Bo gdy się mil czy…. 
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Woj ciech Brań ski
Wia do mo, że po ję cia, wśród nich ci sza, mo gą być wie lo znacz ne

i w wie lu ję zy kach mo gą mieć róż ne zna cze nia. W za kre sie po ję cio -
wym ci szy ist nie je wie le sy no ni mów (np. mil cze nie, spo kój), któ re
jed nak tyl ko w czę ści się po kry wa ją. Ci sza jest po ję ciem, któ re bli -
skie jest fi zy ki i ści słej na uki. Wpraw dzie nie ma de fi ni cji ci szy,
lecz moż na ją oce niać przez gło śność dźwię ku. Dźwięk jest już po -
ję ciem mie rzal nym fi zycz nie i mo że my okre ślać je go na tę że nie, za -
kres czę sto tli wo ści itp. Jest on wy wo ły wa ny fa la mi aku stycz ny mi.
W za leż no ści od za kre su czę sto tli wo ści są one sły szal ne lub nie sły -
szal ne przez czło wie ka. Pod sta wo wym po ję ciem, któ re wszy scy
zna my, jest de cy bel, czy li mia ra na tę że nia dźwię ku. Nie jest to mia -
ra ta ka jak ki lo gram czy metr, ale jest to mia ra względ na, któ ra
okre śla na tę że nie lub ci śnie nie, ja kie wy twa rza fa la dźwię ko wa
w po wie trzu lub ma te ria le sprę ży stym, w któ rym się roz cho dzi
w lo ga ryt micz nym sto sun ku do po zio mu od nie sie nia. 10 de cy be li
jest to dźwięk spa da ją ce go z drze wa li ścia, 20 de cy be li to jest już
dźwięk, któ ry bę dzie sły szal ny wy raź nie. Dźwię ki do kucz li we dla
czło wie ka są w gra ni cach od 100 do 140 de cy be li. Gór na war tość to
próg, po wy żej któ re go za czy na się uszka dza nie or ga nów słu chu. 

Po dob nie jak nie ma de fi ni cji ci szy, nie ma de fi ni cji próż ni.
W przy pad ku próż ni de fi niu je my ilość ma te rii za war tej w ja kiejś
prze strze ni. 
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Fot. 51. Woj ciech Brań ski
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Nie ma ab so lut nej ci szy. Za wsze ja kieś dźwię ki do nas do cho -
dzą, tyl ko my ich nie sły szy my bądź je ste śmy na sta wie ni na nie sły -
sze nie. W mo men cie, gdy koń czy się kon cert o wiel kiej dy na mi ce,
mó wi my, że za pa dła ci sza. Ale to nie zna czy, że jest to ci sza ab so -
lut na. Ja kieś dźwię ki do nas do cho dzą, ale my ich nie sły szy my. 

Fi zycz ny aspekt ci szy wią że się nie raz z aspek tem du cho wym.
Że by coś prze żyć, mu si my wy łą czyć swój słuch al bo oto cze nie mu -
si „wy łą czyć” nada wa nie dźwię ków. 

Je rzy Ra ko wicz
Prze pły ną łem sa mot nie oko ło 10 000 mil, a Atlan tyk czte ry ra -

zy. Ci sza na mo rzu nie jest ci szą ab so lut ną. Jest ci szą od cy wi li za -
cyj ne go na tło ku. 

Gdy za czy na łem pły wać, by łem mło dym czło wie kiem, nie szu -
ka łem żad ne go wy ci sze nia, tyl ko cią gnę ło mnie, że by spraw dzić,
jak po ra dzę so bie sa mot nie z ży wio łem mo rza czy oce anu. Są or ga -
ni zo wa ne re ga ty że gla rzy sa mot nych. Jest to wy ścig, w któ rym
czło wiek sta ra się, że by tra sę prze być jak naj szyb ciej, je że li chce
wy grać. Wte dy prze ko na łem się, ja ka jest po tę ga tej na tu ry, Stwór -
cy, wo bec któ rej je stem ta kim ma lut kim ro bacz kiem, któ ry pró bu -
je po ko nać oce an. Po ko nać oce an... Nikt nie jest w sta nie po ko nać
oce anu, po pro stu moż na pró bo wać prze żyć na tym oce anie i się do
nie go do sto so wać. 

Pod czas re gat czło wiek sta ra się wszyst ko ro bić opty mal nie: po -
usta wiać ża gle od po wied nio do pro gno zy i naj le piej do sto so wać
kurs. Jest wte dy ide al na oka zja, że by się za sta no wić, czym jest ci sza
i czy jej się do świad cza na mo rzu. Czy jest ci szą szum mo rza, czy ha -
łas, któ ry wy da je pły ną cy jacht. Do tych dźwię ków moż na się przy -
zwy cza ić i uwa żać je za nor mal ny stan, na wet za stan ci szy. W cza -
sie sa mot nej że glu gi czło wiek ma bar dzo wy czu lo ne zmy sły i każ de,
na wet lek kie za bu rze nie te go „sta nu rów no wa gi” ła two od bie ra. 

Mia łem ta ki przy pa dek, pod czas po go dy o nie spe cjal nie sil nym
wie trze, oko ło 6 stop ni w ska li Be au for ta. W pew nym mo men cie
zsze dłem pod po kład, że by zro bić so bie her ba tę. By łem wte dy da -
le ko od szla ków że glu go wych, w środ ku Atlan ty ku. Usły sza łem na -
gle ja kiś dziw ny dźwięk. Kie dy wy sko czy łem na po kład, zo ba czy -
łem dru gi jacht. Był to jacht jed ne go z współ za wod ni ków o na zwie,
któ rą za pa mię ta łem: „As sa sin” – mor der ca. W re ga tach star to wa ło
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100 jach tów i by ło mi ni mal ne praw do po do bień stwo, że by się spo -
tkać na oce anie. Pły nę li śmy jed nak tak zbież ny mi kur sa mi, że gdy -
by nie to, że wy sze dłem na po kład i on też mnie zo ba czył, to mo gli -
by śmy się zde rzyć. 

Pierw sze mo je sa mot ne że glo wa nie by ło w cza sie re gat na Bał -
ty ku. Nie ste ty nie by ło tam ci szy, któ rą moż na by ło kon tem plo -
wać. Zmo rą tych re gat był ogrom ny ruch stat ków na na szej tra sie.
Trze ba by ło ca ły czas się pil no wać, że by się nie zde rzyć z któ rymś
z nich. Mój przy ja ciel, fi zyk, skon stru ował urzą dze nie, któ re od bie -
ra ło pra cu ją cy ra dar. Za nim jesz cze sta tek po ja wił się w po lu wi -
dze nia, urzą dze nie to wy da wa ło dźwięk i bły ska ło świa tłem. Po nie -
waż ruch stat ków był du ży, urzą dze nie to dzia ła ło z du żą czę sto tli -
wo ścią i nie da wa ło za snąć, a sen w cza sie re gat trwa ją cych 24 dni
jest pod sta wo wym pro ble mem sa mot nych że gla rzy. 

Nie któ rzy sa mot ni że gla rze mó wią do sie bie. Mó wi ła mi o tym
Asia Paj kow ska, któ ra wy pły nę ła ostat nio w sa mot ny rejs do oko ła
świa ta. Ja sam nie czu łem po trze by mó wie nia do sie bie. Cza sa mi mó -
wi łem do ra dio sta cji, bo mu sia łem po da wać wy ma ga ne da ne. Kon -
takt ra dio wy jest zresz tą ko niecz ny choć by w ce lach bez pie czeń stwa. 

Mia łem raz za dzi wia ją ce do świad cze nie. Już po dzie się ciu
dniach sa mot ne go że glo wa nia mia łem wra że nie, gdy od po czy wa -
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łem pod po kła dem (nie wiem, czy by ło to we śnie czy na ja wie, czy
też był to ro dzaj ha lu cy na cji), że na gó rze jest mój teść ze zna jo my -
mi i oni pil nu ją mo jej że glu gi. W któ rymś mo men cie wo ła ją mnie
„chodź do nas, bo my cze goś nie wie my, ja kieś świa teł ko”. Wra że -
nie by ło tak sil ne, że wy bie głem na po kład i wte dy oka za ło się, że
rze czy wi ście wi dać świa teł ka i to by ła ca ła gru pa por tu gal skich
stat ków ry bac kich. Do dziś nie je stem w sta nie so bie te go wy tłu ma -
czyć, ale ostrze że nie to po zwo li ło mi omi nąć stat ki. Ta kie róż ne
dziw ne rze czy dzie ją się, jak czło wiek jest sam. 

Gdy są chwi le pod czas że glu gi, kie dy nie ma żad nych spraw do
zro bie nia, war to usiąść i pa trzeć na oce an, co jest ogrom nie wcią ga -
ją ce i jest wte dy czas, aby kon tem plo wać wiel kość świa ta i swo ją
ma łość. Oce an jest przy cią ga ją cy jak wiel ki ma gnes. 

Obec nie że glu ję kil ka ra zy do ro ku, ale już nie sa mot nie. Na ża -
glów ce lub ża glow cu moż na rów nież zna leźć ta kie miej sca, gdzie
czło wiek mo że za znać za rów no ci szy, jak i po słu chać sa mot nie szu -
mu oce anu. 

Miesz ka jąc w War sza wie, cho dzę co dzien nie z psem na spa cer.
Sta ram się wyjść wcze śnie, kie dy jesz cze na uli cach nie ma ru chu.
W ci szy moż na po my śleć i przy go to wać się do cięż kie go dnia, któ -
ry jest cza sem wiel ką go ni twą. Trze ba strzec się, aby nie by ło jak
w dow ci pie o pu stych tacz kach. Ktoś bie ga z tacz ką, a ktoś in ny go
py ta: „a co ty tak bie gasz z pu stą tacz ką?”. Pierw szy od po wia da:
„bo mam ty le pra cy, że nie mam cza su jej za ła do wać”. 

W tzw. biz ne sie lu dzie czę sto tak funk cjo nu ją. Na wet mło dzi
lu dzie są tak za la ta ni, że nie moż na z ni mi spo koj nie po roz ma wiać.
To jest chy ba uciecz ka od wła snych pro ble mów. Czło wiek ma
uspra wie dli wie nie, bo jest sta le za ję ty. 

An drzej Lip ski
Je stem z za mi ło wa nia rol ni kiem. Skoń czy łem Szko łę Głów ną

Go spo dar stwa Wiej skie go i go spo da ru ję już 27 lat na Pod la siu. Ja -
ko rol nik za wo do wo z ci szą nie wie le mam wspól ne go. Rol nik pra -
cu je na ma szy nach, w obo rze, w chlew ni, gdzie cią gle jest ha łas.
Dwa la ta te mu do zna łem jed nak ła ski od by cia pie szej piel grzym ki
z Pod la sia, z do mu, aż do Zie mi Świę tej. Piel grzy mo wa łem wę dru -
jąc 252 dni przez 7 ty się cy ki lo me trów. Po nie waż by ła to piel -
grzym ka, po sta no wi łem nie do ku men to wać jej zdję cia mi i no tat ka -
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mi. Oba wia łem się, że gdy bym to ro bił, pa trzył bym na świat i na
sie bie jak re por ter, a nie jak piel grzym. By ły to dni bez te le wi zji,
bez pra sy, bez kom pu te rów, bez ca łe go roz ga da ne go świa ta. Nie
mo gę po rów ny wać się z sa mot nym że gla rzem, któ ry że glu jąc po
mo rzach nie ma bliź nich obok sie bie. Piel grzym tych bliź nich spo -
ty ka. Piel grzym ka to nie tyl ko otrzy my wa nie od in nych róż nych
da rów, ale rów nież da wa nie od sie bie. W cza sie piel grzym ki czło -
wiek czu je się jak wę drow ny ptak. Mi ja gniaz da ludz kie, osa dy. Jest
wte dy czas na spo tka nia. 

W swo im ży ciu wie le po dró żo wa łem, wie le cho dzi łem, by łem

”tu ry stą kwa li fi ko wa nym”; cho dzi łem po gó rach, wspi na łem się.
Zda wa łem so bie spra wę z tru dów fi zycz nych ta kie go przed się wzię -
cia, na to miast nie z tru dów psy chicz nych i z te go, że bę dę za nu rzo -
ny w ci szy. Pie chur sły szy swo je ser ce, swój od dech, czy li ca ły czas
sły szy pew ne dźwię ki fi zycz ne, na to miast jest za nu rzo ny w ci szy
we wnętrz nej. Do świad cza wy ci sze nia i wy ha mo wa nia we wnętrz ne -
go pę du. Znaj du je się w prze strze ni, w któ rej ma szan sę spo tka nia
z Bo giem i z sa mym so bą. Do zna łem te go, że dzię ki ci szy, wyj ściu
na prze ciw ko sie bie, spo tka niu z so bą, po go dze niu się z so bą, prze -
my śle niu moż na zo ba czyć swo je ży cie dzień po dniu. Mo że wy dać
się to nie moż li we, ale już po prze wę dro wa niu 150 dni po tra fi łem
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do kład nie zo ba czyć pew ne frag men ty swo je go ży cia. Naj czę ściej te,
któ re mi się nie po do ba ły. Czło wiek chciał by je głę bo ko scho wać,
a te sta le się przy po mi na ją. Trze ba się z ni mi roz pra wić, prze dys -
ku to wać je sam z so bą. Zro zu mia łem wów czas, że bez przej ścia
przez to spo tka nie z so bą, któ re jest moż li we przy tej we wnętrz nej
ci szy, że bez te go pro ce su nie spo tkam się z Pa nem Bo giem. 

Wę dro wa łem przez Pol skę, a po tem przez Sło wa cję. Od Czę sto -
cho wy za czą łem się po wo li ze so bą do ga dy wać, na to miast nie by ło
jesz cze we mnie we wnętrz nej ci szy, na dal był ogrom ny nie po kój.
Idąc omi ja łem mia sta i ob sza ry uprze my sło wio ne. Mo ja tra sa wio -
dła przez ty po wą pro win cją. Mia łem ze so bą na miot, nie zbęd ne
przed mio ty i je dze nie, tak że mo głem re ali zo wać sa mot ną piel -
grzym kę w oto cze niu świa ta. Co ja kiś czas wstę po wa łem do ho te li,
aby się umyć i zre ge ne ro wać si ły. 

Prze łom w ro zu mie niu sie bie, swo je go miej sca na zie mi i te go co
się dzie je, na stą pił w cią gu pierw szych dni na Sło wa cji. Był to li piec,
okres bu rzo wy. Te go dnia by ło go rą co, par no, bu rze prze cho dzi ły
od ra na jed na po dru giej. Pod wie czór zna la złem się na ska li stym te -
re nie, po kry tym tro chę ko sów ką, tro chę la sem kar ło wa tym, gdzie
nie by ło jak roz bić na mio tu. Zbli ża ła się po tęż na bu rza. By łem
w de spe ra cji. Prze sze dłem ma ły za gaj nik, zo ba czy łem po lan kę, ale
by ło to gła zo wi sko. Wró ci łem, już by ło ciem no, wi chu ra, za czę ło
lać. Wy cią gną łem na miot. Wiatr mi wy szar py wał go z rąk. Wte dy
z pra wie bluź nier czą mo dli twą zwró ci łem się do Pa na Bo ga: „no,
świet nie, prze cież wy sze dłem na tę piel grzym kę do Zie mi Świę tej,
a tu bu rza, nie mo gę te go na mio tu roz bić. Daj, Bo że, no, po zwól, po -
zwól”. Trzy mam ten na miot i po tym okrzy ku, ta kim nie po kor nym,
pod nio słem oczy i w świe tle bu rzy, na drze wie zo ba czy łem ka plicz -
kę. Klęk ną łem trzy ma jąc w rę kach na miot. W tym mo men cie jak -
bym usły szał (mo że mi się tyl ko wy da wa ło) sło wa mó wio ne do św.
Pio tra: „czło wie ku ma łej wia ry, cze mu ję czysz? Za ufaj”. By łem jak
otu ma nio ny. Uci chło we mnie wszyst ko. Nie sły sza łem już bu rzy,
któ ra da lej trwa ła. Roz bi łem na miot, by ła prze pięk na ci sza. Ra no
się obu dzi łem, słon ko, już po bu rzy, ro sa. Na drze wie jest ka plicz ka.
Po cze ka łem dwie go dzi ny, zwi ną łem na miot, zro bi łem na pa miąt kę
zdję cie ka plicz ki. Od te go dnia za czę ła się bu do wać we mnie ci sza. 

Za czą łem ufać. Prze sta łem iść ner wo wo, za czą łem iść dniem
dzi siej szym, chwi lą. Gdy sze dłem jesz cze przez Pol skę, nie in te re -
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so wa ło mnie, ile prze sze dłem i co się dzie je te raz, tyl ko co się wy -
da rzy i co bę dzie da lej. Te raz, przy peł nym za ufa niu do Pa na Bo ga,
do Opatrz no ści, prze sta ła mnie in te re so wać chwi la ju trzej sza
i wczo raj szy dzień. Naj istot niej sze by ło to, co jest te raz. Od te go
mo men tu piel grzym ka za czę ła przy no sić owo ce. Za czą łem ro zu -
mieć swo je miej sce i co się dzie je. Po pierw sze zro zu mia łem, że to
nie ja Pa nu Bo gu coś da ję, ale to Pan Bóg dał mi wiel ki dar moż li -
wo ści od by wa nia piel grzym ki. Nic nie od cią ga ło mnie od ce lu piel -
grzy mo wa nia, mo dli twy i prze ży wa nia Pa na Bo ga. Noc le gi by ły,
gdzie by ły, je dze nie by ło, ja kie by ło, nie mia ło to dla mnie za sad ni -
cze go zna cze nia. 

Wejść w ten we wnętrz ny świat, w to spo tka nie z sa mym so bą
i w pró bę roz mo wy z Pa nem Bo giem po ma gał mi stan upo rząd ko -
wa nia dźwię ku ze wnętrz ne go. Mo gła to być or kie stra, mógł być
szu mią cy las lub gło sy w gó rach. 

Pa mię tam dwa ta kie mo men ty w cza sie mo je go piel grzy mo wa -
nia. Pierw szy był w Gre cji. Do tarł wte dy do mnie mój przy ja ciel,
dzien ni karz, i przez kil ka ty go dni szedł ze mną. Szli śmy bez dro ża -
mi Gre cji. Któ re goś dnia szli śmy w dół. By ła nie dzie la, we szli śmy
do ja kie goś ko ściół ka czy cer kiew ki i zo ba czy li śmy w do li nie za bu -
do wa nia klasz tor ne. By ła ci sza, nie dzie la, je sień, li ście spa da ły zło -
te, mgła, wia tru żad ne go, ci chut ko. Scho dzi li śmy i w pew nym mo -
men cie od te go klasz to ru za czę ła pły nąć mo dli twa. Przez gło śni ki.
Mnich, któ ry od pra wiał na bo żeń stwo, gło śno mo dlił się ka no nem
grec kim i pły nę ło to na ca łą do li nę, na ca łą na tu rę i na nas. W tym
mo men cie sta nę li śmy jak za mar li. Słu cha li śmy i od bie ra li śmy tę
mo dli twę i we wnętrz nie, i fi zycz nie. Mia łem ta kie wra że nie, że na
czas tej li tur gii, eu cha ry stii grec kiej, za marł ca ły świat. W sen sie fi -
zycz nym jed nak ci szy nie by ło. Mnich się mo dlił, ale ci sza by ła
w nas. Ta ki pa ra doks. Ośnie żo na gó ra Olimp, ten klasz tor i pięk na
mo dli twa te go mni cha. Z dru giej stro ny gó ra Atos i ci sza. By li śmy
za nu rze ni w ci szę, któ ra by ła wy wo ła na mo dli twą. 

Dru gi ta ki mo ment był na wy spie Pat mos. Mia łem wiel kie pra -
gnie nie piel grzy mo wa nia do gro ty, w któ rej jak tra dy cja mó wi, św.
Jan do znał ob ja wie nia Apo ka lip sy. Był bar dzo do bry mo ment, bo
by ła ci sza. Mo rze by ło spo koj ne. Okres był Bo żo na ro dze nio wy.
Nie by ło tu ry stów, ho te le by ły po za my ka ne; ci sza zi mo wa. Po szli -
śmy do gro ty, go dzin kę po sie dzie li śmy, po mo dli li śmy się i wy szli -
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śmy na ze wnątrz. Tu ci szy nie by ło. Na tej ska li stej wy spie wiatr
wył, świsz czał i ry czał w za ło mach, w drze wach i w ka mie niach.
Był to ostry, mor ski wiatr. Usie dli śmy w tym hu czą cym wie trze,
otwo rzy li śmy Pi smo Świę te i za czę li śmy czy tać Apo ka lip sę. Ja słu -
cha łem, a mój przy ja ciel, któ ry jest lek to rem, czy tał. W tym mo -
men cie na sta ła ci sza. My śmy nie sły sze li, co się dzie je na ze wnątrz,
a we wnątrz nas by ły ob ra zy. Wi dzie li śmy, czu li śmy, coś się dzia ło,
a ze wnętrz ny świat prze stał ist nieć. Czy ta li śmy Ewan ge lię i Apo ka -
lip sę trzy go dzi ny. Po trzech go dzi nach ock nę li śmy się z zim na.
Wiatr wzmógł się i by ło zim no, bo słoń ce za szło. Ci sza wy wo ła na
czy ta niem Apo ka lip sy spo wo do wa ła, że prze sta li śmy być wraż li wi
na ha łas ze wnętrz ny. 

To ta kie dwa ob raz ki z mo je go piel grzy mo wa nia. Na to miast ta kiej
peł nej ci szy, któ ra po zwo li ła mi za rów no fi zycz nie na pa wać się ci szą,
jak i we wnętrz nie być ze so bą po go dzo nym, mo dlić się i roz ma wiać
z Pa nem Bo giem, do świad czy łem na pu sty ni. Tam wła śnie, szcze gól -
nie wie czo ra mi i no ca mi ci sza ze wnętrz na ab so lut nie har mo ni zo wa ła
z ci szą we wnętrz ną i po ma ga ła mi na wią zać kon takt z so bą i mo dlić się
sło wa mi, któ re by ły naj prost sze i by ły z ser ca i du szy pły ną ce. 

Rów no cze śnie ci sza pu styn na nie jest ci szą w sen sie fi zycz nym.
Kto kol wiek był na pu sty ni, to wie, że pu sty nia ży je. Jak wy cho dzi -
łem z na mio tu i sie dzia łem w środ ku no cy, i to prze pięk ne nie bo
by ło na de mną, sły sza łem pu sty nię. Kry sta licz nie czy sty dźwięk
to czą ce go się ka mycz ka czy sze lest jasz czur ki, wie le mi kro -d źwi -
ęków, któ re ni gdy by do czło wie ka nie do tar ły w nor mal nym zgieł -
ku ży cia. Na Pu sty ni Sy naj skiej po dwu stu pięć dzie się ciu dniach
od bie ra łem już tę praw dzi wą ci szę. Chy ba dla te go, że był to już ko -
niec piel grzym ki, a ja już by łem po wie lu prze my śle niach, prze ży -
ciach, tru dach i ra do ściach, po tra fi łem wy ko rzy stać te ostat nie dni
ci szy i za lud nić swo je wnę trze do bry mi my śla mi, ale i ob ra za mi
ple mion moj że szo wych, aby być jak naj bli żej bi blij nych cza sów. 

Te pu styn ne mo men ty tak moc no do dziś we mnie tkwią, że po -
mi mo upły wu dwu lat czu ję się te raz znacz nie mniej przy sto so wa -
ny do ży cia we współ cze sno ści niż przed piel grzym ką. Z dru giej
stro ny jed nak wła śnie te raz le piej so bie da ję ra dę niż przed piel -
grzym ką. Je że li są ja kie kol wiek pro ble my, to sta ram się tu taj,
w swo ich Pa syn kach na Pod la siu, wejść w ci szę ta ką, jak pod czas
mo jej piel grzym ki. 
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Sio stra Stel la Druż dżel, OSB sam 
Je stem Be ne dyk tyn ką Sa ma ry tan ką Krzy ża Chry stu so we go, od

pię ciu lat prze ło żo ną ge ne ral ną swo je go Zgro ma dze nia. 
Czym jest dla mnie ci sza? Ja kie zna cze nia ma ci sza? Dla mnie

jest na pew no wiel ką war to ścią: jest dro gą do Pa na Bo ga, do dru -
gie go czło wie ka i do sa mej sie bie. 

Ja kie by ło mo je do świad cze nie ci szy? Ja kie jest? Mu szę przy -
znać, że lu bię sa mot ność, lu bię mil cze nie, lu bię ci szę… Mo gła bym
po wie dzieć, że mam w so bie coś z sa mot ne go piel grzy ma. Lu bię
roz my ślać, kon tem plo wać. Nie mniej jed nak mu szę stwier dzić, że
do świad cza na prze ze mnie ci sza nie jest ła twa. Kie dy roz po czy na -
łam swo je ży cie za kon ne, to spo tka nie z ci szą w klasz to rze be ne -
dyk tyń skim by ło dla mnie na po cząt ku trud ne. Ży cie na sze co -
dzien ne po le ga na tym, że są wy zna czo ne go dzi ny, kie dy się mil -
czy, jest wy zna czo ny czas, kie dy się mó wi. Rów nież są wy zna czo ne
miej sca do mó wie nia. Na po cząt ku nie jest to ła twe. 

Fot. 54. Pro wa dzą cy Kon wer sa to rium. Od le wej: ks. Adam Ze -
lga, sio stra Stel la, Je rzy Ra ko wicz, An drzej Lip ski, Woj ciech
Brań ski i Kry sty na Do leb ska. Do mi kro fo nu mó wi Le szek Wi -
wa ła
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Z okre su przed klasz tor ne go pa mię tam re ko lek cje oa zo we, kie dy
spo tka łam się z ćwi cze niem mil cze nia. Szcze gól nie za pa mię ta łam
dzień, kie dy trze ba by ło iść w ple ner z Pi smem Świę tym, że by po -
me dy to wać nad so bą, nad swo im ży ciem i że by pod jąć de cy zję, czy
wy bie ram Je zu sa ja ko swo je go oso bi ste go Pa na i Zba wi cie la. Wspo -
mi nam ten dzień ja ko bar dzo pięk ny i owoc ny, kie dy w ci szy i kon -
tem pla cji pod ję łam de cy zję wy bo ru dro gi ści ślej sze go zjed no cze nia
z Je zu sem Chry stu sem, ale wspo mi nam go też ja ko dzień trud ny. 

Kie dy wstą pi łam do zgro ma dze nia, ta kim pięk nym prze ży -
ciem, ale i trud nym za ra zem, by ły ośmio dnio we re ko lek cje, kie dy
trze ba by ło za cho wać ści słe mil cze nie. Dla mnie, mło dej dziew czy -
ny, nie by ło to ła twe, ale twór cze. Był to czas na prze my śle nie swo -
je go ży cia, na je go po rząd ko wa nie, na przy bli że nie do Pa na Bo ga
i na po dej mo wa nie dal szych de cy zji. 

Chcę też wspo mnieć o na szej mo dli twie wspól no to wej. Mo dli -
my się cho ra łem gre go riań skim. Jest to mo dli twa po ła ci nie, śpiew,
w któ rym trze ba do kład nie wy śpie wać każ dą nut kę. Dla mnie jest
ona do ty ka niem Pa na Bo ga, jest wcho dze niem w Je go ta jem ni cę.
Jest to mi stycz ne spo tka nie z Bo giem, któ re w ta jem ni czy spo sób
da je mi si łę. Dla te go pie lę gnu je my tę mo dli twę ty le lat, nie od stę pu -
je my od niej, choć jest trud na i wy ma ga ją ca. Ta mo dli twa da je nam
si łę do peł nie nia na sze go po słan nic twa, a to po słan nic two nie jest
ła twe. Zgro ma dze nie mo je ma być na wo ły wa niem bez słów, ma gło -
sić ci szą. Nie po dej mu je my na ucza nia w szko le, nie pro wa dzi my ka -
te che zy. Po słu gu je my lu dziom nie peł no spraw nym, ale też lu dziom,
któ rzy tkwią na mar gi ne sie spo łecz nym. Są to ro dzi ny pa to lo gicz ne,
mło dzież pa to lo gicz na, sa mot ne mat ki. Jest to pra ca trud na, gdyż
nie przy no si więk szych efek tów, nie da je zbyt niej sa tys fak cji. Na sza
Za ło ży ciel ka Słu ga Bo ża Mat ka Win cen ta Ja dwi ga Ja ro szew ska
chcia ła, że by śmy tę pra cę po dej mo wa ły i trak to wa ły ja ko po ku tę.
By ła szcze gól nie za tro ska na o czło wie ka błą dzą ce go, a wi dząc je go
płyt kość umy sło wą, za gu bie nie, we wnętrz ny cha os, roz ter ki chcia -
ła ugo dzić w ową bez myśl ność – ci szą. Nie na kre śli ła nam nad zwy -
czaj nych po kut, wiel kich po stów, ale po przez tę cięż ką pra cę, któ ra
w co dzien no ści jest wiel kim zma ga niem, ka za ła nam po ku to wać. 

Na sza Za ło ży ciel ka mó wi ła, że ma my wiel bić Bo żą Spra wie dli -
wość i że my ma my za dość uczy nić Bo żej Spra wie dli wo ści. Ma my
być tam, gdzie Pra wo Bo że jest ła ma ne, gdzie czło wiek ro bi wy kro -
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cze nia, gdzie jest nie upo rząd ko wa ny, za gu bio ny, błą dzą cy. Tam
wła śnie ma my nieść har mo nię, po rzą dek i ci szę. Wie lu lu dzi, któ rzy
spo ty ka ją się u nas z na szą mo dli twą cho ra ło wą, któ ra wpro wa dza
w głę bię, w ja kieś za my śle nie, w twór czą ci szę, tę sk ni za nią i do niej
wra ca. Każ da z nas si łę do wy peł nia nia co dzien nych za dań czer pie
z li tur gii: z Eu cha ry stii, z mo dli twy bre wia rzo wej – cho ra ło wej. 

Chcia ła bym też po dzie lić się do świad cze niem, ja ką ro lę od gry -
wa w mo im ży ciu spo tka nie ze Sło wem Bo żym. Ono prze cież do ko -
nu je się za wsze w ci szy. Już w cza sie kie dy na le ża łam do oa zy, na -
uczy łam się roz wa żać i spo ty kać się ze Sło wem Bo żym. Po dob nie
prak ty ku je my spo tka nie ze Sło wem Bo żym w na szym Zgro ma dze -
niu – to Lec tio Di vi na. Jest to dla nas źró dło ła ski i si ły, bo ży we
Sło wo jest tym, któ re prze ni ka nas na wskroś „ni by miecz obo -
siecz ny”… Usły sza ne czy prze czy ta ne w ci szy, w sku pie niu pra cu -
je w nas, wzmac nia i przy no si wiel ki owoc. 

Chcę też po wie dzieć o pew nym do świad cze niu z lat dzie cię cych
i mło dzień czych. Moi ro dzi ce pra co wa li i mia łam nia nię. By ła to
ko bie ta, któ ra miesz ka ła na wsi, w do mu drew nia nym, wo kół któ -
re go w pro mie niu ki lo me tra, a mo że wię cej, nie by ło żad ne go in ne -
go do mu. By ła to oso ba szcze gól nie mi bli ska, sa mot na, któ rą bar -
dzo ko cha łam. Nie jed no krot nie mu sia ła iść w po le i zaj mo wać się
róż ny mi pra ca mi. Uwiel bia łam tę ci szę i sa mot ność, któ rą tam spo -
ty ka łam. Nie by ło tam te le wi zo ra, nie by ło ra dia. Po byt tam, w do -
mu nia ni, był dla mnie wiel kim wy tchnie niem, przy jem no ścią ze
spo tka nia z na tu rą, któ ra ota cza ła ten dom. Lu bi łam tam jeź dzić,
to był mój azyl, mo ja pu sty nia, zy ski wa nie no wych sił. 

Co mo gę po wie dzieć o zna cze niu ci szy w mo im ży ciu za kon nym?
Sta no wi dla mnie si łę, że by wyjść na prze ciw czło wie ko wi za gu bio ne -
mu, nie peł no spraw ne mu. Ci lu dzie są wiel ką ci szą, ale i wiel kim krzy -
kiem, nie po ko jem, cha osem i roz dar ciem. Idzie my do nich, że by po -
móc im od kryć wła sną, ludz ką god ność, by obu dzić w nich pra gnie nie
ży cia we dług Bo żych ocze ki wań, a tym sa mym wol ność i ra dość.

Mó wiąc o do świad cze niu ci szy w mo im ży ciu mu szę wspo -
mnieć rów nież o mo men tach, w któ rych ci sza by ła tym, co mnie
prze ra ża ło, cze go się ba łam, od cze go ucie ka łam. W ci szy bo wiem
spo ty ka łam się ze swo im wła snym cha osem we wnętrz nym, na wet
w swo jej dro dze otar łam się o kra wędź roz pa czy. W ży ciu czło wie -
ka mo gą być róż ne ob li cza ci szy. 
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Za zwy czaj czło wiek boi się ci szy. Dla cze go? Bo ci sza za trzy mu je go
w co dzien nej go ni twie, sta wia w bez ru chu, w ja kiś spo sób czło wie ka
odzie ra, oga ła ca, zmu sza do spoj rze nia na sie bie, do wnik nię cia w głąb.
Czło wiek boi się ci szy, mil cze nia i sa mot no ści. Trze ba wiel kiej od wa gi,
że by tę ci szę przy jąć i z niej sko rzy stać. Czło wiek się jej uczy. W zgro -
ma dze niu ta ci sza mnie ukształ to wa ła, wy cho wa ła, ale w dal szym cią gu
do niej i w niej do ra stam. Jest nie oce nio ną ła ską, kie dy szu kam od po -
wie dzi na róż ne py ta nia, kie dy po dej mu ję waż ne de cy zje, kie dy pró bu -
ję coś waż ne go zro zu mieć. Idę w nią z pro ble ma mi do roz wią za nia, cza -
sem z wiel kim krzy kiem, ze sprze ci wem, z fru stra cją. W tej ci szy to
wszyst ko „prze pra co wu ję” i od zy sku ję po kój ser ca. Ci szę spo ty kam
w róż nych miej scach: w ota cza ją cej mnie przy ro dzie, w ka pli cy czy
w mo jej ce li za kon nej. Jest rów nież wiel kim da rem spo ty ka nie czło wie -
ka, któ ry jest oa zą ci szy, z któ rym moż na trwać w ci szy.

Dla mnie bu du ją cym przy kła dem są mo je Sio stry ze Zgro ma -
dze nia. Kie dy pa trzę na nie, nie raz wy da je mi się, że nie do ra stam
do ich po staw. Są one dla mnie świa dec twem ci chej po słu gi, po kor -
nej i mil czą cej, kie dy idą słu żyć dru gie mu czło wie ko wi, czę sto cier -
pią ce mu i za gu bio ne mu, a na stęp nie trwa ją w sku pie niu przed ta -
ber na ku lum. Do świad czam wie lu ta kich po staw, któ re mnie za -
chwy ca ją i wzmac nia ją. 

Wiel ką si łą w na szym apo stol stwie, w na szym cha ry zma cie, jest
przy kład Je zu sa Chry stu sa, któ ry czę sto usu wał się na miej sca pu -
styn ne, w miej sca ci szy, cza sem ze swo imi ucznia mi. Rów nież
przed śmier cią na krzy żu trwał w sa mot no ści, w ci szy, w Ogrój cu.
To wyj ście na pu sty nię, w sa mot ność, w mil cze nie – za pew ne nie -
ła twe, bo aż krwa we, by ło Je go si łą. 

Pa tron ką na sze go Zgro ma dze nia jest Mat ka Bo ża Bo le sna. Nie -
wie le jest słów w Ewan ge lii, któ re wy po wie dzia ła Mat ka Naj święt -
sza. Jej po sta wa jest mil czą ca, peł na po ko ry, ci szy i ta ką ma my Ją
na śla do wać... 

Wiel kim przy kła dem jest też dla mnie po sta wa Oj ca Świę te go
Ja na Paw ła II, któ ry każ dy swój dzień za czy nał od mo dli twy i od
dłu gie go trwa nia przed Pa nem. Jan Pa weł II w swo im ostat nim eta -
pie ży cia nie wie le mó wił, ale tak wie le nam po wie dział. Lu bię zdję -
cia Oj ca Świę te go wspar te go o krzyż, sku pio ne go do głę bi. Mam
wra że nie, że jest, a jed nak Go nie ma. Ci sza po tra fi być bar dzo wy -
mow na. Czę sto nie mó wiąc nic – mó wi my. 
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Nie oce nio nym dla mnie przy kła dem jest na sza Za ło ży ciel ka
Zgro ma dze nia Mat ka Win cen ta, któ ra w szcze gól ny spo sób uko -
cha ła Pa na Je zu sa Ukrzy żo wa ne go i wciąż uczy nas trwać ci cho pod
krzy żem, trwać przy Pa nu Cier pią cym. Ma my wciąż do ra stać do
za da nia: Sa ma ry tan ka to mi sjo nar ka u stóp krzy ża. 

Ci sza jest wiel ką war to ścią, po zy tyw ną i pięk ną. Pro wa dzi do
Ta jem ni cy Pa na Bo ga, dru gie go czło wie ka, do sa me go sie bie. Mo -
że być prze ży ciem bar dzo głę bo kim, mi stycz nym, jest źró dłem si -
ły. Rów no cze śnie ci sza mo że być nie bez piecz na, bo mo że pro wa -
dzić do za mknię cia w so bie, mo że nisz czyć sie bie i in nych. Ci sza
jest da rem, któ ry war to przy jąć, jest za da niem, o któ re go wy peł nie -
nie war to wal czyć. 

Woj ciech Brań ski
Tak jak mó wi li moi po przed ni cy, dla osią gnię cia we wnętrz nej

ci szy po trzeb ny jest czas. Czas na re flek sję, wy ci sze nie. W re li gii
hin du skiej jest re gu ła, choć nie wszy scy we dług niej po stę pu ją, że
kie dy Hin dus już zbu du je dom, za ło ży ro dzi nę i kie dy dzie ci sta ną
się już sa mo dziel ne, po rzu ca bli skich i idzie na piel grzym kę. To sa -
mo jest w in nych re li giach Wscho du, ta kich na przy kład, jak bud -
dyzm. W na szym chrze ści jań skim krę gu pu stel ni cy i ere mi ci by li
daw niej bar dziej po wszech ni niż obec nie. 

Mo je wspo mnie nie ci szy, ta kie naj bar dziej trau ma tycz ne, do ty -
czy okre su Po wsta nia War szaw skie go. By łem wte dy dziec kiem
i z ca łą ro dzi ną ukry wa li śmy się w piw ni cach. Do zna wa li śmy tam
wszyst kich nie do god no ści ży cia te go cza su i miej sca. By ło tłocz no
i gwar no, bo wszy scy miesz kań cy War sza wy zna leź li się w piw ni -
cach. W cza sie bom bar do wań by ły dra ma tycz ne chwi le, któ re
utkwi ły mi głę bo ko w pa mię ci. Niem cy zbu do wa li wy rzut nie po ci -
sków, tzw. kro wy, któ re wy twa rza ły po tęż ny, świsz czą cy dźwięk,
chy ba bli ski 100 de cy be li. Wszy scy sły sze li ten dźwięk. Po tem na -
stę po wa ła gro bo wa ci sza, tuż przed wy bu chem. Ci sza ta mo gła
nieść za każ dym ra zem dla nas wszyst kich śmierć. Gdy mi ja ły se -
kun dy ab so lut nej ci szy i sły chać by ło wy buch, ozna cza ło to, że tym
ra zem nam się uda ło, prze ży li śmy. I był to do słow nie uła mek se -
kun dy, jak w cza sie bu rzy bły ska wi ca, po tem cze ka nie na grzmot. 

In ny mo ment jest bar dziej za baw ny. Kie dy by łem na sto lat -
kiem, czę sto od wie dza łem ko ściół. Lu bi łem at mos fe rę ci szy i spo -
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ko ju. Któ re goś dnia by łem w ko ście le, pa mię tam za pach ka dzi deł,
kwia ty, bar dzo in ten syw nie pach ną ce li lie, i na raz od czu łem, że je -
stem w nie bie. Otwie ram oczy i wi dzę nad so bą po chy lo ne go anio -
ła. Oka za ło się, że ze mdla łem i ra to wa ła mnie sio stra za kon na, któ -
rą wzią łem za anio ła. Do dzi siaj bę dąc w ja kimś ob cym mie ście lu -
bię wejść do ko ścio ła. Na ze wnątrz ulicz ny gwar i na gle je stem
w in nym świe cie. Mi mo że w ko ście le są róż ne dźwię ki, nie raz od -
by wa się na bo żeń stwo, do zna ję tu za wsze wy ci sze nia. 

Pierw szy raz by łem w Hi ma la jach w la tach sie dem dzie sia tych.
By łem wśród przy go to wu ją cych wy pra wę. Uda ło mi się wy go spo da -
ro wać ta ki mo ment, że mo głem się udać po za Kat man du, sto li cę
Ne pa lu. Wie dzia łem, że jest tam nie da le ko cie ka wy klasz tor i chcia -
łem go zo ba czyć. By ła to sa mot na wę drów ka. Je cha łem au to bu sem,
po tem sze dłem w gó rę. Pa mię tam ta ki ob raz. Dzień zmie rzał ku za -
cho do wi, słoń ce by ło już ni sko. By łem na wzgó rzu u stóp klasz to ru.
Mo ją uwa gę przy ku ła po stać ko bie ca o eu ro pej skich ry sach sie dzą -
ca w po zy cji jo gi, z no ga mi skrzy żo wa ny mi, za to pio na w kon tem -
pla cji, zwró co na ku słoń cu, o twa rzy oświe tlo nej słoń cem. Ci sza by -
ła ab so lut na, ani wia te rek na wet nie drgnął, nic się nie dzia ło. Sku -
szo ny tym wi do kiem wy cią gną łem apa rat i zro bi łem zdję cie. Był to
apa rat sta re go ty pu o bar dzo gło śnej mi gaw ce. Jej dźwięk w tej ab so -
lut nej ci szy za brzmiał jak ja kiś grzmot, jak ude rze nie ka mie niem
w szy bę. Był to nie wiel ki dźwięk, a jed nak prze ry wał tą ci szę.

Po czu łem się jak in truz i chcia łem się zwró cić z prze pro si na mi,
ale za uwa ży łem, że sie dzą ca ko bie ta na wet nie zwró ci ła na mnie
uwa gi. By ła tak po grą żo na w ci szy, tak głę bo ko, że dla niej ten
dźwięk nie był tym, czym był dla mnie. Dla mnie był jak wy strzał,
dla niej był nie sły szal ny. W nie mal opusz czo nym klasz to rze za -
miesz ki wa ło kil ku mło dych Ame ry ka nów i do wie dzia łem się od
nich, że kon tem plu ją ca ko bie ta osią gnę ła już naj wyż szy sto pień
wy ci sze nia i prze sta ła się od zy wać. Ko mu ni ko wa ła się tyl ko ge sta -
mi. Gdy pa trzy łem na tę ko bie tę, nie ukry wam, że przy cho dzi ła mi
do gło wy myśl: czy nie rzu cić wszyst ko – w koń cu dzie ci są już du -
że – i gdzieś w od osob nie niu po grą żyć się we wszyst ko ogar nia ją cej
ci szy. Mo że to jest dro ga, któ rą po wi nie nem pójść, w te Hi ma la je
i tam w sa mot nej wę drów ce za znać ci szy. 

Mi nę ły czte ry la ta i zno wu zna la złem się w Hi ma la jach. Tym
ra zem mie li śmy iść na naj wyż szy z nie zdo by tych do tych czas szczy -
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tów gór skich. Wy pra wa hi ma laj ska nie nie sie w so bie spo ko ju. Są
tra ga rze, uczest ni cy, róż ne awan tu ry, co dzien ne ście ra nie się
z prze ciw no ścia mi, z ludź mi. To nie sprzy ja ta kie mu za nu rze niu
się w ci szy, jak na przy kład sa mot na wę drów ka gdzieś w gó rach.
Do szczy tu zmie rza li śmy we trzech. Osiem i pół ki lo me tra nad po -
ziom mo rza to wiel kie wy zwa nie dla or ga ni zmu. Czło wiek my śli
pra wie wy łącz nie o na stęp nym kro ku, o tym, że nie mo że od kaszl -
nąć, że nie mo że zła pać od de chu. Są to ta kie pod sta wo we my śli. 

We szli śmy na szczyt, wcze śniej za bez pie cza jąc so bie ostat ni od -
ci nek dro gi li na mi, za ło ży li śmy tzw. po rę czów kę. Po łą czy li śmy się
z ba zą. Oczy wi ście wiel ka ra dość. Ro bi się to ni by dla sie bie, dla sa -
tys fak cji, no bi li ta cji, ale w tym mo men cie jest rów nież świa do -
mość, że zdo by wa się coś dla kra ju; że jest to li czą ce się osią gnię cie.
Z roz mo wy z ba zą do wie dzie li śmy się, że tam, trzy ty sią ce me trów
po ni żej nas pa nu je bu rza, bi ją pio ru ny, ko le dzy ostrze ga ją nas, pro -
szą, że by śmy uwa ża li przy zej ściu ze szczy tu. A my tu taj sto jąc na
pią tym szczy cie świa ta, więc jak by na wierz choł ku Zie mi, do zna je -
my wra że nia ab so lut ne go spo ko ju. Tu taj jest ci sza, spo kój, słoń ce
świe ci, go dzi na wcze sna – dru ga z mi nu ta mi. Za koń czy łem roz mo -
wę, scho wa łem ra dio te le fon i w tym mo men cie stwier dzi łem, że zo -
sta łem sam. Ko le dzy za czę li już scho dzić. Mia łem ma skę, ale
w pew nym mo men cie stwier dzi łem, że skoń czył się tlen. Jesz cze
coś pró bo wa łem przy niej ro bić, ale wy rwa ła mi się rur ka łą czą ca
ma skę z bu tlą, któ ra znaj do wa ła się w ple ca ku, więc wła ści wie nie
mia łem już tle nu. 

My oczy wi ście by li śmy przy sto so wa ni do wy so ko ści, lecz przez
uży cie tle nu z bu tli ada pta cja na sza by ła nie peł na, czy li w mo men -
cie, gdy za bra kło mi tle nu, mia łem na praw dę ma ło cza su, że by
zejść ni żej, gdzie już tle nu jest wię cej. Jesz cze do dat ko wo, gdy
scho dzi łem ma ska za czę ła od chy lać mi się od twa rzy. Za sła nia ła mi
naj bliż szy wi dok, na wet na pa rę me trów, a za pa ro wa ne oku la ry
spo wo do wa ły, że prze sta łem wi dzieć co kol wiek. W pew nym mo -
men cie po czu łem, że za czy nam się zsu wać! Nie wie dzia łem na wet
do kład nie, co się ze mną dzie je, na ta kich wy so ko ściach czło wiek
jest upo śle dzo ny, bra ku je mu tle nu, mózg dzia ła nie spraw nie. To
już za czy na się umie ra nie kie dy zsu wa łem się w dół, śnieg mnie ko -
tło wał, nie wie dzia łem, czy zsu wam się gło wą, czy no ga mi, czy bo -
kiem i tyl ko mia łem po czu cie, że za chwi lę bę dzie ko niec, bo tam
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jest prze paść i wia do mo, co się sta nie. Ostat kiem świa do mo ści po -
my śla łem, że mam prze cież jesz cze cze kan, że po wi nie nem go wbić
w śnieg, prze bić się do lo du, przy gnieść cze kan swo im cia łem, że by
się nie wy ry wał i unie ru cho mić go. Coś się za mną dzia ło, czy pró -
bo wa łem to zro bić, te go na wet nie wiem. 

W pew nym mo men cie po czu łem, że sto ję. Sto ję, nie zsu wam
się. To do brze, to zna czy, że jest jesz cze szan sa. Od sła niam oku la -
ry, zdej mu ję ma skę, bo nie jest mi do ni cze go po trzeb na i czu ję, że
w mo im ży ciu po ja wi ła się no wa szan sa. Lu dzie na zy wa ją ta kie sy -
tu acje: „pa lec Bo ży mnie do tknął”. Nie ma jąc po wią za nia li ną
z part ne rem, nie ma jąc in ne go za bez pie cze nia, nie mia łem żad nej
szan sy, że by się tam za trzy mać. 

Wszyst ko to, co się wte dy zda rzy ło i wra że nie, któ re po zo sta je
mi do dzi siaj w pa mię ci, dzia ło się w ab so lut nej ci szy. Ni cze go nie
sły sza łem, nie by ło wia tru, nie by ło żad ne go pta ka, któ ry by wy da -
wał dźwięk. By ła ab so lut na, nie zmą co na ni czym ci sza. 

Otrze pa łem się, za czą łem scho dzić. Zo ba czy łem, że moi ko le -
dzy są już w spo rej od le gło ści, ale je den za trzy mał się, uda ło mi się
do nie go dojść. Orien tu jąc się, co się ze mną sta ło, wy jął ze swo jej
ma ski rur kę po da ją cą tlen, dał mi, że bym mógł wy ko nać pa rę od -
de chów i za czę li śmy scho dzić ra zem. Wszyst ko skoń czy ło się
szczę śli wie. 

Wspo mnie nia tych krót kich mo men tów w mo im ży ciu, w któ -
rych do zna łem uczu cia cał ko wi tej ci szy ze wnętrz nej tkwić bę dą we
mnie na za wsze. Rów no cze śnie czu ję tę sk no tę za do zna niem ci szy
we wnętrz nej, nie prze lot nej, ale że by jej do świad czyć, po trzeb ny
jest in ny wy miar cza su. 

D y s  k u  s j a

Adam Pie trzak
Jesz cze o jed nej ci szy chciał bym po wie dzieć, któ ra jest ogro mie

waż na dla na sze go ży cia, gdyż po zwa la na szym my ślom swo bod nie
się to czyć. W tej wła śnie ci szy żad ne spra wy, dźwię ki, oko licz no ści
nie prze szka dza ją nam w od naj dy wa niu te go, co w nas jest waż ne. 

Wpro wa dze nie do Msza łu rzym skie go mó wi, że w li tur gii Mszy
Świę tej, je śli to jest moż li we, po win no za cho wać się ci szę po ho mi -
lii i po Ko mu nii Świę tej, po to wła śnie, że by przy jąć Sło wo Bo że
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i po my śleć o tre ści ho mi lię, w sku pie niu i wy ci sze niu. Na ogół jed -
nak nie jest to w Ko ście le prze strze ga ne. Rzad ko się zda rza, że by
któ ryś z księ ży po waż nie trak to wał tę in struk cję dla ce le bran sów
i szcze gól nie po ho mi lii ofia ro wał lu dziom czas na przy ję cie te go,
co usły sze li, że by to sło wo, jak Sio stra pięk nie po wie dzia ła, za czę -
ło ro snąć i w nas pra co wać. 

Dru gim mo men tem za le ca nej ci szy jest czas po Ko mu nii Świę -
tej. Jest to czas dla ad o ra cji Bo ga, któ ry za miesz kał w na szym cie le.
Ta ci sza jest rów nież w ko ście le „za śpie wy wa na”. Szcze gól nie ruch
oa zo wy ma ten grzech, na te mat któ re go sprze cza się ze mną na fo -
rum in ter ne to wym, a prze cież w Msza le, w pkt. 22, je że li do brze
pa mię tam, jest wy raź nie po wie dzia ne, że je śli to moż li we, trze ba
za cho wać ci szę po Ko mu nii Świę tej. Ruch oa zo wy „za śpie wu je”
ten czas twier dząc, że jest to wspól no to we prze ży wa nie Chry stu sa.
Czy jed nak nie jest waż niej sze wła sne, oso bi ste do świad cze nie Bo -
ga, od śpie wa nej na wet naj pięk niej szej pie śni? 

Tak bar dzo nie lu bi my ci szy, bo ci sza jest dla nas mę czą ca.
Chcę na wią zać do do świad cze nia, któ re, je stem prze ko na ny, wie lu
z Pań stwa też po sia da. Gdy je dzie my sa mo cho dem i za bie ra my do
sa mo cho du przy pad ko we go go ścia, to ci sza w sa mo cho dzie jest
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szcze gól nie dla te go go ścia uciąż li wa. Sta ra się do nas za ga dy wać
i jest nam wdzięcz ny, je że li pod trzy mu je my roz mo wę. Jed nak to
sta łe ga da nie, cią głe uży wa nie dźwię ków, sta je się ogrom nie uciąż -
li we, szcze gól nie gdy po dróż trwa dłu go. Gdy je dzie my z żo ną, mo -
że my roz ma wiać, ale mo że my też po mil czeć. Sio stra Stel la po wie -
dzia ła: jak to mi ło mieć ko goś, z któ rym moż na wspól nie po mil -
czeć. Otóż w do brym mał żeń stwie moż na go dzi na mi mil czeć i od -
zy wać się na gle na ten sam te mat, ty mi sa my mi sło wa mi. Ten czas,
w któ rym ży je my, nie zno si ci szy. Nie po zwa la nam, aby na sza
myśl to czy ła się swo bod nie we dle swe go upodo ba nia, we dle swo jej
po trze by. 

Le szek Wi wa ła
Chciał bym na wią zać do po ru szo nej przez Pa na Ada ma Pie trza -

ka kwe stii ci szy w li tur gii Mszy Świę tej. Mo ja żo na Jo an na jest dłu -
go let nią ani ma tor ką Ru chu Świa tło -Ż ycie i spe cja list ką w li tur gii
i mu zy ce li tur gicz nej. W Mszach Świę tych mu zy ka za czy na się od

mo men tu, kie dy ksiądz przyj mu je Ko mu nię świę tą i koń czy się,
kie dy wszy scy wier ni przyj mą ten Sa kra ment. Wte dy po win na za -
paść ci sza, aby każ dy in dy wi du al nie mógł spo tkać się z Pa nem Bo -
giem i kon tem plo wać Je go obec ność i mieć choć chwi lę na to, że by
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się za sta no wić nad ol brzy mią ta jem ni cą, w któ rej uczest ni czył.
Dla cze go jed nak tej chwi li ci szy nie ma lub jest ogra ni cza na? To
ce le brans de cy du je, czy ma być ci sza czy pieśń uwiel bie nia. Po dob -
nie jest w przy pad ku ci szy, któ ra po win na mieć miej sce po każ dym
ka za niu. Te ele men ty wca le nie za le żą od ze spo łu mu zycz ne go.
W prak ty ce gra fik Mszy Świę tej jest na ogół ści śle okre ślo ny, cza -
sem na wet zbyt na pię ty, więc trze ba ją o cza sie skoń czyć. 

Jest rze czą oczy wi stą, że w li tur gii nie po win ni śmy się spie szyć
i że mo men ty ci szy są w niej bar dzo po trzeb ne. Jest jed nak rów nież
py ta nie, w ja kim stop niu je ste śmy doj rza li ja ko lu dzie, ja ko chrze ści -
ja nie i po tra fi my trwać w tej ci szy i z niej ko rzy stać. Na Mszy Świę tej
są rów nież dzie ci, któ re, kie dy ona się prze dłu ża, za czy na ją się krę cić,
są nie spo koj ne i prze szka dza ją do ro słym w ko rzy sta niu z ci szy.

Ja ko mło dy czło wiek chciał bym po wie dzieć, dla cze go mo im
zda niem ma my pro blem z ci szą. Ci sza jest trud na i wy ma ga ją ca.
Wszyst ko co trud ne, jest na ogół war to ścio we, ale czę sto wy bie ra -
my ła twi znę. 

Mał go rza ta Lu dwi kow ska -K ędzia
Słu cha jąc wcze śniej szych wy po wie dzi i ko rzy sta jąc z wła sne go

do świad cze nia, uwa żam, że ci sza jest róż na i róż nie ją poj mu je my

186

Fot. 57. Mał go rza ta Lu dwi kow ska -K ędzia

Odpowiedzi III:Odpowiedzi III.qxd  2009-01-09  10:08  Strona 186



w róż nym okre sie swo je go ży cia. In na jest ci sza, któ rą czu ją dzie ci.
In na jest ci sza na sto lat ków, in na ko bie ty wcho dzą cej w doj rza łość,
a tak że in na jest lu dzi, któ rych ży cie chy li się ku wie czo ro wi. My
się tej ci szy w ży ciu uczy my. Jest to dro ga do po zna nia ci szy, do ro -
zu mie nia jej sen su. Pierw szą ci szą, ja kiej do świad czy łam, to by ła
ci sza łąk i la sów, gdzie mo ja ma ma mnie pro wa dza ła i uczy ła mnie
bio lo gii czy bo ta ni ki. Po ka zy wa ła mi, jak pach ną po ziom ki, jak
kwit ną kwia ty. In na ci sza, któ rą po zna łam ja ko dziec ko, któ rą się
za fa scy no wa łam i w któ rej trwam czę sto do dzi siaj, to ci sza, któ ra
mnie ota cza w cza sie czy ta nia ksią żek. Ci szą, któ rą po zna łam póź -
niej, by ła ci sza wę dró wek gór skich. Sa mot nych, po tem w gru pie
lu dzi, kie dy nasz prze wod nik ks. Łu kom ski po tra fił na zwa lo nym
pniu drze wa od pra wić Mszę Świę tą. Do świad cza li śmy wte dy wszy -
scy ota cza ją cej nas ci szy. 

Gdy ana li zu ję, o co cho dzi ło w tych róż nych ci szach, któ re mi
w ży ciu to wa rzy szy ły, to my ślę, że jest to dro ga do po zna nia sie bie
sa mej i stop nio wa ak cep ta cja wła snych moż li wo ści i ogra ni czeń.
W ci szy uczy my się po ko ry i uf no ści, że w prze ciw no ściach lo su,
któ rych do świad cza my, jest Bóg, któ ry wie le piej i On po mo że. Jest
mi bli skie to, co po wie dział Pan An drzej o swo jej piel grzym ce do
Zie mi Świę tej i mo men cie do zna nia na ka zu „za ufaj mi”. 

Nie ste ty po zna ję ostat nio też ci szę, któ ra ma zły wy miar. Ci sza,
kie dy po kłó cę się ze swo im mę żem, któ ra na brzmie wa i trwa. Ci -
sza, gdy na ze bra niu w In sty tu cie, w któ rym pra cu ję, ktoś mó wi
kłam stwa i trwa ci sza, któ ra te kłam stwa jak by ak cep tu je. Prze ry wa
ją je den czy dwa gło sy, ale ona jed nak pa nu je przy ak cep ta cji więk -
szo ści. Mam jed nak na dzie ję, że jesz cze w mo im ży ciu do świad czę
wie lu od mian ci szy tych do brych. 

Ci sza znaj dy wa na w so bie ma dla mnie ogrom ną war tość i te
wszyst kie ze wnętrz ne ele men ty ty pu: pięk na przy ro da, zdo by wa -
nie szczy tów, piel grzym ka to tyl ko spo sób i dro ga, aby do niej
dojść. Rów no cze śnie mu si my wal czyć z ci szą, któ ra nie jest do bra. 

An drzej Lesz czyń ski
Je stem aku sty kiem. Dla mnie de fi ni cja ci szy jest pro sta, to brak

dźwię ku. Na to miast de fi ni cja dźwię ku jest już bar dziej skom pli ko -
wa na. Przyj mu je się, że jest to każ da zmia na ci śnie nia po wie trza
w sto sun ku do at mos fe rycz ne go, na wet nie wy wo łu ją ca wra że nia
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słu cho we go. Dźwię ki są nad wyż ka mi te go ci śnie nia, mie rzo ny mi
w de cy be lach. W tym sen sie praw dzi wej ci szy nie ma ni gdy. Na wet
z dźwię ka mi o si le tyl ko 10 czy 20 de cy be li spo ty ka my się bar dzo
rzad ko. Mo że my się zna leźć w ta kiej sy tu acji np. w tzw. ko mo rze
ci szy, po praw niej ko mo rze be ze cho wej. Ja ki kol wiek dźwięk jest
na tych miast po chła nia ny przez to po miesz cze nie. Naj cich sze sy tu -
acje w ota cza ją cym nas świe cie ma ją wię cej niż 20 de cy be li, np.
szmer la su. 

Ko mo ra ci szy, w któ rej my cza sa mi z przy czyn za wo do wych się
znaj du je my i do któ rej się już przy zwy cza ili śmy, wy wo łu je czę sto
u lu dzi nie przy zwy cza jo nych bar dzo przy kre wra że nie, wręcz cza -
sem omdle nia. Je ste śmy wszy scy przy sto so wa ni do dźwię ków oto -
cze nia i jest nam mi ło, kie dy je ste śmy oto cze ni dźwię kiem, ale
o ma łym na tę że niu. Z dru giej stro ny, są pró by, do ku men to wa ne
w li te ra tu rze, ge ne ro wa nia ta kich dźwię ków, któ re po wo du ją
śmierć. Kon stru owa na jest tzw. broń aku stycz na, o mo cy dźwię ku
po wy żej 220 de cy be li, gdy przy po zio mie 220-230 de cy be li na stę -
pu je na tych mia sto wa śmierć. Dla po rów na nia war to przy po mnieć,
że gra ni ca bó lu uszu i groź by uszko dze nia słu chu to po ziom 130
de cy be li. Ta kie na tę że nie się zda rza, np. na kon cer cie roc ko wym
po ziom dźwię ku mo że się gać 120 de cy be li. Bli sko gra ni cy bó lu.
Dla na sze go zdro wia jest rów nież waż ny czas, jak dłu go prze by wa -
my w da nym ha ła sie, czy li w dźwię ku nie po żą da nym, nie za leż nie,
czy jest to mu zy ka Beetho ve na czy ha łas tram wa ju. 

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Na wią żę do te go, co mó wi ła Pa ni Mał go sia, że ci sza mo że być

do bra, ale mo że być też zła. W mał żeń stwie tra fia ją się ci che dni
i to jest ten zły wy miar ci szy. Mil czy my, ale jest to ci sza z pre ten -
sja mi, z oskar że nia mi. W na szym mał żeń stwie nie mie li śmy „ci -
chych dni”, tyl ko cza sem „ci che go dzi ny”. Gdy śmy jed nak wie czo -
rem mó wi li i „od puść nam na sze wi ny, ja ko i my od pusz cza my na -
szym wi no waj com”, nie mo gli śmy ry zy ko wać i go dzi li śmy się. 

Do bra ci sza w mał żeń stwie wy ra ża się w słu cha niu dru giej oso -
by, mę ża czy żo ny. My nie ste ty czę sto nie umie my słu chać. Nie
umie my wy ra zić za in te re so wa nia tym, co mó wi dru ga oso ba. Prze -
ry wa my jej, bo wy da je nam się, że wie my le piej, co chce po wie dzieć.
Nie umie my słu chać w ci szy ak cep tu ją cej dru gie go czło wie ka.
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W mo jej ro dzi nie czło wie kiem, któ ry umiał wspa nia le słu chać,
był mój oj ciec. Umiał na wią zać kon takt z każ dym, nie za leż nie od je -
go wie ku i po zio mu in te lek tu al ne go. Za wsze po dzi wia łam umie jęt -
ność je go roz mo wy z wnu ka mi. Wi dać by ło, że to, co do nie go mó -
wią, na praw dę go in te re su je. Umie jęt ność słu cha nia i pro wa dze nia
roz mo wy spra wia ła, że wie le osób go od wie dza ło. W ostat nich la tach
ży cia (do żył 93 lat), mi mo że ma ło sam wy cho dził z do mu, nie czuł
się sa mot ny, był w peł ni za in te re so wa ny tym, co się dzie je wo kół.

Fran ci szek Ka zi mierz Bar to sze wicz
Na ci szę moż na spoj rzeć ja ko na pew ne do bro du cho we, któ re -

go do świad cza my, któ re nie jest dla nas obo jęt ne i któ re sta no wi
istot ny skład nik na sze go ży cia. Ubo ga ca ono ży cie i kształ tu je nas
ja ko lu dzi. Do świad cze nie ci szy sta no wi frag ment cze goś, co moż -
na na zwać har mo nią, za rów no w ży ciu po je dyn cze go czło wie ka, jak
i ca łe go świa ta. Na sze oto cze nie, świat, w któ rym ży je my, nie stwa -
rza nie ste ty wie lu oka zji dla do świad cza nia ci szy. Ma my co raz
mniej moż li wo ści ob co wa nia z przy ro dą i co raz mniej cza su na spo -
tka nie w ci szy z dru gim czło wie kiem i z so bą sa mym. Na to miast ci -
sza, har mo nia w ży ciu czło wie ka po zwa la mu usły szeć głos Bo ga.
Mu si my więc świa do mie o nią za bie gać, świa do mie jej szu kać
i świa do mie ją chro nić. 
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Fot. 58. Fran ci szek Ka zi mierz Bar to sze wicz
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Krzysz tof Do wgiał ło
Pań stwa świa dec twa obu dzi ły we mnie wspo mnie nia tych szczę -

śli wych chwil, w któ rych przy ro da, sa mot ność i ci sza wią za ły się
z od czu ciem har mo nii ze so bą i świa tem. Chciał bym po dzie lić się
wspo mnie niem mo men tu, któ ry był dla mnie szcze gól ny. By ło to
daw no te mu, pod czas sa mot nej wę drów ki po po łu dnio wej Ir lan dii,
kra ju wów czas pu stym i ubo gim. Sze dłem we mgle przez nad mor -
skie wzgó rza po ro śnię te na siąk nię tym wo dą mchem, po ro sta mi i tra -
wą. Nie spo dzie wa nie od czu łem Obec ność. Ina czej te go nie po tra fię
na zwać. Mgła, wzgó rza, pust ka, wszyst ko by ło peł ne tej nie wy ra żal -
nej, po tęż nej Obec no ści. To trwa ło krót ko. Nie pa mię tam, czy się ba -
łem. Zsze dłem na wy brze że, gdzie w za dy mio nej cha cie ry ba ka po -
zwo lo no mi po wie sić mo kre skar pe ty i po sta wić prze mo czo ne bu ty
przed ko min kiem obok in nych prze mo czo nych bu tów i skar pet. Do -
sta łem ku bek her ba ty z mle kiem. Po ro zu mie wa li śmy się ge sta mi,
po nie waż ry bak nie mó wił po an giel sku; znał tyl ko Ga elic. 

Bar ba ra Fal kow ska
Je stem ar ty stą pla sty kiem. Są dzę, że isto ta i zna cze nie sztu ki

nie po le ga ją na eks pe ry men tach for mal nych. Naj więk sza war tość
tkwi w nie ustan nie po na wia nych przez czło wie ka po szu ki wa niach
od po wie dzi na py ta nia dla nie go naj istot niej sze. Wią żą się one z za -
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Fot. 59. Krzysztof Dowgiałło
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gad nie niem ist nie nia – je go po cząt ku, sen su i kre su. Czło wiek pró -
bu je wy ra zić swo je „od po wie dzi” na ota cza ją cy go świat w bar dzo
róż nych for mach. To wte dy po wsta je sztu ka. 

Te go, co naj waż niej sze w na szym ży ciu, nie moż na na uczyć się
w szko le. To po zna je my w dro dze in dy wi du al ne go, jed nost ko we go
do świad cze nia. To wa rzy szą te mu na sze de cy zje, wy bo ry nie raz bar -
dzo trud ne. Mo gą one prze bie gać tyl ko w at mos fe rze ci szy. Kie dy
mó wię o ci szy, mam na my śli za rów no tę, któ rą mie rzy my w de cy -
be lach, jak i tę, któ ra jest w nas. Jest ona w nas tyl ko wte dy, gdy je -
ste śmy świa do mi, jak waż na jest dla na szej rów no wa gi ży cio wej
i gdy dba my o jej ist nie nie. 

W mo jej pra cy od czu wam szcze gól ną wa gę ci szy we wnętrz nej.
Bez niej nie mo gę od bie rać świa ta ze wnętrz ne go pra wi dło wo i bez
za fał szo wań, ani też nie mam go to wo ści ani chę ci dzie le nia się tym,
co jest dla mnie waż ne, co jest mo ją pa sją, ra do ścią, od kry wa niem. 

Ks. Adam Ze lga 
Jed no z naj głęb szych do świad czeń ci szy, ja kich za zna łem w ży -

ciu, by ła ci sza pa nu ją ca na od dzia le in ten syw nej te ra pii, gdzie kil ka
ra zy na masz cza łem umie ra ją cych. By ło to nie zwy kłe do świad cze nie.

Ca łość na szej dys ku sji po zwo lę so bie za koń czyć cy ta tem z Oj ca
Le ona Kna bi ta: „nie tyl ko mni si po trze bu ją ci szy”. 

Z na gra nia spi sa ła Do ro ta Gi riat

Fot. 60. Barbara Falkowska
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Jaką wartość ma dla mnie dane słowo?
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Cytaty

(autor nieznany)

To wielka naiwność w naszych czasach
oczekiwać by słowo miało swoją wartość.
To jakiś idealizm wierzyć,
że ktoś postąpi tak jak obiecywał.
Najwyraźniej...

Wciąż na nowo ludzie uczą innych,
że na wszystko trzeba brać poprawkę...
Cieszyć się, że ma ktoś list napisać,
ale umiarkowanie...
Czekać na wizytę,
ale bez euforii...
Liczyć na pomoc,
ale mieć plan awaryjny...
Wierzyć, że się opamięta,
lecz i z inną ewentualnością się liczyć...

Można tak wymieniać bez końca,
a przecież nawet ci,
którzy tak miło czarują,
oczekują od innych wywiązania się
ze zobowiązań i z danego im słowa.

Tak naprawdę,
gdy mówimy jedno,
a czynimy drugie,
sami o sobie wystawiamy opinię...
z którą oczywiście
nie będziemy skłonni się zgodzić...

A to jest takie proste:
jeśli nie masz zamiaru czegoś zrobić,
nie obiecuj, że wykonasz.
Jeśli masz zamiar robić nadal
nie kłam, że już nie będziesz...
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Słyszeliście także, że powiedziano przodkom:
Nie będziesz fałszywie przysięgał,
ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich.
A ja wam powiadam,
abyście w ogóle nie przysięgali
ani na niebo,
gdyż jest tronem Boga,
ani na ziemię,
gdyż jest podnóżkiem stóp Jego,
ani na Jerozolimę,
gdyż jest miastem wielkiego króla:
Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał,
gdyż nie możesz uczynić
nawet jednego włosa białym lub czarnym.
Niechaj więc mowa wasza będzie:
Tak - tak, nie - nie,
Bo co ponadto jest, to jest od złego.  Mat. 5:33 - 37

Zbigniew Herbert – „Dałem słowo”

byłem bardzo młody
i rozsądek doradzał
żebym nie dawał słowa
mogłem śmiało powiedzieć
namyślę się jeszcze
nie ma pośpiechu
to nie rozkład jazdy
dam słowo po maturze
po służbie wojskowej
kiedy zbuduję dom
ale czas eksplodował
nie było już przedtem
nie było już potem
w oślepiającym teraz
trzeba było wybierać
więc dałem słowo
słowo - 
pętla na szyi
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słowo ostateczne
w rzadkich chwilach
kiedy wszystko staje się lekkie
przechodzi w przezroczystość
myślę sobie:
“słowo daję
chętnie bym
cofnął dane słowo”
trwa to krótko
bo oto - skrzypi oś świata
mijają ludzie
krajobrazy
kolorowe obręcze czasu
a dane słowo
ugrzęzło w gardle

Z tomu: Epilog burzy.
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KON WER SA TO RIUM XXIV (17 MA JA 2008) 

Ja ką war tość ma dla mnie da ne sło wo?

pro wa dzą cy: ks. Zdzi sław Woj cie chow ski TJ, Piotr Bej na ro wicz
(dyr. Li ceum Przy mie rza Ro dzin), Ja cek Kraw czyk 

(red. nacz. tyg. ”Pa smo”), Fran ci szek Pod la cha (huf co wy, 
War szaw ski Hu fiec Har ce rzy, Stow. Har cer stwa Ka to lic kie go 

”Za wi sza” FSE), Ja cek Wak smundz ki (przed się bior ca). 

Ks. Zdzi sław Woj cie chow ski
Ma my dzi siaj roz ma wiać o tym, ja ką war tość ma dla nas sło wo,

da ne sło wo i czy czu je my się za nie od po wie dzial ni. Ste phen Co vey
uwa żał, że aż do po cząt ku lat dwu dzie stych ubie głe go wie ku w wy -
cho wa niu kła dzio no szcze gól ny na cisk na kształ to wa nie cha rak te -
ru, czy li na ce chy oso bo wo ści po wią za ne z za sa da mi mo ral ny mi.

Oso bo wość de fi nio wa no ja ko cha rak te ry stycz ny, względ nie sta ły
spo sób re ago wa nia jed nost ki na śro do wi sko spo łecz no -prz yro dn -
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Fot. 61. Pro wa dza cy Kon wer sa to rium. Od le wej Piotr Bej na ro -
wicz, ks. Zdzi sław Woj cie chow ski, Fran ci szek Pod la cha, Ja cek
Kraw czyk i Ja cek Wak smundz ki
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icze, a tak że wcho dze nia z nim w in te rak cje. Wią za no ją z trwa ły mi
i po wszech ny mi za sa da mi mo ral ny mi, ta ki mi jak: zło ta za sa da
(czyń in nym to, co sam chciał byś od nich do sta wać lub nie czyń
dru gie mu te go, cze go sam byś nie chciał do świad czać od in nych),
wier ność przy ka za niom, zło żo nym zo bo wią za niom, spra wie dli -
wość, pra co wi tość, po czu cie so li dar no ści z in ny mi, od po wie dzial -
ność za sie bie, in nych i za po wie rzo ne do bro, za da ne sło wo itp.
Czło wiek bę dzie sku tecz ny w dzia ła niu, je śli te dwie war to ści, czy li
oso bo wość z cha rak te rem, w so bie zin te gru je. 

Po tym okre sie ak cent za czął prze su wać się z cha rak te ru na oso -
bo wość. W la tach sześć dzie sią tych uzna no, że za sa dy mo ral ne krę -
pu ją, dła wią i nisz czą oso bo wość i mo gą być źró dłem cier pie nia.
Naj waż niej sza jest ni czym nie skrę po wa na eks pre sja wła snej oso bo -
wo ści, su biek tyw nie ro zu mia ne szczę ście, któ re nie mu si brać pod
uwa gę wcze śniej da ne go sło wa, da nej przy się gi, zło żo ne go zo bo -
wią za nia, nie mó wiąc już o sta łych i po wszech nych za sa dach mo -
ral nych. Część li te ra tu ry uzna wa ła wpraw dzie cha rak ter za je den
z ele men tów za pew nia ją cych suk ces, od ma wia no mu jed nak de cy -
du ją cej ro li. Je że li od wo ły wa no się do ety ki i cha rak te ru, to na za -
sa dzie fra ze sów, głów ny na cisk kła dzio no zaś na tech ni ki wpły wa -
nia na in nych, stra te gię wła dzy, zdol ność ko mu ni ka cji i po zy tyw -
ne na sta wie nie. 

Po staw my więc dwa py ta nia. Czy suk ces, ja ki kol wiek by on był,
jest funk cją cha rak te ru, we wnętrz nej spój no ści, wier no ści sta łym
za sa dom mo ral nym, czy ra czej jest funk cją oso bo wo ści, pre zen to -
wa ne go na ze wnątrz wi ze run ku, umie jęt no ści i tech nik, któ re wy -
ko rzy stu je my w sto sun kach mię dzy ludz kich? Czy nie dla te go tak
waż ne są ba da nia opi nii pu blicz nej, aby wie dzieć, co o tym są dzi
opi nia pu blicz na, ja kie są ten den cje. Nie jest istot ne, ja ki mam cha -
rak ter, nie jest istot ne da ne prze ze mnie sło wo, nie są istot ne za sa -
dy mo ral ne, tyl ko istot ne jest to, czy ja się przy po do bam opi nii pu -
blicz nej, czy pu blicz ność mnie za ak cep tu je, czy ja bę dę „tren dy”.
Czy od po wie dzial ność (zdol ność udzie le nia od po wie dzi, do ko na -
nia do bre go, od po wia da ją ce go praw dzie wy bo ru) jest funk cją na -
szych oso bi stych wy bo rów i de cy zji, czy funk cją nie za leż nych od
nas wa run ków ze wnętrz nych, mo dy, ten den cji? 

Oso bi ście opo wia dam się za opcją pierw szą. Po pierw sze – bio -
rę pod uwa gę war to ści: kim je stem i ja kie jest mo je po wo ła nie. Po

198

Odpowiedzi III:Odpowiedzi III.qxd  2009-01-09  10:08  Strona 198



dru gie – co mó wi ro zum i po trze cie – co mó wi mi su mie nie: je że li
da łem sło wo, to mam go do trzy mać. Jest to wa ru nek mo jej wol no -
ści, je stem czło wie kiem wol nym, nie uza leż nio nym od opi nii pu -
blicz nej, nie mu szę się nią przej mo wać i mo gę od po wie dzial nie po -
dej mo wać de cy zje. Je że li prze ciw nie, uznał bym, że od po wie dzial -
ność jest funk cją te go, co na ze wnątrz (mo dy, zwy cza jów), to oczy -
wi ście zu peł nie ina czej bę dę po strze gał da ne sło wo. Bę dę się wte dy
za sta na wiał, czy to bę dzie dla mnie ko rzyst ne po li tycz nie, biz ne so -
wo. Bar dzo do brym przy kła dem mo gą być po li ty cy, któ rzy wi ją się
jak wę że, bo chcie li by być ludź mi z cha rak te rem, a z dru giej stro ny
wy wie ra na nich wpływ opi nia pu blicz na, son da że, two rzo ny wi ze -
ru nek, czy li to, co na zwa li by śmy ety ką oso bo wo ści – i są w po trza -
sku. Trze ba by by ło też za sta no wić się, jak edu ku je pol ska szko ła,
czy wy cho wa nie idzie w kie run ku bu do wa nia i kształ to wa nia cha -
rak te ru, czy oso bo wo ści? 

Fran ci szek Pod la cha 
Mo je do świad cze nie w pra cy z mło dzie żą do ty czy głów nie mło -

dzie ży w wie ku 12-17 lat. W na szej or ga ni za cji har cer skiej jest wy -
raź ny po dział na dwa nur ty – mę ski i żeń ski. Mo je do świad cze nia
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Fot. 62. Fran ci szek Pod la cha w środ ku, po le wej ks. Zdzi sław
Woj cie chow ski, po pra wej Ja cek Kraw czyk
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ogra ni cza ją się do chłop ców i nie mo gę mó wić o wy cho wa niu
dziew cząt. Skau ting sta wia na in dy wi du al ność. Ob da rza każ de
dziec ko za ufa niem i wie rzy, że to dziec ko mo że stać się wy cho waw -
cą dla sa me go sie bie. Ro bert Ba den -P owell pi sze, że głów nym za -
da niem wy cho waw czym skau tin gu jest roz wi nię cie oso bo wo ści
chłop ca tak, że by mógł sam sie bie wy cho wać na do bre go czło wie -
ka. Cho dzi nie tyl ko o oso bo wość, ale rów nież o ce chy cha rak te ru,
któ re na tej oso bo wo ści się opie ra ją. Ce lem skau tin gu jest uczy nie -
nie każ de go ze skau tów, in dy wi du al nie, szczę śli wym i dla te go
skau ting zwra ca się do ca łej ludz kiej isto ty, je go wraż li wo ści, in te -
li gen cji, re li gij no ści, a więc oso bo wo ści. 

Jak słu cha łem te go, co mó wił Ksiądz, o dzi siej szym po dej ściu
do wy cho wa nia, mia łem wra że nie, że to, co pro po nu je na sza or ga -
ni za cja har cer ska, to ja kiś ar cha izm, po dej ście pre hi sto rycz ne i już
daw no po win no być w mu zeum, a ono wciąż ist nie je i efek ty przy -
no si nie zwy kłe. W wy pad ku nie speł nie nia za sa dy sa mo wy cho wa -
nia, czy li pod sta wo we go za ło że nia skau tin gu, wszyst ko bie rze
w łeb. Każ de mu, na wet naj le piej za po wia da ją ce mu się har ce rzo wi,
zda rza ją się upad ki, wy pad ki nie prze strze ga nia pra wa. Zda rza się
to szcze gól nie w cza sie dzia łań z moc ną kon ku ren cją, od zy wa się
in stynkt wal ki i mło dy czło wiek naj pierw coś zro bi, a po tem po my -
śli. Dla te go tak waż ne jest przy rze cze nie, któ re skła da. To jest
pierw szy mo ment, kie dy chło piec coś obie cu je, da je sło wo, a po tem
sta ra się do trzy mać i wy ka zać, że jest wier ny sło wu. Po zło że niu te -
go przy rze cze nia, sąd ho no ro wy, czy li har cer ska ra da star szych, ma
w rę ku po waż ną dźwi gnię pe da go gicz ną po waż ny ar gu ment dla
wy eg ze kwo wa nia prze strze ga nia praw i za sad. Na to, że by chło piec
chciał prze strze gać pra wa, mu szą być speł nio ne dwa wa run ki: po
pierw sze, chło piec mu si wie rzyć w to, co przy rze ka. W dzi siej szych
cza sach na sza mło dzież czę sto nie jest uczo na te go, że by po stę po -
wać uczci wie, na przy kład, że by nie kła mać – waż ne jest więc wy -
zna nie wo li po stę po wa nia zgod nie z przy rze cze niem. Ko lej nym
wa run kiem jest, aby dru ży no wy, za stę po wy i każ dy czło nek są du
bro nił ho no ru dru ży ny. Każ dy z nich mu si dbać o to, że by ide ały,
któ re chło piec uzna je w cza sie przy rze cze nia har cer skie go, by ły
bro nio ne, by ły na pierw szym miej scu. Że by chło piec wie dział, pa -
trząc na opie ku nów, że to jest dla nich waż ne i każ da pró ba zła ma -
nia tych praw wią że się z ja ki miś kon se kwen cja mi. 
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Fi la rem har cer skiej współ pra cy jest da ne sło wo. W ”Za wi szy” na
każ dym szcze blu: dru ży ny, huf ca, czy kra jo wym współ pra ca opie ra
się na za ufa niu. Je że li my, sze fo wie, nie mie li by śmy do sie bie za ufa -
nia, to od ra zu si ła na sze go od dzia ły wa nia na mło dzież, na ro dzi ców,
si ła na sze go prze ko ny wa nia, a w sy tu acjach kry zy so wych moż li wość
po mo cy, by ły by ni kłe. Gdy by śmy nie mo gli li czyć na sie bie, by ło by
trud no. Dla te go wier ność da ne mu sło wu jest ta ka waż na. Jest to pod -
sta wa każ dej wspól no ty i każ dej pra cy, bez wier no ści sło wu współ -
pra ca sta je się ogra ni czo na – ta ka rand ka w ciem no. 

W trak cie służ by har cer skiej mia łem wie le trud nych mo men -
tów, ale ni gdy nie mia łem wąt pli wo ści, że mło dzie ży zo sta wić nie
mo gę, ot tak, w cią gu ro ku, tyl ko dla te go, że mam trud niej szy okres
w ży ciu – na przy kład, wię cej pra cy na stu diach. Przy rze ka łem
wier ność or ga ni za cji, jej ide ałom i me to dom pra cy przed huf co -
wym. Ogrom ną wa gę ma rów nież dla mnie lo jal ność wo bec gru py,
któ rą wy cho wu ję i zna cze nie wła sne go przy kła du. Je że li na obo zie
har cer skim wy ma gam od za stę pu po rząd ku, to nie mo gę mieć
u sie bie ba ła ga nu. Przyj dą chłop cy, zo ba czą, jak wy glą da u mnie
po rzą dek i po my ślą, że je że li on nie ma po rząd ku, to dla cze go my
go ma my mieć. Je że li wy ma gam czy sto ści ję zy ka, to sam nie mo gę
so bie po zwo lić na uży wa nie brzyd kich słów na wet wo bec mo ich
ko le gów nie har ce rzy. To jest pe wien styl ży cia, któ ry pre zen tu ję,
a po za tym, chłop cu, któ ry przy oka zji mógł by to usły szeć, znisz -
czył bym tym sa mym ca ły bu do wa ny świat je go war to ści. Nie moż -
na mieć dwóch twa rzy – jed nej dla pod opiecz nych, a dru giej dla
przy ja ciół. Mo ja oso bo wość, mój cha rak ter mu szą być we wnętrz nie
spój ne. Ina czej chłop cy nie bę dą wie rzyć w to, że moż na tak żyć bę -
dąc do ro słym. Nie mo gą od no sić wra że nia, że mnie, ja ko do ro słe -
mu, wol no, na przy kład mieć ba ła gan, a oni mu szą utrzy my wać po -
rzą dek. W ta kiej sy tu acji uzna li by, że nie war to ba wić się w dzie ci,
le piej sta rać się być do ro słym. Oni sta le ob ser wu ją, jak się za cho -
wu je ich szef i po tem skrzęt nie go na śla du ją. Dla te go da waj my im
do bry przy kład, niech się ba wią w do brych do ro słych. 

Ja cek Kraw czyk 
Szu ka my po mni ków, lu dzi wier nych da ne mu sło wu. Kto nam

przy cho dzi na myśl: Za wi sza Czar ny, Mi chał Wo ło dy jow ski –
a dziś? Kto mógł by być ta kim sym bo lem? Zna leźć ko goś, kto da je
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sło wo i te go sło wa do trzy mu je. Dla mnie kwe stia do trzy ma nia da -
ne go sło wa to kwe stia ludz kiej od po wie dzial no ści, któ ra wią że się
z uczci wo ścią i czymś daw no za po mnia nym, po czu ciem wła snej
god no ści i ho no ru. 

Jak wy cho wać mło dzież w ta -
kim du chu? Prze szka dza ją
w tym nie tyl ko głup ko wa te re -
kla my i pro gra my te le wi zyj ne,
któ re na sze dzie ci oglą da ją, ale
rów nież wie le in nych nie spo -
dzia nek. Pro wa dzi łem za ję cia
z dzien ni kar stwa w jed nej z nie -
pu blicz nych szkół i za da łem za -
da nie – zrób cie son dę wśród
swo ich ko le gów, czy ścią ga nie
jest uczci we. W od po wie dzi
100% uczest ni ków od po wie dzia -
ło, że ścią ga nie jest nie uczci we.
Za da łem dru gie za da nie – zrób -
cie son dę, czy ścią ga ją. Oka za ło
się, że 100% ścią ga. Za py ta łem,
czy ro dzi ce ścią ga li? Oka za ło się,
że 90% ścią ga ło. Wszy scy wie my,
że tak się nie po win no ro bić,

a mi mo wszyst ko tak ro bi my, i sta rzy, i mło dzi. Dla cze go? Bo uwa -
ża my, że cwa niac two mo że nam po móc. Ścią ga nie jest nie uczci we,
ale wi docz nie po ma ga, sko ro tak się ro bi. 

Uwa żam, że w kształ to wa niu mo de lu wy cho wa nia w dzi siej -
szych cza sach bar dzo prze szka dza nam po li ty ka w wy ko na niu elit
i to ta kich jak na sze – sła bych, bez kość ca, bez god no ści. Pół bie dy,
je śli po li tyk w cza sie kam pa nii wy bor czej da je sło wo, że bę dzie się
sta rał coś zro bić, rów no cze śnie oba wia się, że mo że mu się to w peł -
ni nie udać. Go rzej jest jed nak, je że li po li tyk da je sło wo wie dząc
z ca łą pew no ścią, że te go, co obie cał, nie zre ali zu je. Ży je my w ta -
kich cza sach, że o ta kich spra wach jak wier ność sło wu, ho nor, god -
ność, od po wie dzial ność mo że my roz ma wiać tyl ko na ta kich spo -
tka niach. 
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Nie daw no sły sza łem cie ka wą dys ku sję, czy do trzy my wa nie sło -
wa to jest kwe stia nor my mo ral nej, czy oby cza ju? Czy z te go, że nie
wy wią za łem się z da ne go sło wa, mam się spo wia dać, czy jest to tyl -
ko błąd oby cza jo wy? Ktoś przy cho dzi – po życz mi 5 tys. zł. Od dam
za dwa ty go dnie. Obie cał trzy mie sią ce te mu i nie od da je. Tłu ma czy
się, że nie ma. Czy jest to kwe stia mo ral no ści, czy tyl ko oby cza ju?

Ja cek Wak smundz ki 
Za bie ram głos ja ko przed się bior ca. Chciał bym mo ją wy po -

wiedź za mknąć w py ta niu: ja ką war tość ma da ne sło wo dla mnie ja -
ko przed się bior cy lub, ina czej,
ja ką war tość ma dla przed się -
bior cy do trzy ma nie sło wa. Od -
po wiedź jest pro sta – za sad ni -
cze i pod sta wo we. Je że li chce
się w dzia łal no ści go spo dar czej
od nieść suk ces, to trze ba sło wa
do trzy my wać. Ogól nie zna ne
jest po ję cie: do bra, sza no wa na
fir ma. Do ty czy ono za wsze fir -
my, któ ra do trzy mu je sło wa.
Do star cza do bry to war, do brą
usłu gę, wy ko nu je wszyst ko
dba jąc o ja kość i na de wszyst ko
ro bi to ter mi no wo. To jest do -
trzy my wa nie sło wa. Ta ka usłu -
ga, czy ta ki pro dukt to jest cel,
ale że by go osią gnąć, trze ba
zbu do wać od po wied nie re la cje
we wnątrz fir my, a ich isto tą
jest też do trzy my wa nie sło wa.
Je że li, na przy kład, pod pi su ję

kon trakt, to w spo sób otwar ty za pi sa ne są wa run ki i zo bo wią za nia
do do trzy ma nia. W dzie dzi nie, w któ rej dzia łam za wo do wo, nie do -
trzy ma nie sło wa jest kosz tow ne i przy kre. Naj czę ściej sto su je się
ka ry umow ne itp. Rze tel ny i do bry przed się bior ca nie mo że so bie
po zwo lić na nie do trzy ma nie sło wa. Je że li go nie do trzy ma raz
i dru gi, to wy pa da z ryn ku. 
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Pod kre ślił bym też zna cze nie re la cji mię dzy gru pą za rzą dza ją cą
a gru pa mi pra cow ni czy mi, pod wład ny mi. Tu taj też trze ba do trzy -
my wać sło wa, bo na dłuż szą me tę tra ci się ze spo ły i ży cie fir my. 

Chciał bym rów nież zwró cić Pań stwu uwa gę na in ny ob szar,
któ ry prak tycz nie nie po zo sta wia przed się bior cy wiel kie go wy bo -
ru. Jest to śro do wi sko for mal no -pra wne. Przed się bior cy przy stę pu -
jąc do ta kie go lub in ne go dzia ła nia, wy ko nu ją kil ka rze czy, któ re
miesz czą się w ka te go rii – da ję sło wo. Na przy kład, two rzy my fir -
mę, pod pi su je my akt no ta rial ny wraz ze sta tu tem fir my. Jest to for -
ma da ne go sło wa. W tym ob sza rze ma my re gu la to ra, ja kim jest ko -
deks han dlo wy i in ne usta wy re gu lu ją ce rze czy. Te do ku men ty
wska zu ją, że po win ni śmy pła cić po dat ki, nie tyl ko dla te go, że jest
to uczci we, mo ral ne i etycz ne, ale ma my usta wę o po dat kach, o ra -
chun ko wo ści i usta wę kar no -ska rb ową. Nie zna jo mość prze pi su nie
zwal nia od od po wie dzial no ści, od po wie dzial no ści za tak ro zu mia -
ne sło wo. W sto sun ku do pra cow ni ków ma my ko deks pra cy, w sto -
sun ku do kon ku ren cji – jest urząd an ty mo no po lo wy, są re gu la cje
do ty czą ce ja ko ści re kla my. Ob szar for mal no -pra wny zmu sza
przed się bior cę do te go, aby do trzy my wał sło wa. 

Naj więk sze po le do dys ku sji, co zna czy od po wie dzial ność za
sło wo, jest w za kre sie re kla my. Ogól nie zna ny jest mar ke ting,
w któ rym re kla ma nie za wsze jest rze tel na i do cho dzi w niej do zła -
ma nia sło wa, choć jest ono roz my te. 

Trze cim ob sza rem, w któ rym zna cze nie ma da ne sło wo, jest
obiek tyw ny ry nek. Je że li fir ma nie bę dzie do trzy my wa ła sło wa, to
stra ci ry nek i stra ci klien tów. Czy ist nie je dziś po ję cie ho no ru ku -
piec kie go? Ist nie je, choć się zmo dy fi ko wa ło. Daw niej ho nor ku -
piec ki do ty czył re la cji lo kal nych. By ły ce chy rze mieśl ni cze, przed -
się bior cy, któ rzy w pew nym sen sie też by li rze mieśl ni ka mi. Po ję cie
ho no ru ku piec kie go wzię ło się stąd, że re la cje go spo dar cze by ły
bar dzo moc no sple cio ne z re la cja mi spo łecz ny mi, wręcz to wa rzy -
ski mi. Dzi siaj te re la cje są w ska li glo bal nej. To, co na zy wa ło się
nie gdyś ho no rem ku piec kim, dzi siaj zmie rza lub jest wręcz na zy -
wa ne do brze ro zu mia nym bran dem (zna kiem fir mo wym). Mam
swo ją mar kę i ta mar ka jest zna na Pa nu X w Azji, cho ciaż on mnie
oso bi ście nie zna. 
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Ja cek Kraw czyk
Kie dyś mó wio no, że od po wie dzial no ści, uczci wo ści, szla chet -

nej ry wa li za cji uczy sport. Cze go sport dzi siaj uczy, je że li spoj rzy -
my na to, co się dzie je w pił ce noż nej? 

Piotr Bej na ro wicz 
Spró bu ję od po wie dzieć na py ta nie ja ka jest war tość da ne go sło -

wa w szko le. Na po cząt ku kil ka uwag na tu ry fi lo lo gicz nej. Przed
na szym spo tka niem za sta na wia łem się, kie dy sło wo jest war to ścią
i co to zna czy, że sło wo jest war to ścią. Sło wa bo wiem na zy wa ją
war to ści, sło wa war to ściu ją, sło wa re pre zen tu ją war to ści, na sze po -
zna nie war to ści od by wa się za po śred nic twem ję zy ka. Mó wi my dać
sło wo, co fać sło wo, do trzy mać sło wa, trzy mać za sło wo, rę czyć sło -

wem, zwią zać sło wem. Sło wo
jest więc dla nas war to ścią, gdy
bu du je re la cje oso bo we, gdy ro -
dzi ja kieś zo bo wią za nie. Spró -
buj my jed nak spoj rzeć na spra -
wę nie co sze rzej. 

Ostat ni wers wier sza Cy pria -
na Nor wi da ”Ogól ni ki” brzmi:

”Od po wied nie dać rze czy sło -
wo”. We dle me go prze ko na nia
o war to ści sło wa sta no wi je go
zwią zek z rze czy wi sto ścią.
W spo tka niu bo wiem my śli uję -
tej w sło wa z re al nym świa tem
od sła nia się Praw da. In te gral -
ność sło wa i rze czy by ła dla lu -
dzi daw nych cza sów czymś
oczy wi stym. Kie dy Adam
w Księ dze Ro dza ju na da je
imio na pa ra du ją cym przed nim
zwie rzę tom, obej mu je świat
w po sia da nie, po rząd ku je rze -

czy wi stość, a jed no cze śnie do ty ka isto ty stwo rze nia. Trze ba tu jesz -
cze do dać, że jest to świat stwo rzo ny Sło wem. Bóg sło wem po wo łu -
je rze czy do ist nie nia. Naj do bit niej o in te gral nej jed no ści sło wa
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i rze czy wi sto ści mó wi Ewan ge lia. Dla chrze ści ja ni na Sło wo wcie lo -
ne jest wy ra zem naj głęb szej ta jem ni cy i jed no cze śnie naj głęb sze go
związ ku Sło wa i rze czy wi sto ści. ”Ver bum ca ro fac tum est” (Sło wo
sta ło się cia łem). 

Ży je my jed nak w cza sach, w któ rych jed ność sło wa i rze czy
zo sta ła utra co na, po wsta ło istot ne pęk nię cie mię dzy sło wem a rze -
czy wi sto ścią. Po pierw sze dla te go, że dla współ cze sne go czło wie ka
nie jest pew ny kształt rze czy wi sto ści, świat ja wi się ja ko amor ficz -
ny i trud no go na zwać, po dru gie dla te go, że każ dy sąd o rze czy wi -
sto ści jest su biek tyw ny. Sło wo sta ło się au to no micz ne. Wsku tek te -
go mia rą dla sło wa nie jest już rze czy wi stość, a więc praw da, ale
sku tecz ność. W po słu gi wa niu się ję zy kiem prag ma ty ka wy prze dza
ety kę. To wy da je mi się naj istot niej sze dla zro zu mie nia, na czym
po le ga współ cze sna de wa lu acja sło wa. 

Wróć my do szko ły. Mło dzi lu dzie są bar dzo po dat ni na od -
dzia ły wa nie współ cze snej kul tu ry, w któ rej, jak już po wie dzia łem,
ję zy kiem kie ru je za sa da, że prag ma ty ka wy prze dza ety kę. Ta ki jest
cel wszech ogar nia ją cej re kla my, ma ją cej nie wie le wspól ne go
z praw dą, za to ob li czo nej na wy wo ła nie od po wied nie go prze ko na -
nia u od bior cy. Ta ki mi pra wa mi rzą dzą się też środ ki ma so we go
prze ka zu czę sto kroć two rzą ce rze czy wi stość (tzw. fak ty me dial ne),
a nie opi su ją ce ją. Je śli sku tecz ność jest mia rą po słu gi wa nia się ję -
zy kiem we współ cze snej kul tu rze, trud no się dzi wić, że tak sa mo
ję zyk trak tu je mło dzież. Kie dy czy ta my wspól nie „Ethos ry cer ski
i je go od mia ny” Wan dy Ossow skiej, moi ucznio wie są zdzi wie ni
hi sto rią kró la Ja na Do bre go, któ ry do wie dziaw szy się, że je go syn
uciekł z nie wo li, do bro wol nie ofia ro wał się na je go miej sce. By ła to
spra wa ho no ru, trze ba by ło do trzy mać da ne go sło wa. W in nej
wspól nie czy ta nej książ ce – Jó ze fa Pił sud skie go ”Mo je pierw sze bo -
je” – po zna je my hi sto rię wzię tych do nie wo li car skich ofi ce rów,
któ rzy wie czo rem spo ty ka ją się z pol ski mi ofi ce ra mi na wspól nych
bie sia dach, a po ich za koń cze niu wra ca ją do miejsc swe go uwię zie -
nia, zo bo wią za ni sło wem ho no ru. To są za cho wa nia, zda niem mo -
ich uczniów, dzi wacz ne, eks cen trycz ne, szko dli we wręcz i po zba -
wio ne zdro we go roz sąd ku. Prze cież moż na by ło uciec, oszu kać
wro ga, wy ko rzy stać na iw ność prze ciw ni ka. 

Szko ła ka to lic ka jest więc miej scem kon flik tu mie dzy ideą
(sło wo jest war to ścią) a prak ty ką (li czy się sku tecz ność sło wa).
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Rzecz do ty czy nie tyl ko uczniów, ale tak że na uczy cie li, któ rzy też
zma ga ją się z wier no ścią da ne mu sło wu – jest to po wszech na ten -
den cja kul tu ro wa. Z dru giej stro ny trze ba po wie dzieć, że ucznio wie
są sza le nie wy czu le ni na kwe stię zgod no ści sło wa (de kla ro wa nych
po staw i war to ści) i ży cia. Ta zgod ność jest fun da men tem bu do wa -
nia po zy tyw nych re la cji za ufa nia i przy jaź ni mię dzy ucznia mi i na -
uczy cie la mi. 

Na ko niec chcia łem po wró cić do py ta nia po sta wio ne go przez
Księ dza Zdzi sła wa na po cząt ku na sze go spo tka nia: w ja kim kie -
run ku zmie rza pol ska szko ła, czy jest ona miej scem kształ ce nia
oso bo wo ści czy cha rak te ru. W cza sach nie okieł zna ne go in dy wi du -
ali zmu, gdy „naj więk szym skar bem jest oso bo wość”, za da niem
szko ły ka to lic kiej jest wy cho wa nie opar te na war to ściach, na mo -
ral nym re ali zmie, to jest na prze ko na niu, że po rzą dek etycz ny jest
wy zna cza ny przez po rzą dek rze czy stwo rzo nych. Je śli wcie li my to
prze ko na nie w ży cie, wte dy moż na kształ to wać cha rak ter i moż na
„od po wied nie dać rze czy sło wo”. 

DYS KU SJA

Ja cek Wak smundz ki
Na wią żę do uwa gi do ty czą cej pol skiej pił ki. W kon tek ście

przed się bior czo ści pol ska pił ka jest w ta kim sta nie dla te go, że nie
jest do brze zor ga ni zo wa nym przed się bior stwem. Wa run ki, któ re
ota cza ją pol ską pił kę są kom plet nym za prze cze niem przed się bior -
czo ści i jej wła ści we go dzia ła nia. 

Ja cek Kraw czyk
Kie dyś przy wią zy wa no wa gę do praw dzi wo ści wy po wia da nych

opi nii, jak i do da nej obiet ni cy. Gdy car ska Ochra na aresz to wa ła
jed ne go z człon ków spi sku Wa le ria na Łu ka siń skie go i go prze słu -
chi wa ła, to oczy wi ście py ta li, kto stoi na cze le spi sku. On naj pierw
po wie dział, że by da li sło wo i da li, a po tem aresz to wa li wszyst kich.
Uwa żał, że ofi cer skie sło wo ho no ru zo bo wią zu je rów nież opraw cę
i że bę dzie go prze strze gał. 
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Fran ci szek Pod la cha
Ana li zu jąc sy tu ację do ty czą cą ścią ga nia, nie moż na za prze czyć,

że nie jest z tym do brze obec nie w Pol sce. Na za cho dzie Eu ro py lu -
dzie nie wy obra ża ją so bie, że moż na coś ta kie go ro bić. Uwa ża ne
jest to za wy jąt ko wo nie uczci we. Wy da je się, że jest to dzie dzic two
PRL i wzra sta nia w po czu ciu, jak tu by kom bi no wać, że by oszu kać
wła dzę. Ży cie w pań stwie, w któ rym wła dza nie jest na sza i jest
zwierzch no ścią na rzu co ną z gó ry, przy zwy cza iło do te go, że trze ba
oszu ki wać. Dziś za sad ni czym py ta niem jest, co z tym zro bić, że by
to na pra wić. Re la cje w pań stwie zmie ni ły się zu peł nie, a przy zwy -
cza je nie po zo sta ło. 

Piotr Bej na ro wicz
Pod sta wo wym miej scem, gdzie kształ tu je się syl wet ka, mo ral na

wraż li wość czło wie ka, jest dom. Stam tąd mło dzi wy no szą swo je za -
cho wa nia. My ślę, że rze czą bar dzo trud ną, ale trze ba jej pró bo wać,
jest stwo rze nie ta kie go sys te mu, któ ry by zmu szał do za rzu ce nia
ścią ga nia, za nim każ dy we wnętrz nie prze ko na się, że to jest rzecz
zła. Teo re tycz nie wszy scy są do te go prze ko na ni, ale roz bież ność
mię dzy teo rią a prak ty ką jest ogrom na. Oka zu je się, że suk ces – do -
brze na pi sa na kla sów ka, czy przej ście do na stęp nej kla sy – jest tak
po cią ga ją cy, że na gle wszyst ko prze gry wa z tą spra wą. Ucznio wi
trud no jest na wet zro zu mieć, że coś jest źle. W cią gu ostat nich 15
lat wi dzę róż ni cę na gor sze. Daw niej ła twiej by ło wy tłu ma czyć, że
ścią ga nie jest czymś złym. Wi dzie li, że bu dzi ono wąt pli wo ści na -
tu ry mo ral nej i nie twier dzi li, że jest to do bre. 

Ja cek Kraw czyk
Wy da je się, że je ste śmy bez rad ni. Mo że ucznia zła pa ne go na

ścią ga niu trze ba by wy rzu cać ze szko ły. Na ma cal nie po ka zać mu,
ile tra ci na ścią ga niu. 

Piotr Bej na ro wicz
W pol skim sys te mie wy cho waw czym ta kie dzia ła nie by ło by

nie do pusz czal ne. Nasz sys tem wy cho waw czy jest ogrom nie li be ral -
ny, trud no by ło by prze bić się z ta ką my ślą. W na szej szko le pra cu -
je my nad tym pro ble mem. 
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Ur szu la Kos sow ska -C ezak
Na wią żę do wspo mnia nej an kie ty ro bio nej wśród dzie ci, gdzie

wy szedł pa ra doks, że z jed nej stro ny uwa ża się, że ścią ga nie jest
nie uczci we, a z dru giej, że trze ba ścią gać. We dług mnie w tej an kie -
cie za bra kło trze cie go py ta nia, a mia no wi cie, czy ścią ga nie jest
opła cal ne? Mo że od po wiedź by ła by ta ka, że czło wiek przede
wszyst kim po wi nien być sku tecz ny, a nie ko niecz nie uczci wy.
Wte dy te go pa ra dok su by nie by ło. Na wią zu jąc do tej kwe stii
chcia ła bym po wie dzieć o wspo mnia nej uczci wo ści przed się bior cy.
Oczy wi ście zga dzam się, że po wi nien być uczci wy i że do trzy my -
wa nie sło wa, do trzy my wa nie ter mi nów, jest ce chą do brej fir my, ale
jest to dla mnie uczci wość tro chę wy mu szo na, dla te go, że jest ona
opar ta na sank cjach. Po win ni śmy zwró cić uwa gę na tę uczci wość,
za brak któ rej nie je ste śmy ka ra ni w ja kiś okre ślo ny spo sób, a któ -
ra wy ni ka wy łącz nie z na sze go wła sne go su mie nia. Wy da je mi się,
że to jest wła śnie spra wa ho no ru. Co raz mniej jest w nas ho no ru.
Dla cze go ho nor w tej chwi li zde wa lu ował się, al bo w ogó le znik nął,
a zo stał za stą pio ny przede wszyst kim próż no ścią. Jest nią dba łość
o wi ze ru nek, o zro bie nie do bre go wra że nia. To jest czę sto pod szy -
te czymś bar dzo nie ład nym, czy zu peł nie bez war to ścio wym. Zo sta -
ło tu taj do ko na ne ja kieś prze war to ścio wa nie, że ten praw dzi wy ho -
nor, ta ki z kon se kwen cja mi aż do koń ca, jak to się ko ja rzy z książ -
ką ”Chłop cy z Pla cu Bro ni”, wła ści wie za nikł, nie ste ty, prze padł.
Dla cze go? Czy wszyst ko czło wie ko wi mu si się opła cać w sfe rze na -
ma cal nej, ma te rial nej? Dla cze go za ni kły war to ści? 

Zbi gniew Wi tec ki
Aku rat dzi siaj są ta kie czy ta nia, któ re do sko na le o tym mó wią

i chcę z te go sko rzy stać. Frag ment Li stu św. Ja ku ba (3,8-10): ”Ję -
zy ka na to miast nikt z lu dzi nie po tra fi okieł znać, to zło nie sta tecz -
ne, peł ne za bój cze go ja du. Przy je go po mo cy wiel bi my Bo ga Oj ca
i nim prze kli na my lu dzi, stwo rzo nych na po do bień stwo Bo że.
Z tych sa mych ust wy cho dzi bło go sła wień stwo i prze kleń stwo.
Tak być nie mo że, bra cia moi” i wcze śniej (3,2): ”Je że li kto nie
grze szy mo wą, jest mę żem do sko na łym, zdol nym utrzy mać w ry -
zach ca łe cia ło” i mo że jesz cze sło wa Je zu sa (Mt. 5,37): ”niech wa -
sza mo wa bę dzie tak -tak, nie -nie”. Za sta na wia jąc się, ja ką war tość
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ma dla mnie da ne sło wo, uwa żam, że za wsze sta ra łem się we dług
niej żyć i ją gło sić, nie tyl ko w do mu, ale i w ca łym swo im ży ciu. 

Wszyst ko, co ma my, jest tak na praw dę nam da ne, nie tyl ko to,
kim je ste śmy, w ja kim miej scu i w ja kim cza sie ży je my. Mo gli by -
śmy żyć w in nym pań stwie, bo gat si lub bied niej si. Zdol no ści, ja kie
ma my, na sza pra ca, to też zo sta ły nam da ne. Mo gli śmy pra co wać,
gdzie in dziej, być kimś in nym, ale jed na rzecz za le ży od nas – wła -
śnie to da ne sło wo. To sło wo, któ re wy po wia dam, któ rym się zo bo -
wią zu ję, by ło dla mnie za wsze naj waż niej sze. Je że li ko muś coś
obie ca łem, nie mia ło dla mnie zna cze nia, ja kie kosz ty po nio sę, ja -
kie bę dą z tym pro ble my. Sta ram się oczy wi ście nie sza stać sło -
wem, ale waż ne jest, że da łem sło wo i mu szę go do trzy mać. 

Jak za wie ra łem zwią zek mał żeń ski, wie dzia łem, że to, co mó wię
mo jej żo nie w ślu bo wa niu, jest do koń ca ży cia nie od wra cal ne
i przez te 35 lat mał żeń stwa by ło wia do mo, że to nas obo wią zu je.
Raz by ło le piej, raz go rzej, ale ni gdy nie by ło po kus ta kich, że mo -
że my się ro zejść, że mo że być roz wód, bo cos nam nie pa su je, bo coś
się skoń czy ło. Da łem sło wo i to sło wo obo wią zu je za rów no mnie,
jak i żo nę. 

Naj więk szy pro blem z da nym sło wem mia łem wte dy, kie dy na
Oa zie w Mur za si ch lu mie li śmy przyj mo wać Je zu sa Chry stu sa ja ko
swo je go Pa na i Zba wi cie la. Sza nu jąc swo je sło wo mia łem z tym
pro blem. Pod czas przy go to wy wa nia uro czy sto ści roz wa ża łem
w du chu: „Z jed nej stro ny, Je zu, bar dzo chcę, że byś był mo im Pa -
nem, że byś rzą dził w mo im ży ciu i to na za wsze, ale nie wiem, co
mi na ka żesz zmie nić, wy rzu cić, gdzie iść, co ro bić i bar dzo bo ję się
tych zmian, a wiesz, że jak dam Ci sło wo, to już go nie zmie nię”.
Gdy pod czas uro czy stej przy się gi – od da nia ży cia Je zu so wi, wszy -
scy, któ rzy chcie li, ja koś lek ko i ra do śnie oświad cza li, że przyj mu -
ją Chry stu sa ja ko swe go Pa na, ja bi łem się z my śla mi. W koń cu za -
pa dła dłu ga ci sza. Na py ta nie: ”Mo że jesz cze ktoś chciał by...” po -
my śla łem: ”trud no, bar dzo się bo ję re wo lu cji w ży ciu i czy na pew -
no do trzy mam sło wa, ale bar dzo pra gnę od dać się cał ko wi cie Je zu -
so wi. Niech więc bę dzie, niech się sta nie i ja ko ostat ni uro czy ście
do peł ni łem ak tu od da nia się Je zu so wi”. 

W cza sie resz ty po by tu na Oa zie dzia ły się nie zwy kłe rze czy.
Ob ser wo wa łem ogrom ne zmia ny w lu dziach – uczest ni kach Oa zy,
w ich po stę po wa niu, re la cjach mał żeń skich – praw dzi we cu da. Na
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ko niec po by tu z en tu zja zmem mó wi li: ”Je zus spra wił to czy tam -
to”. Ja sam nie mia łem co po wie dzieć. Ca ły czas pa trzy łem wo kół
po dejrz li wie – co się ze mną sta nie, cze go do świad czę, ale nie sta ło
się nic. Gdy po Oa zie py ta łem: ”Je zu, dla cze go in ni otrzy ma li ty le,
a ja nic?” otrzy ma łem od po wiedź: ”Bo się ba łeś”. Do pie ro gdy się
uspo ko iłem, Je zus po ka zał mi, co mnie znie wa la, co jest obec nie
mo im naj więk szym pro ble mem. Gdy mu to od da łem, za brał to ode
mnie, le czył, na pra wiał, ni gdy na si łę, ni gdy wbrew mo jej wo li. 

Mó wi my o war to ści sło wa w róż nych sfe rach ży cia: go spo dar -
cze go, oby wa tel skie go czy szkol ne go. Mu si my sza no wać swo je sło -
wo, a rów no cze śnie mieć pew ność, że Bóg ni gdy nas nie opu ści
i po mo że do cho wać da ne go sło wa. 

Łu kasz Pilch (stu dent) 
Dla mnie da ne sło wo ma bar dzo du że zna cze nie. Je że li wiem

lub oba wiam się, że nie je stem w sta nie do trzy mać obiet ni cy, to nie
rę czę sło wem i nie po wo łu ję się na ho nor. Ja sam tra cę sza cu nek dla
lu dzi, któ rzy rzu ca ją sło wa na wiatr, bez ja kie go kol wiek po kry cia.
Uni kam sy tu acji, w któ rej mógł bym ko goś skrzyw dzić nie do trzy -
mu jąc da ne go sło wa. Je że li prze ciw nie, wiem, że je stem w sta nie
obiet ni cy do trzy mać, to po dej mu ję wy zwa nie. 

Oso by rzu ca ją ce sło wa na wiatr tra cą u mnie wia ry god ność
i trak tu ję ich ja ko zwy kłych oszu stów. 

Ja cek Wak smundz ki
Chciał bym wró cić do te go frag men tu, któ ry do ty czył przed się -

bior czo ści i do py ta nia, czy ce lem przed się bior czo ści jest tyl ko zysk
ma te rial ny. Mó wi łem dzi siaj o pew nym wy cin ku za gad nie nia
przed się bior czo ści zu peł nie świa do mie, bo o od po wie dzial no ści
mó wi łem po przed nio i nie chcia łem się po wta rzać. Uwa żam, że sy -
tu acja, w któ rej są pew ne wy mu sze nia, któ re jed nak pro wa dzą do
do trzy my wa nia sło wa, ma swo ją war tość ja ko wa ru nek ko niecz ny.
W ma te ma ty ce ist nie je po ję cie – wa ru nek ko niecz ny i wy star cza ją -
cy. Wspo mnia ne wy mu sze nie to wa ru nek ko niecz ny, ale nie jest to
wa ru nek wy star cza ją cy. Na wią zu jąc do za gad nie nia po ru szo ne go
przez Pa nią Ur szu lę, do ty czą ce go za sad i ce lów obo wią zu ją cych
w przed się bior czo ści, uwa żam, że w du żym stop niu za le ży to od
przed się bior cy i je go oso bo wo ści. Oczy wi ście na pew no ist nie ją zja -
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wi ska, gdzie głów nym ce lem jest czy sty eko no micz nie zysk. Nie
do ty czy to jed nak wszyst kich przed się biorstw. Dla przed się bior cy
od po wiedź na py ta nie: ”ja ki jest mój głów ny cel?” ma pod sta wo we
zna cze nie. Je że li od po wiem na nie, że mo im głów nym ce lem jest
pro ces spo łecz ny, ja kim jest pro wa dze nie fir my, a po nad to, je że li
w tym pro ce sie na rzu cam so bie, ja ko przed się bior ca, war to ści, któ -
re wy zna ję, to oka zu je się, że zysk nie mu si być głów nym ce lem
dzia łal no ści go spo dar czej. Ist nie nie zy sku jest oczy wi ście wa run -
kiem ko niecz nym dla funk cjo no wa nia fir my, ale nie za wsze zysk
mu si być mak sy mal ny w sen sie bez względ nym. Moż na wy ko rzy -
stać go w sfe rach dzia łań pro -sp ołec znych, czy też pro -lud zkich. 

Ja cek Kraw czyk
Chcę wró cić do przy się gi mał żeń skiej, ja ko jed ne go z naj waż -

niej szych słów w ży ciu. Jak mó wią sta ty sty ki, w ostat nich la tach
30% mał żeństw roz pa da się, a prze cież wszy scy ci lu dzie da li sło wo.
Dla cze go, to nie wiem. Da li sło wo nie wia do mo po co. To pierw sza
uwa ga. 

Dru ga, też nie naj we sel sza. Jak od po wie dzieć na po sta wio ne
wcze śniej py ta nie, czy war to być uczci wym, czy tyl ko sku tecz nym.
Na su wa mi się tu sko ja rze nie z na rze ka niem na mło dzież, że nie
jest pa trio tycz na, bo nie śpie wa pie śni. Mło dzież w ogó le nie śpie -
wa. Mło dzież słu cha. Mo że nie za wsze te go, co trze ba, ale to już jest
przy wi lej mło dzie ży. Ja też słu cha łem te go, czym ro dzi ce nie by li
za chwy ce ni. Prze ja wy pa trio ty zmu mo gą być zu peł nie in ne. Być
mo że w przy szło ści bę dą jesz cze in ne. 

Ur szu la Kos sow ska -C ezak
Na wią żę do po ru szo ne go na po cząt ku kon wer sa to rium prze -

ciw sta wie nia oso bo wo ści i cha rak te ru. Uwa żam, że czło wiek, któ ry
ma cha rak ter, jest rów no cze śnie czło wie kiem z oso bo wo ścią. Rzecz
w tym, ja ka jest ta oso bo wość, czy jest war to ścio wa, czy tyl ko efek -
ciar ska. Oso bo wość mo że być bez cha rak te ru, na to miast nie ma
cha rak te ru bez oso bo wo ści. 

Mi mo że ma my do czy nie nia z licz ny mi przy kła da mi nie do trzy -
my wa nia sło wa tak da le ce, że je że li od ko goś to sło wo otrzy mu je my,
to nie do koń ca ufa my, że ono bę dzie do trzy ma ne, tym nie mniej nie
za nikł jesz cze oby czaj obie cy wa nia, przy rze ka nia, a rów nież od bie -
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ra nia tych przy rze czeń. Za wie ra to w so bie pew na do zę opty mi zmu,
że za ufa nie do sło wa nie do koń ca się w lu dziach wy pa li ło. 

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Chcę po wie dzieć o wy pra co wa nej prze ze mnie me to dzie na do -

trzy my wa nie sło wa. Naj pierw się za sta na wiam, czy mo gę obie cać,
a po tem, jak już zde cy do wa łam się obie cać, to sta ram się to zro bić
jak naj szyb ciej, naj le piej te go sa me go dnia. Da je mi to we wnętrz ny
kom fort, że za ła twi łam spra wę zgod nie z obiet ni cą i już nie mu szę
o niej pa mię tać. Je że li w da nym mo men cie nie wi dzę moż li wo ści
za ła twie nia spra wy, to nie obie cu ję, mi mo te go sta ram się o niej nie
za po mi nać i gdy nada rzy się oka zja, za ła twić. Mo im zda niem waż -
ne jest, aby uważ nie słu chać co lu dzie mó wią i pa mię tać o tym.
Cza sem po la tach nada rza się oka zja i moż na ko muś po móc. 

Dru ga spra wa, któ ra mi szcze gól nie prze szka dza od kie dy pra -
cu ję na sta no wi sku rek to ra, to nie do trzy my wa nie sło wa pa nu ją ce
co raz po wszech niej wśród lu dzi i firm, z któ ry mi współ pra cu je my.
Czło wiek li czy na dru gie go lub do sta je in for ma cję, że jest fir ma,
któ ra za słu gu je na za ufa nie, wcho dzi z nią w ja kieś re la cje, a po tem
oka zu je się, że po wie dzia ne sło wa i obiet ni ce nie zna czą nic. Oczy -
wi ście jest tak, jak mó wił Pan Ja cek Wak smundz ki, że ta ka fir ma
tra ci wia ry god ność, ale po wszech ność te go zja wi ska jest dra ma -
tycz na. Na przy kład, zna my fir mę wy daw ni czą, któ rą pro wa dzi oj -
ciec kil kor ga dzie ci. Po rząd na ro dzi na, wszyst ko w po rząd ku, ale
sło wa nie do trzy mu je szef tej fir my, oj ciec tych dzie ci. Ja kie jest je -
go świa dec two? Prze cież my mu si my da wać świa dec two, to jest
waż na spra wa. Nie mo że my zro bić ja kie goś ”prze krę tu”, cho ciaż by
ze wzglę du na swo je dzie ci, swo ich uczniów, swo ich współ pra cow -
ni ków, bo im za wa la się świat. Czę sto my ślę, że za ma ło ro bi my
w tym za kre sie. Mnie się ma rzy, że by na si stu den ci, któ rzy od nas
wyj dą w świat, jak bę dą da wać sło wo, to wy ko na ją, co obie ca li. 

An drzej Do wgiał ło
Są dzę, że ist nie nie czło wie ka punk tu al ne go, do brze wy cho wa -

ne go, któ ry do trzy mu je sło wa, od pi su je na li sty, któ ry się nie spóź -
nia, jak się umó wił na ter min, to wszyst ko jest za ko rze nio ne, mo że
nie w for mal nym wy kształ ce niu cha rak te ru, ho no rze, ja kiś wy mo -
gach przy zwo ito ści, ale w grun cie rze czy głę bo ko w sfe rze mo ral -
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nej, czy li że by nie ro bić krzyw dy dru gie mu czło wie ko wi. Pa mię -
tam, jak mo je zdzi wie nie bu dzi ła sy tu acja, że mo je dzie ci, cał kiem
te go nie uczo ne, rap tem strasz nie się de ner wo wa ły, je że li gro zi ło
ja kieś nie wy wią za nie się z umo wy wo bec ko le żan ki czy ko le gi, nie -
do trzy ma nie ter mi nu od da nia książ ki czy no ta tek szkol nych. To
by ło mo ty wo wa ne tym, że ko muś bę dzie przy kro, że mu to wy rzą -
dzi krzyw dę. 

Kie dyś roz ma wia łem z za przy jaź nio nym księ dzem, któ ry był
wy cho waw cą kle ry ków. Py ta łem, jak to jest moż li we, że mło dzi
chłop cy, któ rzy w du żej więk szo ści przy cho dzą pro sto od pra cy na
ro li, nie bar dzo umie ją się za cho wać, dłu bią w no sie i nie umie ją
jeść, tak ła two da ją się wy cho wać. A on po wie dział: ”po patrz na
nich za pięć lat”. Oni ze wzglę du na to, że by nie ro bić ni ko mu
przy kro ści, bę dą zna ko mi cie wy cho wa ny mi ludź mi, umie ją cy mi
się za cho wać w każ dej sy tu acji. 

Han na Rem ber to wicz
War to za sta no wić się, skąd się bie rze w nas, że al bo chce my do -

trzy mać sło wa i to za wszel ką ce nę, al bo nie przy wią zu je my do te go
więk szej wa gi. My ślę, że na to skła da się ca le na sze ży cie, po czy na -
jąc od naj wcze śniej sze go dzie ciń stwa. Ro dzi ce ma ją cza sem ta ki
oby czaj, że mó wią dzie ciom – pój dzie my ju tro do ki na. Ale ju tro
coś spra wia, że nie idzie my i al bo się nad tym prze śli zgu je my, al bo
sta ran nie wy ja śnia my, co się sta ło. Pój dzie my na lo dy, ale nie idzie -
my. Dziec ko jest ma łe, to mo że za po mni. No i dziec ko już wie, że
obiet ni ca to ”obie can ki -c aca nki, a głu pie mu ra dość”, ro śnie w tym
prze ko na niu. Ro dzi ce ma ją coś zro bić, a w pew nym mo men cie ma -
ma mó wi: ”o nie, ja dziś je stem zmę czo na” i nie ro bi. Miał być
obiad, ale go nie ma, bo ma mie się nie chcia ło, nie do trzy ma ła sło -
wa. I to jest kli mat, w któ rym wy ra sta my. Al bo bar dzo ry go ry stycz -
ny – by ło po wie dzia ne, jest zro bio ne, al bo wręcz prze ciw nie – by ło
po wie dzia ne i jest zro bio ne al bo nie. 

Szko ła to dru gie śro do wi sko, w któ rym wy ra sta my. Nie ma ta -
kiej moż li wo ści, że by pro ces zdo by wa nia wie dzy był odłą czo ny od
pro ce su wy cho wy wa nia. To jest iunc tim i te go się roz dzie lić nie da.
Na uczy ciel, któ ry przy cho dzi do kla sy punk tu al nie, ma pra wo nie
wpu ścić ucznia, któ ry się spóź nił, ale je że li na uczy ciel sam przy -
cho dzi po dzwon ku al bo koń czy lek cje pa rę mi nut po dzwon ku,
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od bie ra so bie do te go pra wo. Lek cja jest od dzwon ka do dzwon ka,
po dob nie wy kład uni wer sy tec ki trwa 45 mi nut al bo 1,5 go dzi ny.
Nie mam pra wa ani się spóź nić, ani go prze dłu żyć, bo prze rwa jest
dla stu den ta, a nie dla mnie. Umó wi łam się, jak ma wy glą dać eg za -
min, to tak ma wy glą dać i ta kich rze czy jest ca ły sze reg. Je że li nie
wy ro śli śmy w kli ma cie ta kie go wzor ca do trzy my wa nia sło wa al bo
trwa my w po czu ciu, że wszyst kie oko licz no ści nas tłu ma czą i zwal -
nia ją, to nie mo że my być na uczy cie la mi i wy cho waw ca mi. Bo pra -
ca w tych za wo dach opie ra się na świa dec twie. 

Z na gra nia spi sa ła Han na Rem ber to wicz

215

Odpowiedzi III:Odpowiedzi III.qxd  2009-01-09  10:08  Strona 215


