Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 1

Odpowiedzi na trudne pytania
dzisiejszego świata
tom drugi

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 2

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 3

Odpowiedzi na trudne pytania
dzisiejszego świata
tom drugi

Konwersatorium
w Szkole Wyższej Przymierza rodzin w Warszawie
poświęcone przesłaniu Ojca św. Jana Pawła II

Pod redakcją
red. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

Warszawa 2007

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 4

wydawnictwo SWPR
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
ul. M. Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa
tel. (022) 644 07 97
www.swpr.edu.pl
Zapisu z nagrania dokonali:
Izabela Krajewska
Andrzej Skoczek
Ewa Smolska
Bogumił Chlebny
Adam Bartosiewicz
Marek Juchnowicz- Bierbasz
Marcin Jędrzejczak
Dorota Giriat

Opracowanie redakcyjne tekstu:
Urszula Kossowska-Cezak

Fotografie w tekscie:
Waldemar Kompała (konwersatoria od X do XVI)
Agnieszka Dowgiałło-Perkowska (konwersatorium IX)

Fotografia na okładce:
Piotr Dylik

Druk publikacji finansowany przez
Jacka Waksmundzkiego

Skład i łamanie:
Józef Łoś

Wydanie I

ISBN
978-83-61140-00-9

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 5

Spis treści
Przedmowa

7

Prosta droga w chaosie dzisiejszego świata .......................................................

9

Adam Pietrzak (prowadzący), ks. Józef Maj,
Robert Tekieli, Marcin Jędrzejczak

Czy małżeństwo katolickie jest przeżytkiem? ..................................................

35

ks. Adam Zelga (prowadzący), Anna i Krzysztof Łoskotowie
oraz Agnieszka i Sławomir Jaworscy

Czy rodzina może obronić ład społeczny? .......................................................

63

ks. Adam Zelga (prowadzący), Jolanta i Tadeusz Epszteinowie,
Maria i Jerzy Berlińscy oraz Krystyna i Grzegorz Styczkowie

Jakie wartości wynieśliśmy z domu rodzinnego? ..............................................

83

ks. Adam Zelga (prowadzący), Paweł. A. Piotrowicz, Aleksander Ciepiela,
Anna Ciepiela, Jerzy Górski, Zofia Epsztein, Filip Otmanowski
oraz Łukasz Pilch

Prawda i kłamstwo w naszym życiu .............................................................. 101
ks. Adam Zelga (prowadzący), Ewa i Maciej Bednarkiewiczowie,
Tomasz Terlikowski oraz Marian Wiśniewski

Co dziś dla nas znaczy „dzień święty święcić”? ............................................... 127
ks. Adam Zelga (prowadzący), Irena i Maxymilian Byliccy,
Agnieszka i Jan Maria Jackowscy oraz Andrzej Ciepiela

W czym wyraża się współczesny patriotyzm? .................................................. 149
ks. Adam Zelga (prowadzący), Anna Radziwiłł, Izabela Dzieduszycka,
Tomasz Borecki oraz Maciej Dąbski

Nasz stosunek do innych ludzi: życzliwy, obojętny, czy wrogi? ........................ 169
ks. Adam Zelga (prowadzący), Krzysztof Dowgiałło,
Grzegorz Nurkiewicz, Jacek Waksmundzki

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 6

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 7

Przedmowa
Oddawany obecnie do rąk czytelnika drugi tom książki „Odpowiedzi na
trudne pytania dzisiejszego świata” zawiera teksty ośmiu Konwersatoriów
(wraz w wyborem cytatów), które odbywały się w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie w roku akademickim 2006/2007. Tematy poszczególnych Konwersatoriów podsuwało samo życie.
Podobnie jak pierwszy tom książki z 2006 roku, również i obecna opiera się na osobistych świadectwach zarówno zaproszonych gości, jak
i uczestników spotkań. Napisana jest żywym językiem, w którym starano
się zachować melodię słowa mówionego.
Książka, którą mamy w ręce nie ukazałaby się jednak, gdyby nie sztab
ofiarnych ludzi, zaangażowany przy tym dziele. Znakomitych wprowadzeń, jak i podsumowań każdego Konwersatorium dokonywał ks. Adam
Zelga.
Szczególne podziękowanie kieruję do Pana Jacka Waksmundzkiego,
który w pełni sfinansował druk pierwszej i drugiej książki. Dzięki tej pomocy książka rozeszła się bardzo szeroko i dotarła również do ludzi, których nie byłoby stać na jej zakup.
Panu Adamowi Bartosiewiczowi dziękuję za czuwanie nad nagrywaniem poszczególnych spotkań, a wymienionym poniżej osobom za przepisywanie i wstępną redakcję nagranych tekstów: Izabeli Krajewskiej, Andrzejowi Skoczkowi, Ewie Smolskiej, Bogumiłowi Chlebnemu, Adamowi
Bartosiewiczowi, Markowi Juchnowicz- Bierbaszowi, Marcinowi Jędrzejczakowi i Dorocie Giriat.
Ponadto bardzo serdecznie dziękuję Pani Urszuli Kossowskiej-Cezak za
korektę każdego z tekstów. Panu Waldemarowi Kompale jestem ogromnie
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wdzięczna za wierną obecność na siedmiu z ośmiu Konwersatoriów i udokumentowanie ich znakomitymi fotografiami. Zdjęcia z pierwszego Konwersatorium z tegorocznego cyklu (IX Konwersatorium) wykonała
Agnieszka Dowgiałło-Perkowska, której też bardzo serdecznie za to dziękuję. Przepiękne zdjęcie na okładkę książki zawdzięczamy Panu Piotrowi
Dylikowi, jednemu z redaktorów „Listu”. W imieniu nas wszystkich wyrażam mu szczerą wdzięczność.
Osoby zainteresowane tekstami zawartymi w pierwszym tomie książki,
a dotyczącymi Konwersatoriów, które odbywały się w roku akademickim
2005/2006, mogą po nie sięgnąć na stronę internetową naszej Uczelni:
www.swpr.edu.pl lub dokonać zakupu książki. Warunki zakupu i wysyłki
książki są również zawarte na podanej stronie internetowej.
Trzeci cykl spotkań rozpoczynamy w październiku 2007 r. jak zawsze
w każdą trzecią sobotę miesiąca, w siedzibie naszej Uczelni. Gdyby ktoś
z Państwa chciał na bieżąco otrzymywać pocztą elektroniczną teksty kolejnych Konwersatoriów to prosimy o podanie adresu e-mailowego faksem
na numer (0-22) 644-07-97 lub przez e-mail na adres swpr@swpr.edu.pl
W ten sposób powstaje środowisko osób, które informujemy również
o różnych inicjatywach powstających na naszej uczelni: Konferencjach,
Sympozjach, wydawanych książkach itp.
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
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Cytaty
Jan Paweł II, Szczęście osiąga się przez ofiarę. Kuba 23 stycznia 1998 r.
Co to znaczy „zachować ścieżkę swą w czystości“? To znaczy żyć zgodnie
z moralnymi zasadami Ewangelii, głoszonymi przez Kościół. Dzisiaj niestety wielu ulega łatwo relatywizmowi moralnemu, a brak poczucia tożsamości nęka wielu młodych: są oni ofiarami wzorców kulturowych pozbawionych wszelkiej treści oraz pewnego typu ideologii, które nie wskazują
wymagających i ścisłych norm moralnych. Z tego relatywizmu moralnego
rodzi się egoizm, podziały, marginalizacja, dyskryminacja, lęk i nieufność
wobec innych. Co więcej, gdy młody człowiek żyje „po swojemu“, skłonny
jest idealizować wszystko co zagraniczne, ulega pokusom niekontrolowanego materializmu, gubi własne korzenie i myśli tylko o ucieczce. Pustka,
jaka powstaje w wyniku takich zachowań, tłumaczy wiele negatywnych
zjawisk nękających dziś młodzież: alkoholizm i złe przeżywanie własnej
płciowości, narkomanię, prostytucję, która ukrywa się pod wieloma postaciami i której przyczyny nie zawsze są wyłącznie osobiste, pogoń za przyjemnościami, egoizm i oportunizm, brak poważnej wizji życia, w którym
nie ma już miejsca na trwały związek małżeński, a ponadto odrzucenie
wszelkiej prawomocnej władzy, pragnienie ucieczki i emigracji, która pozwala uchylić się od wysiłku i odpowiedzialności i schronić w świecie ułudy, wyobcowanym i wykorzenionym.
Kard. Joseph Ratzinger, Pasterz, który prowadzi ku miłości i radości.
18. IV.2005 r.
Iluż powiewów nauki zaznaliśmy w ostatnich dziesięcioleciach, iluż
ideologicznych prądów, ile sposobów myślenia... Łódeczka myśli wielu
chrześcijan była nierzadko huśtana przez te fale – miotana z jednej skrajności w drugą: od marksizmu do liberalizmu aż po libertynizm; od kolektywizmu do radykalnego indywidualizmu; od ateizmu do niejasnego mistycyzmu religijnego; od agnostycyzmu po synkretyzm i tak dalej. Każdego
dnia rodzą się nowe sekty i urzeczywistnia się to, co święty Paweł nazywa
„oszustwem ze strony ludzi i przebiegłością w sprowadzaniu na manowce fałszu“
(Ef 4,14). Posiadanie jasnej wiary, zgodnej z credo Kościoła, zostaje często
za-szufladkowane jako fundamentalizm. A tymczasem relatywizm, to znaczy zdanie się na „każdy powiew nauki“, zdaje się być jedyną postawą godną
współczesności. Ustanawiany jest rodzaj dyktatury relatywizmu, która nie
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uznaje niczego za pewnik, a jedynym miernikiem ustanawia własne ja i jego zachcianki.
My natomiast mamy inną miarę wielkości: Syna Bożego, prawdziwego
człowieka. To on jest wyznacznikiem prawdziwego humanizmu. Wiara
„dorosła“ nie idzie z prądem mód i nowinek; wiara dorosła i dojrzała jest
głęboko zakorzeniona w przyjaźni z Chrystusem.
Jan Paweł II. Demokracja i wartości.
Na progu trzeciego tysiąclecia demokracja staje wobec poważnego zagadnienia. Istnieje bowiem tendencja do uznawania relatywizmu intelektualnego za niezbędny przymiot demokratycznych form życia politycznego. W tej perspektywie prawda określana jest przez większość i ulega zmianom pod wpływem przemijających trendów kulturowych i politycznych.
Z takiego punku widzenia ludzie przekonani, że niektóre prawdy mają
charakter absolutny i niezmienny, uważani są za nierozsądnych i niegodnych zaufania. Z drugiej strony my, jako chrześcijanie, głęboko wierzymy,
że „w sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem
dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei
i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez
wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm“ (Centesimus annus, 46).
Ważne jest zatem, aby pomagać chrześcijanom w ukazywaniu, że obrona powszechnych i niezmiennych norm moralnych jest formą posługi nie
tylko dla dobra jednostek, ale także społeczeństwa jako całości: normy te
tworzą „solidny fundament i trwałą gwarancję sprawiedliwego i pokojowego współżycia ludzi, a tym samym prawdziwej demokracji“ (Veritatis splendor, 96).
W istocie rzeczy sama demokracja jest środkiem, a nie celem, a jej wartość
„rodzi się lub zanika wraz z wartościami, które ona wyraża i popiera“ (Evangelium
vitae, 70). Wartości te nie mogą być oparte na zmiennej opinii, ale wyłącznie na uznaniu obiektywnego prawa moralnego, które pozostaje zawsze
koniecznym punktem odniesienia.
Jan Paweł II. Encyklika Fides et Ratio, rozdział VII. 89.
Źródłem (...) zagrożeń jest pragmatyzm - sposób myślenia tych,
którzy dokonując wyborów nie widzą potrzeby odwołania się do refleksji
teoretycznej ani do ocen opartych na zasadach etycznych. Ten nurt myślowy ma doniosłe konsekwencje praktyczne. W szczególności doprowadził
do ukształtowania się pewnej koncepcji demokracji, w której nie ma
miejsca na jakiekolwiek odniesienie do zasad o charakterze aksjologicz-
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nym, a więc niezmiennych: o dopuszczalności lub niedopuszczalności
określonego postępowania decyduje tu głosowanie większości parlamentarnej105. Konsekwencje takiego założenia są oczywiste: najważniejsze wybory moralne człowieka zostają w rzeczywistości uzależnione od decyzji
podejmowanych doraźnie przez organy instytucjonalne. Więcej - nawet sama antropologia jest w dużej mierze uwarunkowana przez jednowymiarową wizję człowieka, w której nie mieszczą się ani wielkie dylematy etyczne, ani też refleksja egzystencjalna nad sensem cierpienia i ofiary, życia
i śmierci.
Jan Paweł II. Jezus Chrystus jest pełnią całego Objawienia. 28. I. 2000 r.
W ostatnich latach w środowiskach teologicznych i kościelnych ukształtował się (...) pewien sposób myślenia, który skłonny jest relatywizować
objawienie Chrystusa i Jego jedyne i powszechne pośrednictwo prowadzące do zbawienia, a także umniejszać konieczność istnienia Kościoła Chrystusowego jako powszechnego sakramentu zbawienia.
Aby przeciwstawić się tej relatywistycznej mentalności, należy przede
wszystkim potwierdzić raz jeszcze, że objawienie Chrystusa ma charakter
ostateczny i całkowity. Wierny słowu Bożemu, Sobór Watykański II naucza: „Najgłębsza zaś prawda o Bogu i o zbawieniu człowieka jaśnieje nam przez
to objawienie w osobie Chrystusa, który jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego
objawienia“ (Dei verbum, 2).
Błędem jest zatem traktowanie Kościoła jako jednej z dróg zbawienia,
istniejącej pośród wielu dróg, którymi są inne religie, rzekomo komplementarne w stosunku do Kościoła, ale mimo to wiodące tak jak on ku
eschatologicznemu Królestwu Bożemu. Należy zatem odrzucić postawę
pewnego indyferentyzmu, nacechowanego "relatywizmem religijnym, który prowadzi do przekonania, że „jedna religia ma taką samą wartość jak inna“
(Redemptoris missio, 36). To prawda, że niechrześcijanie - jak przypomniał Sobór Watykański II - mogą „osiągnąć“ życie wieczne „pod wpływem
łaski“, jeśli „szczerym sercem szukają Boga“ (por. Lumen gentium, 16).
Jednakże w tym szczerym poszukiwaniu prawdy Bożej są oni w rzeczywistości "przyporządkowani" do Chrystusa i Jego Ciała, czyli Kościoła (por.
tamże). Niemniej znajdują się w sytuacji niedoskonałej, jeśli porównać ją
z sytuacją tych, którzy w Kościele dysponują pełnią środków zbawczych.
Jest zatem zrozumiałe, że zgodnie z posłannictwem otrzymanym od Pana
(por. Mt 28, 19-20) i z nakazem miłości do wszystkich ludzi Kościół „głosi
(...) i obowiązany jest głosić bez przerwy Chrystusa, który jest 'drogą, prawdą i życiem' (J 14, 6), w którym ludzie znajdują pełnię życia religijnego i w którym Bóg
wszystko z sobą pojednał“ (Nostra aetate, 2).
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Konwersatorium IX (21. 10. 2006)
„Prosta droga w chaosie dzisiejszego świata“
Prowadzący: Adam Pietrzak, wiceprezes Stowarzyszenia Przymierza Rodzin, wprowadzenie
do dyskusji: ks. prałat Józef Maj, redaktor Robert Tekieli, dr Marcin Jędrzejczak

Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Pierwsze nasze Konwersatorium w bieżącym roku będzie poświęcone
relatywizmowi moralnemu i etycznemu, z którym stykamy się na każdym
kroku w naszym życiu i czasem go już nawet nie zauważamy.
Na początku nowego cyklu Konwersatoriów (które odbywają się zawsze
o godz.11 w każdą trzecią sobotę miesiąca) chciałabym wspomnieć o spotkaniach zeszłorocznych, z których materiały ostatnio ukazały się drukiem.
Pragnę przeczytać fragment recenzji, autorstwa Andrzeja Skoczka,
która ukazała się w Wiadomościach parafialnych wydawanych w parafii
św. Tomasza Apostoła w Warszawie na Ursynowie: „Trzeba zaznaczyć, że
nie jest to typowa książka napisana przez jednego autora lub zespół autorów według określonego z góry scenariusza. Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata to książka mówiona. Są w niej odsłuchane, a następnie przeniesione na papier wypowiedzi prowadzących spotkania, jak również świadectwa zaczerpnięte z życia osób uczestniczących w dyskusji. Nie
ma tu wydarzeń wymyślonych. Wszystkie są autentyczne i szczere. Przedstawione są fragmenty ludzkich życiorysów, historii, które
wydarzyły się naprawdę, zachowania i odczucia nieraz bardzo poruszające
i przyjmowane z głęboką wiarą“.
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Słuchacze Konwersatorium
Oddaję głos Panu Adamowi Pietrzakowi, który będzie nam dzisiaj przewodniczył w zastępstwie ks. Adama Zelgi, nieobecnego ze względu na
uczestnictwo w rekolekcjach u oo. Benedyktynów w Tyńcu.
Adam Pietrzak
Temat, który nas dzisiaj zgromadził, który ma nas na chwilę zatrzymać
w myśleniu i rozważaniu, jest niezwykły. Dotyczy relatywizmu, który dotyka szczególnie młodzież zagubioną w gąszczu ideologii, różnych pomysłów na to, żeby ją zepchnąć z prostej drogi. Strasznie dużo jest kombinowania wokół sumienia, ucieczki od odpowiedzialności. Spotykam się
z tym często odpowiadając na portalu Opoki na pytania internautów.
Chciałbym otworzyć to nasze konwersatorium cytatem z przemówienia
Ojca Świętego Jana Pawła II, które wygłosił 23 kwietnia 1998 roku na Kubie: „Co to znaczy zachować ścieżkę swą w czystości? To znaczy żyć zgodnie z moralnymi zasadami Ewangelii, głoszonymi przez Kościół. Dzisiaj
niestety wielu łatwo ulega relatywizmowi moralnemu, a brak poczucia
tożsamości nęka wielu młodych. Są oni ofiarami wzorców kulturowych
pozbawionych wszelkiej treści oraz pewnego typu ideologii, która nie
wskazuje wymagających i ścisłych norm moralnych. Z tego relatywizmu
moralnego rodzi się egoizm, podziały, marginalizacja, dyskryminacja
i niechęć wobec innych”.
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Ks. Józef Maj
Na wstępie parę słów o historii. Sprawa relatywizmu jako zjawiska ma
swoją przeszłość zarówno w sferze ideologii, jak i w praktyce politycznej.
Mniej więcej pod koniec XVII wieku rozpoczęły się procesy rewolucyjne,
których kulminacją była Rewolucja Francuska. Była to historycznie pierwsza próba o takim znaczeniu zastąpienia zasad, które my nazywamy chrześcijańskimi i mówimy, że są oparte na prawie naturalnym i objawieniu, zasadami opartymi na prawie stanowionym, w tym wypadku zaproponowanym przez rewolucjonistów francuskich. Pociągnęło to za sobą cały szereg
skutków.
W XIX wieku wielki romantyzm polski, z Krasińskim, Norwidem, Słowackim i Mickiewiczem był próbą sprzeciwu wobec propozycji, jaką przyniosła Europie i światu Rewolucja Francuska. Również w okresie Młodej
Polski tekst Stanisława Brzozowskiego (będący wstępem do książki kardynała Newmana Przeświadczenia Wiary) był drugą bardzo ważną próbą odbudowania świadomości już po okresie jej rewolucjonizowania, na przykład przez ruch komunistyczny. Zauważmy, że w program tego potężnego ruchu społecznego było wpisane burzenie świata zasad. Idee Stanisława
Brzozowskiego są taką naszą własną próbą ustosunkowania się do programu różnych form rewolucjonizowania świadomości.
Wspomnę jeszcze pamiętniki duchowe Wandy Malczewskiej, która
około 1895 roku napisała takie słowa: „Nie minie sto lat, jak na świat przyjdzie czas chaosu, kościołów i narodów, czas próby na ludzi, czas najcięższej próby, jaką w swojej historii przejdzie mój naród, polski naród”. To
było najpełniejsze sformułowanie na gruncie religijnym tego problemu,
który my dzisiaj dotykamy w naszym konwersatorium.
Nam, jako Kościołowi Katolickiemu wyrasta sojusznik jednak tylko pozornie ważny, to jest ruch neokonserwatywny, który rodzi się w USA, ale
ma proweniencje europejskie. Wprowadza on na powrót zasady moralne
w życie publiczne. Podejmuje to ze względu na znaczenie praktyczne, bowiem jeżeli człowiek jest uczciwy, ludzie są uczciwi, grupy społeczne są
uczciwe, to życie społeczne jest tańsze, bo nie trzeba ogromnych kosztów
na poprawność funkcjonowania społeczeństw. Jest to jednak pozorny nasz
sojusznik dlatego, że chrześcijaństwo, jeżeli chodzi o rzeczywistość doczesną, ma jedno przesłanie ogromne i ważne. Kto go nie zrozumie, ten nigdy
nie zrozumie miejsca Kościoła w świecie, czy to współczesnym, czy dawnym. My, chrześcijanie, mamy budować i naszą humanitas i świat, zabiegać o spójne i tożsame zasady i dla nas, i dla świata. Na tym tle pojawia się
nowy obszar dość poważnego starcia miedzy chrześcijaństwem a światem
współczesnym. Czy my mamy widzieć świat jako miejsce urządzenia się
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mniej lub bardziej wygodnego, mniej lub bardziej pomyślnego, czy też
mamy traktować siebie i świat jako zadanie? Tu jest ta kwestia, która jest
początkiem naszej dyskusji z całym ruchem neokonserwatywnym dzisiaj,
bo my ciągle widzimy humanitas, nasze człowieczeństwo jako zadanie od
urodzenia do śmierci i świat postrzegamy jako zadanie położone przed
człowiekiem. W tym względzie chrześcijaństwo jest spójne całkowicie ze
Starym Testamentem. Proszę sobie przypomnieć Księgę Rodzaju i Mandat
Adamowy. To jest istota Mandatu Adamowego, aby strzegł i uprawiał. My
ciągle, jako ludzie, ten Mandat Adamowy mamy jako własny. On jest spójny w całym Starym i Nowym Testamencie. To widzenie dzisiaj świata jako miejsca do urządzenia się, a nie miejsca, z którego wyrasta zadanie dla
człowieczeństwa, zaczyna nasze dyskusje i spory z dzisiejszym światem.
Niewątpliwie ten tytuł, który Pani Rektor podała, jest bardzo egzystencjalny, on wchodzi w problemy egzystencjalne dzisiejszego człowieka, bez
względu na rasę, kulturę, religię. Jest to problem powszechny. Wczoraj po
Mszy Świętej (u św. Katarzyny) była bardzo ciekawa dyskusja, jak to teraz
jest w kwestii zetknięcia się świata chrześcijańskiego ze światem muzułmańskim. Są to kwestie, które nie tylko są nasze, one są powszechne. Miejmy tę świadomość, że my w tym konwersatorium dotykamy kwestii, które należą lub będą należeć do istotnej przestrzeni dialogu we współczesnym świecie.
Robert Tekieli
Na wstępie opowiem pewną historię. Kiedy 21 lat temu zakładałem
w podziemiu pismo, zacząłem przyjeżdżać do Warszawy i spotykałem
redaktorów różnych prawicowych pism. Kiedy w roku 1992, czyli 7 lat
później, ponownie zacząłem przyjeżdżać do Warszawy, okazało się, że ci
redaktorzy mają już inne żony. Spotykaliśmy się w innych domach, już nie
było pianina, już nie było makatek, ale były hantle i młode kobiety. I to jest
punkt wyjścia. Środowisko, z którego wyszedłem, robiło takie czasopismo,
które nazywało się Brulion. W tym środowisku jesteśmy z moją żoną jednym z dwóch małżeństw, które dalej istnieją. Wszystkie związki rozpadły
się. Wtedy zamieściliśmy w Brulionie list, że zostawienie kobiety z dzieckiem to jest rzecz fatalna. Pan Marek Jurek powiedział mi, że jesteśmy
pierwszym środowiskiem, które zdobyło się na coś takiego w historii polskiego piśmiennictwa. A ja patrząc na chłopca, który wychował się bez ojca i biegał jak dziewczynka, nie byłem w stanie przed tym się powstrzymać.
W odniesieniu do historii, o której mówił mój przedmówca, to zastanówmy się, co zrobiono w Odrodzeniu, w Renesansie. Otóż zaczęto restaurować, odradzać to wszystko, co było błędem kultur pogańskich.
Zwieńczeniem tego procesu jest dzień dzisiejszy. Ten pomysł na to, żeby
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cały świat konstruować intelektualnie, jest pomysłem chybionym. Jeśli
w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, stosunki oralne z dziećmi dwunastoletnimi są prawnie dozwolone, to znaczy, że żyjemy w świecie, który
zwariował. Teraz zaś jest możliwe, że w Holandii istnieje partia pedofilską,
podczas gdy jeszcze w latach 50. XX wieku Holandia wysyłała najwięcej
misjonarzy na świecie. W Stanach Zjednoczonych w 1963 roku nie było
można legalnie dostać prezerwatywy, były w aptece tylko i wyłącznie dla
małżeństw. Jak to się stało, że w tak krótkim czasie można było zmienić
normę, która przez media jest uznawana za normę ogólną. Można to pokazać na przykładzie środowiska proaborcyjnego. Ludzie z tego środowiska
działając w różnych korporacjach, w środowiskach prawników, dziennikarzy, lekarzy, posługując się fałszywymi badaniami, sfabrykowanymi od początku do końca, doprowadzili do tego, że ludzie dobrej woli, lecz słabego
rozeznania w rzeczywistości, zgadzali się na przeprowadzanie kolejnych
etapów legalizacji zabijania dzieci poczętych. Takie działania można prześledzić w różnych dziedzinach życia. Czy będzie to pedofilia, czy rozbicie
rodziny przez związki homoseksualne, czyli zmiana prawa tak, żeby dwóch
mężczyzn mogło adoptować dziecko - tych przykładów jest mnóstwo.
W latach 60. pojawiła się nowa lewica, która wprowadzała kontrkulturę
w rzeczywistość. Ta rewolucja nie udała się wprawdzie na ulicach Paryża
i na ulicach amerykańskich campusów, ale młodzi ludzie przegrawszy tę
rewolucję weszli w media, w prawo, w edukację. Dzisiaj żyjemy w świecie,
który jest efektem realizowania rewolucji 1968 roku w instytucjach cywilizacji zachodniej. To, że w Holandii istnieje legalna partia pedofilska, że
w Polsce jakiś czas temu obniżono wiek legalnego współżycia z 18 na 15
lat, to nie są działania przypadkowe. Z jednej strony działa nowa lewica
w przestrzeni politycznej, a w przestrzeni kultury i religii działa New Age.
Byłem uczestnikiem kursu poszerzania umysłu metodą Silvy, czytałem
myśli innych ludzi, leczyłem chore zwierzęta, oddziaływałem na ludzi na
odległość. Pan Bóg powiedział, że są rzeczy widzialne i niewidzialne i niewidzialne zakrył przed człowiekiem. A co robi New Age? New Age w swej
duchowości otwiera człowieka na rzeczy niewidzialne. Wszystkie zdolności nadnaturalne, które obiecuje joga, które obiecują wszystkie techniki
medytacyjne, hipnoza, szybkie czytanie, NLP, czyli programowanie neurolingwistyczne itp. są to metody wchodzenia w sferę niewidzialnego, to
znaczy wchodzenia w te obszary umysłowości człowieka, które istnieją, ale
które są zarezerwowane na sytuacje bardzo wyjątkowe. Gdy matka i dziecko są pod kołami samochodu, to ona jest w stanie ten samochód podnieść.
Są to świadectwa zapisane wielokrotnie. Ludzie z połamanymi nogami
potrafili przeskakiwać dziesięciometrowe rowy uciekając od płonących
samochodów, które miały wybuchnąć. To jest niemożliwe, ale w stanie
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wstrząsu umysł ludzki działa dokładnie na tych samych falach, co w stanie
transu. Co robi lekarz, kiedy przyjeżdża na miejsce wypadku i stwierdza, że
ktoś jest w szoku, w stanie nadmiernego wykorzystywania energii? Musi
natychmiast tego człowieka okryć folią aluminiową lub kocami, gdyż on
umrze z wychłodzenia. Dlaczego? Dlatego, że używał on swojego organizmu w sposób nienaturalny i zużył takie ilości energii, że jeżeli się go nie
zaizoluje, to zginie. Wszystkie te metody, o których mówiłem, są właśnie
takim wykorzystywaniem istniejących realnie umiejętności człowieka, czyli tego, co Pan Bóg w nas włożył, ale włożył na sytuacje wyjątkowe. Gwałtowne i intensywne medytacje zużywają potwornie organizm. Ludzie stają
się biologicznie znacznie starsi, niż są w rzeczywistości. Jeśli ktoś uczy się
języków metodą Sita, którą uczymy się w stanie relaksu, to niech sobie zada pytanie, po co został stworzony stan relaksu? Dla relaksu. A jeżeli go
używamy do nauki, to możemy sobie bardzo rozregulować osobowość.
W sferę niewidzialną, duchową chrześcijanie są wciągani przez wróżbiarstwo, jasnowidzenie, taroty itp., ale też przez rzeczy nowe, które przychodzą
do nas z orientu, od sztuk walki, przez jogę itp. Ksiądz Andrzej Grewkowicz,
egzorcysta Archidiecezji Warszawskiej, z którym prowadzę audycję w Radiu
Józef, mówi o pięciu kręgach, z których pochodzą, w cudzysłowie, jego pacjenci. To jest wróżbiarstwo, spirytyzm, wschodnie sztuki walki, medytacja,
niektóre rodzaje muzyki, niekonwencjonalna medycyna. Po doświadczeniach w tych dziedzinach przychodzą do niego ludzie i mówią: nie potrafię
spać, jestem w depresji, słyszę głosy. Po egzorcyzmach te rzeczy ustępują.
Prowadzę grupę, w której pomagamy ludziom po tego typu doświadczeniach. Ludzie z tej grupy weszli w świat duchowy przez bioenergoterapię.
Obecnie zaczynają już pomagać innym, ale cierpienia, jakich doznali są niewyobrażalne. Kultura, w której żyjemy, nie jest kulturą bezpieczną.
Są w tej chwili trzy światopoglądy uniwersalne o ambicjach globalnych:
światopogląd materialistyczny - głoszący, że sfera duchowa nie istnieje
(który na szczęście umiera), New Age - mówiący, że sferę duchową możemy poznać za pomocą metod nauki, i światopogląd chrześcijański - głoszący, że sprawy ducha zostawiamy religii, a sprawy materii nauce. Tylko nauka i religia powie nam o tym, co jest dobre i prawdziwe. W związku z tym
ta kultura, która jest kontrkulturą, jest efektem procesu, o którym mówił
ksiądz Maj, tego zniekształcania świadomości potocznej po to, żeby zaakceptować związki homoseksualne, po to, żeby uznać pedofilię za rzecz normalną. Mam nadzieję, że oddziaływanie tej kontrkultury się kończy.
Jak przewidział Papież, mamy do czynienia ze śmiercią ery nowożytnej.
W tej chwili dziesiątki środowisk próbuje odtworzyć cywilizację miłości,
podejmuje różne działania antyaborcyjne, prorodzinne, ludzie walczą
z przemocą w telewizji, wydają tygodniki, kwartalniki, organizują takie
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spotkania, jak te tutaj. Nazywam ich partyzantami pracy. Te środowiska są
rozproszone, ale przyszedł czas, żeby je zebrać w jeden wielki ruch społeczny, podobny do tego, który w przeszłości był skupiony wokół Brzozowskiego. Abyśmy się zobaczyli i policzyli.
Marcin Jędrzejczak
Na wstępie parę słów o sobie. Z zawodu i wykształcenia jestem teoretykiem literatury, z powołania jestem chrześcijaninem. Z funkcji codziennej natomiast jestem pastuszkiem trójki dzieci: Zuzanny, Anieli oraz Kajtka. To tyle o mnie.
Mamy mówić o relatywizmie. Na gruncie etyki czy moralności jest on
nauką o wartościach względnych. Jest to najprostsza definicja. Potoczne
rozumienie relatywizmu to pogląd, że nie ma jednej, powszechnie obowiązującej prawdy oraz że nie ma jednej, powszechnie obowiązującej moralności. Ta definicja zupełnie wystarcza, żeby sprowokować dyskusję.
Tu pojawiają się kategorie odwieczne, stare i wielkie - prawda, a z prawdą łączy się kwestia wolności. Przypomnę krótki fragment książki Jana Pawła II Osoba i czyn: „Wolność zawiera w sobie zależność od prawdy“. I to jest
niezwykle ważna i piękna definicja, gdyż współcześnie uważa się, że wolność
to jest czynienie tego, co się komu podoba. Tak się współcześnie rozumie
wolność. Jest to jednak pojęcie fałszywe - wolność zawiera w sobie zależność
od prawdy. Wcześniej Karol Wojtyła pisał: „Doświadczalną postacią zależności od prawdy jest przeżycie powinności“. Oba wyróżnione zdania się uzupełniają, na przykład, jeżeli mam dziecko, które wymaga mojej obecności, to
nie mogę wyjechać w tym czasie na urlop, albo jeżeli jestem nauczycielem,
to nie mogę przyjść na lekcję czy wykład nieprzygotowany itp.
Zacznę od prowokacyjnego stwierdzenia: uważam się za późnego wnuka
starego Sokratesa, a więc jestem zwolennikiem relatywizmu. Otóż uważam,
ze istnieją trzy rodzaje relatywizmu. Pierwszy, który nazwałbym relatywizmem nieuniknionym, drugi - relatywizmem słusznym, koniecznym i pożądanym, i trzecia postać relatywizmu - to jest relatywizm niedopuszczalny.
Wyobraźmy sobie głodnego pięciolatka, który kradnie mannę w sklepie.
Jest strasznie głodny, prawie że umiera. Równocześnie proszę sobie wyobrazić dziewiętnastolatka, który tę samą mannę kradnie, bo się założył
z kolegą, że uda mu się ukraść. Z osądem tych dwóch sytuacji nie poradzimy sobie bez relatywizmu nieuniknionego. To jest pierwsza prowokacja.
Relatywizm słuszny, konieczny i pożądany jest to na przykład relatywizm
w stosunku do rozumu człowieka. Rozum ma swoje funkcje i tam gdzie je
spełnia, jest świetnym narzędziem, natomiast błędem jest absolutyzowanie
rozumu jako narzędzia do poznania świata i poznania wszystkiego, drogą
rozumową. Czy nadaje się do poznania rzeczywistości w jej pełni, również
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rzeczywistości duchowej? Otóż moim zdaniem słusznym relatywizmem,
a nawet pożądanym, jest względne traktowanie wartości rozumu człowieka.
Relatywizm niedopuszczalny natomiast jest to prosty relatywizm moralny, czyli niezgodny z sumieniem. Karol Wojtyła mówi krótko: „Pełną
i ostateczną funkcją sumienia jest uzależnienie swojego czynu od poznanej
prawdy“. Każdy, kto postępuje niezgodnie z tym, co wie o danej sytuacji,
postępuje niezgodnie z sumieniem i to jest niedopuszczalne. Moja teza jest
taka: w sumieniu jest wszystko, o czym do tej pory powiedziałem, zawiera
się wolność człowieka, prawda, zawiera się moralność, zawiera się świat
wartości. Sumienie okala to koncentrycznie, wszystko zależy od sumienia,
w przypadku jednostkowego życiorysu.
Chcę przywołać krótki fragment książki List starego diabła do młodego
C. S. Lewisa. Młody diabeł pracuje nad duszą pewnego człowieka, który
stał się chrześcijaninem, więc dla diabła zaistniał pewien kłopot, a jeszcze
wybuchła druga wojna światowa, więc były dodatkowe okoliczności zewnętrzne. Człowiek ulega bardzo silnym emocjom związanym z nienawiścią do Niemców. Stary doświadczony diabeł, mówi tak: „Sytuacja jest doskonała, prawie go masz. - Dlaczego? - Staraj się odsyłać bardzo daleko jego dobre uczucia, typu życzliwość, wrażliwość, sympatia, współczucie
i miłość do człowieka, to znaczy staraj się, aby współczuł ludziom, których
nie zna, na przykład ofiarom wojny, ofiarom trzęsień ziemi, natomiast złe
uczucia niech skupia na tych, którzy go otaczają.“
Ilustrująca scenka: siedzę przed telewizorem, widzę, jak osuwa się ziemia w Chinach i giną tysiące ludzi, a ja płaczę ze wzruszenia, szczerze im
współczując. W tym samym czasie jestem niedobry i niemiły dla własnej
żony. Jest to czysta postać relatywizmu moralnego, niedopuszczalnego.
Nieżyczliwość, złośliwość, małostkowość wobec najbliższych, natomiast
wielkie wzruszenia, jeżeli idzie o cierpiące zwierzęta, o ofiary trzęsień ziemi itp. To miała być prowokacja druga.
Natomiast największą prowokacją, mam nadzieję, okażą się dwie historie. Pierwsza to jest moje osobiste świadectwo. Otóż teoretycznie świetnie
znam się na myśli Katarzyny Sieneńskiej, Św. Jana od Krzyża i doskonale
znam przesłanie filozofa Karola Wojtyły. Ja wiem, że pewne rzeczy, które ci
ludzie napisali, również i do mnie, są prawdą, jednak często nie postępuję
według tego. Jest to w czystej postaci relatywizm moralny. Druga historia
dotyczy Doroty, mojej siostry w wierze, nie rodzonej. Dwadzieścia lat temu
Dorota wyszła za mąż. Wkrótce uzależniła się całkowicie od światopoglądu
i idei swojego męża. Zaczęła tracić, w sensie psychologicznym, swoją osobowość. Psychologowie powiedzieliby jaźń albo centrum własne, obojętnie
jak to nazwać. Jej mąż był człowiekiem pięknym pod każdym względem,
więc było jej przez półtora roku dość dobrze, natomiast siebie straciła zu-
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pełnie. Doroty już nie było. Dorota żyła wyłącznie życiem swojego męża.
Kiedyś mąż z ich małym synkiem wyjechali na wakacje. Dorota w tym czasie zdradziła swojego męża, zdradziła po to, aby ratować siebie. To była
zdrada wykalkulowana w umyśle Doroty, zdrada która miała mieć walor terapeutyczny, miała ją wyratować. Małżeństwo się rozpadło. Przez dwadzieścia lat Dorota utrzymywała siebie mocno w przekonaniu, że uratowała
własne ja, własne człowieczeństwo przez tamten romans. Po dwudziestu latach poszła do spowiedzi i wyspowiadała się z tamtego romansu jako największego w jej życiu grzechu i z życia w relatywizmie moralnym.

Prowadzący Konwersatorium IX:
od lewej ks. Józef Maj, Robert Tekieli,
Marcin Jędrzejczak i Adam Pietrzak

Dyskusja
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Chaos moralny jest wynikiem panującego powszechnie relatywizmu
etycznego, który neguje normy i wartości absolutne. Wszystkie oceny
i wartości moralne mają charakter względny. Warto przytoczyć parę życiowych przykładów:
— nie zabiję nienarodzonego dziecka, chyba że jest obawa, że dziecko będzie niepełnosprawne,
— będę wierny swojej żonie, chyba że stanie się nieznośna i nie do wytrzy-
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mania,
— nie będę czerpał dodatkowych korzyści z mojego miejsca pracy, chyba
że mi słabo zapłacą,
— będę dobrym ojcem, chyba że urodzi mi się nieuleczalnie chore dziecko (znane są przypadki, kiedy ojcowie odchodzą od rodziny nie wytrzymując nieuleczalnie chorego dziecka),
— będę mówić prawdę, chyba, że to źle wpłynie na moją karierę,
— uważam się za uczciwego, ale w autobusie, tramwaju jak się uda, jadę na
gapę,
— uważam się za uczciwego, ale staram się ominąć zapłacenie należnego
podatku, ubezpieczenia za pracownika itd.,
— zgadzam się, aby dzień święty święcić, ale gdy mam dużo pracy, to
i w niedzielę ją robię, nawet opuszczając Mszę świętą.
Takie przykłady oczywiście można mnożyć, każdy z nas może ich podać
wiele. Jeżeli jednak są to przykłady z naszego własnego życia, to czy możemy powiedzieć, że nasza droga jest prosta, czy ta prosta droga nie została
już zagubiona w chaosie dzisiejszego świata.
Andrzej Skoczek
Nawiązując do wypowiedzi Pani Rektor chciałem podać przykład, który mnie bardzo uderzył, o relatywizmie katolików chodzących, skądinąd,
codziennie do kościoła. Wychodzimy z kościoła i część osób wsiada do autobusu i przejeżdża dwa przystanki. Kiedyś spytałem:
– Czy macie Państwo bilety miesięczne?
– Nie, przecież przejeżdżamy tylko dwa przystanki.
No właśnie, tylko dwa przystanki!! Być uczciwym, to - widać - nie taka
prosta sprawa.
Drugie zagadnienie, o którym chciałbym powiedzieć - to nasze zachowania i nasz ubiór w kościele. Jeżeli idziemy na przyjęcie do znaczących ludzi, ubieramy się starannie i staramy się zachowywać poprawnie. A jak jest
w kościele, szczególnie w okresie letnim? Sporo jeździłem po świecie,
zwiedzałem wiele meczetów, synagog, świątyń buddyjskich, Sikhów czy
hinduistycznych. Wszędzie, żeby do nich wejść, trzeba było być odpowiednio ubranym i odpowiednio się zachowywać. A przecież są to tylko domy
modlitwy, w odróżnieniu od naszego Kościoła Katolickiego, w którym
wierzymy, że w Tabernakulum ukryty jest Chrystus żywy, Eucharystyczny. On jest Gospodarzem nie do porównania znaczniejszym od największego władcy tego świata. Mieniąc się wierzącymi przychodzimy nieodpowiednio ubrani bądź nieodpowiednio się zachowujemy. Często zdarza się,
że matka z uwielbieniem patrzy na swojego 2-3 letnie dziecko, które biega
po kościele i bawi się, mimo że przeszkadza innym w modlitwie. Jaka jest
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nasza wiara? Czy prawdziwie wierzymy, że na ołtarzu odbywa się przemiana, dzięki której spotykamy się z żywym Chrystusem? A od tej niewiedzy,
względnie niewiary, już jest krok do pogaństwa. Uzyskujemy coraz lepsze
wykształcenie, natomiast nasza wiedza religijna jest często na poziomie
szkoły podstawowej, a czasami nawet przedszkola. To jest przerażające.
Moim zdaniem jest czas, żeby rozpocząć wtórną ewangelizację naszego
kraju, naszego społeczeństwa. Mimo że jesteśmy jednym z krajów, który
wysyła najwięcej misjonarzy na wszystkie kontynenty, u nas zaczyna kwitnąć pogaństwo. Świadectwem tego mogą być powstające sekty. Trzeba
o tym mówić, trzeba przestrzegać ludzi, trzeba ludzi uczyć, bo niewiele
wiedzą.
Adam Pietrzak
Proszę zauważyć, że podejście relatywistyczne widoczne jest również
w języku, którym mówimy. Opisując relacje między dziewczyną i chłopcem mówi się często: są ze sobą, na przykład, trzy lata. Zawsze pytam w takiej sytuacji, co to znaczy, że są ze sobą? No i dowiaduję się, że żyją na sposób małżeński. Mężczyźni często mówią: to jest moja partnerka. Przez stosowany język zamazywana jest rzeczywistość, aby jej nie opisywać w sposób prosty, jednoznaczny, bo jak powiem o kobiecie, że to jest moja żona,
to w tym pojęciu mieści się ślub i węzeł, który nas złączył na zawsze. A kiedy mówię o partnerce, to niekoniecznie to samo znaczy. Również w relacjach między dziewczyną i chłopakiem „będących ze sobą”.
Robert Tekieli
O kilku sprawach warto by jeszcze wspomnieć. Wiele osób mających
dzieci zatrudnia nianie, często Ukrainki, i oczywiści nie spisuje z nimi
umów o pracę. Sądzę, że zaledwie 1% chrześcijan i katolików w tym kraju
jeździ zgodnie z przepisami, szczególnie dotyczącymi prędkości. Ludzie
uważają, że to nie jest żaden problem i są w porządku. Uświadomiłem to
sobie, kiedy zacząłem wychowywać dzieci. Wtedy jeździ się zgodnie
z przepisami, bo sześciolatek, którego wcześniej nauczyłem, co znaczy
6 i 0 pyta się: czemu ty jedziesz 80? Bo potrafi już odczytać licznik. A w wychowaniu najważniejsze jest świadectwo. Kiedy się wychowuje dzieci, to
nie przechodzi się na czerwonym świetle.
Prowadzę audycję poświęconą pocieszeniu i strapieniu. Kiedyś podszedł
do mnie młody człowiek i powiedział: nie popełniłem samobójstwa, bo
usłyszałem świadectwo kobiety, która wyszła z takiej sytuacji, w jakiej ja jestem obecnie. Ludzie, którzy są w bardzo trudnej sytuacji, są w depresji,
mają poczucie bezsensu życia, gdy spotykają świadków albo słuchają ich,
potrafią wyjść z tej sytuacji. Napisałem książkę, w której jest zawartych pięć
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świadectw różnych osób, między innymi mordercy, który w tej chwili zatrudnia osiem osób i jest szczęśliwym ojcem dwójki dzieci.
Kiedy zacząłem robić audycję Pocieszenie i strapienie, dotarło do mnie,
że większość ludzi jest inna niż ja. To było szokujące dla mnie doświadczenie. Większość ludzi myśli, że inni są tacy, jak wygląda ich środowisko. A to
jest po prostu materialna nieprawda. Gdy osobie, ż którą współpracuję, tłumaczę, że są środowiska, w których nie ma wolnego seksu i narkotyków,
ona w to nie wierzy. Ludzie w mediach nie mówią o rzeczach, które są rzeczywistością, tylko o takich, które człowiek wyciągający mikrofon chce
usłyszeć. I, na przykład, powstaje świat medialny, w którym wiek inicjacji
seksualnej się obniża. A to jest nieprawda. Są bardzo poważne badania europejskie i amerykańskie, które pokazują, że od ośmiu lat proces jest dokładnie odwrotny. Dzieci „dzieci kwiatów“, czyli synowie i córki pokolenia 68 roku, chcą żyć w czystości. Oczywiście, czy jest to obecnie 30% czy
już 70% młodzieży, to trudno powiedzieć. Świat mediów konstruuje rzeczywistość i jeżeli ktoś myśli, że komunikując się z mediami komunikuje
się z rzeczywistością, to się myli.
Andrzej Góralski
Chciałbym zadać pytanie panu Marcinowi, który mówił o relatywizmie
nieuniknionym, dając dwa przykłady: głodnego dziecka pięcioletniego
i dziewiętnastolatka. Po wysłuchaniu w pierwszym odruchu oczywiście się
zgodziłem. Potem jednak się zastanowiłem, czy w ten sposób myśląc nie
wpadam w pułapkę relatywizmu. Bo jeżeli te dwa zupełnie skrajne końce
skali zapełni się przykładami pośrednimi, to ostatecznie nie będziemy wiedzieć, czy to jest dobrze, czy źle, że on ukradł. Rzymianie mawiali: Dura
lex, sed lex (twarde prawo, lecz prawo). W pierwszym odruchu oceniamy
oczywiście, że pięcioletnie dziecko było głodne, usprawiedliwiamy je zupełnie. A tamten dziewiętnastolatek to zbir i osoba niegodna naszej przyjaźni. Ale czy w istocie jest tak, że powinniśmy oddzielić te czyny od kontekstu i kradzież w obu przytoczonych przez Pana przypadkach była jednakowym złem. Każde z nich ukradło. Cała reszta, cały kontekst jest już zupełnie inny.
Ks. Józef Maj
Głos Pana jest interesujący, tylko wydaje mi się, że Pan Marcin troszkę
dwie rzeczy poplątał. Po pierwsze, trzeba wyjaśnić, dlaczego to pięcioletnie
dziecko wzięło rzeczy do jedzenia. Dlatego, że było głodne i ono ma prawo do życia. Tutaj pojawia się zagadnienie o dochodzeniu prawa własnego, w tym wypadku prawa do życia. Bo jeść musi, żeby żyć. Drugą sprawą
jest osąd drogi dochodzenia prawa własnego, czy to prawa do życia, prawa
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do rozwoju, czy do kształcenia się itd. To jest już kwestia prawa stanowionego. Prawo do życia, które to dziecko ma, które chroniło to prawo do życia wzięciem tej manny, to jest jedno zagadnienie, a sprawa dróg dochodzenia prawa własnego w życiu to jest zagadnienie drugie. W tym przykładzie pewne rzeczy nam się zlały w jedno i nie nastąpiło ich rozróżnienie.
To może budzić pewne pytania.

ks. Józef Maj i Robert Tekieli
Marcin Jędrzejczak
Ja mówiłem, że jest to prowokacyjne postawienie sprawy, właśnie dlatego, aby wywołać żywą reakcję. Jeśli podejdziemy ściśle do opisanej sytuacji, to jedna i druga osoba dokonały wystąpienia przeciwko przykazaniu
„Nie kradnij“. Dziecko, które padało z głodu, i dziewiętnastolatek, chuligan, ukradli mannę. Nie ma tutaj żadnej różnicy w sensie teoretycznym.
Natomiast proszę wyobrazić sobie sytuację konsekwentnej egzekucji
w jednym i drugim przypadku. Stajemy przed sytuacją realną. Karol Wojtyła mówił o oczywistości serca. Moim zdaniem w tym przypadku polega
ona na tym, że tego dziecka nijak nie można ukarać, jeżeli człowiek jest
chrześcijaninem. Oczywiście kradzież jest kradzieżą, ale mi idzie wyłącznie o egzekucję konsekwencji.
Robert Tekieli
Ten przykład jest oparty, moim zdaniem, na błędnym założeniu, że zawsze czyn naganny musi być połączony z karą. Jeśli tego założenia nie ma,
to nie ma żadnego paradoksu. Takie sytuacje rodzic rozwiązuje w ciągu se-
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kundy, czasami trzech albo pięciu. Jeśli ma piątkę dzieci, to jednocześnie
mogą być dwa pojedynki i jedna kradzież albo dwie kradzieże i jeden pojedynek. Najprostszym sposobem jest (do tego doszliśmy przy trzecim
dziecku) stosowanie metody naturalnych konsekwencji. Dzieci same wybierają, czy chcą kontynuować bójkę i, na przykład, nie oglądać bajki, czy
też wybierają przerwanie bójki i przeprosiny. W ten sposób zrzuca się
w pewnym sensie z rodzica, który ma zapanować nad sytuacją, odpowiedzialność na dzieci.
Uważam, że podany przykład nie jest przykładem na relatywizm, tylko
na mądrość. Po prostu, tego dziecka się nie karze. Natomiast gdybym je
miał wychować, to po pierwsze dałbym mu jeść. I wtedy patrzyłbym, czy to
dziecko kradnie w sytuacjach, kiedy nie jest głodne, czy nie kradnie. Jeśli nie
kradnie nie będąc głodne, to mam normalne dziecko i zachowuję się wobec
niego jak wobec innych swoich dzieci. Tutaj paradoksu żadnego nie ma.
Andrzej Pietrzak
Nie zawsze czyny, które uznajemy za miłosierne są takie w rzeczywistości. Niektóre z nich są wyłącznie sprawiedliwe. Otóż dziecko, które ukradło mannę, żeby się najeść, powinno być potraktowane wedle sprawiedliwości, czyli oddać każdemu, co mu się należy. Temu dziecku należało się
jedzenie. Jeżeli biedny żebrak przychodzi do naszego domu i dajemy mu
kromkę chleba, to jest to czyn sprawiedliwości, jemu się po prostu należało. Dlatego w wieczornym rachunku sumienia nie przypisujmy sobie tego
jako czyn miłosierdzia.
Stanisława Ossowska
Przyjechałam z Nadarzyna, gdzie kieruję Wyższą Szkołą Fundacji Kultury Informatycznej. Tematyka dzisiejszego Konwersatorium jest szalenie
interesująca i trudna zarazem: Prosta droga w chaosie dzisiejszego świata.
Każdy z nas chciałby ją mieć prostą, byłoby nam łatwiej żyć. Niestety
w różnych bywamy sytuacjach i strasznie trudne są nasze wybory. Myślę,
że podstawową sprawą, która się wiąże z tą prostą drogą, to jest umiejętność
odróżnienia dobra od zła. Tutaj przy wyborze nie można ograniczać się do
praw ludzkich, musimy sięgać do praw objawionych. Wątpliwości rodzą się
wtedy, kiedy mamy inne poczucie dobra, inne poczucie sprawiedliwości
niż to, które daje nam prawo stanowione, pisane przez ludzi. Często w ten
sposób jakaś grupa ludzi, grupa nacisku, próbuje podporządkować sobie
inne grupy ludzi. Powstają przepisy prawne, które potem stawiają nas, ludzi, w sytuacjach bardzo trudnych do określenia i do dokonania właściwego wyboru.
Robert Tekieli
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Od czasu inicjacji w metodę Silvy kontroli umysłu, w metody magii
i spirytyzmu, zajmuję się tym pogańskim światopoglądem, który ubrał się
w różne nowoczesne przebranka. Problem polega na tym, że ten fałsz
współczesnej kultury opiera się na manipulacji. Ludzie chodzą na imprezy
techno, żeby się zrelaksować, odreagować cały tydzień, a w rzeczywistości
są wtłaczani w sytuację inicjacyjną za pomocą muzyki i nadstymulacji związanej ze światłami, rytmem itd. Specjaliści od techno uczyli się na wyspach
polinezyjskich, jakie częstotliwości dźwięków wpływają na umysł, a jakie
na serce. Stopa w tej muzyce, czyli najniższy dźwięk, potrafi wywoływać
efekty z sercem człowieka takie, jakie są przy stanach epileptycznych, czyli
podprowadzanie pod stany transowe. Idący na imprezę jest wciągany w sytuację inicjacyjną zbliżoną do takiej, jakiej byli poddani ludzie w czasie tańców szamańskich. Dalej, mówi się, że sztuka walki Aikido jest sztuką nie
agresywną, tylko obronną. Problem polega na tym, że jest to rodzaj inicjacji w rzeczywistość religijną japońską. Jest taka sekta Omoto-kyo, której
Aikido jest przedłużeniem technicznym, maską zewnętrzną. Możemy jednak doświadczyć, jeżeli będziemy mieli Aikido z uczniem, który był
uczniem ucznia Morihei Ueshiby, że możemy być wprowadzeni w świat
demoniczny.
Ideologia amuletów brzmi: jest jakiś przedmiot, z którym związana jest
moc duchowa, nosisz bransoletkę czy wisiorek, nosisz pierścień Atlantów,
jesteś bezpieczna. Nasuwa się pytanie, jakieś moce się za tym kryją? Manipulacja związana z amuletami polega na tym, że na nich są jakieś drobne,
dziwne symbole. Są to symbole, które św. Tomasz opisał jako symbole
przynależności, to znaczy nosząc taki przedmiot przyznajemy się do świata duchowego, który one przyzywają. Innymi słowy - otwieramy naszą rzeczywistość duchową na rzeczywistość nadzmysłową.
Harry Potter to przedszkole światopoglądu pogańskiego. Ludzie młodzi, którzy czytają te książki, są otwierani na rzeczywistość okultyzmu.
W tomie 4. na stronie 666 jest opisany seans satanistyczny.
Tai-chi - ludziom poruszającym się wolnymi ruchami mówi się, ze to
tylko służy ich zdrowiu. Jest to nieprawda, medytacja polega na tym, że się
wyłącza umysł, kiedy ciało jest w relaksie. Do tego służy na przykład mantra, ale może służyć na przykład również powtarzanie jednostajnie tych samych ruchów. Umysł jest wyłączany i w tym momencie przepływa przez
człowieka informacja bez kontroli moralnej. Na tym polega wchodzenie
w stan medytatywny.
Ostatnia rzecz - homeopatia. Mówi się, że jest to medycyna. To nie jest
medycyna, to rodzaj myślenia o rzeczywistości. Samuel Hanneman, który
ją wymyślił, uważał, że materię można dzielić bez końca. Każdy z nas wie
z lekcji fizyki, ze istnieje coś takiego, jak ilość cząstek w molu substancji. Czyli
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nie możemy rozcieńczać w nieskończoność. W lekach homeopatycznych jedną kroplę lekarstwa rozpuszcza się w 99 kroplach rozcieńczalnika, po czym po
wstrząśnięciu bierze jedną kroplę z powstałego roztworu i łączy z następnymi
99 kroplami rozcieńczalnika i tak się robi 200 razy. Czyli już za 13. razem
w leku homeopatycznym nie ma ani jednej cząstki tej rzeczy, która była na
początku, a fizyk mówi, że jeżeli ktoś twierdzi, że rozcieńczenie wyższe niż
czterokrotne w tej proporcji jest możliwe, jest albo oszustem albo ignorantem. W ten sposób z wątroby i serca jednej kaczki można zrobić Oscilococcinum za 20 mln dolarów. To niewyobrażalny interes. Jesteśmy więc oszukiwani i wprowadzani w toksyczną rzeczywistość duchową. Na tym polega manipulacja. Nie zawsze jest to wybór między dobrem a złem, czasami jesteśmy
po prostu wrzucani w wybór zła i jesteśmy nieświadomi, że wybieramy zło.
Agnieszka Jaworska
Wraz z moim mężem Sławkiem prowadzimy rekolekcje dla narzeczonych i dla małżeństw. Przyszła mi na myśl dziewczyna, która zaraz po wykładzie o płodności i niepłodności przyszła do mnie i mówi: „Ja wiem, że
Kościół zakazuje stosowania różnych metod nienaturalnych, ale to i tak się
tak nie da, wszyscy o tym wiedzą“. A było to wkrótce po wykładzie, na którym wyjaśniono, opierając się na szerokich badaniach medycznych, że metody naturalnego planowania rodziny zapobiegają poczęciu dziecka równie
skutecznie, jak środki antykoncepcyjne, natomiast nie szkodzą zdrowiu i są
zgodne z naukami Kościoła. Wtedy przyszło mi na myśl, że przy wyborach,
których w życiu dokonujemy, najistotniejsze jest, czym się kierujemy. Czy
dobrocią, mądrością czy też wyłącznie przyjemnością i wygodą? Łatwiej
jest wybrać to, co przyjemne i niewymagające wysiłku pokonywania własnych pragnień, niż to co trudniejsze, choć zdrowsze i mądrzejsze.
Ostatnio czytałam wypowiedzi różnych osób na temat, jak traktowane
jest życie w naszym kraju, życie od poczęcia. Były tam wzruszające świadectwa kobiet, których dzieci zmarły przy porodzie albo narodziły się za
wcześnie, już czasami obumarłe w łonie matki. Język stosowany przez różnych lekarzy raz dawał nadzieję, albo - przeciwnie - bardzo głęboko ranił.
Jedna z kobiet opowiadała, że gdy zmarło dziecko w jej łonie, lekarka obsługująca USG spytała czy chce jeszcze raz spojrzeć na swoje dziecko.
Dla kobiety było to bardzo ważne, że może się pożegnać ze swoim zmarłym dzieckiem i była lekarce za to bardzo wdzięczna. I skrajnie inny przykład. Kobieta, która prosi lekarza, aby pokazał jej na ekranie USG jej dziecko, otrzymuje odpowiedź: „Jak pani może to nazywać dzieckiem, to są jakieś komórki, nieukształtowane, jeszcze nie widać ani główki, ani nic innego“. Kiedy to czytałam, to serce mi zamarło. Co musiała przeżywać ta kobieta?! Kiedy ja widziałam nasze ośmiotygodniowe dziecko, to było widać

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 29

29

wyraźnie i główkę, i rączki, i całe ciałko. Jak można z takim wykształceniem, jakie mają lekarze, powiedzieć, że płód to nie jest dziecko, i tak bezdusznym, aby bezinteresownie ranić drugiego człowieka.
Wiadomo, że na środkach antykoncepcyjnych i poronnych zrobiono
niesamowite pieniądze i łatwiej jest podać tabletkę, aby pozbyć się niechcianego problemu, niż próbować go inaczej rozwiązać. Dlatego myślę, że
w tym całym chaosie świata trzeba mocno przemyśleć różne sprawy. Gdy
oczekiwaliśmy naszego dziecka, dostałam skierowanie na badanie USG
pod kątem występowania u dziecka wad genetycznych i wad wrodzonych.
Zastanawialiśmy się, czy jest to nam potrzebne. Przecież i tak przyjmiemy
dzieciątko, jakie ono będzie. Jednak po kilku dniach przemyśleń stwierdziliśmy, że warto wszystko sprawdzić, bo gdyby rzeczywiście się okazało, że
dziecko ma zespół Downa, to ja mam 6 miesięcy przed jego narodzeniem
na to, żeby się przygotować na jego przyjęcie i zapewnienie mu rehabilitacji, żeby jak najlepiej się rozwijało. Natomiast domyślam się, jakie byłoby
nastawienie niektórych lekarzy. Obawiałam się nawet tego, że ktoś mógłby zaproponować mi w takim przypadku aborcję sugerując się tym, że „im
wcześniej, tym lepiej, po co ma pani tracić 6 miesięcy, możemy się już pozbyć problemu“.
Grażyna Wasilewska

W pierwszym rzędzie od lewej Stanisława Ossowska
i Grażyna Wasilewska, z tyłu Ewa Szlubowska
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Jestem nauczycielką i jednocześnie radną i chcę podzielić się największymi dylematami z relatywizmem, jakie miałam w swojej pracy nauczycielskiej, szczególnie z relatywizmem politycznym. Jako radna miałam
szansę przygotować młodzież maturalną i mogłam świadczyć o tym, co robię sama, ale dla młodzieży, która przychodzi uczyć się w zwykłej szkole,
w liceum, nie wystarcza doświadczenie nauczyciela. Dzisiaj zwykły nauczyciel nie jest żadnym autorytetem. W związku z tym oni przynoszą mi
pytania z Metra, które dostają wsiadając rano do tramwaju czy autobusu
i mają cała wiedzę o bezeceństwie współczesnego świata. Moje argumenty,
że ja osobiście mogę coś zrobić i nie jest to związane z żadnym układem ani
z żadną decyzją polityczną, wcale nie przekonują. Po prostu nie wierzą
i właściwie lekcje WOS przekształcają się w obronę przeze mnie świata,
który ich zdaniem jest tylko moim światem, którego w rzeczywistości nie
ma. Gdy próbowałam wychodzić w teren, żeby pokazywać jakieś miejsca
i sprawy ważne społecznie, które zrobili ludzie dobrej woli, młodzież mówiła, że jest to wyjątek, który potwierdza regułę, że jest źle. Żeby zrobić
uroczystość poświęconą 11 listopada, nie mogę znaleźć młodzieży, która
zostanie ze mną, natomiast jak się robi walentynki, wszyscy uczestniczą
gremialnie, cała szkoła. Uznałam się za przegraną i poprosiłam w tym roku dyrektor mojej szkoły, żeby mi dała tylko historię. Nie wiem, czy
w ogóle uczyć, czy nie zmienić zawodu albo przedmiotu.
Robert Tekieli
Nie zgadzam się z panią Agnieszką, która metodę naturalną regulacji
poczęć przeciwstawia przyjemności. Z mojego dwudziestoletniego doświadczenia wynika, że stosowanie się do metody naturalnej daje większą
przyjemność. Okresy abstynencji sprawiają, że seks ma zawsze smak, nawet po dwudziestu latach.
Marcin Jędrzejczak
Mówiąc o relatywizmie należy wspomnieć Kotarbińskiego, który był zdeklarowanym zwolennikiem, a właściwie współtwórcą tak zwanej etyki sytuacyjnej, która sama z siebie jest relatywizmem. Człowiek, który w swoim życiu moralnym posługuje się etyką sytuacyjną, prawie zawsze musi zejść na
manowce. Cały ciężar odpowiedzialności spoczywa na nim samym, a człowiek sam z siebie jest dość słaby. Bez tej pomocy z góry, od Boga, ta etyka sytuacyjna kończy się na tym, że człowiek zaczyna się zachowywać niemoralnie.
Warto wziąć książkę „Modlitewnik filozofów“ biskupa Marka Jędraszewskiego. Tam można znaleźć modlitwy młodego Engelsa do Najświętszej Maryi Panny. Tam jest na przykład prośba o wiarę Karola Marksa.
I tak dalej. Odwraca to nam trochę patrzenie na tych ludzi. Ci ludzie szu-
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kali.
Podstawową cechą patrzenia na świat Stanisława Brzozowskiego było widzenie świata jako pola, gdzie człowiek się błąka i tęskni. On na tym polu
spotkał Marksa i Newmana: obydwaj wydali mu się uczciwi i piękni.
I w tym miejscu należy wspomnieć zdanie Stanisława Brzozowskiego, które ma ogromną wagę dla chrześcijanina: „każda chwila naszego życia rodzi
skutki rozrastające się w nieskończoność“. Proszę sobie to wziąć do serca.
Każda chwila, dosłownie każda chwila, bo Brzozowski wyrażał się precyzyjnie, czyli każda myśl, każdy czyn itd.
Co do homeopatii zaś to wiem z całą pewnością, że te leki są niekiedy w trakcie produkcji poddawane rytuałom spirytystycznym, które czasem mają posmak satanistyczny. Po drugie, nie działają w tym sensie,
w jakim są sprzedawane, jako lek. Mogą natomiast zaszkodzić. Znam
przypadek, że dziecko leczone lekami homeopatycznymi zostało paranoikiem.
A teraz własne świadectwo. Przez niemal trzy lata byłem na tak zwanej
Karma Kagyu, diamentowej drodze. To jest buddyzm tybetański, bardzo
piękna doktryna, bratnia w pewnym sensie, do pewnego momentu. Byłem
pod wpływem Lamy Ole Nydahla. To było tyle lat temu, że teraz bez emocji mogę o tym mówić. Chcę ostrzec przed sektami opakowanymi w formułę miłości. Bo tam, gdzie jest największa miękkość danej doktryny czy
sekty, tam jest największe niebezpieczeństwo. Ci, którzy proponują ostre
rzeczy, szybkie dojście do świata duchowego, są zbyt prymitywni i często
człowiek sam zdąży zobaczyć, że coś jest nie tak. Natomiast ci, którzy proponują miłość, rozwój, braterstwo itd. stanowią największe zagrożenie.
Wiem, co mówię, bo dwa i pół roku tam spędziłem, na szczęście w miarę
szybko się opamiętałem. Ole Nydahl słynie z szerzenia miłości na świecie,
a jest zwykłym upiorem. Jest gorgoną albo jakąś chimerą, trudno określić,
jakim jest rodzajem istoty. Ten z pozoru przyjemny, sześdziesięcioparoletni człowiek jest potworem.
Mieszkam na Kole, gdzie jest w tej chwili budowany duży, piękny budynek i to jest stupa buddyjska, tej właśnie Karma Kagyu. Tam właśnie, jak
tylko skończą budować ten budynek, zamieszka 30 dzieciaków. Pod wpływem Ole Nydahla, którego ja pamiętam zbyt dobrze.
Co robić? Nie zbawię całego świata, ale mogę, rozglądając się wokół siebie, robić proste, drobne rzeczy. Widząc obok siebie na podwórku, że ktoś
jest pod wpływem sekty, mogę zaczepić tę osobę i opowiedzeniem swojej
historii sprawić, że uwolni się od wpływu sekty. Zwykłe rzeczy, nawet
drobne, ale Stanisław Brzozowski mówił, że w nieskończoność idą ich
skutki.
Robert Tekieli
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Wracając do homeopatii - znam dziecko, które miało napady złości po
lekach homeopatycznych. Innemu dziecku półtorarocznemu matka odstawiła homeopatię, gdyż radosne dziecko po lekach homeopatycznych przestało się śmiać.
Ole Nydahl doprowadził do destrukcji kilkunastu związków, o których
wiem.
A teraz sprawa młodzieży, o której mówiła pani Wasilewska. Jestem bardzo często w sytuacji, kiedy mam do czynienia z młodzieżą o odmiennym
światopoglądzie i której mówię rzeczy skrajnie niewygodne dla nich. Moja technika jest taka, żeby - po pierwsze - zejść z linii strzału, niech oni sobie strzelają, gdzie chcą. Wystarczy doprowadzić ich poglądy do naturalnej
konsekwencji, żeby sami ci młodzi ludzie zobaczyli, że jest to absurd.
Pierwszą rzeczą jest zrozumieć osoby, z którymi się komunikujemy, czyli
Pani musi zrozumieć, że są to ludzie, którzy wchodzą w świat i muszą się
w tym świecie już niedługo zacząć utrzymywać, są przerażeni tą sytuacją,
dostali w domu takie, a nie inne wychowanie, czasami nie było wzoru ojca, nie mają w ogóle pozytywnego przeżycia autorytetu. I teraz oni kupią
każdą pozytywną idee. Najlepiej jest, żeby to była Dobra Nowina. Dlatego
trzeba im świadczyć. Ci ludzie, mimo że manifestują, iż myślą gazetami,
chcą porządnego życia, rodziny i bezpieczeństwa. Trzeba im po prostu powiedzieć, że mamy taką propozycję i ona jest za darmo. Tą propozycją jest
Ewangelia. Ona jest za darmo i każdemu ją można przekazać. Można żyć
szczęśliwie, po prostu. A młodzi ludzie chcą mieć bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę. Po prostu trzeba im powiedzieć: słuchaj, stary, myślisz
o tym poważnie? No to przestań robić to i to, a dostaniesz to i to. Każdy
wybiera dobrze.
Janusz Dąbrowski
Jestem studentem trzeciego roku studiów, kierunku Turystyka i rekreacja w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Wiele wypowiedzi, które tutaj
padały, przedstawia obraz Polski i świata w postaci katastroficznej. Zgadzam się, że rzeczywiście nie jest dobrze. Chciałbym natomiast powiedzieć
o pewnych iskierkach nadziei, którą widzę w odkrywaniu na nowo swojej
wrażliwości, naszej własnej wrażliwości.
Dotychczas częstym zjawiskiem był clubbing, czyli bieganie po klubach,
dyskotekach. Im więcej jednej nocy się zaliczyło, tym lepiej. Dzisiaj wchodzi nowe zjawisko: homing lub doming. Coraz więcej ludzi zaczyna odwiedzać się po domach, podobnie jak kilkanaście lat temu, jeszcze za komuny. To były jednak inne czasy, w tej chwili przeżywamy inne problemy.
I znów pojawia się zjawisko spotykania się w domach, wspólnego gotowania, wspólnego przyrządzania potraw, świętowania. Ludzie zaczynają ze so-
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bą ponownie rozmawiać, wychodzą z klubów, dyskotek, gdzie rzeczywiście rozmawiać nie można, bo trudno przy techno się wyluzować i rozmawiać ze znajomymi. A więc mamy doming. Latem przy ogniskach, przy
grillowaniu, sięgamy po gitarę, śpiewamy, sięgamy po keyboardy, zaczynamy śpiewać piosenki, czasami religijne, ale nie tylko, świeckie również. Takie tendencje mają miejsce i to jest jedna z tych iskierek. Zaczyna się ponownie kolędować, po kilkunastu latach przerwy, kiedy byliśmy zafascynowani zachodem i demokracją. Myślę, że jesteśmy już trochę znużeni tą demokracją i tym pędem do zdobywania pieniędzy. Wracamy do domu.
To jest jedno zjawisko. Drugie zjawisko, o którym chcę powiedzieć, dotyczy organizacji imprez integracyjnych dla firm. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, wtedy, kiedy wchodził obcy kapitał, nie
szczędzono pieniędzy, żeby zdobyć rynek, zaufanie pracowników, klientów. Dawano pieniądze na to, żeby organizować imprezy huczne, zabawowe, z pijaństwem do białego rana. Dzisiaj imprezy integracyjne idą w innym kierunku. W ciągu dnia są szkolenia, wieczorem kończą się, owszem,
czasami kolacją, zabawą, ale zaprasza się coraz częściej aktorów, którzy recytują poezję, śpiewają piosenki, piosenki z tekstem, z przesłaniem. Naprawdę ci ludzie zaczynają się wyciszać, potrzebują tego i takie zjawisko
odnotowuję. Podobnie młodzież. Spotkałem w tym roku w różnych częściach Polski, kilka grup młodzieży w wieku 15-19 lat, którzy śpiewali stare piosenki Anny Jantar, Jarockiej, Czerwonych Gitar. Myślę, że jest to
świadectwo odbudowywania naszej wrażliwości i drogi do sięgnięcia po
Ewangelię.
Marcin Jędrzejczak
Proponuję zamianę sformułowania „iskierka nadziei“ na „nadzieja“.
Nadzieja znacznie przerasta to, co wygląda z Metropolu i widać w mediach. Prawda jest dokładnie odwrotna, nie jest tak źle, że wszystko chyli
się ku upadkowi, jest dokładnie odwrotnie. Nadzieja przerasta znacznie siły chaosu. Trzeba zechcieć zobaczyć porządek, który nas otacza, zaprowadzić go we własnym życiu i ewentualnie pokazać kilku sąsiadom.
Robert Tekieli
Kiedyś ukułem hasło, na użytek Naszego Dziennika, kiedy przez dwa
tygodnie tam pracowałem robiąc im promocje: „świat jest lepszy, niż pokazują to gazety“. Na RTL7 zaproponowałem inne hasło: „Idź z dzieckiem
na spacer, ostatecznie możesz zostawić je z nami“. Media zniekształcają
świat, on jest lepszy, niż one go pokazują i to jest rzecz oczywista.
Adam Pietrzak
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Kończąc to nasze spotkanie chciałbym zwrócić uwagę, że mówiliśmy
dzisiaj wiele o świecie kłamstwa. O świecie, który wprawdzie istnieje realnie, ale który w naszej świadomości jest często tylko wirtualnym światem.
Każdy z nas w jakiś sposób jest do tego świata zapraszany. Niech z dzisiejszego naszego spotkania pozostanie jedno przesłanie: nigdy nie kłamiemy.
Kłamstwo w rodzinie zaczyna się czasem od bardzo prostych spraw.
Dzwoni telefon, a matka mówi: jak to do mnie, to mnie nie ma. Prosty wykład o tym, że wielu rzeczy można uniknąć mówiąc nieprawdę. A Stanisław Brzozowski powiedział, że każda chwila, każde słowo ma swoje konsekwencje w wieczności. Świadectwo prawdy w swoim życiu jest nieodzowne po to, abyśmy nie wchodzili na ścieżkę relatywizmu, która nas
zaprowadzi na drogę, która nie skończy się drzwiami z napisem Niebo.

Spisała z nagranego tekstu Izabela Krajewska
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Czy małżeństwo katolickie
jest przeżytkiem?
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Cytaty
Benedykt XVI. Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary
(2.06.2005)
Mówiąc konkretnie, osobowe i wzajemne „tak“ mężczyzny i kobiety
otwiera perspektywę dla przyszłości, dla autentycznego człowieczeństwa
każdego z nich, a zarazem ma na celu przyjęcie daru nowego życia. Dlatego to „tak“ osobowe musi być zarazem „tak“ oznaczającym publiczne przyjęcie odpowiedzialności, przez które małżonkowie zobowiązują się do
wierności, gwarantującej również trwałość wspólnoty. Nikt z nas bowiem
nie należy wyłącznie do samego siebie: każdy musi zatem w głębi swojego
wnętrza poczuwać się do odpowiedzialności publicznej. Małżeństwo jako
instytucja nie jest zatem nieuprawnioną ingerencją społeczeństwa lub władzy, narzuceniem z zewnątrz jakiejś formy temu, co stanowi najbardziej
osobistą rzeczywistość życiową; jest natomiast potrzebą wpisaną w samą
naturę małżeńskiego przymierza miłości i w głębię osobowości człowieka.
Różne współczesne formy degradacji małżeństwa, takie jak wolne związki
i „małżeństwa na próbę“, czy nawet pseudomałżeństwa między osobami tej
samej płci, są przejawami wolności anarchicznej, którą niesłusznie przedstawia się jako prawdziwe wyzwolenie człowieka. Taka pseudowolność
opiera się na banalizacji ciała, która nieuchronnie jest też banalizacją człowieka. Wychodzi ona z założenia, że człowiek ma prawo czynić ze sobą, co
zechce: jego ciało staje się zatem czymś drugorzędnym, można nim manipulować według uznania człowieka i dowolnie go używać. Libertynizm,
który stwarza pozór, że jest odkryciem ciała i jego wartości, to w rzeczywistości dualizm, który prowadzi do poniżenia ciała, umieszcza je bowiem
– by tak rzec – poza obrębem autentycznej istoty i godności człowieka.
Jan Paweł II. List do rodzin z okazji Roku Rodziny 1994
Niejednokrotnie trudno się oprzeć przeświadczeniu, iż czyni się
wszystko, aby to, co jest „sytuacją nieprawidłową“, co sprzeciwia się „prawdzie
i miłości“ we wzajemnym odniesieniu mężczyzn i kobiet, co rozbija jedność
rodzin bez względu na opłakane konsekwencje, zwłaszcza gdy chodzi
o dzieci - ukazać jako „prawidłowe“ i atrakcyjne, nadając temu zewnętrzne
pozory fascynacji. W ten sposób zagłusza się ludzkie sumienie, zniekształca to, co prawdziwie jest dobre i piękne, a ludzką wolność wydaje się na łup
faktycznego zniewolenia. Jakże aktualne stają się wobec tego Pawłowe
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słowa o wolności, do której wyzwala nas Chrystus, oraz o zniewoleniu
przez grzech (por. Ga 5,1)!
Jan Paweł II: Nierozerwalność małżeństwa dobrem wszystkich
(28.01.2002)
Rodzina, która z tej jedności dwojga bierze początek, zawdzięcza swą
wewnętrzną spoistość ich przymierzu, które Chrystus podniósł do rangi
sakramentu. Swój charakter wspólnotowy - więcej, swe właściwości „komunijne“ rodzina czerpie z owej podstawowej komunii małżonków. Jedność dwojga trwa w dzieciach. „Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy?“ - pyta ich celebrans w momencie ślubu14. Potwierdzenie ze strony nowożeńców odpowiada wewnętrznej prawdzie miłości, jaka ich łączy. Jedność dwojga nie zamyka małżonków, nie jest dla nich samych. Jest otwarta w kierunku nowego życia
i nowej osoby. Małżonkowie jako rodzice są zdolni obdarzyć życiem istotę do nich samych podobną, nie tylko „kość z ich kości i ciało z ich ciała“
(por. Rdz 2,23), ale obraz i podobieństwo Boga - czyli osobę.
Jan Paweł II. Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej
w świecie współczesnym (22.11.1981)
Zasadniczym świadectwem o wartości nierozerwalności jest życie małżeńskie par, dochowujących wierności swemu węzłowi małżeńskiemu zarówno w radościach, jak i próbach życia. Jednakże wartość nierozerwalności nie może być uznawana za przedmiot czysto prywatnego wyboru, gdyż
dotyczy ona jednej z nienaruszalnych podstaw całego społeczeństwa. Dlatego, z jednej strony, powinny być wspierane liczne inicjatywy dla dobra
rodziny, z którymi wychodzą chrześcijanie wraz z innymi ludźmi dobrej
woli (na przykład obchody rocznicy ślubu), z drugiej zaś trzeba unikać ryzyka permisywizmu w podstawowych kwestiach dotyczących istoty małżeństwa i rodziny (por. List do rodzin, 17).
Pośród tego rodzaju przedsięwzięć nie może zabraknąć inicjatyw, które
przyczyniają się do publicznego uznania nierozerwalności małżeństwa
przez prawodawstwo cywilne (por. tamże, 17). Zdecydowanemu sprzeciwowi wobec wszelkich środków prawnych i administracyjnych, które
wprowadzają rozwód lub zrównują z małżeństwem wolne związki, nawet
homoseksualne, powinny towarzyszyć postawy konstruktywne, wyrażające się w proponowaniu rozwiązań prawnych zmierzających do udoskonalenia społecznego uznania prawdziwego małżeństwa w ramach prawodawstwa, które niestety dopuszcza rozwód.
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Z drugiej strony, specjaliści w zakresie prawa cywilnego powinni unikać
osobistego zaangażowania w cokolwiek, co może implikować współpracę
na rzecz rozwodu. (...) Muszą znaleźć skuteczne środki obrony związków
małżeńskich, zwłaszcza poprzez mądre działania prowadzące do pojednania stron.
Adwokaci, jako wykonujący wolny zawód, powinni zawsze odmawiać
wykorzystywania swej specjalności w celu przeciwnym sprawiedliwości,
jakim jest rozwód;
W krajach bogatszych nadmierny dobrobyt i nastawienie konsumpcyjne, paradoksalnie połączone z pewnym lękiem i niepewnością co do przyszłości, odbierają małżonkom wielkoduszność i odwagę do przekazywania
życia nowym istotom ludzkim: w ten sposób życie bywa często pojmowane nie jako błogosławieństwo, lecz jako niebezpieczeństwo, przed którym
należy się bronić.

Prowadzący Konwersatorium X:
od lewej Krzysztof i Anna Łoskotowie oraz Agnieszka i Sławek Jaworscy
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Konwersatorium X (18. 11. 2006)

„Czy małżeństwo katolickie jest przeżytkiem?“
Prowadzący: ks. Adam Zelga, proboszcz parafii im bł. Edmunda Bojanowskiego, wprowadzenie do dyskusji: Anna i Krzysztof Łoskotowie, prowadzący ruch „Małżeńskie drogi“, oraz Agnieszka i Sławomir Jaworscy, animatorzy ruchu „Małżeńskie drogi“

ks. Adam Zelga
Wydaje się, że u progu sensu życia człowieka jest relacja. Dlatego Bóg
stwarza człowieka. Dlatego Adam dopiero wtedy, kiedy obok niego staje
Ewa, śpiewa swój hymn, wznosi radosny okrzyk, pierwszy wiersz świata
- Ta dopiero, Ta dopiero! Przedtem tej radości, tego uniesienia nie dała mu
ani władza (miał ziemię poddaną sobie), nie dała mu także wiedza, kiedy
nazywał zwierzęta. Aby je nazwać, musiał poznać ich istotę, czyli je poznać.
Ta wiedza nie dała mu tego uniesienia i tej radości. Ta dopiero! Ten pierwszy okrzyk poetycki człowieka stoi u progu Pieśni nad pieśniami, jednej
z najgłębszych, najpiękniejszych pieśni, czy wierszy erotycznych, miłosnych, ale także mówiących o głębi relacji między mężczyzną a kobietą,
a także między Bogiem a człowiekiem. Ten okrzyk Adama - Ta dopiero!
- stoi również u progu hymnu miłości św. Pawła.
Muszę powiedzieć, że kiedy studiowałem w seminarium, to najpiękniejszym tzw. traktatem, który tam przerabialiśmy, był nie traktat o kapłaństwie, ale traktat o małżeństwie. Był najpiękniejszy, przekraczał granice komunikowania, wykładu, wkraczał w granice transcendencji, w granice poezji, w granice jakiejś przepięknej metafizyki.
Katolicyzm traktuje małżeństwo jak obraz, podobieństwo, metaforę relacji z Bogiem, relacji Boga z Kościołem i Boga z człowiekiem. Święty
Paweł w swym podstawowym tekście pisze, że relacje w małżeństwie między mężczyzną a kobietą należy rozumieć w odniesieniu do Chrystusa i do
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Kościoła. Najpiękniej o tej relacji, a także o sensie życia człowieka, pisze
św. Paweł w jednym ze swoich listów. Jest to pewien skrót, taka metafora
czy aforyzm, który streszcza całą antropologię chrześcijańską, całą chrześcijańską naukę o człowieku. Święty Paweł mówi w nim - „nikt z nas nie żyje dla siebie“. Jeżeli żyje dla siebie, jest to jego totalna destrukcja i klęska.
Poczucie sensu zatem domaga się obecności drugiego w życiu człowieka.
Żeby jego życie miało sens, musi obok niego być obecny ktoś drugi - mąż,
żona. A ponieważ ta relacja między mężem a żoną wchodzi w jakąś transcendencję, jakąś metafizykę, w coś nieokreślonego, w poezję, św. Paweł
dodaje w tym samym liście - „nikt z nas nie żyje dla siebie, jeżeli żyjemy,
żyjemy dla Pana“.
Kilka lat temu zostałem zaproszony na ślub do Szczecina i napisałem
wiersz, który pozwolę sobie przeczytać, aby wprowadzić język poezji, która jest zaczątkiem pewnej formy transcendencji.
Michał zaprosił mnie na ślub.
Pojadę na ślub Michała,
chociaż przecież nie jest Archaniołem,
księciem z bajki,
ani wodzem wojska anielskiego.
Pojadę poznać Joannę,
która nie ma nic wspólnego
ze swoją patronką,
bo jest wiotka, lekka, kobieca
i zamierza leczyć ludzi,
a nie walczyć z nimi.
Pojadę, bo chcę popatrzeć w oczy
zakochanych,
tonących w sobie, jak gwiazdy w morzu.
Pojadę posłuchać,
Jak wyznają sobie Komunię
Miłości.
Zobaczyć, jaką liturgią oprawią
Sakrament.
W czasie tej Mszy,
od krzyża, aż po krzyż,
splotły się słowo, Sakrament
i ręce zakochanych,
którzy swą wolność
zawiązali stułą.
W obrączki zakuli swą miłość.
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Ja tam byłem.
W uczcie uczestniczyłem.
Chleb jadłem.
Wino piłem,
a co zobaczyłem,
w wierszu umieściłem.
W modlitwę zamieniłem.
Rzadko przygotowuję się do wstępów na konwersatoriach, ale dotąd noszę w sobie jako taki archetyp, jako pewne odwołanie, wspomniany już
traktat o małżeństwie - wykład w seminarium, zarówno z teologii, jak
i z nauki o moralności. Było to tak wspaniałe i tak głęboko we mnie weszło, że nie mogłem nie przygotować się do tematu.
Krzysztof Łoskot
Temat brzmi frapująco - „Czy małżeństwo katolickie jest przeżytkiem?“
Chciałem zacząć od tego, że jest przeżytkiem, a potem się z tej tezy wycofać, ale jak ksiądz od razu zdradził tajemnicę, że jednak małżeństwo nie jest
przeżytkiem, to może powiedzmy, dlaczego my się tak zajmujemy małżeństwem. Dlaczego to jest dla nas takie ważne? Po pierwsze, jesteśmy małżeństwem. Tu są nawet dwa małżeństwa, jedno - jak widać - starsze, a drugie młodsze. Przedstawimy wprowadzenie do dyskusji.
W małżeństwie przeżyliśmy już trochę lat. Za dwa lata będziemy mieli
jubileusz - czterdzieści lat pożycia małżeńskiego. Odchowaliśmy czwórkę

Słuchacze Konwersatorium X
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dzieci, wnuków - ósemka nam się trafiła. Małżeństwo traktujemy jako coś
bardzo ważnego. Zaczynaliśmy dość standardowo i kłóciliśmy się o różne
rzeczy, i do dzisiaj się nam to zdarza. Małżeństwo po to jest między innymi, aby się nauczyć przepraszać, więc trzeba mieć za co. W jakimś momencie zdaliśmy sobie sprawę, że na naszej drodze życia nie ma nic ważniejszego niż małżeństwo. Jest to sprawa, do której nas Pan Bóg powołał i jest to
podstawowy sposób na życie. Wyjątkami są tu księża i osoby, które z jakiś
ważnych powodów się nie pobierają. Wobec tego my dzisiaj oceniamy nasze życie głównie z perspektywy małżeństwa, czyli jacy byliśmy w małżeństwie i jacy w nim jesteśmy. Nieważne ile się zarobiło, też nie to, jaką się
miało pracę - to się zmienia. Nie to, jakie się miało zdrowie - to wszystko
jest ważne dla człowieka na starcie. Wówczas jest przejęty sobą i tym, gdzie
będzie mieszkał, ile będzie zarabiał, czy będzie żonaty, ile będzie miał dzieci, czy będzie pracował w kraju czy za granicą itp. Start to taki trudny okres,
gdy człowiek zajmuje się najbardziej sobą, mimo że pociągają go jeszcze inne altruistyczne sprawy. Tto jest trudny czas. Widzę, że na spotkaniu jest
większość ludzi w takim właśnie okresie.
Dla nas jest najważniejsze przekonanie, że małżeństwo to nasza najważniejsza sprawa w życiu. I to przy naszym katolickim światopoglądzie jest
oczywiste. Nie trzeba tego udowadniać. Gdy czyta się Pismo Święte, szczególnie Nowy Testament, to widać, że nie ma tam innych ważniejszych
spraw, niż to, że jest się mężczyzną lub kobietą, że ma się być razem i przeżyć tak całe życie.
Zdaliśmy sobie sprawę oglądając losy różnych małżeństw, naszych znajomych i w rodzinie, że jakość rodziny zależy od jakości małżeństwa i to wyłącznie. Jeżeli jest dobre małżeństwo, to nie widać większych kłopotów i problemów w rodzinie. Owszem, mogą być kłopoty ze zdrowiem, z finansami,
z tym lub z tamtym, ale rodzina jest zdrowa i wyjdzie z kłopotów niepokaleczona. Postawmy sobie pytanie - skąd ma się brać dobre małżeństwo? Panuje przekonanie, że jedni je mają, inni nie mają, bo jednym się udało, a drugim
nie. To nie jest tak! Małżeństwo to jest coś, co jest nam zadane i co się robi.
To nie jest coś, co przylatuje i odlatuje, jakaś miłość, która dzisiaj usiadła mi
na plecach, a jutro ta moja miłość skierowuje się do sąsiadki. Nie! To jest coś,
co się robi. A więc im więcej w nasze małżeństwo włożymy siły i czasu, myśli i serca, to ono będzie lepsze. I odwrotnie, gdy zajmiemy się robieniem
swojej kariery albo wyłącznie pieniędzy, albo tylko budowaniem domu i temu poświęcimy najwięcej czasu, to tam będziemy mieli sukcesy, tam będziemy się spełniać, a nie w małżeństwie. Dzisiaj oceniamy nasze życie małżeńskie dobrze lub źle, ale zawsze pod kątem przeżytego razem czasu, relacji małżeńskich, a nie pod kątem tego, czy się kiedyś awansowało w pracy, lub zarobiło większe pieniądze. I myślę, że większość starszych ludzi tak to robi.
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Uważam za niezwykle ważne poświęcenie czasu małżeństwu, zaangażowanie
się w związek przez podjęcie próby zrozumienia - po co mnie Pan Bóg właśnie tu postawił? Jak On ten świat zbudował? Dlaczego ja tutaj się urodziłem,
a nie w starożytnej Persji? Czemu zetknął mnie właśnie z tą dziewczyną? Co
ja muszę, a co powinienem? Są to pytania stale otwarte. Odpowiedzi na te pytania mają mnie doprowadzać do tego, że działam mądrzej, że rozumiem więcej i mniej się denerwuję. Stawiałem sobie te pytania i szukałem odpowiedzi
w literaturze, ale i w modlitwie.
Nam kiedyś pomógł udział w dwudniowych rekolekcjach małżeńskich,
na które pojechaliśmy mocno skłóceni. Później poproszono nas o włączenie się w pomoc w ich organizacji, a potem poprowadzenie rekolekcji małżeńskich. I tak wciągnęliśmy się w ich prowadzenie. Początkowo oczywiście z wielkimi oporami i niechęcią. Widząc proste prawdy, jakie
są potrzebne ludziom, zaangażowaliśmy się bardziej. Pytanie postawione
na wstępie - czy małżeństwo katolickie jest przeżytkiem? - jest pytaniem,
które gdzieś krąży i drąży. Kobiety i mężczyźni żyją ze sobą razem i nie
pobierają się. Może myślą, że małżeństwo jest przeżytkiem, a może tylko
kajdankami, a może niepotrzebne?
Jesteśmy przekonani, że małżeństwo to zobowiązanie. Nasza wiara
i wiedza o tym, że Pan Bóg od nas wymaga aktywności i że ode mnie zależy, jakie to moje małżeństwo będzie, nie wymaga sprawdzania, czy się uda.
Ja nie mogę i nie mam co sprawdzać, ja wiem, że z pomocą Boga to się musi udać. Ja się zobowiązuję, ja to robię i ja to muszę zrobić. Tu jakiekolwiek
próby są bez sensu. Ja mam taką postawę, sprawdziłem, że jest dobra i żal
mi strasznie młodych ludzi, którzy żyją na próbę.

Uczestnicy spotkania
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Zastanawiam się, dlaczego tak jest? Czy my do tych młodych ludzi mówimy właściwie? Czy właściwie pokazujemy nasze małżeństwo? A może
za dużo narzekamy? Czy pokazujemy te wartości i radości, które nam towarzyszą? A może się coś tu zgubiło? Niestety, jest coraz więcej młodych
par zatroskanych o to, czy w ogóle nadają się do małżeństwa. Jesteśmy katolikami, a więc ludźmi wierzącymi Chrystusowi, który uczynił małżeństwo nierozerwalne oraz nakazał, że należy robić wszystko, aby tę nierozerwalność zachować i aby małżeństwo było dobre. Niektóre pary, z którymi
rozmawiałem, nie mają dobrych wzorców z domu, bo rodzice się rozwiedli, siostrze też się nie udało. Ci młodzi boją się i jest w nich jakiś strach
przed małżeństwem, przed czymś, co jest takie ważne, co jest przecież takie piękne, co przecież jest podstawą dobrej rodziny. Zastanawiam, co tu
można zrobić?
Anna Łoskot
Urodziłam się w rodzinie katolickiej i byłam w niej wychowana, więc
dla mnie było oczywiste, że jeżeli będę zawierać małżeństwo, to przyjmę
sakrament małżeński. Gdy spotkałam tego mężczyznę, który obok mnie
siedzi, to zauroczył mnie. Potem się w nim zakochałam. Na szczęście on
wyznawał podobne wartości i było dla nas oczywiste, że weźmiemy ślub
kościelny. I ruszyliśmy, z dobrymi chęciami i dobrą wolą, w tę naszą drogę małżeńską. Dopiero po latach, powoli zaczynamy rozumieć, co to jest
małżeństwo. Cóż to Pan Bóg dla nas zaplanował? Właściwie każdego dnia
przychodzą nowe olśnienia, jak wspaniała jest wytyczona dla nas droga.
Chcę podzielić się kilkoma myślami z Pisma Świętego, które dawniej
nie wydawały mi się odnoszące się do małżeństwa, - bo takie było we mnie
przekonanie, że małżeństwo to jest jedno, a my coś dobrego, coś pięknego
możemy robić poza małżeństwem. Jakaś praca habilitacyjna, społeczne zaangażowanie, jakaś realizacja siebie w zawodzie - to jest gdzieś poza naszym
małżeństwem. W końcu jednak zrozumiałam, że te wielkie, piękne rzeczy
najpierw musimy tworzyć w małżeństwie, tu je przećwiczyć, a potem dopiero rozlać je na większy krąg.
Taką pierwszą trudną sprawą do przyjęcia było dla mnie porównanie relacji Chrystusa do Kościoła do relacji małżeńskich. Wydawało mi się, że
prędzej relacje rodzicielskie: bardzo ofiarne, bezinteresowne, pełne zaangażowania i poświęcenia są bliższe relacji Chrystusa do Kościoła. Po przemyśleniu jednak widzę dziś wyraźnie, że relacje rodzicielskie są bardziej
instynktowne, mamy je zadane w naturze, relacje małżeńskie natomiast są
relacjami dwojga różnych osób równych sobie i muszą być świadome, odpowiedzialne i z wyboru. Czy my kiedykolwiek dorośniemy, aby nasze
małżeństwo było na ten obraz? Ale jest to przez Pana Boga nam zadane, nie
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my to wymyśliliśmy. To znaczy, że gdziekolwiek jesteśmy, dajemy świadectwo, że miłość może być obecna w świecie albo miłości może na nim
nie być. Czyli nasze małżeństwo to nie jest tylko nasza prywatna sprawa,
ale jesteśmy odpowiedzialni za nie przed innymi, w każdej chwili życia, nie
tylko w domu, ale gdziekolwiek jesteśmy.
Następny fragment Pisma Świętego dotyczy stworzenia świata. Oto Pan
Bóg stworzył Adama, a potem stworzył Ewę po to, aby była mu pomocna.
I na czym ta moja pomoc ma polegać? Czy tylko na praniu skarpetek i gotowaniu? Na szczęście znalazłam wyjaśnienie w pewnej mądrej książce.
Pan Bóg po to stworzył kobietę, żeby mężczyzna nauczył się kochać. On
nie może się nauczyć kochać zwierząt i świata materialnego. Może się nauczyć kochać dopiero wtedy, gdy stanie przed nim kobieta równa jemu,
choć bardzo różna. Ta różność, jaka jest między nami i która czasem utrudnia nam życie, jest po prostu po to, abyśmy się nauczyli kochać. Całe życie
jest właśnie po to, abyśmy się nauczyli kochać. To jest naszym podstawowym obowiązkiem.
Nie mogłam też sobie poradzić z innym fragmentem Pisma Świętego,
w którym jest powiedziane, że gdy urządzasz ucztę, to masz na nią zaprosić tych, którzy nie będą ci za to wdzięczni i ciebie nie zaproszą. A ja gotuję i urządzam przyjęcia, ale głównie dla swojej rodziny i swoich najbliższych i wcale mi nie zależy, aby zaprosić bezdomnych i głodnych. Czy więc
spełniam wymagania, które Pan Bóg przede mną postawił, abym w życiu
była szczęśliwa. Miałam wiele wątpliwości, aż zrozumiałam, że gdy gotuję
swoim dzieciom, to nie oczekuję od nich i nie powinnam oczekiwać, że
okażą mi wdzięczność lub kiedykolwiek mnie zaproszą. Nie po to gotuję,
aby mi na starość dały kubek zupy, tylko po to, żeby w przyszłości swoim
dzieciom coś ugotowały. Czyli nie oczekuję od nich wdzięczności. Nie po
to prasuję koszulę mężowi, żeby on jutro wyprasował moją bluzkę. Staram
się tak pracować w domu, aby za swoją pracę nie oczekiwać wdzięczności.
Czyli te słowa Pisma Świętego również pasują do tego, co mogę i powinnam robić w małżeństwie.
W Piśmie Świętym jest powiedziane o kubku wody dla potrzebującego.
Czy mam ich szukać wyłącznie daleko, w Afryce, w Azji, wśród bezdomnych i głodnych? A przecież w moim własnym domu każdego dnia są potrzebujące dzieci, które beze mnie nie dadzą sobie rady. Jest potrzebujący
mój mąż. Czy zrobienie dobrego uczynku głodnemu lub bezdomnemu
jest więcej warte w oczach Pana Boga niż zaspokojenie potrzeb mojego
męża lub moich dzieci? Czyli mogę realizować najwspanialszą rzecz, którą
mi Pan Bóg poleca właśnie wśród moich najbliższych. Zrozumiałam, że
tak jest z każdą rzecz zaleconą w Piśmie Świętym i powinniśmy przekładać
na nasze relacje w małżeństwie.
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Wydaje mi się, że w naszym małżeństwie doświadczyliśmy wielokrotnie
rozmnożenia chleba. Gdy ludzie chodzili za Panem Jezusem, tacy zasłuchani i zauroczeni tym, co mówił, to byli również karmieni. Nie byli głodni. My nie potrafimy może rozpoznać, jak Pan Bóg pośród nas działa, jak
pomaga nam w codziennych naszych relacjach. Ale sądzimy, że jesteśmy
„karmieni“ przez spotkanych ludzi na drodze, przez książkę, którą przypadkowo znaleźliśmy, czy jakieś natchnienie, dobrą myśl, która przyszła,
czy też przez zwyczajną naszą pracę, dzięki której przez całe życie nigdy nie
byliśmy głodni. Mieliśmy to, co nam było potrzebne. Mamy mieszkanie,
którego nie potrafilibyśmy sami zbudować, mamy komputer, którym się
posługujemy, którego nie umielibyśmy skonstruować, nie wyhodowałam
ani jednej marchewki w życiu, a wszystko to po prostu miałam i tyle, ile
było mi potrzeba. To że dziś nie muszę chałturzyć, zajmować się zdobywaniem rzeczy materialnych, ale je mam - to po prostu wielki dar od Pana
Boga.
Dla mnie dzisiaj najważniejszym zadaniem jest patrzeć otwartymi oczami na to, co Pan Bóg powiedział, co wskazał. Jeżeli jest tyle mądrych, wartościowych rzeczy, które mi się w życiu sprawdzają, to dlaczego mam nie
uwierzyć w to, że mężczyzna ma opuścić ojca i matkę i połączyć się z żoną
i to jest dla nich dobre.
Sławomir Jaworski
Czy małżeństwo katolickie jest przeżytkiem? Na podstawie mojego doświadczenia i krótkiego stażu małżeńskiego, mogę stwierdzić, że małżeństwo katolickie ma stale niesłabnące znaczenie. Daje ludziom nadzieję na

Agnieszka i Sławek Jaworscy
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dobre życie, wyznacza cel i sens życia. Dla mnie jest drogą rozwoju. Czym
dla mnie jest miłość małżeńska? Jest to postawa, jest to akt woli, czyli nie
jest to tylko uczucie. Miłość jest moim chceniem. Może to kontrowersyjne stwierdzenie we współczesnym świecie, ale uczucie ma niewiele wspólnego z miłością. Opierając się wyłącznie na uczuciu nie można zbudować
trwałego związku. Uczucie przychodzi, czasami niezależnie od nas i nie
mamy na nie wpływu, odchodzi też często bez udziału naszej woli. Integralną częścią miłości jest nieodwołalność. Już samo to zakłada, że nie może to być uczucie, które przemija. Czyli muszę się starać, aby całe życie kochać drugą osobę.
W małżeństwie katolickim miłość wymaga czynu, a zwłaszcza zaparcia
się samego siebie. Zakłada m.in. wierność, uczciwość, jedność, trwałość
i nierozerwalność. Jak ja pojmuję wierność w małżeństwie? Wierność to
nie tylko trwanie wtedy, gdy jest nam dobrze, kiedy nam się powodzi
i szczęści. Wierność to przede wszystkim trwanie w trudnych chwilach.
Wierność jest obroną współmałżonka, jest pomocą jemu, jest też spojrzeniem poza siebie, odrzucaniem własnego egoizmu. Wierność jest trwaniem
„z“ i „przy“ drugiej osobie w każdej chwili. W miłości małżeńskiej jest
również zależność od siebie nawzajem.
Miłość małżeńska zakłada też uczciwość, a tu potrzebny jest wysiłek
z mojej strony, aby nie oszukiwać drugiej osoby, nie robić czegoś poza
małżeństwem bez wiedzy współmałżonka. Miłość zakłada również wspólne rozmowy, dialog, a więc dzielenie się swoimi problemami, swoimi pragnieniami i planami.
Miłość w małżeństwie katolickim wymaga jedności, która jest dopasowaniem, czyli tworzeniem więzi między małżonkami w różności. To tak
jak puzzle, które dopasowując do siebie układamy w całość i tworzymy obrazy z różnych elementów.
Chcę w tym miejscu powiedzieć również o zależności. To też trochę
kontrowersyjne stwierdzenie, bo w wielu związkach podkreśla się całkowitą niezależność i wolność współmałżonków. Natomiast ja doświadczam tej
zależności w małżeństwie i nie uważam tego za coś złego. W wielu rzeczach jestem zależny od żony, a żona ode mnie zarówno w sprawach materialnych, zmysłowych, jak i duchowych.
Każda z tych cech w małżeństwie i w miłości wymaga na pewno z naszej strony wysiłku i działania. Chociaż w małżeństwie nie przychodzi nic
samo, to w miłości małżeńskiej odkrywam siebie jako prawdziwego mężczyznę, jako męża, ojca, jako przyjaciela, a nawet jako syna moich rodziców. Zaczynam inaczej patrzeć na nich, jeżeli między mną a moją żoną istnieje miłość małżeńska z tymi cechami, o których wspominałem.
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Agnieszka Jaworska
Sławek wspominał o elementach miłości: o wierności i uczciwości, które się przysięga przed ołtarzem. To jest taki moment, który wszyscy chyba
znają. Dwoje ludzi przychodzi do kościoła i ślubują sobie, że pozostaną na
zawsze razem, aż do śmierci. Dzieje się to podczas sakramentu małżeństwa, kiedy to małżonkowie sami sobie udzielają tego sakramentu.
Czym jest dla mnie osobiście sakrament? Sakrament jest pobłogosławionym przez Boga wielkim zaproszeniem. Z tego zaproszenia wynika dla
mnie wiele pięknych rzeczy. Wprawdzie sakrament to nie jest jakaś ochrona, coś jakby polisa ubezpieczeniowa, to znaczy, że jak jesteśmy połączeni
sakramentem, to już nic nam w życiu się nie stanie i na pewno będziemy
żyli długo i szczęśliwie, jak to w bajkach bywa. To nie jest żaden amulet,
żadne czarodziejskie narzędzie. Często widać, że inne małżeństwa, które
nie są związane węzłem sakramentalnym, mogą się wydawać lepsze niż te
katolickie. Ale ja wierzę głęboko, że Bóg razem z tym, co przyrzekliśmy sobie przed ołtarzem, daje nam wielką łaskę uczynkową. Bóg błogosławi naszemu związkowi. Jeżeli chcemy spełniać to, co obiecaliśmy, Bóg nam
w tym dopomoże. Po to się wzywa Pana Boga i Wszystkich Świętych, żeby Oni i cały Kościół pomagali nam w wypełnianiu wielkiego zadania, jakim jest sakrament małżeństwa.
W naszym życiu było wiele trudnych momentów. W trzy lata po ślubie
przyszła wielka radość, spodziewaliśmy się dziecka. Niestety, dziecko przyszło na świat za wcześnie i nie miało większych szans na przeżycie. Po
dwóch dniach umarło. Był to moment dla mnie, bardzo bolesny, ale też
najpiękniejszy z całego czasu małżeństwa (jesteśmy w tej chwili pięć lat po
ślubie). Wtedy nie tylko dużo bardziej poczułam miłość Pana Boga, który
był przez cały czas przy nas. Jego miłość odczuwałam na każdym kroku.
Wiedziałam, że On jest przy mnie. To nie to, że mi było weselej, lecz po
prostu czułam, że opiekuje się mną w tym momencie zmartwienia, ogromnego bólu. Ale też w większym stopniu uświadomiłam sobie, jak wielkim
darem jest dla mnie mój mąż, który był przy mnie na każdym kroku. Gdy
synek się urodził, mąż nie miał do mnie pretensji, że stało się to tak szybko, dużo za wcześnie, tylko cieszył się ze mną, gratulował mi, dziękował za
trud, który podjęłam. Wtedy poczułam, że on nie traktuje naszego dziecka
jak własności, tylko jak kogoś, kto został nam dany. Skoro więc jest wolą
Bożą, aby było inaczej, niż sobie wymarzyliśmy, to widocznie tak ma być.
Może to ma służyć umocnieniu naszej wiary?
Ostatnio doszliśmy do wniosku, że w tym zdarzeniu to Bóg dał nam siłę do zaakceptowania tego, co było dla nas najtrudniejsze i najboleśniejsze.
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Dyskusja
Adam Pietrzak
Aby myśleć o małżeństwie w taki sposób, w jaki domaga się od nas Kościół i Chrystus, trzeba je dobrze zdefiniować. Otóż definicja chrześcijańska, katolicka określa, że małżeństwo to przymierze dwojga osób - kobiety
i mężczyzny, nakierowane na dobro osoby oraz zrodzenie i wychowanie
potomstwa. Jeśli zrozumie się, czym jest przymierze w teologii chrześcijańskiej, to zrozumie się, jaki związek jest między tymi dwiema osobami.
To nie jest tylko związek formalny, zarejestrowanie się w kościele czy
w gminie, ale jest to daleko więcej, to jest coś mistycznego, co zachodzi
między tymi osobami.
Prowadzę spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa i zawsze mówię narzeczonym, żeby zawierając ten związek byli pewni, absolutnie pewni, że będą żyli do samej śmierci w tym małżeństwie. I tego muszą być pewni obydwoje. Bo kiedy tylko jedno będzie chciało, to się na
pewno małżeństwo rozpadnie po pierwszej burzy.
I jeszcze jedna uwaga już starego człowieka, który przeżył bardzo wiele
lat w małżeństwie: miłość małżeńska nie jest fascynacją, nie jest zakochaniem się. Sądzę, że wiele osób, które nie zrozumiały, czym jest miłość małżeńska, doświadczyło rozczarowania i stąd się wzięła świadomość społeczna, że może lepiej nie wiązać się z drugim człowiekiem, bo jak minie to nasze zakochanie, to staniemy się sobie obcy. I tu jest błąd podstawowy, miłość małżeńska nie jest wyłącznie fascynacją. Miłość małżeńska jest również ciągłym przebaczaniem sobie, bo w małżeństwie są kryzysy i ta świadomość też w nas musi być. Ale gdy gotowi jesteśmy na bezwarunkowe
przebaczanie sobie, to wtedy nie ma przeszkód. Wtedy trwamy. Ono jest
sposobem na życie. Sposobem na realizowanie swojego człowieczeństwa,
które jest nakierowane na dobro osoby. Na dobro, które jest dobrem ostatecznym, zbawieniem. „Stworzyłeś nas Panie dla siebie i niespokojne jest
nasze serce dopóki nie spocznie w Tobie“ - mówi św. Augustyn.
Moje pragnienie bycia z Bogiem jest realizowane przez małżeństwo.
Miłość jest ciągłą gotowością do przyjmowania tego wszystkiego, co może
nam dać drugi człowiek dla naszego zbawienia. Jest przymierzem między
dwojgiem ludzi tak trwałym, jak przymierze Boga z człowiekiem. A Bóg
nigdy nas nie zawiedzie. W Liście św. Pawła do Koryntian jest wyraźnie powiedziane - "miłość nigdy nie ustaje".
Trzeba odejść od tego myślenia, że miłość to zakochanie.
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Jarosław Dziubich
Pytanie do p. Jaworskich: Czy Państwo razem się modlą?
Agnieszka Jaworska
Tak, modlimy się codziennie razem. Jest to modlitwa, która nas jednoczy, łączy, ponieważ dotykamy często rzeczy bardzo intymnych. Kiedy
zwracamy się wspólnie do Pana Boga, to uświadamiamy sobie wzajemnie,
co nas boli, a co cieszy. Taka praktyka codziennej wieczornej modlitwy jest
dla nas bardzo ważna.
Sławomir Jaworski
Dodam, że nie jest łatwo razem się modlić, bo są takie dni, że któreś
z nas jest na przykład dłużej w pracy, ale mimo to staramy się, aby to było
codziennie, nawet jeśli modlitwa będzie krótsza. Kiedyś słyszałem, jak jedno ze starszych małżeństw mówiło, że całe życie codziennie odmawiali razem Zdrowaś Maryjo, czy Pod Twoją Obronę i uważają, że dzięki temu
przetrwali w małżeństwie całe życie.
Iwona Bazydło
Myślę, że to, iż się tutaj znalazłam, to nie był przypadek, bo nic nie dzieje się z przypadku. I to, że mój mąż nie jest tutaj ze mną, ale ma zajęcia na
studiach nad rodziną, to też nie przypadek. Sądzę, że gdybyśmy nie byli
małżeństwem katolickim, to nie wytrwalibyśmy do dzisiaj. To jest dowód
pierwszy - że istniejemy jako małżeństwo od dwunastu lat. Różne były i to
dosyć poważne problemy w naszym małżeństwie. A teraz oceniamy, że
małżeństwo jest na pewno dla nas darem i że dojrzewamy w nim w znaczący sposób. Widzimy wartość bycia razem i umiejętności rozmowy. Dziś
rozmawiamy inaczej niż dawniej. Rozmawiamy na wszystkie tematy nawet
na te, które wcześniej nie były wyjaśnione. Zawdzięczamy to wspólnej modlitwie, w którą zaangażowaliśmy całą rodzinę, również nasze dzieci. Mamy dwoje dzieci, w wieku 12 i 7 lat. One też nie wyobrażają sobie wieczoru bez wspólnej modlitwy, kiedy to nasze problemy z całego dnia są poruszane. Czy jest to godzina dziewiąta, czy dziesiąta, dzieci same nam o tym
przypominają. To jest kolejny dowód na to, jak modlitwa jest ważna w rodzinie.
Jarosław Dziubich
Chciałbym nawiązać do mojego pytania, bo ono było bardzo osobiste.
Państwo odpowiedzieli mi bardzo prawdziwie, z przekonaniem i bez zażenowania. Jest to najlepsze świadectwo Waszej wspólnej modlitwy.
A wbrew pozorom, wspólna modlitwa jest dla mnie bardzo trudna.
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Krzysztof Łoskot
Żyjemy w takim świecie, że małżeństwo przedstawiane jest jako straszna martyrologia, że my jedno drugiemu ciągle jesteśmy coś winni, dokuczamy sobie nawzajem i że jest to wielkie poświęcenie.
Drugi obraz, szczególnie przedstawiany w mediach - oto pobrali się
i żyli długo i szczęśliwie. Wyłącznie szczęście. Jakieś specjalne życie erotyczne i wszystko jest super. I ten obraz się sprzedaje tak, jak proszek do
prania. Ta część martyrologiczna nie pociąga, no bo po co się tak użerać.
A to szczęście, takie natychmiastowe, się nie sprawdza. Dlaczego? Sprawa
jest dość prosta. Jesteśmy różni, bo tylko wtedy do siebie pasujemy, tylko
wtedy możemy sobie pomagać, jak śrubka z nakrętką. Małżeństwo to też
nie jest coś, co się dzieje w jednym momencie: zawarłem ślub w kościele
i jest małżeństwo, sprawa załatwiona. Tak nie jest! Małżeństwo jest drogą.
Nic się po ślubie nie zmienia gwałtownie. Nie jesteśmy zaraz ani dużo lepsi, ani gorsi. Nie rozwiązuje się od razu nawet spraw materialnych, bo jak
wspomniałem - małżeństwo jest drogą. Jest to dla mnie bardzo ważne sformułowanie. Małżeństwo jest też zadaniem, tym co się czyni, co się robi.
Jest jak dom, który - jeśli go remontujemy, malujemy i rozbudowujemy
- jest coraz ładniejszy. I odwrotnie - jeśli w nim nic nie robimy, to pewnego dnia może zawalić się nam na głowę. Jeśli małżeństwo będziemy traktowali jako zadanie do wykonania, będziemy mieli sukcesy.
Barbara Kawiak
Pamiętam, że gdy z moim obecnym mężem przygotowywaliśmy się do
zawarcia związku małżeńskiego, do sakramentu, to rozmawialiśmy z pewnym zaprzyjaźnionym księdzem, który powiedział nam bardzo ważne do
dziś dnia dla nas słowa, że my sobie ślubujemy wierność, miłość i uczciwość małżeńską, ale nie ślubujemy sobie jednomyślności. To znaczy, że te
różnice wynikające z tego, że jesteśmy kobietą i mężczyzną, są czymś bardzo pięknym i właśnie te różnice powodują pogłębienie rozumienia drugiego człowieka, mojego współmałżonka. Myślę, że jest bardzo ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że nie musimy być identyczni w naszych poglądach i że ta różnorodność jest bardzo piękna.
Adam Pietrzak
Przyszedł mi do głowy fragment wiersza Wisławy Szymborskiej, który
ogromnie pasuje do tematu, o którym rozmawiamy. Poetka opisując miłość do ojczyzny mówi: „Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować”. Otóż miłość małżeńska i miłość w ogóle jest otwarciem możliwości na owocowanie. Człowiek, który nie kocha, nie owocuje. A my jesteśmy stworzeni przez Boga do tego, ażeby owocować, by przynosić plon
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stokrotny. Kiedy więc nie kochamy, a nie kochamy, jeśli przymierze między dwojgiem osób traktujemy jako sposób na użycie, a nie na życie, to
wtedy nie owocujemy i nie spełniamy się jako ludzie.
Sławomir Jaworski
Na temat zależności, o której była już mowa, dodam, że w małżeństwie jesteśmy zależni od siebie w każdej płaszczyźnie - fizycznej, cielesnej i psychicznej. Pojęcie zależności często przeciwstawia się pojęciu wolności. Mówi
się, że człowiek musi być wolny, czyli niezależny. To nie ma ze sobą nic
wspólnego. W małżeństwie jesteśmy zależni od siebie na różnych poziomach
i jednocześnie jesteśmy wolni. Wolność polega na wyborze dobra, a nie na samowoli. Prostym przykładem relacji zależności do wolności jest nasze uzależnienie od przyciągania ziemskiego, powietrza, liczby liter, które znamy itp.,
a to przecież nie jest w najmniejszym stopniu ograniczeniem naszej wolności.
W małżeństwie też jesteśmy wolni, ale równocześnie zależni od siebie. Ta zależność skłania nas do tego, abyśmy się wzajemnie poznawali i szanowali.
Andrzej Dowgiałło
Inną formą zależności jest odpowiedzialność. Tak, jak matka nie zostawi małych dzieci bez opieki i nie pójdzie na zakupy do supermarketu, tak
i moja żona nie zostawi mnie w jakiejś krytycznej sytuacji.
Iwona Depło
Chciałam zwrócić uwagę na przebaczanie w małżeństwie. W bliskich
i głębokich relacjach w małżeństwie jest bardzo trudno nie ranić się nawzajem, chociażby dlatego, że nasza odmienność powoduje często niezrozumienie intencji drugiej osoby. W małżeństwie słowo "przepraszam" jest
niezwykle ważne i jest punktem wyjścia do dalszego rozwoju i wspólnego
szlaku wędrowania. Przepraszanie jest bardzo trudne, bo w dzisiejszym
świecie panuje pogląd, że wszyscy mamy być doskonali i nie ma miejsca na
pomyłki. Dobrze jest się tego uczyć od samego początku wspólnej drogi.
Właśnie ze względu na to, że jest to takie trudne, a równocześnie takie ważne, warto podjąć ten wysiłek.
Bogdan Motelski
„Kochaj bliźniego jak siebie samego“ to może być również „szanuj bliźniego jak siebie samego“. Co to znaczy? Najpierw szanuj siebie. Jeśli szanujesz siebie, to szanujesz swoje słowo. Jeżeli dajesz to słowo ślubując,
a szanujesz siebie, to go dotrzymujesz. Jeśli przewidujesz, że nie dotrzymasz słowa, to znaczy, że nie chcesz siebie szanować. Jak nie chcesz siebie
szanować, to nie oczekuj, że ktoś inny będzie ciebie szanował.
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A wolność? Można korzystać z wolności. Pytanie - czy to, co wybrałem jako wolny człowiek, nie zmniejsza mojego szacunku do samego siebie?
Nauka katolicka jest trudna. Papież Jan Paweł II nam to przypominał. Ale
jak wynika z doświadczeń wielu pokoleń, przestrzeganie tej nauki wychodzi ludziom na dobre.
Adam Pietrzak
Kiedy byłem zupełnie młodym człowiekiem i zamierzaliśmy się pobrać
z moją żoną i planowaliśmy nasze piękne życie, to zastanawialiśmy się, co
będzie z czasem trudnym, w którym się zranimy. Jak sobie z tym damy radę. I przypomnieliśmy sobie słowa św. Pawła, takie piękne i takie ogromnie ważne: „niech nad zagniewaniem waszym nie zachodzi słońce“. To
wyklucza wszelkie tzw. ciche dni, które prowadzą do utrwalania się chłodu tam, gdzie między ludźmi powinno trwać ciepło. Trzeba to dzisiaj załatwić. Nie czekać, że przecież to on mnie obraził, to niech przyjdzie
i mnie przeprosi. Ten, kto jest bliżej, kto pierwszy wpadł na tę myśl, przychodzi i mówi „wybaczmy sobie“. Dlatego trwamy blisko pięćdziesiąt lat
w małżeństwie, szczęśliwym małżeństwie, takim, w którym potrafimy na
tematy, których nie poruszaliśmy od dziesięcioleci, zaczynać mówić niemal w tym samym momencie i tymi samymi słowami. Jest to dla nas dowód, że stanowimy jedno ciało.
Agnieszka Jaworska
W uzupełnieniu słów o modlitwie: kiedy klękamy przed Panem Bogiem
to musimy się najpierw pojednać ze sobą, bo inaczej modlitwa nijak nam
nie wyjdzie. Nie moglibyśmy mogli Bogu powiedzieć: „i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy", skoro się nie pogodziliśmy.
Chcę też powiedzieć o dużym wysiłku, który należy wkładać w zrozumienie drugiej osoby. Bo to nie jest tak - oto cię pokochałam i tak już będzie zawsze. Ty się nie zmienisz i ja się nie zmienię. My zmieniamy się stale, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Potrzebna jest zatem niekończąca się praca, aby poznać siebie wzajemnie, stale na nowo. Małżeństwo,
które zostało połączone sakramentem, ma być zawsze jednością, ma być
zawsze razem, a więc nie może być byle jakie. Jeśli Pan Bóg nas z gliny ulepił, zlepił ze sobą, następnie w sakramencie wypalił, to teraz nie można
osobno realizować małżeństwa. Sakrament jest dany na dwie osoby razem.
Nie można sakramentu małżeństwa wypełniać samodzielnie, bo nie taka
jest jego istota. Mamy to robić wspólnie, a więc musimy mieć też wspólny
cel i wspólny kierunek. Trzeba żyć w nieustannym dialogu z sobą wzajemnie i Panem Bogiem.
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Andrzej Dowgiałło
Chciałbym wrócić do wstępnego pytania - czy małżeństwo katolickie
jest przeżytkiem? Dlaczego niektórzy tak sądzą? Ponieważ daleko odeszliśmy od nakazów katechizmu. Rozmaite tzw. „przygody“ przed małżeństwem, życie na tak zwaną „kartę rowerową“ ujemnie wpływają na trwałość
przyszłego małżeństwa i na to, co nazywamy szczęściem w małżeństwie.
Tak samo później, już w samym małżeństwie, wszystkie odejścia od katechizmu powodują mnóstwo niepotrzebnych nieszczęść i wzajemnych
przykrości. Cierpi na tym cała rodzina, a szczególnie dzieci. Efekty życia
bez katechizmu widać też w życiu społecznym. Przemoc w szkole, w wojsku, brak uczciwości, kłamstwo - to obraz bardzo smutny i niepokojący,
który świadczy, że ludzie nie doceniają - mówiąc po świecku - praktycznej
wartości porządku etycznego.
Anna Łoskot
To, o czym mówimy, dotyczy ludzi wierzących. Jeżeli zaufałam Panu
Bogu, który dał mi przykazania, to wyrazem mojej wiary jest ich przestrzeganie Jeżeli ktoś uważa, że będzie przestrzegał tylko części przykazań i tylko część prawd przyjmuje, to znaczy, że nie jest człowiekiem prawdziwie
wierzącym. Wiele osób deklaruje się wprawdzie jako wierzący, ale równocześnie rzadko uczestniczą w niedzielnej Mszy św. Jeśli przyjmuję wiarę,
staram się maksymalnie przyjąć tę naukę, którą Kościół mi przekazuje. Nie
jest ona dla mnie ciężarem, ale wręcz przeciwnie - daje wiele radości. My,
wierzący, powinniśmy zachęcać innych, żeby spróbowali tak żyć.
Bożena Kośka
Podczas tej dyskusji zaczęłam mieć wątpliwości, czy temat jest dobrze
sformułowany. Czy chodzi o małżeństwo katolickie, czy o małżeństwo
w ogóle? Bo proszę mi powiedzieć, czy dobre małżeństwo, niezależnie od
tego, czy jest katolickie czy też nie, nie wybacza sobie, czy małżonkowie nie
są dla siebie partnerami, nie są od siebie zależni? Te wszystkie cechy są
w każdym „dobrym małżeństwie“. Nie wyobrażam też sobie dwojga ludzi,
którzy wstępują w związek małżeński i zakładają, że po dziesięciu latach się
rozwiodą. Każdemu, kto zawiera związek małżeński, wydaje się, że złapał
Pana Boga za nogi i że do końca życia chce być z tą osobą, z którą ten związek zawiera. Czy to więc musi być tylko małżeństwo katolickie?
Sławomir Jaworski
Mówiąc o cechach małżeństwa katolickiego specjalnie podkreślałem, że
nie porównuję go z małżeństwem niekatolickim. Chciałem jedynie dać
świadectwo, jak ja przeżywam małżeństwo katolickie i jakie widzę w nim
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wartości. Uważam, że jest to najlepsza forma małżeństwa, choć nie wykluczam, że inne małżeństwa mogą też żyć dobrze. Prowadząc kiedyś grupy
młodzieży oazowej dostałem podobne pytanie od młodej dziewczyny czym różnią się małżeństwa, bo gdzieś tam sąsiad sobie żyje bez małżeństwa katolickiego i całkiem dobrze mu się wiedzie. Nie wiedziałem, co powiedzieć na takie stwierdzenie. Teraz po kilku latach wciąż szukam tej odpowiedzi. Zastanawiam się nad nią. Wiem, że dobrze mi się żyje w moim
małżeństwie katolickim i według zasad, które Bóg mi proponuje. Doświadczam, że gdy postępuję według Jego słów, to między mną i moją żoną, jest miłość i trwałość, natomiast nadal się nad pytaniem zastanawiam.
Z mojego punktu widzenia małżeństwo katolickie daje wielką siłę do przebaczenia, do powstania z upadku. Żyjąc w małżeństwie katolickim korzystam z sakramentów świętych, praktykuję wspólną modlitwę, spowiedź
świętą, eucharystię, uczestniczę we Mszy świętej. Wszystko to ma dla mnie
ogromne znaczenie i dostarcza mi siły, aby budować dalej drogę naszego
małżeństwa. Nie mogę tego jednak porównać do innego małżeństwa, bo
innego nigdy nie doświadczyłem.
Powiedziała Pani, że nie wyobraża sobie Pani małżeństw, które zakładają, że rozwiodą się za dziesięć lat. Powiem, że spotkałem takie małżeństwa,
które zakładają, że rozwiodą się nawet za miesiąc, jeżeli im się nie powiedzie.
Agnieszka Jaworska
Założenie na początku drogi małżeńskiej, że wolno mi się rozwieść, jest
wielkim zagrożeniem dla małżeństwa. Jak jest jakaś trudność, przeszkoda,
czy kryzys małżeński, to przy takim wstępnym założeniu, poza poszukiwaniem dróg wyjścia, zawsze rozpatruje się rozwód. Natomiast gdy moim założeniem jest nierozerwalność małżeństwa, nie tracę czasu na rozpatrywanie, czy już się rozwodzić czy jeszcze nie, tylko całą energię kieruję na poszukiwanie wyjścia.
Krzysztof Łoskot
W małżeństwie jest mnóstwo spraw, których nie można mądrze rozwiązać nie mając doświadczenia. Są sprawy podobne do wiedzy o grzybach
- jak już wiem z własnego doświadczenia, że ten grzyb jest trujący, to już
jest za późno. Człowiekowi wierzącemu jest łatwiej budować dobre małżeństwo, bo ufa przykazaniom, czyli może trafnie wybierać nie mając doświadczenia. Czy małżeństwo niekatolickie musi być złe? Nie! Świetnie,
gdy jest dobre, tylko aż dziw, że jest dobre. Ono, nie mając podstaw wiary,
musi wszystko sprawdzić na sobie. Mam kolegę, który jest człowiekiem
niezwykłej uczciwości i prostoty, przy tym zupełnie niewierzący, wycho-

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 56

56

wany w takiej samej rodzinie. Prowadzę z nim czasem długie dyskusje. On
ma strasznie ciężkie sytuacje. Nie ma dzieci, bo sobie wymyślił - po co?
Przecież dziecko będzie cierpiało na tym świecie, więc nie trzeba go tu powoływać. Uprawia jogę, biega, jeździ rowerem, nie ma samochodu, bo nie
będzie zanieczyszczał środowiska. Choć jest niewierzący, chodzi codziennie do kościoła, bo go to ciekawi. Jest kimś, kogo szanuję za jego postawy.
Ma przy tym wielkie kłopoty z żoną, bo wszystko musi sprawdzić. Jest dla
mnie przykładem człowieka, który ma trudne i ciężkie życie. Jest twardy
względem siebie, wobec żony i rodziców, bo jest prostolinijny. Ile jednak
głupot narobił w życiu i jak się nacierpiał, jak się z nim nacierpieli inni,
choć sam chciał, aby wszystko było dobrze, a nie źle.
Widzę wartość małżeństwa katolickiego w tym, że nie musimy na swoim organizmie sprawdzić wszystkiego po to, aby potem żyć dobrze. A jeżeli
ktoś w niesakramentalnym związku małżeńskim żyje dobrze, to chwała
Panu, Pan Bóg na pewno z tego się cieszy.
Adam Pietrzak
Pytanie, które Pani zadała, znacznie przekracza problematykę samego
małżeństwa. Dotyczy odpowiedzi, czy z punktu widzenia nas, ludzi wierzących, wystarczy być człowiekiem dobrym, czy mamy być świętymi.
Wśród ludzi niewierzących jest bardzo dużo ludzi dobrych, jednak na podstawie nauki Kościoła i słów Chrystusa nie są oni na drodze do świętości,
nie korzystają z łask sakramentalnych, aby to dobro stało się święte. W tym
leży moc małżeństwa sakramentalnego, że jest obdarzone łaską przetrwania, łaską miłości, łaską uświęcania tego, co jest dobre. Z punktu widzenia
człowieka wierzącego musimy się zastanowić nad tym, czy jesteśmy stworzeni tylko po to, aby być dobrzy, to znaczy być podobni do ziarna, które
po zmieleniu jest upieczonym chlebem, czy po to, by wyrósł z nas plon
stokrotny po zasianiu w ziemi.
ks. Adam Zelga
W życiu jest tak, że albo się zaufa komuś, albo trzeba ufać sobie. Nie
wyobrażam sobie rozmaitych dramatycznych chwil mojego życia bez zaufania Panu Bogu, bo po prostu bym zwariował. Oczywiście, wierzę
w to głęboko, że w małżeństwie katolickim jest łatwiej niż w niekatolickim, bo opiera się ono na Panu Bogu, a nie tylko na sobie. Kiedy podejmuje się decyzję bycia z kimś przez całe życie, to warto zaprosić do tego
Pana Boga, bo własne siły okazują się często ograniczone. Wtedy pierwszy kryzys małżeński staje się czasem ostatnim. Ja to znam z kolędy od
ludzi mieszkających w mojej parafii. Znam takie sytuacje, ludzie mi
o nich mówią.
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ks. Adam Zelga, obok Andrzej Dowgiałło, z tyłu Andrzej Skoczek
Ostatnio byłem w Tyńcu (w klasztorze oo. Benedyktynów) z dwudziestoma mężczyznami z parafii, o bardzo różnym przygotowaniu i wykształceniu. Byli biznesmeni, profesorowie wyższych uczelni, ale i rolnicy.
W Tyńcu mieliśmy przez dwa dni ćwiczenia - pochylenie się nad Pismem
Świętym. Intuicja mi podpowiedziała, że w Piśmie Świętym jest recepta,
jest odpowiedź na każdy problem człowieka, tylko czasem jak się przeczyta zbyt powierzchownie lub jak się ma dziewiętnaście czy dwadzieścia lat,
to wtedy myśl nie dociera i wzrusza się ramionami. Trzeba nad tym posiedzieć, trzeba trochę praktyki życiowej, trochę doświadczeń, często trudnych i wtedy patrzy się na życie inaczej. Na moje kapłaństwo też patrzę
dzisiaj inaczej, niż kiedy wchodziłem w nie dwadzieścia kilka lat temu.
Wtedy patrzyłem jak na przygodę życiową, a dzisiaj patrzę ze świadomością
człowieka, który pod tym kapłaństwem się ugina, który zdaje sobie sprawę,
jaką cenę płaci się za kapłaństwo, ile ten wybór kosztuje. I to jest bardzo
piękne. Zaczynam dopiero teraz smakować kapłaństwo.
Jadwiga Jelonek
Jesteśmy małżeństwem z ponad dwudziestoletnim stażem. Mamy dwie
dorosłe córki i zastanawiamy się, jaką one drogę wybiorą. Jak obserwuję
młode osoby, to stwierdzam, że wiele z nich boi się małżeństwa. Powstaje
pytanie - dlaczego? Dlaczego młodzi ludzie boją się małżeństwa?
ks. Adam Zelga
Nie wiem, dlaczego młodzi ludzie się boją. Może za mało jest w nich
wiary, czyli zaufania do Pana Boga. Może dlatego, że porywa ich to, co kolorowe, ten świat obietnic, za którym nic się nie kryje. Dzisiaj wszystko się
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należy i jest tak łatwo. A gdy wszystko przychodzi tak łatwo, to może dlatego tyle jest lęku. Nie wiem. Ciągle spotykam się z takim zdaniem - nie
mamy dzieci, bo nie mamy warunków. A mają mieszkanie, małe, ale mają,
mają pracę, ale nie mają warunków. Przypomnę wspomnienia Czapskiego
Na nieludzkiej ziemi, kiedy on, przebywając z armią Andersa wracał z jakiejś narady i w namiotach w Kazachstanie, w dzikich stepach zobaczył
młode małżeństwo - warszawskiego lekkoatletę i chudą, zabiedzoną
dziewczynę, która była w ostatnim miesiącu ciąży. Zapytał ich: „Jak zdecydowaliście się tutaj, w tych warunkach mieć dziecko?“ A oni wzruszyli ramionami i patrzyli na niego ze zdziwieniem.
Pomyślmy sobie o Betlejem. Jak można było rodzić w tamtych warunkach? Przecież tam nie było żadnych warunków. Zbyt dużo prozy w naszym życiu, którą również karmimy młodzież. Za mało jest poezji, za mało mistyki, za mało wchodzenia w głębię Słowa Bożego. Może Kościół
gdzieś w prozie posługiwania zagubił to, co dwudziestu mężczyzn otrzymało w Tyńcu - pochylenia się nad fragmentami Pisma Świętego i zobaczenia, że pod powierzchnią zwyczajnych wypowiedzi Chrystusa jest cała
głębia, której nie dostrzegamy, bo stale się dokądś śpieszymy.
Jestem zdumiony i przygnębiony tchórzostwem młodych ludzi. Idąc do
kapłaństwa nie miałem pewności. Skakałem na głęboką wodę. Nie wiedziałem, czy to jest moja droga życia, czy nie. To jest zawsze ryzyko. Ale
co jest warte życie bez ryzyka?
Krzysztof Łoskot
Tak, można być przygnębionym tchórzostwem. Spójrzmy jednak na to
z drugiej strony - co my, starsi, pokazujemy młodzieży? Jakie jest nasze
świadectwo? Na pocieszenie powiem, że jednak wielu młodych małżeństwa zawiera.
Bożena Kośka
Mam wrażenie, że tchórzostwo młodych ludzi to jest wina nas, rodziców
tego pokolenia. Są to dzieci urodzone w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy były największe trudności. Rodzice wychowując dzieci
w tym czasie, chcieli uchronić je przed problemami, które ich dotykały.
Barbara Kawiak
Lęk młodych ludzi przed małżeństwem może wynikać z odpowiedzialności za drugiego człowieka. Boją się skazywać siebie i współmałżonka na
zły los, na bardzo trudną wspólną drogę życiową. Jeżeli ufam tylko sobie,
to lęk mnie nie opuszcza. Mogę go pokonać jedynie ufając nieprzemijającemu Słowu.
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Janusz Dąbrowski
Chciałbym stanąć w obronie rodziców. Oni zrobili to, co mogli i jak
umieli. Ale młodzi ludzie poza autorytetem swoich rodziców potrzebują
autorytetu zewnętrznego. Dla nas, katolików, autorytetem powinien być
Kościół (myślę tu szczególnie o księżach). Czy jest nim? Czy daje nam siłę i staje na wysokości zadania w dzisiejszych czasach? Jak ten autorytet
utrzymać? Jak rozbudzić naszą wiarę, żeby zbliżyć się do Boga, a tym samym stworzyć rodzinę taką, o jakiej tutaj mówimy?
Katarzyna Szczygieł
Nie zgodzę się, że Kościół ponosi całą odpowiedzialność. Bo jakby mnie
mama za rączkę nie zaprowadziła do kościoła, to do niego zapewne bym
nie trafiła. I sam ksiądz na pewno by mnie do tego nie zmobilizował.
Rok temu uczestniczyłam w naukach przedmałżeńskich. Naukę prowadził
ksiądz i na jego pytania aż siedem par na dziesięć nie wiedziało, z jakiej pochodzi parafii! Gdzie przyjmowało Komunię Świętą, gdzie otrzymało
chrzest! To jest wyłączna wina rodziców. Przecież rodzice nie przekazali
dzieciom podstawowych informacji nawet takich, gdzie byli ochrzczeni.
Barbara Kawiak
Wracam do lęku przed posiadaniem dzieci. Wiele młodych kobiet zastanawia się, czy urodzić dziecko, czy też nie. Jest bardzo trudno wrócić kobiecie do życia zawodowego po urlopie macierzyńskim. Równocześnie
bardzo się zmieniły dzisiaj ambicje młodych kobiet i nie chcą całego życia
poświęcić tylko wychowywaniu dzieci. Być aktywnym zawodowo i wychowywać dzieci jest bardzo trudno.
Są i inne zagrożenia rodziny. Mój mąż pracuje w firmie zagranicznej. Są
tam organizowane różne formy integracji pracowników. Któregoś roku
dostał zaproszenie na sylwestra z osobą towarzyszącą. Przy swoim nazwisku wpisał moje imię, na co odpowiedziano mu, że niestety osobą towarzyszącą nie może być żona. W tej firmie jest bardzo dużo młodych kobiet,
które mają dużo czasu i powstaje pokusa nie do odparcia. Znaleźliśmy sposób na wybrnięcie z tej sytuacji. Mój mąż napisał podanie, że skoro nie
uczestniczy w sylwestrze firmowym, to bardzo prosi o przekazanie środków na to przeznaczonych na jego konto. Potem spędziliśmy takiego sylwestra razem, jak nigdy do tej pory.
Podobnie wiele niedwuznacznych propozycji czyha na młode kobiety,
które nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić - tylko dlatego, że chcą się utrzymać w danej firmie na odpowiednim stanowisku. Gdy ktoś przeciwstawia
się propozycjom pochodzącym z firmy, to bardzo szybko traci pracę. To
nie są jednostkowe przypadki.
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Adam Pietrzak
Chciałbym odnieść się do wypowiedzi Pana Janusza o rodzicach, że
zrobili wszystko, co mogli i potrafili. Na pewno niektórzy tak, ale sądzę, że
daleko nie wszyscy. Co to znaczy - zrobić wszystko dla swoich dzieci?
W pierwszej kolejności pozwolić im dojrzeć do tego, żeby byli dorośli. Bo
tylko ludzie dorośli, którzy samodzielnie myślą, są zdolni do trwałych
przyjaźni i trwałych małżeństw. U nas, w Polsce, panuje niestety syndrom
nadopiekuńczości. Nie pozwalamy ludziom dojrzeć. Dojrzałość w sferze
religijnej to jest umiejętność odpowiedzi na pytanie: dlaczego idę dzisiaj do
kościoła? Często na to pada odpowiedź: bo mnie tak rodzice nauczyli. Albo: co mnie łączy z Panem Bogiem? Przygotowanie młodych ludzi do stawiania takich pytań i szukania na nie odpowiedzi jest zadaniem rodziców.
Dzieciom trzeba z miłością towarzyszyć, ale nie zniewalać. Dzieci zniewolone, dzieci niedojrzałe mają nietrwałe małżeństwa. To jest nasza wina.
Jak idę na ślub dzieci swoich przyjaciół to kwiaty składam ich rodzicom
i życzę im wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Bo to jest zadanie
naprawdę dla atlety, jak zachować się w porządku wobec swoich dorosłych
dzieci, które założyły rodzinę, żeby tego małżeństwa nie zepsuć.
ks. Adam Zelga
Gdy mówię kazania na ślubach, to proszę młodych, aby nie zapomnieli
podziękować rodzicom i pamiętali, że dla rodziców wcale nie jest to takie
proste, że młodzi odchodzą i nagle ich dom staje się pusty. To jest często
wielka próba dla ich małżeństwa.
Krzysztof Łoskot
Na koniec pragnę nawiązać do tego, co przypomniał Adam: „niech
słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym”. Należymy do ludzi, którym jest trudno szybko się pogodzić. Pomimo najlepszych chęci, mamy ciche dni i zazdrościmy tym, którzy mogą ich nie mieć. Mam jednak taką obserwację: im dalej na północ, tym noce są dłuższe i mogą trwać nawet pół
roku. To się odbija w mentalności ludzi. Spory i kłótnie w mentalności
skandynawskiej trwają dłużej niż w mentalności ludzi południa. Tam
wszyscy się kłócą siedem razy dziennie i zaraz przepraszają. Możemy im
zazdrościć, ale chyba tej szerokości geograficznej nie przekroczymy.
Anna Łoskot
Każdy człowiek musi mieć odwagę świadczyć o tym, że jest katolikiem,
czy to w małżeństwie, czy też poza nim i że jest wierzący. I tak jak wcześniej mówiono, świadczyć w pracy jest często bardzo trudno, a równocześnie narzucają nam modele niezgodne z naszym sumieniem. Dam przy-
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kład naszego zięcia, który gdy poszedł do pracy i spotkaliśmy się w pierwszą rocznicę ich ślubu, to powiedział: "Ja w pracy jestem największym pantoflarzem, bo mój dyrektor i wszyscy wiedzą, że nie pojadę na delegację, jeśli nie zapytam o zgodę żony". Po prostu miał odwagę od początku jasno
o tym mówić. Dzisiaj on jest dyrektorem tej firmy, więc taka możliwość też
istnieje.

Prowadzący i uczestnicy Konwersatorium X

Spisywał z nagrania Andrzej Skoczek
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Czy rodzina może
obronić ład społeczny?
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Cytaty
Jan Paweł II. List do Rodzin. 1994r. Rodzina a społeczeństwo
Rodzina jest wspólnotą osób, najmniejszą komórką społeczną, a jako taka jest instytucją podstawową dla życia każdego społeczeństwa /.../
/.../Prawa rodziny wykazują szczególną bliskość w stosunku do praw
człowieka. Skoro bowiem rodzina jest komunią osób, jej autorealizacja zależy w znacznej mierze od tego, czy są przestrzegane prawa każdej osoby
ludzkiej, która ją stanowi. Wśród tych praw niektóre dotyczą wprost rodziny, jak na przykład prawo małżonków do rodzicielstwa oraz do wychowania swoich dzieci, inne zaś dotyczą rodziny w sposób pośredni. Szczególne
znaczenie ma tu prawo własności, zwłaszcza tak zwanej własności rodzinnej oraz prawo do pracy.
Równocześnie prawa rodziny nie są tylko matematyczną sumą praw osoby. Rodzina bowiem jest czymś więcej niż każdy z osobna człowiek. Jest
wspólnotą rodziców i dzieci, bywa nieraz wspólnotą wielu pokoleń. Dlatego też jej podmiotowość domaga się własnych specyficznych praw. Podmiotowość kształtuje przede wszystkim na bazie zasad moralności. Karta
Praw Rodziny, wychodząc od tych zasad, ugruntowuje bytowanie rodziny
w porządku społeczno-prawnym „wielkiego“ społeczeństwa, a więc przede
wszystkim narodu, z kolei państwa, a także wspólnot międzynarodowych.
Każde z tych „wielkich“ społeczeństw jest uwarunkowane bytem rodziny,
przynajmniej pośrednio. Określenie zadań i obowiązków „wielkiego“ społeczeństwa w stosunku do rodziny jest sprawą niezwykle doniosłą.
Na pierwszym miejscu należy tu wymienić więź niemal organiczną, jaka zachodzi pomiędzy rodziną a narodem. Oczywiście nie w każdym przypadku można tu mówić o narodach we właściwym znaczeniu. Bywają różne grupy etniczne, plemienne, które nie są jeszcze narodem, a które spełniają w pewnej mierze funkcję "wielkiego" społeczeństwa. Zarówno wtedy, jak
i w przypadku prawdziwych historycznych narodów, więź rodziny z nimi
opiera się przede wszystkim na uczestniczeniu w kulturze. Rodzice w pewnym znaczeniu rodzą swe dzieci także dla narodu, ażeby były jego członkami, aby były współuczestnikami dziedzictwa historycznego i kulturowego,
jakim ten naród dysponuje. Tożsamość rodziny już w punkcie wyjścia
oznacza jakiś udział w tożsamości narodu, do jakiego ta rodzina należy.
Rodzina, uczestnicząc w dziedzictwie narodowej kultury, przyczynia się
do specyficznej suwerenności, jaką naród zawdzięcza swojej kulturze
i swemu językowi. Miałem sposobność mówienia o tym na Zgromadzeniu
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UNESCO w Paryżu w 1980 roku i nieraz do tego powracam, albowiem
stwierdzenie to wydaje mi się niezwykle doniosłe. Poprzez swą kulturę,
swój język, nie tylko naród, ale i każda rodzina odnajduje swą duchową suwerenność. Trudno bez tego wytłumaczyć wiele faktów w dziejach narodów, zwłaszcza europejskich, faktów dawnych i dzisiejszych, faktów podniosłych, ale i bolesnych, zwycięstw i klęsk. Widać jak bardzo organicznie
rodzina jest zespolona z narodem, a naród z rodziną /.../
/.../Naród prawdziwie suwerenny i duchowo mocny jest zawsze złożony z mocnych rodzin: rodzin świadomych swojego powołania i posłannictwa w dziejach. W centrum tych wszystkich spraw i zadań stoi zawsze rodzina. Jakiekolwiek odsunięcie jej na dalszy plan, wycofanie z przysługującej jej w społeczeństwie pozycji, musi oznaczać niszczenie autentycznej
substancji społecznej

Prowadzący Konwersatorium XI:
od lewej ks. Adam Zelga, Maria i Jerzy Berlińscy,
Krystyna i Grzegorz Styczek oraz Jolanta i Tadeusz Epsztein
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Konwersatorium XI (16.XII. 2006 )
„Czy rodzina może obronić ład społeczny?“
Prowadzący: ks.Adam Zelga, proboszcz parafii bł. Edmunda Bojanowskiego, wprowadzenie do dyskusji: Jolanta i Tadeusz Epsztein, rodzice piątki
dzieci, Maria i Jerzy Berlińscy, rodzice piątki dzieci i dla siódemki dzieci
stworzyli rodzinę zastępczą oraz Krystyna i Grzegorz Styczek, rodzice czwórki adoptowanych dzieci

ks. Adam Zelga
W okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, najpiękniejszych i najbardziej rodzinnych ze wszystkich świąt wydaje się, że świadomie i celowo został wybrany temat, który jest polemiczny, a równocześnie rodzinny. Powiem o wspomnieniu z Wigilii Bożego Narodzenia. Jechałem wtedy samochodem. Drogi były puste, tylko gdzie niegdzie pojawiała się jakaś osoba, czy przemykał samochód. W domach były zapalone światła, świeciły się lampki na choinkach. Cała Polska w rodzinnym gronie zasiadała przy stole wigilijnym. To było dla mnie bardzo mocne świadectwo tego, czym jest rodzina. Ja noszę nadzieję, że
z sakralności wieczerzy wigilijnej będzie wynikać ten ład społeczny, jaki
ona proponuje. Podobnie jak wieczerza wigilijna gromadzi rodzinę przy
jednym stole, tak Msza święta gromadzi w kościele całą rodzinę parafialną.
Zaprosiliśmy dzisiaj trzy rodziny wielodzietne. Bardzo serdecznie witam Państwa Jolantę i Tadeusza Epsztein, którzy mają sześcioro dzieci,
Marię i Tadeusza Berlińskich, którzy tworzą rodzinę złożoną z pięciorga
własnych dzieci i z siedmiorga dzieci, dla których są rodziną zastępczą oraz
Krystynę i Grzegorza Styczków, którzy mają czworo dzieci adoptowanych.
Instytucję rodziny kontestuje się dzisiaj jak wszystkie tradycyjne wartości,
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równocześnie jednak nikt nie przeczy, że wychowanie dzieci w domach
dziecka nie sprawdziło się i jak najszybciej należy je zastąpić domami prowadzonymi przez rodziny zastępcze.
Maria Berlińska
Wszystko czym i kim jesteśmy w naszym życiu wynosimy z rodziny,
nabywamy w rodzinie. Dorosłe życie jest tylko realizacją tego, czego nauczono nas w rodzinie. Moim zdaniem tylko rodzina może ocalić ład społeczny lub go kontynuować. Jeśli rodzina jest „chora“ to nie będzie ładu
społecznego. Jeśli rodzina jest „w miarę zdrowa“ i prawidłowo wpływa na
rozwój dzieci, to i ład społeczny jest prawidłowy.
Czy dzieci mogą wychować się poza rodziną? Mogą, ale jest to tragiczna sytuacja. Żadna instytucja, w której brak jest relacji osobowych nie wychowa dziecka. Nawet jeśli nastąpi w placówkach wychowawczych redukcja liczby dzieci z 60 do 30, jak obecnie. Mimo zmniejszenia liczby dzieci,
gdy jeden wychowawca jest przed południem, drugi po południu, a trzeci
na noc, nie nawiążą się relacje osobowe z dzieckiem. Nie jest to możliwe.
Człowiek, który w dzieciństwie nie nawiązał takich relacji, w dorosłym życiu tego nie potrafi. Nie obroni ładu społecznego, bo będzie dbał tylko
o siebie. Bardzo ważne jest żebyśmy wyrastali w rodzinie, równocześnie
jednak nie jest obojętne jaka to będzie rodzina.
Obecnie w placówkach opiekuńczych przebywa ponad 20 tys. dzieci
i liczba ich stale wzrasta. Równocześnie rośnie ilość jedynaków wychowywanych wprawdzie w rodzinach, ale często z nastawieniem narcystycznym,
co nie gwarantuje w przyszłości zbyt dobrego ładu społecznego. To są dzisiejsze problemy.
W rodzinie w miarę prawidłowo funkcjonującej, możemy nauczyć się
miłości, tolerancji, wyrozumiałości, wzajemnego współdziałania. W instytucji opiekuńczej nauczymy się wprawdzie w miarę prawidłowo funkcjonować, ale nie nauczymy się tworzenia więzi rodzinnych. Będzie nam zależało głównie na zaspokajaniu własnych potrzeb.
Mamy pięcioro własnych dzieci, pod naszą opieką znajduje się jeszcze
nasze najmłodsze dziecko, które ma 16 lat. Mamy również siedmioro dzieci przysposobionych, dla których tworzymy rodzinę zastępczą. Każde
dziecko ma za sobą dramat związany nie tylko z rodziną dysfunkcyjną, ale
przede wszystkim z pobytem w placówce opiekuńczej. Ktoś kto nie miał
do czynienia z dzieckiem, które choć rok przebywało w takiej placówce,
nie jest w stanie zrozumieć jakiego typu „zranienia“ mają takie dzieci. Niewyobrażalnie niszcząco na relacje międzyludzkie wpływa pobyt w placówce.
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Krystyna Styczek
Na podstawie własnych doświadczeń możemy obalić mit, że dzieci adoptowane wyrastają na łobuzów, że są obciążone genetycznie w wyniku
pochodzenia z rodzin patologicznych. Naszym zdaniem najwięcej zależy
od wychowania, od tego, co dostaną w rodzinie. Jak wszyscy inni mają one
dziedziczne uwarunkowania, ale nie wyróżniają się niczym wśród innych
dzieci. Są normalne.
Grzegorz Styczek
Co to jest ład społeczny? Mamy coraz to nowe modele ładu społecznego. Jakiego szukamy? Jakiego też szukamy modelu rodziny? Jesteśmy
w szczęśliwej sytuacji, gdyż jesteśmy rodziną katolicką i preferujemy model trójkąta małżeńskiego: żona, ja i Pan Bóg. Może to zabrzmi dziwnie, ale
podziwiam kolegów z pracy, którzy funkcjonują inaczej - żyją bez sakramentów. Nie wiem skąd miałbym czerpać siłę, jeśli nie z sakramentów.
Chciałbym odnieść się do przedstawionych w zaproszeniu na Konserwatorium myśli Papieża, do zdania „Prawa rodziny wykazują szczególną
bliskość w stosunku do praw człowieka“. Prawa do miłości, do życia, do
bezpieczeństwa. W rodzinie nie zawsze prawa każdej osoby są przestrzegane. Co wtedy? Wtedy w chrześcijaństwie jest miłość i miłosierdzie, które
daje dobre podstawy do przebaczenia. Bez przebaczania nie jest możliwe
dobre funkcjonowanie rodziny. We współczesnym świecie wszystko, co
ma nawet pozór jakiegoś cierpienia jest odrzucane. Słyszymy: „wytrzymaliśmy ze sobą dwa lata, ale ponieważ się nie układa, to po co dłużej męczyć
się ze sobą“. Wraca pytanie o rodzinę. We Francji młodzi, znający rozbite

Prowadzący spotkanie
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rodziny, mówią: „nam się to nie zdarzy“. Jednak potem, kiedy nie ma podstaw, wzorca i dochodzi do pierwszej porażki, sądzą: „w następnym związku mi się uda“ - i próbują jeszcze raz. Jeśli znowu się nie udało, to myślą:
„może trzeci raz“. Potem dochodzi takie przeświadczenie, że może ja się
do tego nie nadaję. Wiele samobójstw we Francji ma taki właśnie powód:
„nie nadaję się do życia“. Jest to wynikiem pokładania ufności jedynie
w sobie samym.
O pierwszych chrześcijanach mówiono: „patrzcie jak oni się kochają“,
a nie jak się modlą, rozdają majątki, jak są uczynni. Tylko: „jak się kochają“. Ważne jest, żeby kochać w sposób widoczny dla świata i dla dzieci.
Okazywać czułość, przytulać się. Oczywiście nie w sposób wulgarny, jak
w wielu reklamach.
Bez Boga byłoby dla mnie rzeczą niemożliwą prosić o przebaczenie.
Trudno jest mi ukorzyć się przed żoną, dziećmi. Jest to trudne, ale czasem
konieczne.
Pewna znajoma mówiła, że są trzy sposoby na wychowanie dzieci: po
pierwsze przykład, po drugie przykład i po trzecie przykład.

Jolanta Epsztein

Jolanta Epsztein
Kiedy zakładaliśmy rodzinę nie myślałam poważnie o przyszłości. Zawsze chcieliśmy mieć dzieci. Dzieci się sypnęły - w ciągu 5 lat mieliśmy ich
czworo. Dzięki temu, że Pan Bóg dał nam dzieci, uczymy się takich zachowań, które również mogą być przydatne na zewnątrz, poza rodziną, w relacjach z innymi ludźmi. Wierzę głęboko, że jesteśmy w sytuacji uprzywilejowanej, że nami w sposób szczególny Pan Bóg się opiekuje. Jest sakrament
małżeństwa - przypieczętowanie Duchem Świętym miłości dwojga ludzi,
miłości, która jest słaba, chwiejna i bardzo często zawodzi w trudnych sytuacjach. To przypieczętowanie Duchem Świętym pozwoliło nam w wielu
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trudnych sytuacjach być razem, potrafiliśmy przezwyciężyć trudności, rozmawiać z dziećmi. W naszych kłopotach z jednym z naszych synów, kiedy
nie pomagały rozmowy, modliliśmy się, żeby Pan Bóg opiekował się naszym dzieckiem. Jeśli w rodzinie przekazuje się pewne rzeczy w pełnej
prawdzie, mówi szczerze o tym co boli, co dolega, przede wszystkim rozmawia się, a nie tylko przekazuje informacje, zwykle wszystko jest w porządku. Trzeba znaleźć czas na rozmowy poważne i niepoważne, co wydaje się czasem irracjonalne w naszym zabieganym świecie. Dzięki takim rozmowom, gdy dzieci mają kłopoty, jest im łatwiej przyjść do nas i zwrócić się
z pytaniem, prośbą o pomoc. Również łatwiej jest przeprosić. Kiedyś z wielką radością dowiedziałam się, że w szkole nasz syn przeprosił kolegę. Po
konflikcie staramy się nie emanować agresją, ale podejść i przeprosić.
Od 7 lat mieszkamy w swoim domu i spotkanie naszej licznej rodziny
na Wigilii jest zawsze miłym przeżyciem. Jeśli mamy oparcie w rodzinie,
to w życiu jest łatwiej sięgać po doświadczenia z domu rodzinnego i przezwyciężać różne trudności, jakie nas w życiu spotykają.
W szkole, w której uczyły się nasze dzieci spotkałam się kiedyś z takim
samym traktowaniem rodzin patologicznych i wielodzietnych, co sprawiło
mi wiele przykrości. Wprawdzie przeproszono mnie za takie potraktowanie mojej rodziny, ale usłyszałam, że stanowimy „swego rodzaju“ wyjątek.

Tadeusz Epsztein
Tadeusz Epsztein
Chciałem nawiązać do swojego doświadczenia poczucia bezradności.
Kiedy pojawiła się duża rodzina, o której przecież marzyłem, to muszę
przyznać, że był czas, że wstydziłem się, że jest taka duża. Trzeba było jeszcze wielu lat, żeby zobaczyć, że jest ona darem, a nie karą za grzechy, jak
często bywa odbierane.
A przebaczanie? Czasem trudno jest nie wykrzyczeć swojej złości. Dzieci są wspaniałymi obserwatorami i wyczuwają konflikty. Powinny mieć
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jednak zaufanie do rodziny, że ona jest czymś trwałym i mieć pewność, że
mimo że się kłócimy, to jesteśmy w stanie sobie wybaczyć i wrócić do normalnego życia.
W rodzinach katolickich, które powinny być przykładem dla innych jej
członków, powinna być głowa - mąż w pełni odpowiedzialny za rodzinę,
który podejmuje decyzje, oczywiście po konsultacji z żoną i z całą rodziną.
Jest to naprawdę trudne. Pani Maria mówiła, że dzieci często są źle wychowywane. Niestety nierzadko widzą, że mężczyzna jest na ostatnim miejscu,
że wszystkie decyzje podejmuje kobieta. Chłopak z takiej rodziny jest często zagubiony. Zrzucanie wszystkich obowiązków na kobietę jest dla mężczyzny wygodne. Hierarchia odpowiedzialności i obowiązków jest stworzona przez samego Boga i jest dobra dla rodziny i wszystkich jej członków.
Grzegorz Styczek
Chciałem kontynuować temat poruszony przez mojego przedmówcę.
Rodzina nie jest matematyczną sumą praw poszczególnych jej członków.
Są rodzice i są dzieci. Teraz modne jest zacieranie różnic. Tata to mój
kumpel, Marek. Uważam, że bardzo ważna jest rola ojca w rodzinie i trzeba ją budować.
Odkryłem dwa znaczenia powiedzenia, że mąż jest głową, a żona szyją. Zawsze myślałem, że chodzi wyłącznie o to, że szyja kręci głową. Jest
jednak i drugie znaczenie. Szyja podtrzymuje głowę. Proszę, żeby
wszystkie szyje podtrzymywały głowy. My mężczyźni udajemy często
fajtłapy, bo jest nam z tym wygodniej. Kobiety, które nie mogą doczekać
się np. kiedy pawlacz będzie zrobiony, w końcu robią to same, lub kogoś
wynajmują. Tak stopniowo, sukcesywnie przejmują wszystkie obowiązki
mężczyzny, również podejmowanie decyzji. Wiele razy dzieci, kiedy słyszą narzekania matki, za nic mają swego ojca. Jesteśmy w małżeństwie,
żeby być razem. Jeden ksiądz opowiadał, że kiedy pewna para, jego znajomi, pobierali się, bał się o to małżeństwo, jak przetrwa. On był „ofiarą
losu“. Tymczasem ona okazała się bardzo mądra. Zawsze mówiła dzieciom: „podejmiemy decyzję jak wróci tata“, „zapytajmy tatę co powie?“.
Ona nigdy nie była przeciwko ojcu. Budujcie figurę ojca dla dzieci. Ona
odnosi się również do Boga Ojca. Chociaż nie wszyscy zdajemy sobie
z tego sprawę.
Jerzy Berliński
Przyjmując dzieci wydawało nam się, że mamy wszelkie kompetencje,
które nas do tego upoważniają. Byliśmy z 30-letni stażem małżeńskim, wychowaliśmy gromadkę dzieci, zostaliśmy dziadkami, w domu było dużo
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miejsca. Sądziliśmy, że przyjęte dzieci, będą podobne do naszych dzieci, i że
będą nam wdzięczne za to, żeśmy je przyjęli. Po kilku latach uświadomiliśmy sobie, że to my musimy być im wdzięczni, że są z nami. Przyjęte dzieci nauczyły nas, gdzie nasze relacje małżeńskie kuleją i są wadliwe. Musieliśmy podjąć bardzo intensywne szkolenie, a także głębokie wejrzenie w nasze ograniczenia. Dbając o rozwój i polepszenie naszych relacji małżeńskich, mogliśmy dopiero więcej dać naszym dzieciom, lepiej je zrozumieć.
Mogliśmy nie widzieć w nich naszych ograniczeń.. Równocześnie znając
własne ograniczenia staliśmy się bardziej nastawieni, otwarci na dzieci.

Jerzy Berliński

Maria Berlińska
Chciałam się odnieść do tego, że dzieci wszystko widzą. Możemy nauczyć się w rodzinie chrześcijańskiej, aby się nie kłócić, a przede wszystkim nie kłócić się przy dzieciach. Ale one i tak widzą, że coś jest nie tak,
że nie możemy się dogadać, nie umiemy rozwiązywać swoich problemów i że nie umiemy ze sobą rozmawiać. Nie ma rozwoju bez konfliktów zarówno małżeńskich, jak i rodzinnych. Konflikty są nieodłącznym
elementem życia, chrześcijanina też. Sztuką jest rozwiązywanie konfliktów, a nie ich unikanie. Dzieci widzą, że rodzice wolą milczeć na wiele
tematów. Nie jest ważny powód konfliktu, ważne jest jego rozwiązanie.
Dzieci, które przyjęliśmy , zweryfikowały nas w trudny i bolesny sposób.
Przyszły same tak chore, zagubione i pokaleczone, tak dysfunkcyjne, że
jedynie wielka miłość i zrozumienie mogły im pomóc. Własne dzieci nas
nie zweryfikują, bo rzadko mają odwagę powiedzieć to, co powiedziały
przyjęte dzieci. To one nas zweryfikowały i za to jesteśmy Bogu wdzięczni.
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Jeszcze jedna uwaga co do rozwodów i nowych związków. Każdy z nas
wchodzi w związek małżeński ze swoimi ograniczeniami. Problem tkwi
zawsze w nas, a nie w naszym mężu, żonie. Jeśli swojego problemu nie
rozwiążemy w tym związku, to każdy następny jest takim samym związkiem, ponieważ partnera wybiera nasza podświadomość na zasadzie relacji,
których nauczyliśmy się w rodzinie. Uciekanie od mojego problemu w nowym związku nic nie da, bo problem tkwi w nas samych. Dlatego należy
się uczyć rozwiązywania problemów.

Dyskusja
ks. Adam Zelga
Jako młody człowiek, pracowałem w domu dziecka. Było w nim 40
chłopców, od 11 do 19 lat. Trafił tam siedmiolatek. Dla tego dziecka była
to straszliwa tragedia (siusiał do łóżka, chodził po dachach, miał problemy
w szkole). Kiedy przeniesiono go do rodziny zastępczej, do Konina, zmienił się o 180 stopni. Zaczął funkcjonować jak zwyczajny chłopiec. Wszedł
w sposób naturalny w relacje społeczne, rodzinne, zaczął dobrze się uczyć.
Jako wychowawca chciałem go odwiedzić, jednak nie miał na to ochoty.
Nie chciał wracać do czasów z domu dziecka.
Ilustracją tego co mówił Pan Grzegorz o figurze ojca jest Św. Józef.. To
nie władca rodziny. Jest taka ikona, na której Józef jest całkowicie w cieniu
Maryi i Dzieciątka. Ale jak się dobrze przyjrzeć ikonie to właśnie Św. Józef
panuje nad wszystkim, jest tym, który jest odpowiedzialny. Jest to kapitalna ikona, często ją kontempluję.
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Byliśmy kiedyś na wakacjach w Szymbarku. Poznaliśmy tam miłą rodzinę z 4 dzieci. Zaczęliśmy ze sobą korespondować. Kiedyś napisali nam,
że spodziewają się piątego dziecka. Odpisaliśmy, że się bardzo cieszymy,
gratulujemy i zazdrościmy im. Wówczas nasza znajoma napisała, że jesteśmy jedynymi, którzy ucieszyli się z tego, że będą mieli pięcioro dzieci.
I bardzo nam za to dziękuje. Taka anty wielodzietna była presja propagandy w PRL-u i w efekcie reakcja środowiska.
Drugie świadectwo nawiązuje do tego, że rodziny małe wychowują dzieci w egoizmie. Myśmy chcieli mieć więcej dzieci, mamy dwoje. Sądzę, że
podstawowe znaczenie ma otwartość rodziny na dzieci. Do naszego domu
stale przychodziło mnóstwo dzieci. U nas w domu zawsze ktoś był. Najpierw była jedna niania, potem druga. Jak kończyła się szkoła tzw. kluczowe
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dzieci, które nie chciały wracać do swojego pustego domu, przychodziły
z naszymi dziewczynkami do nas. U nas zawsze było coś do zjedzenia, było
wesoło. Nasze nianie były sympatyczne, nie sprzeciwiały się temu. Jest to
kwestia otwartości. Jeżeli rodzina, która ma mało dzieci jest otwarta na inne
dzieci, to wychowanie może być bez egoizmu.
Trzeci przykład, który nam się zdarzył w życiu, to był chłopiec z domu
dziecka. Zajmowaliśmy się z moim mężem pomocą charytatywną w naszej
parafii i poznaliśmy wtedy wychowawczynię z domu dziecka, która działała razem z nami. Kiedyś powiedziała nam, że w domu dziecka jest chłopiec,
do którego nikt nie przychodzi w niedzielę. Potrafi całą niedzielę przesiedzieć pod łóżkiem, żeby nie widzieć, jak inne dzieci odchodzą z ciocią, mamą, bratem. Chłopiec ma 9 lat, jest zdolny, utalentowany, sprytny i z doświadczenia naszej rozmówczyni wynikało, że jeżeli nie znajdzie się nikt,
kto się nim zaopiekuje, to on zejdzie na złe drogi. Znaleźliśmy wtedy samotnych, starszych ludzi, którzy chętnie go brali na niedzielę. Po kilku tygodniach zaobserwowaliśmy jednak, że jak odprowadzają chłopca do domu dziecka nie idzie on z nimi tylko wiele metrów przed nimi. Widać było, że coś jest nie tak. Ten pan był niestety ułomny. Może chłopak wstydził się ich.
Zdarzyło się kiedyś, że ci państwo gdzieś wyjeżdżali i poprosili nas,
abyśmy wzięli chłopca na jedną niedzielę. Przyszedł do nas i cały dzień nic
nie mówił, tylko chodził po mieszkaniu, a nasze dziewczynki za nim. Kiedy wieczorem mieliśmy odprowadzić go do domu dziecka powiedział
pierwsze zdanie: „ja nie chce tam przychodzić, ja chcę tu przychodzić”.
Cały następny tydzień kłóciliśmy się, bo dziewczynki go nie chciały, mój
mąż się bał. Ja jedna uważałam, że skoro nas wybrał to siła wyższa i nie
mamy co dyskutować. Po tygodniu uznaliśmy, że będzie do nas przychodził na soboty i niedziele. Przez pierwszy rok była to makabra. Okazało
się, że ten chłopie był już dwukrotnie przyjmowany przez rodziny do adopcji i odrzucany, oddawany do domu dziecka i on już nie wierzył, że
znajdzie się ktoś, kto weźmie go na zawsze, na dobre i na złe. My mówiliśmy: Waldek nie bój się, niezależnie od tego, co się będzie działo, skoro
tak postanowiliśmy nie oddamy ciebie. Nie adoptowaliśmy go, byliśmy
rodziną zaprzyjaźnioną. Przeszliśmy różne rzeczy, o których nie będę mówiła. Oczywiście były i kradzieże i więzienie. Cały czas byliśmy przy nim.
Zawsze chcieliśmy, żeby się uczył, żeby skończył jakąś szkołę. Dopiero teraz, jako dorosły człowiek skończył technikum, zrobił maturę, założył
swoje przedsiębiorstwo budowlane, kupił samochód. Jest innym człowiekiem. Cały czas ma z nami kontakt. Do dzisiaj nie umie objawiać swojej
sympatii, tym bardziej jest wzruszające, gdy czasem nam mówi, że bardzo
nas kocha.
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Jarosław Dziubich
Jakie warunki prawne obowiązują w Polsce, aby adoptować dzieci, lub
być rodziną zastępczą?

Grzegorz Styczek

Grzegorz Styczek
Nasze doświadczenie jest związane z katolickim ośrodkiem adopcyjnym (przy ulicy Grochowskiej w Warszawie). Patrzy się tam głównie na
dobro dziecka. Oczywiście pewne kryteria musi rodzina spełniać, a więc
odpowiedni wiek, warunki materialne. Trzeba przedstawić zaświadczenie
o niekaralności, o tym, że nie jesteśmy pacjentami poradni psychiatrycznej
czy alkoholowej. Przy adopcji dzieci starszych kryterium wieku nie jest
brane pod uwagę. My zawsze występowaliśmy o niemowlęta. Do 35 lat jest
taka możliwość. Nieco inne czynniki analizowane są w przypadku rodzin
adopcyjnych, jak w przypadku rodzin zastępczych.
Do ośrodka adopcyjnego zgłosiła się ekipa filmowa, która chciała zrobić
film o tym, jak adoptowane dziecko poszukuje swoich naturalnych rodziców. Zapytaliśmy, czy nie zechcieliby nakręcić filmu o udanych adopcjach,
których jest wiele. Uznali, że to będzie nudne i nikt tego nie zechce oglądać. Ład społeczny nie jest medialny.
W życiu doświadczaliśmy wielokrotnie Bożej opieki, począwszy od drobiazgów. Kiedy, adoptowaliśmy pierwsze dziecko, była u nas z wizytą pani
kurator, aby ocenić nasze warunki domowe. Właśnie wtedy podłączali nam
kanalizację. Zauważyła, że trzeba o tym napisać, bo będzie to argument dla
sądu.
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Jan Motelski
Niekiedy koszt zdobycia korzyści materialnych może być zbyt duży dla
rodziny. To było 20 lat temu. Moi znajomi pojechali na kontrakt zagraniczny. Dla ich 6-letniego dziecka był to ogromny stres. On chciał wracać
do domu, do rodzinnej atmosfery, gdzie można liczyć na rozmowę, na
wzajemny kontakt.
Grzegorz Styczek
Nawiążę do wypowiedzi Jana Pawła II dotyczącej moralności. Czystość
i dziewictwo. Uważa się, że jest to temat, o którym można mówić tylko
w kościele. Jednak temat ten dotyczy głównie nas rodziców. Musimy stale
dorastać, żeby potrafić z dziećmi rozmawiać na te tematy i mówić językiem, który one rozumieją. Trzeba ponadto wiedzieć kiedy zacząć dziecko
uświadamiać. Z pierwszej miesiączki naszej najstarszej córki zrobiliśmy
święto. Podczas uroczystej kolacji, powiedzieliśmy młodszym dzieciom,
które nie wiele jeszcze rozumiały, że dziś jest wielkie święto, ponieważ Pan
Bóg dał znać Agnieszce, że może być kiedyś mamą. Ważne jest, aby wszystkie sprawy wspólnie omawiać podając argumenty. Kiedyś uważaliśmy, że
Agnieszka nie powinna iść na koncert, na który chciała pójść z koleżanką.
Usiedliśmy do stołu, żeby wyjaśnić, dlaczego nie możemy się na to zgodzić. Powiedzieliśmy jej, że nie odpowiada nam wulgarny styl życia jaki
prezentuje osoba koncertująca. Podczas rozmowy cały czas podkreślaliśmy, jak bardzo kochamy naszą córkę i chcemy jej dobra. Nasze wyjaśnienie poskutkowało, córka przyjęła je bez buntu i nie poszła na koncert.
Maria Berlińska
Temat rodzin dysfunkcyjnych jest zbyt rzadko poruszany. Jest to temat
trudny. Wydaje się, że wśród nas katolików nie ma właściwego, otwartego
stosunku do tych rodzin. Jako rodzina zastępcza mamy obowiązek współpracować z tymi rodzinami. Rodziny zastępcze nie zastąpią pierwotnej
więzi dziecka i matki. Jest to coś jedynego i niepowtarzalnego. Nawet jeśli
w takiej rodzinie jest bardzo źle.
Dam przykład pierwszej rodziny, z której przyszły do nas dzieci. Rodzina ta jest na marginesie i jak jej zabiera się dzieci, to nikt takiej rodzinie już
nie pomaga. Ojciec wychowany w domu dziecka, ograniczony umysłowo,
podobnie konkubina i tam rodzą się kolejne dzieci. Ojciec nie pracuje,
w domu nędza. Życzliwy stosunek do takich rodzin jest konieczny. Dla naszych dzieci dopiero wigilia z ich naturalnymi rodzicami jest prawdziwą
wigilią . Po dwóch latach okazywanej im życzliwości zobaczyliśmy zmiany.
Zaczęło być w ich domu czysto, mimo że nigdy nie zwróciłam uwagi tej
kobiecie. Po czterech latach (z naszą pomocą) mężczyzna po raz pierwszy
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podjął stałą pracę i co najważniejsze, utrzymał ją. Teraz przygotowuje się
do I Komunii św. Będąc w domu dziecka za PRL-u nie był ani u Komunii
św., ani u bierzmowania. Chcąc wziąć ślub kościelny z konkubiną musi
spełnić te warunki. Poza ślubem planowany jest chrzest ich trójki małych
dzieci. Pomagamy im w miarę możliwości. Ale problemy są: np. brak łazienki w ich domu. Dzieci, które są u nas i przyzwyczaiły się do nowego
standardu życia, często są wewnętrznie rozdarte. Chciałyby pójść do rodziców, ale panujące tam warunki są dla nich mocno krępujące.
Mówię o tym po to, żeby pokazać jak życzliwy stosunek do tych rodzin
może wpłynąć na korzystne u nich zmiany. Warto, żebyśmy przy okazji
Bożego Narodzenia zweryfikowali nasz stosunek do tych rodzin. Łatwo
jest mówić o nich źle i jest do tego wiele powodów. Gdyby dzieci z rodziny, którą podałam jako przykład, nie przyszły do nas powieliłyby los swoich rodziców. Tak jest przez pokolenia. Młoda kobieta, która była u nas na
święta Bożego Narodzenia, pierwszy raz w życiu widziała jak one wyglądają w normalnej rodzinie. W jej wspomnieniach pijana matka wieczorem
dzieliła się z nią opłatkiem, potem rano i jeszcze z 5 razy w następnych
dniach. I nic więcej.
Należałoby pragnąć, abyśmy w naszych sercach i sumieniach zweryfikowali nasz stosunek do tzw. rodzin patologicznych. Jest u nas dużo oporów,
ocen, krytyki i braku życzliwości. Pragnę uczulić wszystkich nie tylko na te
dzieci, ale i na ich rodziców. Nie zdajemy sobie sprawy jak my, naszym nastawieniem, naszym niewerbalnym przekazem, krzywdzimy tych ludzi, jak
ich odsuwamy w coraz głębszą przepaść. Oni boją się wyjść do społeczeństwa, boją się jakiejkolwiek zmiany, bo zmiana łączy się z weryfikacją z nami, z tą przepaścią, za którą my jesteśmy. Wina często leży po naszej stronie. My im dajemy takie sygnały, że są do niczego, niczego nie potrafią, na
nic nie zasługują. Są nawet coraz bardziej przekonani, że to my mamy rację.
Grażyna Matusiak
Wychowujemy z mężem czworo dzieci. Kiedy pobieraliśmy się jeździliśmy na rowerach i wyjeżdżaliśmy na biegówki. Potem wszyscy jeździliśmy na rowerach. Wyjeżdżaliśmy do lasu. Spędzaliśmy wakacje poza Warszawą, na wsi, u znajomych. Te krótsze i dłuższe wyjazdy były dla nas bardzo ważne. Łączyły rodzinę. Również była zawsze u nas wspólna modlitwa. Zmieniała się wraz ze wzrostem dzieci. Mieliśmy w domu taki kącik
modlitwy, dopóki dzieci nie dały nam sygnału, że dorosły i wolą osobną
modlitwę. Ten czas wspólnoty, która wytwarza się tylko w modlitwie,
otwieranie serc wspólnie przed Bogiem dawało nam poczucie łaski. Kiedy
dzieci dorosły czułam, że one chcą indywidualnie modlić się i że mają do
tego prawo, że trzeba zacząć inaczej funkcjonować.
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Jarosław Dziubich
Ja chciałem zdementować pogląd, że rodziny małodzietne wychowują
zawsze egoistycznych ludzi. Będąc jedynakiem brakuje mi wspólnoty jaka
wytwarza się w rodzinie wielodzietnej, ale nie mogę nazwać się egoistą. Zależy to od wychowania w rodzinie. Zilustruję to przykładem. Kiedy byłem
kilkuletnim chłopcem, wyjechałem z rodzicami do rodziny i tam u sąsiadów był pożar. Moja mama pobiegła w tłum ratowników i weszła do tego
palącego się domu. Bardzo się bałem i myślałem, że mama powinna być
przy mnie. Ale była to dla mnie niezapomniana nauka konieczności działań społecznych.
I druga sprawa. Uważam, że wzrost liczby dzieci w domach dziecka wynika z braku pomocy rodzinom dysfunkcyjnym. Ze statystyk wynika, że
w domach dziecka więcej jest dzieci, które mają rodziców. Pomoc tym rodzinom spowodowałaby możliwość powrotu tych dzieci do rodzin naturalnych.
Maria Berlińska
Polska łamie wszelkie prawa i własne ustawy zabierając dzieci do placówek. Ustawa mówi, że dziecko można odebrać rodzinie po wykorzystaniu
wszelkich form pomocy: pedagogicznej, psychologicznej i finansowej. Zabiera się dzieci rodzinie bez uprzedniej pomocy. To jest bezprawie. Pomoc
społeczna działa uczuleniowo, jak się coś dzieje (dotyczy to afer), to zaraz
zabiera się dzieci. Mało tego, coraz częściej zabiera się dzieci z powodu
ubóstwa. To jest niedopuszczalny błąd. Koszt utrzymania dziecka w placówce wynosi 2-3 tys. złotych. Gdyby 1 lub 1/5 tych pieniędzy dano rodzinie, ona poradziłaby sobie. Szczególnie brakuje pomocy pedagogicznej
i psychologicznej. W wielu wypadkach taka pomoc byłaby wystarczająca.
Zmotywowanie mężczyzny do pracy. Pomoc w znalezieniu pracy. Z własnej woli on nie pójdzie do urzędu, gdzie będzie wyśmiewany i poniżony.
Dla dziecka lepiej byłoby wychowywać się we własnym domu niż w placówce, gdzie nie ma możliwości wytworzenia się relacji osobowych. W takich rodzinach, choć panuje szczególna atmosfera, ale dziecko jest w stanie
wiele zrozumieć i wybaczyć swoim rodzicom. W 70% dzieci w poprawczakach to dzieci z placówek, a nie z rodzin dysfunkcyjnych. Rodzice moich
dzieci też często są po placówkach. Oni nie wiedzą jak żyć, bo nie otrzymali
żadnych wzorców. W naszym katolickim kraju 20 tys. dzieci jest w palcówkach, Na zachodzie nie ma już domów dziecka. W znacznym stopniu my
ponosimy za to odpowiedzialność.
W odpowiedzi panu Jarosławowi na temat wychowania egoistycznego
w rodzinach małodzietnych - oczywiście nie jest to regułą. Zdarza się takie
wychowanie również w rodzinach wielodzietnych.
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Jarosław Dziubich
Co spowodowało, że Państwo mając już odchowane swoje dzieci postanowili przyjąć dzieci z rodzin dysfunkcyjnych?
Jerzy Berliński
Pomysł opieki nad dziećmi zrodził się u mnie. Mam za sobą kilkuletni
pobyt w domu dziecka. Ponieważ mieliśmy dużą rodzinę, to wcześniej nie
było takiej możliwości, ale cały czas myślałem o dzieciach z domu dziecka.
Kiedy dom zaczął się robić pusty, pomyślałem, że to jest dobry moment,
żeby podjąć się takiej opieki.
Maria Berlińska
Ten pomysł męża uważam za objaw łaski od Boga. Kiedy wybudowaliśmy dom doszłam do wniosku, że Pan Bóg czegoś od nas oczekuje. Wtedy
nie myślałam o opiece nad dziećmi. Raczej o pomocy starszym osobom.
Namówiona przez męża zapoznawałam się jednak z problemem i szkoliłam się w tym zakresie. Teraz po latach myślę, że to był absolutnie strzał
w "10". Im dłużej zajmujemy się dziećmi, tym bardziej jesteśmy przekonani, że podjęliśmy właściwą decyzję. Moje koleżanki, które też już odchowały swoje dzieci, podjęły na nowo pracę. Tylko po co? Żeby dzieci miały
następne samochody, żeby mogły wymieniać meble, wyjeżdżać za granicę.
Wszystkie piastują kierownicze stanowiska i ciężko pracują. Tylko po co?
Zarobić na urlopy na Majorce lub na Wyspach Kanaryjskich? Uważam, że
są rzeczy bardziej cenne i dające więcej satysfakcji niż urlop, nawet w najbardziej atrakcyjnym miejscu świata, czy kolejny samochód.
Jadwiga Jelonek
Jakie są relacje Państwa naturalnych dzieci, z dziećmi przysposobionymi?
Maria Berlińska
To nie jest łatwy problem. Mamy dorosłe dzieci, więc to jest oczywiście
łatwiej. A poza tym one same mają silne społeczne nastawienie. Czasem zastanawiam się, czy nie za wiele myślą o innych, a za mało o sobie.
Ważne jest też, żeby adoptować dzieci młodsze od własnych. Oczywiście
musi być zgoda własnych dzieci. U nas większość dzieci wyraziła zgodę.
Z tych, które były jeszcze w domu, jedno wyraziło zgodę bez zastrzeżeń,
drugie trochę bało się, nie było pewne. Po roku był kryzys. Dom był zdemolowany. Wcześniej w domu była cisza, teraz były krzyki, awantury. Pierwszy
okres jest bardzo trudny. Przychodzą dzieci, które nie korzystały z żadnych
urządzeń, które nie wiedzą, że trzeba spuścić wodę w toalecie, że nie należy
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przekręcać kurków. Wszystko było pourywane, zniszczone. Wynikało to
z tego, że one nie umiały z niczego korzystać. Trudno sobie wyobrazić przepaść, jaka nas dzieli od tego drugiego świata. Jedno z dzieci kradło. Moje własne dzieci musiały zarobić na swoje kieszonkowe, tamtym miałam obowiązek dawać kieszonkowe. Taka jest różnica. Jedna z moich córek chciała zamknąć swój pokój na klucz. Tłumaczyłam, poczekajmy jeszcze trochę. „Mamo ja nie mogę ich pokochać” - powiedziała mi kiedyś córka. „Nie musisz
ich kochać, nie musisz się nawet obciążać za to, że nie chcesz ich kochać.
Masz je uznawać, szanować, tolerować”. - odpowiedziałam.
Dziś po tych paru latach sprawia mi ogromną radość jak widzę, że córka otwiera się na przyjęte przez nas dzieci, jak staje się dla nich partnerem,
przyjacielem i nawiązuje osobiste z nimi relacje. Poradziła sobie z tymi
trudnościami, które miała na początku. To było bardzo trudne. Myślę, że
podstawowe było dla niej nasze wsparcie, i świadomość, że ona nie musi
ich kochać, że to my je wychowujemy. I że nie potrzebuje mieć poczucia
winy.
Jadwiga Jelonek
Pytanie do Pani Marii: czy Pani ma wykształcenie pedagogiczne?

Maria Berlińska
Maria Berlińska
Tak, ale to o niczym nie świadczy. Dopiero przyjęte dzieci zweryfikowały nas, postawiły w całej prawdzie. To była wielka łaska Boża. Wcześniej
nie zdawaliśmy sobie sprawy jak jesteśmy ułomni. Prawda była bolesna, bo
mieliśmy wysokie mniemanie o swoich umiejętnościach. Dzieci zadają
wiele pytań, na które trudno znaleźć odpowiedź: „Dlaczego Pan Bóg jest
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taki niesprawiedliwy?“ „Dlaczego moi rodzice nie mogą być tacy, jak ciocia i wujek?“ „Dlaczego my nie mamy normalnych rodzin?“ „Ciocia mówi, że Pan Bóg nas kocha, to dlaczego nas tak załatwił?“ Są to pytania, na
które ciągle musimy odpowiadać.
Hanna Rembertowicz
Jeszcze dwa słowa do tego, co mówiła Pani Maria. Zostaliśmy wychowani
w rodzinach, w których nauczyliśmy się posługiwać kranem, żeby się nie
urwał i uważamy, że to normalne, bo jak, może być inaczej. Jaka będzie nasza
rodzina zależy od naszego wychowania. Byłam wychowywana przez rodziców, potem mojego męża, przez moją córkę, a teraz jestem wychowywana
przez mojego wnuka. Do dzisiejszego dnia, to jakie normy obowiązywały
w moim domu rodzinnym jest dla mnie podstawą. Po prostu nasiąkłam nimi.
Takim przekazem niewerbalnym. Mówiła Pani, że dzieci wszystko widzą: jak
się rodzice kłócą, jak się potem godzą i jak to ma być. Dla naszej córki, podstawową normą było to, co działo się w naszej rodzinie. Nie może sobie na przykład wyobrazić, że na imieniny dziecka nie można zaprosić całej klasy. W rezultacie na urodzinach mojego wnuka było 40-cioro dzieci. To jest ta norma.
U nas w domu tak się robiło, a tego się nie robiło, za żadne skarby. Dlaczego,
nawet nie do końca wiadomo. Jakby trzeba było wytłumaczyć, to byłby kłopot.
Kiedyś czytałam dykteryjkę, opowieść Żuławskiego. Jego córka zapisała
się do ZMP. W domu zapanowała głucha cisza i pełna dezaprobata. Natomiast babcia była zachwycona. Mówiła: „Młodzież powinna mieć swoje
środowisko, powinna obracać się w grupach rówieśniczych. Nie ma innych. Jest ZMP. Niech będzie ZMP. Bardzo dobrze“. Po czym był pochód
pierwszo-majowy, który zdopingował dziewczynkę do uczestnictwa
w nim. Wybierała się na pochód w czerwonym krawacie. Rodzina patrzyła
na to z prawdziwym obrzydzeniem. Natomiast babcia powiedziała, że stanie tam, gdzie ten pochód będzie szedł i będzie jej machała, więc dziewczynka była szczęśliwa. Poczym babcia wróciła do domu, dziewczynka trochę później. Była zachwycona, pewna, że babcia będzie jej bisować, jak to
wszystko wspaniale się odbyło. A babcia powiedziała: „Jeszcze dziś masz się
wypisać, dziś i koniec“. „Babciu dlaczego?“ „Bo dziewczynki nie machają
rękami“. „Ale dlaczego?" „Jak to dlaczego?“ Na to nie ma przekonującej
odpowiedzi. Dziewczynki powinny to wiedzieć, zanim zapytają dlaczego?
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Nawiązując do tego o czym dzisiaj mówiliśmy, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, z dużą grupą specjalistów i praktyków, przygotowuje obecnie
program Studiów Podyplomowych (i kursów), które będą przygotowywały potencjalnych rodziców rodzin zastępczych, jak i te osoby, które z tymi
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rodzinami będą współpracowały. Studia podyplomowe są dla ludzi, którzy
mają studia wyższe. Zaś dla tych osób, które nie mają studiów, a chcą być
rodziną zastępczą musi być kurs. O co tu chodzi? Model angielski jest taki, że rodziny zastępcze są opłacane przez państwo. Mają po prostu pensję.
Jest to zawód. Zawód, do którego trzeba się przygotować. Oczywiście trzeba mieć predyspozycje, to jest podstawowy warunek. Drugi warunek to
wykształcenie. W zależności od stopnia wykształcenia jest inna pensja. Im
wyższe wykształcenie tych rodziców tym wyższa pensja. Staramy się o podobne prawo w Polsce, ale musimy być do tego przygotowani.
Maria Berlińska
Tak jak zostało powiedziane trzeba kształcić nie tylko rodziny zastępcze,
ale również osoby, które będą w służbach publicznych prowadziły te rodziny, czyli będą koordynatorami rodzin zastępczych. Tej pomocy jak dotychczas brak. Rodziny rodzin zastępczych są całkowicie osamotnione. Dzieci
przychodzą z różnymi dysfunkcjami. Nie ma osób w służbach społecznych, które mogłyby pomóc. Nie ma na przykład psychologów, którzy
wiedzą jak pomóc dziecku, które doświadczyło przemocy.
ks. Adam Zelga
Pani Maria powiedziała, że przyjęte dzieci uświadomiły jej i jej mężowi
jakie mają ograniczenia. Nie lękajmy się trudnych konfrontacji. Często
prawdę o sobie poznajemy w konfrontacji z tymi, których nie lubimy, lub
którzy nas nie lubią i stwarzają nam problemy. Jest to wielka łaska, wielki
skarb.
Druga poruszona kwestia to normy wynoszone z domu rodzinnego.
Takie wartości, których nigdy nie zdradzimy, bo one są tak nasze, że stanowią o nas. To bardzo ważne, żeby je sobie zwerbalizować, bo wtedy budzi
się wdzięczność dla domu rodzinnego.
Trzecia uwaga dotyczy wigilii. Jest niesamowita moc w tym, co dzieje
się w tym czasie. W tym momencie do Pana Boga idzie wielka narodowa
modlitwa. W tym samym momencie składamy sobie dobre życzenia, mówimy sobie przepraszam za cały miniony rok. Jest w tym niewiarygodna siła metafizyczna. Chciałbym prosić, żebyście Państwo to orędzie wieczerzy
wigilijnej zanieśli tam, gdzie będziecie i żebyście mieli świadomość jego
ogromnej mocy.

Spisywała z nagrania Ewa Smolska
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Cytaty

Jan Paweł II. Jesteście uczniami i świadkami Chrystusa na uniwersytecie.
Przesłanie Jana Pawła II do uczestników VIII Międzynarodowego Forum
Młodzieży.
4. /.../ Niech okres studiów uniwersyteckich będzie dla was wszystkich
czasem wielkiego dojrzewania duchowego i intelektualnego, które pogłębi waszą osobistą relację z Chrystusem. Lecz jeśli wasza wiara to
zwykłe przywiązanie do tradycji, swoistych wzorów uczuciowości czy
ogólnikowej ideologii religijnej, na pewno nie zdołacie oprzeć się wpływowi środowiska. Starajcie się zatem w pełni zachować waszą chrześcijańską tożsamość i być mocno zakorzenieni we wspólnocie Kościoła.
Niech waszym pokarmem będzie wytrwała modlitwa. Wybierajcie, o ile
to możliwe, dobrych nauczycieli akademickich. Żyjąc w środowiskach,
które niekiedy bywają trudne, nie izolujcie się, lecz uczestniczcie aktywnie w działalności stowarzyszeń, ruchów i wspólnot kościelnych,
które są obecne w środowisku uniwersyteckim. Włączajcie się w życie
parafii uniwersyteckich i korzystajcie z pomocy duszpasterstw akademickich.

Jan Paweł II. Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich.
3 VII 2004 - Do uczestników europejskiego sympozjum na temat:
„Wyzwania edukacji“
3. /.../ Wszyscy - rodzice, nauczyciele, wychowawcy, grupy duszpasterskie
– powinni zaangażować się we wspólną pracę na rzecz edukacji młodzieży.
Powinni też pamiętać, że to, czego nauczają, musi być poparte świadectwem ich życia. Młodzi są bowiem wrażliwi na świadectwo dawane im
przez dorosłych, którzy są dla nich wzorem. Rodzina nadal pozostaje podstawowym miejscem wychowania.
5. /.../ Wychowanie młodych ludzi jest zadaniem wszystkich wspólnot
chrześcijańskich i całego społeczeństwa. Naszym obowiązkiem jest ukazać
im istotne wartości, aby byli odpowiedzialni za samych siebie i przyczyniali
się do kształtowania społeczeństwa.
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Jan Paweł II. Bądźcie Kościołem. 6 września 1993 - Kowno. Spotkanie
z młodzieżą na Stadionie Dariusa i Girenasa
Na próżno szuka szczęścia ten, kto wpatrując się w samego siebie i słuchając głosu fałszywych proroków, wchodzi na drogę konsumizmu, permisywizmu moralnego, egoizmu kultywowanego jako styl życia, obojętności religijnej. Na próżno szuka szczęścia i naraża się na wielkie rozczarowanie ten, kto ma nadzieję znaleźć je w sektach, które manipulują człowiekiem, proponując formy ezoteryzmu i magii.
Trudno też nie dostrzec zagrożeń, jakie niesie bezpłodny synkretyzm,
który akceptuje tylko wybrane strony Ewangelii, pomijając inne, a także totalizujące ideologie, które roszczą sobie pretensję do posiadania całościowej
wizji życia, a są pozbawione koniecznego i zbawczego odniesienia do Boga i do Jego wiecznej woli.
Owoce zbierane z drzew, które rosną na skraju tych błędnych ścieżek,
mają gorzki smak. U podłoża niektórych zjawisk występujących współcześnie wśród młodzieży - jak handel i zażywanie narkotyków, poszukiwanie
sztucznych rajów, handel seksem i pornografią, przemoc i przestępczość
młodocianych, urojenia rasistowskie, samobójstwa - kryje się głęboka
i alienująca pustka, kryzys wartości, który w sposób nieunikniony prowadzi do zagubienia moralnego.
Któż może nadać sens życiu, jeśli nie Ten, który - jako jedyny - posiada
słowa życia wiecznego (por. J 6, 68)? Któż lepiej od Jezusa, który oddał życie za człowieka, może wskazać człowiekowi prawdziwą drogę do szczęścia?
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Konwersatorium XII (20. 01. 2007)
„Jakie wartości wynieśliśmy z domu rodzinnego?“
Prowadzący: ks.Adam Zelga, proboszcz parafii bł. Edmunda Bojanowskiego,
wpowadzenie do dyskusji: Paweł A. Piotrowicz (dziennikarz ), Aleksander
Ciepiela (licealista), Anna Ciepiela, Jerzy Górski, Zofia Epsztein, Filip
Otmanowski i Łukasz Pilch (studenci)

ks. Adam Zelga
Bardzo cieszę się z tego spotkania, które będą prowadzić ludzie młodzi;
będziemy ich słuchać, a słuchanie w religii katolickiej, czy w cywilizacji łacińskiej jest bardzo ważne, często podkreślane; jest jednym z podstawowych zdań i zadań w Biblii. Słuchanie dotyczy również dzieci, nawet bardzo malutkich.
W centrum kultury europejskiej jest dziecko, jest Żłobek Betlejemski.
Przyniosłem ze sobą piękną ikonę ze Świętą Rodziną, w którą często się
wpatruję i odkrywam w niej stale coś nowego. Przedstawia ona nam właśnie to centrum rodzinne kultury europejskiej, czyli Dziecko i Rodzinę:
Rodzinę, która sprawuje pieczę nad Dzieckiem. Toczy się tutaj na tej ikonie nieustanny dialog: dialog między Matką i Synem, a także dialog między
Ojcem, czyli świętym Józefem, a tą Parą, która jest mu powierzona. Święty Józef jest w cieniu, a jednocześnie nad tą całą sytuacją panuje.
Zanim oddam głos młodzieży, powiem, co ja sam wyniosłem z domu
rodzinnego. Mój ojciec był żołnierzem Armii Krajowej i uczył mnie prostego patriotyzmu. W tym zderzeniu z rzeczywistością komunistyczną
uczył mnie prawdy historycznej, przekazywał mi to, czego nie mogłem
przeczytać w podręcznikach szkolnych lub książkach, czy gdziekolwiek
usłyszeć. Ojciec prowadzał mnie na Msze św. partyzanckie, które były odprawiane na Kielecczyźnie i opowiadał mi o legendarnych partyzantach
„Ponurym” i „Szarym”. Moja bardzo emocjonalna miłość do Ojczyzny
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Prowadzący Konwersatorium XII:
od lewej Paweł Piotrowicz, Aleksander Ciepiela, Anna Ciepiela,
Zofia Epsztein, Jerzy Górski, Filip Otmanowski
(z mikrofonem) i Łukasz Pilch
wynikała z przekazu mojego ojca, który był prostym człowiekiem; najpierw utrzymywał się z rolnictwa, a potem był malarzem pokojowym.
Z domu wyniosłem też religijność. Moja mama była sierotą i bardzo
kultywowała zwyczaje religijne i rodzinne, które łączyły, które tworzyły
dom, które były bardzo ciepłe. Do dziś pamiętam całą oprawę Wieczerzy
wigilijnej łącznie z potrawami, jakie wtedy były. W czasie wigilii składaliśmy sobie życzenia; były to trudne życzenia. Nie były to życzenia szczęścia,
zdrowia, tylko czego ja sobie od ciebie życzę. Mama mówiła mi wtedy „popraw tę trójkę“ albo „nie zadawaj się z tym kolegą“ itp.
Często rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy czasem kontestują autorytet domu rodzinnego. Wtedy im mówię „zastanów się, co by z tobą było, gdyby zabrakło tego domu rodzinnego, gdyby nagle przestał istnieć“.
A może w tym domu jest coś takiego, nad czym warto się zastanowić, co
warto powielić w przyszłym pokoleniu.
Wracając do początku mojej wypowiedzi - bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj słuchać młodych i dzielić się nawzajem własnymi przemyśleniami.
Paweł Piotrowicz
Jest mi bardzo trudno mówić na temat wartości, które wyniosłem z domu rodzinnego, bo jeszcze nie przeszedłem żadnej „próby ogniowej“,
w której sprawdziłbym w praktyce to, co zostało mi przekazane w rodzinie.
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Mieszkam wprawdzie sam już od około
pięciu lat, jednak nie miałem jeszcze
w życiu kryzysów, kiedy mógłbym
stwierdzić, że mam fundamenty pozwalające mi przezwyciężyć te problemy. Mimo braku tej „próby ogniowej“,
postaram się określić wartości, które dał
mi mój dom rodzinny.
Jedną z nich była umiejętność
słuchania drugiego człowieka, o czym
mówił ksiądz Adam. Jak sięgam pamięcią do dzieciństwa i młodości - moi rodzice zawsze mnie słuchali. Zawsze
miałem wrażenie, że rodzice są dla
mnie partnerami w rozmowie i dzięki
Paweł Piotrowicz
temu, gdy ktoś obcy przychodził do naszego domu, nie ukrywałem się „za
spódnicą mamy“. Inni ludzie też byli dla mnie partnerami w rozmowie.
Myślę, że wynikało to z tego, że moi rodzice normalnie ze mną rozmawiali, pytali czego potrzebuję, co myślę, jakie mam zdanie. Oczywiście nie
oznacza to, że pozwalali mi na wszystko. Ostateczne decyzje i tak podejmowali najczęściej sami.
Inną wartością była umiejętność podsuwania mi przez rodziców rzeczy,
które mogły mnie zainteresować. Pamiętam, że będąc małym chłopcem
czytałem gazety. Rozkładałem się na podłodze z wielkimi płachtami gazet,
bo miałem wtedy za mały rozstaw ramion, żeby je szeroko otworzyć. Rodzice widząc moje zainteresowanie w tym kierunku proponowali odpowiednią prasę i patrzyli, czy mi się ona podoba, czy nie. To samo dotyczyło innych moich zainteresowań. To nie są konkretne wartości, łatwe do nazwania, do przekazania w rozmowie, czy w nauczaniu. Przekazuje się je życiem.
W zeszłym tygodniu rozmawiałem z moją mamą o czasopisma pedagogicznych dla rodziców. Przyznała mi się, że nigdy nie przyszło jej do głowy, by czytać je i uczyć się z nich, jak postępować z dziećmi, bo wiedza ta
przeszła do niej od jej rodziców. Wiedziała to, mimo że nie prowadziła jakichś długich rozmów na ten temat ze swoją mamą. Po prostu było to
w rodzinie i wynikało z zachowania i z szacunku do innych ludzi. Oczywiście bardzo dobrze, że są czasopisma, które pokazują, jak wychowywać
dzieci, ale samo wychowanie często wynika z organizacji rodziny i z jej życia. Życia z poszanowaniem godności drugiego człowieka, również dziecka.
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Aleksander Ciepiela
Mam 16 lat, więc nie będzie łatwo mi mówić o wartościach wyniesionych z domu, w którym jeszcze
mieszkam. Myślę, że bardzo ważne
jest, żeby w domu można było
o wszystkim rozmawiać, żeby nie było
tematów „tabu” i żeby rodzice spędzali
z dziećmi dużo czasu. Nie wyobrażam
sobie,
jak
wyglądałoby
moje
życie, gdybym nie miał rodziny, bo
wartości, które „wyssałem z mlekiem
matki” są dla mnie oczywiste i tego nie
można się nauczyć.
Aleksander Ciepiela
Anna Ciepiela
Olek jest moim bratem, więc mogłabym powiedzieć podobnie. Jedną
kwestię chcę jednak rozszerzyć - dotyczącą rozmów w rodzinie. Jest dla
mnie niezwykłe, że potrafię siąść
z tatą i rozmawiać z nim do trzeciej
nad ranem o tym wszystkim, o czym
nie mogłabym rozmawiać z nikim
innym. Nie wyobrażam sobie zupełnie, jak mogłabym bez tego wsparcia
poradzić sobie z licznymi problemami, które zawsze pojawiają się na
naszej drodze. Wiele tego, co wynosi
się z rodziny, zauważa się dopiero jak
gdyby „w praniu”. Jeśli będę kiedyś
Anna Ciepiela
miała swoją rodzinę, to w konfrontacji z wartościami rodzinnymi wyniesionymi ze swojej rodziny przez mojego męża będziemy się ścierać i będzie
widać, które wartości przekazać dalej, a których nie. Na razie jednak trudno jest mi to ocenić, gdy jestem z rodzicami.
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Zofia Epsztein
Dla mnie bardzo ważną rzeczą, której nauczyli mnie moi rodzice, jest to
żeby cenić rodzinę. Pokazali mi, czym powinna być rodzina i co się z nią
wiąże, a więc szczerość, rozmowa, umiejętność wzajemnego słuchania.
Cenię partnerski charakter naszej rodziny, w której dzieci szanują rodziców, a rodzice szanują dzieci. Rodzice traktują nas poważnie, zarówno
mnie, mającą 22 lata, jak i mojego 9-letniego brata. Jego też słuchają i liczą
się z jego zdaniem.
Ważnym zadaniem rodziny jest przekazywanie wiary. Wartości wynoszone przez dzieci z domów rodzinnych muszą być podparte wiarą. Cała
moja rodzina należy do społeczności neokatechumenalnej, co umacnia
w nas wartości wynoszone z domu.
Podobnie jak moi przedmówcy mieszkam z rodzicami i myślę, że wymienione wartości nabiorą znaczenia wtedy, gdy założę swoją własną rodzinę. Jestem pewna, że wtedy będę je przekazywała moim dzieciom i będę im też mówić, jak ważna jest rodzina. Zdaję sobie sprawę, jak wiele cech
ukształtowało się u mnie dzięki rodzinie, dzięki moim rodzicom i oczywiście dzięki wierze.

Jerzy Górski

Jerzy Górski
Pochodzę z rodziny wielodzietnej i wyniosłem z domu przekonanie, że trzeba
trzymać się razem, czyli że rodzeństwo
powinno się wspierać, ponieważ to procentuje w życiu. Druga bardzo ważna zasada, to ta, że trzeba szczerze rozmawiać
w rodzinie. Rozmowa rozwiązuje bardzo
wiele problemów. Rodzina jest miejscem, które chroni nas przed światem zewnętrznym i daje siłę. Może być schronieniem, a równocześnie ośrodkiem wymiany myśli.

Filip Otmanowski
Moi rodzice brali udział w kształtowaniu mnie, ale również dużo czasu
spędzałem z moimi dziadkami, którzy chcieli mi przekazać swoje doświadczenie, wartości i poglądy na różne sprawy. Szczególną uwagę zwracali na
historię, abym wiedział, jaka była historia Polski i jak Naród walczył o to,
żeby Polska była wolna. Pragnęli, abym zauważał, co się dzieje dookoła,
podchodził do tego z odpowiednim dystansem i umiał wyciągać odpowiednie wnioski. Uczyli mnie także umiejętności czerpania informacji
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z zewnątrz, także z tego, co przekazują media.
Moi rodzice nigdy nie przywiązywali wagi do wiary i do Kościoła, natomiast dziadkowie byli bardzo wierzący i tę wiarę próbowali nam przekazywać.

Filip Otmanowski

Łukasz Pilch
Łukasz Pilch
Poruszę trudny temat dla mnie oraz dla części społeczeństwa. Oczywistą jest rzeczą, że najdogodniejszym środowiskiem do wychowania człowieka jest własna rodzina. Niekiedy jednak rodzina jest niewydolna społecznie i w wychowaniu dzieci musi być wyręczana przez inne formy. Do
nich głównie należą placówki opiekuńczo-wychowawcze, potocznie określane jako domy dziecka. Ogólny stereotyp tych ośrodków jest taki, że są
one jedynie przechowalnią młodych ludzi, a nawet wręcz wylęgarnią
wszelkich negatywnych zachowań społecznych.
Trzeba jednak zaznaczyć, że są miejsca, które w pełni przeczą temu stereotypowi. Na przykład, takim miejscem jest rodzinny dom zastępczy dla
dzieci prowadzony przez Fundację Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II
w Łopuszce Małej. Jestem byłym podopiecznym tego domu. Trafiłem tam
wraz z rodzeństwem ponad 10 lat temu i tam odbywało się nasze wychowanie. Patrząc na nie z perspektywy czasu wiem, że nie było łatwe. Uczono nas nie tylko podstawowych zasad współżycia z innymi ludźmi w społeczeństwie, ale także stosunku do innych. Oprócz tego ogromną rolę odgrywała praca. Pamiętam, że nie raz wykręcałem się od sprzątania, przygotowania posiłków, od mycia naczyń i od pracy polu. Dopiero dziś to rozumiem i jestem wdzięczny, bo wiem, że solidna i uczciwa praca pozwala daleko zajść. To praca uczyła nas niełatwego życia, ale wysiłku i wspinania się
coraz wyżej. Dom, w którym wyrosłem, dał mi też możliwość realizacji
swoich zamierzeń naukowych. To tam otrzymałem solidne podstawy moralne, które pomagają mi do dzisiaj w życiu prywatnym i studenckim. Dziś
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nie jestem jedyną osobą, która dzięki determinacji i próbom nacisku ze
strony moich wychowawców realizuje swoje marzenia i plany. Większość
moich przyjaciół, wychowanków tej placówki, jest obecnie studentami
bądź przygotowuje się do matury. Nie wstydzę się tego, że jestem wychowankiem tej placówki, nie wstydzę się moich najbliższych; szanuję wszystkich i wiem, że ode mnie zależy, jak potoczy się moje życie.

Dyskusja
Andrzej Dowgiałło
Jako pokolenie tych „młodych inaczej“, pokolenie dziadków, zdajemy
sobie dziś sprawę z tego, ile błędów wychowawczych popełnialiśmy w stosunku do naszych własnych dzieci. Jest to wielki cud, jak one potrafiły wyrosnąć mimo tego. Tak jak w hodowli popełnia się błędy hodowlane typu
niewłaściwej diety, higieny itd., tak w tym przypadku było znacznie więcej
błędów typu „działań antywychowawczych“, a nasze dzieci wyrosły mimo
to na porządnych ludzi. Dlatego mamy wobec nich wielką wdzięczność za
skorygowanie tych błędów.
Maciej Dąbski
Chcę dodać jeszcze jeden element, który wiąże się z poruszanymi wcześniej zagadnieniami, a mianowicie spędzanie wolnego czasu z dziećmi,
w szczególności w czasie wakacji. Mama wyjeżdżając z nami w góry zaszczepiła nam: bratu, mnie i mojej siostrze umiłowanie przyrody górskiej;
chodzenie szlakami, spędzanie wielu godzin wśród przyrody, picie wody
ze strumienia, chodzenie po lasach. To są rzeczy, o których będę pamiętał
do końca życia, a które szczególnie konkretnie wpłynęły na moją ścieżkę
zawodową.
Andrzej Skoczek
Czasy, w jakich żyłem w domu rodzinnym, były zupełnie inne niż
obecnie. Był to koniec lat czterdziestych, potem lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte. W owych latach inne wartości były eksponowane przez oficjalne
władze państwowe, a zupełnie inne przedstawiali nam nasi rodzice i dziadkowie. Pamiętam doskonale poczucie obowiązkowości wpajane mnie
i bratu szczególnie przez ojca. Nie były to słowa, ale głównie przykład. Ojciec pracował na kolei i zajmował dosyć odpowiedzialne stanowisko. Codziennie widziałem, jak sumiennie starał się wykonywać swoje obowiązki
i sprostać wymaganiom. Nieraz ślęczał przy telefonie (a były to telefony na

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 93

93

korbkę) do późnej nocy, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy
nie ma awarii na torach, które zagrażałyby bezpieczeństwu pociągów. Tę
wielką obowiązkowość ojca przejąłem w sposób zupełnie naturalny. Mam
satysfakcję, że w ciągu 40 lat mojej aktywności zawodowej nie spóźniłem
się do pracy ani razu. Zawsze byłem kilkanaście minut wcześniej, zarówno
w pierwszych latach pracy w lecznicy, bo jestem lekarzem weterynarii, jak
i później, pracując naukowo i w biurze. Patrząc na to wstecz jestem przekonany, że tę obowiązkowość wyniosłem z przykładu własnego ojca.
Druga sprawa to poczucie bezpieczeństwa. Wspomniałem, że były to
trudne czasy, ale my w domu czuliśmy się zawsze bezpiecznie. Wracając do
domu ze szkoły mogłem matce powierzyć wszystkie moje szkolne sprawy.
Jeśli przykładowo bałem się jakiejś klasówki, to mówiłem: „Mamo, boję
się“ a na to mama: „Wypisać ci zwolnienie, dziecko?“. Mama mi ufała
i wiedziała, że nie nadużyję jej zaufania. To wzajemne porozumienie i zaufanie między rodzicami i dziećmi i dziećmi między sobą (miałem starszego brata) stwarzało poczucie bezpieczeństwa w całej rodzinie.
Następna sprawa to miłość i wzajemny szacunek. Nie zdarzyło mi się
nigdy przez wiele lat pobytu w domu zauważyć, aby rodzice się kłócili. Były problemy, nieraz poważne i zapewne były jakieś sprzeczki między nimi,
ale te sprzeczki nie były przekładane na kontakty z nami. To postępowanie
przeniosłem na moją rodzinę, a największą nagrodą, jaką zdarzyło mi się
otrzymać, był moment ślubu mojej córki w kościele Św. Anny, gdy gratulując i składając jej życzenia usłyszałem: „Tato, ja chciałabym, aby moje życie rodzinne było takie jak wasze“. Dla mnie i dla mojej żony była to największa nagroda. Chociaż przyznam, że między nami nie zawsze było dobrze. Były i kłótnie i niesnaski, ale były one między nami, natomiast nie
dotykały nigdy dziecka. Córka wychowywała się w poczuciu pełnego bezpieczeństwa.
Na zakończenie pragnę pochwalić mojego przedmówcę Łukasza Pilcha.
W zeszłym roku w Parafii Św. Tomasza Apostoła rozprowadzaliśmy książkę pt. „Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata“ wydaną w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Miała nam pomóc młodzież ze Szkoły
Przymierza. Z trójki umówionych studentów przyszedł tylko Łukasz.
Przez kilka dni rozprowadzania książki on zawsze był, okazał się obowiązkowym i w pełni odpowiedzialnym młodzieńcem.
Stanislaw Kędzia
Z mojego domu rodzinnego wyniosłem wartość, chyba obecnie rzadko
spotykaną wśród młodych ludzi, szacunek dla cudzej własności i cudzej
pracy. Wychowywałem się na wsi i jako mały chłopak, podobnie jak moi
rówieśnicy z sąsiedztwa, musiałem pomagać rodzicom i dziadkom w pro-
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wadzeniu gospodarstwa. Na wsi nie ma też (a przynajmniej nie było w moich czasach) anonimowości. Nie mogłem liczyć na to, że jak coś "przeskrobię" poza domem, to nie dojdzie to do moich rodziców. Moje zachowanie
się podczas zabawy w ogrodzie u sąsiada (nawet dalekiego) było tak samo
ważne jak moje zachowanie się w rodzinnym domu.
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Chciałabym omówić trzy wartości, które wyniosłam z mojego domu
rodzinnego.
Otóż w mojej rodzinie nie było nigdy różnic w traktowaniu osób, z którymi kontaktowaliśmy się, niezależnie od pozycji tych ludzi, czy od zajmowanych przez nich stanowisk. Mój
ojciec był prawnikiem, profesorem
na Uniwersytecie Wrocławskim.
Pamiętam kiedyś w czasie studiów
miałam coś zanieść mojemu ojcu
na wydział prawa. Kiedy zameldowałam się portierce do kogo idę,
ona powiedziała mi, że „Pani tato
jest najmilszym i najwspanialszym
z naszych profesorów. On zawsze
jak przychodzi, to z nami pogada.
On wie wszystko, co jest z moim
synem, co jest z moją chorą
córeczką; o wszystko się wypyta.
Na drugi raz jak przyjdzie, to się
pyta, jak miewa się moja córka. To
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
jest wspaniały człowiek. Ma pani
wspaniałego tatę“.
Druga wartość może dzisiaj wydawać się jakimś anachronizmem.
W moim domu rodzinnym nie było mowy, aby którykolwiek z panów, ani
mój ojciec ani bracia, mówili jakieś "słone" dowcipy przy paniach, czyli
przy mnie i przy mojej matce. Było to nie do pomyślenia. Gdy w czasie
studiów spotykałam się z moimi kolegami i koleżankami, przeżyłam szok.
Okazało się, że wartość, którą wyniosłam z domu, nie była wcale taka powszechna.
Trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, o której już mówiła Ania i inne osoby, to umiejętność słuchania w domu. Tę umiejętność miał szczególnie mój ojciec. Nie wyobrażam sobie, żeby mój ojciec „czegoś z nas nie
wyciągnął“ i żeby nie otrzymał wszystkich informacji od nas, nawet najbardziej osobistych; potrafił to robić. To jest niezłykła umiejętność. Gdy mój
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starszy brat się żenił, w domu mojej bratowej była zupełnie inna tradycja,
gdzie na forum rodzinnym nie rozmawiało się o sprawach osobistych, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Jeżeli dzieci nie chciały mówić, to rodzice
z nich tego „nie wyciągali“. My natomiast byliśmy bardzo radzi, że mogliśmy mówić o tym naszemu ojcu. Na szczęście w następnym pokoleniu
moich bratanków przeważył model mojego ojca i mojego brata i w ich domach, o ile wiem, mówi się o wszystkim.
Paweł Piotrowicz
O jeszcze jednej sprawie chciałbym wspomnieć, która była charakterystyczna dla mojej rodziny. Lojalność w rodzinie między rodzicami i dziećmi. Miałem zawsze pewność, że moi rodzice nie powiedzą o mnie niczego
złego, ani śmiesznego przy innych ludziach. Zdawali sobie sprawę, że my
możemy sobie tego nie życzyć, albo że mowa o czyś może odnieść zły skutek wychowawczy. Miałem pełne zaufanie do moich rodziców, którzy gdy
dowiedzieli się coś złego o mnie, to skrytykowali mnie, ale w cztery oczy,
a nie na forum publicznym.
Waldemar Kompała
W moim domu rodzinnym nie usłyszałem nigdy przekleństwa. Ani ojciec, ani mama, nawet gdy byli bardzo zdenerwowani, jeżeli nawet poniosły ich emocje, nigdy nie przeklinali; teraz się mówi, że „w emocjach powiedziałem to czy tamto“. U moich rodziców nigdy takich słów nie słyszałem. Myślę, że dom rodzinny jest dobrym miejscem do tworzenia kultury
słowa, z którą potem wychodzimy na zewnątrz; tak będziemy się wysławiać, jak się wysławiamy w domu. Wtedy nie będzie uciekania między
swoich, między rówieśników, aby puszczać „wiązanki“, żeby komuś zaimponować. Mój ojciec imponował mi właśnie tym, że nigdy nie słyszałem
u niego takich słów.
Pochodzę ze Śląska i przytoczę następujący fakt jako anegdotę. Otóż na
Śląsku żyją takie rodziny naprawdę śląskie, nieprzyjezdne i u nich nie używało się przekleństw ogólnie znanych w Polsce nad Wisłą. Takim bardzo
mocnym przekleństwem jest „pieronie“, a dla kobiet jest zarezerwowana
odmiana tego przekleństwa, a mianowicie „jeronie“. Mój dziadek, od którego też nigdy nie usłyszałem żadnego brzydkiego słowa, jak się już bardzo
zdenerwował, to mówił „pieronsik“. Pamiętam, że nas to z bratem bardzo
bawiło. Nieraz dziadek bardzo się z sobą mocował, ale nigdy nie przekroczył tej bariery. Uważam, że w rodzinie ważne jest, żebyśmy nigdy nie
przekraczali takich barier, których przekroczenia sami żałowalibyśmy później. Mam nadzieję, że moje dziecko też nie usłyszy ode mnie brzydkich
słów. Udawało mi się to tyle lat, więc sądzę, że i dalej też mi się uda.
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Anna Ciepiela
Chciałam wspomnieć jeszcze o formie okazywania miłości. Poza językiem gestów i zachowań jest bardzo ważne, szczególnie przy małych dzieciach, nie szczędzić im mówienia: „kocham cię”, czy „bardzo mi na tobie
zależy”. Stwarza to poczucie bezpieczeństwa i buduje poczucie własnej
wartości. Zwyczaj ten panuje u mnie w domu i myślę, że jeśli stworzę własną rodzinę, to też tak będzie.
ks. Adam Zelga
Chciałem poruszyć jeszcze jedną sprawę - umiejętność przepraszania.
Czy umiemy to robić? Czasami bardzo głupio siebie „ranimy” i mimo, że
zdajemy sobie sprawę z tego, że „zraniliśmy” drugą osobę, brakuje nam odwagi, żeby powiedzieć „przepraszam”.
Powiem własne świadectwo na ten temat. Mam dwóch ministrantów
będących ze mną od początku, od mojego przyjścia do parafii; wtedy byli
to mali chłopcy, teraz jeden robi maturę, a drugi kończy gimnazjum. Zdarzyło się to przed pięcioma laty; wcześniej zmarł ich tata i są tylko z mamą. Przyszli na spotkanie. Ja mówię do nich: „co wy tu robicie”, a oni
„przyszliśmy na spotkanie”, a ja: „mieliście przyjść jutro, a nie dzisiaj”, na
to oni: „nam mama powiedziała, że dzisiaj”, a ja znowu: „bo wy jesteście
takie maminsynki”. Nie zostali na Mszy św. i poszli do domu, a mnie zrobiło się wtedy strasznie głupio, bo podziwiam ich matkę, jak wspaniale
prowadzi tych chłopców sama bez ojca. Po zastanowieniu się, wieczorem
zadzwoniłem do nich i pytam się matki: „czy są chłopcy”, a ona „są, przyszli i płakali, że ksiądz ich wyzwał od maminsynków”. „To niech pani poprosi do aparatu najpierw starszego, a potem młodszego” - poprosiłem.
Przeprosiłem ich przez telefon, oni od razu się udobruchali, bo bardzo byli zaskoczeni. Najpierw było słychać mruczenie, a potem: „proszę księdza,
nic się nie stało, ach, rozumiemy”. Tydzień później przyszedł na zbiórkę
ten starszy chłopiec i powiedział: „Proszę księdza, może ja przeczytam
dzisiaj Lekcję”, a dwa miesiące później ten młodszy. Obecnie jeden jest
lektorem, a drugi wiernym ministrantem. To, że umiałem wtedy przeprosić, uważam za mój największy sukces pedagogiczny, może nawet w całym życiu.
Umiejętność powiedzenia „przepraszam” drugiemu człowiekowi,
zwłaszcza młodszemu, wtedy gdy czuję, że nie wszystko było „fair” z mojej strony, jest piękną i bardzo wychowawczą lekcją pokory.
Grażyna Matusiak
Powiem kilka słów o mojej rodzinie, z którą wiążę moje dzieciństwo,
a nie o obecnej, związanej z mężem i czwórką naszych dzieci.

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 97

97

Moje wspomnienia z mojego domu rodzinnego są bardzo niedobre,
a nawet bolesne. Moja matka nie miała dla mnie żadnych pozytywnych
uczuć, a była nawet pełna jakiegoś okrucieństwa. Ojciec nigdy nie rozmawiał ze mną. Natomiast po pięciu latach, gdy
urodził się mój brat, rozkwitła miłość matki
do brata. Mój ból był jeszcze większy, gdyż
widziałam tę miłość i było mi z tym jeszcze
gorzej. Jeżeli siedząc przy posiłku chciałam
się odezwać i o coś zapytać, to ojciec mój potrafił powiedzieć, że „jak pies je, to nie szczeka“. Te wspomnienia były po prostu potworne.
Duży pozytywny wpływ wychowawczy
na mnie miało środowisko rodzinne ojca
i rodziny mojej matki. Cała rodzina mojego
oj
ca była rodziną kresową, wywiezioną
Grażyna Matusiak
w czasie wojny gdzieś na Syberię. Składała się
z sześciu synów trzymających się razem i przetrwała całą wojnę. Po wojnie spotykali się całymi rodzinami na żniwach na Ziemiach Odzyskanych, gdzie dziadkowie otrzymali ziemię. Tam mogłam obserwować ich
życie. Była to wspaniała rodzina. Ci synowie, już z rodzinami, kiedy zjeżdżali się na żniwa, cudownie potrafili razem spędzać czas. Pamiętam wieczory, kiedy całe rodziny razem zasiadały do kolacji, czy też poranki
i wspólne śniadania, kiedy babcia piekła bliny. Oni wspaniale się rozumieli, bawili się, wieczorami śpiewali piękne pieśni na wiele głosów;
dzwonili dzwoneczkami i stwarzali niezwykłą atmosferę.
Przez całą moją naukę w szkole miałam w dzienniku, w miejscu „zawód
ojca“ - tajemnica służbowa. To był mój dodatkowy koszmar; nie wiedziałam wtedy, kim jest mój ojciec. Wreszcie, gdy byłam dorastającą dziewczyną, dowiedziałam się, a właściwie wytropiłam, że mój ojciec był oficerem
SB. Ten mój konflikt wewnętrzny związany z tym, kim był mój ojciec,
w okresie moich studiów, za czasów „Solidarności“, kiedy wielu wspaniałych ludzi, bohaterów siedziało w więzieniach i było wykańczanych przez
SB, był nie do wytrzymania.
Jeśli się ma się jakieś koszmarne doświadczenia, to pojawia się głód dobroci, której się szuka. Miałam to szczęście, że znajdowałam wspaniałych
ludzi w szkole - nauczycieli, z którymi przyjaźniłam się. Chodziłam do dobrego liceum - do „Batorego“, zawsze byłam dobrą, piątkową uczennicą.
Nikt jednak nie wiedział, jakie jest moje życie osobiste.
Na mój okres dziecięcy, kiedy chowałam się na podwórku, duży wpływ
miało spotkanie z pewnym żołnierzem. Mieszkaliśmy w blokach wojsko-
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wych w pobliżu Łazienek. Ten żołnierz w swoich koszarach zorganizował
zespół dziecięcy, dla którego wspaniale grał na pianinie, komponował
i układał inscenizacje. Zgarnął gromadkę tych podwórkowych dzieci
i uczył ich śpiewu, inscenizowania. Mięliśmy stroje i organizowaliśmy
piękne występy, z którymi raz w miesiącu jeździliśmy autokarem do domów dziecka, do sanatoriów. Tam dawaliśmy przedstawienia dla dzieci,
żeby je rozweselić. To było dla mnie bardzo ważne. Do tej pory pamiętam,
jak ze sceny patrzyłam na dzieci, czasem poparzone, w gipsie; chciało się
płakać, a trzeba było się uśmiechać, tańczyć, rozśmieszać je i naprawdę nam
to wychodziło.
W okresie studiów ogromny wpływ wywarło na mnie spotkanie z ojcem duchowym Seminarium Warszawskiego księdzem Jerzym Chowańczakiem, który był proboszczem w Kościele Św. Michała, a przez wiele lat
miał kazania w Kościele Św. Krzyża. Spotkanie z tym kapłanem było dla
mnie przełomem duchowym, a równocześnie odnalezieniem prawdziwego ojcostwa. Kontakt mój z ojcem Jerzym trwał do końca jego życia.
Joanna Perkowska
Jestem tutaj chyba najmłodszą osobą, dlatego proszę o wyrozumiałość. Często przewijał się wcześniej wątek rozmowy z rodzicami. Niestety, nigdy nie zaznałam tego w moim domu rodzinnym, choć mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zaznam. Zawsze słyszałam od rodziców: „Kochanie, w tym momencie nie mam czasu“
albo „Porozmawiamy o tym później“
lub „Czy to naprawdę coś ważnego?“.
Ale na szczęście mam wspaniałych
dziadków, obecnych tutaj, którzy poświęcają mi dużo czasu i mogę z całą
pewnością powiedzieć, że to wspaniali
ludzie i tak naprawdę, to oni mnie
wychowywali. To oni nauczyli mnie
wielu rzeczy, zganili za inne, a także
przy nich mogłam się wypowiedzieć
Joasia Perkowska
i chciałabym im za to bardzo podziękować.
Hanna Rembertowicz
W wychowaniu ogromnie ważne są wzorce sytuacyjne i osobowe.
Co to są wzorce sytuacyjne? Są to wzory sytuacji charakterystycznych dla
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Hanna Rembertowicz

naszych domów rodzinnych:
rozmawiamy lub nie rozmawiamy. Chodzimy wspólnie
w góry, lub nie wychodzimy
nigdzie, nawet na spacer. Czytamy książki, czytamy gazety,
lub ich nie czytamy. To są
wzorce sytuacyjne, które do
końca życia dla nas będą pewną
normą, pewnym punktem odniesienia. Najczęściej powtarza
się wzory wyniesione z domu moi rodzice robili tak, to i ja też
tak robię, choć zdarza się czasem, że patrząc z dystansu,
świadomie odchodzi się od
tych wzorów.

Druga rzecz ważna w wychowaniu to wzorce osobowe niekoniecznie
w rodzinie. Pani Matusiak powoływała się na przewodnictwo duchowe ks.
Chowańczaka. Przewodnicy duchowi są to ludzie, których spotykamy na
swej drodze, którzy są dla nas ważni i od których czerpiemy całymi garściami. Młodzież mówiła, że: „moi rodzice to czy tamto…, i ja bym chciała w domu tak samo“. Zakładając nową rodzinę wyrośliśmy w jakichś domach i chcemy to odtworzyć, a nasi rodzice też wyrośli w jakichś domach
i też z nich czerpali wzorce. To się ciągnie przez pokolenia i trzeba mieć
tego pełną świadomość. Z tego, jak my będziemy żyli, czerpać będą wzory nasze dzieci, a nawet wnuki. Tak naprawdę o tym, jaka będzie nasza rodzina, moja własna rodzina, trzeba myśleć na wiele lat przed jej założeniem.
ks. Adam Zelga
Bardzo dziękuję panu Waldkowi (Waldemarowi Kompale), który zawsze przyjeżdża na nasze Konwersatoria, żeby robić zdjęcia, które potem
ozdabiają nasze wspólnie tworzone książki. Dziękujemy mu za jego wielką
obowiązkowość.
Kończąc tę dyskusję, to nasze spotkanie, powiem do tych, którzy jeszcze nie mają własnych rodzin, że kiedy je założą i będą nieśli swoje dzieci
do chrztu, to będą składać przyrzeczenie dotyczące wychowania dzieci.
Najlepszy model wychowania to własne dobre słowo i dobry przykład. Życzę wam, żebyście umieli czerpać z bardzo głębokiej mądrości Kościoła,
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zawartej choćby w tej przyniesionej przeze mnie ikonie, bo propozycja
ewangeliczna jest niesłychanie piękna, choć również wymagająca. Tego
wam z całego serca życzę. Bardzo dziękuję za wasze świadectwa, które były bardzo piękne.

Słuchacze Konwersatorium XII

Spisał z nagrania Bogumił Chlebny
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Prawda i kłamstwo
w naszym życiu
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Cytaty
Jan Paweł II. Bądźcie apostołami Prawdy, którą jest Chrystus (Msza św. na
błoniach Allmend, 6 czerwca 2004 - Berno)
Cóż to jest prawda? Jezus powiedział kiedyś: „Ja jestem drogą i prawdą,
i życiem“ (J 14, 6). Właściwie sformułowane pytanie nie brzmi zatem: „Co
to jest prawda?“, ale „Kto jest prawdą?“ Takie właśnie pytanie stawia dzisiejszy człowiek chrześcijanom trzeciego tysiąclecia. Nie możemy odmawiać odpowiedzi, ponieważ już ją znamy! Prawdą jest Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, aby objawić nam i ofiarować miłość Ojca. Jesteśmy
powołani, aby słowem i całym życiem dawać świadectwo o tej prawdzie!
J. Salij, Poszukiwania w wierze. Kłopoty z prawdomównością (fragmenty)
Człowiek dlatego okłamuje drugiego człowieka, że się go boi albo chce
go wykorzystać lub nim zamanipulować. W tym jednym kłamstwo jest nieomylne: zawsze sygnalizuje istnienie między ludźmi jakiegoś strachu lub
jakiejś przemocy. Gdyby stosunki między nami były idealne, w pełni ludzkie, nie pojawiałaby się w nas pokusa mówienia nieprawdy. Prawdomówność jest naturalnym owocem zaufania i życzliwości między ludźmi. Warto to sobie uświadomić, jeśli chcemy na przykład nauczyć prawdomówności nasze dzieci. Gdzieś tutaj również należy szukać odpowiedzi na pytanie,
dręczące wielu rodziców: dlaczego nasze dziecko kłamie?
Łatwo zrozumieć, dlaczego do prawdomówności Pan Jezus wzywał
z tym samym radykalizmem, co do miłości wzajemnej: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi“
(Mt 5,37).
Istnieją tylko dwie sytuacje, w których wolno mi powiedzieć materialną
nieprawdę i nie jest to kłamstwem, podobnie jak potajemne zabranie
w skrajnej potrzebie rzeczy niezbędnej do życia nie jest kradzieżą.
Pierwsza z nich to sytuacja, kiedy dla ochrony jakiegoś dobra czuję się
zmuszony sięgnąć po konwencjonalny dwuznacznik, o którym zarówno ja,
jak druga strona wiemy, że może on znaczyć coś innego, niż to wynikałoby z użytych słów. Kiedy na przykład pijak albo człowiek znany z tego,
że nie lubi zwracać długów, prosi mnie o pożyczenie pieniędzy, wolno mi
powiedzieć: „Nie mam“. Istnieje bowiem społeczna konwencja, iż taka
odpowiedź oznacza, że albo naprawdę nie mam tych pieniędzy, albo też nie
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chcę pomagać ci w nabyciu wódki lub boję się, iż pieniędzy tych już bym
więcej nie zobaczył.
Druga sytuacja, w której wolno mi sięgać po materialną nieprawdę, dotyczy obrony przed agresją, jaka jest dokonywana na mnie lub na kimś innym. Jednak nawet wówczas słuszniej jest niekiedy trzymać się po prostu
prawdomówności. Rzecz jasna, nie w sytuacji, kiedy złoczyńcy ścigają
człowieka i pytają mnie, którędy on uciekał.

Prowadzący Konwersatorium XIII:
od lewej Maciej i Ewa Bednarkiewiczowie, Marian Wiśniewski
oraz Tomasz Terlikowski
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Konwersatorium XIII (17. 02. 2007)
„Prawda i kłamstwo w naszym życiu”
Prowadzący: ks. Adam Zelga, proboszcz parafii im. bł. Edmunda Bojanowskiego, wprowadzenie do dyskusji: mec. Ewa i Maciej Bednarkiewiczowie,
dr Tomasz Terlikowski (dziennikarz) i prof. dr hab. Marian Wiśniewski

ks. Adam Zelga
Pozwolę sobie zacząć od cytatu z Pisma Świętego. Jesteśmy w raju, czujemy się jak w raju, ale zgrzeszyliśmy. „Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos
w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Rzekł Bóg:
„Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego
ci zakazałem jeść?” Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś
przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”. Wtedy Pan Bóg rzekł
do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?” Niewiasta odpowiedziała: „Wąż
mnie zwiódł i zjadłam”. (Rdz 3.9-14).
Tak wygląda opis grzechu pierworodnego. Chciałbym skupić się na tym
opisie, ponieważ pierwsze rozdziały pierwszej księgi Pisma Świętego
w głęboki sposób pokazują to, kim i jaki jest człowiek. Prawda jest taka, że
człowiek jest istotą słuchającą, człowiek słucha Pana Boga. To jest pierwszy wymiar człowieczeństwa. Potem pojawia się pierwszy dialog, pierwsza
rozmowa. Adam jest zachwycony Ewą, ale - co ciekawe - nie ma tam w Piśmie Świętym nic o dialogu. Pierwszą rozmową, jaką prowadzi człowiek,
jest rozmowa z szatanem. Rozpoczyna z nim grę. To są dwa archetypy:
człowiek słuchający Boga i człowiek rozpoczynający grę ze złem. Potem
następuje drugi dialog. Rozmowa człowieka z Bogiem, która ma miejsce
po upadku i klęsce człowieka.
Wszyscy wiemy z katechizmu czy teologii, że tutaj inicjatywa należy do
Pana Boga. To boże „Adamie gdzie jesteś?” jest odwiecznym pytaniem, ja-
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kie Pan Bóg stawia człowiekowi. Gdzie jesteś? Gdzie się zagubiłeś? Bóg
szuka człowieka i odnajduje go ostatecznie w Chrystusie. Pierwszy człowiek odpowiada tak jak każdy z nas, prowadzi grę i mówi “Ukryłem się“.
W człowieku zaczyna się toczyć dialog sumienia, który ciągle inicjuje Pan
Bóg. Pyta człowieka: czy złamałeś to, czego nie powinieneś złamać. Wtedy
ujawnia się drugi mechanizm. Pierwszy jest mechanizmem wyparcia się.
W drugim przypadku zarówno Adam, jak i Ewa mówią: „To nie ja“. Adam
mówi „To ona zawiniła“, a ona mówi: „To nie ja, to wąż mnie zwiódł“. To
jest drugi mechanizm, mechanizm samousprawiedliwienia.
Wreszcie, na koniec, teologia mówi o błogosławionej winie. Ponieważ
człowiek, który musi sam rozstrzygać, uzyskuje samodzielność, staje się
kimś, kto decyduje o sobie, o swoich relacjach z Bogiem, ze światem, ze
złem. On sam decyduje, staje się odpowiedzialny, ale musi być świadomy,
że poniesie konsekwencje. Te bywają rozmaite: konsekwencje każdego zła,
w tym także i kłamstwa. Zło zawsze do nas w jakiś sposób wróci. Jestem
o tym bardzo głęboko przekonany. Nie chcę tutaj podawać przykładów
z własnego życie, nie ma przecież jeszcze instytucji publicznej spowiedzi.
Maciej Bednarkiewicz
Ogromnie się cieszę, że Ksiądz zaczął od sceny stworzenia, gdyż jako
prawnik i adwokat dostrzegam w niej obraz pierwszego procesu. Uczestnicy tego procesu, Adam i Ewa mówią
prawdę, mimo że przysługuje im jako
oskarżonym prawo nieudzielania odpowiedzi, uchylania się od odpowiedzi. Oni
mówią prawdę, gdyż jeszcze nie znają pojęcia kłamstwa. Odpowiadają wiedząc, że
naruszyli normę prawną, którą Bóg sformułował bardzo dokładnie. Powiedział
o drzewie, powiedział, że uprzedzał
i człowiek wiedział, że nie wolno. Czyli
jest postawiony zarzut, jest osoba, która
ten zarzut formułuje, jest zadane pytanie
Maciej Bednarkiewicz
i jest odpowiedź. Adam i Ewa mówią
prawdę.
Pierwszy raz człowiek skłamał wtedy, kiedy Kain powiedział: „Nie jestem stróżem brata”. Wiedział, gdzie jest brat: wiedział, co się stało. To jest
pierwsze kłamstwo. Cały problem zjawia się dopiero wtedy, kiedy ktoś
zadaje pytanie. Kiedy nie ma pytania, to pojawia się dylemat, czy istnieje
kłamstwo? Czy istniej kłamstwo lub też prawda niewypowiedziana,
nieuzewnętrzniona? Wyrzut sumienia: czy to jest równoznaczne
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z kłamstwem? Procesów w Piśmie Świętym jest ogromnie dużo, jako ludzkość różnie się zachowywaliśmy. Charakterystyczne jest jednak to, że zawsze było zadane pytanie. Proszę zwrócić uwagę na niezwykle trudne postępowanie karne, jakiemu został poddany święty Piotr w momencie, kiedy kłamał mówiąc: „Nie wiem, nie znam, nie byłem”. Święty Piotr - tak
interpretuję tekst świętego Jana - znalazł się w trzech sytuacjach, w których
my znajdujemy się często i którymi „usprawiedliwiamy” kłamstwo. Pierwsza ma miejsce wówczas, kiedy wchodząc na dziedziniec Piotr chciał być
z Mistrzem, kiedy chciał być blisko Niego, miał dobre intencje. Być może
chciał być pomocny. Mamy tu do czynienia ze słynną w dzisiejszych czasach, doprowadzoną do perfekcji zasadą, że cel uświęca środki. Drugie
kłamstwo, które odczytuję jako przesłanie dla nas, to wówczas, kiedy był
ogień, kiedy było zimno, a Piotr stał przy ogniu i się grzał. Skłamał, aby załatwić swoje sprawy bytowe, codzienne. Takie kłamstwo jest spotykane
najczęściej, kiedy dla zabezpieczenia siebie, swoich bliskich, dla zorganizowania swojego bytu kłamiemy, rozmijamy się z prawdą. Trzecie kłamstwo
Piotra było ze strachu, skłamał, bo się bał. I kur zapiał…Oznacza to, że
żadne z tych kłamstw nie zostało uznane za usprawiedliwione. I to dla nas
jest bardzo ważna przesłanie.
Po próbie wprowadzenia teologicznego chcę powiedzieć trochę na temat
mojej profesji i jak prawda i kłamstwo mają się w wymiarze sprawiedliwości. Na początek pewne wspomnienie. Jeszcze jako młody adwokat, gdzieś
na prowincji, broniłem w sprawie jakiejś dużej bójki. Sędzia w pewnym
momencie przywołał wszystkich świadków i przez 15 minut tłumaczył im,
dlaczego powinni mówić prawdę. Zrobił piękny wykład, po czym powiedział, że teraz wszyscy złożą przyrzeczenie. Na koniec jeszcze dodał - „teraz jest niestety tylko przyrzeczenie, przed wojną tu stał krzyż, a jak ktoś był
innego wyznania, to szliśmy wszyscy do cerkwi czy do bożnicy, aby złożyć
przysięgę. Dopiero po złożeniu przysięgi świadek wracał do sądu i składał
zeznania dalej”. Po tym wstępie sędzia rozpoczął odbieranie roty przyrzeczenia. Równocześnie wodził wzrokiem po świadkach i patrzył, jak kto stoi.
W pewnym momencie przerwał i powiedział: „Kowalski, noga ze szpary”.
Byłem przekonany, że coś z panem sędzią, starszym człowiekiem, jest nie
porządku. Nawet niewłaściwie się zachowałem. Po odebraniu przysięgi sędzia zarządził przerwę, poprosił mnie do siebie i udzielił mi stosownej reprymendy, po czym dodał: „U nas jest taki zwyczaj, że jeśli ktoś trzyma nogę „na szparze” to może kłamać. Przysięga jest nieważna”. Chciałbym, aby
ten przykład uprzytomnił nam wszystkim, że ludzie wiedzą, że powinni
mówić prawdę i robią różne rzeczy, aby usprawiedliwić swoje kłamstwo,
nie tylko od strony merytorycznej, ale i nazwijmy to - formalnej.
Tego czasu dzisiaj nie ma. To się skończyło. A skończyło się, bo przez
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10 lat przed 1989 rokiem w sądzie kłamaliśmy wszyscy, we wszystkich procesach politycznych, z pełną świadomością. 90% ludzi mówiło nieprawdę,
w dobrze pojętym interesie oskarżonych, państwa, jako dowód protestu,
walki z systemem, który wyrządził nam wiele krzywd.
W 1989 roku, mimo ogromnego wysiłku wszystkich osób tworzących
wymiar sprawiedliwości, aby jako podstawę przemian przyjąć edukację
w prawdzie, co nowe państwo zrobiło? Złagodziło sankcję karną za fałszywe zeznania. Za PRL-u groziło za to pięć lat, teraz tylko trzy, a procesów
w tej sprawie praktycznie nie ma. Później wprowadzono instytucję świadka koronnego, który jest niewiarygodny z tego choćby powodu, że jest
stroną w sprawie, nie jest świadkiem obiektywnym, jest silnie osobiście zainteresowany w składanym zeznaniu i w tym, żeby te zeznania były takie,
aby państwo wypłaciło nagrodę jaką oferuje za złożone zeznanie.
W okresie międzywojennym był czas, kiedy silnie walczono o to, aby
wymiar sprawiedliwości był oparty na prawdzie oraz aby edukowano
w prawdzie. Wojna jednak stworzyła swoje racje usprawiedliwiające kłamstwo, a wcześniej, w okresie zaborów również nie mieliśmy takiego przekonania, że w każdej sytuacji musimy powiedzieć prawdę.
W moim przekonaniu tych ostatnich kilkanaście lat wolności zostało
zmarnowane, ponieważ nie ma żadnego wysiłku edukacyjnego zmierzającego do tego, aby u ludzi wyrabiać przekonanie, że powiedzenie prawdy
jest rzeczą najważniejszą.
Sytuacja, w której człowiek decyduje się powiedzieć nieprawdę, jest
również pewną odpowiedzią daną Panu Bogu. Nie wierzę, aby ludzie kłamali bez świadomości, bez wyrzutów sumienia. Jest to moment, w którym
sprawdza się wrażliwość naszego sumienia i skala tej wrażliwości.
Ewa Bednarkiewicz
Nie zgadzam się z moim mężem, że nic się nie robi w kierunku, aby
edukować w prawdzie. Choćby nasze dzisiejsze spotkanie o tym świadczy.
Jeśli chodzi o mój komentarz w sprawie, o której dziś rozmawiamy, ja się
odniosę do katechizmu kościoła katolickiego i do zagadnienia, czy należy
ujawniać prawdę temu, kto jej żąda - czy nie i w jakich sytuacjach. Katechizm katolicki odsyła nas w tej sprawie do zasady miłości braterskiej i cnoty prawdomówności. Prawdomówność powinna zachować złoty środek
między tym, co trzeba wyjawić jako prawdę, a tym co ze względu na dobro
czasem ogółu, a czasem poszczególnej osoby powinno być przemilczane.
W naszym teraźniejszym życiu publicznym zasada złotego środka jest drastycznie naruszana! Dotyczy to przede wszystkim mediów, które nie tylko
często fałszują fakty, także często nie biorą odpowiedzialności za fałszywe
oskarżenia naruszając dobro osób prywatnych.
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Marian Wiśniewski
Parę lat temu, gdy byłem dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego, zainicjowałem akcję "Zero tolerancji dla
ściągania". Zrobiliśmy to z pełnym przekonaniem, że należy coś zmienić na
naszym podwórku, gdzie oszukiwanie rozrastało się i panoszyło.
Będę mówił o oszustwach w szkole wyższej. Pominę tu sprawę działalności naukowej i plagiatów. Mamy dwa przejawy oszustw: pierwszym są
kupowane, czy też ściągane prace, a zatem tzw. plagiaty studenckie. Jest to
chyba przestępstwo przeciw dokumentom. Mimo że deklaratywnie nie ma na to
przyzwolenia, w rzeczywistości takie
przyzwolenie w środowisku jest obecne.
Istotą problemu jest jednak drugi rodzaj
oszustwa: ściąganie, to codzienne, nagminne kłamanie, które weszło w nasze
obyczaje właściwie w całym systemie
edukacyjnym. Ponieważ my, w szkołach
wyższych, jesteśmy na ostatnim, najwyższym piętrze edukacyjnym, to rozmiary
tego spustoszenia najwyraźniej są u nas
dostrzegalne. Naszą refleksją budzącą
Marian Wiśniewski
przerażenie było stwierdzenie, że właściwie wszyscy to akceptujemy.
Pamiętam, byłem wówczas u fryzjera i fryzjerka, która mnie strzygła,
opowiadała swojej koleżance, jak jej syn zdawał maturę z matematyki. Zadania były trudne, ale już po godzinie nauczyciele z matematyki rozwiązali
je i wtedy ów komitet kanapkowy mógł zacząć je rozdawać. Uświadomiłem sobie wtedy, jak daleko sprawy się posunęły w stosunku do czasów
mojej młodości. Wtedy co najwyżej nauczyciele nie dostrzegali, nie zauważali, jednak bardzo jawne formy ściągania czy pomagania spotykały się
z negatywną reakcją. Nie wyobrażam sobie, aby sami nauczyciele, na sali
egzaminacyjnej rozwiązywali zadania maturalne!!! Zrodziła mi się refleksja: gdzie my jesteśmy i dokąd idziemy? Jaka jest misja szkoły wyższej? Jesteśmy przyzwyczajeni do sprowadzania spraw do rzeczy prostych. Szkoła
wyższa jest taką stacją, gdzie się tankuje wiedzę. Czy nie jest to jednak zbyt
spłaszczony sposób odczytania znaczenia słowa „kształcenie“. Uważam, że
szkoła wyższa jest miejscem, gdzie się kształci charaktery, przekazując wiedzę i jeśli gdzieś na świecie ceni się dyplom określonej szkoły wyższej, to
nie dlatego, że jest to gwarancja, że ktoś potrafi całkować, czy zna ileś tam
paragrafów z kodeksów, ale dlatego, że ten ktoś został sprawdzony przez jakąś instytucję i został poddany wielokrotnym testom. Osoba, która skoń-
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czyła studia wyższe, to osoba, która zdała na przykład trzydzieści cztery egzaminy. Jest to zatem ktoś, kto wykonał zadanie trudne, wymagające inteligencji, ale i hartu ducha i nauczył się czegoś na określony dzień i godzinę. Pracodawcom jest to niezwykle potrzebne. Często pracodawcy uważają, że my, nauczyciele akademiccy nie jesteśmy w stanie nauczyć studentów czegoś sensownego. Tego co jest potrzebne w ich firmie, absolwenci
studiów nauczą się w ciągu roku. Chcą mieć kogoś, o kim mogą sądzić, że
jest dobrym materiałem na przyszłego pracownika.
Jeżeli szkoła wyższa nie kształci charakteru, jeśli odpuszcza przestrzeganie zasad uczciwości, to sprzeniewierza się podstawowej misji społecznej, jaką ma do wykonania. Można sprawę sprowadzić do absurdu: gdybyśmy wyobrazili sobie uniwersytet, który uczy studentów książki telefonicznej, to ciągle ten uniwersytet spełniałby pozytywną rolę społeczną pod
warunkiem, że rzetelnie stawiałby wymagania i sprawdzał znajomość
przewidzianej liczby stron i nazwisk, jaka została zaplanowana na dany tydzień, semestr itp. Jeśli uniwersytet by tego nie robił, to wszystko się sprowadzałoby się do teatru. Niestety szkolnictwo jest często takim wielkim
teatrem, gdzie wszyscy odgrywamy sztukę, w której toczy się gra pozorów.
Kolejna kwestia, jaka się pojawiła, kiedy rozpoczynaliśmy akcję, to
ugruntowane w nas przekonanie, że walka ze ściąganiem to walka ze ściągającymi, czyli ze studentami, że to my, szkoła musimy się oprzeć młodzieży, która coraz jawniej depcze pewne zasady. I wtedy okazało się, że to
nie jest prawda. Wina jest co najmniej równo rozłożona. Największym
wrogiem tej akcji nie są studenci, ale nauczyciele akademiccy. Bowiem tym
ostatnim bardzo odpowiada ten teatr, ten system. Udają, że ich program
jest bardzo ambitny, udają, że dobrze uczą studentów, udają, że mają wymagania. Przygotowują tematy i pytania egzaminacyjne, ale ich nie egzekwują, nie sprawdzają rzetelnie wiedzy. Niestety wina nauczycieli, ze
względu na ich dojrzałość i odpowiedzialność moralną, jest pierwszoplanowa i najważniejsza.
Naszą akcję „Zero tolerancji dla ściągania“ studenci chętnie zaakceptowali. Trzeba było wyraźnie określić, co wolno na egzaminie, a czego nie
wolno. Z tym nie było żadnego kłopotu. Studenci naprawdę odczuwali potrzebę, aby nie ściągać. Czasem zdarzało się, że ktoś kto miał brzytwę na
gardle i czuł, że sytuacja jest krytyczna, to próbował mimo wszystko ściągać. Jednak rzeczywistym problemem byli nauczyciele.
Ujawniło się parę postaw. Pierwsza wyrażała się zdaniem: Jeżeli zaakceptuję taką akcję, to tak jakbym do tej pory tolerował ściąganie. A przecież
to nieprawda, ja walczę ze ściąganiem.
Kiedy pytaliśmy się, jak walczy, jak walczą, odpowiadano:
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— Jak złapię kogoś na ściąganiu, to biorę do ręki flamaster przekreślam to,
co napisał do tej pory i musi zaczynać od nowa.
—Wstawiam dwóję i wyrzucam z sali.
Czy to nie jest tak, że wprowadzamy system karania jak dla złodziei. Zabieramy im połowę tego, co ukradli, lub zabieramy im wszystko, ale puszczamy wolno. Taki system karania, według mnie, zachęca tylko do przestępstwa. Przecież na ściąganiu nic nie można stracić w instytucji, która tak
podchodzi do ściągających.
Druga postawa brzmi: Ja jestem uczonym, a nie policjantem, nie wymagajcie ode mnie, profesora, który ma pisać książki, żebym chodził, śledził,
ścigał.
Doświadczony nauczyciel widzi jednak ściągającego na kilometr. Jeśli
go nie łapie, to tylko dlatego, że w jakiś sposób chce to tolerować.
Mówiliśmy: „Jesteś profesorem, jesteś uczonym, ale nie spełniasz profesjonalnych kwalifikacji, aby być dydaktykiem. To bowiem należy do zespołu cech profesjonalnych. Musisz pilnować, musi ci to przeszkadzać.
Musisz czasami wejść w sytuację konfliktową z kimś, o kim sądzisz, że zachowuje się niewłaściwie na egzaminie, bo inaczej nie nadajesz się do tego
aby uczyć w szkole wyższej“. Takie były przesłanki zainicjowania akcji na
Wydziale Ekonomii. Uważaliśmy, że uczciwość egzaminacyjna jest elementem szerzej pojmowanej ogólnej uczciwości, która jest niezbędna
wszędzie. Są jednak pewne zawody, w których uczciwość ma rolę pierwszoplanową. Ekonomista to jest ktoś, kto zajmuje się pieniędzmi powierzonymi mu przez innych i nie można tolerować nieuczciwości w szkole, która kształci ekonomistów. Tak samo jest z prawnikami.
Skierowaliśmy kilka osób do dyscyplinarnego ukarania za przyłapanie
na ściąganiu. Było to ewenementem na Uniwersytecie, nigdy tego dotychczas nie robiono. Muszę przyznać, że w pewnym sensie byłem zbudowany postawą studentów przyłapanych na ściąganiu. Przychodzili i wyrażali
skruchę, żałowali, że to zrobili, obiecywali, że tego już więcej nie będą robić. Równocześnie widziałem reakcję komisji dyscyplinarnej, która nie akceptowała sytuacji, że za takie bzdurne rzeczy jak ściąganie czy posiadanie
ściągawki pod ławką należy wymierzać karę. To komisja zadawała pytania:
czy ściągawka była przydatna na egzaminie, czy dało się ją odczytać? Widać
było, że chce pomóc studentom, a nie ich ukarać. Jednak studenci przyznawali, że ściągawka mogła mi pomóc i potrafili ją odczytać. Zajmowali godną postawę osoby, która chce się zmierzyć z problemem, w jakim się znalazła. Akceptowali reguły, ale przyznawali, że tonący brzytwy się chwyta
i zrobili to, co zrobili.
Uważam, że ludzie są z natury nakierowani na dobro, lecz musimy sobie zdawać sprawę, że trudno jest czasem je realizować, jeśli nie wspierają
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tego instytucje. W latach osiemdziesiątych, też i wcześniej, w kanonie porządnego człowieka mieściło się kłamstwo w dobrej wierze. Jest to wspaniały przykład, że zasady głoszone przez instytucje mogą rozmijać się z poczuciem społecznym. Podobnie w szkole wyższej nie łatwo jest być uczciwym „pod prąd“. Jeśli kolega prosi mnie o ściągawkę, to trudno mi sprostać tej sytuacji, jeśli nie stoi za mną wyraźny kodeks postępowania instytucji, która mnie wspiera. Jest niezwykle ważne, aby te relacje odbywały się
na poziomie instytucjonalnym.
Tomasz Terlikowski
Zacznę od refleksji, że w dziennikarstwie, gdy omawia się gatunki prasowe, to nie mówi się o kategorii prawdy. Mówi się o kategorii obiektywności, choć każdy dziennikarz wie, że nawet informacja nie może być
obiektywna lub nieobiektywna. Każda jest subiektywna. Tylko fakty mogą
być obiektywne. Mówi się zaś o stwarzaniu wrażenia obiektywności. Informacja ma stwarzać wrażenie obiektywności i to sformułowanie jest już nawet w podręcznikach dziennikarstwa.
W czwartek byłem w Krakowie. Odbywała się tam promocja książki
wydanej wspólnie przez PAT i IPN, książki poświęconej współpracy niektórych duchownych z bezpieką. Książka jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca, ale nie to jest istotą. Najgorętszy
spór wywołała postać księdza Mieczysława Malińskiego, który został tam opisany przez dra Marka Lasotę bardzo szczegółowo, spokojnie, na podstawie dokumen tów i bez żad nych ko men ta rzy.
Natychmiast na sali ujawniły się dwa
obozy. Jedni mówili: „No tak, zdrajca,
Judasz, człowiek bez sumienia i honoru!“, drudzy natomiast mówili: „To
wszystko jest nieprawda, bo to jest święty człowiek!“ Natychmiast pojawili się
też ludzi, którzy pytali o to, który z tych
obrazów jest prawdziwy. Czy ksiądz
Tomasz Terlikowski
Maliński ten wielki przyjaciel Papieża,
człowiek, który napisał bardzo wiele
książek, które pomogły ludziom się nawrócić, które sprawiły, że ludzie
się nawrócili, czy może jest to wieloletni współpracownik bezpieki,
który donosił na Wojtyłę, donosił na Wyszyńskiego i swoich kolegów
kurialistów? Myśmy dokładnie ten sam spektakl, tylko już w mediach
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obserwowali przy okazji ks. prof. Michała Czajkowskiego. Wracało nieustająco pytanie: czy ks. Czajkowski jest człowiekiem bardzo zasłużonym
dla dialogu polsko-żydowskiego, wybitnym biblistą i człowiekiem, który
potrafił w środku nocy przyjmować ludzi, aby pomóc im w załatwieniu
pewnych spraw duszpasterskich, czy też jest zdrajcą, Judaszem, kapusiem? Taki sam problem możemy zobaczyć przy okazji afery z ostatnich
dni. Został oskarżony lekarz, dokładnie nie wiemy, co z tego jest prawdą.
Prawdopodobnie prawdą jest korupcja. Nie wiemy, czy zabił, czy nie zabił. Nie mnie w tej chwili sądzić. Przy tej sytuacji też pojawiły się dwa
obrazy. Szpitalni kapelani mówili: łobuz, łotr, ale jeden z kapelanów, który razem z nim pracował w szpitalu MSWiA, mówił: „Człowiek bardzo
otwarty na religię, z którego twarzy promieniowało dobro". Który obraz
jest prawdziwy? To jest pytanie, który w tej sytuacji powinien zadawać
sobie każdy dziennikarz. Niestety dziennikarze często hołdują staremu
dziennikarskiemu hasłu: nie znam się na niczym, więc mówię o wszystkim. Myślę tu o interpretacji wypowiedzi ministra o doktorze G. Była
w niej mowa, że zachodzi podejrzenie, że dokonano morderstwa. Jednak
wszystkie serwisy informacyjne mówiły o tym, że jest morderstwo, nie
było już tego uwarunkowania. To jest typowe zachowanie dziennikarza.
Bardzo wielu ludzi, czytelników gazet, zadaje sobie od razu pytanie, który z tych obrazów jest prawdziwy, oraz który ma być mój. Oczywiście
przy tej okazji pojawiają się zaraz wyznawcy jednej teorii lub drugiej.
Obserwowałem, jak przy okazji promocji książki do dra Marka Lasoty
podchodzili ludzie i mówili, że jest to nieprawda, co Pan napisał - „Ale dlaczego Pan tak uważa? - Bo to nie może być prawda!“ Ja sam nie widziałem
tych dokumentów, więc nie wiem, co jest prawdą, a co nie, ale odnoszę
wrażenie, że nie dostrzegamy antropologicznej zasady, którą dawno temu
sformułował Marcin Luter, mówiąc, że człowiek jest jednocześnie świętym i grzesznikiem: simul iustus et peccator. Nam dziennikarzom jest bardzo trudno dostrzec tę rzeczywistość, że w człowieku, który był zdrajcą,
być może jest obecny również wymiar świętości, choć z innej perspektywy.
I to jest pierwsza refleksja związana z dyskutowaną dziś kwestią. Druga
jest trudniejsza, ponieważ jest to wymiar debaty publicznej, w której prawda, nigdy nie pełna, jakoś ograniczona, jest osiągalna, ale niekoniecznie
w mediach. Jednak o wiele istotniejszy jest ten wymiar stawania w prawdzie wobec siebie. Tu Ksiądz rozpoczął od Adama i Ewy, którzy mieli kłopot ze stanięciem w prawdzie wobec siebie, a my to też teraz widzimy,
przynajmniej takie można odnieść wrażenie, wokół siebie. Ten problem
ze stanięciem w prawdzie, powiedzenia sobie, że zgrzeszyłem i był upadek.
My tego jednak nie umiemy. Zaczynamy kluczyć, wyjaśniać, gmatwać.
Najgorsze jest to pierwsze kłamstwo, ten pierwszy krok na drodze
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zakłamania. Później dokonuje się coś, co ubecy nazywali lokalizacją, a co
można określić zdeformowaniem sumienia, a to się dokonuje w małych
krokach.
Podam przykład, związany z tym szpitalem, w którym nie wiem, co się
działo. Mam zaufanie do tego szpitala. Tam leży na oddziale kardiologicznym, wprawdzie nie na kardiochirurgii, moja babcia. Pamiętam, że mnie
najbardziej zgorszyło, czy też zaskoczyło w tej sprawie nie to, że znalazł się
lekarz, który zrobił coś złego, ponieważ w każdym zawodzie są tacy ludzie,
ale to, że dyrektor szpitala powiedział publicznie, że nie możemy odbierać
pacjentom prawa do wdzięczności. Jest oburzające - mówił - że dziennikarze mają pretensję do pana doktora, że ma w domu trzysta koniaków, pięćdziesiąt piór wiecznych i kilka tysięcy złotych. Ludzie mają prawo mu podziękować. Na pierwszy rzut oka to prawda, ale jeśli przyjmiemy tę zasadę, że mamy prawo do wdzięczności, to jeżeli mogę dać prezent po operacji, to dlaczego nie mogę go dać przed operacją. Przecież przyjęto mnie,
dobrze potraktowano, no to ja daję ten koniak czy pióro przed operacją.
Tylko teraz pojawia się pytanie, czy ktoś jest w stanie ocenić i czy istnieją
metody sprawdzenia, czy oni nie będą mnie traktować lepiej, kiedy ja wyraziłem tak swą wdzięczność. Wydaje mi się, że nie ma takiej metody, ponieważ to jest bardzo intymna relacja między pacjentem a lekarzem. A jeśli nie ma takiej metody, to wdzięczność może bardzo łatwo przekroczyć
granice korupcji, może się bardzo łatwo stać korupcją. Potem są kolejne
kroki. Ja nie twierdzę, że każdy musi je przejść, nie chcę powiedzieć, że
każdy je przechodzi, ale w atmosferze akceptacji dla takiego drobnego gestu łatwo jest zaakceptować to, że my kupujemy sobie wejście do szpitala.
Pewnie wszyscy jakoś to robimy, nie wszyscy może dajemy bombonierki,
ale np. zapisujemy się prywatnie do profesora na trzy czy cztery wizyty, aby
później być przyjętym do kliniki bez kolejki. Spotkałem się z taką sytuacją,
kiedy na salę, na której leżą cztery chore, wchodzi pielęgniarka i mówi:
"Proszę Pań, ja wiem, że Panie się mogą wstydzić o to zapytać, ale gdyby
któraś z Pań chciała mieć lepszą opiekę, to kosztuje ona 250 złotych za noc.
Muszą się Panie zgłosić do dyżurki szpitalnej, umówią się Panie z pielęgniarką, którą sobie Panie wybiorą, zapłacą jej i my ją odciążymy". Ja rozumiem sytuację pielęgniarek, które zarabiają niewiele i potrzebują dorobić,
ale to jest sytuacja, w które tolerujemy korupcję, bo tak najdelikatniej można to ująć. Tolerujemy fakt, że można sobie dodatkowo kupić usługę, nielegalnie kupić, bo to nie jest tak, że to przechodzi przez szpital.
Maciej Bednarkiewicz
Przechodzi. Jest na to przepis prawny.
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Tomasz Terlikowski
W takim razie dlaczego nie są wydawane kwity?
Maciej Bednarkiewicz
Są wydawane; jak pan chce, to szpital wyda kwit. Są przepisy na to.
Tomasz Terlikowski
Tam akurat było bez przepisów.
Maciej Bednarkiewicz
Przeprowadził Pan postępowanie i wydał Pan wyrok.
Tomasz Terlikowski
Ja nie wydałem wyroku, ja wyłącznie stawiam pytanie. No OK, wydałem
wyrok, taki mam zawód, że wydaję wyroki.
Maciej Bednarkiewicz
To nieszczęście.
Tomasz Terlikowski
To nie jest nieszczęście. Ja stawiam pytanie. Nie trzeba się z nim zgadzać, Panie Mecenasie. Pan mi mówi, że jest taki przepis, a ja Panu odpowiadam, że tych kwitów nie wydają, przynajmniej w tym szpitalu, w którym była moja żona.
Wracając do poprzedniej kwestii - ja nie wiem, czy lekarz z MSWiA jest
winien czy nie, to będzie oceniał sąd. Pierwszy krok do zaakceptowania drobnego zła rozpoczyna długi proces, który kończy się tym, że nie potrafimy mówić o pewnych rzeczach, że idziemy w zaparte. Wtedy bardzo istotnym elementem są ludzie, którzy są wokół nas, którzy są naszymi prawdziwymi przyjaciółmi. Na przykład, ludzie którzy otaczali ks. prof. Michała Czajkowskiego, którzy chcieli być jego przyjaciółmi, którzy nie chcieli razem z nim iść
w zaparte i mówić, że nic się nie wydarzyło, że to wszystko nie ma znaczenia.
Chcieli usiąść z nim, modlić się z nim, przez miesiąc, dwa miesiące, po to, żeby stopniowo, w bardzo trudnym procesie dochodził do wyznania jakiejś części swoich win i do jakiejś formy stopniowego nawracania się. Przyjacielem
nie jest ten, kto z nami zaprzecza, kto próbuje nas uniewinnić - to jest rola adwokata - przyjaciel ma próbować razem z nami dojść do jakiejś formy prawdy. Jedyną osobą, o która debatowaliśmy publicznie, która miała przyjaciół,
jest ksiądz Czajkowski. Pozostałe osoby miały doradców, obrońców, ale nie
miały przyjaciół, w najgłębszym wymiarze tego słowa. Nikt nie grzeszy w samotności. Przyjaciele są po to, aby razem się nawracać.
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Dyskusja
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Chciałam tu nawiązać do paru spraw. Pierwsza rzecz - oczywiście jako
nauczyciel akademicki nawiążę do tego, o czym mówił profesor Wiśniewski, czyli do ściągania. Oprę się na konkretnym przykładzie. Od paru lat
prowadzę zajęcia w dużej szkole niepublicznej poza Warszawą, nie jest to
istotne gdzie. Ostrzegano mnie, że na egzaminie pisemnym musi mi ktoś
pomagać pilnować studentów, gdyż strasznie ściągają. Na sali było ponad
sto osób, więc pozornie wydawało się to trudne. Na początku egzaminu
powiedziałam, że ściąganie uważam za świadectwo nieuczciwości i jeżeli
ktoś będzie ściągał w czasie egzaminu, to zabieram ściągę, wstawiam ocenę
niedostateczną, ale ponadto przekazuję listę tych osób do Dziekana i do
Rektora. Jeżeli zatem ktoś liczy tylko na ściąganie, to radzę wyjść. Dziesięć
osób wstało i wyszło. Byli uczciwi - wiadomo, jest drugi termin. Na tym
pierwszym egzaminie zebrałam 27 ściąg. Oczywiście te osoby dostały oceny niedostateczne, ich lista poszła do Rektora. Wiedzieli, czym ryzykują.
W następnym roku powiedziałam to samo, już nikt z sali nie wyszedł,
a z grupy ponad stuosobowej zabrałam tylko trzy ściągi. Również na podstawie treści prac widziałam zdecydowaną różnicę. Prace, często nieudolne, ale pisane były samodzielnie. Chodzi mi jednak o coś innego. Zasady
jeśli są uczciwie powiedziane, to są przyjmowane. Nikt ze studentów nie
miał do mnie pretensji, że takie zasady przedstawiłam i konsekwentnie ich
przestrzegałam.
Druga sprawa. W czasach mojej młodości były słowa, które gwarantowały prawdę. Jeżeli ktoś nie dawał wiary czyimś słowom, mówiło się - słowo honoru, tak było naprawdę - i wtedy wszyscy wierzyli. To samo z przysięgą i przyrzeczeniem. Mówił o tym Pan Mecenas, w kościele albo bożnicy przysięgało się na krzyż, na Torę. Po prostu pewnych rzeczy się nie robiło. Można było oczywiście trzymać nogę na szparze, ale oczywiście sam
zainteresowany wiedział, że kłamie. Dzisiaj to jest groźne, że tych słów czy
tych sformułowań nie ma lub są zapominane. Choć może nie jest jeszcze
za późno, aby do nich wrócić.
Podam przykład, który pochodzi z moich doświadczeń uniwersyteckich. Prowadziłam praktyki terenowe. Podczas ich trwania jedna z grup
studenckich zachowywała się wysoce niewłaściwie. Rozmawiałam z każdym z osobna i mówiłam im, że grożą im poważne konsekwencje, łącznie
z komisją dyscyplinarną, chyba że obiecają mi, dadzą mi słowo honoru, że
nigdy się to nie powtórzy, nigdy w całym ich przyszłym życiu. Uzyskałam
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taką obietnicę. To był drugi rok, obserwowałam ich do piątego roku.
W ciągu tych pięciu lat nie miałam najmniejszych zastrzeżeń w stosunku
do ich postępowania. Oczywiście nie wiem, jak dalej, ale mam nadzieję, że
dane mi słowo nie zostało całkiem zapomniane.
Jeszcze nawiążę do tego, o czym mówił Pan Mecenas, że kłamstwo ma
miejsce wówczas, kiedy jest zadane pytanie. Bardzo ważne jest, szczególnie
w relacjach z dziećmi, jaka jest forma pytania. Jeżeli pytanie powiedziane
jest ostrym tonem, to młody człowiek ze strachu może skłamać. Sama jako dziecko byłam ogromnie nieśmiała. Jeżeli spytano mnie stanowczo:
„Zrobiłaś to?!“, to kłamałam ze strachu. Był to ogromny problem moich lat
dziecinnych i młodych. Wyszłam z tego dopiero, kiedy okrzepłam psychicznie. Trzeba stworzyć w domu i rodzinie taki klimat, aby dziecko nie
bało się powiedzieć prawdy. My często winimy tylko dzieci za ich kłamstwa i mówienia „półprawd“, a często przyczyną jest forma naszych pytań,
zbyt ostrych, agresywnych.
Krzysztof Łoskot
Ponieważ jesteśmy na uczelni, to powiem o ściąganiu. Byłem i studentem, i dydaktykiem, i pracownikiem i pracodawcą. Jako student strasznie
denerwowałem się, kiedy wykładowca był zbyt tolerancyjny na egzaminie,
gdyż czułem, że my studenci mamy wtedy niejednakowe szanse. Gdy się
do czegoś przygotowałem, lepiej czy gorzej, chciałem być rzetelnie oceniony, a ktoś się nie przygotował, a potem miał te same szanse zdania egzaminu. Jako pracownik miałem kilka razy prośbę od szefów, że potrzebują pracowników z naszej branży. Nigdy nie polecałem kolegów, którzy permanentnie ściągali w czasie studiów. Ci koledzy pewnie nie zdają sobie sprawy, że ciągnie się za nimi taka opinia, która utrudnia im funkcjonowanie.
Później jako dydaktyk pamiętałem o tym i reagowałem ostro na próby ściągania. Uważałem, że jestem to winny tym dobrym studentom.
Jako pracodawca ceniłem sobie ludzi, którzy skończyli dobrze jakiekolwiek studia, bo wiedziałem, że także w mojej branży będzie również łatwo
ich nauczyć. Mówił o tym profesor Wiśniewski. Jeśli ktoś zdał kilkadziesiąt
egzaminów na czas, to w pracy będzie również zdyscyplinowany i podatny
na douczanie się.
W Dekalogu przykazanie o kłamaniu brzmi: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Czyli to nie jest takie bezwzględne przykazanie: nie kłam. Rozumiem tęsknotę wymiaru sprawiedliwości za bezwzględną prawdą. Jednak my w życiu często jesteśmy jakoś poplątani i musimy wybierać, czy powiemy prawdę czy nie. Dam przykład. Prowadzimy
z żoną spotkania dla narzeczonych i kiedyś mieliśmy ostrą dyskusję z księdzem, z którym współpracujemy. On wtedy powiedział, że jeśli zaistnieje
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w małżeństwie tak zwana zdrada małżeńska, to nie ma bezwzględnego obowiązku poinformowania o tym współmałżonka. My uważaliśmy, że taki
obowiązek jest, bo tak sobie ustaliliśmy z żoną, że gdyby zdarzyło się coś takiego u nas, to sobie powiemy, tak jak mówimy sobie wszystko w sprawach
zdrowia i innych. Chcemy sobie ufać w każdym najdrobniejszym kawałku.
Natomiast ksiądz, zgodnie z wytycznymi Kościoła, któremu ufamy, powiedział, że jeżeli ktoś żałuje, wyspowiadał się, to sam musi ocenić sytuację
w domu i nie musi koniecznie powiedzieć o zdradzie, ponieważ są inne dobra, ważniejsze niż prawda. Dobrem tym jest na przykład małżeństwo, są
dzieci itp. Jeśli wyczuwamy, że sytuacja jest na tyle nerwowa w domu, że
powiedzenie prawdy spowoduje przelanie czary goryczy i zagrozi trwałości
małżeństwa, to nie powinniśmy o tym mówić. Uznaliśmy te racje i dlatego
chciałem postawić tezę o nie bezwzględnej wartości prawdy. W życiu idziemy jakby drogą między dwoma koleinami i wybieramy sobie na tej drodze
kurs raz bliżej prawego, a raz bliżej lewego płotu. Ten prawy to taka idealistyczna, heroiczna postawa, którą Kościół honoruje mianem świętości, czyli
takiego przodownika pracy moralnej. Natomiast ten lewy kurs to jest takie
minimum, dzięki któremu jeszcze jesteśmy na tej drodze. Musimy nieraz
wybierać, czy mówimy bezwzględną prawdę, czy też nie. Bywają większe
dobra od prawdy.
ks. Adam Zelga
Może od prawdy ważniejsze jest dobro. W przytoczonej sytuacji trzeba
wyważyć, czy druga strona da radę to znieść. Czy zawiedzenie ufności, jaka między nimi była, nie złamie tamtej drugiej osoby. Przypomina to sytuację, o której chciałem powiedzieć. Kiedy umierał mój ojciec i poszedł do
urologa, ten obcesowo oznajmił mu: „Podejrzewam raka prostaty”. Czy
trzeba mówić bezwzględną prawdę, która pozbawia nadziei drugiego człowieka?
Tomasz Umiński
Dwie sprawy chciałbym poruszyć. Pierwsza to jest prawda w życiu publicznym. Notorycznie mamy do czynienia z zastrzeżeniami, jakim prawem ktoś ujawnia prawdę o rzeczach złych. Wygląda tak, jakby to wymagało uzasadnienia, dowodu, tak jak w procesie kryminalnym. Na prokuratorze spoczywa obowiązek udowodnienia winy, ale nie wówczas, kiedy
ktoś ma być ministrem czy inną postacią zaufania publicznego. Prawda
w życiu publicznym nie musi być uzasadniana, natomiast niemówienie
prawdy powinno być uzasadnione.
Druga sprawa, o której chciałem powiedzieć i która nigdy nie zostanie
rozstrzygnięta, to mówienie, czy niemówienie prawdy terminalnie
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chorym. W tej sprawie nie zgadzam się z Księdzem Adamem. Nie można
człowiekowi zagrożonemu śmiercią odmawiać prawdy o tym, że czeka go
spotkanie z Panem Bogiem i ze wszystkimi bliskimi, którzy z tego świata
odeszli. Ten sposób niemówienia terminalnie chorym, że ich godziny są
policzone, jest bardzo rozpowszechniony. Nie potępiając ludzi, którzy tak
postępuję, wiem jedno. Gdyby mnie ktoś czegoś takiego nie powiedział,
odebrałby mi możliwość świadomego zbliżania się do spotkania z Panem
i możność swobodnego załatwienia spraw na tym świecie. Ustawiłby się
w pozycji władcy nade mną, władcy, który za mnie decyduje, do czego ja
mam prawo, a do czego nie. Uważam, że mam prawo do tej wiedzy,
zwłaszcza że dla ludzi głęboko wierzących to nie jest prawda, która miałaby człowieka załamywać.
Bogdan Motelski
Pewien profesor medycyny powiedział mojej babci po badaniach, że jej
śmierć jest kwestią paru godzin. Moja babcia żyła jeszcze siedem lat.
Współczuję lekarzom, że są stawiani w takich sytuacjach. Mają obowiązek
powiedzieć, jeśli nie choremu, to jego rodzinie. A przecież mogą się mylić.
Drugi przykład adresuję do obecnych na sali nauczycieli akademickich.
W czasie studiów mówiono nam, że studiuje się nie tylko po to, aby zdobyć
wiedzę, ale po to, aby ją umieć wykorzystać. Miałem parę egzaminów takich,
na których wymagano wykorzystania wiedzy dla zrobienia tzw. projektu. Na
takich egzaminach posiadanie ściągawek byłoby całkowicie bezużyteczne.
Trzecia sprawa dotyczy kłamstwa. Jeżeli kłamię, to sam świadomie wobec siebie. Ja wiem, że kłamię. Jeżeli kłamię, to sam obniżam szacunek wobec siebie.
Urszula Kossowska-Cezak
Czy istnieje kłamstwo bez świadomości, że jest kłamstwem? Przykładem takiego kłamstwa mogą być fantastyczne opowieści notorycznych blagierów. Można powiedzieć, że są takie mało ważne, bo w zasadzie nikomu
innemu nie szkodzą, poza samym blagierem. W gronie znajomych mamy
osobę, która mówiąc delikatnie fantazjuje i koloryzuje. Dla niej każde banalne wydarzenie nosi znamię przygody. O tych samych wydarzeniach potrafi opowiadać podając różny czas i różne szczegóły, wzajemnie sprzeczne. Doszła już nawet do tego, że opowiedziała mi moją historię, przedstawiając ją jako własne przeżycie, które ze względu na fakty absolutnie nie
mogło jej się przydarzyć. I co się dzieje… ona z całym przekonaniem i żarliwością wierzy w to co mówi. Tyle tylko, że jest to w istocie kłamstwo,
które ma służyć dowartościowaniu i kreowaniu się na osobę interesującą.
Jednak w efekcie staje się niewiarygodna.
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Jan Bury
Przyjechałem z Podkarpacia, gdzie kieruję fundacją pomocy młodzieży
im. Jana Pawła II „Wzrastanie”. Prowadzimy 12 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Obecnie z naszych podopiecznych mamy na tej Uczelni
trzech studentów. Chciałbym zacytować fragment listu św. Pawła do Koryntian. Święty Paweł, mówiąc o członkach Kościoła daje nam wyraźną
wskazówkę: „Starajcie się o większe dary, a ja Wam wskażę drogę jeszcze
doskonalszą…” [1 Kor 13.1]. Tą drogą jest „Hymn o miłości”, powszechnie znany. W życiu najważniejsza jest miłość. Ona może nas uzbroić
i przygotować na wszelkie trudności. Bez miłości nie ma mowy o wychowywaniu młodego pokolenia. Bez miłości społeczeństwo jest zgrają wilków.
Maciej Bednarkiewicz
Moja wypowiedź będzie miała charakter krytyczny w stosunku do wypowiedzi Redaktora Terlikowskiego. Dlatego Ksiądz Adam zaczynał od
słynnej sceny w raju, aby zasugerować, że wtedy, kiedy toczy się jakiekolwiek postępowanie, to muszą być zachowane elementarne zasady procedury dochodzenia do prawdy. Jeśli prawda jest nieznana lub jest wątpliwa, to
o niej można mówić tylko wtedy, kiedy przy zachowaniu odpowiednich
procedur do niej się dojdzie. Do tych procedur należy przede wszystkim
możliwość, tak jak Pan Bóg uczynił w stosunku do Adama, postawienia zarzutu - zdefiniowania, na czym ma polegać zło, a potem trzeba zadać pytanie obwinionemu i sprawdzić jego obronę i dokonać postępowania dowodowego.
We wszystkich publikacjach prasowych, które dotyczyły ogromnie bolesnego problemu dla naszego społeczeństwa („sprawa Wielgusa“
przyp. red.), czytałem tylko - wyścig w przymiotnikach. Jeżeli ktoś w prasie
pisze, że ta czy inna osoba łże, to mnie się wydaje, że powinien oddać pieniądze, które wziął za to, żeby to napisać. Żaden redaktor, żadna gazeta nie
ma prawa do dokonywania oceny wtedy, kiedy zachowanie nie ma cech
przestępstwa. Nie ma prawa. Nikt nie walczył o to, aby stworzyć odpowiednią płaszczyznę do rozstrzygania tych problemów, tylko te problemy zostały rozstrzygnięte przez media, a potem był już tylko wyścig przymiotników.
Dzisiaj, mówiąc o książce, Pan Redaktor cytował zdania, które pojawiły
się w czasie jej promocji, zawierające określenia: zdrajca, Judasz, kapuś.
Moim zdaniem, zanim nie rozstrzygnie tego odpowiedni, powołany do tego organ, nie zostanie sformułowany zarzut, nikt nie ma prawa ani książki
pisać, ani formułować tezy, że ktoś był współpracownikiem, albo nim nie
był. Dziś mówimy o jednej części społeczeństwa, a jutro o następnej i jeżeli nie ustalimy reguł, według których dochodzimy do prawdy, to czeka
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nas spirala, z której się nie podniesiemy. Warto przypomnieć, że w starej
Sparcie była taka zasada, że nawet jak człowieka złapano na gorącym
uczynku, to tak długo nie wydawano wyroku, aż znalazł się chociaż jeden
człowiek, który wstał i w obronie jego powiedział chociaż jedno zdanie.
Tomasz Terlikowski
Rzeczywiście powiedziałem w pewnym momencie, że arcybiskup Wielgus łże. Publicznie to powiedziałem, ale nie napisałem tego i nie wziąłem
za to pieniędzy.
Pan Mecenas mówił o sądzie, o wydaniu wyroku w sądzie, natomiast
gdybyśmy chcieli w mediach pisać tylko o rzeczach, które osądził sąd, to
nie byłoby choćby afery Rywina. Otóż rolą dziennikarzy jest opisywanie
rzeczywistości, informowanie o niej i ocena tej rzeczywistości. Równocześnie każda informacja zawiera elementy interpretacji. Nie istnieje czysta
informacja. Interpretacją jest umiejscowienie tej informacji na stronie, interpretacją może być również tytuł.
Nie zgodzę się ze zdaniem Pana Mecenasa, że w bolesnej dla nas sprawie arcybiskupa Wielgusa słychać było tylko jeden głos. Od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o przeszłości, głosy mówiące: „Wyjaśnijmy tę sprawę do końca” były, choć niestety były słabo słyszalne. Większość mówiła o szmatławcach, gadzinówkach, o rzucaniu kalumnii na arcybiskupa. Te słowa padały z ust bardzo zacnych osób. Dopiero później
szala zaczęła się przechylać na inną stronę. Chciałem zaznaczyć, że nikt nie
wydał wyroku, zostały ujawnione tylko pewne dokumenty i na ich podstawie każdy mógł sobie sam wyrobić zdanie. Taka jest rola dziennikarza ujawnianie dokumentów. Decyzję o tym, że arcybiskup nie będzie metropolitą warszawskim, podjął on sam w porozumieniu z Ojcem Świętym.
Zdanie, że dziennikarz ma się posługiwać kategoriami prawa karnego, powoływać obrońcę, oskarżonego, że ma powołać radę przysięgłych i dopiero potem opisać rzeczywistość, jest trudne do przyjęcia.
ks. Adam Zelga
Obawiałem się, że dyskusja będzie zmierzać w tym kierunku, nawet na
początku chciałem prosić, aby nie poruszać tego tematu. Podsumowując
go chcę powiedzieć: mam głębokie przekonanie, że Pan Bóg do tego dopuścił i że dzięki temu wiele kart Kościoła Katolickiego nigdy nie zostałyby
poznanych, gdyż Polacy nie dbają o swoją historię, również o jej piękno.
Ksiądz Prymas przysłał mi prośbę o wypełnienie ankiety o moich relacjach ze Służbą Bezpieczeństwa. Dzięki Panu Bogu, nie miałem nigdy
z nią żadnych relacji, bo nie wiem, jakbym się zachował. Jestem gadułą, jestem naiwny, może by wyciągnęli ze mnie coś, nie wiem. Zacząłem się
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wtedy zastanawiać nad moją relacją z Kościołem w ogóle, nad tym, jak się
zachowywałem wtedy, co robiłem i muszę powiedzieć, że odkryłem sam
siebie. Swoją prostą wierność w jakimś tam wymiarze.
To, co się stało w Katedrze, to był klasyczny grecki dramat, z jednością czasu, miejsca i akcji, coś wstrząsającego. Cały świat został poruszony. Grecka
tragedia działa się na naszych oczach. Jeżeli Pan Bóg dopuszcza zło, to jest to
wielka szansa dla nas wszystkich, aby się nawrócić. Wielkie zło jest powodem
do stawiania sobie pytania o moje własne nawrócenie, w kontekście Wielkiego Postu. Ktoś mi napisał e-maila po tych wszystkich wydarzeniach: „Pamiętaj, iż w wielu swoich częściach Kościół składa się z nawróconych potworów”.
Któryś z księży, który miał bogatą kartę współpracy, zdziwił się: „To ja byłem
taki okropny?” Kiedy człowiek staje w konfrontacji z prawdą o sobie, to ma
ogromną szansę na powstanie i świętość. Gdy przeczyta swoje dokumenty,
o których dawno zapomniał, to ma wielką szansę głębokiego nawrócenia.
A jeżeli jest to człowiek o głębokiej mądrości, o głębokim intelekcie i duchowości, to mogą powstać wspaniałe mistyczne opisy relacji z Panem Bogiem.
Tomasz Umiński
Chciałem tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę, że wśród dziesiątek, setek tysięcy wspaniałych ludzi Kościoła znalazło się kilku innych.
Inna sprawa, którą chciałem poruszyć, to obecne nawoływanie do zachowywania odpowiednich procedur. Otóż niewątpliwie w procesie kryminalnym należy je zachowywać, ale nawoływanie do nich jak do czegoś
istotnego zawsze i wszędzie jest niezwykle ryzykowne. Mamy od roku niepowtarzalną szansę oczyszczenia Polski z całego brudu, który się przechował z PRL-u prawie nienaruszony, przez te ostatnie kilkanaście lat. Niestety panują często opinie, że należy zachowywać procedury, które przecież
trwają wiele, wiele lat. Procedury są rzeczami dobrymi, ale w tej chwili
wszyscy wrogowie oczyszczenia Polski operują wyłącznie argumentem
o zachowanie procedur. Więc nie powinno się ich deifikować.
Krzysztof Łoskot
Skojarzyła mi się jedna rzecz. Święty Piotr myślał, że tak kocha Chrystusa, że wszystko dla niego zrobi. Kiedy trzy razy się Go zaparł, zanim kur
zapiał, sam zrozumiał, że jest słaby. Stanął w prawdzie wobec siebie. Myślę, że dzięki temu wydarzeniu stał się również lepszym propagatorem
Chrystusa.
Adam Bartosiewicz
W Katedrze warszawskiej 7 stycznia ludzie tam zgromadzeni mieli co
najmniej dwie różne wizje prawdy. Podobnie media. Jeżeli jednak ktoś
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chce w tej sprawie wyrobić sobie obiektywne i konkretne zdanie, to musi
sięgnąć po gazety z różnych opcji. Mamy prawo wyboru. Możemy włączyć
inną stację radiową, inny kanał telewizyjny, wziąć inną gazetę i sprawdzić,
jak sprawa jest tam pokazywana. Pan Mecenas wspomniał, że stwierdzenie
nieprawdy w sprawie sądowej jest wówczas, kiedy prokurator w sądzie
udowodni, że ktoś skłamał. W teologii moralnej kłamstwo jest wtedy, kiedy człowiek podjął decyzję o tym, że skłamie, a nie dopiero wtedy, kiedy
zaistniał fakt kłamstwa. Kościół stawia pytanie: dlaczego człowiek tak zrobił, w imię jakich racji? Jaka była intencja tego czynu? Może motywacją była słynna jezuicka sentencja: Ad maiorem Dei gloriam, która w tym przypadku jest odpowiednikiem sentencji „Cel uświęca środki“? Każdy w sumieniu musi odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego kłamie?
Humanistyka chrześcijańska podpowiada nam, że na czyny ludzkie,
w tym na ich intencje, trzeba spojrzeć z perspektywy miłości. Benedykt
XVI zawsze słynął z celnych i krótkich definicji różnych kwestii teologicznych. Jego zdaniem miłość równa się prawda plus sprawiedliwość.
Andrzej Dowgiałło
Po czterdziestu pięciu latach czytania gazet w PRL-u przeżywam nieustanną radość, że istnieje wolna prasa i inne wolne media, mimo że czasem może sobie zbyt pohulają, czasem może są nieodpowiedzialne, ale samo istnienie ich to wielka sprawa.
Ewa Bednarkiewicz
Każdy człowiek, a nawet dziecko, ma prawo do informacji, ale opartej na prawdzie. Umiar i dyscyplina w posługiwaniu się środkami masowego przekazu jest sprawą pierwszorzędną, media są bowiem czwartą władzą.
Nawiązując do mojej poprzedniej wypowiedzi uważam, że media bardzo często
drastycznie przekraczają zasadę umiaru
i zdyscyplinowania w przekazywaniu faktów, utarło się już nawet określenie „fakty medialne“. Na protest zainteresowanych osób lub instytucji pomówionych
fałszywie ukazuje się czasem na dziesiątej
stronie gazety „sprostowanie“ drobnym
dru kiem prze pra sza ją ce za in te re so wa nych i czy tel ni ków za wpro wa dza nie
Ewa Bednarkiewicz
w błąd.
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Chcemy jak najbardziej, aby lustracja się odbyła, ale aby była przeprowadzona w sposób sprawiedliwy, to znaczy, aby nie nazywać agentami każdego
kto miał założoną teczkę „TW“. W ujawnianiu zawartości teczek powinno
chodzić tylko o dochodzenie do prawdy poprzez wiarygodne dokumenty /bywają powkładane fałszywe - tak było w przypadku znanej dziennikarki Pani
Ewy Milewskiej, co ujawnił Sąd Lustracyjny uniewinniając ją!/. No i kto ma
to rozstrzygać, przecież nie młodzi dziennikarze, którzy nie mają pojęcia
o tamtych czasach i metodach reżimu komunistycznego wtedy stosowanych.
Tomasz Terlikowski
Gdyby się trzymać Pani wniosków, to nie można by uprawiać historii.
Historycy zajmują się przeszłością, której nie pamiętają.
Jest jeszcze jedna sprawa. Często padało tutaj zdanie, że jest prawda
i człowiek ma świadomość, że kłamie. Odnoszę wrażenie, że człowiek,
który wchodzi na drogę kłamstwa, traci świadomość tego, że kłamie. Następuje coś, co w teologii moralnej nazywa się deformacją sumienia i nie
jesteśmy sobie tego w stanie uświadomić. W tym momencie nie jest ważny sąd, który jest omylny. Ważni są przyjaciele, dokumenty położone przed
tą osobą, pozwalające dojść jej do prawdy.
Pan Krzysztof Łoskot mówił o zdradzie małżeńskiej, czy przyznać się
przed żoną. Problem, moim zdaniem, polega na tym, czy przyznać się
przed sobą samym, że ja zrobiłem coś złego i uświadomić sobie, do czego
skłaniają mnie osoby, które mi towarzyszą? Czy przypadkiem nie do samousprawiedliwienia? To samo można odnieść do przeszłości, do trudnej
przeszłości komunistycznej i do trudnej teraźniejszości ludzi, którzy czasem zdradzają żony, bo mają dużo pokus, albo decydują się na nieodpowiednią pracę. W mówieniu o prawdzie najważniejsze jest nie pozwolić,
żeby moje sumienie zostało zafałszowane, ale też nie pozwolić, aby dokonywane wybory były bez miłości. Ksiądz mówiąc o swoim ojcu nie tyle
mówił o prawdzie, ile o formie, w której ta prawda została przekazana. Forma mogła być lepiej dobrana.
Jest też problem metod działania. Kiedy ktoś mocno zaprzecza, trzeba
użyć równie mocnych narzędzi, aby mu uświadomić kłamstwo, zdradę
małżeńską i krzywdę, jaką wyrządził żonie i dzieciom. Jeżeli są to sytuacje
jednostkowe, trzeba to robić jednostkowo. Jeżeli są to natomiast grzechy
publiczne, należy o nich mówić publicznie.
Andrzej Skoczek
Kiedyś przeczytałem takie zdanie: „Najważniejsze to być rzetelnym wobec samego siebie.“ A odnosząc się do drugiej części tematu naszego spotkania - do kłamstwa, bo jest ono widoczne już u małych dzieci, które chcą
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uzyskać jakąś korzyść albo uniknąć kary. To mamy zapisane w genach, było ono potrzebne do przetrwania i rywalizacji.
Bogdan Motelski
Pan Mecenas mówił, że zmniejszona została sankcja karna za krzywoprzysięstwo i że jest prawie nie realizowana. To bardzo źle. Myślę, że gdyby ta sankcja była mała, ale była realizowana to spełniłaby swoją rolę. Kiedyś były tak zwane pyskówki. Ludziom zależało na tym, aby dojść do prawdy, aby oczyścić swoje imię. Te przepisy nie zostały chyba uchylone, one
są po prostu nieużywane. Gdyby były używane, to osoby publiczne i wielu dziennikarzy nie wychodziłoby z sądu.
Marian Wiśniewski
Chciałem podnieść pewien problem. W zdarzeniach publicznych nie
potrafimy nagradzać tych, którzy mówią prawdę w sytuacji, kiedy to jest
dla nich bardzo niewygodne, a zatem przyznają się do swoich błędów.
Wrócę do kilku spraw dyscyplinarnych ze studentami. Jak już mówiłem,
paradoksalna czy absurdalna sytuacja polegała na tym, że komisja „wyrywała się“ aby wyciągnąć rękę do studenta, a student z wielką godnością mówił, że ściągał. Zatem komisja nie była w stanie zmierzyć się tym problemem, o którym mówiłem. Denerwowało mnie, kiedy jako dziekan dostawałem pytanie od komisji, czy to jest dobry czy zły student? Odpowiadałem: a co to ma do rzeczy? Gdy będzie to zły student, to co? A gdy dobry,
to co? Oceniajmy postawę studenta, który zachował się godnie. Zasługuje
na karę, ale na miłosierną karę. Nie ma znaczenia, jakie ma stopnie. Starajmy się nagradzać postawy.
Kolejna sprawa. Jest oczywiście dobrze, gdy uczciwość jest „uprawiana“
i kiedy jest ważnym i wartościowym dobrem. Ważne jest jednak też to, aby
uświadomić sobie i innym, że uczciwość jest dobrą inwestycją. W końcu lat
90. robiono ankietę wśród pracodawców o tym, jakie cechy cenią wśród absolwentów. Taka sama ankieta była robiona również wśród studentów
ostatnich lat. To były ankiety zamknięte. Była tam lista cech i trzeba było
podać hierarchię. Studenci na pierwszym miejscu wymieniali kreatywność,
przedsiębiorczość, inwencję, wiedzę i inne, podczas gdy u pracodawców
były te same cechy, ale inaczej ustawione. Na pierwszym miejscu była
uczciwość. To jest oczywiste, że pracodawca najbardziej boi się krętacza,
gdyż krętacz jest w stanie wyrządzić największe szkody w instytucji. Niezrozumiałe były dla mnie wyniki ankiety studenckiej, dlaczego oni nie wymienili uczciwości. Nie są widać świadomi, że wykreowanie wizerunku
kształcenia ludzi uczciwych jest świetną inwestycją w logo każdej instytucji i w przyszłość każdego studenta.
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Na koniec - trochę wychodząc poza ramy szkoły wyższej. Stwierdzaliśmy tutaj wielokrotnie, że prawda jest wartością samą w sobie. Dobro jest
również tą wartością. Padła teza, że można skłamać, kiedy to jest dobre. To
jest oczywiście bardzo śliskie. Przekonało mnie wypowiedziane tu zdanie,
że można rozdzielić prawdę w relacjach publicznych i prywatnych. W relacjach prywatnych prymat dobra nad prawdą może być silniejszy, bo jest
to sfera, w której relacja ta jest pod większą kontrolą. W sferze publicznej
natomiast relacje te powinny być odwrócone, bo prawda jest wartością
wyższą w stosunku do dobra.
Anna Łoskot
Nawiążę do trudnej sytuacji Świętego Piotra, kiedy wyparł się Chrystusa. Chrystus nie musiał się go pytać, czy skłamał. On wiedział. My też wychowując nasze dzieci powinniśmy sami żyć prawdą i dawać przykład, aby
wiedziały, kiedy robią dobrze, a kiedy źle. Nie przyciskać ich do muru, aby
wykazywać, że postąpiły źle, aby nie zmuszać do kłamstwa.
ks. Adam Zelga
Na zakończenie spotkania należy życzyć wszystkim: „bądźcie miłosierni jak miłosierny jest Ojciec wasz niebieski“ oraz „niech wasza mowa będzie tak - tak, nie - nie a co nadto jest, od złego pochodzi“. Bułat Okudżawa napisał kiedyś taką balladę: „Pierwsze kłamstwo - myślisz, ech, zażartował ktoś, drugie kłamstwo - gorzki śmiech, śmiechu nigdy dość, a to trzecie, gdy już przejdzie przez Twój próg, głębiej rani cię niż na wojnie wróg“.

Spisał z nagrania Adam Bartosiewicz
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Co dziś dla nas znaczy
„dzień święty święcić?“
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Cytaty
Jan Paweł II. Dzień Święty. Anioł Pański, 12 lipca 1998 - Lorenzago
di Cadore
Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju w zakończeniu opowieści o tygodniu
stworzenia - opowieści głęboko religijnej, a zarazem niezwykle poetyckiej
- stwierdza, że Bóg „odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie“
i „pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym“ (Rdz 2, 2-3).
Biblijny „szabat“ jest związany z tą tajemnicą odpoczynku Boga. Jeśli my
chrześcijanie obchodzimy dzień Pański w niedzielę, to dlatego że w tym
dniu nastąpiło zmartwychwstanie Chrystusa, które jest wypełnieniem
pierwszego stworzenia i początkiem „nowego stworzenia“. W Chrystusie
zmartwychwstałym w pełni urzeczywistnia się „odpoczynek“ Boga.
Poprzez obraz Boga, który odpoczywa, Biblia chce nam ukazać, że
Stwórca z radością i zadowoleniem przyglądał się dziełu swoich rąk.
W "siódmym dniu" Bóg kieruje ku człowiekowi i światu spojrzenie pełne
podziwu i miłości, a te uczucia znajdują później potwierdzenie w historii
zbawienia, kiedy Stwórca - zwłaszcza w czasie wyjścia z Egiptu - staje się
zbawcą swojego ludu.
Niedziela wzywa chrześcijanina, aby dostrzegł to pełne radości spojrzenie Boga i odczuł niejako, że ono go ogarnia i osłania. W obecnej epoce
zdominowanej przez technikę istnieje zagrożenie, że nasze życie będzie się
stawać coraz bardziej anonimowe i podporządkowane procesom produkcyjnym. Człowiek może w ten sposób stracić zdolność radowania się pięknem stworzenia, a bardziej jeszcze odczytywania w nim odblasku oblicza
Bożego. Chrześcijanie w każdą niedzielę przestają pracować nie tylko po
to, aby zażyć zasłużonego wypoczynku, ale przede wszystkim po to, aby
cieszyć się dziełem Boga Stwórcy i Odkupiciela. To świętowanie staje się
źródłem radości i nadziei, które nadają nowy smak codziennemu życiu i są
niezbędnym lekarstwem na grożącą nieraz nudę, brak poczucia sensu czy
rozpacz.
Jan Paweł II . List Apostolski Dies Domini
Eucharystia niedzielna, która wiąże się z obowiązkiem uczestnictwa całej wspólnoty i odznacza szczególnie uroczystym charakterem, właśnie dlatego że jest sprawowana w "dniu, w którym Chrystus zwyciężył śmierć
i dał nam udział w życiu wiecznym" 44, ukazuje szczególnie wyraziście
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swój wymiar eklezjalny i jawi się jako pierwowzór innych liturgii eucharystycznych. Każda wspólnota, gromadząc wszystkich swoich członków na
„łamaniu chleba“, uświadamia sobie, że jest miejscem, w którym urzeczywistnia się konkretnie tajemnica Kościoła.
Dzisiaj, podobnie jak w pierwszych heroicznych wiekach Kościoła,
w wielu regionach znów powstają sytuacje utrudniające licznym chrześcijanom życie zgodne z wiarą. Otoczenie jest czasem otwarcie nieprzyjazne,
a częściej jeszcze obojętne i głuche na orędzie Ewangelii. Człowiek wierzący, jeśli nie chce ulec naciskowi środowiska, musi znajdować oparcie
w chrześcijańskiej wspólnocie. Jest zatem konieczne, aby sobie uświadomił, jak kluczowe znaczenie dla jego życia wiary ma zgromadzenie niedzielne, podczas którego razem z braćmi świętuje Paschę Chrystusa w sakramencie Nowego Przymierza.
Choć udział w Eucharystii jest sercem niedzieli, nie należy rozumieć,
że na tym wyczerpuje się obowiązek "świętowania" tego dnia. Dzień Pański jest bowiem dobrze przeżyty, jeżeli cały jest przeniknięty wdzięczną
i czynną pamięcią o zbawczych dziełach Boga. Dlatego uczniowie Chrystusa powinni się starać, aby także inne wydarzenia dnia, nie mające charakteru liturgicznego - spotkania w gronie rodziny czy przyjaciół, różne
formy rozrywki - odznaczały się pewnym stylem, który pomaga wyrażać
pośród zwyczajnego życia pokój i radość Zmartwychwstałego. Na przykład nawet zwykłe spotkanie rodziców i dzieci może stać się sposobnością
nie tylko do wzajemnego otwarcia się na siebie i do dialogu, ale także do
wspólnej, głębszej refleksji, która pozwala wprowadzić pewne elementy
formacyjne.
J. Salij Praca nad wiarą. Dzień święty święcić
Najistotniejszym elementem świętowania niedzielnego jest, rzecz jasna,
uczestnictwo we Mszy Świętej. Dlaczego Kościół przywiązuje tak wielką
wagę do tego, aby niedzielna Msza zgromadziła możliwie wszystkich katolików? Bo uobecnia się wówczas realnie ta niepojęta Miłość, jaka się dokonała na Krzyżu, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przychodząc na Mszę,
możemy się cali - razem z naszymi aktualnymi problemami, radościami
i kłopotami - w tej Miłości zanurzyć, odnowić i umocnić. Co więcej, możemy wówczas nakarmić się Ciałem Pańskim.
Wystarczy to sobie uprzytomnić, ażeby zobaczyć, jak bardzo nie mają
racji ci katolicy, którzy mówią: „ja wolę pomodlić się prywatnie, taka modlitwa więcej mi daje“. Modlitwę prywatną Kościół zawsze popierał i do
niej zachęcał, ale Msza Święta jest przecież czymś nieskończenie więcej niż
modlitwą, jest uobecnieniem Najświętszej Ofiary Chrystusa. Zresztą
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proste doświadczenie dowodzi, że zaniedbanie się w coniedzielnej Mszy
Świętej nieuchronnie powoduje oddalanie się od wiary.
Odpoczynek fizyczny i duchowy oraz szczególna pamięć o ludziach
ubogich i potrzebujących to dwa dodatkowe elementy niedzielnego świętowania. Pracę w niedzielę winno się ograniczyć tylko do tego, co konieczne - ażeby móc więcej czasu poświęcić rodzinie, pójść na dłuższy spacer
z dziećmi, odwiedzić starą ciotkę czy znajomego w szpitalu, przeczytać jakiś tekst religijny lub odrobić zaniedbania korespondencyjne.

Prowadzący konwersatorium XIV:
od lewej ks. Adam Zelga, Andrzej Ciepiela, Jan Maria Jackowski,
Agnieszka Jackowska (zasłonięta) oraz Irena i Maxymilian Byliccy
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Konwersatorium XIV (17. 03. 2007)

„Co dziś dla nas znaczy >>dzień święty święcić<<”?
Prowadzący: ks. Adam Zelga, proboszcz parafii im. bł. Edmunda Bojanowskiego, wprowadzenie do dyskusji: Irena Bylicka, ekonomista, rolnik
i Maxymilian Bylicki, menadżer, v-prezes KGHM, Agnieszka Jackowska,
filozof, pedagog, prezes stowarzyszenia Edukacja i Media i Jan Maria
Jackowski, sędzia Trybunału Stanu oraz Andrzej Ciepiela, dyrektor PUDS,
właściciel firmy, inż. mechanik

ks. Adam Zelga
Będziemy dzisiaj rozmawiać, dzielić się refleksją, co dla nas znaczy
„dzień święty święcić”.
Dzisiejszy świat jawi mi się jako starający się zrealizować wszystko na
raz, wszystko szybko i od razu. Propozycja biblijna jest zupełnie inna.
W opisie sześciu dni stworzenia jest dla nas podpowiedź, w jaki sposób
człowiek powinien działać, w jakim kierunku powinno iść to jego działanie i według jakiej hierarchii. W ostatnim, siódmym dniu stworzenia Pan
Bóg odpoczywał. Ogromnie lubię to zdanie z Biblii o Panu Bogu, który
odpoczywa. Myślę, że każdy z nas lubi ten siódmy dzień. Podzielmy się naszymi świadectwami, w jaki sposób dziś święcimy dzień święty? W jaki
sposób odpoczywamy? Czy i w jaki sposób w ten nasz odpoczynek jest
wkalkulowany Stwórca?
Agnieszka Jackowska
Chciałabym powiedzieć parę słów z perspektywy matki licznej rodziny,
jak doświadczam i przeżywam zarówno codzienność, jak i czas świąteczny,
a również spojrzeć na to z perspektywy swoich zainteresowań.
Jestem z wykształcenia filozofem i koncepcja człowieka w nurcie filozofii
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realistycznej jako bytu psycho-fizyczno-duchowego, bytu osoby ludzkiej
będącej jednością wcale w praktyce życia codziennego nie przeszkadza,
a wręcz pomaga. Łatwiej wtedy spojrzeć na to, co ksiądz powiedział i podejść do tych wydarzeń, które codziennie nas wszystkich dotyczą. Otacza
nas stały pośpiech, gonitwa, która się nasila i każdy z nas niezależnie, czy
ma trzy lata lub trochę więcej, odczuwa to wyraźnie, więc w człowieku coś
się burzy, chcemy powiedzieć stop, no i powstaje pytanie: jak powiedzieć
stop będąc w tych relacjach, w których jesteśmy.
Od czasu obecności Polski w Unii Europejskiej wszystkie prądy myślowe, które są tam obecne, nas również dotyczą i jakoś są przekładane na naszą codzienność. Mam na myśli obecną w mediach bardzo żywą dyskusję
o roli kobiety, która jest w różnych obszarach życia codziennego na trudniejszej pozycji i trzeba jej dać szansę. Ale jaką szansę? Bardzo często jest
mowa o tym, żeby wyprowadzić ją z domu, dać jej szansę w pracy. Słowo
"praca" jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Chcę powiedzieć, jako
żona i matka, że dla mnie bardzo ważne jest ognisko rodzinne, chociaż
również pracuję poza domem. Człowiek musi mieć możliwość wyboru, co
chce w życiu robić. Musi mieć przestrzeń, aby mógł się realizować w tym
obszarze, który jest dla niego najważniejszy.
W kontekście naszego dzisiejszego tematu, z mojego doświadczenia wynika, że aby niedziela była niedzielą, człowiek musi mieć czas i przestrzeń
na tworzenie relacji. Relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Utrzymywanie tych relacji, dbanie o nie i pogłębianie daje prawdziwe szczęście, a jeżeli kobietę wyprowadzimy z ogniska domowego i powiemy, że jest na
równi z mężczyzną, stworzona do wszystkiego innego, niekoniecznie zapewnimy jej szczęście. Kobiecie należy dać się rozwinąć w tym zakresie, co
należy do jej kobiecości, a jak to się ma do niedzieli i świętowania czasu
wolnego? Począwszy od zwykłego niedzielnego obiadu, jaki matka zrobi
w domu i będzie miała czas, żeby ten obiad postawić na stole, siąść przy
nim wspólnie, zatrzymać się w tym całotygodniowym zabieganiu, popatrzeć sobie w oczy, posłuchać i porozmawiać.
Irena Bylicka
U nas w domu, w moim domu rodzinnym niczego się nie teoretyzowało, nie było dyskusji, do kościoła w niedzielę się chodziło i nie mogło być
inaczej. W moich wspomnieniach ojciec wiele ze mną rozmawiał na ten temat i miał mnóstwo dla nas czasu, a mamę wspominam siedzącą w fotelu
i czytającą gazetę. Ale to są wspomnienia. Prawda natomiast prawdopodobnie była zupełnie inna: niedziela wyglądała tak jak nasza, była ogromnie
pracowita. Kiedy byliśmy mali, ojciec i mama bardzo starannie dobierali
nam Mszę świętą, na którą chodziliśmy wszyscy razem. Kiedyś wracając
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z kościoła tata odetchnął z ulgą i powiedział: „ …nareszcie byliśmy na normalnej Mszy świętej, gdzie nie musieliśmy klękać, siadać i wstawać na rozkaz, śpiewać jakichś dziwnych piosenek religijnych…“. Zrozumiałam wtedy, że ta Msza niedzielna, wprawdzie dobra dla dzieci i dla nas przeznaczona, dla rodziców była wyrzeczeniem. Zachowałam to w pamięci jako coś
bardzo ważnego.
Msza była odprawiana po łacinie, lecz tata potrafił nam ją tak wytłumaczyć, że nie miałam problemu ze zrozumieniem treści. Pamiętam też taki
dzień, gdy moja babcia, która była unieruchomiona na wózku przez całe życie, powiedziała: „a, idziesz do kościoła…“,
„Tak, idę…“ - „to pamiętaj, zwróć uwagę,
jak ksiądz podnosi kielich do góry. Opuść
głowę i powiedz: Pan mój i Bóg mój“. Parę dni później, a może parę tygodni później - to są bardzo, bardzo dalekie wspomnienia - znowu powiedziała: „wiesz, bo
to jest ta chwila, kiedy jest przeistoczenie,
ty tego nie widzisz, bo ksiądz jest tyłem do
ciebie, ale pamiętaj, że jest to właśnie najważniejszy moment we Mszy świętej“.
Tak również wspominam niedzielę
Irena Bylicka
z dzieciństwa. Pewnie miałam wtedy jakieś 7-10 lat.
Potem przyszedł taki okres w naszym życiu, że sami wybieraliśmy Mszę
świętą i kościół. Wspominam bardzo dla mnie ważną lekcję religii z czasów
studenckich, kiedy siedzieliśmy w koło przy ognisku, a ks. Kalinowski spytał nas: „no fajnie, ale powiedzcie mi, po co wy chodzicie w niedzielę do
kościoła?" Wtedy powiedziałam górnolotnie, że to dla Pana Boga i z miłości do Niego. Któryś z naszych przyjaciół na to odpowiedział: „...wiesz, co?
ja to tak naprawdę chodzę do kościoła po to, żeby spotkać się z kolegami“.
„To bardzo dobrze - usłyszałam zdumiona - bo przez ludzi poznajemy Pana Boga, nie ma innego sposobu“. To była jedna z najważniejszych lekcji
religii.
A jak jest w dzisiejszych czasach? Wyobrażałam sobie kiedyś, że jak będę miała dom i rodzinę, będziemy wszyscy razem, za rączkę, chodzić do
kościoła, dzieci będą grzecznie siedzieć na ławce, albo gdzieś tam… A tu
prawda wygląda inaczej. Otóż w czasie, kiedy moje duże dzieci były małe,
to Msze dziecinne trwały czasem i półtorej godziny, więc wychodziliśmy
z nich ogromnie zmęczeni. Więcej sił już na nic nie było.
Drugim problemem byli wierni, którym dzieci w kościele przeszkadza-
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ją. Jeśli ja, z czwórką małych dzieci, stanęłam sobie w połowie kościoła, żeby nie być za blisko, ani nie za daleko i jeżeli każde z nich dwa razy przeszło, żeby sprawdzić, jak wygląda ksiądz, którego jeszcze nie bardzo odróżniali od Pana Jezusa i potem przyszło do mnie spytać, dlaczego ten ksiądz
ma dzisiaj fioletową albo zieloną „pelerynę“, a potem poszło jeszcze raz
sprawdzić, czy aby na pewno jest zielona albo na pewno fioletowa i tak każde po razie, to wędrówek mojej czwórki dzieci było co najmniej osiem, a ja
stałam z piątym dzieckiem na ręku. Mój mąż pianista często pracował
w weekendy, więc byłam w kościele sama. Po jakimś czasie trwania Mszy
świętej wierni zaczynali spoglądać na mnie dziwnie, potem zaczynali syczeć i w zależności od tego, czy się wyspałam tej nocy czy nie, to albo wychodziłam z kościoła, albo doczekiwałam do końca. W końcu przyszedł taki moment, że po kolejnej zwróconej uwadze wyszłam i następnym razem
byłam w kościele dopiero rok później. Problem polegał wtedy tylko na
tym, żeby nasze dzieci się nie zorientowały, że mama nie chodzi do kościoła. Dziewczynki bardzo lubiły chodzić w niedzielę na Mszę. Gdy choroba
nie pozwalała nam iść do kościoła, musiałam przed dziećmi ukrywać, że
dzisiaj jest niedziela, po prostu nie dałyby mi żyć.
Teraz nasze dzieci dojrzały i zaczęły chodzić na Mszę świętą ze swoimi
przyjaciółmi. Pojawił się nowy problem. Dzieci i różne kościoły, do których często trzeba je odwozić. Innym problemem dla mnie - pani domu
jest to, że niedziela jest w rzeczywistości dniem najtrudniejszym. Przez cały tydzień dzieci są powkładane do różnych szufladek. Jedno jest w szkole,
drugie w przedszkolu, inne poszło na studia, męża zazwyczaj też nie ma
w domu, więc dni należą do mnie, mogę je jakoś do siebie dopasować.
A w niedzielę tak nie jest, jedno wstaje o siódmej, drugie o innej godzinie,
zgonić ich wszystkich razem do obiadu jest bardzo trudno. Również wydać obiad tak, żeby był gorący, dla dziesięciu osób albo dwunastu, jeśli zaplącze się jakiś gość, to też jest praca. Potem okazuje się, że jak już się pozmywało, to już wszyscy są na nowo głodni i chcą jeść kolację, a ja bym
chciała choć trochę w tym dniu odpocząć. Jeśli nie odpocznę w niedzielę,
to mam zmarnowany cały następny tydzień i nic nie mogę porządnie zrobić.
Andrzej Ciepiela
Chcę zwrócić uwagę Państwa, jak ważną rzeczą jest ochrona niedzieli.
Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jest ona zagrożona. Zgodne
z nauczaniem Kościoła niedziela jest bardzo ważnym dniem odpoczynku.
Nie powinniśmy wykonywać w tym dniu pracy zawodowej. Tymczasem
w różnych wielkich organizacjach niedzielę wykorzystuje się często jako
kolejny, siódmy dzień pracy, może nieco innej, ale jednak pracy. W tym
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dniu organizuje się różnego rodzaju spotkania, np. handlowców, żeby ich
zmotywować do jeszcze bardziej wytężonej pracy, różnego rodzaju narady,
szkolenia, spotkania integracyjne itp. W wielu firmach tego rodzaju praktyki są bardzo powszechne, gdyż firmy nie są zainteresowane traceniem dni
powszednich, chętnie wykorzystują niedzielę. To jest wysoce naganne
i uważam, że powinniśmy się wszyscy temu przeciwstawiać. Tego typu
praktyki niszczą nasze wewnętrzne więzi rodzinne, czyli podstawy współżycia w rodzinie, a również nasze relacje z Bogiem.
Od kiedy założyłem własną firmę, wielka korporacja stała się dla mnie
przeszłością, już nikt nie kazał mi pracować w niedzielę. Pojawiło się natomiast inne zagrożenie - organizacja miejsca pracy w domu. Początkowo
wydawało się, że jest to fantastyczna sprawa, same plusy. Nie traci się czasu na dojazdy, można pracować znacznie więcej i znacznie intensywniej.
Nagle okazało się, że w tym zapędzeniu
człowiek zaczyna nagle tracić poczucie
czasu i w sposób niekontrolowany wchodzi w obszar świętej niedzieli. Mnie się
zdarzyło popełnić ten grzech parę razy
i srodze za to odpokutowałem, bo tak się
zdarzyło, że rzeczy, które robiłem w niedzielę, okazywały się kompletną klęską.
Raz jadąc z moją żoną na rekolekcje wziąłem ze sobą komputer, bo wydawało mi
się, że muszę koniecznie jeszcze coś napisać i przypadek zdarzył, że przez pomyłkę
skasowałem wszystkie wiadomości, całą
pocztę z dwóch lat, dokumentację nie do
odzyskania. Wtedy dopiero dotarło do
Andrzej Ciepiela
mnie, że nie należy pracować w niedzielę.
Jan Maria Jackowski
Podobny dylemat ze świętowaniem niedzieli mieli chrześcijanie pierwszych wieków, bo w cesarstwie rzymskim, do czasów cesarza Konstantyna,
nie było czegoś takiego, jak niedziela jako pamiątka dnia Zmartwychwstania
Pańskiego. Dopiero od IV wieku sytuacja uległą zmianie i niedziela została
uznana za dzień, nazwijmy to dzisiejszym językiem prawa - ustawowo wolnym od pracy. Świadomie o tym wspominam, bo dziś co prawda nie ma administracyjnego zwalczania chrześcijaństwa, ale w sensie kulturowym zmienia się styl życia, do jakiego tradycyjnie Polacy byli przyzwyczajeni przez pokolenia. Teraz mamy do czynienia z weekendem i właściwie model lansowany, zwłaszcza w mediach, jest taki: w piątek są tzw. imprezy czy jakieś hucz-
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ne spotkania towarzyskie, czyli jest naruszana tradycyjna pedagogika chrześcijańską w świetle której piątek, jako dzień męki Pańskiej wymagał powagi
i refleksji. Sobota jest przeznaczona na zakupy i ewentualnie ciąg dalszy zabawy, a niedziela na „dochodzenie” do siebie i przygotowanie się do kolejnego tygodnia pracy. Miejsca ani czasu dla Boga jakby nie było…
Andrzej wspomniał o korporacjach. Również w swoim życiu zawodowym zahaczyłem o różne firmy. Często są spotkania tzw. integracyjne,
mające służyć zgraniu zespołu, w którym się wspólnie pracuje. Cel jest pozytywny, ale pojawiają się wątpliwości, gdy się człowiek zapyta, czy można
przyjść z żoną czy mężem. Zazwyczaj pada odpowiedź - no nie, to taka nasza wewnętrzna impreza. Jest to wiele mówiący sygnał, tym bardziej, gdy
taka impreza odbywa się poza godzinami pracy, na przykład w piątek wieczorem, kosztem rodziny.
Zmiany w stylu życia i kulturze objawiają się też w stroju. W polskiej
tradycji ludzie różnych warstw społecznych i grup starali się dotąd w niedzielę ubierać się w strój odświętny, bardziej godny, taki uroczysty. Obecnie weekend, wraz z niedzielą, oznacza luz w stroju i odprężenie po „mundurkach”, w jakich przez cały tydzień chodzi się do pracy. Jest to w jakimś
sensie zrozumiałe, bo aktywni Polacy obecnie bardzo dużo pracują. Jest nawet taki dowcip, że Polak pracuje 26 godzin na dobę. Jak to możliwe? Ano
wstaje dwie godziny wcześniej… Bardzo przeciążone są również dzieci,
które ze szkół i zajęć pozalekcyjnych wracają o 5 czy 6 po południu. Zmęczone odrabiają do późna lekcje, kładą się spać i rano znowu idą do szkoły.
Więc właściwie sobota i niedziela pozostają jedynym takim czasem, który
teoretycznie jest przeznaczony dla rodziny. I wtedy również są załatwiane

Jan Maria i Agnieszka Jackowscy
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wszystkie sprawy związane z rodziną, typu zakupy, porządki, urządzanie
domu, czyli normalne codzienne czynności, na które nie ma czasu w tygodniu. Takie są przemiany cywilizacyjne, które niewątpliwie mają wpływ na
sposób świętowania niedzieli bez względu na to, kto jaki sposób preferuje.
Te trendy kulturowe są jakby ponad nami i na to wpływu większego nie
mamy. Stąd tak ważne jest, żeby bronić świętości niedzieli i to również
w imię własnego człowieczeństwa. Dlatego, że ten nowy styl zabija nasze
relacje z najbliższymi, nie mówiąc już o relacjach z Bogiem. Msza święta
i rodzinne - wspólne - spędzanie wolnego czasu to fundamenty niedzieli.
Świętowanie niedzieli to też odpoczywanie, ksiądz wspomniał, że w siódmym dniu Stwórca odpoczywał. Odpoczynek nie polega jednak na tym, że
się leży przed telewizorem nic nie robiąc, nic nierobienie może być bardziej męczące niż nawet praca. Odpoczynek polega na innym rodzaju aktywności, żeby w jakiś sposób pobyć z najbliższymi. Rzeczywiście dzisiaj
możliwości wspólnego spędzania czasu i odpoczywania są bardzo szerokie
i chyba faktycznie dla każdego dostępne. Można też fantastycznie rozwijać
zainteresowania i poświęcać czas na rozwijanie pasji i zainteresowań. No
i ten strój. Zwracam na to szczególną uwagę, gdyż uważam, że przynajmniej jak udajemy się na Mszę świętą, to starajmy się podkreślić swoim
wyglądem, że spotykamy się z naszym Panem. Niekiedy jest tak, że ludzie
w tygodniu są porządnie ubrani, gdy idą do pracy, a w niedzielę jest swoboda aż do przesady, łącznie ze skąpymi koszulkami czy krótkimi spodenkami.
W moim życiu, tak się zdarzało, że również w niedzielę zajmowałem się
życiem publicznym. Zazwyczaj w soboty i niedziele są jakieś zebrania, festyny, uroczystości państwowe, kongresy, rocznice itp. Gdy się uczestniczy
w życiu publicznym, to wymaga brania udziału w takich wydarzeniach. Ale
mimo tego staraliśmy się tak planować wszystko, żeby wspólne uczestniczyć we Mszy świętej i wspólnie zjeść obiad. Starałem się też - gdy to było
możliwe - zabierać dzieci, żeby mogły zobaczyć takie wydarzenia i żeby też
zrozumiały, na czym polega taty aktywność. Jeśli się mówi dziecku,
zwłaszcza małemu, że tata czy mama idzie do pracy, a ta praca jest dla
dziecka zupełnie abstrakcyjna, bo po prostu ojciec czy matka wychodzi
z domu i ich nie ma przez wiele godzin, to dziecko nie rozumie, na czym
ta praca polega. Gdy dziecko to rozumie, inaczej reaguje na nieobecność.
Ważne też jest przekazywanie dzieciom jakiegoś wyraźnego odróżnienia,
że niedziela jednak się różni od dnia powszedniego. Można to podkreślać
innym obiadem. Inność niedzieli można unaoczniać poprzez sprawy tak
prozaiczne, jak posiłki i strój, ale także przez cały plan dnia, który jest realizowany z centralnym punktem, czyli Eucharystią. Ojciec święty Jan Paweł II zwracał uwagę, aby w niedziele poza uczestnictwem we Mszy świę-
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tej czytać Pismo święte, katechizm, uczestniczyć w nabożeństwach i również starać się włączać w to dzieci.
Maxymilian Bylicki
Dzielimy się tutaj doświadczeniami. Każdy ma trochę inny model życia,
każdy ma inny stosunek do relacji z Bogiem i relacji z innymi. Te relacje
zmieniają się w czasie. Ważne jest jednak
przyjęcie pewnych priorytetów i umiejętność ich egzekwowania, ale i to zmienia
się na różnych etapach życia. Inne są przy
dużej 10-osobowej rodzinie, a inne w rodzinie trzy, czy czteroosobowej, gdzie
pewne problemy, powiedziałbym techniczne, nie występują. Na niedzielę można patrzyć od strony Mszy świetej i obowiązku uczestnictwa w niej, patrzeć na
nią jako dzień dla rodziny i ewentualnie
jako dzień odpoczynku. To są zupełnie
inne trzy wymiary niedzieli. Jeżeli patrzę
na niedzielną Msze świętą, to z jednej
strony jest to dla mnie sprawa obowiązku
Maxymilian Bylicki
i modlitwy, z drugiej jednak strony, gdy
idzie się do Kościoła z piątką małych
dzieci i obowiązkiem jest je dopilnować, to Msza święta schodzi na ich obsłudze. Jest to godzina ciężkiego zawracania głowy i ciężkiej fizycznej pracy. Ale widocznie, gdy dajemy przykład dzieciom, również taka może być
forma modlitwy. Dla mnie jest rzeczą bardzo istotną, żeby dzieci od małego, nawet te roczne niemowlaki, widziały, że są w kościele, że jest Msza
święta, wtedy wrastają w to otoczenie. Mówienie, że dziecko jest za małe
albo sugestie ludzi, aby z dzieckiem stać przed kościołem, uczy je, że można Mszę świętą spędzać poza kościołem. Wielokrotnie przekonywaliśmy
się, że małe dzieci, które miały rok, dwa, czy trzy lata, świetnie wszystko
wiedziały i rozumiały, chociaż niekoniecznie w taki sposób, jak my sobie
to wyobrażaliśmy, i przyswajały sobie bycie w kościele jako tak naturalne,
jak powietrze.
Druga sprawa to wybór kościoła. Z małymi dziećmi nie ma takiego
komfortu, że pójdzie się tam czy gdzieś indziej. Wybiera się najbliższy kościół, do którego najłatwiej jest dotrzeć, a kiepskie kazanie można potraktować jako umartwienie lub uświadomić sobie, że Pan Bóg różnymi drogami do nas przychodzi i różnymi słowami mówi. Równocześnie jednak
człowiek potrzebuje inspirującego kazania i warto dobierać sobie takie
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miejsca, w których uczestnictwo we Mszy świętej jest pełniejsze intelektualnie. Przez całe lata chętnie chodziłem do Jezuitów, gdzie byłem ministrantem, albo gdzie indziej, gdzie wiedziałem, że kazanie będzie dla mnie
dodatkową inspiracją. Mieszkając w Radości mamy taką obserwację, że kościoły parafialne, zwłaszcza te z obrzeży Warszawy, mają często styl parafii
wiejskich i brakuje dostrzeżenia potrzeb intelektualnych mieszkańców
tych okolic. Tyle co do niedzielnej Mszy świętej.
Następna sprawa to niedziela jako dzień dla rodziny. Im większa rodzina,
tym jest to problem trudniejszy i zmienia się wraz z wiekiem dzieci. Gdy są
one małe, to jasne jest, że są z rodzicami. Jest czas na spacer, na jakąś zabawę
i to jest naturalne. W miarę gdy stają się starsze, to programów na niedzielę
przybywa. Jeżeli mamy trójkę dzieci w grupach KIK-owskich, to znaczy, że
jedno zawożę na godzinę 8.30 na plac Wilsona, drugie na 9.00 na Kabaty,
trzecie jeszcze gdzieś indziej, a potem je kolejno odbieram. Spędzam praktycznie całą niedzielę w samochodzie dowożąc i przywożąc dzieci. Z jednej
strony dobrze, że są w tych grupach, ale z drugiej strony - niedzielę mają zorganizowaną poza domem i rodziną. Sobota w tej chwili zrobiła się dniem tak
zajętym, dzieci mają tak wypełnione programy, że grupy KIK-owskie robią
swoje spotkania w niedzielę. Starsze nasze dzieci są bardzo aktywne i w niedzielę organizują działania harcerskie, instruktorskie i znów są zaangażowane na zewnątrz - poza domem i rodziną. Pojawia się więc pytanie: czy należy powiedzieć: rodzina ma się integrować jako całość, dzieci mają skasować
swoje zajęcia, nie prowadzić swoich grup, nie posyłamy dzieci na grupy KIK-owskie? Czy stawiać sprawę tak ostro? Co jest ważniejsze? Równocześnie
model niedzieli, który chcielibyśmy zachować, zostaje zupełnie rozbity.
Kolejna sprawa to praca w niedzielę. W tym zakresie mam specyficzne
doświadczenia, bo lata mojej działalności artystycznej powodowały, że niedziela była dniem koncertów, występów i większość czasu spędzałem poza
domem. Jest też inny problem: czy niedziela jest tylko dniem świętowania
i odpoczynku, czy też dniem na załatwianie spraw domowych, takich jak
rachunki, zaległe listy, różnego rodzaju papiery, na które nie ma czasu
w ciągu tygodnia pracy. Powstaje pytanie, czy to jest czas poświęcony dla
domu, jeżeli ja zajmuję się rachunkami domowymi i zaległymi sprawami.
Moim zdaniem, jest to dyskusja między ustalonymi priorytetami i ich egzekwowaniem. Doświadczam jednak pewnej pułapki. Dla mnie priorytetem jest uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej, jeżeli jednak ze względu na wyjazd, bo pracuję, mam to zdezorganizowane, to dla mnie, w moim poczuciu wewnętrznym, nie jest to zmianą priorytetów, tylko zmianą
w możliwości realizacji tych priorytetów. Nasuwa się jednak pytanie, czy
nie można było inaczej? Trzeba sobie w różnych momentach to pytanie zadawać i na nowo na nie odpowiadać.
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Agnieszka Jackowska
Chciałabym poruszyć jeszcze jeden wątek - czasu dla chorych, samotnych. W tym codziennym zabieganiu bardzo często zapomina się o ludziach opuszczonych. Jak cenny może być dla nas niedzielny czas, gdy wezmę dzieci ze sobą do jakiejś zapomnianej ciotki, do starszej osoby, a tych
osób jest coraz więcej wokół nas.

W pierwszym rzędzie Monika Ciepiela i Andrzej Dowgiałło,
w drugim rzędzie od prawej Bogdan Motelski,
dalej Bogumił Chlebny i Andrzej Skoczek

Dyskusja
Monika Ciepiela
Chcę nawiązać do dwóch spraw już wcześniej poruszonych. Pierwsza to
wybór odpowiedniej Mszy świętej niedzielnej. Gdy dzieci były małe, wybieraliśmy Msze święte powiedzmy takie pośrednie, przystępne w swojej
formie dla dzieci, a równocześnie zawierające treści ważne i inspirujące dla
nas. Dzieci całkiem nieźle na tym wyszły, bo były z rodzicami, którzy dzięki właściwej oprawie Eucharystii mogli głębiej w niej uczestniczyć. W ten
sposób skorupki naszych dzieci nasiąkały tak, jak należy. Tu się zupełnie
zgadzam, że skorupki muszą nasiąkać od początku ich istnienia i wtedy
uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej będą traktować jak coś oczywistego.
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Druga sprawa dotyczy matki pracującej. Przez wiele lat moje podstawowe stanowisko pracy było „mama”. Ponieważ udawało nam się wiązać koniec z końcem, dokonałam wyboru, że jestem w domu, gdzie podejmowałam najwyżej jakieś prace dorywcze, a jak dzieci podrosły, to studia. W pewnym momencie jednak nasza rodzinna firma zaczęła się rozrastać i mojemu
mężowi zaczęło być potrzebne moje wsparcie. Pracy było coraz więcej, przestała być dorywcza, w pewnym momencie zaczęłam jeździć do biura, do
miasta. Efekt był taki, że dom stanął na głowie, przez telefon koordynowałam wszystkie działania dzieci, które zaczęły przynosić gorsze oceny, pojawiły się problemy wychowawcze i trzeba było wyznaczyć sobie priorytety
w stosunku do całego tygodnia i co do niedzieli. Zdecydowałam się na zasadniczą zmianę. Zrobiłam biuro w domu, wydzieliłam osobny pokój na moją
pracę, często nie zamykając go przed 22.00, przestałam jeździć do biura i zaczęłam pracować w domu. Ale w ciągu dnia są momenty, kiedy mogę z tego
pokoju wyjść i zająć się sprawami domu: ugotować obiad, odebrać dzieci ze
szkoły, dowiedzieć się, jakie mają lekcje i ich przypilnować i najważniejsze być obecna. Biuro w domu rodzi jednak duże niebezpieczeństwo, że praca
przeciągnie się na cały tydzień. Ponieważ pokój znajduje się na końcu mieszkania, w piątek, a jeżeli nie można, to w sobotę, po prostu zamykam go na
trzy spusty i nie zbliżam się do niego, staram się nawet nie dotykać klamki.
Po prostu omijam go na odległość i jest biurem, które nie istnieje w niedzielę. Niedziela w tym momencie staje się dla mnie dniem wyjątkowym, dniem
bardzo świętym. Wszystko to, co robię w niedzielę, staje się cudownym odprężeniem i odpoczynkiem: zrobienie rodzinnego obiadu, pobycie z dziećmi, pójście razem na spacer, na wybraną wspólnie Mszę świętą, czy poczytanie książki najmłodszej naszej córce. Zakup dużego stołu stał się priorytetem
ostatnich zakupów - takiego stołu, przy którym wszyscy razem moglibyśmy
się spotkać. Od czasu posiadania stołu spotkania te rozszerzają się czasem
o moich rodziców, o siostrę mojego męża, o moją siostrę z dziećmi, bo
w tym zapędzeniu jest to jedyna możliwość, żeby spokojnie siąść, pośmiać
się wspólnie i porozmawiać, żeby po prostu ze sobą być.
Andrzej Dowgiałło
Mówiąc o obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej trzeba
pamiętać o możliwości uczestnictwa w niej w sobotę wieczorem, wtedy
gdy w niedzielę, z takich czy innych względów, nie można wygospodarować czasu na kościół. Druga sprawa to zakupy robione w wielkich marketach w niedzielę. Jeżeli jest taka sytuacja, że absolutnie nie można ich zrobić wcześniej ani później, to można potraktować zakupy jako coś jednoczącego rodzinę i wybrać się na nie wspólnie. To także może być sposobem na
życie rodzinne, jeżeli nie można inaczej.
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Andrzej Ciepiela
Chcę zaprotestować przeciwko zakupom w niedzielę. Myślę, że powinniśmy chronić świętości niedzieli nie tylko myśląc o sobie, ale również
o innych - tych, którzy muszą pracować, gdy my robimy zakupy. Uważam,
że jest bardzo dobrze, że nie ma dzisiaj tych ograniczeń, które doskonale
pamiętamy, kiedy chleb można było kupić tylko rano, bo później nie było
i sklep był zamknięty. Ale czy dziś muszą być sklepy stale otwarte, łącznie
z niedzielą? Oczywiście to jest business, to są pieniądze. Jeżeli jednak sklep
przestanie sprzedawać towary lub będzie je sprzedawać w ograniczonej ilości, wtedy właścicielowi nie będzie się opłacało trzymać go otwartego i bez
administracyjnych nakazów go zamknie. Wystarczy, abyśmy nie robili zakupów w niedzielę. Ja wiem, że tego czasu jest mało, że wszyscy ciężko
pracujemy, jesteśmy zagonieni, ale starajmy się tak życie zorganizować, żeby zakupy przenieść na inne dni tygodnia.
Adam Bartosiewicz
We Francji, gdzie laickość funkcjonuje w mentalności Francuzów od
200 lat, w niedzielę nie można, z wyjątkiem stacji benzynowych przy autostradach, kupić benzyny, nie można nic kupić w sklepach, bo są one po
prostu zamknięte. Sprawa rodziny i życia rodzinnego, zwłaszcza w czasie
wolnym, w czasie weekendu jest fundamentalna dla Francuzów. Katolicy,
którzy w niewielkiej liczbie jeszcze tam ocaleli, stawiają jako priorytet wizytę w kościele, we wspólnocie parafialnej. Mocno jest podkreślane, że
uczestnictwo w Eucharystii jest tym, co rzeczywiście odzwierciedla wspólnotę chrześcijańską, w której się obracamy, w której żyjemy, spotykamy
znajomych i jest ona czymś istotnym w ich życiu.
W przypadku Polski, jeżeli chodzi o handel w niedzielę, to uważam, że
konieczne będą rozwiązania instytucjonalne i prawne, gdyż duże sieci handlowe nagminnie nadużywają rozmaitych przepisów prawa bądź je obchodzą. Równocześnie niestety Polacy przyzwyczaili się do tego, że zakupy robi się w weekend, w tym również w niedzielę, i brak jest przyzwolenia społecznego, żeby to ograniczyć.
Paweł Pohorecki
Chcę powiedzieć o funkcjonowaniu kościoła katolickiego w Tunezji,
gdzie chrześcijanie stanowią 1%, ale w której na 100 parafian jest 3 księży.
Tunezja była pierwszą schrystianizowaną prowincją cesarstwa rzymskiego, o czym świadczą dzisiaj przede wszystkim wykopaliska. Kościoły
funkcjonujące obecnie mają specyficzne zadania, gdyż głównie służą ludziom, którzy przyjechali na jakiś okres ze względu na pracę, bądź też osobom, które są w związkach małżeńskich z Tunezyjczykami, będącymi
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w 99% muzułmanami. Jeżeli porównuje się kościół polski z tunezyjskim,
widać znaczącą różnicę. Gdy się uczestniczy w Tunezji we Mszy świętej
są tam wszyscy radośni, uśmiechnięci, po prostu przychodzą, żeby się spotkać, żeby tworzyć wspólnotę. Nikt na nikogo nie patrzy wilkiem, lecz
z widoczną sympatią. Ludzie z różnych krajów świata przychodzą tam regularnie, głównie Włosi i Maltańczycy. W trakcie Mszy świętej używanych jest 5 różnych języków, w zależności od tego, jakie narodowości
uczestniczą w danym kościele. Poza tym są drukowane książeczki z czytaniami do Mszy świętej, wydawane w różnych językach.
W moim odczuciu święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy można
przeżywać tam znacznie głębiej niż u nas. Nam się czasem wydaje, że Wigilia bez 12 czy 13 potraw i bez choinki, to nie są święta. Tam przeżywa się
święta Bożego Narodzenia dokładnie tak jak 2000 lat temu, gdy Matka Boska przyjechała do Betlejem, gdzieś musiała zanocować i nikt o tym nie
wiedział, zaledwie kilka osób przyszło i złożyło pokłon. I dziś w Tunezji
też tak wygląda. Jest grupa osób, które przychodzą, aby złożyć pokłon Nowonarodzonemu, wśród społeczeństwa, które się tym nie interesuje, chociaż okazuje duży szacunek.
Po Mszy świętej w czasie ważniejszych świąt wszyscy, którzy są obecni,
są zapraszani na spotkanie do sali parafialnej. Jest organizowana wspólna
agapa. Tak jak w katakumbach, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa,
przynoszono, kto co miał i zapraszano wszystkich obecnych do stołu, tak
i dzisiaj jest w Tunezji. 25 grudnia, który jest wolnym dniem od pracy, zapraszają się wzajemnie do domów, szczególnie tych, którzy są nowi we
wspólnocie. Czuje się wielką otwartość na innego, na drugiego człowieka.
My w Polsce wprawdzie też deklarujemy otwartość, ale w rzeczywistości
jest jej bardzo mało.
I następny wątek, który chcę poruszyć nawiązując do obrazu z Pisma
świętego Pan Bóg sześć dni tworzył, siódmego dnia odpoczywał, czyli
sześć dni robił jedne rzeczy, a siódmego inną, co jest istotą odpoczynku.
Niedziela powinna być dniem budowania wspólnoty, w różnych wymiarach i na różnych płaszczyznach. Warto nawiązać do średniowiecza,
w czasie którego budowano wspólnoty oparte na trzech wymiarach: duchowym, materialnym i zabawowym. Są to te same trzy wymiary, w których każdy z nas funkcjonuje. Wspólnota też powinna spełniać funkcję
w tych trzech wymiarach. Zamiast martwić się, że sklepy są otwarte
w niedzielę, czy nie warto byłoby działać w tym kierunku, aby otworzyć
na terenach supermarketów kaplice czy kościoły, tak jak funkcjonują już
kaplice lub wydzielone miejsca na lotniskach, gdzie każdy może się pomodlić czy pomyśleć o duchowym wymiarze swego życia w trakcie podróży.
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Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Chciałabym zwrócić uwagę na dwie sprawy. Obecnie jest wiele rzeczy
gotowych do kupienia i w związku z tym jest znacznie mniej pracy dla
pani domu i matki dzieciom niż było, gdy nasze dzieci były małe. Nie było też wtedy wolnych sobót. Na niedzielę odkładało się wiele rzeczy do
zrobienia, na które nie starczało czasu w ciągu tygodnia. Często zastanawialiśmy się wspólnie, co można robić w niedzielę, a co nie. Postanowiliśmy z moim mężem, że nigdy w niedzielę nie będziemy robić żadnej
pracy zawodowej i pracy na zarobek. Natomiast robiliśmy różne inne
rzeczy. Ja na przykład w niedzielę często szyłam dla dzieci czy mojego
męża. Mój największy sukces to było uszycie koszuli dla mojego męża…
Monika Ciepiela
Pamiętam, że to było ogromne wyzwanie dla mamy, bo tata zawsze
chciał mieć bardzo duże kieszenie i ja to do dziś pamiętam, jak się mama
z tymi kieszeniami męczyła.
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
I druga sprawa. Nawiązując do tego, co wcześniej mówił już Pan Paweł, zarówno w krajach afrykańskich czy azjatyckich uderza ogromna radość ludzi,
którzy uczestniczą w niedzielnej Mszy świętej. Nasuwa się myśl, dlaczego my
tak nie umiemy się cieszyć. W jesieni byłam w Indiach. W niedzielę byliśmy
na Mszy świętej w małej miejscowości na przedpolu Himalajów. Uczestniczyło w niej dużo ludzi bardzo chorych i bardzo biednych. Mimo to widać było,
że wszyscy starali się być możliwie dobrze ubrani i czyści. Równocześnie byli
ogromnie radośni, cieszyli się ze spotkania z sobą wzajemnie i z nami. Doświadczyliśmy uczestnictwa w prawdziwej wspólnocie pełnej radości.
My tej radości mało mamy w naszym kościele. Jest coś w naszej mentalności takiego, że przychodzimy do kościoła na Mszę świętą i nie umiemy się
cieszyć, nie umiemy się śmiać. Pamiętam, gdy byłam kiedyś na Mszy świętej z moimi córkami, wówczas kilkunastoletnimi, ksiądz święcił od ołtarza
uczestników Mszy świętej. Mocno się zamachnął w naszą stronę i kropidło
urwało się z drewnianej rączki i poleciało nad naszymi głowami… I jaka była reakcja kościoła? Nieliczna część, razem z księdzem się śmiała, a pozostali
patrzyli ponuro i z milczącą naganą na tych, co się śmiali. To jest właśnie
nasz kościół. My nie umiemy się cieszyć, normalnie reagować śmiechem…
Jan Maria Jackowski
Przeżywamy pewne takie kontrowersje… Tutaj pojawiła się sprawa
chociażby handlu w niedziele czy pracy zawodowej w niedzielę. Te sytuacje są po trosze pochodną tego, że po surowym i bezbarwnym systemie
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komunistycznym dosyć gwałtownie nastąpiły zmiany cywilizacyjne
i zmiany w stylu życia. To, do czego w innych krajach dochodzono ewolucyjnie przez dziesięciolecia, u nas nastąpiło radykalnie, w ciągu zaledwie
kilku lat. To powoduje ożywioną dyskusję i różnice zdań. Obecnie trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy, gdzie ma być wpisany ustawowy
zakaz pracy w 12 dni najważniejszych świąt religijnych i państwowych.
Bardzo wiele osób jest zbulwersowanych tym, że nawet w te święta są
czynne hipermarkety. W projektach zmian jest taki zapis, że stacje benzynowe i małe sklepy oferujące podstawowe artykuły spożywcze mogą być
czynne. Ale należy pamiętać też o pracownikach handlu, to jest niemała
liczba ludzi - w tym tylko w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy osób, które
również mają rodziny i chciałyby normalnie spędzać święta. I druga kwestia - kultura korporacyjna, o której była mowa, która jednak zakłóca harmonię życia rodzinnego. Chciałbym się podzielić historią, jaka się przydarzyła jednemu dyplomacie japońskiemu, który był chrześcijaninem. Jego
szef - ambasador, zgodnie ze zwyczajami japońskimi, w niedziele zapraszał swoich współpracowników na ciągnące się godzinami spotkania towarzysko-służbowe, oczywiście bez rodzin. Ów dyplomata powiedział, że
nie będzie w tym uczestniczyć, więc jego koledzy uważali, że to oznacza
zawodowy wyrok śmierci. Tymczasem się okazało, że ambasador uznał, iż
człowiek, który żyje zgodnie ze swoimi przekonaniami i jest dobrym pracownikiem, wart jest awansowania, gdyż jest to człowiek wiarygodny, który poważnie traktuje swoje życie….
Jarosław Dziubich
Bardzo sympatycznie wspominam lata dziecięce, gdy z tatą chodziłem
na Mszę świętą dla dzieci. Początkowo większość czasu spędzałem na jego
plecach, a potem blisko ołtarza, gdzie ksiądz zapraszał dzieci. Ogólnie dziecięce Msze święte wspominam bardzo miło, bo zawsze coś się na nich
działo, śpiewały dziecięce zespoły, było wesoło i radośnie, a nie poważnie
jak na innych Mszach świętych.
Teraz chciałem nawiązać do handlu w niedzielę. To jest nasz osobisty wybór, choć co prawda przyzwyczailiśmy się, żeby robić zakupy
w niedzielę. Nie można jednak na to patrzeć schematycznie. Na przykład sklep nad morzem jest otwarty w sezonie letnim przez 24 godziny,
również w niedzielę. To jest przecież okres dla tych ludzi zarabiania pieniędzy, z których żyją przez cały rok. Mimo pracy można wygospodarować czas na uczestnictwo we Mszy świętej. To samo my na Uczelni.
Studiujemy w sobotę i niedzielę. Płacimy za to pieniądze, czyli jest to
forma handlu - patrząc schematycznie. Jednak jest to handel bardzo szlachetny.
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Andrzej Skoczek
Chciałem podnieść sprawę uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej.
Część wiernych, aby mieć wolną całą niedzielę, korzystając z prawa kościelnego, chodzi na Mszę świętą w sobotę wieczorem. Powstaje pytanie czy to jest jednak właściwe świętowanie niedzieli, czy tylko "zaliczenie"
obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej?
Druga sprawa to organizowanie życia wspólnoty. Marzyłyby się nam
wszystkim niewielkie, stuosobowe wspólnoty z trzema księżmi, tak jak
to bywa w Tunezji. Boże kochany, jak by to było cudownie! Ale jak na
razie, do naszego kościoła uczęszcza 5-6 tysięcy osób, a mamy zaledwie
siedmiu księży. W każdej Mszy świętej uczestniczy więc kilkuset wiernych i nie wyobrażam sobie, aby ksiądz stojąc przed kościołem mógł
podać każdemu rękę i z każdym porozmawiać. Wyczuwa się dążenie,
aby ograniczać rozmiary miejskich wspólnot parafialnych i zbliżyć księży do ludzi, do ich problemów i codziennego życia, a przy tym umożliwić częstsze odwiedzanie parafian. Jest to jednak problem bardzo złożony.
Trzecia sprawa to świętowanie niedzieli. Był czas, że korzystając z wolnego dnia, w niedzielę chodziliśmy z żoną na zakupy do supermarketów.
Teraz tego nie robimy, gdyż zdaliśmy sobie sprawę, że swoim uczestnictwem w sklepie obciążamy innych obowiązkiem pracy. Jeżeli podobną decyzję podjęłoby kilkuset lub kilka tysięcy klientów, to może sklepy zostałyby zamknięte.
Warto skorzystać z propozycji Pani Agnieszki, aby wykorzystać niedzielę na pomoc ludziom chorym i samotnym, zwrócenie uwagi na sąsiadów,
których w tygodniu nie mamy czasu odwiedzić, włączyć się w jakieś prace
wolontariatu. Myślę, że będzie to piękne świadectwo świętowania niedzieli.
Adam Bartosiewicz
Ci, którzy modlą się według Liturgii Godzin, doskonale wiedzą, że obchód liturgiczny zawsze zaczyna się po zachodzie słońca dnia poprzedzającego i przeżywanie liturgiczne niedzieli zaczyna się de facto zawsze w sobotę od zachodu słońca i trwa do zachodu słońca w niedzielę. Nie jest zatem rzeczą dziwną czy naganną, jeżeli ktoś uczestniczy we Mszy świętej
w sobotę wieczorem. Na przykład, ruch neokatechumenalny zawsze sprawuje Mszę świętą świąteczną w sobotę wieczorem. Dla wierzącego i świadomego chrześcijanina nie istnieje dylemat, czy iść w niedzielę do hipermarketu i co jest pracą zawodową, a co nie. Natomiast trzeba dążyć do
stworzenia prawnych gwarancji, aby niedziela była szanowana i była dniem
wolnym od pracy dla wszystkich.
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Irena Bylicka
Tak naprawdę najważniejsze w świętowaniu niedzieli jest nie to, co
robimy, tylko to, jak my to czujemy. Czy mamy kontakt z Panem Bogiem, czy też nie. Możemy rozmawiać z Nim modlitwą codzienną - Panie Boże, muszę szybko wstać, aby zdążyć do pracy - lub modlitwą
świąteczną: Panie Boże dziś jest Twój dzień. Dla mnie ten świąteczny
kontakt z Panem Bogiem jest istotą dnia świętego. Bo patrząc inaczej,
przez tych dwadzieścia parę lat wychowywania dzieci, niedziela jest dla
mnie dniem najtrudniejszym, w którym mój czas nie należy do mnie,
tylko do mojej rodziny. Dla mnie podstawowe w dniu świątecznym jest
przeżywanie sacrum, natomiast jak to robię, jest rzeczą znacznie mniej
ważną.
Agnieszka Jackowska
Mimo różnych okoliczności zewnętrznych ciągle w naszych rękach jest
organizacja niedzieli, jak ona będzie wyglądała. O tym trzeba pomyśleć
wcześniej i ją zaplanować. Wracam do wspólnego stołu, posiłków, które
tworzą fundament dla tworzenia więzi i wspólnoty. Nie chodzi o to, co będzie na ten obiad, może być skromny. Ważne, aby wspólnie zaplanować, że
w niedzielę siądziemy razem z przyjaciółmi, z rodziną, z kimś odrzuconym, czy z kimś, kto nie ma gdzie się podziać. Takich ludzi jest coraz więcej, ludzi bez wspólnot, czy ludzi, którzy nie mają własnych rodzin. Okazuje się, że to otwarcie się na tego chorego, odrzuconego, zaproszenie go
do siebie na niedzielny obiad daje bardzo dużo radości. Dzieci nas pytają,
kto do nas przyjdzie? Kto będzie w niedzielę u nas na obiedzie? One się
tym cieszą i widzę, że wspólne szykowanie czegoś na obiad tworzy również
naszą wspólnotę rodzinną.
Andrzej Ciepiela
Czasami zdarzają się takie sytuacje, że ksiądz przy wyjściu z kościoła ze
wszystkimi się żegna. Myśmy doświadczyli tego, kiedy przeorem u Dominikanów był Ojciec Marek. Po Mszy świętej stawał przy wyjściu i żegnał
się ze wszystkimi, dorosłymi i dziećmi i z każdym zamienił słowo. W ten
sposób budował wspólnotę. Moim zdaniem, księża mają możliwość budowania wokół siebie wspólnoty. Jesteśmy zaangażowani z moją żoną
w duszpasterstwo u Dominikanów. Przychodzimy do kościoła się modlić,
a później mamy też czas na wspólne spotkanie i rozmowę. Na budowanie
wspólnoty.
Moje zdanie może być odosobnione, ale uważam, że świat wokół nas
robi się lepszy. Znika bezinteresowna nienawiść i niechęć, którą dawniej
powszechnie obserwowałem, jeżdżąc po mieście samochodem od 30 lat.
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Było widoczne ogromne chamstwo i wzajemna niechęć wśród kierowców.
Teraz wyraźnie obserwuje się zmianę na lepsze. Kierowcy ustępują sobie
z drogi i wzajemnie dziękują światłami.
Jeszcze o jednym chcę wspomnieć. Na jednej z Mszy świętej u Dominikanów jest taki zwyczaj, że w czasie modlitwy „Ojcze Nasz“ wszyscy podają sobie dłonie. Jest to moment przełamania psychicznej bariery, aby nieznajomemu człowiekowi, który stoi obok mnie, podać dłoń. Potem w czasie przekazywania sobie znaku pokoju cały kościół jest uśmiechnięty.
Niedziela jest dla mnie takim odświętnym dniem, kiedy przestaję się
spieszyć. Narzucam sobie zwolnienie obrotów i mam czas, by bez pośpiechu porozmawiać z dziećmi, z żoną, czy innymi bliskimi osobami. Świętość tego dnia jest właśnie w zwolnieniu tempa, które normalnie jest bardzo szybkie.
ks. Adam Zelga
Wydaje mi się, że życie, to tak jak mówił Zbigniew Herbert, jest kwestią smaku. Przez cały tydzień mamy szansę tego życia smakować w zwyczajny, codzienny sposób, w pracy, w relacjach zawodowych, stale i wszędzie. Pozwólmy sobie na komfort smakowania życia inaczej w niedzielę,
poprzez relacje rodzinne, przez kontakt z Panem Bogiem. Pięknie jest
smakować życie przez sześć dni w tygodniu, ale jakże piękniej jest je smakować w ten jeden cudowny dzień, kiedy Pan Bóg odpoczywał i kiedy mówi nam: „Pamiętaj, pamiętaj, abyś święto świętował.“

Słuchacze Konwersatorium XIV.
Na pierwszym planie Paweł Podhorecki

Spisał Marek Juchnowicz-Bierbasz

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 149

W czym wyraża się
współczesny patriotyzm?

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 150

150

Cytaty
Jan Paweł II. Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia, Skoczów, 22 maja
1995.
Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje
sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko
o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim
w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się
w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy
na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem
zwyciężaj!“ (Rz 12,21). Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od
siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być
człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa
Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie; to znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy
publiczne; troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego
brzemiona noście“ (Ga 6,2).
Jan Paweł II. Sprawy mojej Ojczyzny traktuję jako swoje własne, Skoczów
22 maja 1995.
Obejmuję spojrzeniem duszy całą Ojczyznę umiłowaną. Raduję się
– bracia i siostry - z waszych osiągnięć. Odzyskana wolność obudziła
w narodzie wiele twórczej inicjatywy. Wiem, że wysokie bywają koszty
dokonywanych przemian. Wiem, iż niestety najboleśniej obciążają one
najuboższych i najsłabszych. Dotkliwą plagą stało się bezrobocie, skrajne
ubóstwo wielu rodzin. Ufam, ufam niezłomnie, iż moi rodacy odnajdą
w sobie dość mądrości, siły i wytrwałości, aby tym trudnym problemom
sprostać. Ufam, iż zwycięży duch zgody, braterskiej współpracy oraz autentycznej troski o dobro Rzeczypospolitej. I tego mojej Ojczyźnie z całego serca życzę!
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Michał Gryczyński. Zamyślenia nad Ojczyzną
Moralność chrześcijańska nadaje patriotyzmowi rangę cnoty i ścisłego
zobowiązania moralnego. Czwarte przykazanie Boże określa bowiem nie
tylko relacje pomiędzy dziećmi i ich rodzicami oraz innymi członkami rodziny, a także pracownikami i pracodawcami, ale obejmuje również obowiązki obywateli wobec Ojczyzny.
Sobór Watykański II wzywa chrześcijan, aby „żyjąc dla Boga i Chrystusa w uczciwej atmosferze życia swego narodu“, pielęgnowali "prawdziwą
i czynną miłość ojczyzny“ (DM 15), czyniąc to „wielkodusznie i wiernie,
jednak bez ciasnoty duchowej“ (KDK 75).
Patriotyzmowi sprzeciwiają się wszelkie wykroczenia przeciwko Ojczyźnie, np. uchylanie się od codziennych obowiązków patriotycznych, takich jak sumienna praca, poszanowanie mienia społecznego, aż po pogardę wobec własnej Ojczyzny, albo obojętność wobec niej; ujawniają one karygodny deficyt patriotyzmu.
Szczególnym zaś rodzajem przestępstwa jest zdrada Ojczyzny, równoznaczna z zerwaniem z nią więzi. Taki czyn popełniony w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa staje się, jako „zdrada stanu“, najpoważniejszym wykroczeniem moralnym, karanym nawet śmiercią.
Patriotyzmowi uwłacza również postawa odmiennie skrajna, czyli szowinizm. Jest to karykaturalna forma miłości Ojczyzny, połączona z wrogością wobec innych, jak to było np. w nazistowskich Niemczech, ubóstwiających własne państwo oraz naród. Niekiedy bywa ona utożsamiana - choć
często jest to stereotyp krzywdzący ludzi o narodowych przekonaniach politycznych - z nacjonalizmem.
Ks. Marek Dziewiecki. Wychowanie patriotyczne dzisiaj
Kolejnym przejawem patriotyzmu jest troska o rodzinę: tę, w której
wzrastamy i tej, do której założenia się przygotowujemy. Jakże zagrożony
jest los takiego kraju i narodu, w którym rodziny są nietrwałe, rozbite,
biedne materialne czy duchowo, patologiczne, wrogo nastawione do dzieci, niezdolne do tworzenia klimatu bezpieczeństwa oraz do mądrego wychowania młodego pokolenia.
Silna rodzina jest niezawodną podstawą silnej ojczyzny. Świetnie widać
to obecnie choćby na przykładzie Niemiec. Zostały tam ostatnio uznane za
małżeństwo i rodzinę pary homoseksualne, a zatem ludzie, którzy dosłownie skazani są na wymarcie, gdyż nie mogą mieć własnych dzieci. Ponadto
wiele małżeństw się tam rozpada. Znaczna część małżonków nie jest zdolna do miłości rodzicielskiej, przez co dramatycznie spada liczba dzieci.
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Jeśli obecny trend się utrzyma, to za 40 lat Niemcy będą stanowili... mniejszość we własnym kraju. Napływający bowiem do Niemiec obywatele innych krajów tworzą znacznie silniejsze rodziny i są znacznie ofiarniejsze
w przekazywaniu życia swoim dzieciom. Powyższy przykład jest dowodem
na to, że troska o dobre przygotowanie się do założenia trwałej rodziny
i o mądre wychowanie swoich przyszłych dzieci jest jednym z najważniejszych przejawów patriotyzmu.

Prowadzący Konwersatorium XV:
od lewej ks. Adam Zelga, Anna Radziwiłł, Izabela Dzieduszycka,
Tomasz Borecki oraz Maciej Dąbski
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Konwersatorium XV (21. 04. 2007)
„W czym wyraża się współczesny patriotyzm“
Prowadzący: ks. Adam Zelga, proboszcz parafii im. bł. Edmunda Bojanowskiego, wprowadzenie do dyskusji: dr Anna Radziwiłł, Izabela Dzieduszycka,
prezes Stowarzyszenia Przymierza Rodzin, prof. dr hab.Tomasz Borecki, rektor SGGW, dr Maciej Dąbski, geograf, nauczyciel akademicki
ks. Adam Zelga
Moim zdaniem ciągle za mało jesteśmy dumni z tego, skąd pochodzimy
i co możemy dać innym. Wchodząc do Unii Europejskiej zapominamy
często o naszych doświadczeniach i sukcesach w Unii polsko-litewskiej
i nie bardzo umiemy się dzielić z innymi tym, z czego możemy być dumni. Brakuje mi też bardzo wśród współczesnych elit intelektualnych próby
tworzenia mitu narodowego. Mity są bardzo płodne kulturowo. One są
bardzo potrzebne i budujące. Może teraz powstanie mit mistrzostw Europy w dwa tysiące dwunastym roku.
Na koniec krótkie świadectwo. Zostałem wychowany w tradycji drugiej
wojny światowej. Mój patriotyzm, tego pierwszego pokolenia powojennego, nosi barwy martyrologiczne, bardzo romantyczne i ciągle jest we mnie,
dopiero na drugim miejscu jest ten pozytywistyczny patriotyzm, z pracą
u podstaw. Trudno mi zrozumieć, dlaczego dopiero teraz, po osiemnastu
latach niepodległości, możemy oglądać takie spektakle jak Inka albo o Witoldzie Pileckim.
Anna Radziwiłł
Myślę, że każdy z nas jest zanurzony kulturowo w różnych wspólnotach. We wspólnocie rodzinnej, wspólnocie środowiska, przyjaciół, czasem
miejscowości czy regionu. No i także we wspólnocie ojczyzny, czy narodu.
Zatrzymam się na wspólnocie ojczyzny. Zanurzenie we wspólnocie oznacza dwie rzeczy: przywiązanie i zobowiązanie. Mówiąc zobowiązanie,
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rozumiem przez to poczucie odpowiedzialności za tę wspólnotę. Patriotyzm to jest przywiązanie i zobowiązanie wobec ojczyzny. I jeszcze jedno.
Ogromnie ważne wydaje mi się, żeby należąc do różnych wspólnot zachowywać swoją indywidualność. Wspólnota ma nie zniewalać, odbierać szanse na rozwój osoby ludzkiej, ale ją wzbogacać.
Często się zdarza, że są sytuacje konfliktowe między poszczególnymi
wspólnotami. Na przykład, najbardziej w literaturze wykorzystany konflikt
privatis a publicis, interesu rodziny a ojczyzny. Śpiewano w jednym z powstań: „Bywaj, dziewczę, zdrowe, a mnie czeka walka, niepodległość Polski to twoja rywalka”. Jednym z dążeń współczesnych jest stwarzanie tego
typu sytuacji, żeby poszczególne lojalności wobec wspólnot nie stawały
wobec siebie w konflikcie.
Chciałabym sformułować cztery refleksje o patriotyzmie. Pierwsza refleksja, to że chociaż patriotyzm odruchowo traktujemy jako coś bardzo
pozytywnego, bałabym się powiedzieć, że patriotyzm jest wartością samą
w sobie, niepotrzebującą odniesień do świata wartości najwyższych.
Warto przytoczyć wypowiedź Krystyny Wituskiej, uczestniczki konspiracji
AK-owskiej, harcerki, która gdy wpadła w ręce Niemców i siedziała w Moabicie w Berlinie z wyrokiem śmierci, w swoim przedśmiertnym liście pisała: „zawsze najpierw czuję się człowiekiem, a dopiero potem Polką.
I wolę sobie w dzień stracenia powiedzieć, że umieram za wolność i sprawiedliwość, niż że umieram za Polskę. Świadomość, że ginę za ideały ogólnoludzkie będzie mi o wiele przyjemniejsza”. Potem pisała tak: „to nie dlatego, że nie kocham swojej Ojczyzny, ale pomimo to zaniechałabym jej dążeń, jeżeli bym uważała, że szkodzą szczęściu całej Europy czy ludzkości”.
Pisze to osoba, która za walkę o niepodległość Polski była skazana na karę
śmierci i która prawdopodobnie była wychowana w mitologii patriotyzmu

Anna Radziwiłł i Izabela Dzieduszycka
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jako najwyższej wartości. To, co napisała, ukazuje różnicę między patriotyzmem a nacjonalizmem. I stąd ta pierwsza sprawa, na którą bym chciała
zwrócić uwagę przy mówieniu o obecnym patriotyzmie: patriotyzm to
droga ku wartościom, patriotyzm nie może być samolubny - chyba podobnie jak przywiązanie do rodziny.
Druga refleksja związana jest z tym, o czym wspominał Ksiądz Adam.
Obecnie patriotyzm Polski staje wobec problemu integracji europejskiej,
staje wobec problemu kształtowania się i pogłębiania tożsamości europejskiej. Wszyscy pamiętamy wierszyk Władysława Bełzy „kto ty jesteś - Polak mały“. Niedługo będziemy także mówić: „kto ty jesteś - Europejczyk
mały“. Czy pojęcia te muszą być przeciwstawne i czy patriotyzm europejski musi zagrażać patriotyzmowi polskiemu? Myślę, że można i należy dążyć do tworzenia takiej sytuacji, w której te tożsamości nie byłyby sprzeczne, przeciwstawne, czy wrogie, gdyż rozszerzenie odpowiedzialności
i przywiązania nie musi oznaczać zdrady tego, co bliskie. Również wzbogacanie dziedzictwa, choćby kulturowego, nie musi oznaczać wypierania
się tego, co dotychczasowe. Kazimierz Wierzyński pisał: „Miłości gorzka,
niepocieszona, Matko nasza, Europo“. Tożsamość rodzinna, narodowa,
środowiskowa, cywilizacyjna, mogą i powinny się na siebie nakładać, bez
współzawodnictwa i rywalizacji. Tak więc patriotyzm musi być nie tylko
niesamolubny, ale i otwarty.
Trzecia refleksja łączy się z różnicami pokoleniowymi. Często wśród
starszych ludzi słyszy się, że młodzi nie rozumieją patriotyzmu, że myśmy
walczyli, a oni tego nie doceniają. Nota bene myślę, że młodzi często zazdroszczą tego, że ktoś walczył, a oni nie mieli okazji. Zostawmy jednak
ten wątek, natomiast jest głębszym problemem, że język, którego używa się
w różnych wystąpieniach, w mediach przy przekazywaniu pojęcia patriotyzmu, jakby zastygł w sztywnych, dziewiętnastowiecznych formach, takich
właśnie romantycznych, czy heroiczno-militarnych. Ksiądz Adam szczerze
się przyznał, że jest to dla niego miłe. Ja to rozumiem, ale nie może to być
chyba jedyne podejście. Kiedyś jeden z publicystów napisał, że w ten sposób pozbawiamy młodych ludzi ojczyzny, gdyż usiłujemy im narzucać jej
anachroniczny obraz będący w niezgodzie ze współczesnym światem. Patriotyzm w tym wydaniu staje się zajęciem ludzi starszych, anachronizmem, reliktem. Jest w jakiejś mierze zawłaszczany przez kombatantów
i wtedy dla młodych już nie jest ich własnym. Wiadomo, że nie ma patriotyzmu bez pamięci, bez poczucia ciągłości. I oczywiście cieszy, że w Muzeum Powstania Warszawskiego jest tak dużo zwiedzających młodych ludzi, ale przecież patriotyzm nie może polegać wyłącznie na pamięci. Kiedyś myślałam, że ten romantyczny, sztywny język uzupełnia się z takim
normalnym. Teraz jednak coraz bardziej wydaje mi się, że może ten pierw-
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szy drugiemu szkodzi, bo każde pokolenie ma prawo i powinność, żeby
mówić o patriotyzmie własnym językiem, żeby odczuwać go po swojemu.
Wtedy, nawet w buncie przeciw utartym wzorcom, ten patriotyzm nabiera życia, przestaje być reliktem. I to jest trzecia pożądana cecha patriotyzmu: musi być nie tylko niesamolubny i otwarty, ale i zanurzony w teraźniejszości.
I wreszcie ostatnia, czwarta refleksja, która związana jest z próbą odpowiedzi na pytanie postawione w tytule Konwersatorium: w czym ma się
wyrażać współczesny patriotyzm. Myślę, że nieszczęściem polskim jest to,
że trzy pojęcia: naród, społeczeństwo i państwo rzadko występowały razem, że często były sobie przeciwstawiane, patriotyzm zaś jest chyba przywiązaniem i zobowiązaniem wobec tych trzech wielkości. Oczywiście, że
bardziej emocjonalny jest nasz stosunek do narodu niż do państwa, jednak
wszystkie trzy wielkości powinny być przedmiotem patriotyzmu. Na tym
tle formułą współczesnego patriotyzmu jest - moim zdaniem - obywatelskość. Kto to jest ten obywatel - patriota? To jest ten, kto płaci podatki. To
jest ten, kto nie jeździ na gapę, kto uczestniczy w wyborach i interesuje się
życiem publicznym. Kto skłania się bardziej do postawy służby niż do postawy roszczeniowej. Kto jest rzetelnym pracownikiem. Obywatel - patriota to człowiek, który w miarę swoich możliwości, w imię przywiązania
i odpowiedzialności, uczestniczy w tym, żeby otaczający świat stawał się
lepszy. Jest to po prostu porządny, uśmiechnięty człowiek w takiej Polsce,
jaka ona jest. W tej niedoskonałej Polsce. Wtedy patriotyzm staje się drogą
do wychodzenia z egoizmu, a w języku religijnym - do miłości bliźniego.
Izabela Dzieduszycka
Pamiętam z dzieciństwa taki wiersz, który mówił: „Synkowie moi,
poszedłem ja w bój, jako mój ojciec, a dziadek wasz, jako ojciec i ojca dziad,
co z legionami przemierzył świat, przechodząc góry, doliny, wały, dla ciebie, Polsko,
i dla Twojej chwały. A gdyby Pan nie
dał wzejść Polsce z krwi naszych ran, to
jeszcze w waszych piersiach jest krew, na
nowy święty, wolności siew“. I tak przez
dziewiętnasty i dwudziesty wiek pokolenia
były wychowywane i najwyższym celem
patriotyzmu było odzyskanie niepodległości
Polski. Sytuacja się szczęśliwie zmieniła
i dzisiaj ani nasze dzieci, ani nasze wnuki
nie muszą stawać do walki o wolność PolIzabela Dzieduszycka
ski. Czym jest więc dzisiaj patriotyzm?
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Czym on jest dla mnie? Od ośmiu lat mam szczęście być w kapitule konkursu Pro publico bono. Jest to konkurs organizacji pozarządowych na najlepszą inicjatywę społeczną. Tam widać prawdziwy, dzisiejszy patriotyzm,
to co dzisiaj jest potrzebne naszemu krajowi, ojczyźnie. Widać tam tę służbę w różnych dziedzinach życia. I w oświacie, i w kulturze, i w działalności charytatywnej, i we współpracy z sąsiednimi krajami i tworzeniu lokalnych wspólnot, działalności na rzecz małych ojczyzn. Dzisiejszy patriotyzm jest w moim odczuciu działaniem na rzecz pomnażania dobra, zarówno w nas samych, jak i w swoim środowisku. Gdy się przeczyta 1200
wniosków składanych przez organizacje pozarządowe, to widać, ile dobra
jest w naszym kraju, ile patriotyzmu właśnie takiego codziennego. Takiego autentycznego patriotyzm. Jestem daleka od nacjonalizmu. Uważam, że
wejście Polski do Unii Europejskiej pozwala nam i zobowiązuje do szerzenia dobra również i tam.
Za patriotów uważam również przedsiębiorców, którzy zakładając
swoje firmy dają uczciwą pracę innym, a uzyskanymi dochodami potrafią się dzielić, finansując różne społeczne działania. Dzięki wsparciu społecznemu powstała Uczelnia i cały zespół szkół, w którym się obecnie
znajdujemy - Szkół Przymierza Rodzin. Na ścianie w auli ponad nazwiskami ofiarodawców widnieje napis: „My daliśmy szkole, aby dać Polsce.
Wy, młodzi, służcie Jej mądrością i sercem“. Myślę, że takich przykładów
można wiele cytować.
Dla mnie, na przykład, pewne zawody, jeżeli są dobrze wykonywane,
mogą być świadectwem patriotycznej postawy. Dobrzy nauczyciele, wychowawcy, którzy nie tylko dobrze uczą i wychowują nie szczędząc swojego czasu, ale również potrafią okazać przyjaźń i życzliwość uczniom, są tego przykładem. Albo wychowawczynie świetlic środowiskowych, które
wiele swojego czasu i wysiłku poświęcają, żeby dzieciom pochodzącym ze
środowisk często zaniedbanych, nie tylko biednych materialnie, ale i moralnie, dać szansę i wychować ich na prawych obywateli. Innym przykładem postawy obywatelskiej, a więc patriotycznej, jest wolontariat młodych.
Wiele tam widać działań pozytywnych i dobra w tej młodzieży. Bez wielkich haseł rozwijają i świadczą dobro w swoich środowiskach.
I jeszcze jedno - uważam, że trzeba budować zgodę. Zgodę w społeczeństwie, zgodę w małych ojczyznach, w lokalnych środowiskach, w państwie i ci, którzy ją zakłócają, działają na szkodę Polski. Uważam również,
że patriotyzm nie może być oderwany od naszych korzeni. Znajomość historii powinna być naszym obowiązkiem. Zofia Korbońska, mieszkająca
obecnie w Waszyngtonie, wdowa po Stefanie Korbońskim, szefie służby
cywilnej Armii Krajowej, tak parę lat temu mówiła do naszej młodzieży:
„jeśli będziecie znali historię, to gdziekolwiek się znajdziecie, nie zagubicie
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się, bo będziecie mieli własne korzenie“. I tak chyba jest. Nieraz wracam
do wspomnień z Armii Krajowej, która na mnie, młodej dziewczynie, łączniczce w górach Świętokrzyskich, pozostawiła ślad na całe życie.
Na zakończenie przeczytam krótką modlitwę napisaną przez rodziców
młodego, 21-letniego człowieka, który żyjąc pełnią życia oddał je za Polskę.
Podejmując różne społeczne działania zawsze wspominam tamte czasy
i słowa tej modlitwy: "Daj mu, Panie, za wstawiennictwem Królowej Korony Polskiej, spoczynek i nagrodę w gronie wybranych Twoich rycerzy
i wyznawców. Pozwól mu widzieć z nieba umiłowaną Ojczyznę, zjednoczoną i wolną, a rządzącą się mądrze i sprawiedliwie". Zjednoczoną i wolną, a rządzącą się mądrze i sprawiedliwie. Tych, którzy budują taką ojczyznę, uważam za patriotów.
Tomasz Borecki
Rozpocznę od modlitwy, na której zakończyła moja przedmówczyni.
Przypomina mi „Kwiaty Polskie“ Tuwima - Żyda, o którym dzisiaj niektórzy mówią, że może nie był godny być Polakiem, bo był przecież Żydem.
Dzisiaj mamy też takich patriotów, którzy uważają, że nie wszyscy godni są
być Polakami, bo pochodzą z takiej albo innej nacji. Takie podejście jest mi
całkowicie obce.
Uważam, że patriotyzm to troska o to, co się nazywa domem rodzinnym i co się nazywa Ojczyzną. Pojęcie Ojczyzny znakomicie zdefiniował
Norwid w swoim pięknym wierszu, który tak ukochał Jan Paweł II:
„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba.“ Jest tam piękne rozwinięcie tego,
co się składa na Ojczyznę. Jest to krajobraz i las, i pole, i rzeka, i szum lasu, ale tylko taki, który można usłyszeć tutaj, w Polsce. Jest to trud bociana, który na wiosnę przylatuje do naszego kraju, a nam zawsze się kojarzy
z Ojczyzną. Są to chaty rozrzucone w krajobrazie, różnorodność przyrodnicza, ludzie, ich tradycja, przywiązanie do
religii, wspólne wyjścia do kościoła i dzwonki sań jadących na pasterkę, które wspominam z mojego dzieciństwa. Ale Ojczyzna
to również praca. Jestem wychowany na pozytywizmie, maturę pisałem z pozytywizmu,
bardzo mi on odpowiada. To jest praca,
codzienna praca. Ksiądz Adam mówił, że patriotyzm kojarzy się mu bardziej z tym,
co jest etosem wyzwolenia, co jest powstaniem, co jest walką. Najczęściej uważamy,
że patriotą jest ten, który oddał życie za
Tomasz Borecki
Ojczyznę. W naszej historii mamy wielu takich
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bohaterów. Jesteśmy narodem niezmiernie wolnym. Jesteśmy stworzeni,
by być wolnymi, jesteśmy Słowianami, którzy wolność ukochali ponad
wszystko. W momentach, kiedy tej wolności nie ma, oznaką patriotyzmu
jest walka o nią. Dla mnie jednak dzisiaj, oprócz tego patriotyzmu, ważniejszy jest taki, który przejawia się w pracy i trosce o zgodę, który przeciwdziała wszelkim podziałom.
Uważam, że patriotą jest ten, który będzie czynił wszystko, żebyśmy
my, Polacy, przestali się nareszcie dzielić na tych lepszych i gorszych, na
niebieskich, zielonych, fioletowych, czerwonych i mniej czerwonych.
Wszystkie podziały wywołują różne konflikty, a wszystkie krzywdy wyrządzone w trakcie podziałów wracają i chcąc je wynagrodzić, krzywdzimy następnych. Taki patriotyzm to nic dobrego.
Dla mnie patriotyzm - tak jak to już było powiedziane - to troska o własny dom i dalej: o gminę, wspólnotę parafialną, miasto i cały nasz kraj, naszą Ojczyznę. Powinniśmy robić wszystko, szczególnie my, nauczyciele,
żeby uczyć patriotyzmu jako rzetelnej pracy i tworzenia dobra, jako troski
o tych, którzy są słabsi, zauważania drugiego człowieka niezależnie od jego
światopoglądu. Mimo, że jest to kanon naszej wiary, w życiu codziennym
jest to słabo widoczne.
Parę słów chcę powiedzieć o mojej małej ojczyźnie, którą jest Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Myśmy potrafili w tej uczelni, zrealizować nasze marzenia. Obecnie uchodzimy za najbogatszą uczelnię Warszawy. To jest przykład, jak należy postępować, żeby społeczeństwo chciało
marzyć i realizować swoje marzenia. Dzisiaj końcowym wynikiem jest
piękny kampus SGGW z nowoczesnymi budynkami. Dla mnie jest to namacalny dowód patriotyzmu, w efekcie którego tysiące młodych Polaków
będą mogły kształcić się w dobrej, świetnie wyposażonej polskiej uczelni.
To jest dla mnie największy stopień patriotyzmu.
Obecnie dowodem patriotyzmu jest dla mnie staranie się o to, aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać zarobkowo za granicę, żeby zostawali tutaj, tutaj budowali swoją przyszłość. Jeżeli chcemy, żeby się lepiej działo
w Polsce, to musimy wykrzesać całą energię, żeby Polskę budować, żeby
powstawały nowe zakłady pracy, gdzie Polacy będą mogli uczciwie pracować, oraz nowe uczelnie, gdzie będą zdobywali wiedzę. Trzeba zrobić
wszystko, żeby taki obraz Polski był coraz częściej postrzegany. Byłem dwa
dni temu na doktoracie honoris causa prof. Leszka Balcerowicza. Nigdy
nie krzyczałem, że Balcerowicz musi odejść, bo uważam, że Balcerowicz
dał Polsce bardzo wiele. Dał dzisiejszą stabilizację finansową. Patriotyzm to
również dążenie do tego, żeby w naszej polityce była przejrzystość i czystość. Dbałość o wybór odpowiednich ludzi. Chciałbym, żeby w naszej Ojczyźnie o wartości człowieka nie decydowały jego przekonania, jego zapa-
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trywania, ale jego praca. Jestem katolikiem, ale uważam, że niekatolik nie
jest kimś gorszym, on jest tak samo dobry, ma tylko inne zapatrywania.
Norwid przed rokiem 1870 pisał: „jeśli ma Polska pójść nie drogą mleczną
w cało - ludzkości gromnym huraganie, jeżeli ma być nie demokratyczną,
to niech pod carem na wieki zostanie! Jeśli mi Polska ma być anarchiczną,
lub socjalizmu rozwinąć pytanie, to ja już wolę tę panslawistyczną, co pod
Moskalem na wieki zostanie“. Norwid, który był wielkim wizjonerem, widział znakomicie rzeczywistość Polski.
Twórzmy taką rzeczywistość Polski i nazywajmy patriotami tych, którzy będą budowali Polskę bez konfliktów, bez urazów. Polskę, w której będziemy się uśmiechali do siebie niezależnie od tego, jakie są nasze zapatrywania, z poczuciem tego, że żyjemy wszyscy w jednym, naszym wspólnym
domu.
Maciej Dąbski
Mam trzydzieści dwa lata, więc okres mojego dojrzewania i kształtowania dojrzałych i życiowych wyborów przypadł już na wolną Polskę. Niemniej jednak miałem jeszcze okazję załapać się na śpiewanie pół-legalnych
piosenek Kaczmarskiego na obozach również pół-legalnych. Jestem zanurzony w opowieściach z drugiej wojny
światowej, więc ten odcień patriotyzmu,
który wiąże się z walką o niepodległość, jest
moim pierwszym skojarzeniem ze słowem
patriotyzm. Ale chciałem tu powiedzieć
o czymś, o czym jeszcze nie mówiliśmy.
Mianowicie o nostalgii. Mnie ona kojarzy
się z patriotyzmem. Wielokrotnie bywałem
za granicą na dłuższych i krótszych wyjazdach i wystarczył miesiąc, żeby zatęsknić za
Polską. Tęskniłem za tym, o czym mówił
mój przedmówca, za krajobrazem, za lasaMaciej Dąbski
mi, za układem pól. Jak przejeżdżam przez
granicę wracając do Polski, to od razu widząc pola i zabudowania wiedziałem, że to
mój kraj i czułem się dobrze i u siebie. Gdy byłem ponad rok za granicą, za
oceanem, stęskniony byłem za polską mową, za polskimi twarzami. Jak na
lotnisku zobaczyłem mężczyzn z wąsami, to wiedziałem, że są to Polacy
i że jestem w Polsce. Czułem też tęsknotę za dobrym, polskim jedzeniem
i za naszym piwem. Pamiętam, kiedy wróciłem do Polski po długiej
nieobecności i w pierwszy wolny wieczór poszedłem na dyskotekę, byłem
zachwycony, gdy słyszałem wokół polską muzykę, widziałem polskie,
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piękne dziewczyny i mogłem się napić Żywca. Czułem się po prostu u siebie, czułem się dobrze.
Myślę, że patriotyzm u każdego ma trochę inny odcień, ja bym go porównał do miłości do żony i wskazał na trzy wspólne elementy. Pierwszy
to zauroczenie, zachwyt pięknem: pięknem kobiety i pięknem polskiego
krajobrazu, polskich Tatr, wyżyn lessowych, pobrzeży. Drugi to poznanie:
poznanie i zachwyt nad moją żoną i poznanie i zachwyt nad historią, geografią, przyrodą. I trzeci element, może najważniejszy, to trwanie, trwanie
w codzienności, tak jak jestem związany sakramentem z żoną i przy niej
będę trwać na dobre i na złe, tak jestem zobowiązany trwać w codziennych
obowiązkach i rzetelnie pracować dla dobra kraju, w poczuciu solidarności,
w postawie gotowości do niesienia pomocy innym, którzy mnie otaczają.
Współcześnie zmienia się rozumienie pojęcia ojczyzna przez młodych
ludzi. Młody Polak czuje się często bardziej obywatelem świata i Europejczykiem niż wyłącznie Polakiem. Wynika to z młodzieńczej otwartości na
świat i z łatwości w podróżowaniu. Mamy paszporty w kieszeniach, w ciągu paru sekund możemy przez Internet kupić bilet lotniczy i znaleźć się
w dowolnym ciekawym miejscu w Europie, czy gdzieś dalej. Ale mimo tego, że jesteśmy Europejczykami, cały czas pamiętamy o tym, że jesteśmy
też Polakami i myślę, że żaden młody Polak o tym nie zapomni.
Adam Pietrzak
Chciałbym powiedzieć jeszcze parę słów o jednym przesłaniu pojęcia
patriotyzm, szczególnie ważnym dla szkoły wyższej - jest nim porządne
uczenie się. Warunkiem niepodległości ojczyzny jest wykształcony naród.
Jeśli naród traci swoją inteligencję, myślę o jednostkach wykształconych, to
musi prędzej czy później popaść w niewolę, uzależnić się od tych, którzy
mają nowe technologie, nowe materiały, szeroką wiedzę i wysoko wykwalifikowane kadry. Zdobywanie wiedzy poprzez rzetelne studiowanie jest
w moim odczuciu najprawdziwszym wyrazem patriotyzmu. Jest to dążenie, aby ojczyzna nie została wyjałowiona z myśli twórczej, mogła istnieć
samodzielnie i nie popadała w uzależnienia od innych, którzy prędzej i lepiej zrozumieli, czym jest nauka. W zdobywaniu wiedzy nie chodzi tylko
o to, żeby sobie zapewnić wygodniejsze życie. Choć oczywiście ludziom,
którzy się uczą, którzy przymnażają swój zasób wiedzy, należy się godne
życie, ale - jak powiedział święty Tomasz z Akwinu - nasz rozwój intelektualny jest również na życie wieczne. W takim wymiarze eschatologicznym
ma ogromny sens dla rozwoju człowieka. Trzeba więc nie marnować lat,
porządnie się kształcić, nie tylko dla zdobycia jakiegoś certyfikatu. Uczyć
się, żeby w ten sposób pokazać, czym jest dla mnie moja ojczyzna, o której
niepodległość zabiegam nie orężem, lecz umysłem.

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 162

162

Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Chciałabym powiedzieć o ciekawej inicjatywie parlamentu studenckiego Rzeczpospolitej nazwanej: „Pokolenie tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego dziewiątego roku”. Ideą tej grupy, tego ruchu jest budowanie domu-ojczyzny, opartego na odpowiedzialności, rzetelnej pracy, kulturze i na
wszystkich tych wartościach, za którymi tęsknimy. Był pierwszy Kongres
na ten temat na Politechnice Warszawskiej, a teraz ta inicjatywna grupa rusza w Polskę. Zaproszona jest do wielu polskich uczelni, gdzie będzie prezentować swój pomysł na Polskę pokolenia1989.
I jeszcze parę własnych świadectw. Kilka lat temu byłam na konferencji
w Jerozolimie i po konferencji zostałam zaproszona przez małżeństwo, które wyemigrowało z Polski, z Sanoka w trzydziestym dziewiątym roku
i dzięki temu przeżyli. Ci ludzie mówili mi, że jak otwarły się granice i oni
mogli już przyjeżdżać do Polski, to uważali każdy rok za stracony, kiedy się
nie wybrali, nie zobaczyli naszego krajobrazu, nie spotkali się z ludźmi,
z Polakami, wśród których żyło jeszcze wielu ich znajomych, kolegów
i przyjaciół. Mówili o niepowtarzalnym uroku, który emanuje z Polski i Polaków. W czasie mojego pobytu w Izraelu spotkałam też inne osoby, które
albo jako małe dzieci wyemigrowali z Polski, albo urodziły się już tam i Polski nie pamiętają. Wszyscy z ogromnym sentymentem mówili o naszym
kraju, a czasem zaskakiwała mnie ich szeroka wiedza o współczesnej Polsce.
Gdy zastanawiam się nad pytaniem „Czym jest dla mnie patriotyzm?”,
to widzę go w odpowiedzialności i zaangażowaniu we wszystkim tym, co
dzieje się wokół nas. Żeby nie mijać obojętnie, żeby reagować, jak dzieje
się coś złego. Pamiętam naszego przyjaciela archeologa, który przyszedł
kiedyś na spotkanie do naszego zakładu z poranioną twarzą. Na pytanie co
się stało, wyjaśnił, że na Nowym Świecie bronił staruszki, której grupa
chuliganów chciała wyrwać torebkę. I nikt mu nie pomógł, mimo że ulica
była pełna ludzi. I inny przykład. Wsiadali kieszonkowcy do autobusu 175.
Kierowca wychylił się z kabiny i na cały głos powiedział: „Proszę uważać,
wchodzą kieszonkowcy”. Pomyślałam sobie: odważny człowiek, że ich się
nie boi. A potem, że tacy powinniśmy być wszyscy.
Moi przedmówcy mówili już, że stając się Europejczykami powinniśmy
się czuć odpowiedzialni również za Europę, za to, co się w niej dzieje. Pamiętać o tym powinni szczególnie ci, którzy wyjeżdżają za granicę za pracą. Ciąży na nas obowiązek ewangelizacji chociażby przez świadectwo pełnych kościołów.
Adam Bartosiewicz
Jest to historia nieco zabawna, choć z pewnym wartościowym
przesłaniem. W czasach, kiedy ze wszystkim było trudno, niczego nie
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było, a trzeba było budować kościoły, jak również je remontować, okazało
się w pewnej parafii, że dach na kościele wymaga pomalowania jakąś specjalną farbą, której nijak nie szło dostać. Znalazł się jednak człowiek w parafii, który oświadczył księdzu, że załatwi taką farbę, będzie to super farba,
bo do malowania samolotów. I po paru dniach parę baniaków owej farby
znalazło się na plebanii. Na to ksiądz spytał: „ile to kosztowało, czy trzeba
wystawić jakiś kwit?” „Nie, nie, nic nie potrzeba”. „A skąd wziął Pan tę farbę?” „Co to księdza obchodzi, wziąłem, załatwiłem i jest”. Na to ksiądz:
„ale wydaje mi się, że pan tę farbę... ukradł”. „Nie, nie, proszę księdza. Ja
wycofuję tylko swój wkład w socjalizm”.
Można spuentować tę historię w ten sposób, że dzisiaj, kiedy owego
socjalizmu już nie ma, wiele osób nadal wycofuje swój wkład w ojczyznę,
którą wspólnie tworzymy. Każdy z nas widzi, że mamy dziurawe drogi,
ktoś je kiedyś zbudował, a wiele powstało w czasach słusznie posiadanej
przez nas wolności. Oznacza to, że ludzie, którzy źle pracowali, dalej
tak pracują, dalej tworzą te drogi i boję się, że wybudują stadiony na Euro
- 2012, które będą groziły zawaleniem. Jak długo trzeba czekać, aby zmieniła się nasza mentalność i żebyśmy zobaczyli, że ojczyzna jest rzeczywistym dobrem wspólnym.
Jeszcze chciałbym poruszyć jedną sprawę z zakresu mojego wykształcenia. Kościół nie potrzebuje ani narodu, ani ojczyzny, ponieważ jego przesłanie jest bardzo uniwersalne i dotyczy jednostki. Natomiast naród, ojczyzna, państwo, potrzebuje Kościoła, potrzebuje wspólnoty, a ściśle rzecz
biorąc - potrzebuje rzeczywistych chrześcijan, którzy z przekonaniem wyznają swoją wiarę. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijanina, wierzącego chrześcijanina, nie trzeba przekonywać do idei dobra wspólnego, ponieważ jest
to zawarte w nauce moralnej, moralności chrześcijańskiej, rzecz oczywista.
Kiedyś przeczytałem wypowiedź pani profesor Jadwigi Staniszkis o tym,
że Polacy nie mieli w swojej historii realnego czasu demokracji, kiedy ta
demokracja mogła w sposób swobodny ewoluować. Cały dziewiętnasty
wiek to był okres zaborów, a więc walk o niepodległość. W dwudziestym
wieku wcale nie było lepiej. Częściowo państwo autorytarne, częściowo
demokracja, która nie miała szansy rozwoju. Zatem dopiero teraz mamy
możliwość rzeczywistego przetestowania swojego wyobrażenia demokracji, demosu, rzeczy publicznej. Rzeczą publiczną jest oczywiście polityka,
nasze zaangażowanie w to, co nazywamy polityką i działaniem na rzecz
wspólnego dobra. Kościół katolicki naucza, że chrześcijanin wobec swojej
ojczyzny ma trzy obowiązki: płacenia podatków, uczestnictwa w wyborach
i obowiązku obronności. Z wypełnianiem pierwszego obowiązku bywa
różnie, wojny na razie nie mamy, a z wyborami to doskonale państwo wiedzą, jak jest.

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 164

164

Marcin Jędrzejczak
Jestem nauczycielem. Mam kontakt z dzieciakami, z gimnazjalistami,
z maturzystami i ze studentami. Przed tym Konwersatorium zrobiłem
z wszystkimi ankietę na temat patriotyzmu. I jaka jest moja refleksja
z uśrednionego wyniku tej ankiety. Młodzież współczesna jakby się wstydziła mówić wprost o patriotyzmie, co nie znaczy, że nie jest patriotycznie
nastawiona do Polski, do swojego kraju.
W tej naszej dyskusji należy oddzielić deklarację od realizacji. Deklarować
jest stosunkowo łatwo, trudniej jest potem z realizacją. Dlatego młodzież boi
się i nie deklaruje patriotyzmu. Mówiliśmy o dobrym przedsiębiorcy, o dobrym nauczycielu, o dobrym fachowcu, który buduje porządne drogi. To jest
realizacja, natomiast sama deklaracja jest moim zdaniem współcześnie mniej
istotna. Nieistotne, co deklarujemy, bardziej istotne - co pokazujemy naszymi czynami. A druga sprawa to język, który w starej formie nie trafia do młodego pokolenia. Moim zdaniem, niezbędna jest zmiana języka. Jako przykład
podam formę, która przez większość ludzi w moim wieku bądź starszych postrzegana jest jako nieistotna, przynależna do wieku młodzieńczego, którą należy potem zostawić. Jest to komiks. W tej chwili na rynku są dwa komiksy,
o których warto wspomnieć: jeden mówi o historii getta w Warszawie, a drugi o życiu Jana Pawła II. Oba graficznie bardzo dobrze zrobione. Moim zdaniem, tędy droga do młodzieży, bo innej drogi nie ma. Potem dopiero możemy sięgać do Norwida, kiedy się dobrze porozumiemy.
Rzesze młodych ludzi albo rozmyślają o tym, żeby opuścić Polskę
na stałe, albo już to zrobili. Moim zdaniem to jest straszne. Otóż Stanisław
Brzozowski powiedział tak: „człowiek nie ma szansy rozwinięcia siebie
poza własnym gniazdem, poza własnym narodem”. Tylko we własnym gnieździe w pełni rozwinę siebie, ponieważ to jest moje gniazdo.
A ksiądz Bocheński tak definiował patriotyzm: że jest on miłością ojczyzny
i rodaków i nie jest zabobonem, ale cnotą godną pielęgnowania, podobnie
jak miłość rodziny. Z patriotyzmem jednak łączą się dwa zabobony. Jeden
z nich przywiązuje do miłości ojczyzny zbyt dużą wagę i czyni z patriotyzmu
nacjonalizm, a drugi, przeciwny mu, także miesza patriotyzm z nacjonalizmem, a nawet z rasizmem i w związku z tym potępia go. A przecież kto kocha własny kraj, niekoniecznie musi tym samym ubóstwiać go ani pogardzać
innymi krajami, a tym bardziej ich nienawidzić. A równocześnie ktoś, kto
ośmiela się twierdzić, że kocha swój kraj bardziej niż powiedzmy Ekwador,
jest oskarżany o rasizm. Każdy człowiek ma święte prawo dbać przede
wszystkim o ludzi sobie bliskich i nie ma tu żadnej ukrytej myśli o wyższości tej czy innej rasy, czy narodowości.
Na zakończenie może następująca, prawdziwa historyjka ilustrująca
to, o czym mówiłem. Jeden z moich przyjaciół Jan miał bardzo brzydką,
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zezującą matkę, która w dodatku była kleptomanką. Raz nawet była aresztowana za kradzież. Kiedy ktoś zapytał Jana: „więc dlaczego ty ją tak kochasz, stawiasz ją ponad wszystkich innych“, Jan odpowiedział: „dlaczego?
Bo jest moją matką“. Taki jest moim zdaniem stosunek każdego uczciwego człowieka do swojej ojczyzny.
Jacek Jaworski
Jestem studentem trzeciego roku dziennych studiów turystyki na tej
Uczelni. Poglądy nasze, młodych ludzi, na temat patriotyzmu są bardzo różne. Zależą od naszej wiedzy historycznej, często słabej, i od przekazu, jaki
otrzymujemy w naszych domach rodzinnych. A często jest to zupełnie inny
pogląd na różne sprawy z przeszłości od tego, który był w podręcznikach.
Ostatnio, dokładnie trzy dni temu, uczestniczyłem w dyskusji na tematy patriotyczne. W autobusie jechało trzech obcokrajowców, jak się potem
okazało Niemiec, Turek i Bułgar, którzy ze sobą rozmawiali po angielsku.
W pewnym momencie do ich rozmowy włączył się jakiś pan, wielce oburzony i powiedział, coś w stylu: „co wy tutaj w ogóle robicie, wyjeżdżajcie
do swojego kraju“. Tłumaczył, że jest patriotą i nie chce widzieć obcokrajowców w swoim kraju. Szczególnie atakował Niemca. Wywiązała się dyskusja, a człowiek, który był Niemcem, tłumaczył, że jego rodzice są z pochodzenia Polakami, on mieszkał całe życie w Niemczech i czuje się
Niemcem, natomiast nie wyrzeka się swoich polskich korzeni. Ponieważ
ten atakujący mężczyzna mówił dobrze po angielsku, spytałem go, skąd pochodzi. Okazało się, że jego rodzice mieszkają w Stanach Zjednoczonych.
Spytałem go więc, dlaczego mu przeszkadza, że rodzice tego Niemca
mieszkają w Niemczech. „Bo on mówi, że czuje się Niemcem, a nie Polakiem“. „No, ale on mieszka całe życie w Niemczech, a Pan w Polsce“ - odpowiedziałem. Jakoś dalszych argumentów nie miał.
Dyskusja w autobusie uświadomiła mi, że duża część Polaków uważa,
że wszyscy Polacy powinni wrócić z zagranicy i mieszkać w Polsce. I tak
jest rozumiany przez nich patriotyzm.
Tak jak to już tu było mówione, patriotyzm ma bardzo wiele odmian
i w dużym stopniu zależy od środowiska, w którym się wychowujemy. Te
różnice światopoglądowe powodują, że młodzi ludzie nie chcą o tym rozmawiać, chyba że czasem we własnym gronie.
Paweł Chądzyński
Mieszkam w Stanach Zjednoczonych od 1970 roku. Chcę się podzielić
z państwem paroma spostrzeżeniami, które ukształtowały moją tożsamość
jako Polaka w Stanach. Największą trudnością bycia patriotą dla Polaka za
granicą jest to, że jest Polakiem. Doświadczenie i zaszczepione przez ro-
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mantyzm wizje „Polska Chrystusem narodów“, pamięć o zrywach narodowych, ostatniej wojnie światowej zaczynają przeszkadzać w zrozumieniu
innych kultur, innego punktu widzenia i tolerancji względem innych ludzi. Trudno zaakceptować, że nie każdy ma taką samą kulturę, takie same
tradycje, wychowany jest gdzieś indziej. I jest ogromnie trudno wypracować w sobie tę tolerancję.
Za największych polskich patriotów uznawani są czasem ludzie, którzy
bardzo mało czasu spędzili w Polsce. Takim był Ignacy Domeyko, który
prawie całe swoje życie poświęcił dla Chile, dla budowania Chile. A jednak
został określony jako patriota Polski i nikt nie ma do tego zastrzeżeń, zarówno Chilijczycy, jak i Polacy, czyli posiadł tę umiejętność widzenia i rozumienia innych ludzi. Mnie samemu zajęło wiele czasu, zanim nauczyłem się tolerancji dla innych kultur, dla innych sposobów życia, dla innych
wiar, jednym słowem dla innego człowieka. Ale zdobycie tej umiejętności
pozwala być patriotą w ostatecznym rozliczeniu.
W rezultacie największym patriotą jest ten, którego inni z czasem określą patriotą. Dla mnie takim przykładem jest Irena Sandler, która po prostu
robiła to, co trzeba było w danej chwili zrobić i okazało się, że świat w pewnym momencie ją zauważył. A kto ją zauważył? Dlaczego Irena Sandler nagle stała się kimś, z nazwiskiem, które jest znane dziś na całym świecie?.
Grupa uczniów w liceum, w którymś ze stanów, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, spisała jej historię. Nauczyciel powiedział: „to niemożliwe, tak
nie mogło być“. I zaczęli się inni interesować, dzieci napisały sztukę, sztuka zaczęła być pokazywana na całym świecie i osoba Ireny Sandler, która
sama nigdy się nie reklamowała, okazała się jedną z największych patriotek
Polski, po prostu będąc człowiekiem.
Marcin Jędrzejczak
Jeszcze jedna krótka refleksja na temat tolerancji. Zgodnie ze źródłosłowem i etymologią, tolerancja to znoszenie innych. Nie oznacza uwielbienia dla inności, to nie jest dozwalanie na inność nade wszystko, tylko jest
to nic więcej, jak tylko znoszenie inności. Godzę się więc na to, że to „inne“ jest też w miejscu, gdzie ja przebywam, choć nie muszę go uwielbiać.
Padło tu nazwisko Ignacego Domeyki, można by jeszcze dodać Pułaskiego, Kościuszkę czy Bema, ale to są wyjątki, kapitalne i wspaniałe, ale
wyjątki. Brzozowski mówił o pewnej regule, że należy rozwijać siebie
i tych wokół siebie, we własnym gnieździe, w naszym przypadku w Polsce.
Nie była to więc totalna krytyka ludzi wyjeżdżających za granicę, bo oczywiście w każdym przypadku, w poszczególnym życiorysie bywa różnie.
Natomiast ten pęd i generalna zasada do szukania szczęścia i własnego rozwoju poza granicami Polski wydaje mi się niewłaściwa.
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Ks. Adam Zelga
Wszystkie postacie, które zostały tu wymienione, gdyby mogły, jestem
o tym głęboko przekonany, działałyby i pracowały w Polsce, ale tego nie
mogły wtedy robić. I z takich powodów w różnych okresach historii Polski wielu Polaków emigrowało z kraju.
Na początku powiedziałem, że mój patriotyzm jest taki martyrologiczny. Zostałem tak wychowany, to jest dla mnie ogromna wartość i pozostanę jej wierny. Natomiast nowe czasy, nowi młodzi ludzie poszukują nowego modelu, nowego wyrazu patriotyzmu. Życzę wszystkim młodym, aby
im się to udało, oby ich patriotyzm był równie mocny jak ten, z którego ja
wyrosłem i równie mocno utożsamiał ich z tym miejscem, z tym krajem,
z tym krajobrazem, jak utożsamia mnie. I żebyście wbrew tym różnym nowoczesnym tendencjom byli jednak Polakami w Europie, a nie Europejczykami w Polsce.

Spisał z nagrania Marcin Jędrzejczak

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 168

168

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 169

Nasz stosunek do innych ludzi:
życzliwy, obojętny, czy wrogi?
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Cytaty

Jan Paweł II. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1998
Świadomość, że Duch Święty działa w sercach wierzących i w wydarzeniach historycznych, napawa optymizmem i nadzieją. Pierwszym wielkim
znakiem tego działania, który chciałbym uczynić przedmiotem naszej
wspólnej refleksji, jest - paradoksalnie - właśnie kryzys współczesnego
świata: reakcją na to złożone zjawisko i jego negatywne skutki jest często
naglące wołanie o pomoc Ducha Ożywiciela, które ujawnia ukrytą w ludzkich sercach, dojmującą tęsknotę za Dobrą Nowiną Chrystusa Zbawiciela.
Trudno nie nawiązać w tym kontekście do wnikliwej analizy współczesnego świata, jakiej dokonał Sobór Watykański II w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes (nn. 4-10). W ostatnich dziesięcioleciach opisany
tam dziejowy kryzys jeszcze się pogłębił: brak ideałów i wartości w wielu
przypadkach staje się bardziej powszechny; zanika zmysł prawdy i rośnie
relatywizm moralny; nierzadko można odnieść wrażenie, że przeważa
w społeczeństwie indywidualistyczna, utylitarystyczna etyka, pozbawiona
trwałych punktów odniesienia; wielu zauważa przy tym, że człowiek
współczesny, gdy odrzuca Boga, pomniejsza samego siebie, żyje pełen lęku i napięcia, zamyka się w sobie i w swoim egoizmie, nie znajduje zadowolenia.
Praktyczne tego konsekwencje są wyraźnie widoczne: konsumpcyjny
styl życia, choć tak krytykowany, coraz bardziej się rozpowszechnia; niepokój, często uzasadniony, wywołany licznymi problemami materialnymi,
może do tego stopnia pochłonąć człowieka, że jego relacje z innymi stają
się oziębłe i sztywne. Ludzie są dla siebie oschli i agresywni, nie umieją się
uśmiechnąć, pozdrowić, powiedzieć „dziękuję“ ani zainteresować problemami innych. Cały zespół złożonych czynników ekonomicznych, społecznych i kulturowych sprawia, że w społeczeństwach wyżej rozwiniętych
występuje niepokojące zjawisko „bezpłodności“, zarazem duchowej i demograficznej.
Ale właśnie te sytuacje, które doprowadzają ludzi na skraj rozpaczy, często stają się bodźcem, by wzywać Tego, który „jest Panem i Ożywicielem“,
ponieważ człowiek nie może żyć bez sensu i bez nadziei.
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Jan Paweł II. Aby te krzyże były przestrogą, 5 wrzesień 1993, Wilno.
Spraw, o Panie, aby te krzyże, przypominające niedawne jeszcze czasy
brutalnej przemocy i zaciekłej wrogości, były cichą, ale stanowczą przestrogą przed nowymi złowrogimi doświadczeniami, do których popycha ślepa
moc ideologii i narodowej pychy oraz świadome lekceważenie godności
człowieka. Niech krzyże na grobach żołnierzy poległych w bratobójczych
wojnach staną się naglącym wezwaniem do zgody i braterstwa. Nie dopuść
już nigdy, by bracia w wierze stali się wrogami, podzieleni przez odmienne interesy, język, narodowe sztandary, tradycje i gwałtowne namiętności.
ks. Piotr A. Faliński. Nie poukładane alegorie. Gliwice 1994-95
Obojętność
obojętność jest udziałem ludzi
obojętność
względem świata
względem człowieka
względem uczuć
względem piękna
względem siebie
obojętność to brak ostrego spojrzenia
na piękno
ks. Henryk Majkrzak SCJ. O miłości do nieprzyjaciół
Miłujcie waszych nieprzyjaciół... a będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych (Łk 6, 35).
Dlaczego, drodzy, tak trudno jest nam realizować miłość w stosunku
do naszych wrogów? Przede wszystkim jest nam trudno to czynić, gdyż
przesadnie rozczulamy się nad naszymi cierpieniami, a w ten sposób nie
jesteśmy w stanie współczuć błądzącemu człowiekowi, który popełnia zło.
Gniewamy się, że ktoś źle o nas mówi, a nie bolejemy nad tym, że taki
człowiek w ogóle nie umie dobrze mówić o innych ludziach, i z pewnością potrzebuje naszej modlitwy. Gniewamy się, że ktoś spojrzał krzywo
na nas, a nie umiemy dostrzec, że może ma problemy z własnym zdrowiem lub może nie układa mu się w pracy lub też w domu. Gniewamy się,
że ktoś przeszkadza nam w robieniu kariery, a nie chcemy dostrzec, że to
właśnie nasza nieumiarkowana pogoń za awansem rodzi niechęć innych
do nas. Gniewamy się, że ktoś jest młodszy od nas, że ktoś inny jest mądrzejszy, a nie chcemy przyznać, że właściwie, to nie umiemy się cieszyć
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z dobra innych ludzi. Gniewamy się, że ktoś nam zwraca uwagę na niewłaściwe zachowanie naszych dzieci, bo nie chcemy widzieć ich błędów.
W sumie więc, to przesadne skoncentrowanie się na sobie samym i swoich przykrościach sprawia, że miłość do nieprzyjaciół staje się czymś tak
trudnym do zrealizowania i czymś tak bardzo wymagającym naszego samozaparcia się.

Prowadzący Konwersatorium XVI:
od lewej Grzegorz Nurkiewicz, Krzysztof Dowgiałło
oraz Jacek Waksmundzki
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Konwersatorium XVI (19. 03. 2007)
„Nasz stosunek do innych ludzi:
życzliwy, obojętny, czy wrogi“?
Prowadzący: ks. Adam Zelga, proboszcz parafii im. bł. Edmunda Bojanowskiego, wprowadzenie do dyskusji: Krzysztof Dowgiałło, architekt,
Grzegorz Nurkiewicz, policjant, Jacek Waksmundzki, prezes Zarządu
CANDELA sp.zo.o.

ks. Adam Zelga
Temat dzisiejszego spotkania jest bardzo prosty, równocześnie bardzo
aktualny: jaki jest nasz stosunek do innych ludzi, życzliwy, obojętny czy
wrogi.
Myślę, że w każdym z nas jest ogromna tęsknota za życzliwością otrzymywaną od innych i za życzliwością okazywaną drugiemu człowiekowi.
Tacy jesteśmy i czujemy się szczęśliwi, gdy taką życzliwość otrzymujemy
albo ją okazujemy. Jednocześnie jednak żyjemy w świecie, w którym,
szczególnie w mass mediach, rzadko możemy taką życzliwość obserwować. Polemika ludzi, którzy się tam spotykają, jest nasycona często ogromną agresją i wrogością. A życzliwości jesteśmy wszyscy bardzo spragnieni.
Życie ma swoje ogromne ciężary. Każdy z nas musi się z nimi mierzyć.
Życzliwość drugiego człowieka, taka prosta, codzienna, jak np. w kolejce,
w sklepie, w korku samochodowym, powoduje w nas ciepłe uczucia, które umilają życie i zmniejszają wagę stresów, którym podlegamy.
Jacek Waksmundzki
Zagadnienie życzliwości dotyczy wszystkich sfer naszego życia - prywatnej, rodzinnej, społecznej i także zawodowej. Na co dzień można zauważyć, jak ważna jest życzliwość tam, gdzie się z nią spotykamy, ale także
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jak wielka jest jej potrzeba tam, gdzie tej życzliwości brakuje. Chciałbym
podzielić się z Państwem kilkoma osobistymi refleksjami, które dotyczą tego tematu z punktu widzenia pracy zawodowej.
Z wykształcenia jestem inżynierem informatykiem, najdłużej do tej pory pracuję jako przedsiębiorca-menedżer. Wcześniej, przez kilka lat, byłem
nauczycielem akademickim. Jestem katolikiem, ojcem licznej rodziny. Jako menedżer kieruję grupą firm, zatrudniającą ponad dwieście osób. Mając na
uwadze ten aspekt omawianego tematu
chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat życzliwości i jej roli w relacjach
międzyludzkich, z którymi mam do czynienia każdego dnia. Jako przedsiębiorca, odpowiedzialny za tak duży zespół
ludzi i wyniki działalności prowadzonych firm, sam zakładam już od początku, że moje relacja ze współpracownikami, a także ich wzajemne relacje powinny opierać się przede wszystkim na
życzliwości. Ta zaś, bliska pojęciu dobra,
w rozwoju przedsiębiorczości ma duży
Jacek Waksmundzki
wpływ na tworzenie takich systemów
wartości, zachowań czy decyzji, które są
bardzo istotne dla uzyskiwania pozytywnych rezultatów ekonomicznych,
strukturalnych i innych w działalności firmy.
Dość popularny jest dziś pogląd, że w systemie rozwoju gospodarki kapitalistycznej powszechnie wymuszane są innego typu zachowania, niewiele mające wspólnego z życzliwością, a bliższe raczej agresji. Chciałbym
podkreślić z naciskiem, że w działalności przedsiębiorcy czy menedżera relacje międzyludzkie, w tym ich stosunek do współpracowników, oparty na
życzliwości i otwartości, jest być może jednym z najistotniejszych elementów uzyskiwania oczekiwanych rezultatów. Moje osiemnastoletnie doświadczenie pracy w przedsiębiorczości prywatnej zdaje się w pełni potwierdzać tę tezę.
Efektywne, przynoszące wymierne korzyści zarządzanie przedsiębiorstwem możliwe jest wtedy, gdy spełnione są pewne podstawowe warunki.
Należy m.in. kreować środowiska i grupy według założonego planu, wykazać
szczególną troskę o wysokie kwalifikacje kadry i możliwość jej dalszego rozwoju oraz posiadać umiejętność tworzenia pełnomocnictw i delegacji, opartych w dużej mierze na zaufaniu. Wszystko to, uzupełnione życzliwością,
otwartością i dobrem, w stosunkach międzyludzkich tworzy nową jakość.

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 175

175

W firmach, którymi zarządzam, nie ma fluktuacji, co oznacza, że pracownicy poszczególnych grup mają wymienione cechy albo są na tyle
otwarci, aby je w sobie rozwijać. Menedżer, który tak samo jest otwarty
i życzliwy wobec zespołu ludzi, z którymi pracuje, osiąga lub może osiągnąć bardzo dobre rezultaty z punków widzenia organizacyjnego, ekonomicznego czy pragmatycznego. W zarządzaniu przedsiębiorstwem wyróżnia się trzy podstawowe grupy osób. Pierwsza to pracownicy firm, druga to kontrahenci: współpracujący odbiorcy, dostawcy, doradcy, otoczenie
oraz trzecia - konkurenci.
Grupy pracownicze to najbardziej cenny zasób siły w firmach, aby cokolwiek uzyskiwać w przedsiębiorczości i największy kapitał, jaki można
posiadać wykonując taką lub inną działalność. Znaczący wpływ na relacje
międzyludzkie w zespołach pracowników mają trzy systemy działające
w strukturze firmy. Są to: hierarchia stanowisk, dyscyplina pracy (regulamin, normy ogólne, obyczaje, ustalenia wewnętrzne) oraz system wynagrodzeń. Każdy z tych systemów może oddziaływać na relacje między
ludźmi w dwojaki sposób. Jeśli jest dobrze opracowany dla potrzeb środowiska zawodowego danej grupy - może pomagać utrzymywać prawidłowe
relacje między grupami pracowników, a nawet je poprawić czy rozwijać
w dowolnym kierunku, natomiast źle funkcjonujący, nieuwzględniający
interesów wszystkich grup - może powodować napięcia i prowadzić do
konfliktów w środowisku zawodowym.
Każdy z systemów maa odpowiedni zasób środków wspomagających
uzyskiwanie założonych wyników działań zespołu. Zmiana stanowiska
może oznaczać dla pracownika awans lub degradację. W utrzymaniu dyscypliny pracy pomaga system nagan, kar czy nagród. W strefie wynagrodzeń - podwyżki płac czy odpowiedni system premiowy może spełniać
funkcję szczególnej oceny pracy zespołu czy pojedynczego pracownika.
Te trzy systemy tworzą jedną całość, która może lub powinna być oparta na życzliwej mądrości i nawiązywać do stosunków w rodzinie. Może dobrze jest spojrzeć na zespoły pracownicze przez pryzmat rodziny. Zarządcy, przedsiębiorcy, menedżerowie - powinni umieć doprowadzać do takiej
sytuacji, gdzie interes firmy współgra z dobrem pracownika i jego rodziny.
Nieuwzględnienie tego aspektu w rezultacie prowadzi do negatywnych
wyników dla firmy przez gorszą wydajność pracy, zbyt małą troskę pracownika o powierzone dobro firmy, jego zubożenie, zanikanie więzi rodzinnej, brak motywacji i niezadowolenie z wykonywanej pracy, co w konsekwencji pogarsza wyniki osiągane przez firmę.
Dla właściciela firmy wypracowanie poszczególnych zasad z zaznaczeniem potrzeb grup pracowniczych, uwzględniających życzliwe budowanie
wzajemnych relacji, to także sposób na osiągnięcie wymiernych efektów
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ekonomicznych. Takie działanie można określić jako życzliwą mądrość ze
strony menedżera, która może być różnie wyrażana. Nie oznacza to, że
w omówionych systemach dominuje wyłącznie życzliwość, a nie ma
w nich upomnień, kar, degradacji czy wręcz zwolnień. Decyzje takie jednak powinny być podejmowane rozsądnie, w sposób otwarty i także życzliwy, nawet w przypadku konieczności ukarania czy zwolnienia pracownika.
Drugą wyróżnioną grupę, ważną w zarządzaniu przedsiębiorstwem, stanowią kontrahenci. W aktualnym znaczeniu przedsiębiorczości grupa ta
rozszerza system przedsiębiorstwa do megasystemu. Należy jednak pamiętać, że zarówno przedsiębiorca, jak i kontrahenci powinni tworzyć takie relacje, aby każda strona mogła mieć prawo do zachowania swoich interesów.
Moim celem jako przedsiębiorcy nie jest maksymalna redukcja kosztów
zakupu, bo wtedy mógłbym naruszyć interesy mojego dostawcy, np. ograniczając mu rozwój. Ja jednak mam prawo wyboru dostawcy. W moim interesie leży, abym otoczony z jednej strony dostawcami, a z drugiej odbiorcami, rozwijał się długo i stabilnie. I w takim rozumieniu u podstawy leży
w istocie życzliwość.
Warto jeszcze powiedzieć słowo o trzeciej grupie - konkurentach. To
jest najtrudniejszy punkt. Popularne hasło zaleca: niszczmy konkurencję
tyle, ile się da, bo będziemy mieć „szerzej“ dla siebie. Istnieje ciekawa teoria rozwoju przedsiębiorczości, która nazywa się „teorią błękitnych oceanów“. Mówi o tym, że firmy powinny tworzyć produkty i usługi, które
wyróżniałyby się przez swoją wyjątkowość, co z założenia eliminowałoby
konkurencyjność na rynku, bo wytwarzane dobra byłyby niepowtarzalne.
Ta teoria pokazuje, że również w takim rozwoju, jest także tęsknota za
życzliwością. Nie wykonujemy przecież ruchów, aby walczyć ze sobą, tylko sami się rozwijamy i tworzymy świat, gdzie praktycznie nie mamy konkurencji. Tak rodzi się postęp.
Model postępowania, który zarysowałem, nie jest wcale łatwy, bo są to
wielowarstwowe procesy, często ze sobą sprzeczne. Trzeba jednak próbować znaleźć złoty środek, nie gubiąc jednocześnie postaw życzliwości,
otwartości i dobra, które w przedsiębiorczości dają fantastyczne rezultaty.
Krzysztof Dowgiałło
Jestem drobnym przedsiębiorcą, ale nie menedżerem. Zarządzam czteroosobową firmą - pracownią architektoniczną. Sam rysuję, projektuję
i zmagam się z tymi wszystkimi zagadnieniami, o których mówił Pan Jacek, choć oczywiście w mikroskali. Wydaje mi się, że należy zauważyć jeszcze rolę administracji państwowej, która jest często nie lada przeszkodą
w rozwoju przedsiębiorczości. W ten sposób przechodzimy do zagadnienia
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władzy. Zanim powiem o swoich przygodach więziennych i o sytuacjach
granicznych, w jakich się znalazłem w zetknięciu z władzą, nawiążę do wypowiedzi mojego przedmówcy. Początkującym kierowcom w Anglii jest
wpajane pojęcie „defensive driving”. Chodzi w nim mniej więcej o to samo, co w pojęciu „gentleman”. Pozwolić się wyprzedzić, nie konkurować
bezwzględnie i na siłę, zachować dystans do siebie i innych.
Anegdotki więzienne, które opowiem, wydają się luźno związane z tematem. Obrazują one jednak również stosunki między ludźmi, które są tematem dzisiejszego konwersatorium.
Pierwsze moje doświadczenie było, gdy miałem osiemnaście lat, w Zakopanem był FIS i zszedłem z Hali Gąsienicowej na dworzec, żeby przywitać przyjeżdżających przyjaciół. Byłem ubrany niezbyt wizytowo, bo
w brudną kurtkę puchową i nie miałem
dokumentów. Nie doczekałem moich
przyjaciół, ponieważ czterech nieumundurowanych „łapsów“ zgarnęło mnie
tam, zaniosło do komisariatu i wrzucili
do celi. Później w wierszu-pamiętniku
napisałem, że „wrzucili mnie między łotry, nie dali mi nawet kołdry...“. Nie była
wprawdzie potrzebna, bo było bardzo gorąco i dodatkowo bardzo brzydko pachniało. Przesiedziałem tam jakiś czas. Nawet umówiłem się z moimi współtowarzyszami niedoli na skok na kasę, bodajże
jakiegoś przedsiębiorstwa w Łodzi. Muszę powiedzieć, że byłem dość zadowoloKrzysztof Dowgiałło
ny, że gdy mnie wypuszczali, to nie równocześnie z moimi nowymi przyjaciółmi.
Kolejne moje spotkania z władzą to spotkania z pogranicznikami rozmaitych krajów. Zapamiętałem dwa takie spotkania. Jedno z pogranicznikiem czeskim, który kazał mi zgolić brodę tępą żyletką, ponieważ nie odpowiadała wizerunkowi w paszporcie. Drugie z pogranicznikiem rosyjskim, który pół godziny wpatrywał się w moją brodę, której nie było na
zdjęciu i w rozmaite szczegóły mojej twarzy. Ja stałem spokojnie, on patrzył, patrzył, a na końcu powiedział: „pa mojemu eto wy” i oddał paszport.
Później siedziałem również we Francji w areszcie, gdyż trafiłem kiedyś
na tzw. „monôme”, czyli manifestację licealistów po maturze. Nie wiem,
dlaczego manifestacja została zaatakowana przez policję. Policja francuska
nie należy do sympatycznych. Brutalnie usiłowała tę manifestację rozpędzić. Pałowała kogo popadnie. Wznosiłem niezbyt gramatyczne okrzyki

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd 2009-01-08 14:16 Strona 178

178

oburzenia, no i wpakowali mnie razem ze wszystkimi do komisariatu koło
„Inwalidów“. Tam prześpiewaliśmy całą noc, a rankiem nas wypuścili.
Następne spotkania z władzą miały coraz poważniejszy charakter.
W czasie przewrotu w Algierii szedłem z tłumem, który przez kilka dni
wylewał się z Kazby, by domagać się powrotu ukochanego Ben Belli i powieszenia Bumediena. Ostatniego dnia na spotkanie wojsk saharyjskich
wyszły z zielonymi sztandarami już tylko kobiety i dzieci.
W Polsce tymczasem powoli narastał opór przeciw komunistom, znaczony datami lat 56, 68, 70. Oglądaliśmy różne oblicza władzy: straszliwe
w czasie poznańskiego czerwca, łagodniejsze w październiku, chamskie
i brutalne wobec studentów w 68 roku i znowu mordercze w 70. i 76.
Uczyliśmy się walczyć z władzą, która zresztą słabła, aż wreszcie, w 80, zrezygnowała z użycia siły. Nie na długo wprawdzie, bo po 16 miesiącach
skończył się festiwal Solidarności i nastąpiło uderzenie, które przeżyłem
w Stoczni Gdańskiej. Panował w niej nastrój determinacji. Wyprowadzani
- wracaliśmy, usiłując dotrwać do 16 grudnia w nadziei, że gdańszczanie
przyjdą pod pomnik w rocznicę wydarzeń z 70. roku. Ksiądz Sroka, kapelan środowisk opozycyjnych, na Mszy świętej wieczornej 15 grudnia
udzielił nam rozgrzeszenia w obliczu śmierci.
Gdy o świcie 16 grudnia czołgi wyłamały bramy, wykonaliśmy coś w rodzaju szarży na jeden z nich. To brzmi w tej chwili zabawnie, ale wtedy
biegliśmy z prętami w stronę wycelowanych w nas luf nie wiedząc, czy zaczną strzelać czy nie. Nie strzelali. Później znalazłem się w więzieniu.
Z początku to było bardzo nieprzyjemne, bo wpakowali mnie do celi bez
okna, to był grudzień, mróz, karaluchy na ścianach itd. W nocy słychać było wrzaski ludzi, których bito, lub też próbowano nas zmiękczyć za pomocą takich efektów dźwiękowych. Władza miała twarze prokuratorów, esbeków, milicjantów i klawiszy, a także konfidentów, których zadaniem było
rozpracowywać nas dla potrzeb śledztwa. Stopniowo przyzwyczajaliśmy się
do rytmu więziennego jedzenia, które według więźniów kryminalnych,
dzięki Solidarności było o niebo lepsze niż dawniej. Zmieniali się kapusie
w celach. Niektórzy byli sympatyczni, niektórzy nie. Jest zasadnicza różnica między aresztem śledczym a więzieniem. W areszcie śledczym jest się
pod ogromna presją, by nic nie powiedzieć, nic nie ujawnić, co mogłoby
komukolwiek zaszkodzić. Wyrok jest wstrząsem, ale po wyroku, w normalnym więzieniu życie robi się znośne. Rodzina może więźnia odwiedzać, dostaje paczki. Kiedy w końcu zostałem skazany i pojechałem do Potulic, czułem się jak na wczasach, gdyż byli koledzy, było więcej powietrza,
dłuższe spacery, trochę zieleni. Klawisz, który nas prowadził na spacer,
mówił z początku: „Po co was tu przywieźli. Trzeba było was rozstrzelać,
zakopać i zaorać”. Po jakimś czasie mruczał niechętnie: „Ślachta, a chodzić
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nie umie”. Wreszcie po pół roku prosił na spacerze: „Czy mógłby pan powiedzieć kolegom, że już czas zejść ze spacernika”.
Drugie uwięzienie było znacznie mniej znośne, bo trafił mi się kapuś,
który był bardzo agresywny. Nie pozwalał mi się wyspać, żebym był rano
zmęczony, ponieważ rano chodziłem na przesłuchania. Na szczęście przesłuchania szybko się skończyły. Ubek, barczysty kulturysta, prowadził - jak
mu się wydawało - wielkie śledztwo w sprawie kartotek dotyczących pomocy uwięzionym, które znaleziono u mnie w czasie rewizji. Były pisane
przez kilka osób i bałem się, że te osoby mogą zostać ujawnione. Ubek dawał mi do przepisywania jakieś teksty i pewnego razu, z zaskoczenia wyciągnął z biurka kartę z mojej kartoteki i spytał tryumfalnie: „kto to pisał?” Na
karcie były wpisy robione przez kilka osób. Kiedy powiedziałem „ja”, na
szczęście nie pytał więcej, a mnie udało się dostać do izby chorych, gdzie
dekowali się recydywiści, a gdzie ubecja nie miała wstępu, klawisze zaś odnosili się do złodziei z szacunkiem. Tam poznałem sympatycznego młodego człowieka, który zrobił sobie tzw. „wbitkę na serce”, to znaczy wsadził
sobie w osierdzie pilnik do paznokci. Wzięli go do szpitala miejskiego, zoperowali. Jak się obudził z narkozy, to wyskoczył przez okno z czwartego
piętra na kupę koksu. Potem wsiadł w tym swoim szlafroku szpitalnym do
autobusu, pojechał, jak to się mówi w języku więziennym, do swojej „świni”, czyli narzeczonej. Następnie po krótkim okresie rekonwalescencji dokonał 12 włamań. Przy trzynastym oczywiście wpadł. Wtedy go poznałem.
Stan wojenny powoli gasł. Siedziałem jeszcze raz podczas wizyty Ojca
Świętego w Gdańsku. Wyłapali nas poprzedniego dnia i wsadzili do aresztu w Tczewie. Ci aresztujący byli na ogół niesympatyczni, milicja zaś traktowała nas rutynowo, nawet z odcieniem sympatii.
No i jeszcze jedna zdarzyła mi się drobna przygoda. Adam Michnik po
wyjściu z wiezienia mieszkał w Sopocie, gdzie go odwiedzałem. Pewnego
razu, po wyjściu od niego zatrzymała mnie milicja i zamknęła na tzw. dołku. Rano zaprowadzono mnie na górę. Tam było dwóch panów. Rozmawialiśmy. Oni mówili, że jesteśmy - i oni, i ja - na wysokim poziomie i żebyśmy prowadzili rozmowę na wysokim poziomie. No i zaczęli mnie wypytywać o kolegów, na co ja powiedziałem: „zauważyłem, że rozmowa się
ześlizguje z tego wysokiego poziomu”, więc odprowadzono mnie na dół.
I taki stary „Profos” powiada:
– Byli panowie u Pana?
– Byli.
– A co chcieli?
– No, chcieli, żebym współpracował.
– I co, zgodził się Pan?
Więc ja popatrzyłem na „Profosa” i mówię: „A Pan by się zgodził?”
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„Profos“ się zamyślił. Poszedł sobie. Po pewnym czasie przynosi kubek kawy i mówi: „Napije się Pan kawy, naturalnej?“
Takie były moje przygody więzienne.
Jakie z nich wnioski. Wydaje mi się, że istnieją dość skomplikowane relacje między więźniem a klawiszami. Honor więźnia, i to chyba każdego,
nie pozwala na bliższe relacje, to samo dotyczy klawiszy. Nie ma mowy,
na przykład, o podawaniu sobie rąk. Oczywiście to nie przeszkadza niektórym przedstawicielom służby więziennej okazywać życzliwości. Inni
z kolei wyżywają się w złośliwościach. Nawet życzliwy klawisz, jak mu każą, wpadnie do celi w hełmie i z pałką, jeśli mu każą. Polem porozumienia bywają żarty, mniej lub bardziej grube. Ja zapamiętałem żarty naczelnika, który się zjawił kiedyś u nas w celi i pyta: „Co tu tak śmierdzi?“ Było po obiedzie, wiec zgodnie z prawda odpowiadamy: „Kapusta, Panie naczelniku“. „A, to kapustka tak pachnie“ - powiada naczelnik. Poskarżyliśmy się na wodnistość zupy. Naczelnik na to: "Woda silna, woda silna.
Turbiny porusza, statki podnosi“. Na skargi z kolei na brak mięsa mówił:
„świnia krotka, świnia krótka“. To tyle. Jeśli to cokolwiek wnosi do tej
rozmowy.
Grzegorz Nurkiewicz
W policji pracuję od szesnastu, lat więc dziękuję Panu Bogu, że nie
musiałem brać udziału w przeżyciach mojego poprzednika. Mogę
tylko współczuć i mieć nadzieję, że obecnie firma, która zmieniła nazwę z Milicji na Policję trochę się inaczej kojarzy ludziom, społeczeństwu. Ja jestem pierwszym naborem pomilicyjnym. W okresie stanu
wo jen ne go, ja ko na sto la tek do sta łem
na Starówce parę „gum“ na 3 Maja,
zabrano mi też moro strażackie, które
było bardzo ciepłe i w lutym był to wyjątkowo fajny ubiór. Jeden z zomowców w stopniu kaprala puścił mnie wtedy z Dworca Południowego, na całe
szczę ście kil ka set me trów od do mu,
w sa mych skar pet kach, ka le so nach
i krótkiej podkoszulce. Nie miał prawa
tego zrobić, ale zrobił. Były to czasy, że
mogłem się poskarżyć tylko rodzicom.
Rodzice z kolei wytłumaczyli mi, na
czym to polega i tak skończyła się kwestia dochodzenia moich roszczeń i praw
Grzegorz Nurkiewicz
przed organami ścigania.
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Później koleje życia tak mi się ułożyły, że byłem szykowany do służby
wojskowej w wojskach desantowych. Trzy lata wyjąłbym ze swojego życiorysu, a byłem już wtedy młodym małżonkiem. Stwierdziliśmy z żoną, że
trzeba uciec przed wojskiem. W roku 1991 wstąpiłem do Policji, a właściwie do „pomilicji“, ponieważ mundur, który otrzymałem, miał jeszcze naszywki „Milicja“, podobnie jak radiowozy. Sami zmienialiśmy naszywki
i przeklejaliśmy naklejki na radiowozach.
Przez 16 lat pracy pracowałem w różnych wydziałach, zarówno w ruchu
drogowym, jak i w zwykłej prewencji, w zespołach kryminalnych, dochodzeniowych, byłem również dzielnicowym. Teraz od pewnego czasu pracuję jako oficer dyżurny. Przyjmuję zgłoszenia i petentów, którzy do nas
docierają. Dowodzę też ludźmi, których mam do dyspozycji do wykonywania ustawowych obowiązków.
Mam ciągły kontakt w pracy z dwiema kategoriami ludzi: osobami pokrzywdzonymi oraz ze sprawcami czynów zabronionych, czyli sprawcami
tej krzywdy w stosunku do pierwszej kategorii osób. Jeżeli chodzi o pierwszą kategorię osób, które albo w sposób oczywisty, materialny, fizyczny doznały jakiejś krzywdy bądź w sposób wyimaginowany czują się pokrzywdzone, to nasze nastawienie do nich może ilustrować fakt, że gdy odbieramy telefon, po przedstawieniu się pytamy, w czym możemy pomóc. Jest to
bardzo ważny zwrot, który pomaga wielu pokrzywdzonym osobom otworzyć się i przynajmniej już w pierwszym etapie rozmowy możemy dać im
poczucie pewnego bezpieczeństwa i nadzieję, że uzyskają pomoc. Jest to
bardzo ważne, żeby ta osoba się otworzyła, wypowiedziała swoje żale,
ewentualnie przedstawiła swój problem. A potem my próbujemy jej pomóc.
Mój stosunek do osób, z którymi mam kontakt służbowy, jest różny
w zależności od okoliczności. Profesjonalizm nakazywałby mi, żebym był
cały czas życzliwy, żebym wczuł się w rolę i stan tej drugiej strony. Jednocześnie żeby wykonać dobrze swoją pracę, muszę w pewnym momencie
przejść do całkowitej obojętności wobec zaistniałej sytuacji, ponieważ pewne mechanizmy i procedury wymagają niekierowania się emocjami. Przy
kierowaniu się emocjami można popełnić dużo błędów i niestety nie dokończyć tego, co do nas należy.
Często na tym etapie odczuwamy coś, co nazywamy bezsilnością. Wiele sytuacji, z którymi się spotykamy, nie jest przewidzianych w procedurach, które w tej chwili mamy do dyspozycji. Jednocześnie prawodawstwo,
które obowiązuje, jest bardzo nieskuteczne w wielu sytuacjach. Są to szczególnie sprawy rodzinne, bite żony, maltretowane i bite dzieci, które oczekują od nas błyskawicznej pomocy. Prawodawstwo jednak nie pozwala
nam na wiele rzeczy, procedury są długotrwałe, trwają latami. Rodzina nie
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uzyskuje żadnej prawdziwej pomocy, jest to tylko kwestia medialna, tzw.
niebieskich kart, różnych instytucji, które są powołane do pomagania rodzinie, ale mają niewielkie możliwości. Na przykład, pomoc psychologiczna, mimo że bardzo ważna, niestety nie zapewnia nikomu bezpieczeństwa.
I co z tego, że małżonka uzyska pomoc psychologa, kiedy wraca do domu i „zupa w dalszym ciągu jest za słona“, i znów przyjeżdża radiowóz.
Kłótnie, krzyki, awantury. Dzieci płaczą. Tatuś idzie na „dołek“. Wytrzeźwieje. Potem go trzeba wypuścić, bo żaden prokurator nie zdecyduje się na
dłuższe zamknięcie, sąd nie zatwierdzi takiej izolacji. Wtedy wielokrotnie
ma się ochotę chwycić „pałę“ w rękę i spróbować wymierzyć samemu sprawiedliwość. Nie od tego jednak jesteśmy. Przeżywa się więc duże poczucie niesprawiedliwości i bezradności.
Jeżeli chodzi o kategorię osób, które powodują czyny zabronione, tzw.
sprawców, to mój stosunek do nich ewoluował. Zaczynając jako bardzo
młody funkcjonariusz, szczególnie w sekcji kryminalnej, gdzie miałem
kontakt z najgorszymi przestępstwami, jakie tylko można sobie wymyślić,
miałem do nich stosunek wrogi. Wydawało mi się, że będę zbawiał ten
świat jako młody policjant i że muszę być negatywnie nastawiony do
sprawców przestępstw. To się w ogóle nie sprawdziło. Po prostu emocje
brały górę. Brak zdrowego rozsądku, brak możliwości przemyślenia,
chłodnego, bardzo szybkiego przemyślenia sytuacji powodował, że ponosiło się prawie całkowitą klęskę. Nauczyłem się stopniowo podchodzić
obojętnie, zawodowo obojętnie do tej kategorii osób. Zaczęło to dawać
zdecydowanie lepsze rezultaty w pracy. Udawało mi się lepiej wywiązywać
ze swoich obowiązków. Mieć lepsze wyniki jeżeli chodzi o ujęcia i udowodnienia popełnionych czynów.
Cały czas spotykamy się z wrogim stosunkiem do nas ze strony tej kategorii osób. Wiadomo, że żaden bandyta, żaden przestępca nie poda ręki
policjantowi, bo to jest dyshonor. My też tworzymy grupę, która nie spoufala się z osobami tej kategorii. Nawet jeżeli mamy tzw. informatora wywodzącego się ze środowiska przestępczego, on również odczuwa, że mimo wszystko uważamy, że należy do tej drugiej strony barykady. Jest dla
nas bardzo cennym źródłem informacji, ale jest dystans, o którym nie możemy zapominać.
Sam zresztą miałem taką sytuację w swojej pracy kryminalnej, że ktoś
obiecał mi oraz mojemu partnerowi „kulę“. Nie wierzyłem w to do końca,
ale - tak jak mówiłem - byłem wtedy młodym funkcjonariuszem. Jednak
w wyniku dalszego przebiegu zdarzeń, ten który nam groził, stracił życie.
Został zamordowany. Wykonywaliśmy czynności w jego mieszkaniu. Znaleźliśmy na półce karteczkę „karma dla piesków“ i dwie „wygłaskane“ kule
do pistoletu. Wtedy dotarło do mnie, że to rzeczywiście mogło być dla
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mnie. Emocje, które mną wtedy targały, były bardzo różne: od złości, wrogości, nienawiści, po coś, czego jako katolik wstydzę się w tej chwili, ale na
gorąco nie do opanowania, że „dobrze sukinsynowi, że go własna żona zamordowała i że skończył tak, jak skończył“. Po raz pierwszy w życiu ucieszyłem się z czyjejś śmierci. Mamy mówić o naszym stosunku do innych
ludzi, więc uważam, że miałem obowiązek to powiedzieć.
Miałem również okazję brać udział w różnego rodzaju akcjach, typu
strzelanina w Parolach. W tym przypadku nie bezpośrednio, ale zaraz po
zdarzeniu. Po raz pierwszy przeżyliśmy śmierć naszego kolegi. Ponieważ
pracuję w jednostce w Piasecznie, w komendzie powiatowej, chłopak, który zginął w Parolach, był naszym kolegą. Pracował razem z nami, znaliśmy
się z nim kilka ładnych lat. Jako koledzy, przyjaciele, wspólne akcje, wspólna praca, wspólne rozmowy, kontakty towarzyskie. Gdy ginie przyjaciel,
jest to coś bardzo osobistego. Współczuję koledze, na którego rękach Mirek umierał, wykrwawiał się 20 minut. Nie chciałbym w życiu czegoś takiego przeżyć.
W takiej sytuacji nie funkcjonuje się na zasadzie chłodnego rozumowania. Wtedy myśli się tylko, aby dopaść tych sukinsynów i wymierzyć sprawiedliwość na miejscu. Na pewno nie jest to godne pochwały, ale jest to
bardzo ludzkie uczucie. Człowiek nie jest automatem, gdy mu zabijają kolegę i nikt mnie nie przekona, że w ciągu tych kilkunastu pierwszych chwil
można w sposób chłodny przekalkulować sytuację, podjąć działania skuteczne, a jednocześnie bardzo profesjonalne. Nie. Emocje biorą górę i należy natychmiast dokonać zmian osób na takie, które nie brały udziału
w zajściu i mogą działać bardziej na chłodno.
Przychodząc do pracy w Policji spotykałem się z różnymi dowcipami
typu, że ludzie dzielą się na „siedzących, tych, co siedzą i tych, co będą siedzieć“. Otwierając kasę pancerną, którą odziedziczyłem po byłym milicjancie, znalazłem cytat z Feliksa Dzierżyńskiego, że „nie ma ludzi niewinnych, tylko są źle przesłuchiwani“. W początkowych latach, kiedy byli jeszcze funkcjonariusze, którzy nie przeszli weryfikacji, słyszało się powiedzenie „dajcie mi człowieka, paragraf się do niego dopasuje i on skończy tam,
gdzie byśmy chcieli“.
Potem jedna, druga weryfikacja i kadra trochę się zmieniła. Jest nas coraz więcej, którzy nie pracowali w czasach starego systemu. Mimo weryfikacji są jednak jeszcze tacy, którzy wywodzą się ze służby bezpieczeństwa.
Pracują w dalszym ciągu. Jak nie wiadomo, co z nimi zrobić, to się ich wysyła na jakiś podrzędny komisariat, żeby poczekali spokojnie do emerytury. Ich fachowość jest zerowa, obecność destrukcyjna, jeśli chodzi o pracę,
bo oni potrafią w zasadzie tylko podsłuchiwać i sprzedawać własnych kolegów.
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Będąc zatrudniony od 16 lat miałem okazję pracować dla wszystkich
rządów. Byliśmy i jesteśmy potrzebni jako pewien rodzaj papierku lakmusowego wskazującego na opinię społeczeństwa, na różne odczucia co do
władzy i bezpieczeństwa. Dla naszych włodarzy przede wszystkim liczą się
tabelki. Dam przykład ostatnich kilku rewolucyjnych zmian. Policja walczyła o międzynarodowy certyfikat jakości-ISO. Do tego certyfikatu były
niezbędne pozytywne opinie środowiska. W związku z tym były wysyłane
ankiety, e-maile, wywiady przy kontakcie z dzielnicowym, oficerem dyżurnym itp. Policja nastawiła się na „głaskanie społeczeństwa“. Policja warszawska jako jedna z pierwszych jednostek w Polsce uzyskała certyfikat
ISO. Wielka radość. Jest certyfikat, który potwierdza, że Policja się zmienia, że wszystko jest na właściwej drodze. I nagle, przypominając sobie
o Nowym Jorku, wprowadzono akcję „bez tolerancji“ i postanowiono karać za wszystko. Zaczynamy karać maksymalnie mandatami, działać restrykcyjnie. Policja zmienia podejście do społeczeństwa o 180o. Liczba
mandatów to są punkty, to jest premia dla szarego policjanta. Jak nie wyrobi odpowiedniej liczby punktów, to zabiera mu się premię albo nie dostanie podwyżki. Społeczeństwo więc znów zaczyna nas odbierać negatywnie.
Nie ma pouczenia, jest za wszystko mandat. Jest polowanie na liczbę mandatów, ponieważ policjant wychodzący na ulicę musi np. 10 mandatów
"sprzedać". To jest szukanie, produkcja statystycznych przestępców. Na całe szczęście media trochę to nagłośniły, że policjanci wychodzą i muszą zatrzymać do wylegitymowania ileś osób. Szczególnie dotyczy to ludzi młodych, bo przecież młody policjant z oddziału prewencji nie zatrzyma bandyty, gdyż nawet nie wie, jak on wygląda. Ale łatwo pójść pod dyskotekę,
wylegitymować 30 osób i już ma się kreski postawione w notatniku. Przy
odrobinie szczęścia ktoś będzie pił piwo za rogiem, to już też się „sprzeda“
mandat i już też ma się kolejne punkty. Służba zaliczona, może będzie miał
dzień wolny, dodatkowy. Tak to wygląda z „szarego podwórka“.
Podobnie jak na początku powiedział Pan Jacek, firma jest czymś w rodzaju rodziny. My "na dole" znamy to z własnego podwórka. Nie da się
jeździć z kolegą na jednym radiowozie nie czując do niego sympatii i zaufania. Po prostu nie da się pracować nie mając zaufania do kolegi w sytuacjach, kiedy nie wiemy, co nas spotyka za rogiem. My do siebie jesteśmy
często bardziej przywiązani niż do rodziny. Często z własnym bratem nie
miałem tak dobrego kontaktu jak z partnerem, z którym pracowałem, bo
musiałem mieć do niego pełne zaufanie, a on do mnie. Dlatego często się
spotykamy również poza służbą. Wspólne imprezy, spotkania, wyjazdy,
czasami wakacje. Kontakty z małżonkami. Jest to bardzo istotne, bo to pozwala, niezależnie od płaszczyzny pracy, po prostu wygadać się, z dużym
poczuciem komfortu i bezpieczeństwa.
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Niestety obecnie w Policji obserwuje się czasem „wyścig szczurów“.
Nieważne są kompetencje. Ważne jest to, jak zadowolić przełożonych i jak
dzięki temu szybko awansować. Osiągnąć stanowisko ciche, spokojne, wiążące się z wyższym wynagrodzeniem. Nieważne, jakim to jest kosztem.

Dyskusja
Jadwiga Przewłodzka
Patrząc na rynek przedsiębiorczości mamy wrażenie, że niewielu jest
wyznawców tezy, iż warto być życzliwym. Czytając prasę odnosi się wrażenie, że przeważają podejścia „dzikiego“ kapitalizmu. Czy ja się kompletnie mylę?
Jacek Waksmundzki
Mówiłem o własnych spostrzeżeniach, odnosząc się do doświadczeń
z prowadzonych przeze mnie firm. Nie upoważnia to jednak do uogólnień, które można byłoby przełożyć na szeroko pojętą polską przedsiębiorczość. W takim ujęciu, według mnie, mają znaczenie przede wszystkim indywidualne cechy osobowości przedsiębiorcy czy menedżera, własny system wartości oraz wypracowany system zarządzania.
Firmy, którymi kieruję, mają bardzo ciekawe zadania. W całej grupie firm
zauważam dużo życzliwości, co bardzo pomaga realizować założone projekty. Uważam, że ludzie pracując w naszych zespołach powinni czuć, że
są partnerami. Mogę zaświadczyć, że połączenie motywacji do uzyskania
celu z życzliwością wzmacnia szybkość osiągania tego celu. Jeżeli zakłada
się długoterminową działalność przedsiębiorstwa, to nie wolno o tym zapominać. Brak życzliwości de facto jest destrukcyjny. Na pewno wielu
przedsiębiorców o tym zapomina. Moje doświadczenia potwierdzają, że ci,
którzy o tym pamiętają, osiągają większe sukcesy od innych. Nie chcę oceniać, których jest dzisiaj więcej.
Bogdan Motelski
Mam dwa spostrzeżenia. Pierwsza dotyczy Policji. Znam opowieść
sprzed wojny, mojej babci. Każdy stójkowy był odpowiedzialny za pewien
okręg, za porządek w nim, ład i spokój. Nie był od tego, żeby chodzić,
sprzątać, legitymować, czy wypisywać mandaty. Miał być spokój. Miał być
wynik. Dopiero jeśli było coś nie sprzątnięte, miał prawo nałożyć mandat.
Miał też prawo wynająć kogoś, żeby posprzątał. On nie był odpowiedzialny
za nakładanie mandatów, tylko żeby był wynik, żeby był spokój i porządek.
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Czyli nie był rozliczany z liczby punktów, godzin służby itd., tylko z rezultatów. Jeżeli mu się udało opanować swój okręg, to nie potrzebował dużo
pracować. Ważny był wynik i na ogół wiedział, jak to zrobić.
Jest szereg firm, które z założenia mówią, że będą zatrudniały wciąż nowych ludzi - na pół roku i nie na dłużej. Wciąż są nowi ludzie, w związku
z tym stosunek do nich nie jest istotny, bo za chwilę będą następni. Firmy
takie też są krótkotrwałe. Geanta nie ma już na polskim rynku.
Jacek Waksmundzki
Nieustający i niezwykle progresywny rozwój najnowszych, wysoko specjalistycznych technologii wymusza coraz większą produkcję i dostarczanie
wciąż nowych urządzeń peryferyjnych, technicznych, informatycznych,
a tym samym wpływa na konieczność specjalizacji pracowników. Z tego
powodu coraz trudniej jest już i będzie w przyszłości tworzyć rotacje pracowników ze względu na ich kwalifikacje. Oczywiście przez cały czas będą
istniały obszary prostych branż, w zakresie których będzie można prowadzić grę rynkiem pracy. Zauważa się jednak, że specjalizacje zawodowe
wchodzą w coraz większą liczbę środowisk zawodowych. W Europie wymuszają je unijne przepisy. W przypadku wysoko kwalifikowanych grup
pracowniczych trudno będzie prowadzić wolnorynkowe, dziko kapitalistyczne działania szafowania siłą ludzką.
Bogdan Motelski
Znam firmę, która hołduje zasadzie: klientów „z góry” (bogatych) nie
obsługujemy, gdyż do nich trzeba mieć bardzo wysokie kwalifikacje, bardzo dobre podejście, bo oni mają bardzo duże oczekiwania. Tych klientów
z dołu też nie obsługujemy, bo oni z kolei są za mało przychodowi, oferują za małe kwoty. Bierzemy środek. Są firmy, które tak podchodzą.
Jacek Waksmundzki
Zjawiska, o których Państwo mówią, dotyczą przede wszystkim państw
i gospodarek słabo rozwiniętych. W państwach o dużym wskaźniku wzrostu gospodarczego i ukształtowanych określonymi normami społecznymi
nie można tak łatwo zwalniać pracowników, niezależnie od tego, czy gwarantuje im to państwo, czy zapewnia kodeks pracy. Obecnie także sposób
budowania firm utrudnia proces zwalniania pracowników. Rozwijające się
gospodarki podlegają tym samym procesom. Moim zdaniem, nieuniknione jest, że wkrótce będziemy świadkami takiego procesu także w Polsce.
Jestem o tym głęboko przekonany. Odpowiadając na pytanie - znam dużo
firm, w których traktuje się pracowników tak, jak opisałem to odnosząc się
do własnej grupy firm.
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Zmiany w zarządzaniu zespołami ludzkimi, a także w kształtowaniu nowych struktur przedsiębiorczości spowodowały także inne traktowanie firm
przez jednostki zewnętrzne. Warto zwrócić uwagę na obecną politykę kredytową banków wobec przedsiębiorców. W procesach decyzyjnych przy udzielaniu kredytów ogromne znaczenie mają tzw. good will assets - wartości niematerialne, tj. kwalifikacje pracowników, prawa autorskie, prawa do wartości intelektualnych, jakość grup klientów, baza instalacyjna. Wysoko wykwalifikowane i dobrze pracujące zespoły ludzkie stały się więc wymierną wartością przy analizie ekonomicznej firmy. Troska o to, aby w takich zespołach
nie zabrakło życzliwości, jest wartością dla ogólnego dobra przedsiębiorstwa.
Grzegorz Nurkiewicz
Skomentuję wypowiedź Pana Bogdana odnośnie do opowieści jego
babci. Pamiętała ona lepsze czasy, kiedy stójkowy wywiązywał się z tzw.
prewencji - szeroko rozumianej prewencji. To częste określenie w mojej
firmie. Jego definicja jest szeroka i jednocześnie bardzo prosta. Efekty prewencji powinny być zawsze idealne, jak najlepsze. Jeżeli robota prewencyjna została dobrze wykonana, to nie ma wydarzeń.
Niestety na pracę każdej osoby wpływa system oceniania i pracownik
dostosowuje się do oczekiwań przełożonego. Nie do jego założeń ustawowych, tylko do tego, czego oczekują od niego przełożeni. W momencie
kiedy policjant, szary, z „patrolówki” zjedzie rano po służbie i zamelduje,
że nie było żadnych zdarzeń, usłyszy: „a gdzie są zatrzymani”? On musi ich
znaleźć, inaczej nie zaliczy służby. Policja w drugim punkcie Ustawy o Policji ma bardzo wyraźnie zapisane, po co jest powołana. Jest służbą, która
pomaga społeczeństwu. Pomaga i służy. Jednocześnie jesteśmy służbą, która wykonuje pewne cele z zewnątrz nałożone, które często nie mają nic
wspólnego z tym drugim punktem Ustawy o Policji. Niestety.
Są inne wartości, inne priorytety, które otrzymujemy. Dość często one
się zmieniają, więc nie wiem, co będzie najważniejszym punktem oceny
szarego policjanta na ulicy na przykład na jesieni. Wiem, co jest teraz. Za
brak wydarzeń jest tak mała liczba punktów, że policjant musi znaleźć wydarzenie.
Dalej przechodząc do kwestii, że kiedyś stójkowy miał prawo wynająć
kogoś, który posprząta lub usunie dane zagrożenie. Dzisiaj pierwsze jest
pytanie, kto za to zapłaci. Prosty przykład. Biega bezpański pies. Kto tego
psa złapie? Zastrzelić? Przecież to jest stworzenie. Jest groźny z założenia.
Może komuś coś zrobić. W Policji nie ma rakarza. Nie ma kto złapać psa,
odstawić go do schroniska, a sami nie przyjadą, nie zabiorą. Albo każą psa
zamknąć w jakimś pomieszczeniu, to wtedy po niego przyjadą. Ale pies
wygląda na groźnego i nie ma go kto go złapać.
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Podobnie biegał łoś w Zalesiu Dolnym. Nie było weterynarza, który
mógł łosia uśpić i pomóc go przewieźć w miejsce dla niego bezpieczne. Zaszczute zwierzę wbiegło do szklarni, pokaleczyło się, połamało nogi. Tylko dobicie wchodzi w rachubę. Jakiś myśliwy zgodził się skończyć męczarnie zwierzęcia.
Każda gmina, każdy powiat rozlicza się wewnętrznie. Musi mieć podpisane umowy z poszczególnymi instytucjami, takimi jak izba wytrzeźwień,
lekarz weterynarii i wszystkie inne instytucje i firmy, które opierają się na
finansach. Jest wyłącznie dobrą wolą, że wiele instytucji czy prywatnych
osób pomaga nam w takich sytuacjach. Przyjedzie weterynarz, zaopiekuje
się zwierzęciem, które potrzebuje pomocy. Nie pyta się o pieniądze. Możemy tylko liczyć na pomoc dobrych, ofiarnych ludzi.
Bogdan Motelski
Parę słów jeszcze o motywach bycia życzliwym. Spotykamy się na co
dzień w autobusie, tramwaju, pociągu z ludźmi, których nigdy prawdopodobnie już nie uda nam się zobaczyć. Dlaczego mamy być życzliwi wobec
nich? Są dwie możliwości. Albo jestem życzliwy, bo chcę być życzliwy, bo
takie mam nastawienie lub takie mam zasady jako katolik, albo staram się
być życzliwy, ponieważ chcę, żeby wszyscy byli życzliwi dla mnie.
Drugi poziom to taki, kiedy jestem życzliwy, bo chcę zdobyć życzliwość
dla rodziny, dla firmy, czy dla mnie osobiście. Jestem zainteresowany tą
życzliwością. Tu należy też życzliwość obserwowana u polityków: są życzliwi, aby zdobyć życzliwość dla grupy.
Powiem jeszcze o badaniach naukowych potwierdzających tezę postawioną przez Pana Jacka. W miejscach, obszarach, państwach, gdzie uczciwie prowadzi się biznesy, koszty ich prowadzenia są o około 20% niższe.
Firmy te są z reguły bardziej konkurencyjne.
Andrzej Dowgiałło
Ucieszyła mnie ostatnia wzmianka mojego przedmówcy o „opłacalności“ bycia uczciwym, bo zawsze uważałem, że kierowanie się etyką dekalogu, oprócz walorów ideowych, po prostu bardzo się opłaca, ma praktyczne
znaczenie w życiu, czyni je łatwiejszym. Podobnie ma się sprawa z przyjaznymi stosunkami międzyludzkimi.
W Polsce niestety można obserwować zjawisko bezinteresownej niechęci, co przykro kontrastuje z tym, co widać w innych krajach. Zatrzymam się na zjawisku niechęci - nazwałbym to - towarzyskiej, w miejscach
przymusowych spotkań: w środkach komunikacji, w tłoku ulicznym,
w kolejkach, na zebraniu itp. Często zagadnięcie kogoś spotyka się z milczeniem, w najlepszym wypadku odburknięciem lub krytyczną uwagą.
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Obserwuję też zjawisko niezauważania drugiego człowieka, na przykład
puszczenie drzwi na kogoś idącego z tyłu, wepchnięcie się poza kolejnością
itp. Trudno u nas uzyskać odpowiedź uśmiechem na uśmiech, żartem na
żart, jakąś reakcję na słowa przepraszam i dziękuję. Może to tylko nasze
nieucywilizowanie i brak wychowania, które z czasem miną dzięki podróżom zagranicznym.
Należy jednak podkreślić, że porozumienie i wzajemna pomoc pojawia
się w sytuacjach nadzwyczajnych lub wobec wspólnego zagrożenia. Gdy za
PRL premier ogłosił wycofanie się z podwyżki cen żywności, nieznajomi
mieszkańcy sąsiednich bloków wychylali się z okien, by podzielić się swoją uciechą. Podobnie wybór Jana Pawła II wywołał powszechną radość
wzajemnie okazywaną.
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Czasem spotykamy ludzi, których nie lubimy od pierwszego wejrzenia,
nie bardzo wiedząc dlaczego. Obiektywnie rzecz biorąc są to porządne osoby, ale jest coś takiego, co nas w nich drażni. Jeżeli nie potrzebujemy się
z nimi spotykać, to unikamy tego, chyba że życie wymusza takie spotkania.
Powiem o konkretnym przykładzie.
Mieliśmy gosposię i nianię naszych dzieci, bardzo zacną i kochaną panią
Zofię. Miała przyjaciółkę, też gosposię z jakiegoś innego domu, która przychodziła do nas. Była osobą, która mnie potwornie drażniła. Wiedziałam
jednak, że dla naszej pani Zofii jest to osoba ważna. Obie panie spotykały
się, rozmawiały i było im miło. Zdawałam sobie sprawę, że niezależnie od
tego, co ja do niej czuję, to jest ważne, żeby ona przychodziła. I sobie wymyśliłam na swój własny użytek takie lekarstwo, mianowicie starałam się
być bardzo miła dla tej osoby. Jak przychodziła, to prosiłam ją, żeby usiadła, robiłam jej herbatę, a wiedząc kiedy przyjdzie, przygotowywałam jakieś ciasteczka. Potem sama byłam zdumiona, jak stopniowo zmieniało się
moje nastawienie do niej. Myślę, że jeżeli świadczymy jakieś dobro, jakąś
życzliwość na rzecz osoby, do której początkowo mieliśmy niechęć, to
układ ten może się zmienić.
Niedawno brałam udział w programie telewizyjnym o dawnym i dzisiejszym modelu wychowania. Młodzi ludzie uczestniczący w tym programie mówili, że w ich świecie, w którym żyją, nie sprawdził się i nie sprawdza „wyścig szczurów“. Człowiek, którego obchodzi tylko on sam, jego
wykształcenie, jego doświadczenie, jego kariera, roztrąca wszystkich wokół, gdyż stanowią dla niego konkurencję albo są niepotrzebni. Jak już staje się samodzielny i prowadzi jakąś firmę, nie sprawdza się. Mówili mi to
również studenci z parlamentu studenckiego RP o swoich kolegach. Ci,
którzy zostali ukształtowani przez „wyścig szczurów“, często w dojrzałym
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życiu wchodzą w alkohol lub narkotyki. Dlaczego? Ilustrowali to na przykładzie. Mieli kolegę, który był wszechstronnie wykształcony i startował
w konkursie na jakieś eksponowane stanowisko w Stanach Zjednoczonych.
Był pewny, że je dostanie. Wydawało się, że spełnia wszystkie warunki.
Jednak po rozmowie kwalifikacyjnej nie dostał się. Dlaczego? Zwyciężył
ten, który miał podobne kwalifikacje, ale który jeszcze dodatkowo pracował przez parę lat w wolontariacie. Potrafił widzieć i służyć drugiemu człowiekowi. To zadecydowało.
Życzliwość i dobroć w stosunku do innych sprawdza się na wszystkich
poziomach naszego życia rodzinnego, społecznego i zawodowego. Młodzi
ludzie mówili mi: jeżeli człowiek prowadzący firmę nie widzi drugiego
człowieka, to taka firma upadnie albo on będzie musiał odejść z tej firmy.
Jeżeli widzi tylko swój sukces, a nie widzi innych ludzi w firmie, to w tej
firmie ludzie gorzej pracują. Czyli ta firma gorzej się rozwija. Ludzie są
niezaangażowani. Każdy z nas to widzi prowadząc jakąś firmę, jak ważne
jest zaangażowanie ludzi.
Widzę to na przykładzie naszej Uczelni, Szkoły Wyższej Przymierza
Rodzin. Jej sukces zależy przede wszystkim od stopnia zaangażowania
w dzieło jej tworzenia nas wszystkich: studentów, wykładowców, administracji i otaczających nas przyjaciół. Zaangażowanie generuje życzliwość
wzajemną na wszystkich poziomach relacji i wtedy milej i łatwiej jest żyć.
Bogdan Motelski
W każdej instytucji są interesy dwóch stron: kupującego i sprzedającego, dostawcy i odbiorcy, studenta i nauczyciela akademickiego. Podstawową sprawą jest to, aby nie patrzeć na drugą stronę widząc w niej przeciwnika, z którym trzeba wygrać. Student, który się dobrze nauczy, będzie
cenny dla szkoły. Nauczyciel, który umie przekazać swoją wiedzę, będzie
dobrze oceniany. Dzięki tej wiedzy student będzie dobrze postrzegany na
rynku pracy. Więc nie są to sprzeczne interesy obu stron. Nie można powiedzieć, że dostawca albo odbiorca ma wygrać. Właśnie ma nie wygrać.
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Dzisiaj kończymy cykl tegoroczny spotkań i już zapraszam na trzecią sobotę października na Konwersatorium pt. „Czy byliśmy kochani w dzieciństwie? I jak to wpłynęło na nasze późniejsze życie?“. Bardzo serdecznie
zapraszam wszystkich.

Spisała z nagrania Dorota Giriat
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