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Przed mo wa

Od da wa ny obec nie do rąk czy tel ni ka dru gi tom książ ki „Od po wie dzi na
trud ne py ta nia dzi siej sze go świa ta” za wie ra tek sty ośmiu Kon wer sa to riów
(wraz w wy bo rem cy ta tów), któ re od by wa ły się w Szko le Wyż szej Przy -
mie rza Ro dzin w War sza wie w ro ku aka de mic kim 2006/2007. Te ma ty po -
szcze gól nych Kon wer sa to riów pod su wa ło sa mo ży cie.

Po dob nie jak pierw szy tom książ ki z 2006 ro ku, rów nież i obec na opie -
ra się na oso bi stych świa dec twach za rów no za pro szo nych go ści, jak
i uczest ni ków spo tkań. Na pi sa na jest ży wym ję zy kiem, w któ rym sta ra no
się za cho wać me lo dię sło wa mó wio ne go. 

Książ ka, któ rą ma my w rę ce nie uka za ła by się jed nak, gdy by nie sztab
ofiar nych lu dzi, za an ga żo wa ny przy tym dzie le. Zna ko mi tych wpro wa -
dzeń, jak i pod su mo wań każ de go Kon wer sa to rium do ko ny wał ks. Adam
Ze lga.

Szcze gól ne po dzię ko wa nie kie ru ję do Pa na Jac ka Wak smundz kie go,
któ ry w peł ni sfi nan so wał druk pierw szej i dru giej książ ki. Dzię ki tej po -
mo cy książ ka ro ze szła się bar dzo sze ro ko i do tar ła rów nież do lu dzi, któ -
rych nie by ło by stać na jej za kup. 

Pa nu Ada mo wi Bar to sie wi czo wi dzię ku ję za czu wa nie nad na gry wa -
niem po szcze gól nych spo tkań, a wy mie nio nym po ni żej oso bom za prze pi -
sy wa nie i wstęp ną re dak cję na gra nych tek stów: Iza be li Kra jew skiej, An -
drze jo wi Skocz ko wi, Ewie Smol skiej, Bo gu mi ło wi Chleb ne mu, Ada mo wi
Bar to sie wi czo wi, Mar ko wi Juch no wicz- Bier ba szo wi, Mar ci no wi Ję drzej -
cza ko wi i Do ro cie Gi riat.

Po nad to bar dzo ser decz nie dzię ku ję Pa ni Ur szu li Kos sow skiej -C ezak za
ko rek tę każ de go z tek stów. Pa nu Wal de ma ro wi Kom pa le je stem ogrom nie
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wdzięcz na za wier ną obec ność na sied miu z ośmiu Kon wer sa to riów i udo -
ku men to wa nie ich zna ko mi ty mi fo to gra fia mi. Zdję cia z pierw sze go Kon -
wer sa to rium z te go rocz ne go cy klu (IX Kon wer sa to rium) wy ko na ła
Agniesz ka Do wgiał ło -Pe rko wska, któ rej też bar dzo ser decz nie za to dzię -
ku ję. Prze pięk ne zdję cie na okład kę książ ki za wdzię cza my Pa nu Pio tro wi
Dy li ko wi, jed ne mu z re dak to rów „Li stu”. W imie niu nas wszyst kich wy ra -
żam mu szcze rą wdzięcz ność.

Oso by za in te re so wa ne tek sta mi za war ty mi w pierw szym to mie książ ki,
a do ty czą cy mi Kon wer sa to riów, któ re od by wa ły się w ro ku aka de mic kim
2005/2006, mo gą po nie się gnąć na stro nę in ter ne to wą na szej Uczel ni:
www.swpr.edu.pl lub do ko nać za ku pu książ ki. Wa run ki za ku pu i wy sył ki
książ ki są rów nież za war te na po da nej stro nie in ter ne to wej.

Trze ci cykl spo tkań roz po czy na my w paź dzier ni ku 2007 r. jak za wsze
w każ dą trze cią so bo tę mie sią ca, w sie dzi bie na szej Uczel ni. Gdy by ktoś
z Pań stwa chciał na bie żą co otrzy my wać pocz tą elek tro nicz ną tek sty ko lej -
nych Kon wer sa to riów to pro si my o po da nie ad re su e-m ail ow ego fak sem
na nu mer (0-22) 644-07-97 lub przez e-m ail na ad res swpr@swpr.edu.pl
W ten spo sób po wsta je śro do wi sko osób, któ re in for mu je my rów nież
o róż nych ini cja ty wach po wsta ją cych na na szej uczel ni: Kon fe ren cjach,
Sym po zjach, wy da wa nych książ kach itp.

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
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Cy ta ty

Jan Pa weł II, Szczę ście osią ga się przez ofia rę. Ku ba 23 stycz nia 1998 r. 

Co to zna czy „za cho wać ścież kę swą w czy sto ści“? To zna czy żyć zgod nie
z mo ral ny mi za sa da mi Ewan ge lii, gło szo ny mi przez Ko ściół. Dzi siaj nie -
ste ty wie lu ule ga ła two re la ty wi zmo wi mo ral ne mu, a brak po czu cia toż sa -
mo ści nę ka wie lu mło dych: są oni ofia ra mi wzor ców kul tu ro wych po zba -
wio nych wszel kiej tre ści oraz pew ne go ty pu ide olo gii, któ re nie wska zu ją
wy ma ga ją cych i ści słych norm mo ral nych. Z te go re la ty wi zmu mo ral ne go
ro dzi się ego izm, po dzia ły, mar gi na li za cja, dys kry mi na cja, lęk i nie uf ność
wo bec in nych. Co wię cej, gdy mło dy czło wiek ży je „po swo je mu“, skłon ny
jest ide ali zo wać wszyst ko co za gra nicz ne, ule ga po ku som nie kon tro lo wa -
ne go ma te ria li zmu, gu bi wła sne ko rze nie i my śli tyl ko o uciecz ce. Pust ka,
ja ka po wsta je w wy ni ku ta kich za cho wań, tłu ma czy wie le ne ga tyw nych
zja wisk nę ka ją cych dziś mło dzież: al ko ho lizm i złe prze ży wa nie wła snej
płcio wo ści, nar ko ma nię, pro sty tu cję, któ ra ukry wa się pod wie lo ma po sta -
cia mi i któ rej przy czy ny nie za wsze są wy łącz nie oso bi ste, po goń za przy -
jem no ścia mi, ego izm i opor tu nizm, brak po waż nej wi zji ży cia, w któ rym
nie ma już miej sca na trwa ły zwią zek mał żeń ski, a po nad to od rzu ce nie
wszel kiej pra wo moc nej wła dzy, pra gnie nie uciecz ki i emi gra cji, któ ra po -
zwa la uchy lić się od wy sił ku i od po wie dzial no ści i schro nić w świe cie ułu -
dy, wy ob co wa nym i wy ko rze nio nym.

Kard. Jo seph Rat zin ger, Pa sterz, któ ry pro wa dzi ku mi ło ści i ra do ści. 
18. IV.2005 r. 

Iluż po wie wów na uki za zna li śmy w ostat nich dzie się cio le ciach, iluż
ide olo gicz nych prą dów, ile spo so bów my śle nia... Łó decz ka my śli wie lu
chrze ści jan by ła nie rzad ko huś ta na przez te fa le – mio ta na z jed nej skraj no -
ści w dru gą: od mark si zmu do li be ra li zmu aż po li ber ty nizm; od ko lek ty -
wi zmu do ra dy kal ne go in dy wi du ali zmu; od ate izmu do nie ja sne go mi sty -
cy zmu re li gij ne go; od agno sty cy zmu po syn kre tyzm i tak da lej. Każ de go
dnia ro dzą się no we sek ty i urze czy wist nia się to, co świę ty Pa weł na zy wa
„oszu stwem ze stro ny lu dzi i prze bie gło ścią w spro wa dza niu na ma now ce fał szu“
(Ef 4,14). Po sia da nie ja snej wia ry, zgod nej z cre do Ko ścio ła, zo sta je czę sto
za -sz ufla dk ow ane ja ko fun da men ta lizm. A tym cza sem re la ty wizm, to zna -
czy zda nie się na „każ dy po wiew na uki“, zda je się być je dy ną po sta wą god ną
współ cze sno ści. Usta na wia ny jest ro dzaj dyk ta tu ry re la ty wi zmu, któ ra nie
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uzna je ni cze go za pew nik, a je dy nym mier ni kiem usta na wia wła sne ja i je -
go za chcian ki. 

My na to miast ma my in ną mia rę wiel ko ści: Sy na Bo że go, praw dzi we go
czło wie ka. To on jest wy znacz ni kiem praw dzi we go hu ma ni zmu. Wia ra
„do ro sła“ nie idzie z prą dem mód i no wi nek; wia ra do ro sła i doj rza ła jest
głę bo ko za ko rze nio na w przy jaź ni z Chry stu sem.

Jan Pa weł II. De mo kra cja i war to ści. 

Na pro gu trze cie go ty siąc le cia de mo kra cja sta je wo bec po waż ne go za -
gad nie nia. Ist nie je bo wiem ten den cja do uzna wa nia re la ty wi zmu in te lek -
tu al ne go za nie zbęd ny przy miot de mo kra tycz nych form ży cia po li tycz ne -
go. W tej per spek ty wie praw da okre śla na jest przez więk szość i ule ga zmia -
nom pod wpły wem prze mi ja ją cych tren dów kul tu ro wych i po li tycz nych.
Z ta kie go pun ku wi dze nia lu dzie prze ko na ni, że nie któ re praw dy ma ją
cha rak ter ab so lut ny i nie zmien ny, uwa ża ni są za nie roz sąd nych i nie god -
nych za ufa nia. Z dru giej stro ny my, ja ko chrze ści ja nie, głę bo ko wie rzy my,
że „w sy tu acji, w któ rej nie ist nie je żad na osta tecz na praw da, bę dą ca prze wod ni kiem
dla dzia łal no ści po li tycz nej i na da ją ca jej kie ru nek, ła two o in stru men ta li za cję idei
i prze ko nań dla ce lów, ja kie sta wia so bie wła dza. Hi sto ria uczy, że de mo kra cja bez
war to ści ła two się prze mie nia w jaw ny lub za ka mu flo wa ny to ta li ta ryzm“ (Cen te -
si mus an nus, 46).

Waż ne jest za tem, aby po ma gać chrze ści ja nom w uka zy wa niu, że obro -
na po wszech nych i nie zmien nych norm mo ral nych jest for mą po słu gi nie
tyl ko dla do bra jed no stek, ale tak że spo łe czeń stwa ja ko ca ło ści: nor my te
two rzą „so lid ny fun da ment i trwa łą gwa ran cję spra wie dli we go i po ko jo we go współ -
ży cia lu dzi, a tym sa mym praw dzi wej de mo kra cji“ (Ve ri ta tis splen dor, 96).
W isto cie rze czy sa ma de mo kra cja jest środ kiem, a nie ce lem, a jej war tość
„ro dzi się lub za ni ka wraz z war to ścia mi, któ re ona wy ra ża i po pie ra“ (Evan ge lium
vi tae, 70). War to ści te nie mo gą być opar te na zmien nej opi nii, ale wy łącz -
nie na uzna niu obiek tyw ne go pra wa mo ral ne go, któ re po zo sta je za wsze
ko niecz nym punk tem od nie sie nia.

Jan Pa weł II. En cy kli ka Fi des et Ra tio, roz dział VII. 89.

Źró dłem (...) za gro żeń jest prag ma tyzm - spo sób my śle nia tych, 
któ rzy do ko nu jąc wy bo rów nie wi dzą po trze by od wo ła nia się do re flek sji
teo re tycz nej ani do ocen opar tych na za sa dach etycz nych. Ten nurt my ślo -
wy ma do nio słe kon se kwen cje prak tycz ne. W szcze gól no ści do pro wa dził
do ukształ to wa nia się pew nej kon cep cji de mo kra cji, w któ rej nie ma 
miej sca na ja kie kol wiek od nie sie nie do za sad o cha rak te rze ak sjo lo gicz -
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nym, a więc nie zmien nych: o do pusz czal no ści lub nie do pusz czal no ści
okre ślo ne go po stę po wa nia de cy du je tu gło so wa nie więk szo ści par la men -
tar nej105. Kon se kwen cje ta kie go za ło że nia są oczy wi ste: naj waż niej sze wy -
bo ry mo ral ne czło wie ka zo sta ją w rze czy wi sto ści uza leż nio ne od de cy zji
po dej mo wa nych do raź nie przez or ga ny in sty tu cjo nal ne. Wię cej - na wet sa -
ma an tro po lo gia jest w du żej mie rze uwa run ko wa na przez jed no wy mia ro -
wą wi zję czło wie ka, w któ rej nie miesz czą się ani wiel kie dy le ma ty etycz -
ne, ani też re flek sja eg zy sten cjal na nad sen sem cier pie nia i ofia ry, ży cia
i śmier ci.

Jan Pa weł II. Je zus Chry stus jest peł nią ca łe go Ob ja wie nia. 28. I. 2000 r.

W ostat nich la tach w śro do wi skach teo lo gicz nych i ko ściel nych ukształ -
to wał się (...) pe wien spo sób my śle nia, któ ry skłon ny jest re la ty wi zo wać
ob ja wie nie Chry stu sa i Je go je dy ne i po wszech ne po śred nic two pro wa dzą -
ce do zba wie nia, a tak że umniej szać ko niecz ność ist nie nia Ko ścio ła Chry -
stu so we go ja ko po wszech ne go sa kra men tu zba wie nia.

Aby prze ciw sta wić się tej re la ty wi stycz nej men tal no ści, na le ży przede
wszyst kim po twier dzić raz jesz cze, że ob ja wie nie Chry stu sa ma cha rak ter
osta tecz ny i cał ko wi ty. Wier ny sło wu Bo że mu, So bór Wa ty kań ski II na -
ucza: „Naj głęb sza zaś praw da o Bo gu i o zba wie niu czło wie ka ja śnie je nam przez
to ob ja wie nie w oso bie Chry stu sa, któ ry jest za ra zem po śred ni kiem i peł nią ca łe go
ob ja wie nia“ (Dei ver bum, 2).

Błę dem jest za tem trak to wa nie Ko ścio ła ja ko jed nej z dróg zba wie nia,
ist nie ją cej po śród wie lu dróg, któ ry mi są in ne re li gie, rze ko mo kom ple -
men tar ne w sto sun ku do Ko ścio ła, ale mi mo to wio dą ce tak jak on ku
escha to lo gicz ne mu Kró le stwu Bo że mu. Na le ży za tem od rzu cić po sta wę
pew ne go in dy fe ren ty zmu, na ce cho wa ne go "re la ty wi zmem re li gij nym, któ -
ry pro wa dzi do prze ko na nia, że „jed na re li gia ma ta ką sa mą war tość jak in na“
(Re demp to ris mis sio, 36). To praw da, że nie chrze ści ja nie - jak przy po -
mniał So bór Wa ty kań ski II - mo gą „osią gnąć“ ży cie wiecz ne „pod wpły wem
ła ski“, je śli „szcze rym ser cem szu ka ją Bo ga“ (por. Lu men gen tium, 16). 
Jed nak że w tym szcze rym po szu ki wa niu praw dy Bo żej są oni w rze czy wi -
sto ści "przy po rząd ko wa ni" do Chry stu sa i Je go Cia ła, czy li Ko ścio ła (por.
tam że). Nie mniej znaj du ją się w sy tu acji nie do sko na łej, je śli po rów nać ją
z sy tu acją tych, któ rzy w Ko ście le dys po nu ją peł nią środ ków zbaw czych.
Jest za tem zro zu mia łe, że zgod nie z po słan nic twem otrzy ma nym od Pa na
(por. Mt 28, 19-20) i z na ka zem mi ło ści do wszyst kich lu dzi Ko ściół „gło si
(...) i obo wią za ny jest gło sić bez prze rwy Chry stu sa, któ ry jest 'dro gą, praw dą i ży -
ciem' (J 14, 6), w któ rym lu dzie znaj du ją peł nię ży cia re li gij ne go i w któ rym Bóg
wszyst ko z so bą po jed nał“ (No stra aeta te, 2).
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Kon wer sa to rium IX (21. 10. 2006)

„Pro sta dro ga w cha osie dzi siej sze go świa ta“

Pro wa dzą cy: Adam Pie trzak, wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia Przy mie rza Ro -
dzin, wpro wa dze nie 

do dys ku sji: ks. pra łat Jó zef Maj, re dak tor Ro bert Te kie li, dr Mar cin Ję -
drzej czak 

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Pierw sze na sze Kon wer sa to rium w bie żą cym ro ku bę dzie po świę co ne

re la ty wi zmo wi mo ral ne mu i etycz ne mu, z któ rym sty ka my się na każ dym
kro ku w na szym ży ciu i cza sem go już na wet nie za uwa ża my. 

Na po cząt ku no we go cy klu Kon wer sa to riów (któ re od by wa ją się za wsze
o godz.11 w każ dą trze cią so bo tę mie sią ca) chcia ła bym wspo mnieć o spo -
tka niach ze szło rocz nych, z któ rych ma te ria ły ostat nio uka za ły się dru kiem.
Pra gnę prze czy tać frag ment re cen zji, au tor stwa An drze ja Skocz ka, 
któ ra uka za ła się w Wia do mo ściach pa ra fial nych wy da wa nych w pa ra fii 
św. To ma sza Apo sto ła w War sza wie na Ur sy no wie: „Trze ba za zna czyć, że
nie jest to ty po wa książ ka na pi sa na przez jed ne go au to ra lub ze spół au to -
rów we dług okre ślo ne go z gó ry sce na riu sza. Od po wie dzi na trud ne py ta -
nia dzi siej sze go świa ta to książ ka mó wio na. Są w niej od słu cha ne, a na stęp -
nie prze nie sio ne na pa pier wy po wie dzi pro wa dzą cych spo tka nia, jak rów -
nież świa dec twa za czerp nię te z ży cia osób uczest ni czą cych w dys ku sji. Nie
ma tu wy da rzeń wy my ślo nych. Wszyst kie są au ten tycz ne i szcze re. Przed -
sta wio ne są frag men ty ludz kich ży cio ry sów, hi sto rii, któ re 
wy da rzy ły się na praw dę, za cho wa nia i od czu cia nie raz bar dzo po ru sza ją ce
i przyj mo wa ne z głę bo ką wia rą“. 

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd  2009-01-08  14:16  Strona 13



14

Od da ję głos Pa nu Ada mo wi Pie trza ko wi, któ ry bę dzie nam dzi siaj prze -
wod ni czył w za stęp stwie ks. Ada ma Ze lgi, nie obec ne go ze wzglę du na
uczest nic two w re ko lek cjach u oo. Be ne dyk ty nów w Tyń cu.

Adam Pie trzak 
Te mat, któ ry nas dzi siaj zgro ma dził, któ ry ma nas na chwi lę za trzy mać

w my śle niu i roz wa ża niu, jest nie zwy kły. Do ty czy re la ty wi zmu, któ ry do -
ty ka szcze gól nie mło dzież za gu bio ną w gąsz czu ide olo gii, róż nych po my -
słów na to, że by ją ze pchnąć z pro stej dro gi. Strasz nie du żo jest kom bi no -
wa nia wo kół su mie nia, uciecz ki od od po wie dzial no ści. Spo ty kam się
z tym czę sto od po wia da jąc na por ta lu Opo ki na py ta nia in ter nau tów.
Chciał bym otwo rzyć to na sze kon wer sa to rium cy ta tem z prze mó wie nia
Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II, któ re wy gło sił 23 kwiet nia 1998 ro ku na Ku -
bie: „Co to zna czy za cho wać ścież kę swą w czy sto ści? To zna czy żyć zgod -
nie z mo ral ny mi za sa da mi Ewan ge lii, gło szo ny mi przez Ko ściół. Dzi siaj
nie ste ty wie lu ła two ule ga re la ty wi zmo wi mo ral ne mu, a brak po czu cia
toż sa mo ści nę ka wie lu mło dych. Są oni ofia ra mi wzor ców kul tu ro wych
po zba wio nych wszel kiej tre ści oraz pew ne go ty pu ide olo gii, któ ra nie
wska zu je wy ma ga ją cych i ści słych norm mo ral nych. Z te go re la ty wi zmu
mo ral ne go ro dzi się ego izm, po dzia ły, mar gi na li za cja, dys kry mi na cja
i nie chęć wo bec in nych”. 

Słuchacze Konwersatorium
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Ks. Jó zef Maj
Na wstę pie pa rę słów o hi sto rii. Spra wa re la ty wi zmu ja ko zja wi ska ma

swo ją prze szłość za rów no w sfe rze ide olo gii, jak i w prak ty ce po li tycz nej.
Mniej wię cej pod ko niec XVII wie ku roz po czę ły się pro ce sy re wo lu cyj ne,
któ rych kul mi na cją by ła Re wo lu cja Fran cu ska. By ła to hi sto rycz nie pierw -
sza pró ba o ta kim zna cze niu za stą pie nia za sad, któ re my na zy wa my chrze -
ści jań ski mi i mó wi my, że są opar te na pra wie na tu ral nym i ob ja wie niu, za -
sa da mi opar ty mi na pra wie sta no wio nym, w tym wy pad ku za pro po no wa -
nym przez re wo lu cjo ni stów fran cu skich. Po cią gnę ło to za so bą ca ły sze reg
skut ków. 

W XIX wie ku wiel ki ro man tyzm pol ski, z Kra siń skim, Nor wi dem, Sło -
wac kim i Mic kie wi czem był pró bą sprze ci wu wo bec pro po zy cji, ja ką przy -
nio sła Eu ro pie i świa tu Re wo lu cja Fran cu ska. Rów nież w okre sie Mło dej
Pol ski tekst Sta ni sła wa Brzo zow skie go (bę dą cy wstę pem do książ ki kar dy -
na ła New ma na Prze świad cze nia Wia ry) był dru gą bar dzo waż ną pró bą od -
bu do wa nia świa do mo ści już po okre sie jej re wo lu cjo ni zo wa nia, na przy -
kład przez ruch ko mu ni stycz ny. Za uważ my, że w pro gram te go po tęż ne -
go ru chu spo łecz ne go by ło wpi sa ne bu rze nie świa ta za sad. Idee Sta ni sła wa
Brzo zow skie go są ta ką na szą wła sną pró bą usto sun ko wa nia się do pro gra -
mu róż nych form re wo lu cjo ni zo wa nia świa do mo ści.

Wspo mnę jesz cze pa mięt ni ki du cho we Wan dy Mal czew skiej, któ ra
oko ło 1895 ro ku na pi sa ła ta kie sło wa: „Nie mi nie sto lat, jak na świat przyj -
dzie czas cha osu, ko ścio łów i na ro dów, czas pró by na lu dzi, czas naj cięż -
szej pró by, ja ką w swo jej hi sto rii przej dzie mój na ród, pol ski na ród”. To
by ło naj peł niej sze sfor mu ło wa nie na grun cie re li gij nym te go pro ble mu,
któ ry my dzi siaj do ty ka my w na szym kon wer sa to rium. 

Nam, ja ko Ko ścio ło wi Ka to lic kie mu wy ra sta so jusz nik jed nak tyl ko po -
zor nie waż ny, to jest ruch neo kon ser wa tyw ny, któ ry ro dzi się w USA, ale
ma pro we nien cje eu ro pej skie. Wpro wa dza on na po wrót za sa dy mo ral ne
w ży cie pu blicz ne. Po dej mu je to ze wzglę du na zna cze nie prak tycz ne, bo -
wiem je że li czło wiek jest uczci wy, lu dzie są uczci wi, gru py spo łecz ne są
uczci we, to ży cie spo łecz ne jest tań sze, bo nie trze ba ogrom nych kosz tów
na po praw ność funk cjo no wa nia spo łe czeństw. Jest to jed nak po zor ny nasz
so jusz nik dla te go, że chrze ści jań stwo, je że li cho dzi o rze czy wi stość do cze -
sną, ma jed no prze sła nie ogrom ne i waż ne. Kto go nie zro zu mie, ten ni gdy
nie zro zu mie miej sca Ko ścio ła w świe cie, czy to współ cze snym, czy daw -
nym. My, chrze ści ja nie, ma my bu do wać i na szą hu ma ni tas i świat, za bie -
gać o spój ne i toż sa me za sa dy i dla nas, i dla świa ta. Na tym tle po ja wia się
no wy ob szar dość po waż ne go star cia mie dzy chrze ści jań stwem a świa tem
współ cze snym. Czy my ma my wi dzieć świat ja ko miej sce urzą dze nia się
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mniej lub bar dziej wy god ne go, mniej lub bar dziej po myśl ne go, czy też
ma my trak to wać sie bie i świat ja ko za da nie? Tu jest ta kwe stia, któ ra jest
po cząt kiem na szej dys ku sji z ca łym ru chem neo kon ser wa tyw nym dzi siaj,
bo my cią gle wi dzi my hu ma ni tas, na sze czło wie czeń stwo ja ko za da nie od
uro dze nia do śmier ci i świat po strze ga my ja ko za da nie po ło żo ne przed
czło wie kiem. W tym wzglę dzie chrze ści jań stwo jest spój ne cał ko wi cie ze
Sta rym Te sta men tem. Pro szę so bie przy po mnieć Księ gę Ro dza ju i Man dat
Ada mo wy. To jest isto ta Man da tu Ada mo we go, aby strzegł i upra wiał. My
cią gle, ja ko lu dzie, ten Man dat Ada mo wy ma my ja ko wła sny. On jest spój -
ny w ca łym Sta rym i No wym Te sta men cie. To wi dze nie dzi siaj świa ta ja -
ko miej sca do urzą dze nia się, a nie miej sca, z któ re go wy ra sta za da nie dla
czło wie czeń stwa, za czy na na sze dys ku sje i spo ry z dzi siej szym świa tem.
Nie wąt pli wie ten ty tuł, któ ry Pa ni Rek tor po da ła, jest bar dzo eg zy sten cjal -
ny, on wcho dzi w pro ble my eg zy sten cjal ne dzi siej sze go czło wie ka, bez
wzglę du na ra sę, kul tu rę, re li gię. Jest to pro blem po wszech ny. Wczo raj po
Mszy Świę tej (u św. Ka ta rzy ny) by ła bar dzo cie ka wa dys ku sja, jak to te raz
jest w kwe stii ze tknię cia się świa ta chrze ści jań skie go ze świa tem mu zuł -
mań skim. Są to kwe stie, któ re nie tyl ko są na sze, one są po wszech ne. Miej -
my tę świa do mość, że my w tym kon wer sa to rium do ty ka my kwe stii, któ -
re na le żą lub bę dą na le żeć do istot nej prze strze ni dia lo gu we współ cze -
snym świe cie. 

Ro bert Te kie li
Na wstę pie opo wiem pew ną hi sto rię. Kie dy 21 lat te mu za kła da łem

w pod zie miu pi smo, za czą łem przy jeż dżać do War sza wy i spo ty ka łem 
re dak to rów róż nych pra wi co wych pism. Kie dy w ro ku 1992, czy li 7 lat
póź niej, po now nie za czą łem przy jeż dżać do War sza wy, oka za ło się, że ci
re dak to rzy ma ją już in ne żo ny. Spo ty ka li śmy się w in nych do mach, już nie
by ło pia ni na, już nie by ło ma ka tek, ale by ły han tle i mło de ko bie ty. I to jest
punkt wyj ścia. Śro do wi sko, z któ re go wy sze dłem, ro bi ło ta kie cza so pi smo,
któ re na zy wa ło się Bru lion. W tym śro do wi sku je ste śmy z mo ją żo ną jed -
nym z dwóch mał żeństw, któ re da lej ist nie ją. Wszyst kie związ ki roz pa dły
się. Wte dy za mie ści li śmy w Bru lio nie list, że zo sta wie nie ko bie ty z dziec -
kiem to jest rzecz fa tal na. Pan Ma rek Ju rek po wie dział mi, że je ste śmy
pierw szym śro do wi skiem, któ re zdo by ło się na coś ta kie go w hi sto rii pol -
skie go pi śmien nic twa. A ja pa trząc na chłop ca, któ ry wy cho wał się bez oj -
ca i bie gał jak dziew czyn ka, nie by łem w sta nie przed tym się po wstrzy mać.

W od nie sie niu do hi sto rii, o któ rej mó wił mój przed mów ca, to za sta -
nów my się, co zro bio no w Od ro dze niu, w Re ne san sie. Otóż za czę to re -
stau ro wać, od ra dzać to wszyst ko, co by ło błę dem kul tur po gań skich.
Zwień cze niem te go pro ce su jest dzień dzi siej szy. Ten po mysł na to, że by
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ca ły świat kon stru ować in te lek tu al nie, jest po my słem chy bio nym. Je śli
w Sta nach Zjed no czo nych, w Ka li for nii, sto sun ki oral ne z dzieć mi dwu na -
sto let ni mi są praw nie do zwo lo ne, to zna czy, że ży je my w świe cie, któ ry
zwa rio wał. Te raz zaś jest moż li we, że w Ho lan dii ist nie je par tia pe do fil ską,
pod czas gdy jesz cze w la tach 50. XX wie ku Ho lan dia wy sy ła ła naj wię cej
mi sjo na rzy na świe cie. W Sta nach Zjed no czo nych w 1963 ro ku nie by ło
moż na le gal nie do stać pre zer wa ty wy, by ły w ap te ce tyl ko i wy łącz nie dla
mał żeństw. Jak to się sta ło, że w tak krót kim cza sie moż na by ło zmie nić
nor mę, któ ra przez me dia jest uzna wa na za nor mę ogól ną. Moż na to po -
ka zać na przy kła dzie śro do wi ska pro abor cyj ne go. Lu dzie z te go śro do wi ska
dzia ła jąc w róż nych kor po ra cjach, w śro do wi skach praw ni ków, dzien ni ka -
rzy, le ka rzy, po słu gu jąc się fał szy wy mi ba da nia mi, sfa bry ko wa ny mi od po -
cząt ku do koń ca, do pro wa dzi li do te go, że lu dzie do brej wo li, lecz sła be go
ro ze zna nia w rze czy wi sto ści, zga dza li się na prze pro wa dza nie ko lej nych
eta pów le ga li za cji za bi ja nia dzie ci po czę tych. Ta kie dzia ła nia moż na prze -
śle dzić w róż nych dzie dzi nach ży cia. Czy bę dzie to pe do fi lia, czy roz bi cie
ro dzi ny przez związ ki ho mo sek su al ne, czy li zmia na pra wa tak, że by dwóch
męż czyzn mo gło ad op to wać dziec ko - tych przy kła dów jest mnó stwo.

W la tach 60. po ja wi ła się no wa le wi ca, któ ra wpro wa dza ła kontr kul tu rę
w rze czy wi stość. Ta re wo lu cja nie uda ła się wpraw dzie na uli cach Pa ry ża
i na uli cach ame ry kań skich cam pu sów, ale mło dzi lu dzie prze graw szy tę
re wo lu cję we szli w me dia, w pra wo, w edu ka cję. Dzi siaj ży je my w świe cie,
któ ry jest efek tem re ali zo wa nia re wo lu cji 1968 ro ku w in sty tu cjach cy wi li -
za cji za chod niej. To, że w Ho lan dii ist nie je le gal na par tia pe do fil ska, że
w Pol sce ja kiś czas te mu ob ni żo no wiek le gal ne go współ ży cia z 18 na 15
lat, to nie są dzia ła nia przy pad ko we. Z jed nej stro ny dzia ła no wa le wi ca
w prze strze ni po li tycz nej, a w prze strze ni kul tu ry i re li gii dzia ła New Age.
By łem uczest ni kiem kur su po sze rza nia umy słu me to dą Si lvy, czy ta łem
my śli in nych lu dzi, le czy łem cho re zwie rzę ta, od dzia ły wa łem na lu dzi na
od le głość. Pan Bóg po wie dział, że są rze czy wi dzial ne i nie wi dzial ne i nie -
wi dzial ne za krył przed czło wie kiem. A co ro bi New Age? New Age w swej
du cho wo ści otwie ra czło wie ka na rze czy nie wi dzial ne. Wszyst kie zdol no -
ści nad na tu ral ne, któ re obie cu je jo ga, któ re obie cu ją wszyst kie tech ni ki
me dy ta cyj ne, hip no za, szyb kie czy ta nie, NLP, czy li pro gra mo wa nie neu -
ro lin gwi stycz ne itp. są to me to dy wcho dze nia w sfe rę nie wi dzial ne go, to
zna czy wcho dze nia w te ob sza ry umy sło wo ści czło wie ka, któ re ist nie ją, ale
któ re są za re zer wo wa ne na sy tu acje bar dzo wy jąt ko we. Gdy mat ka i dziec -
ko są pod ko ła mi sa mo cho du, to ona jest w sta nie ten sa mo chód pod nieść.
Są to świa dec twa za pi sa ne wie lo krot nie. Lu dzie z po ła ma ny mi no ga mi 
po tra fi li prze ska ki wać dzie się cio me tro we ro wy ucie ka jąc od pło ną cych 
sa mo cho dów, któ re mia ły wy buch nąć. To jest nie moż li we, ale w sta nie
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wstrzą su umysł ludz ki dzia ła do kład nie na tych sa mych fa lach, co w sta nie
transu. Co ro bi le karz, kie dy przy jeż dża na miej sce wy pad ku i stwier dza, że
ktoś jest w szo ku, w sta nie nad mier ne go wy ko rzy sty wa nia ener gii? Mu si
na tych miast te go czło wie ka okryć fo lią alu mi nio wą lub ko ca mi, gdyż on
umrze z wy chło dze nia. Dla cze go? Dla te go, że uży wał on swo je go or ga ni -
zmu w spo sób nie na tu ral ny i zu żył ta kie ilo ści ener gii, że je że li się go nie
za izo lu je, to zgi nie. Wszyst kie te me to dy, o któ rych mó wi łem, są wła śnie
ta kim wy ko rzy sty wa niem ist nie ją cych re al nie umie jęt no ści czło wie ka, czy -
li te go, co Pan Bóg w nas wło żył, ale wło żył na sy tu acje wy jąt ko we. Gwał -
tow ne i in ten syw ne me dy ta cje zu ży wa ją po twor nie or ga nizm. Lu dzie sta ją
się bio lo gicz nie znacz nie star si, niż są w rze czy wi sto ści. Je śli ktoś uczy się
ję zy ków me to dą Si ta, któ rą uczy my się w sta nie re lak su, to niech so bie za -
da py ta nie, po co zo stał stwo rzo ny stan re lak su? Dla re lak su. A je że li go
uży wa my do na uki, to mo że my so bie bar dzo roz re gu lo wać oso bo wość. 

W sfe rę nie wi dzial ną, du cho wą chrze ści ja nie są wcią ga ni przez wróż biar -
stwo, ja sno wi dze nie, ta ro ty itp., ale też przez rze czy no we, któ re przy cho dzą
do nas z orien tu, od sztuk wal ki, przez jo gę itp. Ksiądz An drzej Grew ko wicz,
eg zor cy sta Ar chi die ce zji War szaw skiej, z któ rym pro wa dzę au dy cję w Ra diu
Jó zef, mó wi o pię ciu krę gach, z któ rych po cho dzą, w cu dzy sło wie, je go pa -
cjen ci. To jest wróż biar stwo, spi ry tyzm, wschod nie sztu ki wal ki, me dy ta cja,
nie któ re ro dza je mu zy ki, nie kon wen cjo nal na me dy cy na. Po do świad cze -
niach w tych dzie dzi nach przy cho dzą do nie go lu dzie i mó wią: nie po tra fię
spać, je stem w de pre sji, sły szę gło sy. Po eg zor cy zmach te rze czy ustę pu ją.
Pro wa dzę gru pę, w któ rej po ma ga my lu dziom po te go ty pu do świad cze -
niach. Lu dzie z tej gru py we szli w świat du cho wy przez bio ener go te ra pię.
Obec nie za czy na ją już po ma gać in nym, ale cier pie nia, ja kich do zna li są nie -
wy obra żal ne. Kul tu ra, w któ rej ży je my, nie jest kul tu rą bez piecz ną. 

Są w tej chwi li trzy świa to po glą dy uni wer sal ne o am bi cjach glo bal nych:
świa to po gląd ma te ria li stycz ny - gło szą cy, że sfe ra du cho wa nie ist nie je
(któ ry na szczę ście umie ra), New Age - mó wią cy, że sfe rę du cho wą mo że -
my po znać za po mo cą me tod na uki, i świa to po gląd chrze ści jań ski - gło szą -
cy, że spra wy du cha zo sta wia my re li gii, a spra wy ma te rii na uce. Tyl ko na -
uka i re li gia po wie nam o tym, co jest do bre i praw dzi we. W związ ku z tym
ta kul tu ra, któ ra jest kontr kul tu rą, jest efek tem pro ce su, o któ rym mó wił
ksiądz Maj, te go znie kształ ca nia świa do mo ści po tocz nej po to, że by za ak -
cep to wać związ ki ho mo sek su al ne, po to, że by uznać pe do fi lię za rzecz nor -
mal ną. Mam na dzie ję, że od dzia ły wa nie tej kontr kul tu ry się koń czy. 
Jak prze wi dział Pa pież, ma my do czy nie nia ze śmier cią ery no wo żyt nej.
W tej chwi li dzie siąt ki śro do wisk pró bu je od two rzyć cy wi li za cję mi ło ści,
po dej mu je róż ne dzia ła nia an ty abor cyj ne, pro ro dzin ne, lu dzie wal czą
z prze mo cą w te le wi zji, wy da ją ty go dni ki, kwar tal ni ki, or ga ni zu ją ta kie
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spo tka nia, jak te tu taj. Na zy wam ich par ty zan ta mi pra cy. Te śro do wi ska są
roz pro szo ne, ale przy szedł czas, że by je ze brać w je den wiel ki ruch spo -
łecz ny, po dob ny do te go, któ ry w prze szło ści był sku pio ny wo kół Brzo -
zow skie go. Aby śmy się zo ba czy li i po li czy li. 

Mar cin Ję drzej czak
Na wstę pie pa rę słów o so bie. Z za wo du i wy kształ ce nia je stem teo re -

ty kiem li te ra tu ry, z po wo ła nia je stem chrze ści ja ni nem. Z funk cji co dzien -
nej na to miast je stem pa stusz kiem trój ki dzie ci: Zu zan ny, Anie li oraz Kajt -
ka. To ty le o mnie.

Ma my mó wić o re la ty wi zmie. Na grun cie ety ki czy mo ral no ści jest on
na uką o war to ściach względ nych. Jest to naj prost sza de fi ni cja. Po tocz ne
ro zu mie nie re la ty wi zmu to po gląd, że nie ma jed nej, po wszech nie obo -
wią zu ją cej praw dy oraz że nie ma jed nej, po wszech nie obo wią zu ją cej mo -
ral no ści. Ta de fi ni cja zu peł nie wy star cza, że by spro wo ko wać dys ku sję. 

Tu po ja wia ją się ka te go rie od wiecz ne, sta re i wiel kie - praw da, a z praw -
dą łą czy się kwe stia wol no ści. Przy po mnę krót ki frag ment książ ki Ja na Paw -
ła II Oso ba i czyn: „Wol ność za wie ra w so bie za leż ność od praw dy“. I to jest
nie zwy kle waż na i pięk na de fi ni cja, gdyż współ cze śnie uwa ża się, że wol ność
to jest czy nie nie te go, co się ko mu po do ba. Tak się współ cze śnie ro zu mie
wol ność. Jest to jed nak po ję cie fał szy we - wol ność za wie ra w so bie za leż ność
od praw dy. Wcze śniej Ka rol Woj ty ła pi sał: „Do świad czal ną po sta cią za leż no -
ści od praw dy jest prze ży cie po win no ści“. Oba wy róż nio ne zda nia się uzu -
peł nia ją, na przy kład, je że li mam dziec ko, któ re wy ma ga mo jej obec no ści, to
nie mo gę wy je chać w tym cza sie na urlop, al bo je że li je stem na uczy cie lem,
to nie mo gę przyjść na lek cję czy wy kład nie przy go to wa ny itp.

Za cznę od pro wo ka cyj ne go stwier dze nia: uwa żam się za póź ne go wnu ka
sta re go So kra te sa, a więc je stem zwo len ni kiem re la ty wi zmu. Otóż uwa żam,
ze ist nie ją trzy ro dza je re la ty wi zmu. Pierw szy, któ ry na zwał bym re la ty wi -
zmem nie unik nio nym, dru gi - re la ty wi zmem słusz nym, ko niecz nym i po żą -
da nym, i trze cia po stać re la ty wi zmu - to jest re la ty wizm nie do pusz czal ny.

Wy obraź my so bie głod ne go pię cio lat ka, któ ry krad nie man nę w skle pie.
Jest strasz nie głod ny, pra wie że umie ra. Rów no cze śnie pro szę so bie wy -
obra zić dzie więt na sto lat ka, któ ry tę sa mą man nę krad nie, bo się za ło żył
z ko le gą, że uda mu się ukraść. Z osą dem tych dwóch sy tu acji nie po ra dzi -
my so bie bez re la ty wi zmu nie unik nio ne go. To jest pierw sza pro wo ka cja.

Re la ty wizm słusz ny, ko niecz ny i po żą da ny jest to na przy kład re la ty wizm
w sto sun ku do ro zu mu czło wie ka. Ro zum ma swo je funk cje i tam gdzie je
speł nia, jest świet nym na rzę dziem, na to miast błę dem jest ab so lu ty zo wa nie
ro zu mu ja ko na rzę dzia do po zna nia świa ta i po zna nia wszyst kie go, dro gą 
ro zu mo wą. Czy na da je się do po zna nia rze czy wi sto ści w jej peł ni, rów nież
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rze czy wi sto ści du cho wej? Otóż mo im zda niem słusz nym re la ty wi zmem,
a na wet po żą da nym, jest względ ne trak to wa nie war to ści ro zu mu czło wie ka.

Re la ty wizm nie do pusz czal ny na to miast jest to pro sty re la ty wizm mo -
ral ny, czy li nie zgod ny z su mie niem. Ka rol Woj ty ła mó wi krót ko: „Peł ną
i osta tecz ną funk cją su mie nia jest uza leż nie nie swo je go czy nu od po zna nej
praw dy“. Każ dy, kto po stę pu je nie zgod nie z tym, co wie o da nej sy tu acji,
po stę pu je nie zgod nie z su mie niem i to jest nie do pusz czal ne. Mo ja te za jest
ta ka: w su mie niu jest wszyst ko, o czym do tej po ry po wie dzia łem, za wie ra
się wol ność czło wie ka, praw da, za wie ra się mo ral ność, za wie ra się świat
war to ści. Su mie nie oka la to kon cen trycz nie, wszyst ko za le ży od su mie nia,
w przy pad ku jed nost ko we go ży cio ry su. 

Chcę przy wo łać krót ki frag ment książ ki List sta re go dia bła do mło de go 
C. S. Le wi sa. Mło dy dia beł pra cu je nad du szą pew ne go czło wie ka, któ ry
stał się chrze ści ja ni nem, więc dla dia bła za ist niał pe wien kło pot, a jesz cze
wy bu chła dru ga woj na świa to wa, więc by ły do dat ko we oko licz no ści ze -
wnętrz ne. Czło wiek ule ga bar dzo sil nym emo cjom zwią za nym z nie na wi -
ścią do Niem ców. Sta ry do świad czo ny dia beł, mó wi tak: „Sy tu acja jest do -
sko na ła, pra wie go masz. - Dla cze go? - Sta raj się od sy łać bar dzo da le ko je -
go do bre uczu cia, ty pu życz li wość, wraż li wość, sym pa tia, współ czu cie
i mi łość do czło wie ka, to zna czy sta raj się, aby współ czuł lu dziom, któ rych
nie zna, na przy kład ofia rom woj ny, ofia rom trzę sień zie mi, na to miast złe
uczu cia niech sku pia na tych, któ rzy go ota cza ją.“

Ilu stru ją ca scen ka: sie dzę przed te le wi zo rem, wi dzę, jak osu wa się zie -
mia w Chi nach i gi ną ty sią ce lu dzi, a ja pła czę ze wzru sze nia, szcze rze im
współ czu jąc. W tym sa mym cza sie je stem nie do bry i nie mi ły dla wła snej
żo ny. Jest to czy sta po stać re la ty wi zmu mo ral ne go, nie do pusz czal ne go.
Nie życz li wość, zło śli wość, ma łost ko wość wo bec naj bliż szych, na to miast
wiel kie wzru sze nia, je że li idzie o cier pią ce zwie rzę ta, o ofia ry trzę sień zie -
mi itp. To mia ła być pro wo ka cja dru ga. 

Na to miast naj więk szą pro wo ka cją, mam na dzie ję, oka żą się dwie hi sto -
rie. Pierw sza to jest mo je oso bi ste świa dec two. Otóż teo re tycz nie świet nie
znam się na my śli Ka ta rzy ny Sie neń skiej, Św. Ja na od Krzy ża i do sko na le
znam prze sła nie fi lo zo fa Ka ro la Woj ty ły. Ja wiem, że pew ne rze czy, któ re ci
lu dzie na pi sa li, rów nież i do mnie, są praw dą, jed nak czę sto nie po stę pu ję
we dług te go. Jest to w czy stej po sta ci re la ty wizm mo ral ny. Dru ga hi sto ria
do ty czy Do ro ty, mo jej sio stry w wie rze, nie ro dzo nej. Dwa dzie ścia lat te mu
Do ro ta wy szła za mąż. Wkrót ce uza leż ni ła się cał ko wi cie od świa to po glą du
i idei swo je go mę ża. Za czę ła tra cić, w sen sie psy cho lo gicz nym, swo ją oso -
bo wość. Psy cho lo go wie po wie dzie li by jaźń al bo cen trum wła sne, obo jęt nie
jak to na zwać. Jej mąż był czło wie kiem pięk nym pod każ dym wzglę dem,
więc by ło jej przez pół to ra ro ku dość do brze, na to miast sie bie stra ci ła zu -
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peł nie. Do ro ty już nie by ło. Do ro ta ży ła wy łącz nie ży ciem swo je go mę ża.
Kie dyś mąż z ich ma łym syn kiem wy je cha li na wa ka cje. Do ro ta w tym cza -
sie zdra dzi ła swo je go mę ża, zdra dzi ła po to, aby ra to wać sie bie. To by ła
zdra da wy kal ku lo wa na w umy śle Do ro ty, zdra da któ ra mia ła mieć wa lor te -
ra peu tycz ny, mia ła ją wy ra to wać. Mał żeń stwo się roz pa dło. Przez dwa dzie -
ścia lat Do ro ta utrzy my wa ła sie bie moc no w prze ko na niu, że ura to wa ła
wła sne ja, wła sne czło wie czeń stwo przez tam ten ro mans. Po dwu dzie stu la -
tach po szła do spo wie dzi i wy spo wia da ła się z tam te go ro man su ja ko naj -
więk sze go w jej ży ciu grze chu i z ży cia w re la ty wi zmie mo ral nym. 

Dys ku sja

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Cha os mo ral ny jest wy ni kiem pa nu ją ce go po wszech nie re la ty wi zmu

etycz ne go, któ ry ne gu je nor my i war to ści ab so lut ne. Wszyst kie oce ny
i war to ści mo ral ne ma ją cha rak ter względ ny. War to przy to czyć pa rę ży cio -
wych przy kła dów:
— nie za bi ję nie na ro dzo ne go dziec ka, chy ba że jest oba wa, że dziec ko bę -

dzie nie peł no spraw ne,
— bę dę wier ny swo jej żo nie, chy ba że sta nie się nie zno śna i nie do wy trzy -

Prowadzący Konwersatorium IX: 
od lewej ks. Józef Maj, Robert Tekieli,

Marcin Jędrzejczak i Adam Pietrzak

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd  2009-01-08  14:16  Strona 21



22

ma nia,
— nie bę dę czer pał do dat ko wych ko rzy ści z mo je go miej sca pra cy, chy ba

że mi sła bo za pła cą,
— bę dę do brym oj cem, chy ba że uro dzi mi się nie ule czal nie cho re dziec -

ko (zna ne są przy pad ki, kie dy oj co wie od cho dzą od ro dzi ny nie wy trzy -
mu jąc nie ule czal nie cho re go dziec ka),

— bę dę mó wić praw dę, chy ba, że to źle wpły nie na mo ją ka rie rę,
— uwa żam się za uczci we go, ale w au to bu sie, tram wa ju jak się uda, ja dę na

ga pę,
— uwa żam się za uczci we go, ale sta ram się omi nąć za pła ce nie na leż ne go

po dat ku, ubez pie cze nia za pra cow ni ka itd.,
— zga dzam się, aby dzień świę ty świę cić, ale gdy mam du żo pra cy, to

i w nie dzie lę ją ro bię, na wet opusz cza jąc Mszę świę tą.
Ta kie przy kła dy oczy wi ście moż na mno żyć, każ dy z nas mo że ich po dać
wie le. Je że li jed nak są to przy kła dy z na sze go wła sne go ży cia, to czy mo że -
my po wie dzieć, że na sza dro ga jest pro sta, czy ta pro sta dro ga nie zo sta ła
już za gu bio na w cha osie dzi siej sze go świa ta. 

An drzej Sko czek
Na wią zu jąc do wy po wie dzi Pa ni Rek tor chcia łem po dać przy kład, któ -

ry mnie bar dzo ude rzył, o re la ty wi zmie ka to li ków cho dzą cych, skąd inąd,
co dzien nie do ko ścio ła. Wy cho dzi my z ko ścio ła i część osób wsia da do au -
to bu su i prze jeż dża dwa przy stan ki. Kie dyś spy ta łem: 
– Czy ma cie Pań stwo bi le ty mie sięcz ne? 
– Nie, prze cież prze jeż dża my tyl ko dwa przy stan ki.
No wła śnie, tyl ko dwa przy stan ki!! Być uczci wym, to - wi dać - nie ta ka
pro sta spra wa.

Dru gie za gad nie nie, o któ rym chciał bym po wie dzieć - to na sze za cho -
wa nia i nasz ubiór w ko ście le. Je że li idzie my na przy ję cie do zna czą cych lu -
dzi, ubie ra my się sta ran nie i sta ra my się za cho wy wać po praw nie. A jak jest
w ko ście le, szcze gól nie w okre sie let nim? Spo ro jeź dzi łem po świe cie,
zwie dza łem wie le me cze tów, sy na gog, świą tyń bud dyj skich, Si khów czy
hin du istycz nych. Wszę dzie, że by do nich wejść, trze ba by ło być od po wied -
nio ubra nym i od po wied nio się za cho wy wać. A prze cież są to tyl ko do my
mo dli twy, w od róż nie niu od na sze go Ko ścio ła Ka to lic kie go, w któ rym
wie rzy my, że w Ta ber na ku lum ukry ty jest Chry stus ży wy, Eu cha ry stycz -
ny. On jest Go spo da rzem nie do po rów na nia znacz niej szym od naj więk -
sze go wład cy te go świa ta. Mie niąc się wie rzą cy mi przy cho dzi my nie od po -
wied nio ubra ni bądź nie od po wied nio się za cho wu je my. Czę sto zda rza się,
że mat ka z uwiel bie niem pa trzy na swo je go 2-3 let nie dziec ko, któ re bie ga
po ko ście le i ba wi się, mi mo że prze szka dza in nym w mo dli twie. Ja ka jest
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na sza wia ra? Czy praw dzi wie wie rzy my, że na oł ta rzu od by wa się prze mia -
na, dzię ki któ rej spo ty ka my się z ży wym Chry stu sem? A od tej nie wie dzy,
względ nie nie wia ry, już jest krok do po gań stwa. Uzy sku je my co raz lep sze
wy kształ ce nie, na to miast na sza wie dza re li gij na jest czę sto na po zio mie
szko ły pod sta wo wej, a cza sa mi na wet przed szko la. To jest prze ra ża ją ce.
Mo im zda niem jest czas, że by roz po cząć wtór ną ewan ge li za cję na sze go
kra ju, na sze go spo łe czeń stwa. Mi mo że je ste śmy jed nym z kra jów, któ ry
wy sy ła naj wię cej mi sjo na rzy na wszyst kie kon ty nen ty, u nas za czy na kwit -
nąć po gań stwo. Świa dec twem te go mo gą być po wsta ją ce sek ty. Trze ba
o tym mó wić, trze ba prze strze gać lu dzi, trze ba lu dzi uczyć, bo nie wie le
wie dzą.

Adam Pie trzak
Pro szę za uwa żyć, że po dej ście re la ty wi stycz ne wi docz ne jest rów nież

w ję zy ku, któ rym mó wi my. Opi su jąc re la cje mię dzy dziew czy ną i chłop -
cem mó wi się czę sto: są ze so bą, na przy kład, trzy la ta. Za wsze py tam w ta -
kiej sy tu acji, co to zna czy, że są ze so bą? No i do wia du ję się, że ży ją na spo -
sób mał żeń ski. Męż czyź ni czę sto mó wią: to jest mo ja part ner ka. Przez sto -
so wa ny ję zyk za ma zy wa na jest rze czy wi stość, aby jej nie opi sy wać w spo -
sób pro sty, jed no znacz ny, bo jak po wiem o ko bie cie, że to jest mo ja żo na,
to w tym po ję ciu mie ści się ślub i wę zeł, któ ry nas złą czył na za wsze. A kie -
dy mó wię o part ner ce, to nie ko niecz nie to sa mo zna czy. Rów nież w re la -
cjach mię dzy dziew czy ną i chło pa kiem „bę dą cych ze so bą”.

Ro bert Te kie li
O kil ku spra wach war to by jesz cze wspo mnieć. Wie le osób ma ją cych

dzie ci za trud nia nia nie, czę sto Ukra in ki, i oczy wi ści nie spi su je z ni mi
umów o pra cę. Są dzę, że za le d wie 1% chrze ści jan i ka to li ków w tym kra ju
jeź dzi zgod nie z prze pi sa mi, szcze gól nie do ty czą cy mi pręd ko ści. Lu dzie
uwa ża ją, że to nie jest ża den pro blem i są w po rząd ku. Uświa do mi łem to
so bie, kie dy za czą łem wy cho wy wać dzie ci. Wte dy jeź dzi się zgod nie
z prze pi sa mi, bo sze ścio la tek, któ re go wcze śniej na uczy łem, co zna czy
6 i 0 py ta się: cze mu ty je dziesz 80? Bo po tra fi już od czy tać licz nik. A w wy -
cho wa niu naj waż niej sze jest świa dec two. Kie dy się wy cho wu je dzie ci, to
nie prze cho dzi się na czer wo nym świe tle. 

Pro wa dzę au dy cję po świę co ną po cie sze niu i stra pie niu. Kie dyś pod szedł
do mnie mło dy czło wiek i po wie dział: nie po peł ni łem sa mo bój stwa, bo
usły sza łem świa dec two ko bie ty, któ ra wy szła z ta kiej sy tu acji, w ja kiej ja je -
stem obec nie. Lu dzie, któ rzy są w bar dzo trud nej sy tu acji, są w de pre sji,
ma ją po czu cie bez sen su ży cia, gdy spo ty ka ją świad ków al bo słu cha ją ich,
po tra fią wyjść z tej sy tu acji. Na pi sa łem książ kę, w któ rej jest za war tych pięć
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świa dectw róż nych osób, mię dzy in ny mi mor der cy, któ ry w tej chwi li za -
trud nia osiem osób i jest szczę śli wym oj cem dwój ki dzie ci. 

Kie dy za czą łem ro bić au dy cję Po cie sze nie i stra pie nie, do tar ło do mnie,
że więk szość lu dzi jest in na niż ja. To by ło szo ku ją ce dla mnie do świad cze -
nie. Więk szość lu dzi my śli, że in ni są ta cy, jak wy glą da ich śro do wi sko. A to
jest po pro stu ma te rial na nie praw da. Gdy oso bie, ż któ rą współ pra cu ję, tłu -
ma czę, że są śro do wi ska, w któ rych nie ma wol ne go sek su i nar ko ty ków,
ona w to nie wie rzy. Lu dzie w me diach nie mó wią o rze czach, któ re są rze -
czy wi sto ścią, tyl ko o ta kich, któ re czło wiek wy cią ga ją cy mi kro fon chce
usły szeć. I, na przy kład, po wsta je świat me dial ny, w któ rym wiek ini cja cji
sek su al nej się ob ni ża. A to jest nie praw da. Są bar dzo po waż ne ba da nia eu -
ro pej skie i ame ry kań skie, któ re po ka zu ją, że od ośmiu lat pro ces jest do -
kład nie od wrot ny. Dzie ci „dzie ci kwia tów“, czy li sy no wie i cór ki po ko le -
nia 68 ro ku, chcą żyć w czy sto ści. Oczy wi ście, czy jest to obec nie 30% czy
już 70% mło dzie ży, to trud no po wie dzieć. Świat me diów kon stru uje rze -
czy wi stość i je że li ktoś my śli, że ko mu ni ku jąc się z me dia mi ko mu ni ku je
się z rze czy wi sto ścią, to się my li.

An drzej Gó ral ski 
Chciał bym za dać py ta nie pa nu Mar ci no wi, któ ry mó wił o re la ty wi zmie

nie unik nio nym, da jąc dwa przy kła dy: głod ne go dziec ka pię cio let nie go
i dzie więt na sto lat ka. Po wy słu cha niu w pierw szym od ru chu oczy wi ście się
zgo dzi łem. Po tem jed nak się za sta no wi łem, czy w ten spo sób my śląc nie
wpa dam w pu łap kę re la ty wi zmu. Bo je że li te dwa zu peł nie skraj ne koń ce
ska li za peł ni się przy kła da mi po śred ni mi, to osta tecz nie nie bę dzie my wie -
dzieć, czy to jest do brze, czy źle, że on ukradł. Rzy mia nie ma wia li: Du ra
lex, sed lex (twar de pra wo, lecz pra wo). W pierw szym od ru chu oce nia my
oczy wi ście, że pię cio let nie dziec ko by ło głod ne, uspra wie dli wia my je zu -
peł nie. A tam ten dzie więt na sto la tek to zbir i oso ba nie god na na szej przy -
jaź ni. Ale czy w isto cie jest tak, że po win ni śmy od dzie lić te czy ny od kon -
tek stu i kra dzież w obu przy to czo nych przez Pa na przy pad kach by ła jed na -
ko wym złem. Każ de z nich ukra dło. Ca ła resz ta, ca ły kon tekst jest już zu -
peł nie in ny. 

Ks. Jó zef Maj
Głos Pa na jest in te re su ją cy, tyl ko wy da je mi się, że Pan Mar cin trosz kę

dwie rze czy po plą tał. Po pierw sze, trze ba wy ja śnić, dla cze go to pię cio let nie
dziec ko wzię ło rze czy do je dze nia. Dla te go, że by ło głod ne i ono ma pra -
wo do ży cia. Tu taj po ja wia się za gad nie nie o do cho dze niu pra wa wła sne -
go, w tym wy pad ku pra wa do ży cia. Bo jeść mu si, że by żyć. Dru gą spra wą
jest osąd dro gi do cho dze nia pra wa wła sne go, czy to pra wa do ży cia, pra wa
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do roz wo ju, czy do kształ ce nia się itd. To jest już kwe stia pra wa sta no wio -
ne go. Pra wo do ży cia, któ re to dziec ko ma, któ re chro ni ło to pra wo do ży -
cia wzię ciem tej man ny, to jest jed no za gad nie nie, a spra wa dróg do cho -
dze nia pra wa wła sne go w ży ciu to jest za gad nie nie dru gie. W tym przy kła -
dzie pew ne rze czy nam się zla ły w jed no i nie na stą pi ło ich roz róż nie nie.
To mo że bu dzić pew ne py ta nia. 

Mar cin Ję drzej czak
Ja mó wi łem, że jest to pro wo ka cyj ne po sta wie nie spra wy, wła śnie dla -

te go, aby wy wo łać ży wą re ak cję. Je śli po dej dzie my ści śle do opi sa nej sy tu -
acji, to jed na i dru ga oso ba do ko na ły wy stą pie nia prze ciw ko przy ka za niu
„Nie krad nij“. Dziec ko, któ re pa da ło z gło du, i dzie więt na sto la tek, chu li -
gan, ukra dli man nę. Nie ma tu taj żad nej róż ni cy w sen sie teo re tycz nym.
Na to miast pro szę wy obra zić so bie sy tu ację kon se kwent nej eg ze ku cji
w jed nym i dru gim przy pad ku. Sta je my przed sy tu acją re al ną. Ka rol Woj -
ty ła mó wił o oczy wi sto ści ser ca. Mo im zda niem w tym przy pad ku po le ga
ona na tym, że te go dziec ka ni jak nie moż na uka rać, je że li czło wiek jest
chrze ści ja ni nem. Oczy wi ście kra dzież jest kra dzie żą, ale mi idzie wy łącz -
nie o eg ze ku cję kon se kwen cji. 

Ro bert Te kie li
Ten przy kład jest opar ty, mo im zda niem, na błęd nym za ło że niu, że za -

wsze czyn na gan ny mu si być po łą czo ny z ka rą. Je śli te go za ło że nia nie ma,
to nie ma żad ne go pa ra dok su. Ta kie sy tu acje ro dzic roz wią zu je w cią gu se -

ks. Józef Maj i Robert Tekieli
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kun dy, cza sa mi trzech al bo pię ciu. Je śli ma piąt kę dzie ci, to jed no cze śnie
mo gą być dwa po je dyn ki i jed na kra dzież al bo dwie kra dzie że i je den po je -
dy nek. Naj prost szym spo so bem jest (do te go do szli śmy przy trze cim
dziec ku) sto so wa nie me to dy na tu ral nych kon se kwen cji. Dzie ci sa me wy -
bie ra ją, czy chcą kon ty nu ować bój kę i, na przy kład, nie oglą dać baj ki, czy
też wy bie ra ją prze rwa nie bój ki i prze pro si ny. W ten spo sób zrzu ca się
w pew nym sen sie z ro dzi ca, któ ry ma za pa no wać nad sy tu acją, od po wie -
dzial ność na dzie ci. 

Uwa żam, że po da ny przy kład nie jest przy kła dem na re la ty wizm, tyl ko
na mą drość. Po pro stu, te go dziec ka się nie ka rze. Na to miast gdy bym je
miał wy cho wać, to po pierw sze dał bym mu jeść. I wte dy pa trzył bym, czy to
dziec ko krad nie w sy tu acjach, kie dy nie jest głod ne, czy nie krad nie. Je śli nie
krad nie nie bę dąc głod ne, to mam nor mal ne dziec ko i za cho wu ję się wo bec
nie go jak wo bec in nych swo ich dzie ci. Tu taj pa ra dok su żad ne go nie ma.

An drzej Pie trzak
Nie za wsze czy ny, któ re uzna je my za mi ło sier ne są ta kie w rze czy wi sto -

ści. Nie któ re z nich są wy łącz nie spra wie dli we. Otóż dziec ko, któ re ukra -
dło man nę, że by się na jeść, po win no być po trak to wa ne we dle spra wie dli -
wo ści, czy li od dać każ de mu, co mu się na le ży. Te mu dziec ku na le ża ło się
je dze nie. Je że li bied ny że brak przy cho dzi do na sze go do mu i da je my mu
krom kę chle ba, to jest to czyn spra wie dli wo ści, je mu się po pro stu na le ża -
ło. Dla te go w wie czor nym ra chun ku su mie nia nie przy pi suj my so bie te go
ja ko czyn mi ło sier dzia. 

Sta ni sła wa Ossow ska
Przy je cha łam z Nada rzy na, gdzie kie ru ję Wyż szą Szko łą Fun da cji Kul -

tu ry In for ma tycz nej. Te ma ty ka dzi siej sze go Kon wer sa to rium jest sza le nie
in te re su ją ca i trud na za ra zem: Pro sta dro ga w cha osie dzi siej sze go świa ta.
Każ dy z nas chciał by ją mieć pro stą, by ło by nam ła twiej żyć. Nie ste ty
w róż nych by wa my sy tu acjach i strasz nie trud ne są na sze wy bo ry. My ślę,
że pod sta wo wą spra wą, któ ra się wią że z tą pro stą dro gą, to jest umie jęt ność
od róż nie nia do bra od zła. Tu taj przy wy bo rze nie moż na ogra ni czać się do
praw ludz kich, mu si my się gać do praw ob ja wio nych. Wąt pli wo ści ro dzą się
wte dy, kie dy ma my in ne po czu cie do bra, in ne po czu cie spra wie dli wo ści
niż to, któ re da je nam pra wo sta no wio ne, pi sa ne przez lu dzi. Czę sto w ten
spo sób ja kaś gru pa lu dzi, gru pa na ci sku, pró bu je pod po rząd ko wać so bie
in ne gru py lu dzi. Po wsta ją prze pi sy praw ne, któ re po tem sta wia ją nas, lu -
dzi, w sy tu acjach bar dzo trud nych do okre śle nia i do do ko na nia wła ści we -
go wy bo ru. 
Ro bert Te kie li
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Od cza su ini cja cji w me to dę Si lvy kon tro li umy słu, w me to dy ma gii
i spi ry ty zmu, zaj mu ję się tym po gań skim świa to po glą dem, któ ry ubrał się
w róż ne no wo cze sne prze bran ka. Pro blem po le ga na tym, że ten fałsz
współ cze snej kul tu ry opie ra się na ma ni pu la cji. Lu dzie cho dzą na im pre zy
tech no, że by się zre lak so wać, od re ago wać ca ły ty dzień, a w rze czy wi sto ści
są wtła cza ni w sy tu ację ini cja cyj ną za po mo cą mu zy ki i nad sty mu la cji zwią -
za nej ze świa tła mi, ryt mem itd. Spe cja li ści od tech no uczy li się na wy spach
po li ne zyj skich, ja kie czę sto tli wo ści dźwię ków wpły wa ją na umysł, a ja kie
na ser ce. Sto pa w tej mu zy ce, czy li naj niż szy dźwięk, po tra fi wy wo ły wać
efek ty z ser cem czło wie ka ta kie, ja kie są przy sta nach epi lep tycz nych, czy li
pod pro wa dza nie pod sta ny trans owe. Idą cy na im pre zę jest wcią ga ny w sy -
tu ację ini cja cyj ną zbli żo ną do ta kiej, ja kiej by li pod da ni lu dzie w cza sie tań -
ców sza mań skich. Da lej, mó wi się, że sztu ka wal ki Aiki do jest sztu ką nie
agre syw ną, tyl ko obron ną. Pro blem po le ga na tym, że jest to ro dzaj ini cja -
cji w rze czy wi stość re li gij ną ja poń ską. Jest ta ka sek ta Omo to -kyo, któ rej
Aiki do jest prze dłu że niem tech nicz nym, ma ską ze wnętrz ną. Mo że my jed -
nak do świad czyć, je że li bę dzie my mie li Aiki do z uczniem, któ ry był
uczniem ucznia Mo ri hei Ueshi by, że mo że my być wpro wa dze ni w świat
de mo nicz ny.

Ide olo gia amu le tów brzmi: jest ja kiś przed miot, z któ rym zwią za na jest
moc du cho wa, no sisz bran so let kę czy wi sio rek, no sisz pier ścień Atlan tów,
je steś bez piecz na. Na su wa się py ta nie, ja kieś mo ce się za tym kry ją? Ma ni -
pu la cja zwią za na z amu le ta mi po le ga na tym, że na nich są ja kieś drob ne,
dziw ne sym bo le. Są to sym bo le, któ re św. To masz opi sał ja ko sym bo le
przy na leż no ści, to zna czy no sząc ta ki przed miot przy zna je my się do świa -
ta du cho we go, któ ry one przy zy wa ją. In ny mi sło wy - otwie ra my na szą rze -
czy wi stość du cho wą na rze czy wi stość nad zmy sło wą.

Har ry Pot ter to przed szko le świa to po glą du po gań skie go. Lu dzie mło -
dzi, któ rzy czy ta ją te książ ki, są otwie ra ni na rze czy wi stość okul ty zmu.
W to mie 4. na stro nie 666 jest opi sa ny se ans sa ta ni stycz ny. 

Ta i-chi - lu dziom po ru sza ją cym się wol ny mi ru cha mi mó wi się, ze to
tyl ko słu ży ich zdro wiu. Jest to nie praw da, me dy ta cja po le ga na tym, że się
wy łą cza umysł, kie dy cia ło jest w re lak sie. Do te go słu ży na przy kład man -
tra, ale mo że słu żyć na przy kład rów nież po wta rza nie jed no staj nie tych sa -
mych ru chów. Umysł jest wy łą cza ny i w tym mo men cie prze pły wa przez
czło wie ka in for ma cja bez kon tro li mo ral nej. Na tym po le ga wcho dze nie
w stan me dy ta tyw ny.

Ostat nia rzecz - ho me opa tia. Mó wi się, że jest to me dy cy na. To nie jest
me dy cy na, to ro dzaj my śle nia o rze czy wi sto ści. Sa mu el Han ne man, któ ry 
ją wy my ślił, uwa żał, że ma te rię moż na dzie lić bez koń ca. Każ dy z nas wie
z lek cji fi zy ki, ze ist nie je coś ta kie go, jak ilość czą stek w mo lu sub stan cji. Czy li
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nie mo że my roz cień czać w nie skoń czo ność. W le kach ho me opa tycz nych jed -
ną kro plę le kar stwa roz pusz cza się w 99 kro plach roz cień czal ni ka, po czym po
wstrzą śnię ciu bie rze jed ną kro plę z po wsta łe go roz two ru i łą czy z na stęp ny mi
99 kro pla mi roz cień czal ni ka i tak się ro bi 200 ra zy. Czy li już za 13. ra zem
w le ku ho me opa tycz nym nie ma ani jed nej cząst ki tej rze czy, któ ra by ła na
po cząt ku, a fi zyk mó wi, że je że li ktoś twier dzi, że roz cień cze nie wyż sze niż
czte ro krot ne w tej pro por cji jest moż li we, jest al bo oszu stem al bo igno ran -
tem. W ten spo sób z wą tro by i ser ca jed nej kacz ki moż na zro bić Osci lo coc ci -
num za 20 mln do la rów. To nie wy obra żal ny in te res. Je ste śmy więc oszu ki -
wa ni i wpro wa dza ni w tok sycz ną rze czy wi stość du cho wą. Na tym po le ga ma -
ni pu la cja. Nie za wsze jest to wy bór mię dzy do brem a złem, cza sa mi je ste śmy
po pro stu wrzu ca ni w wy bór zła i je ste śmy nie świa do mi, że wy bie ra my zło.

Agniesz ka Ja wor ska
Wraz z mo im mę żem Sław kiem pro wa dzi my re ko lek cje dla na rze czo -

nych i dla mał żeństw. Przy szła mi na myśl dziew czy na, któ ra za raz po wy -
kła dzie o płod no ści i nie płod no ści przy szła do mnie i mó wi: „Ja wiem, że
Ko ściół za ka zu je sto so wa nia róż nych me tod nie na tu ral nych, ale to i tak się
tak nie da, wszy scy o tym wie dzą“. A by ło to wkrót ce po wy kła dzie, na któ -
rym wy ja śnio no, opie ra jąc się na sze ro kich ba da niach me dycz nych, że me -
to dy na tu ral ne go pla no wa nia ro dzi ny za po bie ga ją po czę ciu dziec ka rów nie
sku tecz nie, jak środ ki an ty kon cep cyj ne, na to miast nie szko dzą zdro wiu i są
zgod ne z na uka mi Ko ścio ła. Wte dy przy szło mi na myśl, że przy wy bo rach,
któ rych w ży ciu do ko nu je my, naj istot niej sze jest, czym się kie ru je my. Czy
do bro cią, mą dro ścią czy też wy łącz nie przy jem no ścią i wy go dą? Ła twiej
jest wy brać to, co przy jem ne i nie wy ma ga ją ce wy sił ku po ko ny wa nia wła -
snych pra gnień, niż to co trud niej sze, choć zdrow sze i mą drzej sze.

Ostat nio czy ta łam wy po wie dzi róż nych osób na te mat, jak trak to wa ne
jest ży cie w na szym kra ju, ży cie od po czę cia. By ły tam wzru sza ją ce świa -
dec twa ko biet, któ rych dzie ci zmar ły przy po ro dzie al bo na ro dzi ły się za
wcze śnie, już cza sa mi ob umar łe w ło nie mat ki. Ję zyk sto so wa ny przez róż -
nych le ka rzy raz da wał na dzie ję, al bo - prze ciw nie - bar dzo głę bo ko ra nił.
Jed na z ko biet opo wia da ła, że gdy zmar ło dziec ko w jej ło nie, le kar ka ob -
słu gu ją ca USG spy ta ła czy chce jesz cze raz spoj rzeć na swo je dziec ko. 
Dla ko bie ty by ło to bar dzo waż ne, że mo że się po że gnać ze swo im zmar -
łym dziec kiem i by ła le kar ce za to bar dzo wdzięcz na. I skraj nie in ny przy -
kład. Ko bie ta, któ ra pro si le ka rza, aby po ka zał jej na ekra nie USG jej dziec -
ko, otrzy mu je od po wiedź: „Jak pa ni mo że to na zy wać dziec kiem, to są ja -
kieś ko mór ki, nie u kształ to wa ne, jesz cze nie wi dać ani głów ki, ani nic in ne -
go“. Kie dy to czy ta łam, to ser ce mi za mar ło. Co mu sia ła prze ży wać ta ko -
bie ta?! Kie dy ja wi dzia łam na sze ośmio ty go dnio we dziec ko, to by ło wi dać
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wy raź nie i głów kę, i rącz ki, i ca łe ciał ko. Jak moż na z ta kim wy kształ ce -
niem, ja kie ma ją le ka rze, po wie dzieć, że płód to nie jest dziec ko, i tak bez -
dusz nym, aby bez in te re sow nie ra nić dru gie go czło wie ka.

Wia do mo, że na środ kach an ty kon cep cyj nych i po ron nych zro bio no
nie sa mo wi te pie nią dze i ła twiej jest po dać ta blet kę, aby po zbyć się nie -
chcia ne go pro ble mu, niż pró bo wać go ina czej roz wią zać. Dla te go my ślę, że
w tym ca łym cha osie świa ta trze ba moc no prze my śleć róż ne spra wy. Gdy
ocze ki wa li śmy na sze go dziec ka, do sta łam skie ro wa nie na ba da nie USG
pod ką tem wy stę po wa nia u dziec ka wad ge ne tycz nych i wad wro dzo nych.
Za sta na wia li śmy się, czy jest to nam po trzeb ne. Prze cież i tak przyj mie my
dzie ciąt ko, ja kie ono bę dzie. Jed nak po kil ku dniach prze my śleń stwier dzi -
li śmy, że war to wszyst ko spraw dzić, bo gdy by rze czy wi ście się oka za ło, że
dziec ko ma ze spół Do wna, to ja mam 6 mie się cy przed je go na ro dze niem
na to, że by się przy go to wać na je go przy ję cie i za pew nie nie mu re ha bi li ta -
cji, że by jak naj le piej się roz wi ja ło. Na to miast do my ślam się, ja kie by ło by
na sta wie nie nie któ rych le ka rzy. Oba wia łam się na wet te go, że ktoś mógł -
by za pro po no wać mi w ta kim przy pad ku abor cję su ge ru jąc się tym, że „im
wcze śniej, tym le piej, po co ma pa ni tra cić 6 mie się cy, mo że my się już po -
zbyć pro ble mu“. 
Gra ży na Wa si lew ska

W pierwszym rzędzie od lewej Stanisława Ossowska
i Grażyna Wasilewska, z tyłu Ewa Szlubowska
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Je stem na uczy ciel ką i jed no cze śnie rad ną i chcę po dzie lić się naj więk -
szy mi dy le ma ta mi z re la ty wi zmem, ja kie mia łam w swo jej pra cy na uczy -
ciel skiej, szcze gól nie z re la ty wi zmem po li tycz nym. Ja ko rad na mia łam
szan sę przy go to wać mło dzież ma tu ral ną i mo głam świad czyć o tym, co ro -
bię sa ma, ale dla mło dzie ży, któ ra przy cho dzi uczyć się w zwy kłej szko le,
w li ceum, nie wy star cza do świad cze nie na uczy cie la. Dzi siaj zwy kły na -
uczy ciel nie jest żad nym au to ry te tem. W związ ku z tym oni przy no szą mi
py ta nia z Me tra, któ re do sta ją wsia da jąc ra no do tram wa ju czy au to bu su
i ma ją ca ła wie dzę o be ze ceń stwie współ cze sne go świa ta. Mo je ar gu men ty,
że ja oso bi ście mo gę coś zro bić i nie jest to zwią za ne z żad nym ukła dem ani
z żad ną de cy zją po li tycz ną, wca le nie prze ko nu ją. Po pro stu nie wie rzą
i wła ści wie lek cje WOS prze kształ ca ją się w obro nę prze ze mnie świa ta,
któ ry ich zda niem jest tyl ko mo im świa tem, któ re go w rze czy wi sto ści nie
ma. Gdy pró bo wa łam wy cho dzić w te ren, że by po ka zy wać ja kieś miej sca
i spra wy waż ne spo łecz nie, któ re zro bi li lu dzie do brej wo li, mło dzież mó -
wi ła, że jest to wy ją tek, któ ry po twier dza re gu łę, że jest źle. Że by zro bić
uro czy stość po świę co ną 11 li sto pa da, nie mo gę zna leźć mło dzie ży, któ ra
zo sta nie ze mną, na to miast jak się ro bi wa len tyn ki, wszy scy uczest ni czą
gre mial nie, ca ła szko ła. Uzna łam się za prze gra ną i po pro si łam w tym ro -
ku dy rek tor mo jej szko ły, że by mi da ła tyl ko hi sto rię. Nie wiem, czy
w ogó le uczyć, czy nie zmie nić za wo du al bo przed mio tu. 

Ro bert Te kie li
Nie zga dzam się z pa nią Agniesz ką, któ ra me to dę na tu ral ną re gu la cji

po częć prze ciw sta wia przy jem no ści. Z mo je go dwu dzie sto let nie go do -
świad cze nia wy ni ka, że sto so wa nie się do me to dy na tu ral nej da je więk szą
przy jem ność. Okre sy abs ty nen cji spra wia ją, że seks ma za wsze smak, na -
wet po dwu dzie stu la tach.

Mar cin Ję drzej czak
Mó wiąc o re la ty wi zmie na le ży wspo mnieć Ko tar biń skie go, któ ry był zde -

kla ro wa nym zwo len ni kiem, a wła ści wie współ twór cą tak zwa nej ety ki sy tu -
acyj nej, któ ra sa ma z sie bie jest re la ty wi zmem. Czło wiek, któ ry w swo im ży -
ciu mo ral nym po słu gu je się ety ką sy tu acyj ną, pra wie za wsze mu si zejść na
ma now ce. Ca ły cię żar od po wie dzial no ści spo czy wa na nim sa mym, a czło -
wiek sam z sie bie jest dość sła by. Bez tej po mo cy z gó ry, od Bo ga, ta ety ka sy -
tu acyj na koń czy się na tym, że czło wiek za czy na się za cho wy wać nie mo ral nie. 

War to wziąć książ kę „Mo dli tew nik fi lo zo fów“ bi sku pa Mar ka Ję dra -
szew skie go. Tam moż na zna leźć mo dli twy mło de go En gel sa do Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny. Tam jest na przy kład proś ba o wia rę Ka ro la Mark sa. 
I tak da lej. Od wra ca to nam tro chę pa trze nie na tych lu dzi. Ci lu dzie szu -
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ka li. 
Pod sta wo wą ce chą pa trze nia na świat Sta ni sła wa Brzo zow skie go by ło wi -
dze nie świa ta ja ko po la, gdzie czło wiek się błą ka i tę sk ni. On na tym po lu
spo tkał Mark sa i New ma na: oby dwaj wy da li mu się uczci wi i pięk ni.
I w tym miej scu na le ży wspo mnieć zda nie Sta ni sła wa Brzo zow skie go, któ -
re ma ogrom ną wa gę dla chrze ści ja ni na: „każ da chwi la na sze go ży cia ro dzi
skut ki roz ra sta ją ce się w nie skoń czo ność“. Pro szę so bie to wziąć do ser ca.
Każ da chwi la, do słow nie każ da chwi la, bo Brzo zow ski wy ra żał się pre cy -
zyj nie, czy li każ da myśl, każ dy czyn itd. 

Co do ho me opa tii zaś to wiem z ca łą pew no ścią, że te le ki są nie kie -
dy w trak cie pro duk cji pod da wa ne ry tu ałom spi ry ty stycz nym, któ re cza -
sem ma ją po smak sa ta ni stycz ny. Po dru gie, nie dzia ła ją w tym sen sie,
w ja kim są sprze da wa ne, ja ko lek. Mo gą na to miast za szko dzić. Znam
przy pa dek, że dziec ko le czo ne le ka mi ho me opa tycz ny mi zo sta ło pa ra no -
ikiem. 

A te raz wła sne świa dec two. Przez nie mal trzy la ta by łem na tak zwa nej
Kar ma Ka gyu, dia men to wej dro dze. To jest bud dyzm ty be tań ski, bar dzo
pięk na dok try na, brat nia w pew nym sen sie, do pew ne go mo men tu. By łem
pod wpły wem La my Ole Ny dah la. To by ło ty le lat te mu, że te raz bez emo -
cji mo gę o tym mó wić. Chcę ostrzec przed sek ta mi opa ko wa ny mi w for -
mu łę mi ło ści. Bo tam, gdzie jest naj więk sza mięk kość da nej dok try ny czy
sek ty, tam jest naj więk sze nie bez pie czeń stwo. Ci, któ rzy pro po nu ją ostre
rze czy, szyb kie doj ście do świa ta du cho we go, są zbyt pry mi tyw ni i czę sto
czło wiek sam zdą ży zo ba czyć, że coś jest nie tak. Na to miast ci, któ rzy pro -
po nu ją mi łość, roz wój, bra ter stwo itd. sta no wią naj więk sze za gro że nie.
Wiem, co mó wię, bo dwa i pół ro ku tam spę dzi łem, na szczę ście w mia rę
szyb ko się opa mię ta łem. Ole Ny dahl sły nie z sze rze nia mi ło ści na świe cie,
a jest zwy kłym upio rem. Jest gor go ną al bo ja kąś chi me rą, trud no okre ślić,
ja kim jest ro dza jem isto ty. Ten z po zo ru przy jem ny, sześ dzie się cio pa ro let -
ni czło wiek jest po two rem. 

Miesz kam na Ko le, gdzie jest w tej chwi li bu do wa ny du ży, pięk ny bu -
dy nek i to jest stu pa bud dyj ska, tej wła śnie Kar ma Ka gyu. Tam wła śnie, jak
tyl ko skoń czą bu do wać ten bu dy nek, za miesz ka 30 dzie cia ków. Pod wpły -
wem Ole Ny dah la, któ re go ja pa mię tam zbyt do brze. 

Co ro bić? Nie zba wię ca łe go świa ta, ale mo gę, roz glą da jąc się wo kół sie -
bie, ro bić pro ste, drob ne rze czy. Wi dząc obok sie bie na po dwór ku, że ktoś
jest pod wpły wem sek ty, mo gę za cze pić tę oso bę i opo wie dze niem swo jej
hi sto rii spra wić, że uwol ni się od wpły wu sek ty. Zwy kłe rze czy, na wet
drob ne, ale Sta ni sław Brzo zow ski mó wił, że w nie skoń czo ność idą ich
skut ki. 
Ro bert Te kie li
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Wra ca jąc do ho me opa tii - znam dziec ko, któ re mia ło na pa dy zło ści po
le kach ho me opa tycz nych. In ne mu dziec ku pół to ra rocz ne mu mat ka od sta -
wi ła ho me opa tię, gdyż ra do sne dziec ko po le kach ho me opa tycz nych prze -
sta ło się śmiać. 

Ole Ny dahl do pro wa dził do de struk cji kil ku na stu związ ków, o któ rych
wiem. 

A te raz spra wa mło dzie ży, o któ rej mó wi ła pa ni Wa si lew ska. Je stem bar -
dzo czę sto w sy tu acji, kie dy mam do czy nie nia z mło dzie żą o od mien nym
świa to po glą dzie i któ rej mó wię rze czy skraj nie nie wy god ne dla nich. Mo -
ja tech ni ka jest ta ka, że by - po pierw sze - zejść z li nii strza łu, niech oni so -
bie strze la ją, gdzie chcą. Wy star czy do pro wa dzić ich po glą dy do na tu ral nej
kon se kwen cji, że by sa mi ci mło dzi lu dzie zo ba czy li, że jest to ab surd.
Pierw szą rze czą jest zro zu mieć oso by, z któ ry mi się ko mu ni ku je my, czy li
Pa ni mu si zro zu mieć, że są to lu dzie, któ rzy wcho dzą w świat i mu szą się
w tym świe cie już nie dłu go za cząć utrzy my wać, są prze ra że ni tą sy tu acją,
do sta li w do mu ta kie, a nie in ne wy cho wa nie, cza sa mi nie by ło wzo ru oj -
ca, nie ma ją w ogó le po zy tyw ne go prze ży cia au to ry te tu. I te raz oni ku pią
każ dą po zy tyw ną idee. Naj le piej jest, że by to by ła Do bra No wi na. Dla te go
trze ba im świad czyć. Ci lu dzie, mi mo że ma ni fe stu ją, iż my ślą ga ze ta mi,
chcą po rząd ne go ży cia, ro dzi ny i bez pie czeń stwa. Trze ba im po pro stu po -
wie dzieć, że ma my ta ką pro po zy cję i ona jest za dar mo. Tą pro po zy cją jest
Ewan ge lia. Ona jest za dar mo i każ de mu ją moż na prze ka zać. Moż na żyć
szczę śli wie, po pro stu. A mło dzi lu dzie chcą mieć bar dzo wy so ko za wie -
szo ną po przecz kę. Po pro stu trze ba im po wie dzieć: słu chaj, sta ry, my ślisz
o tym po waż nie? No to prze stań ro bić to i to, a do sta niesz to i to. Każ dy
wy bie ra do brze.

Ja nusz Dą brow ski
Je stem stu den tem trze cie go ro ku stu diów, kie run ku Tu ry sty ka i re kre -

acja w Szko le Wyż szej Przy mie rza Ro dzin. Wie le wy po wie dzi, któ re tu taj
pa da ły, przed sta wia ob raz Pol ski i świa ta w po sta ci ka ta stro ficz nej. Zga -
dzam się, że rze czy wi ście nie jest do brze. Chciał bym na to miast po wie dzieć
o pew nych iskier kach na dziei, któ rą wi dzę w od kry wa niu na no wo swo jej
wraż li wo ści, na szej wła snej wraż li wo ści. 

Do tych czas czę stym zja wi skiem był club bing, czy li bie ga nie po klu bach,
dys ko te kach. Im wię cej jed nej no cy się za li czy ło, tym le piej. Dzi siaj wcho -
dzi no we zja wi sko: ho ming lub do ming. Co raz wię cej lu dzi za czy na od -
wie dzać się po do mach, po dob nie jak kil ka na ście lat te mu, jesz cze za ko -
mu ny. To by ły jed nak in ne cza sy, w tej chwi li prze ży wa my in ne pro ble my.
I znów po ja wia się zja wi sko spo ty ka nia się w do mach, wspól ne go go to wa -
nia, wspól ne go przy rzą dza nia po traw, świę to wa nia. Lu dzie za czy na ją ze so -
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bą po now nie roz ma wiać, wy cho dzą z klu bów, dys ko tek, gdzie rze czy wi -
ście roz ma wiać nie moż na, bo trud no przy tech no się wy lu zo wać i roz ma -
wiać ze zna jo my mi. A więc ma my do ming. La tem przy ogni skach, przy
gril lo wa niu, się ga my po gi ta rę, śpie wa my, się ga my po key bo ar dy, za czy na -
my śpie wać pio sen ki, cza sa mi re li gij ne, ale nie tyl ko, świec kie rów nież. Ta -
kie ten den cje ma ją miej sce i to jest jed na z tych iskie rek. Za czy na się po -
now nie ko lę do wać, po kil ku na stu la tach prze rwy, kie dy by li śmy za fa scy no -
wa ni za cho dem i de mo kra cją. My ślę, że je ste śmy już tro chę znu że ni tą de -
mo kra cją i tym pę dem do zdo by wa nia pie nię dzy. Wra ca my do do mu.

To jest jed no zja wi sko. Dru gie zja wi sko, o któ rym chcę po wie dzieć, do -
ty czy or ga ni za cji im prez in te gra cyj nych dla firm. Na prze ło mie lat osiem -
dzie sią tych i dzie więć dzie sią tych, wte dy, kie dy wcho dził ob cy ka pi tał, nie
szczę dzo no pie nię dzy, że by zdo być ry nek, za ufa nie pra cow ni ków, klien -
tów. Da wa no pie nią dze na to, że by or ga ni zo wać im pre zy hucz ne, za ba wo -
we, z pi jań stwem do bia łe go ra na. Dzi siaj im pre zy in te gra cyj ne idą w in -
nym kie run ku. W cią gu dnia są szko le nia, wie czo rem koń czą się, ow szem,
cza sa mi ko la cją, za ba wą, ale za pra sza się co raz czę ściej ak to rów, któ rzy re -
cy tu ją po ezję, śpie wa ją pio sen ki, pio sen ki z tek stem, z prze sła niem. Na -
praw dę ci lu dzie za czy na ją się wy ci szać, po trze bu ją te go i ta kie zja wi sko
od no to wu ję. Po dob nie mło dzież. Spo tka łem w tym ro ku w róż nych czę -
ściach Pol ski, kil ka grup mło dzie ży w wie ku 15-19 lat, któ rzy śpie wa li sta -
re pio sen ki An ny Jan tar, Ja roc kiej, Czer wo nych Gi tar. My ślę, że jest to
świa dec two od bu do wy wa nia na szej wraż li wo ści i dro gi do się gnię cia po
Ewan ge lię. 

Mar cin Ję drzej czak
Pro po nu ję za mia nę sfor mu ło wa nia „iskier ka na dziei“ na „na dzie ja“.

Na dzie ja znacz nie prze ra sta to, co wy glą da z Me tro po lu i wi dać w me -
diach. Praw da jest do kład nie od wrot na, nie jest tak źle, że wszyst ko chy li
się ku upad ko wi, jest do kład nie od wrot nie. Na dzie ja prze ra sta znacz nie si -
ły cha osu. Trze ba ze chcieć zo ba czyć po rzą dek, któ ry nas ota cza, za pro wa -
dzić go we wła snym ży ciu i ewen tu al nie po ka zać kil ku są sia dom.

Ro bert Te kie li
Kie dyś uku łem ha sło, na uży tek Na sze go Dzien ni ka, kie dy przez dwa

ty go dnie tam pra co wa łem ro biąc im pro mo cje: „świat jest lep szy, niż po -
ka zu ją to ga ze ty“. Na RTL7 za pro po no wa łem in ne ha sło: „Idź z dziec kiem
na spa cer, osta tecz nie mo żesz zo sta wić je z na mi“. Me dia znie kształ ca ją
świat, on jest lep szy, niż one go po ka zu ją i to jest rzecz oczy wi sta.

Adam Pie trzak
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Koń cząc to na sze spo tka nie chciał bym zwró cić uwa gę, że mó wi li śmy
dzi siaj wie le o świe cie kłam stwa. O świe cie, któ ry wpraw dzie ist nie je re al -
nie, ale któ ry w na szej świa do mo ści jest czę sto tyl ko wir tu al nym świa tem.
Każ dy z nas w ja kiś spo sób jest do te go świa ta za pra sza ny. Niech z dzi siej -
sze go na sze go spo tka nia po zo sta nie jed no prze sła nie: ni gdy nie kła mie my.
Kłam stwo w ro dzi nie za czy na się cza sem od bar dzo pro stych spraw.
Dzwo ni te le fon, a mat ka mó wi: jak to do mnie, to mnie nie ma. Pro sty wy -
kład o tym, że wie lu rze czy moż na unik nąć mó wiąc nie praw dę. A Sta ni -
sław Brzo zow ski po wie dział, że każ da chwi la, każ de sło wo ma swo je kon -
se kwen cje w wiecz no ści. Świa dec two praw dy w swo im ży ciu jest nie -
odzow ne po to, aby śmy nie wcho dzi li na ścież kę re la ty wi zmu, któ ra nas
za pro wa dzi na dro gę, któ ra nie skoń czy się drzwia mi z na pi sem Nie bo. 

Spi sa ła z na gra ne go tek stu Iza be la Kra jew ska
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Cy ta ty

Be ne dykt XVI. Ro dzi na chrze ści jań ska wspól no tą wy cho wa nia i wia ry
(2.06.2005)

Mó wiąc kon kret nie, oso bo we i wza jem ne „tak“ męż czy zny i ko bie ty
otwie ra per spek ty wę dla przy szło ści, dla au ten tycz ne go czło wie czeń stwa
każ de go z nich, a za ra zem ma na ce lu przy ję cie da ru no we go ży cia. Dla te -
go to „tak“ oso bo we mu si być za ra zem „tak“ ozna cza ją cym pu blicz ne przy -
ję cie od po wie dzial no ści, przez któ re mał żon ko wie zo bo wią zu ją się do
wier no ści, gwa ran tu ją cej rów nież trwa łość wspól no ty. Nikt z nas bo wiem
nie na le ży wy łącz nie do sa me go sie bie: każ dy mu si za tem w głę bi swo je go
wnę trza po czu wać się do od po wie dzial no ści pu blicz nej. Mał żeń stwo ja ko
in sty tu cja nie jest za tem nie upraw nio ną in ge ren cją spo łe czeń stwa lub wła -
dzy, na rzu ce niem z ze wnątrz ja kiejś for my te mu, co sta no wi naj bar dziej
oso bi stą rze czy wi stość ży cio wą; jest na to miast po trze bą wpi sa ną w sa mą
na tu rę mał żeń skie go przy mie rza mi ło ści i w głę bię oso bo wo ści czło wie ka.
Róż ne współ cze sne for my de gra da cji mał żeń stwa, ta kie jak wol ne związ ki
i „mał żeń stwa na pró bę“, czy na wet pseu do mał żeń stwa mię dzy oso ba mi tej
sa mej płci, są prze ja wa mi wol no ści anar chicz nej, któ rą nie słusz nie przed -
sta wia się ja ko praw dzi we wy zwo le nie czło wie ka. Ta ka pseu do wol ność
opie ra się na ba na li za cji cia ła, któ ra nie uchron nie jest też ba na li za cją czło -
wie ka. Wy cho dzi ona z za ło że nia, że czło wiek ma pra wo czy nić ze so bą, co
ze chce: je go cia ło sta je się za tem czymś dru go rzęd nym, moż na nim ma ni -
pu lo wać we dług uzna nia czło wie ka i do wol nie go uży wać. Li ber ty nizm,
któ ry stwa rza po zór, że jest od kry ciem cia ła i je go war to ści, to w rze czy wi -
sto ści du alizm, któ ry pro wa dzi do po ni że nia cia ła, umiesz cza je bo wiem 
– by tak rzec – po za ob rę bem au ten tycz nej isto ty i god no ści czło wie ka.

Jan Pa weł II. List do ro dzin z oka zji Ro ku Ro dzi ny 1994

Nie jed no krot nie trud no się oprzeć prze świad cze niu, iż czy ni się
wszyst ko, aby to, co jest „sy tu acją nie pra wi dło wą“, co sprze ci wia się „praw dzie
i mi ło ści“ we wza jem nym od nie sie niu męż czyzn i ko biet, co roz bi ja jed ność
ro dzin bez wzglę du na opła ka ne kon se kwen cje, zwłasz cza gdy cho dzi
o dzie ci - uka zać ja ko „pra wi dło we“ i atrak cyj ne, na da jąc te mu ze wnętrz ne
po zo ry fa scy na cji. W ten spo sób za głu sza się ludz kie su mie nie, znie kształ -
ca to, co praw dzi wie jest do bre i pięk ne, a ludz ką wol ność wy da je się na łup
fak tycz ne go znie wo le nia. Jak że ak tu al ne sta ją się wo bec te go Paw ło we 
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sło wa o wol no ści, do któ rej wy zwa la nas Chry stus, oraz o znie wo le niu
przez grzech (por. Ga 5,1)!

Jan Pa weł II: Nie ro ze rwal ność mał żeń stwa do brem wszyst kich
(28.01.2002)

Ro dzi na, któ ra z tej jed no ści dwoj ga bie rze po czą tek, za wdzię cza swą
we wnętrz ną spo istość ich przy mie rzu, któ re Chry stus pod niósł do ran gi
sa kra men tu. Swój cha rak ter wspól no to wy - wię cej, swe wła ści wo ści „ko -
mu nij ne“ ro dzi na czer pie z owej pod sta wo wej ko mu nii mał żon ków. Jed -
ność dwoj ga trwa w dzie ciach. „Czy chce cie z mi ło ścią przy jąć i po ka to lic ku wy -
cho wać po tom stwo, któ rym Bóg was ob da rzy?“ - py ta ich ce le brans w mo men -
cie ślu bu14. Po twier dze nie ze stro ny no wo żeń ców od po wia da we wnętrz -
nej praw dzie mi ło ści, ja ka ich łą czy. Jed ność dwoj ga nie za my ka mał żon -
ków, nie jest dla nich sa mych. Jest otwar ta w kie run ku no we go ży cia 
i no wej oso by. Mał żon ko wie ja ko ro dzi ce są zdol ni ob da rzyć ży ciem isto -
tę do nich sa mych po dob ną, nie tyl ko „kość z ich ko ści i cia ło z ich cia ła“
(por. Rdz 2,23), ale ob raz i po do bień stwo Bo ga - czy li oso bę.

Jan Pa weł II. Ad hor ta cja Apo stol ska o za da niach ro dzi ny chrze ści jań skiej
w świe cie współ cze snym (22.11.1981)

Za sad ni czym świa dec twem o war to ści nie ro ze rwal no ści jest ży cie mał -
żeń skie par, do cho wu ją cych wier no ści swe mu wę zło wi mał żeń skie mu za -
rów no w ra do ściach, jak i pró bach ży cia. Jed nak że war tość nie ro ze rwal no -
ści nie mo że być uzna wa na za przed miot czy sto pry wat ne go wy bo ru, gdyż
do ty czy ona jed nej z nie na ru szal nych pod staw ca łe go spo łe czeń stwa. Dla -
te go, z jed nej stro ny, po win ny być wspie ra ne licz ne ini cja ty wy dla do bra
ro dzi ny, z któ ry mi wy cho dzą chrze ści ja nie wraz z in ny mi ludź mi do brej
wo li (na przy kład ob cho dy rocz ni cy ślu bu), z dru giej zaś trze ba uni kać ry -
zy ka per mi sy wi zmu w pod sta wo wych kwe stiach do ty czą cych isto ty mał -
żeń stwa i ro dzi ny (por. List do ro dzin, 17).

Po śród te go ro dza ju przed się wzięć nie mo że za brak nąć ini cja tyw, któ re
przy czy nia ją się do pu blicz ne go uzna nia nie ro ze rwal no ści mał żeń stwa
przez pra wo daw stwo cy wil ne (por. tam że, 17). Zde cy do wa ne mu sprze ci -
wo wi wo bec wszel kich środ ków praw nych i ad mi ni stra cyj nych, któ re
wpro wa dza ją roz wód lub zrów nu ją z mał żeń stwem wol ne związ ki, na wet
ho mo sek su al ne, po win ny to wa rzy szyć po sta wy kon struk tyw ne, wy ra ża ją -
ce się w pro po no wa niu roz wią zań praw nych zmie rza ją cych do udo sko na -
le nia spo łecz ne go uzna nia praw dzi we go mał żeń stwa w ra mach pra wo daw -
stwa, któ re nie ste ty do pusz cza roz wód.
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Z dru giej stro ny, spe cja li ści w za kre sie pra wa cy wil ne go po win ni uni kać
oso bi ste go za an ga żo wa nia w co kol wiek, co mo że im pli ko wać współ pra cę
na rzecz roz wo du. (...) Mu szą zna leźć sku tecz ne środ ki obro ny związ ków
mał żeń skich, zwłasz cza po przez mą dre dzia ła nia pro wa dzą ce do po jed na -
nia stron.

Ad wo ka ci, ja ko wy ko nu ją cy wol ny za wód, po win ni za wsze od ma wiać
wy ko rzy sty wa nia swej spe cjal no ści w ce lu prze ciw nym spra wie dli wo ści,
ja kim jest roz wód; 

W kra jach bo gat szych nad mier ny do bro byt i na sta wie nie kon sump cyj -
ne, pa ra dok sal nie po łą czo ne z pew nym lę kiem i nie pew no ścią co do przy -
szło ści, od bie ra ją mał żon kom wiel ko dusz ność i od wa gę do prze ka zy wa nia
ży cia no wym isto tom ludz kim: w ten spo sób ży cie by wa czę sto poj mo wa -
ne nie ja ko bło go sła wień stwo, lecz ja ko nie bez pie czeń stwo, przed któ rym
na le ży się bro nić.

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

„Czy mał żeń stwo ka to lic kie jest prze żyt kiem?“

Pro wa dzą cy: ks. Adam Ze lga, pro boszcz pa ra fii im bł. Ed mun da Bo ja now -
skie go, wpro wa dze nie do dys ku sji: An na i Krzysz tof Ło sko to wie, pro wa dzą -
cy ruch „Mał żeń skie dro gi“, oraz Agniesz ka i Sła wo mir Ja wor scy, ani ma to -
rzy ru chu „Mał żeń skie dro gi“

ks. Adam Ze lga 
Wy da je się, że u pro gu sen su ży cia czło wie ka jest re la cja. Dla te go Bóg

stwa rza czło wie ka. Dla te go Adam do pie ro wte dy, kie dy obok nie go sta je
Ewa, śpie wa swój hymn, wzno si ra do sny okrzyk, pierw szy wiersz świa ta 
- Ta do pie ro, Ta do pie ro! Przed tem tej ra do ści, te go unie sie nia nie da ła mu
ani wła dza (miał zie mię pod da ną so bie), nie da ła mu tak że wie dza, kie dy
na zy wał zwie rzę ta. Aby je na zwać, mu siał po znać ich isto tę, czy li je po znać.
Ta wie dza nie da ła mu te go unie sie nia i tej ra do ści. Ta do pie ro! Ten pierw -
szy okrzyk po etyc ki czło wie ka stoi u pro gu Pie śni nad pie śnia mi, jed nej
z naj głęb szych, naj pięk niej szych pie śni, czy wier szy ero tycz nych, mi ło -
snych, ale tak że mó wią cych o głę bi re la cji mię dzy męż czy zną a ko bie tą,
a tak że mię dzy Bo giem a czło wie kiem. Ten okrzyk Ada ma - Ta do pie ro! 
- stoi rów nież u pro gu hym nu mi ło ści św. Paw ła.

Mu szę po wie dzieć, że kie dy stu dio wa łem w se mi na rium, to naj pięk -
niej szym tzw. trak ta tem, któ ry tam prze ra bia li śmy, był nie trak tat o ka płań -
stwie, ale trak tat o mał żeń stwie. Był naj pięk niej szy, prze kra czał gra ni ce ko -
mu ni ko wa nia, wy kła du, wkra czał w gra ni ce trans cen den cji, w gra ni ce po -
ezji, w gra ni ce ja kiejś prze pięk nej me ta fi zy ki.

Ka to li cyzm trak tu je mał żeń stwo jak ob raz, po do bień stwo, me ta fo rę re -
la cji z Bo giem, re la cji Bo ga z Ko ścio łem i Bo ga z czło wie kiem. Świę ty 
Pa weł w swym pod sta wo wym tek ście pi sze, że re la cje w mał żeń stwie mię -
dzy męż czy zną a ko bie tą na le ży ro zu mieć w od nie sie niu do Chry stu sa i do
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Ko ścio ła. Naj pięk niej o tej re la cji, a tak że o sen sie ży cia czło wie ka, pi sze
św. Pa weł w jed nym ze swo ich li stów. Jest to pe wien skrót, ta ka me ta fo ra
czy afo ryzm, któ ry stresz cza ca łą an tro po lo gię chrze ści jań ską, ca łą chrze ści -
jań ską na ukę o czło wie ku. Świę ty Pa weł mó wi w nim - „nikt z nas nie ży -
je dla sie bie“. Je że li ży je dla sie bie, jest to je go to tal na de struk cja i klę ska.
Po czu cie sen su za tem do ma ga się obec no ści dru gie go w ży ciu czło wie ka.
Że by je go ży cie mia ło sens, mu si obok nie go być obec ny ktoś dru gi - mąż,
żo na. A po nie waż ta re la cja mię dzy mę żem a żo ną wcho dzi w ja kąś trans -
cen den cję, ja kąś me ta fi zy kę, w coś nie okre ślo ne go, w po ezję, św. Pa weł
do da je w tym sa mym li ście - „nikt z nas nie ży je dla sie bie, je że li ży je my,
ży je my dla Pa na“.

Kil ka lat te mu zo sta łem za pro szo ny na ślub do Szcze ci na i na pi sa łem
wiersz, któ ry po zwo lę so bie prze czy tać, aby wpro wa dzić ję zyk po ezji, któ -
ra jest za cząt kiem pew nej for my trans cen den cji.
Mi chał za pro sił mnie na ślub.

Po ja dę na ślub Mi cha ła, 
cho ciaż prze cież nie jest Ar cha nio łem,
księ ciem z baj ki,
ani wo dzem woj ska aniel skie go.
Po ja dę po znać Jo an nę,
któ ra nie ma nic wspól ne go
ze swo ją pa tron ką,
bo jest wiot ka, lek ka, ko bie ca
i za mie rza le czyć lu dzi, 
a nie wal czyć z ni mi.
Po ja dę, bo chcę po pa trzeć w oczy
za ko cha nych,
to ną cych w so bie, jak gwiaz dy w mo rzu.
Po ja dę po słu chać,
Jak wy zna ją so bie Ko mu nię
Mi ło ści.
Zo ba czyć, ja ką li tur gią opra wią
Sa kra ment.
W cza sie tej Mszy,
od krzy ża, aż po krzyż,
splo tły się sło wo, Sa kra ment 
i rę ce za ko cha nych,
któ rzy swą wol ność
za wią za li stu łą.
W ob rącz ki za ku li swą mi łość.
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Ja tam by łem.
W uczcie uczest ni czy łem.
Chleb ja dłem.
Wi no pi łem,
a co zo ba czy łem, 
w wier szu umie ści łem.
W mo dli twę za mie ni łem.

Rzad ko przy go to wu ję się do wstę pów na kon wer sa to riach, ale do tąd no -
szę w so bie ja ko ta ki ar che typ, ja ko pew ne od wo ła nie, wspo mnia ny już
trak tat o mał żeń stwie - wy kład w se mi na rium, za rów no z teo lo gii, jak
i z na uki o mo ral no ści. By ło to tak wspa nia łe i tak głę bo ko we mnie we -
szło, że nie mo głem nie przy go to wać się do te ma tu. 

Krzysz tof Ło skot
Te mat brzmi fra pu ją co - „Czy mał żeń stwo ka to lic kie jest prze żyt kiem?“

Chcia łem za cząć od te go, że jest prze żyt kiem, a po tem się z tej te zy wy co -
fać, ale jak ksiądz od ra zu zdra dził ta jem ni cę, że jed nak mał żeń stwo nie jest
prze żyt kiem, to mo że po wiedz my, dla cze go my się tak zaj mu je my mał żeń -
stwem. Dla cze go to jest dla nas ta kie waż ne? Po pierw sze, je ste śmy mał -
żeń stwem. Tu są na wet dwa mał żeń stwa, jed no - jak wi dać - star sze, a dru -
gie młod sze. Przed sta wi my wpro wa dze nie do dys ku sji.

W mał żeń stwie prze ży li śmy już tro chę lat. Za dwa la ta bę dzie my mie li
ju bi le usz - czter dzie ści lat po ży cia mał żeń skie go. Od cho wa li śmy czwór kę

Słuchacze Konwersatorium X
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dzie ci, wnu ków - ósem ka nam się tra fi ła. Mał żeń stwo trak tu je my ja ko coś
bar dzo waż ne go. Za czy na li śmy dość stan dar do wo i kłó ci li śmy się o róż ne
rze czy, i do dzi siaj się nam to zda rza. Mał żeń stwo po to jest mię dzy in ny -
mi, aby się na uczyć prze pra szać, więc trze ba mieć za co. W ja kimś mo men -
cie zda li śmy so bie spra wę, że na na szej dro dze ży cia nie ma nic waż niej sze -
go niż mał żeń stwo. Jest to spra wa, do któ rej nas Pan Bóg po wo łał i jest to
pod sta wo wy spo sób na ży cie. Wy jąt ka mi są tu księ ża i oso by, któ re z ja kiś
waż nych po wo dów się nie po bie ra ją. Wo bec te go my dzi siaj oce nia my na -
sze ży cie głów nie z per spek ty wy mał żeń stwa, czy li ja cy by li śmy w mał żeń -
stwie i ja cy w nim je ste śmy. Nie waż ne ile się za ro bi ło, też nie to, ja ką się
mia ło pra cę - to się zmie nia. Nie to, ja kie się mia ło zdro wie - to wszyst ko
jest waż ne dla czło wie ka na star cie. Wów czas jest prze ję ty so bą i tym, gdzie
bę dzie miesz kał, ile bę dzie za ra biał, czy bę dzie żo na ty, ile bę dzie miał dzie -
ci, czy bę dzie pra co wał w kra ju czy za gra ni cą itp. Start to ta ki trud ny okres,
gdy czło wiek zaj mu je się naj bar dziej so bą, mi mo że po cią ga ją go jesz cze in -
ne al tru istycz ne spra wy. Tto jest trud ny czas. Wi dzę, że na spo tka niu jest
więk szość lu dzi w ta kim wła śnie okre sie.

Dla nas jest naj waż niej sze prze ko na nie, że mał żeń stwo to na sza naj waż -
niej sza spra wa w ży ciu. I to przy na szym ka to lic kim świa to po glą dzie jest
oczy wi ste. Nie trze ba te go udo wad niać. Gdy czy ta się Pi smo Świę te, szcze -
gól nie No wy Te sta ment, to wi dać, że nie ma tam in nych waż niej szych
spraw, niż to, że jest się męż czy zną lub ko bie tą, że ma się być ra zem i prze -
żyć tak ca łe ży cie. 

Zda li śmy so bie spra wę oglą da jąc lo sy róż nych mał żeństw, na szych zna jo -
mych i w ro dzi nie, że ja kość ro dzi ny za le ży od ja ko ści mał żeń stwa i to wy -
łącz nie. Je że li jest do bre mał żeń stwo, to nie wi dać więk szych kło po tów i pro -
ble mów w ro dzi nie. Ow szem, mo gą być kło po ty ze zdro wiem, z fi nan sa mi,
z tym lub z tam tym, ale ro dzi na jest zdro wa i wyj dzie z kło po tów nie po ka le -
czo na. Po staw my so bie py ta nie - skąd ma się brać do bre mał żeń stwo? Pa nu -
je prze ko na nie, że jed ni je ma ją, in ni nie ma ją, bo jed nym się uda ło, a dru gim
nie. To nie jest tak! Mał żeń stwo to jest coś, co jest nam za da ne i co się ro bi.
To nie jest coś, co przy la tu je i od la tu je, ja kaś mi łość, któ ra dzi siaj usia dła mi
na ple cach, a ju tro ta mo ja mi łość skie ro wu je się do są siad ki. Nie! To jest coś,
co się ro bi. A więc im wię cej w na sze mał żeń stwo wło ży my si ły i cza su, my -
śli i ser ca, to ono bę dzie lep sze. I od wrot nie, gdy zaj mie my się ro bie niem
swo jej ka rie ry al bo wy łącz nie pie nię dzy, al bo tyl ko bu do wa niem do mu i te -
mu po świę ci my naj wię cej cza su, to tam bę dzie my mie li suk ce sy, tam bę dzie -
my się speł niać, a nie w mał żeń stwie. Dzi siaj oce nia my na sze ży cie mał żeń -
skie do brze lub źle, ale za wsze pod ką tem prze ży te go ra zem cza su, re la cji mał -
żeń skich, a nie pod ką tem te go, czy się kie dyś awan so wa ło w pra cy, lub za ro -
bi ło więk sze pie nią dze. I my ślę, że więk szość star szych lu dzi tak to ro bi. 
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Uwa żam za nie zwy kle waż ne po świę ce nie cza su mał żeń stwu, za an ga żo wa nie
się w zwią zek przez pod ję cie pró by zro zu mie nia - po co mnie Pan Bóg wła -
śnie tu po sta wił? Jak On ten świat zbu do wał? Dla cze go ja tu taj się uro dzi łem,
a nie w sta ro żyt nej Per sji? Cze mu ze tknął mnie wła śnie z tą dziew czy ną? Co
ja mu szę, a co po wi nie nem? Są to py ta nia sta le otwar te. Od po wie dzi na te py -
ta nia ma ją mnie do pro wa dzać do te go, że dzia łam mą drzej, że ro zu miem wię -
cej i mniej się de ner wu ję. Sta wia łem so bie te py ta nia i szu ka łem od po wie dzi
w li te ra tu rze, ale i w mo dli twie. 

Nam kie dyś po mógł udział w dwu dnio wych re ko lek cjach mał żeń skich,
na któ re po je cha li śmy moc no skłó ce ni. Póź niej po pro szo no nas o włą cze -
nie się w po moc w ich or ga ni za cji, a po tem po pro wa dze nie re ko lek cji mał -
żeń skich. I tak wcią gnę li śmy się w ich pro wa dze nie. Po cząt ko wo oczy wi -
ście z wiel ki mi opo ra mi i nie chę cią. Wi dząc pro ste praw dy, ja kie 
są po trzeb ne lu dziom, za an ga żo wa li śmy się bar dziej. Py ta nie po sta wio ne
na wstę pie - czy mał żeń stwo ka to lic kie jest prze żyt kiem? - jest py ta niem,
któ re gdzieś krą ży i drą ży. Ko bie ty i męż czyź ni ży ją ze so bą ra zem i nie 
po bie ra ją się. Mo że my ślą, że mał żeń stwo jest prze żyt kiem, a mo że tyl ko
kaj dan ka mi, a mo że nie po trzeb ne?

Je ste śmy prze ko na ni, że mał żeń stwo to zo bo wią za nie. Na sza wia ra
i wie dza o tym, że Pan Bóg od nas wy ma ga ak tyw no ści i że ode mnie za le -
ży, ja kie to mo je mał żeń stwo bę dzie, nie wy ma ga spraw dza nia, czy się uda.
Ja nie mo gę i nie mam co spraw dzać, ja wiem, że z po mo cą Bo ga to się mu -
si udać. Ja się zo bo wią zu ję, ja to ro bię i ja to mu szę zro bić. Tu ja kie kol wiek
pró by są bez sen su. Ja mam ta ką po sta wę, spraw dzi łem, że jest do bra i żal
mi strasz nie mło dych lu dzi, któ rzy ży ją na pró bę.

Uczestnicy spotkania
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Za sta na wiam się, dla cze go tak jest? Czy my do tych mło dych lu dzi mó -
wi my wła ści wie? Czy wła ści wie po ka zu je my na sze mał żeń stwo? A mo że
za du żo na rze ka my? Czy po ka zu je my te war to ści i ra do ści, któ re nam to -
wa rzy szą? A mo że się coś tu zgu bi ło? Nie ste ty, jest co raz wię cej mło dych
par za tro ska nych o to, czy w ogó le na da ją się do mał żeń stwa. Je ste śmy ka -
to li ka mi, a więc ludź mi wie rzą cy mi Chry stu so wi, któ ry uczy nił mał żeń -
stwo nie ro ze rwal ne oraz na ka zał, że na le ży ro bić wszyst ko, aby tę nie ro ze -
rwal ność za cho wać i aby mał żeń stwo by ło do bre. Nie któ re pa ry, z któ ry mi
roz ma wia łem, nie ma ją do brych wzor ców z do mu, bo ro dzi ce się roz wie -
dli, sio strze też się nie uda ło. Ci mło dzi bo ją się i jest w nich ja kiś strach
przed mał żeń stwem, przed czymś, co jest ta kie waż ne, co jest prze cież ta -
kie pięk ne, co prze cież jest pod sta wą do brej ro dzi ny. Za sta na wiam, co tu
moż na zro bić?

An na Ło skot 
Uro dzi łam się w ro dzi nie ka to lic kiej i by łam w niej wy cho wa na, więc

dla mnie by ło oczy wi ste, że je że li bę dę za wie rać mał żeń stwo, to przyj mę
sa kra ment mał żeń ski. Gdy spo tka łam te go męż czy znę, któ ry obok mnie
sie dzi, to za uro czył mnie. Po tem się w nim za ko cha łam. Na szczę ście on
wy zna wał po dob ne war to ści i by ło dla nas oczy wi ste, że weź mie my ślub
ko ściel ny. I ru szy li śmy, z do bry mi chę cia mi i do brą wo lą, w tę na szą dro -
gę mał żeń ską. Do pie ro po la tach, po wo li za czy na my ro zu mieć, co to jest
mał żeń stwo. Cóż to Pan Bóg dla nas za pla no wał? Wła ści wie każ de go dnia
przy cho dzą no we olśnie nia, jak wspa nia ła jest wy ty czo na dla nas dro ga.

Chcę po dzie lić się kil ko ma my śla mi z Pi sma Świę te go, któ re daw niej
nie wy da wa ły mi się od no szą ce się do mał żeń stwa, - bo ta kie by ło we mnie
prze ko na nie, że mał żeń stwo to jest jed no, a my coś do bre go, coś pięk ne go
mo że my ro bić po za mał żeń stwem. Ja kaś pra ca ha bi li ta cyj na, spo łecz ne za -
an ga żo wa nie, ja kaś re ali za cja sie bie w za wo dzie - to jest gdzieś po za na szym
mał żeń stwem. W koń cu jed nak zro zu mia łam, że te wiel kie, pięk ne rze czy
naj pierw mu si my two rzyć w mał żeń stwie, tu je prze ćwi czyć, a po tem do -
pie ro roz lać je na więk szy krąg.

Ta ką pierw szą trud ną spra wą do przy ję cia by ło dla mnie po rów na nie re -
la cji Chry stu sa do Ko ścio ła do re la cji mał żeń skich. Wy da wa ło mi się, że
prę dzej re la cje ro dzi ciel skie: bar dzo ofiar ne, bez in te re sow ne, peł ne za an -
ga żo wa nia i po świę ce nia są bliż sze re la cji Chry stu sa do Ko ścio ła. Po prze -
my śle niu jed nak wi dzę dziś wy raź nie, że re la cje ro dzi ciel skie są bar dziej
in stynk tow ne, ma my je za da ne w na tu rze, re la cje mał żeń skie na to miast są
re la cja mi dwoj ga róż nych osób rów nych so bie i mu szą być świa do me, od -
po wie dzial ne i z wy bo ru. Czy my kie dy kol wiek do ro śnie my, aby na sze
mał żeń stwo by ło na ten ob raz? Ale jest to przez Pa na Bo ga nam za da ne, nie
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my to wy my śli li śmy. To zna czy, że gdzie kol wiek je ste śmy, da je my świa -
dec two, że mi łość mo że być obec na w świe cie al bo mi ło ści mo że na nim
nie być. Czy li na sze mał żeń stwo to nie jest tyl ko na sza pry wat na spra wa,
ale je ste śmy od po wie dzial ni za nie przed in ny mi, w każ dej chwi li ży cia, nie
tyl ko w do mu, ale gdzie kol wiek je ste śmy. 

Na stęp ny frag ment Pi sma Świę te go do ty czy stwo rze nia świa ta. Oto Pan
Bóg stwo rzył Ada ma, a po tem stwo rzył Ewę po to, aby by ła mu po moc na.
I na czym ta mo ja po moc ma po le gać? Czy tyl ko na pra niu skar pe tek i go -
to wa niu? Na szczę ście zna la złam wy ja śnie nie w pew nej mą drej książ ce.
Pan Bóg po to stwo rzył ko bie tę, że by męż czy zna na uczył się ko chać. On
nie mo że się na uczyć ko chać zwie rząt i świa ta ma te rial ne go. Mo że się na -
uczyć ko chać do pie ro wte dy, gdy sta nie przed nim ko bie ta rów na je mu,
choć bar dzo róż na. Ta róż ność, ja ka jest mię dzy na mi i któ ra cza sem utrud -
nia nam ży cie, jest po pro stu po to, aby śmy się na uczy li ko chać. Ca łe ży cie
jest wła śnie po to, aby śmy się na uczy li ko chać. To jest na szym pod sta wo -
wym obo wiąz kiem.

Nie mo głam też so bie po ra dzić z in nym frag men tem Pi sma Świę te go,
w któ rym jest po wie dzia ne, że gdy urzą dzasz ucztę, to masz na nią za pro -
sić tych, któ rzy nie bę dą ci za to wdzięcz ni i cie bie nie za pro szą. A ja go tu -
ję i urzą dzam przy ję cia, ale głów nie dla swo jej ro dzi ny i swo ich naj bliż -
szych i wca le mi nie za le ży, aby za pro sić bez dom nych i głod nych. Czy więc
speł niam wy ma ga nia, któ re Pan Bóg przede mną po sta wił, abym w ży ciu
by ła szczę śli wa. Mia łam wie le wąt pli wo ści, aż zro zu mia łam, że gdy go tu ję
swo im dzie ciom, to nie ocze ku ję od nich i nie po win nam ocze ki wać, że
oka żą mi wdzięcz ność lub kie dy kol wiek mnie za pro szą. Nie po to go tu ję,
aby mi na sta rość da ły ku bek zu py, tyl ko po to, że by w przy szło ści swo im
dzie ciom coś ugo to wa ły. Czy li nie ocze ku ję od nich wdzięcz no ści. Nie po
to pra su ję ko szu lę mę żo wi, że by on ju tro wy pra so wał mo ją bluz kę. Sta ram
się tak pra co wać w do mu, aby za swo ją pra cę nie ocze ki wać wdzięcz no ści.
Czy li te sło wa Pi sma Świę te go rów nież pa su ją do te go, co mo gę i po win -
nam ro bić w mał żeń stwie.

W Pi śmie Świę tym jest po wie dzia ne o kub ku wo dy dla po trze bu ją ce go.
Czy mam ich szu kać wy łącz nie da le ko, w Afry ce, w Azji, wśród bez dom -
nych i głod nych? A prze cież w mo im wła snym do mu każ de go dnia są po -
trze bu ją ce dzie ci, któ re beze mnie nie da dzą so bie ra dy. Jest po trze bu ją cy
mój mąż. Czy zro bie nie do bre go uczyn ku głod ne mu lub bez dom ne mu
jest wię cej war te w oczach Pa na Bo ga niż za spo ko je nie po trzeb mo je go
mę ża lub mo ich dzie ci? Czy li mo gę re ali zo wać naj wspa nial szą rzecz, któ rą
mi Pan Bóg po le ca wła śnie wśród mo ich naj bliż szych. Zro zu mia łam, że
tak jest z każ dą rzecz za le co ną w Pi śmie Świę tym i po win ni śmy prze kła dać
na na sze re la cje w mał żeń stwie. 
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Wy da je mi się, że w na szym mał żeń stwie do świad czy li śmy wie lo krot nie
roz mno że nia chle ba. Gdy lu dzie cho dzi li za Pa nem Je zu sem, ta cy za słu -
cha ni i za uro cze ni tym, co mó wił, to by li rów nież kar mie ni. Nie by li głod -
ni. My nie po tra fi my mo że roz po znać, jak Pan Bóg po śród nas dzia ła, jak
po ma ga nam w co dzien nych na szych re la cjach. Ale są dzi my, że je ste śmy
„kar mie ni“ przez spo tka nych lu dzi na dro dze, przez książ kę, któ rą przy -
pad ko wo zna leź li śmy, czy ja kieś na tchnie nie, do brą myśl, któ ra przy szła,
czy też przez zwy czaj ną na szą pra cę, dzię ki któ rej przez ca łe ży cie ni gdy nie
by li śmy głod ni. Mie li śmy to, co nam by ło po trzeb ne. Ma my miesz ka nie,
któ re go nie po tra fi li by śmy sa mi zbu do wać, ma my kom pu ter, któ rym się
po słu gu je my, któ re go nie umie li by śmy skon stru ować, nie wy ho do wa łam
ani jed nej mar chew ki w ży ciu, a wszyst ko to po pro stu mia łam i ty le, ile
by ło mi po trze ba. To że dziś nie mu szę chał tu rzyć, zaj mo wać się zdo by wa -
niem rze czy ma te rial nych, ale je mam - to po pro stu wiel ki dar od Pa na
Bo ga. 

Dla mnie dzi siaj naj waż niej szym za da niem jest pa trzeć otwar ty mi ocza -
mi na to, co Pan Bóg po wie dział, co wska zał. Je że li jest ty le mą drych, war -
to ścio wych rze czy, któ re mi się w ży ciu spraw dza ją, to dla cze go mam nie
uwie rzyć w to, że męż czy zna ma opu ścić oj ca i mat kę i po łą czyć się z żo ną
i to jest dla nich do bre.

Sła wo mir Ja wor ski
Czy mał żeń stwo ka to lic kie jest prze żyt kiem? Na pod sta wie mo je go do -

świad cze nia i krót kie go sta żu mał żeń skie go, mo gę stwier dzić, że mał żeń -
stwo ka to lic kie ma sta le nie słab ną ce zna cze nie. Da je lu dziom na dzie ję na

Agnieszka i Sławek Jaworscy
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do bre ży cie, wy zna cza cel i sens ży cia. Dla mnie jest dro gą roz wo ju. Czym
dla mnie jest mi łość mał żeń ska? Jest to po sta wa, jest to akt wo li, czy li nie
jest to tyl ko uczu cie. Mi łość jest mo im chce niem. Mo że to kon tro wer syj -
ne stwier dze nie we współ cze snym świe cie, ale uczu cie ma nie wie le wspól -
ne go z mi ło ścią. Opie ra jąc się wy łącz nie na uczu ciu nie moż na zbu do wać
trwa łe go związ ku. Uczu cie przy cho dzi, cza sa mi nie za leż nie od nas i nie
ma my na nie wpły wu, od cho dzi też czę sto bez udzia łu na szej wo li. In te -
gral ną czę ścią mi ło ści jest nie odwo łal ność. Już sa mo to za kła da, że nie mo -
że to być uczu cie, któ re prze mi ja. Czy li mu szę się sta rać, aby ca łe ży cie ko -
chać dru gą oso bę. 

W mał żeń stwie ka to lic kim mi łość wy ma ga czy nu, a zwłasz cza za par cia
się sa me go sie bie. Za kła da m.in. wier ność, uczci wość, jed ność, trwa łość
i nie ro ze rwal ność. Jak ja poj mu ję wier ność w mał żeń stwie? Wier ność to
nie tyl ko trwa nie wte dy, gdy jest nam do brze, kie dy nam się po wo dzi
i szczę ści. Wier ność to przede wszyst kim trwa nie w trud nych chwi lach.
Wier ność jest obro ną współ mał żon ka, jest po mo cą je mu, jest też spoj rze -
niem po za sie bie, od rzu ca niem wła sne go ego izmu. Wier ność jest trwa niem
„z“ i „przy“ dru giej oso bie w każ dej chwi li. W mi ło ści mał żeń skiej jest
rów nież za leż ność od sie bie na wza jem.

Mi łość mał żeń ska za kła da też uczci wość, a tu po trzeb ny jest wy si łek
z mo jej stro ny, aby nie oszu ki wać dru giej oso by, nie ro bić cze goś po za
mał żeń stwem bez wie dzy współ mał żon ka. Mi łość za kła da rów nież wspól -
ne roz mo wy, dia log, a więc dzie le nie się swo imi pro ble ma mi, swo imi pra -
gnie nia mi i pla na mi. 

Mi łość w mał żeń stwie ka to lic kim wy ma ga jed no ści, któ ra jest do pa so -
wa niem, czy li two rze niem wię zi mię dzy mał żon ka mi w róż no ści. To tak
jak puz zle, któ re do pa so wu jąc do sie bie ukła da my w ca łość i two rzy my ob -
ra zy z róż nych ele men tów. 

Chcę w tym miej scu po wie dzieć rów nież o za leż no ści. To też tro chę
kon tro wer syj ne stwier dze nie, bo w wie lu związ kach pod kre śla się cał ko wi -
tą nie za leż ność i wol ność współ mał żon ków. Na to miast ja do świad czam tej
za leż no ści w mał żeń stwie i nie uwa żam te go za coś złe go. W wie lu rze -
czach je stem za leż ny od żo ny, a żo na ode mnie za rów no w spra wach ma -
te rial nych, zmy sło wych, jak i du cho wych.

Każ da z tych cech w mał żeń stwie i w mi ło ści wy ma ga na pew no z na -
szej stro ny wy sił ku i dzia ła nia. Cho ciaż w mał żeń stwie nie przy cho dzi nic
sa mo, to w mi ło ści mał żeń skiej od kry wam sie bie ja ko praw dzi we go męż -
czy znę, ja ko mę ża, oj ca, ja ko przy ja cie la, a na wet ja ko sy na mo ich ro dzi -
ców. Za czy nam ina czej pa trzeć na nich, je że li mię dzy mną a mo ją żo ną ist -
nie je mi łość mał żeń ska z ty mi ce cha mi, o któ rych wspo mi na łem.
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Agniesz ka Ja wor ska
Sła wek wspo mi nał o ele men tach mi ło ści: o wier no ści i uczci wo ści, któ -

re się przy się ga przed oł ta rzem. To jest ta ki mo ment, któ ry wszy scy chy ba
zna ją. Dwo je lu dzi przy cho dzi do ko ścio ła i ślu bu ją so bie, że po zo sta ną na
za wsze ra zem, aż do śmier ci. Dzie je się to pod czas sa kra men tu mał żeń -
stwa, kie dy to mał żon ko wie sa mi so bie udzie la ją te go sa kra men tu. 

Czym jest dla mnie oso bi ście sa kra ment? Sa kra ment jest po bło go sła -
wio nym przez Bo ga wiel kim za pro sze niem. Z te go za pro sze nia wy ni ka dla
mnie wie le pięk nych rze czy. Wpraw dzie sa kra ment to nie jest ja kaś ochro -
na, coś jak by po li sa ubez pie cze nio wa, to zna czy, że jak je ste śmy po łą cze ni
sa kra men tem, to już nic nam w ży ciu się nie sta nie i na pew no bę dzie my
ży li dłu go i szczę śli wie, jak to w baj kach by wa. To nie jest ża den amu let,
żad ne cza ro dziej skie na rzę dzie. Czę sto wi dać, że in ne mał żeń stwa, któ re
nie są zwią za ne wę złem sa kra men tal nym, mo gą się wy da wać lep sze niż te
ka to lic kie. Ale ja wie rzę głę bo ko, że Bóg ra zem z tym, co przy rze kli śmy so -
bie przed oł ta rzem, da je nam wiel ką ła skę uczyn ko wą. Bóg bło go sła wi na -
sze mu związ ko wi. Je że li chce my speł niać to, co obie ca li śmy, Bóg nam
w tym do po mo że. Po to się wzy wa Pa na Bo ga i Wszyst kich Świę tych, że -
by Oni i ca ły Ko ściół po ma ga li nam w wy peł nia niu wiel kie go za da nia, ja -
kim jest sa kra ment mał żeń stwa.

W na szym ży ciu by ło wie le trud nych mo men tów. W trzy la ta po ślu bie
przy szła wiel ka ra dość, spo dzie wa li śmy się dziec ka. Nie ste ty, dziec ko przy -
szło na świat za wcze śnie i nie mia ło więk szych szans na prze ży cie. Po
dwóch dniach umar ło. Był to mo ment dla mnie, bar dzo bo le sny, ale też
naj pięk niej szy z ca łe go cza su mał żeń stwa (je ste śmy w tej chwi li pięć lat po
ślu bie). Wte dy nie tyl ko du żo bar dziej po czu łam mi łość Pa na Bo ga, któ ry
był przez ca ły czas przy nas. Je go mi łość od czu wa łam na każ dym kro ku.
Wie dzia łam, że On jest przy mnie. To nie to, że mi by ło we se lej, lecz po
pro stu czu łam, że opie ku je się mną w tym mo men cie zmar twie nia, ogrom -
ne go bó lu. Ale też w więk szym stop niu uświa do mi łam so bie, jak wiel kim
da rem jest dla mnie mój mąż, któ ry był przy mnie na każ dym kro ku. Gdy
sy nek się uro dził, mąż nie miał do mnie pre ten sji, że sta ło się to tak szyb -
ko, du żo za wcze śnie, tyl ko cie szył się ze mną, gra tu lo wał mi, dzię ko wał za
trud, któ ry pod ję łam. Wte dy po czu łam, że on nie trak tu je na sze go dziec ka
jak wła sno ści, tyl ko jak ko goś, kto zo stał nam da ny. Sko ro więc jest wo lą
Bo żą, aby by ło ina czej, niż so bie wy ma rzy li śmy, to wi docz nie tak ma być.
Mo że to ma słu żyć umoc nie niu na szej wia ry?

Ostat nio do szli śmy do wnio sku, że w tym zda rze niu to Bóg dał nam si -
łę do za ak cep to wa nia te go, co by ło dla nas naj trud niej sze i naj bo le śniej sze.
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Dys ku sja

Adam Pie trzak
Aby my śleć o mał żeń stwie w ta ki spo sób, w ja ki do ma ga się od nas Ko -

ściół i Chry stus, trze ba je do brze zde fi nio wać. Otóż de fi ni cja chrze ści jań -
ska, ka to lic ka okre śla, że mał żeń stwo to przy mie rze dwoj ga osób - ko bie ty
i męż czy zny, na kie ro wa ne na do bro oso by oraz zro dze nie i wy cho wa nie
po tom stwa. Je śli zro zu mie się, czym jest przy mie rze w teo lo gii chrze ści -
jań skiej, to zro zu mie się, ja ki zwią zek jest mię dzy ty mi dwie ma oso ba mi.
To nie jest tyl ko zwią zek for mal ny, za re je stro wa nie się w ko ście le czy
w gmi nie, ale jest to da le ko wię cej, to jest coś mi stycz ne go, co za cho dzi
mię dzy ty mi oso ba mi. 

Pro wa dzę spo tka nia przy go to wu ją ce do sa kra men tu mał żeń stwa i za -
wsze mó wię na rze czo nym, że by za wie ra jąc ten zwią zek by li pew ni, ab so -
lut nie pew ni, że bę dą ży li do sa mej śmier ci w tym mał żeń stwie. I te go mu -
szą być pew ni oby dwo je. Bo kie dy tyl ko jed no bę dzie chcia ło, to się na
pew no mał żeń stwo roz pad nie po pierw szej bu rzy. 

I jesz cze jed na uwa ga już sta re go czło wie ka, któ ry prze żył bar dzo wie le
lat w mał żeń stwie: mi łość mał żeń ska nie jest fa scy na cją, nie jest za ko cha -
niem się. Są dzę, że wie le osób, któ re nie zro zu mia ły, czym jest mi łość mał -
żeń ska, do świad czy ło roz cza ro wa nia i stąd się wzię ła świa do mość spo łecz -
na, że mo że le piej nie wią zać się z dru gim czło wie kiem, bo jak mi nie to na -
sze za ko cha nie, to sta nie my się so bie ob cy. I tu jest błąd pod sta wo wy, mi -
łość mał żeń ska nie jest wy łącz nie fa scy na cją. Mi łość mał żeń ska jest rów -
nież cią głym prze ba cza niem so bie, bo w mał żeń stwie są kry zy sy i ta świa -
do mość też w nas mu si być. Ale gdy go to wi je ste śmy na bez wa run ko we
prze ba cza nie so bie, to wte dy nie ma prze szkód. Wte dy trwa my. Ono jest
spo so bem na ży cie. Spo so bem na re ali zo wa nie swo je go czło wie czeń stwa,
któ re jest na kie ro wa ne na do bro oso by. Na do bro, któ re jest do brem osta -
tecz nym, zba wie niem. „Stwo rzy łeś nas Pa nie dla sie bie i nie spo koj ne jest
na sze ser ce do pó ki nie spo cznie w To bie“ - mó wi św. Au gu styn. 

Mo je pra gnie nie by cia z Bo giem jest re ali zo wa ne przez mał żeń stwo.
Mi łość jest cią głą go to wo ścią do przyj mo wa nia te go wszyst kie go, co mo że
nam dać dru gi czło wiek dla na sze go zba wie nia. Jest przy mie rzem mię dzy
dwoj giem lu dzi tak trwa łym, jak przy mie rze Bo ga z czło wie kiem. A Bóg
ni gdy nas nie za wie dzie. W Li ście św. Paw ła do Ko ryn tian jest wy raź nie po -
wie dzia ne - "mi łość ni gdy nie usta je".

Trze ba odejść od te go my śle nia, że mi łość to za ko cha nie.
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Ja ro sław Dziu bich
Py ta nie do p. Ja wor skich: Czy Pań stwo ra zem się mo dlą? 

Agniesz ka Ja wor ska
Tak, mo dli my się co dzien nie ra zem. Jest to mo dli twa, któ ra nas jed no -

czy, łą czy, po nie waż do ty ka my czę sto rze czy bar dzo in tym nych. Kie dy
zwra ca my się wspól nie do Pa na Bo ga, to uświa da mia my so bie wza jem nie,
co nas bo li, a co cie szy. Ta ka prak ty ka co dzien nej wie czor nej mo dli twy jest
dla nas bar dzo waż na.

Sła wo mir Ja wor ski
Do dam, że nie jest ła two ra zem się mo dlić, bo są ta kie dni, że któ reś

z nas jest na przy kład dłu żej w pra cy, ale mi mo to sta ra my się, aby to by ło
co dzien nie, na wet je śli mo dli twa bę dzie krót sza. Kie dyś sły sza łem, jak jed -
no ze star szych mał żeństw mó wi ło, że ca łe ży cie co dzien nie od ma wia li ra -
zem Zdro waś Ma ry jo, czy Pod Two ją Obro nę i uwa ża ją, że dzię ki te mu
prze trwa li w mał żeń stwie ca łe ży cie.

Iwo na Ba zy dło 
My ślę, że to, iż się tu taj zna la złam, to nie był przy pa dek, bo nic nie dzie -

je się z przy pad ku. I to, że mój mąż nie jest tu taj ze mną, ale ma za ję cia na
stu diach nad ro dzi ną, to też nie przy pa dek. Są dzę, że gdy by śmy nie by li
mał żeń stwem ka to lic kim, to nie wy trwa li by śmy do dzi siaj. To jest do wód
pierw szy - że ist nie je my ja ko mał żeń stwo od dwu na stu lat. Róż ne by ły i to
do syć po waż ne pro ble my w na szym mał żeń stwie. A te raz oce nia my, że
mał żeń stwo jest na pew no dla nas da rem i że doj rze wa my w nim w zna -
czą cy spo sób. Wi dzi my war tość by cia ra zem i umie jęt no ści roz mo wy. Dziś
roz ma wia my ina czej niż daw niej. Roz ma wia my na wszyst kie te ma ty na wet
na te, któ re wcze śniej nie by ły wy ja śnio ne. Za wdzię cza my to wspól nej mo -
dli twie, w któ rą za an ga żo wa li śmy ca łą ro dzi nę, rów nież na sze dzie ci. Ma -
my dwo je dzie ci, w wie ku 12 i 7 lat. One też nie wy obra ża ją so bie wie czo -
ru bez wspól nej mo dli twy, kie dy to na sze pro ble my z ca łe go dnia są po ru -
sza ne. Czy jest to go dzi na dzie wią ta, czy dzie sią ta, dzie ci sa me nam o tym
przy po mi na ją. To jest ko lej ny do wód na to, jak mo dli twa jest waż na w ro -
dzi nie.

Ja ro sław Dziu bich
Chciał bym na wią zać do mo je go py ta nia, bo ono by ło bar dzo oso bi ste.

Pań stwo od po wie dzie li mi bar dzo praw dzi wie, z prze ko na niem i bez za że -
no wa nia. Jest to naj lep sze świa dec two Wa szej wspól nej mo dli twy.
A wbrew po zo rom, wspól na mo dli twa jest dla mnie bar dzo trud na.
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Krzysz tof Ło skot
Ży je my w ta kim świe cie, że mał żeń stwo przed sta wia ne jest ja ko strasz -

na mar ty ro lo gia, że my jed no dru gie mu cią gle je ste śmy coś win ni, do ku -
cza my so bie na wza jem i że jest to wiel kie po świę ce nie. 

Dru gi ob raz, szcze gól nie przed sta wia ny w me diach - oto po bra li się
i ży li dłu go i szczę śli wie. Wy łącz nie szczę ście. Ja kieś spe cjal ne ży cie ero -
tycz ne i wszyst ko jest su per. I ten ob raz się sprze da je tak, jak pro szek do
pra nia. Ta część mar ty ro lo gicz na nie po cią ga, no bo po co się tak uże rać.
A to szczę ście, ta kie na tych mia sto we, się nie spraw dza. Dla cze go? Spra wa
jest dość pro sta. Je ste śmy róż ni, bo tyl ko wte dy do sie bie pa su je my, tyl ko
wte dy mo że my so bie po ma gać, jak śrub ka z na kręt ką. Mał żeń stwo to też
nie jest coś, co się dzie je w jed nym mo men cie: za war łem ślub w ko ście le
i jest mał żeń stwo, spra wa za ła twio na. Tak nie jest! Mał żeń stwo jest dro gą.
Nic się po ślu bie nie zmie nia gwał tow nie. Nie je ste śmy za raz ani du żo lep -
si, ani gor si. Nie roz wią zu je się od ra zu na wet spraw ma te rial nych, bo jak
wspo mnia łem - mał żeń stwo jest dro gą. Jest to dla mnie bar dzo waż ne sfor -
mu ło wa nie. Mał żeń stwo jest też za da niem, tym co się czy ni, co się ro bi.
Jest jak dom, któ ry - je śli go re mon tu je my, ma lu je my i roz bu do wu je my 
- jest co raz ład niej szy. I od wrot nie - je śli w nim nic nie ro bi my, to pew ne -
go dnia mo że za wa lić się nam na gło wę. Je śli mał żeń stwo bę dzie my trak -
to wa li ja ko za da nie do wy ko na nia, bę dzie my mie li suk ce sy.

Bar ba ra Ka wiak
Pa mię tam, że gdy z mo im obec nym mę żem przy go to wy wa li śmy się do

za war cia związ ku mał żeń skie go, do sa kra men tu, to roz ma wia li śmy z pew -
nym za przy jaź nio nym księ dzem, któ ry po wie dział nam bar dzo waż ne do
dziś dnia dla nas sło wa, że my so bie ślu bu je my wier ność, mi łość i uczci -
wość mał żeń ską, ale nie ślu bu je my so bie jed no myśl no ści. To zna czy, że te
róż ni ce wy ni ka ją ce z te go, że je ste śmy ko bie tą i męż czy zną, są czymś bar -
dzo pięk nym i wła śnie te róż ni ce po wo du ją po głę bie nie ro zu mie nia dru -
gie go czło wie ka, mo je go współ mał żon ka. My ślę, że jest bar dzo waż ne, że -
by śmy zda wa li so bie spra wę, że nie mu si my być iden tycz ni w na szych po -
glą dach i że ta róż no rod ność jest bar dzo pięk na.

Adam Pie trzak
Przy szedł mi do gło wy frag ment wier sza Wi sła wy Szym bor skiej, któ ry

ogrom nie pa su je do te ma tu, o któ rym roz ma wia my. Po et ka opi su jąc mi -
łość do oj czy zny mó wi: „Moż na nie ko chać cię i żyć, ale nie moż na owo -
co wać”. Otóż mi łość mał żeń ska i mi łość w ogó le jest otwar ciem moż li wo -
ści na owo co wa nie. Czło wiek, któ ry nie ko cha, nie owo cu je. A my je ste -
śmy stwo rze ni przez Bo ga do te go, aże by owo co wać, by przy no sić plon
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sto krot ny. Kie dy więc nie ko cha my, a nie ko cha my, je śli przy mie rze mię -
dzy dwoj giem osób trak tu je my ja ko spo sób na uży cie, a nie na ży cie, to
wte dy nie owo cu je my i nie speł nia my się ja ko lu dzie.

Sła wo mir Ja wor ski
Na te mat za leż no ści, o któ rej by ła już mo wa, do dam, że w mał żeń stwie je -

ste śmy za leż ni od sie bie w każ dej płasz czyź nie - fi zycz nej, cie le snej i psy -
chicz nej. Po ję cie za leż no ści czę sto prze ciw sta wia się po ję ciu wol no ści. Mó wi
się, że czło wiek mu si być wol ny, czy li nie za leż ny. To nie ma ze so bą nic
wspól ne go. W mał żeń stwie je ste śmy za leż ni od sie bie na róż nych po zio mach
i jed no cze śnie je ste śmy wol ni. Wol ność po le ga na wy bo rze do bra, a nie na sa -
mo wo li. Pro stym przy kła dem re la cji za leż no ści do wol no ści jest na sze uza leż -
nie nie od przy cią ga nia ziem skie go, po wie trza, licz by li ter, któ re zna my itp.,
a to prze cież nie jest w naj mniej szym stop niu ogra ni cze niem na szej wol no ści.
W mał żeń stwie też je ste śmy wol ni, ale rów no cze śnie za leż ni od sie bie. Ta za -
leż ność skła nia nas do te go, aby śmy się wza jem nie po zna wa li i sza no wa li.

An drzej Do wgiał ło
In ną for mą za leż no ści jest od po wie dzial ność. Tak, jak mat ka nie zo sta -

wi ma łych dzie ci bez opie ki i nie pój dzie na za ku py do su per mar ke tu, tak
i mo ja żo na nie zo sta wi mnie w ja kiejś kry tycz nej sy tu acji.

Iwo na De pło
Chcia łam zwró cić uwa gę na prze ba cza nie w mał żeń stwie. W bli skich

i głę bo kich re la cjach w mał żeń stwie jest bar dzo trud no nie ra nić się na wza -
jem, cho ciaż by dla te go, że na sza od mien ność po wo du je czę sto nie zro zu -
mie nie in ten cji dru giej oso by. W mał żeń stwie sło wo "prze pra szam" jest
nie zwy kle waż ne i jest punk tem wyj ścia do dal sze go roz wo ju i wspól ne go
szla ku wę dro wa nia. Prze pra sza nie jest bar dzo trud ne, bo w dzi siej szym
świe cie pa nu je po gląd, że wszy scy ma my być do sko na li i nie ma miej sca na
po mył ki. Do brze jest się te go uczyć od sa me go po cząt ku wspól nej dro gi.
Wła śnie ze wzglę du na to, że jest to ta kie trud ne, a rów no cze śnie ta kie waż -
ne, war to pod jąć ten wy si łek.

Bog dan Mo tel ski
„Ko chaj bliź nie go jak sie bie sa me go“ to mo że być rów nież „sza nuj bliź -

nie go jak sie bie sa me go“. Co to zna czy? Naj pierw sza nuj sie bie. Je śli sza -
nu jesz sie bie, to sza nu jesz swo je sło wo. Je że li da jesz to sło wo ślu bu jąc,
a sza nu jesz sie bie, to go do trzy mu jesz. Je śli prze wi du jesz, że nie do trzy -
masz sło wa, to zna czy, że nie chcesz sie bie sza no wać. Jak nie chcesz sie bie
sza no wać, to nie ocze kuj, że ktoś in ny bę dzie cie bie sza no wał. 
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A wol ność? Moż na ko rzy stać z wol no ści. Py ta nie - czy to, co wy bra łem ja -
ko wol ny czło wiek, nie zmniej sza mo je go sza cun ku do sa me go sie bie? 
Na uka ka to lic ka jest trud na. Pa pież Jan Pa weł II nam to przy po mi nał. Ale
jak wy ni ka z do świad czeń wie lu po ko leń, prze strze ga nie tej na uki wy cho -
dzi lu dziom na do bre.

Adam Pie trzak
Kie dy by łem zu peł nie mło dym czło wie kiem i za mie rza li śmy się po brać

z mo ją żo ną i pla no wa li śmy na sze pięk ne ży cie, to za sta na wia li śmy się, co
bę dzie z cza sem trud nym, w któ rym się zra ni my. Jak so bie z tym da my ra -
dę. I przy po mnie li śmy so bie sło wa św. Paw ła, ta kie pięk ne i ta kie ogrom -
nie waż ne: „niech nad za gnie wa niem wa szym nie za cho dzi słoń ce“. To
wy klu cza wszel kie tzw. ci che dni, któ re pro wa dzą do utrwa la nia się chło -
du tam, gdzie mię dzy ludź mi po win no trwać cie pło. Trze ba to dzi siaj za -
ła twić. Nie cze kać, że prze cież to on mnie ob ra ził, to niech przyj dzie
i mnie prze pro si. Ten, kto jest bli żej, kto pierw szy wpadł na tę myśl, przy -
cho dzi i mó wi „wy bacz my so bie“. Dla te go trwa my bli sko pięć dzie siąt lat
w mał żeń stwie, szczę śli wym mał żeń stwie, ta kim, w któ rym po tra fi my na
te ma ty, któ rych nie po ru sza li śmy od dzie się cio le ci, za czy nać mó wić nie -
mal w tym sa mym mo men cie i ty mi sa my mi sło wa mi. Jest to dla nas do -
wód, że sta no wi my jed no cia ło. 

Agniesz ka Ja wor ska
W uzu peł nie niu słów o mo dli twie: kie dy klę ka my przed Pa nem Bo giem

to mu si my się naj pierw po jed nać ze so bą, bo ina czej mo dli twa ni jak nam
nie wyj dzie. Nie mo gli by śmy mo gli Bo gu po wie dzieć: „i od puść nam na -
sze wi ny, ja ko i my od pusz cza my", sko ro się nie po go dzi li śmy.

Chcę też po wie dzieć o du żym wy sił ku, któ ry na le ży wkła dać w zro zu -
mie nie dru giej oso by. Bo to nie jest tak - oto cię po ko cha łam i tak już bę -
dzie za wsze. Ty się nie zmie nisz i ja się nie zmie nię. My zmie nia my się sta -
le, za rów no ze wnętrz nie, jak i we wnętrz nie. Po trzeb na jest za tem nie koń -
czą ca się pra ca, aby po znać sie bie wza jem nie, sta le na no wo. Mał żeń stwo,
któ re zo sta ło po łą czo ne sa kra men tem, ma być za wsze jed no ścią, ma być
za wsze ra zem, a więc nie mo że być by le ja kie. Je śli Pan Bóg nas z gli ny ule -
pił, zle pił ze so bą, na stęp nie w sa kra men cie wy pa lił, to te raz nie moż na
osob no re ali zo wać mał żeń stwa. Sa kra ment jest da ny na dwie oso by ra zem.
Nie moż na sa kra men tu mał żeń stwa wy peł niać sa mo dziel nie, bo nie ta ka
jest je go isto ta. Ma my to ro bić wspól nie, a więc mu si my mieć też wspól ny
cel i wspól ny kie ru nek. Trze ba żyć w nie ustan nym dia lo gu z so bą wza jem -
nie i Pa nem Bo giem. 
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An drzej Do wgiał ło
Chciał bym wró cić do wstęp ne go py ta nia - czy mał żeń stwo ka to lic kie

jest prze żyt kiem? Dla cze go nie któ rzy tak są dzą? Po nie waż da le ko ode szli -
śmy od na ka zów ka te chi zmu. Roz ma ite tzw. „przy go dy“ przed mał żeń -
stwem, ży cie na tak zwa ną „kar tę ro we ro wą“ ujem nie wpły wa ją na trwa łość
przy szłe go mał żeń stwa i na to, co na zy wa my szczę ściem w mał żeń stwie.
Tak sa mo póź niej, już w sa mym mał żeń stwie, wszyst kie odej ścia od ka te -
chi zmu po wo du ją mnó stwo nie po trzeb nych nie szczęść i wza jem nych
przy kro ści. Cier pi na tym ca ła ro dzi na, a szcze gól nie dzie ci. Efek ty ży cia
bez ka te chi zmu wi dać też w ży ciu spo łecz nym. Prze moc w szko le, w woj -
sku, brak uczci wo ści, kłam stwo - to ob raz bar dzo smut ny i nie po ko ją cy,
któ ry świad czy, że lu dzie nie do ce nia ją - mó wiąc po świec ku - prak tycz nej
war to ści po rząd ku etycz ne go.

An na Ło skot
To, o czym mó wi my, do ty czy lu dzi wie rzą cych. Je że li za ufa łam Pa nu

Bo gu, któ ry dał mi przy ka za nia, to wy ra zem mo jej wia ry jest ich prze strze -
ga nie Je że li ktoś uwa ża, że bę dzie prze strze gał tyl ko czę ści przy ka zań i tyl -
ko część prawd przyj mu je, to zna czy, że nie jest czło wie kiem praw dzi wie
wie rzą cym. Wie le osób de kla ru je się wpraw dzie ja ko wie rzą cy, ale rów no -
cze śnie rzad ko uczest ni czą w nie dziel nej Mszy św. Je śli przyj mu ję wia rę,
sta ram się mak sy mal nie przy jąć tę na ukę, któ rą Ko ściół mi prze ka zu je. Nie
jest ona dla mnie cię ża rem, ale wręcz prze ciw nie - da je wie le ra do ści. My,
wie rzą cy, po win ni śmy za chę cać in nych, że by spró bo wa li tak żyć.

Bo że na Koś ka 
Pod czas tej dys ku sji za czę łam mieć wąt pli wo ści, czy te mat jest do brze

sfor mu ło wa ny. Czy cho dzi o mał żeń stwo ka to lic kie, czy o mał żeń stwo
w ogó le? Bo pro szę mi po wie dzieć, czy do bre mał żeń stwo, nie za leż nie od
te go, czy jest ka to lic kie czy też nie, nie wy ba cza so bie, czy mał żon ko wie nie
są dla sie bie part ne ra mi, nie są od sie bie za leż ni? Te wszyst kie ce chy są
w każ dym „do brym mał żeń stwie“. Nie wy obra żam też so bie dwoj ga lu dzi,
któ rzy wstę pu ją w zwią zek mał żeń ski i za kła da ją, że po dzie się ciu la tach się
roz wio dą. Każ de mu, kto za wie ra zwią zek mał żeń ski, wy da je się, że zła pał
Pa na Bo ga za no gi i że do koń ca ży cia chce być z tą oso bą, z któ rą ten zwią -
zek za wie ra. Czy to więc mu si być tyl ko mał żeń stwo ka to lic kie?

Sła wo mir Ja wor ski
Mó wiąc o ce chach mał żeń stwa ka to lic kie go spe cjal nie pod kre śla łem, że

nie po rów nu ję go z mał żeń stwem nie ka to lic kim. Chcia łem je dy nie dać
świa dec two, jak ja prze ży wam mał żeń stwo ka to lic kie i ja kie wi dzę w nim

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd  2009-01-08  14:16  Strona 54



55

war to ści. Uwa żam, że jest to naj lep sza for ma mał żeń stwa, choć nie wy klu -
czam, że in ne mał żeń stwa mo gą też żyć do brze. Pro wa dząc kie dyś gru py
mło dzie ży oa zo wej do sta łem po dob ne py ta nie od mło dej dziew czy ny -
czym róż nią się mał żeń stwa, bo gdzieś tam są siad so bie ży je bez mał żeń -
stwa ka to lic kie go i cał kiem do brze mu się wie dzie. Nie wie dzia łem, co po -
wie dzieć na ta kie stwier dze nie. Te raz po kil ku la tach wciąż szu kam tej od -
po wie dzi. Za sta na wiam się nad nią. Wiem, że do brze mi się ży je w mo im
mał żeń stwie ka to lic kim i we dług za sad, któ re Bóg mi pro po nu je. Do -
świad czam, że gdy po stę pu ję we dług Je go słów, to mię dzy mną i mo ją żo -
ną, jest mi łość i trwa łość, na to miast na dal się nad py ta niem za sta na wiam.
Z mo je go punk tu wi dze nia mał żeń stwo ka to lic kie da je wiel ką si łę do prze -
ba cze nia, do po wsta nia z upad ku. Ży jąc w mał żeń stwie ka to lic kim ko rzy -
stam z sa kra men tów świę tych, prak ty ku ję wspól ną mo dli twę, spo wiedź
świę tą, eu cha ry stię, uczest ni czę we Mszy świę tej. Wszyst ko to ma dla mnie
ogrom ne zna cze nie i do star cza mi si ły, aby bu do wać da lej dro gę na sze go
mał żeń stwa. Nie mo gę te go jed nak po rów nać do in ne go mał żeń stwa, bo
in ne go ni gdy nie do świad czy łem.

Po wie dzia ła Pa ni, że nie wy obra ża so bie Pa ni mał żeństw, któ re za kła da -
ją, że roz wio dą się za dzie sięć lat. Po wiem, że spo tka łem ta kie mał żeń stwa,
któ re za kła da ją, że roz wio dą się na wet za mie siąc, je że li im się nie po wie -
dzie.

Agniesz ka Ja wor ska
Za ło że nie na po cząt ku dro gi mał żeń skiej, że wol no mi się roz wieść, jest

wiel kim za gro że niem dla mał żeń stwa. Jak jest ja kaś trud ność, prze szko da,
czy kry zys mał żeń ski, to przy ta kim wstęp nym za ło że niu, po za po szu ki wa -
niem dróg wyj ścia, za wsze roz pa tru je się roz wód. Na to miast gdy mo im za -
ło że niem jest nie ro ze rwal ność mał żeń stwa, nie tra cę cza su na roz pa try wa -
nie, czy już się roz wo dzić czy jesz cze nie, tyl ko ca łą ener gię kie ru ję na po -
szu ki wa nie wyj ścia.

Krzysz tof Ło skot
W mał żeń stwie jest mnó stwo spraw, któ rych nie moż na mą drze roz wią -

zać nie ma jąc do świad cze nia. Są spra wy po dob ne do wie dzy o grzy bach 
- jak już wiem z wła sne go do świad cze nia, że ten grzyb jest tru ją cy, to już
jest za póź no. Czło wie ko wi wie rzą ce mu jest ła twiej bu do wać do bre mał -
żeń stwo, bo ufa przy ka za niom, czy li mo że traf nie wy bie rać nie ma jąc do -
świad cze nia. Czy mał żeń stwo nie ka to lic kie mu si być złe? Nie! Świet nie,
gdy jest do bre, tyl ko aż dziw, że jest do bre. Ono, nie ma jąc pod staw wia ry,
mu si wszyst ko spraw dzić na so bie. Mam ko le gę, któ ry jest czło wie kiem
nie zwy kłej uczci wo ści i pro sto ty, przy tym zu peł nie nie wie rzą cy, wy cho -

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd  2009-01-08  14:16  Strona 55



56

wa ny w ta kiej sa mej ro dzi nie. Pro wa dzę z nim cza sem dłu gie dys ku sje. On
ma strasz nie cięż kie sy tu acje. Nie ma dzie ci, bo so bie wy my ślił - po co?
Prze cież dziec ko bę dzie cier pia ło na tym świe cie, więc nie trze ba go tu po -
wo ły wać. Upra wia jo gę, bie ga, jeź dzi ro we rem, nie ma sa mo cho du, bo nie
bę dzie za nie czysz czał śro do wi ska. Choć jest nie wie rzą cy, cho dzi co dzien -
nie do ko ścio ła, bo go to cie ka wi. Jest kimś, ko go sza nu ję za je go po sta wy.
Ma przy tym wiel kie kło po ty z żo ną, bo wszyst ko mu si spraw dzić. Jest dla
mnie przy kła dem czło wie ka, któ ry ma trud ne i cięż kie ży cie. Jest twar dy
wzglę dem sie bie, wo bec żo ny i ro dzi ców, bo jest pro sto li nij ny. Ile jed nak
głu pot na ro bił w ży ciu i jak się na cier piał, jak się z nim na cier pie li in ni,
choć sam chciał, aby wszyst ko by ło do brze, a nie źle.

Wi dzę war tość mał żeń stwa ka to lic kie go w tym, że nie mu si my na swo -
im or ga ni zmie spraw dzić wszyst kie go po to, aby po tem żyć do brze. A je że li
ktoś w nie sa kra men tal nym związ ku mał żeń skim ży je do brze, to chwa ła
Pa nu, Pan Bóg na pew no z te go się cie szy. 

Adam Pie trzak
Py ta nie, któ re Pa ni za da ła, znacz nie prze kra cza pro ble ma ty kę sa me go

mał żeń stwa. Do ty czy od po wie dzi, czy z punk tu wi dze nia nas, lu dzi wie -
rzą cych, wy star czy być czło wie kiem do brym, czy ma my być świę ty mi.
Wśród lu dzi nie wie rzą cych jest bar dzo du żo lu dzi do brych, jed nak na pod -
sta wie na uki Ko ścio ła i słów Chry stu sa nie są oni na dro dze do świę to ści,
nie ko rzy sta ją z łask sa kra men tal nych, aby to do bro sta ło się świę te. W tym
le ży moc mał żeń stwa sa kra men tal ne go, że jest ob da rzo ne ła ską prze trwa -
nia, ła ską mi ło ści, ła ską uświę ca nia te go, co jest do bre. Z punk tu wi dze nia
czło wie ka wie rzą ce go mu si my się za sta no wić nad tym, czy je ste śmy stwo -
rze ni tyl ko po to, aby być do brzy, to zna czy być po dob ni do ziar na, któ re
po zmie le niu jest upie czo nym chle bem, czy po to, by wy rósł z nas plon
sto krot ny po za sia niu w zie mi. 

ks. Adam Ze lga
W ży ciu jest tak, że al bo się za ufa ko muś, al bo trze ba ufać so bie. Nie

wy obra żam so bie roz ma itych dra ma tycz nych chwil mo je go ży cia bez za -
ufa nia Pa nu Bo gu, bo po pro stu bym zwa rio wał. Oczy wi ście, wie rzę
w to głę bo ko, że w mał żeń stwie ka to lic kim jest ła twiej niż w nie ka to lic -
kim, bo opie ra się ono na Pa nu Bo gu, a nie tyl ko na so bie. Kie dy po dej -
mu je się de cy zję by cia z kimś przez ca łe ży cie, to war to za pro sić do te go
Pa na Bo ga, bo wła sne si ły oka zu ją się czę sto ogra ni czo ne. Wte dy pierw -
szy kry zys mał żeń ski sta je się cza sem ostat nim. Ja to znam z ko lę dy od
lu dzi miesz ka ją cych w mo jej pa ra fii. Znam ta kie sy tu acje, lu dzie mi
o nich mó wią.
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Ostat nio by łem w Tyń cu (w klasz to rze oo. Be ne dyk ty nów) z dwu dzie -
sto ma męż czy zna mi z pa ra fii, o bar dzo róż nym przy go to wa niu i wy kształ -
ce niu. By li biz nes me ni, pro fe so ro wie wyż szych uczel ni, ale i rol ni cy.
W Tyń cu mie li śmy przez dwa dni ćwi cze nia - po chy le nie się nad Pi smem
Świę tym. In tu icja mi pod po wie dzia ła, że w Pi śmie Świę tym jest re cep ta,
jest od po wiedź na każ dy pro blem czło wie ka, tyl ko cza sem jak się prze czy -
ta zbyt po wierz chow nie lub jak się ma dzie więt na ście czy dwa dzie ścia lat,
to wte dy myśl nie do cie ra i wzru sza się ra mio na mi. Trze ba nad tym po sie -
dzieć, trze ba tro chę prak ty ki ży cio wej, tro chę do świad czeń, czę sto trud -
nych i wte dy pa trzy się na ży cie ina czej. Na mo je ka płań stwo też pa trzę
dzi siaj ina czej, niż kie dy wcho dzi łem w nie dwa dzie ścia kil ka lat te mu.
Wte dy pa trzy łem jak na przy go dę ży cio wą, a dzi siaj pa trzę ze świa do mo ścią
czło wie ka, któ ry pod tym ka płań stwem się ugi na, któ ry zda je so bie spra wę,
ja ką ce nę pła ci się za ka płań stwo, ile ten wy bór kosz tu je. I to jest bar dzo
pięk ne. Za czy nam do pie ro te raz sma ko wać ka płań stwo.

Ja dwi ga Je lo nek
Je ste śmy mał żeń stwem z po nad dwu dzie sto let nim sta żem. Ma my dwie

do ro słe cór ki i za sta na wia my się, ja ką one dro gę wy bio rą. Jak ob ser wu ję
mło de oso by, to stwier dzam, że wie le z nich boi się mał żeń stwa. Po wsta je
py ta nie - dla cze go? Dla cze go mło dzi lu dzie bo ją się mał żeń stwa? 

ks. Adam Ze lga
Nie wiem, dla cze go mło dzi lu dzie się bo ją. Mo że za ma ło jest w nich

wia ry, czy li za ufa nia do Pa na Bo ga. Mo że dla te go, że po ry wa ich to, co ko -
lo ro we, ten świat obiet nic, za któ rym nic się nie kry je. Dzi siaj wszyst ko się

ks. Adam Zelga, obok Andrzej Dowgiałło, z tyłu Andrzej Skoczek
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na le ży i jest tak ła two. A gdy wszyst ko przy cho dzi tak ła two, to mo że dla -
te go ty le jest lę ku. Nie wiem. Cią gle spo ty kam się z ta kim zda niem - nie
ma my dzie ci, bo nie ma my wa run ków. A ma ją miesz ka nie, ma łe, ale ma ją,
ma ją pra cę, ale nie ma ją wa run ków. Przy po mnę wspo mnie nia Czap skie go
Na nie ludz kiej zie mi, kie dy on, prze by wa jąc z ar mią An der sa wra cał z ja -
kiejś na ra dy i w na mio tach w Ka zach sta nie, w dzi kich ste pach zo ba czył
mło de mał żeń stwo - war szaw skie go lek ko atle tę i chu dą, za bie dzo ną
dziew czy nę, któ ra by ła w ostat nim mie sią cu cią ży. Za py tał ich: „Jak zde cy -
do wa li ście się tu taj, w tych wa run kach mieć dziec ko?“ A oni wzru szy li ra -
mio na mi i pa trzy li na nie go ze zdzi wie niem.

Po myśl my so bie o Be tle jem. Jak moż na by ło ro dzić w tam tych wa run -
kach? Prze cież tam nie by ło żad nych wa run ków. Zbyt du żo pro zy w na -
szym ży ciu, któ rą rów nież kar mi my mło dzież. Za ma ło jest po ezji, za ma -
ło mi sty ki, za ma ło wcho dze nia w głę bię Sło wa Bo że go. Mo że Ko ściół
gdzieś w pro zie po słu gi wa nia za gu bił to, co dwu dzie stu męż czyzn otrzy -
ma ło w Tyń cu - po chy le nia się nad frag men ta mi Pi sma Świę te go i zo ba -
cze nia, że pod po wierzch nią zwy czaj nych wy po wie dzi Chry stu sa jest ca ła
głę bia, któ rej nie do strze ga my, bo sta le się do kądś śpie szy my. 

Je stem zdu mio ny i przy gnę bio ny tchó rzo stwem mło dych lu dzi. Idąc do
ka płań stwa nie mia łem pew no ści. Ska ka łem na głę bo ką wo dę. Nie wie -
dzia łem, czy to jest mo ja dro ga ży cia, czy nie. To jest za wsze ry zy ko. Ale
co jest war te ży cie bez ry zy ka? 

Krzysz tof Ło skot
Tak, moż na być przy gnę bio nym tchó rzo stwem. Spójrz my jed nak na to

z dru giej stro ny - co my, star si, po ka zu je my mło dzie ży? Ja kie jest na sze
świa dec two? Na po cie sze nie po wiem, że jed nak wie lu mło dych mał żeń -
stwa za wie ra.

Bo że na Koś ka
Mam wra że nie, że tchó rzo stwo mło dych lu dzi to jest wi na nas, ro dzi ców

te go po ko le nia. Są to dzie ci uro dzo ne w la tach osiem dzie sią tych dwu dzie -
ste go wie ku, kie dy by ły naj więk sze trud no ści. Ro dzi ce wy cho wu jąc dzie ci
w tym cza sie, chcie li uchro nić je przed pro ble ma mi, któ re ich do ty ka ły.

Bar ba ra Ka wiak
Lęk mło dych lu dzi przed mał żeń stwem mo że wy ni kać z od po wie dzial -

no ści za dru gie go czło wie ka. Bo ją się ska zy wać sie bie i współ mał żon ka na
zły los, na bar dzo trud ną wspól ną dro gę ży cio wą. Je że li ufam tyl ko so bie,
to lęk mnie nie opusz cza. Mo gę go po ko nać je dy nie ufa jąc nie prze mi ja ją -
ce mu Sło wu.
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Ja nusz Dą brow ski
Chciał bym sta nąć w obro nie ro dzi ców. Oni zro bi li to, co mo gli i jak

umie li. Ale mło dzi lu dzie po za au to ry te tem swo ich ro dzi ców po trze bu ją
au to ry te tu ze wnętrz ne go. Dla nas, ka to li ków, au to ry te tem po wi nien być
Ko ściół (my ślę tu szcze gól nie o księ żach). Czy jest nim? Czy da je nam si -
łę i sta je na wy so ko ści za da nia w dzi siej szych cza sach? Jak ten au to ry tet
utrzy mać? Jak roz bu dzić na szą wia rę, że by zbli żyć się do Bo ga, a tym sa -
mym stwo rzyć ro dzi nę ta ką, o ja kiej tu taj mó wi my?

Ka ta rzy na Szczy gieł
Nie zgo dzę się, że Ko ściół po no si ca łą od po wie dzial ność. Bo jak by mnie

ma ma za rącz kę nie za pro wa dzi ła do ko ścio ła, to do nie go za pew ne bym
nie tra fi ła. I sam ksiądz na pew no by mnie do te go nie zmo bi li zo wał.
Rok te mu uczest ni czy łam w na ukach przed mał żeń skich. Na ukę pro wa dził
ksiądz i na je go py ta nia aż sie dem par na dzie sięć nie wie dzia ło, z ja kiej po -
cho dzi pa ra fii! Gdzie przyj mo wa ło Ko mu nię Świę tą, gdzie otrzy ma ło
chrzest! To jest wy łącz na wi na ro dzi ców. Prze cież ro dzi ce nie prze ka za li
dzie ciom pod sta wo wych in for ma cji na wet ta kich, gdzie by li ochrzcze ni.

Bar ba ra Ka wiak
Wra cam do lę ku przed po sia da niem dzie ci. Wie le mło dych ko biet za sta -

na wia się, czy uro dzić dziec ko, czy też nie. Jest bar dzo trud no wró cić ko -
bie cie do ży cia za wo do we go po urlo pie ma cie rzyń skim. Rów no cze śnie
bar dzo się zmie ni ły dzi siaj am bi cje mło dych ko biet i nie chcą ca łe go ży cia
po świę cić tyl ko wy cho wy wa niu dzie ci. Być ak tyw nym za wo do wo i wy cho -
wy wać dzie ci jest bar dzo trud no.

Są i in ne za gro że nia ro dzi ny. Mój mąż pra cu je w fir mie za gra nicz nej. Są
tam or ga ni zo wa ne róż ne for my in te gra cji pra cow ni ków. Któ re goś ro ku
do stał za pro sze nie na syl we stra z oso bą to wa rzy szą cą. Przy swo im na zwi -
sku wpi sał mo je imię, na co od po wie dzia no mu, że nie ste ty oso bą to wa rzy -
szą cą nie mo że być żo na. W tej fir mie jest bar dzo du żo mło dych ko biet,
któ re ma ją du żo cza su i po wsta je po ku sa nie do od par cia. Zna leź li śmy spo -
sób na wy brnię cie z tej sy tu acji. Mój mąż na pi sał po da nie, że sko ro nie
uczest ni czy w syl we strze fir mo wym, to bar dzo pro si o prze ka za nie środ -
ków na to prze zna czo nych na je go kon to. Po tem spę dzi li śmy ta kie go syl -
we stra ra zem, jak ni gdy do tej po ry.

Po dob nie wie le nie dwu znacz nych pro po zy cji czy ha na mło de ko bie ty,
któ re nie wie dzą, jak so bie z tym po ra dzić - tyl ko dla te go, że chcą się utrzy -
mać w da nej fir mie na od po wied nim sta no wi sku. Gdy ktoś prze ciw sta wia
się pro po zy cjom po cho dzą cym z fir my, to bar dzo szyb ko tra ci pra cę. To
nie są jed nost ko we przy pad ki.
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Adam Pie trzak
Chciał bym od nieść się do wy po wie dzi Pa na Ja nu sza o ro dzi cach, że

zro bi li wszyst ko, co mo gli i po tra fi li. Na pew no nie któ rzy tak, ale są dzę, że
da le ko nie wszy scy. Co to zna czy - zro bić wszyst ko dla swo ich dzie ci?
W pierw szej ko lej no ści po zwo lić im doj rzeć do te go, że by by li do ro śli. Bo
tyl ko lu dzie do ro śli, któ rzy sa mo dziel nie my ślą, są zdol ni do trwa łych
przy jaź ni i trwa łych mał żeństw. U nas, w Pol sce, pa nu je nie ste ty syn drom
na do pie kuń czo ści. Nie po zwa la my lu dziom doj rzeć. Doj rza łość w sfe rze
re li gij nej to jest umie jęt ność od po wie dzi na py ta nie: dla cze go idę dzi siaj do
ko ścio ła? Czę sto na to pa da od po wiedź: bo mnie tak ro dzi ce na uczy li. Al -
bo: co mnie łą czy z Pa nem Bo giem? Przy go to wa nie mło dych lu dzi do sta -
wia nia ta kich py tań i szu ka nia na nie od po wie dzi jest za da niem ro dzi ców.
Dzie ciom trze ba z mi ło ścią to wa rzy szyć, ale nie znie wa lać. Dzie ci znie wo -
lo ne, dzie ci nie doj rza łe ma ją nie trwa łe mał żeń stwa. To jest na sza wi na. 

Jak idę na ślub dzie ci swo ich przy ja ciół to kwia ty skła dam ich ro dzi com
i ży czę im wszyst kie go do bre go na no wej dro dze ży cia. Bo to jest za da nie
na praw dę dla atle ty, jak za cho wać się w po rząd ku wo bec swo ich do ro słych
dzie ci, któ re za ło ży ły ro dzi nę, że by te go mał żeń stwa nie ze psuć. 

ks. Adam Ze lga
Gdy mó wię ka za nia na ślu bach, to pro szę mło dych, aby nie za po mnie li

po dzię ko wać ro dzi com i pa mię ta li, że dla ro dzi ców wca le nie jest to ta kie
pro ste, że mło dzi od cho dzą i na gle ich dom sta je się pu sty. To jest czę sto
wiel ka pró ba dla ich mał żeń stwa.

Krzysz tof Ło skot
Na ko niec pra gnę na wią zać do te go, co przy po mniał Adam: „niech

słoń ce nie za cho dzi nad za gnie wa niem wa szym”. Na le ży my do lu dzi, któ -
rym jest trud no szyb ko się po go dzić. Po mi mo naj lep szych chę ci, ma my ci -
che dni i za zdro ści my tym, któ rzy mo gą ich nie mieć. Mam jed nak ta ką ob -
ser wa cję: im da lej na pół noc, tym no ce są dłuż sze i mo gą trwać na wet pół
ro ku. To się od bi ja w men tal no ści lu dzi. Spo ry i kłót nie w men tal no ści
skan dy naw skiej trwa ją dłu żej niż w men tal no ści lu dzi po łu dnia. Tam
wszy scy się kłó cą sie dem ra zy dzien nie i za raz prze pra sza ją. Mo że my im
za zdro ścić, ale chy ba tej sze ro ko ści geo gra ficz nej nie prze kro czy my.

An na Ło skot
Każ dy czło wiek mu si mieć od wa gę świad czyć o tym, że jest ka to li kiem,

czy to w mał żeń stwie, czy też po za nim i że jest wie rzą cy. I tak jak wcze -
śniej mó wio no, świad czyć w pra cy jest czę sto bar dzo trud no, a rów no cze -
śnie na rzu ca ją nam mo de le nie zgod ne z na szym su mie niem. Dam przy -
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kład na sze go zię cia, któ ry gdy po szedł do pra cy i spo tka li śmy się w pierw -
szą rocz ni cę ich ślu bu, to po wie dział: "Ja w pra cy je stem naj więk szym pan -
to fla rzem, bo mój dy rek tor i wszy scy wie dzą, że nie po ja dę na de le ga cję, je -
śli nie za py tam o zgo dę żo ny". Po pro stu miał od wa gę od po cząt ku ja sno
o tym mó wić. Dzi siaj on jest dy rek to rem tej fir my, więc ta ka moż li wość też
ist nie je.

Spi sy wał z na gra nia An drzej Sko czek

Prowadzący i uczestnicy Konwersatorium X
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Czy rodzina może 
obronić ład społeczny?
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Cy ta ty

Jan Pa weł II. List do Ro dzin. 1994r. Ro dzi na a spo łe czeń stwo

Ro dzi na jest wspól no tą osób, naj mniej szą ko mór ką spo łecz ną, a ja ko ta -
ka jest in sty tu cją pod sta wo wą dla ży cia każ de go spo łe czeń stwa /.../

/.../Pra wa ro dzi ny wy ka zu ją szcze gól ną bli skość w sto sun ku do praw
czło wie ka. Sko ro bo wiem ro dzi na jest ko mu nią osób, jej au to re ali za cja za -
le ży w znacz nej mie rze od te go, czy są prze strze ga ne pra wa każ dej oso by
ludz kiej, któ ra ją sta no wi. Wśród tych praw nie któ re do ty czą wprost ro dzi -
ny, jak na przy kład pra wo mał żon ków do ro dzi ciel stwa oraz do wy cho wa -
nia swo ich dzie ci, in ne zaś do ty czą ro dzi ny w spo sób po śred ni. Szcze gól ne
zna cze nie ma tu pra wo wła sno ści, zwłasz cza tak zwa nej wła sno ści ro dzin -
nej oraz pra wo do pra cy.

Rów no cze śnie pra wa ro dzi ny nie są tyl ko ma te ma tycz ną su mą praw oso -
by. Ro dzi na bo wiem jest czymś wię cej niż każ dy z osob na czło wiek. Jest
wspól no tą ro dzi ców i dzie ci, by wa nie raz wspól no tą wie lu po ko leń. Dla te -
go też jej pod mio to wość do ma ga się wła snych spe cy ficz nych praw. Pod -
mio to wość kształ tu je przede wszyst kim na ba zie za sad mo ral no ści. Kar ta
Praw Ro dzi ny, wy cho dząc od tych za sad, ugrun to wu je by to wa nie ro dzi ny
w po rząd ku spo łecz no -pra wnym „wiel kie go“ spo łe czeń stwa, a więc przede
wszyst kim na ro du, z ko lei pań stwa, a tak że wspól not mię dzy na ro do wych.
Każ de z tych „wiel kich“ spo łe czeństw jest uwa run ko wa ne by tem ro dzi ny,
przy naj mniej po śred nio. Okre śle nie za dań i obo wiąz ków „wiel kie go“ spo łe -
czeń stwa w sto sun ku do ro dzi ny jest spra wą nie zwy kle do nio słą.

Na pierw szym miej scu na le ży tu wy mie nić więź nie mal or ga nicz ną, ja -
ka za cho dzi po mię dzy ro dzi ną a na ro dem. Oczy wi ście nie w każ dym przy -
pad ku moż na tu mó wić o na ro dach we wła ści wym zna cze niu. By wa ją róż -
ne gru py et nicz ne, ple mien ne, któ re nie są jesz cze na ro dem, a któ re speł nia -
ją w pew nej mie rze funk cję "wiel kie go" spo łe czeń stwa. Za rów no wte dy, jak
i w przy pad ku praw dzi wych hi sto rycz nych na ro dów, więź ro dzi ny z ni mi
opie ra się przede wszyst kim na uczest ni cze niu w kul tu rze. Ro dzi ce w pew -
nym zna cze niu ro dzą swe dzie ci tak że dla na ro du, aże by by ły je go człon ka -
mi, aby by ły współ uczest ni ka mi dzie dzic twa hi sto rycz ne go i kul tu ro we go,
ja kim ten na ród dys po nu je. Toż sa mość ro dzi ny już w punk cie wyj ścia
ozna cza ja kiś udział w toż sa mo ści na ro du, do ja kie go ta ro dzi na na le ży.

Ro dzi na, uczest ni cząc w dzie dzic twie na ro do wej kul tu ry, przy czy nia się
do spe cy ficz nej su we ren no ści, ja ką na ród za wdzię cza swo jej kul tu rze
i swe mu ję zy ko wi. Mia łem spo sob ność mó wie nia o tym na Zgro ma dze niu
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UNE SCO w Pa ry żu w 1980 ro ku i nie raz do te go po wra cam, al bo wiem
stwier dze nie to wy da je mi się nie zwy kle do nio słe. Po przez swą kul tu rę,
swój ję zyk, nie tyl ko na ród, ale i każ da ro dzi na od naj du je swą du cho wą su -
we ren ność. Trud no bez te go wy tłu ma czyć wie le fak tów w dzie jach na ro -
dów, zwłasz cza eu ro pej skich, fak tów daw nych i dzi siej szych, fak tów pod -
nio słych, ale i bo le snych, zwy cięstw i klęsk. Wi dać jak bar dzo or ga nicz nie
ro dzi na jest ze spo lo na z na ro dem, a na ród z ro dzi ną /.../

/.../Na ród praw dzi wie su we ren ny i du cho wo moc ny jest za wsze zło żo -
ny z moc nych ro dzin: ro dzin świa do mych swo je go po wo ła nia i po słan nic -
twa w dzie jach. W cen trum tych wszyst kich spraw i za dań stoi za wsze ro -
dzi na. Ja kie kol wiek od su nię cie jej na dal szy plan, wy co fa nie z przy słu gu ją -
cej jej w spo łe czeń stwie po zy cji, mu si ozna czać nisz cze nie au ten tycz nej
sub stan cji spo łecz nej

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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Kon wer sa to rium XI (16.XII. 2006 )

„Czy ro dzi na mo że obro nić ład spo łecz ny?“

Pro wa dzą cy: ks.Adam Ze lga, pro boszcz pa ra fii bł. Ed mun da Bo ja now skie -
go, wpro wa dze nie do dys ku sji: Jo lan ta i Ta de usz Epsz te in, ro dzi ce piąt ki
dzie ci, Ma ria i Je rzy Ber liń scy, ro dzi ce piąt ki dzie ci i dla sió dem ki dzie ci
stwo rzy li ro dzi nę za stęp czą oraz Kry sty na i Grze gorz Sty czek, ro dzi ce czwór -
ki ad op to wa nych dzie ci

ks. Adam Ze lga
W okre sie zbli ża ją cych się Świąt Bo że go Na ro dze nia, naj pięk niej -

szych i naj bar dziej ro dzin nych ze wszyst kich świąt wy da je się, że świa -
do mie i ce lo wo zo stał wy bra ny te mat, któ ry jest po le micz ny, a rów no -
cze śnie ro dzin ny. Po wiem o wspo mnie niu z Wi gi lii Bo że go Na ro dze -
nia. Je cha łem wte dy sa mo cho dem. Dro gi by ły pu ste, tyl ko gdzie nie -
gdzie po ja wia ła się ja kaś oso ba, czy prze my kał sa mo chód. W do mach by -
ły za pa lo ne świa tła, świe ci ły się lamp ki na cho in kach. Ca ła Pol ska w ro -
dzin nym gro nie za sia da ła przy sto le wi gi lij nym. To by ło dla mnie bar -
dzo moc ne świa dec two te go, czym jest ro dzi na. Ja no szę na dzie ję, że
z sa kral no ści wie cze rzy wi gi lij nej bę dzie wy ni kać ten ład spo łecz ny, ja ki
ona pro po nu je. Po dob nie jak wie cze rza wi gi lij na gro ma dzi ro dzi nę przy
jed nym sto le, tak Msza świę ta gro ma dzi w ko ście le ca łą ro dzi nę pa ra fial -
ną.

Za pro si li śmy dzi siaj trzy ro dzi ny wie lo dziet ne. Bar dzo ser decz nie wi -
tam Pań stwa Jo lan tę i Ta de usza Epsz te in, któ rzy ma ją sze ścio ro dzie ci,
Ma rię i Ta de usza Ber liń skich, któ rzy two rzą ro dzi nę zło żo ną z pię cior ga
wła snych dzie ci i z sied mior ga dzie ci, dla któ rych są ro dzi ną za stęp czą oraz
Kry sty nę i Grze go rza Stycz ków, któ rzy ma ją czwo ro dzie ci ad op to wa nych. 
In sty tu cję ro dzi ny kon te stu je się dzi siaj jak wszyst kie tra dy cyj ne war to ści,
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rów no cze śnie jed nak nikt nie prze czy, że wy cho wa nie dzie ci w do mach
dziec ka nie spraw dzi ło się i jak naj szyb ciej na le ży je za stą pić do ma mi pro -
wa dzo ny mi przez ro dzi ny za stęp cze. 

Ma ria Ber liń ska
Wszyst ko czym i kim je ste śmy w na szym ży ciu wy no si my z ro dzi ny,

na by wa my w ro dzi nie. Do ro słe ży cie jest tyl ko re ali za cją te go, cze go na -
uczo no nas w ro dzi nie. Mo im zda niem tyl ko ro dzi na mo że oca lić ład spo -
łecz ny lub go kon ty nu ować. Je śli ro dzi na jest „cho ra“ to nie bę dzie ła du
spo łecz ne go. Je śli ro dzi na jest „w mia rę zdro wa“ i pra wi dło wo wpły wa na
roz wój dzie ci, to i ład spo łecz ny jest pra wi dło wy.

Czy dzie ci mo gą wy cho wać się po za ro dzi ną? Mo gą, ale jest to tra gicz -
na sy tu acja. Żad na in sty tu cja, w któ rej brak jest re la cji oso bo wych nie wy -
cho wa dziec ka. Na wet je śli na stą pi w pla ców kach wy cho waw czych re duk -
cja licz by dzie ci z 60 do 30, jak obec nie. Mi mo zmniej sze nia licz by dzie ci,
gdy je den wy cho waw ca jest przed po łu dniem, dru gi po po łu dniu, a trze ci
na noc, nie na wią żą się re la cje oso bo we z dziec kiem. Nie jest to moż li we.
Czło wiek, któ ry w dzie ciń stwie nie na wią zał ta kich re la cji, w do ro słym ży -
ciu te go nie po tra fi. Nie obro ni ła du spo łecz ne go, bo bę dzie dbał tyl ko
o sie bie. Bar dzo waż ne jest że by śmy wy ra sta li w ro dzi nie, rów no cze śnie
jed nak nie jest obo jęt ne ja ka to bę dzie ro dzi na. 

Obec nie w pla ców kach opie kuń czych prze by wa po nad 20 tys. dzie ci
i licz ba ich sta le wzra sta. Rów no cze śnie ro śnie ilość je dy na ków wy cho wy -
wa nych wpraw dzie w ro dzi nach, ale czę sto z na sta wie niem nar cy stycz nym,
co nie gwa ran tu je w przy szło ści zbyt do bre go ła du spo łecz ne go. To są dzi -
siej sze pro ble my.

W ro dzi nie w mia rę pra wi dło wo funk cjo nu ją cej, mo że my na uczyć się
mi ło ści, to le ran cji, wy ro zu mia ło ści, wza jem ne go współ dzia ła nia. W in sty -
tu cji opie kuń czej na uczy my się wpraw dzie w mia rę pra wi dło wo funk cjo -
no wać, ale nie na uczy my się two rze nia wię zi ro dzin nych. Bę dzie nam za -
le ża ło głów nie na za spo ka ja niu wła snych po trzeb.

Ma my pię cio ro wła snych dzie ci, pod na szą opie ką znaj du je się jesz cze
na sze naj młod sze dziec ko, któ re ma 16 lat. Ma my rów nież sied mio ro dzie -
ci przy spo so bio nych, dla któ rych two rzy my ro dzi nę za stęp czą. Każ de
dziec ko ma za so bą dra mat zwią za ny nie tyl ko z ro dzi ną dys funk cyj ną, ale
przede wszyst kim z po by tem w pla ców ce opie kuń czej. Ktoś kto nie miał
do czy nie nia z dziec kiem, któ re choć rok prze by wa ło w ta kiej pla ców ce,
nie jest w sta nie zro zu mieć ja kie go ty pu „zra nie nia“ ma ją ta kie dzie ci. Nie -
wy obra żal nie nisz czą co na re la cje mię dzy ludz kie wpły wa po byt w pla ców -
ce.
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Kry sty na Sty czek 
Na pod sta wie wła snych do świad czeń mo że my oba lić mit, że dzie ci ad -

op to wa ne wy ra sta ją na ło bu zów, że są ob cią żo ne ge ne tycz nie w wy ni ku
po cho dze nia z ro dzin pa to lo gicz nych. Na szym zda niem naj wię cej za le ży
od wy cho wa nia, od te go, co do sta ną w ro dzi nie. Jak wszy scy in ni ma ją one
dzie dzicz ne uwa run ko wa nia, ale nie wy róż nia ją się ni czym wśród in nych
dzie ci. Są nor mal ne.

Grze gorz Sty czek 
Co to jest ład spo łecz ny? Ma my co raz to no we mo de le ła du spo łecz ne -

go. Ja kie go szu ka my? Ja kie go też szu ka my mo de lu ro dzi ny? Je ste śmy
w szczę śli wej sy tu acji, gdyż je ste śmy ro dzi ną ka to lic ką i pre fe ru je my mo -
del trój ką ta mał żeń skie go: żo na, ja i Pan Bóg. Mo że to za brzmi dziw nie, ale
po dzi wiam ko le gów z pra cy, któ rzy funk cjo nu ją ina czej - ży ją bez sa kra -
men tów. Nie wiem skąd miał bym czer pać si łę, je śli nie z sa kra men tów.

Chciał bym od nieść się do przed sta wio nych w za pro sze niu na Kon ser -
wa to rium my śli Pa pie ża, do zda nia „Pra wa ro dzi ny wy ka zu ją szcze gól ną
bli skość w sto sun ku do praw czło wie ka“. Pra wa do mi ło ści, do ży cia, do
bez pie czeń stwa. W ro dzi nie nie za wsze pra wa każ dej oso by są prze strze ga -
ne. Co wte dy? Wte dy w chrze ści jań stwie jest mi łość i mi ło sier dzie, któ re
da je do bre pod sta wy do prze ba cze nia. Bez prze ba cza nia nie jest moż li we
do bre funk cjo no wa nie ro dzi ny. We współ cze snym świe cie wszyst ko, co
ma na wet po zór ja kie goś cier pie nia jest od rzu ca ne. Sły szy my: „wy trzy ma -
li śmy ze so bą dwa la ta, ale po nie waż się nie ukła da, to po co dłu żej mę czyć
się ze so bą“. Wra ca py ta nie o ro dzi nę. We Fran cji mło dzi, zna ją cy roz bi te

Prowadzący spotkanie
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ro dzi ny, mó wią: „nam się to nie zda rzy“. Jed nak po tem, kie dy nie ma pod -
staw, wzor ca i do cho dzi do pierw szej po raż ki, są dzą: „w na stęp nym związ -
ku mi się uda“ - i pró bu ją jesz cze raz. Je śli zno wu się nie uda ło, to my ślą:
„mo że trze ci raz“. Po tem do cho dzi ta kie prze świad cze nie, że mo że ja się
do te go nie na da ję. Wie le sa mo bójstw we Fran cji ma ta ki wła śnie po wód:
„nie na da ję się do ży cia“. Jest to wy ni kiem po kła da nia uf no ści je dy nie
w so bie sa mym.

O pierw szych chrze ści ja nach mó wio no: „pa trz cie jak oni się ko cha ją“,
a nie jak się mo dlą, roz da ją ma jąt ki, jak są uczyn ni. Tyl ko: „jak się ko cha -
ją“. Waż ne jest, że by ko chać w spo sób wi docz ny dla świa ta i dla dzie ci.
Oka zy wać czu łość, przy tu lać się. Oczy wi ście nie w spo sób wul gar ny, jak
w wie lu re kla mach.

Bez Bo ga by ło by dla mnie rze czą nie moż li wą pro sić o prze ba cze nie.
Trud no jest mi uko rzyć się przed żo ną, dzieć mi. Jest to trud ne, ale cza sem
ko niecz ne.

Pew na zna jo ma mó wi ła, że są trzy spo so by na wy cho wa nie dzie ci: po
pierw sze przy kład, po dru gie przy kład i po trze cie przy kład.

Jo lan ta Epsz te in
Kie dy za kła da li śmy ro dzi nę nie my śla łam po waż nie o przy szło ści. Za -

wsze chcie li śmy mieć dzie ci. Dzie ci się syp nę ły - w cią gu 5 lat mie li śmy ich
czwo ro. Dzię ki te mu, że Pan Bóg dał nam dzie ci, uczy my się ta kich za cho -
wań, któ re rów nież mo gą być przy dat ne na ze wnątrz, po za ro dzi ną, w re la -
cjach z in ny mi ludź mi. Wie rzę głę bo ko, że je ste śmy w sy tu acji uprzy wi le -
jo wa nej, że na mi w spo sób szcze gól ny Pan Bóg się opie ku je. Jest sa kra ment
mał żeń stwa - przy pie czę to wa nie Du chem Świę tym mi ło ści dwoj ga lu dzi,
mi ło ści, któ ra jest sła ba, chwiej na i bar dzo czę sto za wo dzi w trud nych sy tu -
acjach. To przy pie czę to wa nie Du chem Świę tym po zwo li ło nam w wie lu

Jolanta Epsztein
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trud nych sy tu acjach być ra zem, po tra fi li śmy prze zwy cię żyć trud no ści, roz -
ma wiać z dzieć mi. W na szych kło po tach z jed nym z na szych sy nów, kie dy
nie po ma ga ły roz mo wy, mo dli li śmy się, że by Pan Bóg opie ko wał się na -
szym dziec kiem. Je śli w ro dzi nie prze ka zu je się pew ne rze czy w peł nej
praw dzie, mó wi szcze rze o tym co bo li, co do le ga, przede wszyst kim roz -
ma wia się, a nie tyl ko prze ka zu je in for ma cje, zwy kle wszyst ko jest w po -
rząd ku. Trze ba zna leźć czas na roz mo wy po waż ne i nie po waż ne, co wy da -
je się cza sem ir ra cjo nal ne w na szym za bie ga nym świe cie. Dzię ki ta kim roz -
mo wom, gdy dzie ci ma ją kło po ty, jest im ła twiej przyjść do nas i zwró cić się
z py ta niem, proś bą o po moc. Rów nież ła twiej jest prze pro sić. Kie dyś z wiel -
ką ra do ścią do wie dzia łam się, że w szko le nasz syn prze pro sił ko le gę. Po
kon flik cie sta ra my się nie ema no wać agre sją, ale po dejść i prze pro sić.

Od 7 lat miesz ka my w swo im do mu i spo tka nie na szej licz nej ro dzi ny
na Wi gi lii jest za wsze mi łym prze ży ciem. Je śli ma my opar cie w ro dzi nie,
to w ży ciu jest ła twiej się gać po do świad cze nia z do mu ro dzin ne go i prze -
zwy cię żać róż ne trud no ści, ja kie nas w ży ciu spo ty ka ją.

W szko le, w któ rej uczy ły się na sze dzie ci spo tka łam się kie dyś z ta kim
sa mym trak to wa niem ro dzin pa to lo gicz nych i wie lo dziet nych, co spra wi ło
mi wie le przy kro ści. Wpraw dzie prze pro szo no mnie za ta kie po trak to wa -
nie mo jej ro dzi ny, ale usły sza łam, że sta no wi my „swe go ro dza ju“ wy ją tek.

Ta de usz Epsz te in
Chcia łem na wią zać do swo je go do świad cze nia po czu cia bez rad no ści.

Kie dy po ja wi ła się du ża ro dzi na, o któ rej prze cież ma rzy łem, to mu szę
przy znać, że był czas, że wsty dzi łem się, że jest ta ka du ża. Trze ba by ło jesz -
cze wie lu lat, że by zo ba czyć, że jest ona da rem, a nie ka rą za grze chy, jak
czę sto by wa od bie ra ne. 

A prze ba cza nie? Cza sem trud no jest nie wy krzy czeć swo jej zło ści. Dzie -
ci są wspa nia ły mi ob ser wa to ra mi i wy czu wa ją kon flik ty. Po win ny mieć

Tadeusz Epsztein
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jed nak za ufa nie do ro dzi ny, że ona jest czymś trwa łym i mieć pew ność, że
mi mo że się kłó ci my, to je ste śmy w sta nie so bie wy ba czyć i wró cić do nor -
mal ne go ży cia.

W ro dzi nach ka to lic kich, któ re po win ny być przy kła dem dla in nych jej
człon ków, po win na być gło wa - mąż w peł ni od po wie dzial ny za ro dzi nę,
któ ry po dej mu je de cy zje, oczy wi ście po kon sul ta cji z żo ną i z ca łą ro dzi ną.
Jest to na praw dę trud ne. Pa ni Ma ria mó wi ła, że dzie ci czę sto są źle wy cho -
wy wa ne. Nie ste ty nie rzad ko wi dzą, że męż czy zna jest na ostat nim miej scu,
że wszyst kie de cy zje po dej mu je ko bie ta. Chło pak z ta kiej ro dzi ny jest czę -
sto za gu bio ny. Zrzu ca nie wszyst kich obo wiąz ków na ko bie tę jest dla męż -
czy zny wy god ne. Hie rar chia od po wie dzial no ści i obo wiąz ków jest stwo -
rzo na przez sa me go Bo ga i jest do bra dla ro dzi ny i wszyst kich jej człon -
ków. 

Grze gorz Sty czek 
Chcia łem kon ty nu ować te mat po ru szo ny przez mo je go przed mów cę.

Ro dzi na nie jest ma te ma tycz ną su mą praw po szcze gól nych jej człon ków.
Są ro dzi ce i są dzie ci. Te raz mod ne jest za cie ra nie róż nic. Ta ta to mój
kum pel, Ma rek. Uwa żam, że bar dzo waż na jest ro la oj ca w ro dzi nie i trze -
ba ją bu do wać. 

Od kry łem dwa zna cze nia po wie dze nia, że mąż jest gło wą, a żo na szy -
ją. Za wsze my śla łem, że cho dzi wy łącz nie o to, że szy ja krę ci gło wą. Jest
jed nak i dru gie zna cze nie. Szy ja pod trzy mu je gło wę. Pro szę, że by
wszyst kie szy je pod trzy my wa ły gło wy. My męż czyź ni uda je my czę sto
fajt ła py, bo jest nam z tym wy god niej. Ko bie ty, któ re nie mo gą do cze kać
się np. kie dy paw lacz bę dzie zro bio ny, w koń cu ro bią to sa me, lub ko goś
wy naj mu ją. Tak stop nio wo, suk ce syw nie przej mu ją wszyst kie obo wiąz ki
męż czy zny, rów nież po dej mo wa nie de cy zji. Wie le ra zy dzie ci, kie dy sły -
szą na rze ka nia mat ki, za nic ma ją swe go oj ca. Je ste śmy w mał żeń stwie,
że by być ra zem. Je den ksiądz opo wia dał, że kie dy pew na pa ra, je go zna -
jo mi, po bie ra li się, bał się o to mał żeń stwo, jak prze trwa. On był „ofia rą
lo su“. Tym cza sem ona oka za ła się bar dzo mą dra. Za wsze mó wi ła dzie -
ciom: „po dej mie my de cy zję jak wró ci ta ta“, „za py taj my ta tę co po wie?“.
Ona ni gdy nie by ła prze ciw ko oj cu. Bu duj cie fi gu rę oj ca dla dzie ci. Ona
od no si się rów nież do Bo ga Oj ca. Cho ciaż nie wszy scy zda je my so bie
z te go spra wę. 

Je rzy Ber liń ski
Przyj mu jąc dzie ci wy da wa ło nam się, że ma my wszel kie kom pe ten cje,

któ re nas do te go upo waż nia ją. By li śmy z 30-let ni sta żem mał żeń skim, wy -
cho wa li śmy gro mad kę dzie ci, zo sta li śmy dziad ka mi, w do mu by ło du żo
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miej sca. Są dzi li śmy, że przy ję te dzie ci, bę dą po dob ne do na szych dzie ci, i że
bę dą nam wdzięcz ne za to, że śmy je przy ję li. Po kil ku la tach uświa do mi li -
śmy so bie, że to my mu si my być im wdzięcz ni, że są z na mi. Przy ję te dzie -
ci na uczy ły nas, gdzie na sze re la cje mał żeń skie ku le ją i są wa dli we. Mu sie -
li śmy pod jąć bar dzo in ten syw ne szko le nie, a tak że głę bo kie wej rze nie w na -
sze ogra ni cze nia. Dba jąc o roz wój i po lep sze nie na szych re la cji mał żeń -
skich, mo gli śmy do pie ro wię cej dać na szym dzie ciom, le piej je zro zu mieć.
Mo gli śmy nie wi dzieć w nich na szych ogra ni czeń.. Rów no cze śnie zna jąc
wła sne ogra ni cze nia sta li śmy się bar dziej na sta wie ni, otwar ci na dzie ci. 

Ma ria Ber liń ska
Chcia łam się od nieść do te go, że dzie ci wszyst ko wi dzą. Mo że my na -

uczyć się w ro dzi nie chrze ści jań skiej, aby się nie kłó cić, a przede wszyst -
kim nie kłó cić się przy dzie ciach. Ale one i tak wi dzą, że coś jest nie tak,
że nie mo że my się do ga dać, nie umie my roz wią zy wać swo ich pro ble -
mów i że nie umie my ze so bą roz ma wiać. Nie ma roz wo ju bez kon flik -
tów za rów no mał żeń skich, jak i ro dzin nych. Kon flik ty są nie od łącz nym
ele men tem ży cia, chrze ści ja ni na też. Sztu ką jest roz wią zy wa nie kon flik -
tów, a nie ich uni ka nie. Dzie ci wi dzą, że ro dzi ce wo lą mil czeć na wie le
te ma tów. Nie jest waż ny po wód kon flik tu, waż ne jest je go roz wią za nie.
Dzie ci, któ re przy ję li śmy , zwe ry fi ko wa ły nas w trud ny i bo le sny spo sób.
Przy szły sa me tak cho re, za gu bio ne i po ka le czo ne, tak dys funk cyj ne, że
je dy nie wiel ka mi łość i zro zu mie nie mo gły im po móc. Wła sne dzie ci nas
nie zwe ry fi ku ją, bo rzad ko ma ją od wa gę po wie dzieć to, co po wie dzia ły
przy ję te dzie ci. To one nas zwe ry fi ko wa ły i za to je ste śmy Bo gu wdzięcz -
ni.

Jerzy Berliński
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Jesz cze jed na uwa ga co do roz wo dów i no wych związ ków. Każ dy z nas
wcho dzi w zwią zek mał żeń ski ze swo imi ogra ni cze nia mi. Pro blem tkwi
za wsze w nas, a nie w na szym mę żu, żo nie. Je śli swo je go pro ble mu nie
roz wią że my w tym związ ku, to każ dy na stęp ny jest ta kim sa mym związ -
kiem, po nie waż part ne ra wy bie ra na sza pod świa do mość na za sa dzie re la cji,
któ rych na uczy li śmy się w ro dzi nie. Ucie ka nie od mo je go pro ble mu w no -
wym związ ku nic nie da, bo pro blem tkwi w nas sa mych. Dla te go na le ży
się uczyć roz wią zy wa nia pro ble mów. 

Dys ku sja

ks. Adam Ze lga
Ja ko mło dy czło wiek, pra co wa łem w do mu dziec ka. By ło w nim 40

chłop ców, od 11 do 19 lat. Tra fił tam sied mio la tek. Dla te go dziec ka by ła
to strasz li wa tra ge dia (siu siał do łóż ka, cho dził po da chach, miał pro ble my
w szko le). Kie dy prze nie sio no go do ro dzi ny za stęp czej, do Ko ni na, zmie -
nił się o 180 stop ni. Za czął funk cjo no wać jak zwy czaj ny chło piec. Wszedł
w spo sób na tu ral ny w re la cje spo łecz ne, ro dzin ne, za czął do brze się uczyć.
Ja ko wy cho waw ca chcia łem go od wie dzić, jed nak nie miał na to ocho ty.
Nie chciał wra cać do cza sów z do mu dziec ka.

Ilu stra cją te go co mó wił Pan Grze gorz o fi gu rze oj ca jest Św. Jó zef.. To
nie wład ca ro dzi ny. Jest ta ka iko na, na któ rej Jó zef jest cał ko wi cie w cie niu
Ma ryi i Dzie ciąt ka. Ale jak się do brze przyj rzeć iko nie to wła śnie Św. Jó zef
pa nu je nad wszyst kim, jest tym, któ ry jest od po wie dzial ny. Jest to ka pi tal -
na iko na, czę sto ją kon tem plu ję. 

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
By li śmy kie dyś na wa ka cjach w Szym bar ku. Po zna li śmy tam mi łą ro -

dzi nę z 4 dzie ci. Za czę li śmy ze so bą ko re spon do wać. Kie dyś na pi sa li nam,
że spo dzie wa ją się pią te go dziec ka. Od pi sa li śmy, że się bar dzo cie szy my,
gra tu lu je my i za zdro ści my im. Wów czas na sza zna jo ma na pi sa ła, że je ste -
śmy je dy ny mi, któ rzy ucie szy li się z te go, że bę dą mie li pię cio ro dzie ci.
I bar dzo nam za to dzię ku je. Ta ka an ty wie lo dziet na by ła pre sja pro pa gan -
dy w PRL-u i w efek cie re ak cja śro do wi ska. 

Dru gie świa dec two na wią zu je do te go, że ro dzi ny ma łe wy cho wu ją dzie -
ci w ego izmie. My śmy chcie li mieć wię cej dzie ci, ma my dwo je. Są dzę, że
pod sta wo we zna cze nie ma otwar tość ro dzi ny na dzie ci. Do na sze go do mu
sta le przy cho dzi ło mnó stwo dzie ci. U nas w do mu za wsze ktoś był. Naj -
pierw by ła jed na nia nia, po tem dru ga. Jak koń czy ła się szko ła tzw. klu czo we
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dzie ci, któ re nie chcia ły wra cać do swo je go pu ste go do mu, przy cho dzi ły
z na szy mi dziew czyn ka mi do nas. U nas za wsze by ło coś do zje dze nia, by ło
we so ło. Na sze nia nie by ły sym pa tycz ne, nie sprze ci wia ły się te mu. Jest to
kwe stia otwar to ści. Je że li ro dzi na, któ ra ma ma ło dzie ci jest otwar ta na in ne
dzie ci, to wy cho wa nie mo że być bez ego izmu.

Trze ci przy kład, któ ry nam się zda rzył w ży ciu, to był chło piec z do mu
dziec ka. Zaj mo wa li śmy się z mo im mę żem po mo cą cha ry ta tyw ną w na szej
pa ra fii i po zna li śmy wte dy wy cho waw czy nię z do mu dziec ka, któ ra dzia ła -
ła ra zem z na mi. Kie dyś po wie dzia ła nam, że w do mu dziec ka jest chło piec,
do któ re go nikt nie przy cho dzi w nie dzie lę. Po tra fi ca łą nie dzie lę prze sie -
dzieć pod łóż kiem, że by nie wi dzieć, jak in ne dzie ci od cho dzą z cio cią, ma -
mą, bra tem. Chło piec ma 9 lat, jest zdol ny, uta len to wa ny, spryt ny i z do -
świad cze nia na szej roz mów czy ni wy ni ka ło, że je że li nie znaj dzie się nikt,
kto się nim za opie ku je, to on zej dzie na złe dro gi. Zna leź li śmy wte dy sa -
mot nych, star szych lu dzi, któ rzy chęt nie go bra li na nie dzie lę. Po kil ku ty -
go dniach za ob ser wo wa li śmy jed nak, że jak od pro wa dza ją chłop ca do do -
mu dziec ka nie idzie on z ni mi tyl ko wie le me trów przed ni mi. Wi dać by -
ło, że coś jest nie tak. Ten pan był nie ste ty ułom ny. Mo że chło pak wsty -
dził się ich.

Zda rzy ło się kie dyś, że ci pań stwo gdzieś wy jeż dża li i po pro si li nas,
aby śmy wzię li chłop ca na jed ną nie dzie lę. Przy szedł do nas i ca ły dzień nic
nie mó wił, tyl ko cho dził po miesz ka niu, a na sze dziew czyn ki za nim. Kie -
dy wie czo rem mie li śmy od pro wa dzić go do do mu dziec ka po wie dział
pierw sze zda nie: „ja nie chce tam przy cho dzić, ja chcę tu przy cho dzić”.
Ca ły na stęp ny ty dzień kłó ci li śmy się, bo dziew czyn ki go nie chcia ły, mój
mąż się bał. Ja jed na uwa ża łam, że sko ro nas wy brał to si ła wyż sza i nie
ma my co dys ku to wać. Po ty go dniu uzna li śmy, że bę dzie do nas przy cho -
dził na so bo ty i nie dzie le. Przez pierw szy rok by ła to ma ka bra. Oka za ło
się, że ten chło pie był już dwu krot nie przyj mo wa ny przez ro dzi ny do ad -
op cji i od rzu ca ny, od da wa ny do do mu dziec ka i on już nie wie rzył, że
znaj dzie się ktoś, kto weź mie go na za wsze, na do bre i na złe. My mó wi -
li śmy: Wal dek nie bój się, nie za leż nie od te go, co się bę dzie dzia ło, sko ro
tak po sta no wi li śmy nie od da my cie bie. Nie ad op to wa li śmy go, by li śmy
ro dzi ną za przy jaź nio ną. Prze szli śmy róż ne rze czy, o któ rych nie bę dę mó -
wi ła. Oczy wi ście by ły i kra dzie że i wię zie nie. Ca ły czas by li śmy przy nim.
Za wsze chcie li śmy, że by się uczył, że by skoń czył ja kąś szko łę. Do pie ro te -
raz, ja ko do ro sły czło wiek skoń czył tech ni kum, zro bił ma tu rę, za ło żył
swo je przed się bior stwo bu dow la ne, ku pił sa mo chód. Jest in nym czło wie -
kiem. Ca ły czas ma z na mi kon takt. Do dzi siaj nie umie ob ja wiać swo jej
sym pa tii, tym bar dziej jest wzru sza ją ce, gdy cza sem nam mó wi, że bar dzo
nas ko cha.
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Ja ro sław Dziu bich
Ja kie wa run ki praw ne obo wią zu ją w Pol sce, aby ad op to wać dzie ci, lub

być ro dzi ną za stęp czą?

Grze gorz Sty czek
Na sze do świad cze nie jest zwią za ne z ka to lic kim ośrod kiem ad op cyj -

nym (przy uli cy Gro chow skiej w War sza wie). Pa trzy się tam głów nie na
do bro dziec ka. Oczy wi ście pew ne kry te ria mu si ro dzi na speł niać, a więc
od po wied ni wiek, wa run ki ma te rial ne. Trze ba przed sta wić za świad cze nie
o nie ka ral no ści, o tym, że nie je ste śmy pa cjen ta mi po rad ni psy chia trycz nej
czy al ko ho lo wej. Przy ad op cji dzie ci star szych kry te rium wie ku nie jest
bra ne pod uwa gę. My za wsze wy stę po wa li śmy o nie mow lę ta. Do 35 lat jest
ta ka moż li wość. Nie co in ne czyn ni ki ana li zo wa ne są w przy pad ku ro dzin
ad op cyj nych, jak w przy pad ku ro dzin za stęp czych. 

Do ośrod ka ad op cyj ne go zgło si ła się eki pa fil mo wa, któ ra chcia ła zro bić
film o tym, jak ad op to wa ne dziec ko po szu ku je swo ich na tu ral nych ro dzi -
ców. Za py ta li śmy, czy nie ze chcie li by na krę cić fil mu o uda nych ad op cjach,
któ rych jest wie le. Uzna li, że to bę dzie nud ne i nikt te go nie ze chce oglą -
dać. Ład spo łecz ny nie jest me dial ny. 

W ży ciu do świad cza li śmy wie lo krot nie Bo żej opie ki, po cząw szy od dro -
bia zgów. Kie dy, ad op to wa li śmy pierw sze dziec ko, by ła u nas z wi zy tą pa ni
ku ra tor, aby oce nić na sze wa run ki do mo we. Wła śnie wte dy pod łą cza li nam
ka na li za cję. Za uwa ży ła, że trze ba o tym na pi sać, bo bę dzie to ar gu ment dla
są du. 

Grzegorz Styczek
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Jan Mo tel ski 
Nie kie dy koszt zdo by cia ko rzy ści ma te rial nych mo że być zbyt du ży dla

ro dzi ny. To by ło 20 lat te mu. Moi zna jo mi po je cha li na kon trakt za gra -
nicz ny. Dla ich 6-let nie go dziec ka był to ogrom ny stres. On chciał wra cać
do do mu, do ro dzin nej at mos fe ry, gdzie moż na li czyć na roz mo wę, na
wza jem ny kon takt. 

Grze gorz Sty czek
Na wią żę do wy po wie dzi Ja na Paw ła II do ty czą cej mo ral no ści. Czy stość

i dzie wic two. Uwa ża się, że jest to te mat, o któ rym moż na mó wić tyl ko
w ko ście le. Jed nak te mat ten do ty czy głów nie nas ro dzi ców. Mu si my sta le
do ra stać, że by po tra fić z dzieć mi roz ma wiać na te te ma ty i mó wić ję zy -
kiem, któ ry one ro zu mie ją. Trze ba po nad to wie dzieć kie dy za cząć dziec ko
uświa da miać. Z pierw szej mie siącz ki na szej naj star szej cór ki zro bi li śmy
świę to. Pod czas uro czy stej ko la cji, po wie dzie li śmy młod szym dzie ciom,
któ re nie wie le jesz cze ro zu mia ły, że dziś jest wiel kie świę to, po nie waż Pan
Bóg dał znać Agniesz ce, że mo że być kie dyś ma mą. Waż ne jest, aby wszyst -
kie spra wy wspól nie oma wiać po da jąc ar gu men ty. Kie dyś uwa ża li śmy, że
Agniesz ka nie po win na iść na kon cert, na któ ry chcia ła pójść z ko le żan ką.
Usie dli śmy do sto łu, że by wy ja śnić, dla cze go nie mo że my się na to zgo -
dzić. Po wie dzie li śmy jej, że nie od po wia da nam wul gar ny styl ży cia ja ki
pre zen tu je oso ba kon cer tu ją ca. Pod czas roz mo wy ca ły czas pod kre śla li -
śmy, jak bar dzo ko cha my na szą cór kę i chce my jej do bra. Na sze wy ja śnie -
nie po skut ko wa ło, cór ka przy ję ła je bez bun tu i nie po szła na kon cert. 

Ma ria Ber liń ska
Te mat ro dzin dys funk cyj nych jest zbyt rzad ko po ru sza ny. Jest to te mat

trud ny. Wy da je się, że wśród nas ka to li ków nie ma wła ści we go, otwar te go
sto sun ku do tych ro dzin. Ja ko ro dzi na za stęp cza ma my obo wią zek współ -
pra co wać z ty mi ro dzi na mi. Ro dzi ny za stęp cze nie za stą pią pier wot nej
wię zi dziec ka i mat ki. Jest to coś je dy ne go i nie po wta rzal ne go. Na wet je śli
w ta kiej ro dzi nie jest bar dzo źle. 

Dam przy kład pierw szej ro dzi ny, z któ rej przy szły do nas dzie ci. Ro dzi -
na ta jest na mar gi ne sie i jak jej za bie ra się dzie ci, to nikt ta kiej ro dzi nie już
nie po ma ga. Oj ciec wy cho wa ny w do mu dziec ka, ogra ni czo ny umy sło wo,
po dob nie kon ku bi na i tam ro dzą się ko lej ne dzie ci. Oj ciec nie pra cu je,
w do mu nę dza. Życz li wy sto su nek do ta kich ro dzin jest ko niecz ny. Dla na -
szych dzie ci do pie ro wi gi lia z ich na tu ral ny mi ro dzi ca mi jest praw dzi wą
wi gi lią . Po dwóch la tach oka zy wa nej im życz li wo ści zo ba czy li śmy zmia ny.
Za czę ło być w ich do mu czy sto, mi mo że ni gdy nie zwró ci łam uwa gi tej
ko bie cie. Po czte rech la tach (z na szą po mo cą) męż czy zna po raz pierw szy
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pod jął sta łą pra cę i co naj waż niej sze, utrzy mał ją. Te raz przy go to wu je się
do I Ko mu nii św. Bę dąc w do mu dziec ka za PRL-u nie był ani u Ko mu nii
św., ani u bierz mo wa nia. Chcąc wziąć ślub ko ściel ny z kon ku bi ną mu si
speł nić te wa run ki. Po za ślu bem pla no wa ny jest chrzest ich trój ki ma łych
dzie ci. Po ma ga my im w mia rę moż li wo ści. Ale pro ble my są: np. brak ła -
zien ki w ich do mu. Dzie ci, któ re są u nas i przy zwy cza iły się do no we go
stan dar du ży cia, czę sto są we wnętrz nie roz dar te. Chcia ły by pójść do ro dzi -
ców, ale pa nu ją ce tam wa run ki są dla nich moc no krę pu ją ce.

Mó wię o tym po to, że by po ka zać jak życz li wy sto su nek do tych ro dzin
mo że wpły nąć na ko rzyst ne u nich zmia ny. War to, że by śmy przy oka zji
Bo że go Na ro dze nia zwe ry fi ko wa li nasz sto su nek do tych ro dzin. Ła two
jest mó wić o nich źle i jest do te go wie le po wo dów. Gdy by dzie ci z ro dzi -
ny, któ rą po da łam ja ko przy kład, nie przy szły do nas po wie li ły by los swo -
ich ro dzi ców. Tak jest przez po ko le nia. Mło da ko bie ta, któ ra by ła u nas na
świę ta Bo że go Na ro dze nia, pierw szy raz w ży ciu wi dzia ła jak one wy glą da -
ją w nor mal nej ro dzi nie. W jej wspo mnie niach pi ja na mat ka wie czo rem
dzie li ła się z nią opłat kiem, po tem ra no i jesz cze z 5 ra zy w na stęp nych
dniach. I nic wię cej. 

Na le ża ło by pra gnąć, aby śmy w na szych ser cach i su mie niach zwe ry fi ko -
wa li nasz sto su nek do tzw. ro dzin pa to lo gicz nych. Jest u nas du żo opo rów,
ocen, kry ty ki i bra ku życz li wo ści. Pra gnę uczu lić wszyst kich nie tyl ko na te
dzie ci, ale i na ich ro dzi ców. Nie zda je my so bie spra wy jak my, na szym na -
sta wie niem, na szym nie wer bal nym prze ka zem, krzyw dzi my tych lu dzi, jak
ich od su wa my w co raz głęb szą prze paść. Oni bo ją się wyjść do spo łe czeń -
stwa, bo ją się ja kiej kol wiek zmia ny, bo zmia na łą czy się z we ry fi ka cją z na -
mi, z tą prze pa ścią, za któ rą my je ste śmy. Wi na czę sto le ży po na szej stro -
nie. My im da je my ta kie sy gna ły, że są do ni cze go, ni cze go nie po tra fią, na
nic nie za słu gu ją. Są na wet co raz bar dziej prze ko na ni, że to my ma my ra cję.

Gra ży na Ma tu siak 
Wy cho wu je my z mę żem czwo ro dzie ci. Kie dy po bie ra li śmy się jeź dzi -

li śmy na ro we rach i wy jeż dża li śmy na bie gów ki. Po tem wszy scy jeź dzi li -
śmy na ro we rach. Wy jeż dża li śmy do la su. Spę dza li śmy wa ka cje po za War -
sza wą, na wsi, u zna jo mych. Te krót sze i dłuż sze wy jaz dy by ły dla nas bar -
dzo waż ne. Łą czy ły ro dzi nę. Rów nież by ła za wsze u nas wspól na mo dli -
twa. Zmie nia ła się wraz ze wzro stem dzie ci. Mie li śmy w do mu ta ki ką cik
mo dli twy, do pó ki dzie ci nie da ły nam sy gna łu, że do ro sły i wo lą osob ną
mo dli twę. Ten czas wspól no ty, któ ra wy twa rza się tyl ko w mo dli twie,
otwie ra nie serc wspól nie przed Bo giem da wa ło nam po czu cie ła ski. Kie dy
dzie ci do ro sły czu łam, że one chcą in dy wi du al nie mo dlić się i że ma ją do
te go pra wo, że trze ba za cząć ina czej funk cjo no wać. 
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Ja ro sław Dziu bich 
Ja chcia łem zde men to wać po gląd, że ro dzi ny ma ło dziet ne wy cho wu ją

za wsze ego istycz nych lu dzi. Bę dąc je dy na kiem bra ku je mi wspól no ty ja ka
wy twa rza się w ro dzi nie wie lo dziet nej, ale nie mo gę na zwać się ego istą. Za -
le ży to od wy cho wa nia w ro dzi nie. Zi lu stru ję to przy kła dem. Kie dy by łem
kil ku let nim chłop cem, wy je cha łem z ro dzi ca mi do ro dzi ny i tam u są sia -
dów był po żar. Mo ja ma ma po bie gła w tłum ra tow ni ków i we szła do te go
pa lą ce go się do mu. Bar dzo się ba łem i my śla łem, że ma ma po win na być
przy mnie. Ale by ła to dla mnie nie za po mnia na na uka ko niecz no ści dzia -
łań spo łecz nych.

I dru ga spra wa. Uwa żam, że wzrost licz by dzie ci w do mach dziec ka wy -
ni ka z bra ku po mo cy ro dzi nom dys funk cyj nym. Ze sta ty styk wy ni ka, że
w do mach dziec ka wię cej jest dzie ci, któ re ma ją ro dzi ców. Po moc tym ro -
dzi nom spo wo do wa ła by moż li wość po wro tu tych dzie ci do ro dzin na tu -
ral nych.

Ma ria Ber liń ska
Pol ska ła mie wszel kie pra wa i wła sne usta wy za bie ra jąc dzie ci do pla có -

wek. Usta wa mó wi, że dziec ko moż na ode brać ro dzi nie po wy ko rzy sta niu
wszel kich form po mo cy: pe da go gicz nej, psy cho lo gicz nej i fi nan so wej. Za -
bie ra się dzie ci ro dzi nie bez uprzed niej po mo cy. To jest bez pra wie. Po moc
spo łecz na dzia ła uczu le nio wo, jak się coś dzie je (do ty czy to afer), to za raz
za bie ra się dzie ci. Ma ło te go, co raz czę ściej za bie ra się dzie ci z po wo du
ubó stwa. To jest nie do pusz czal ny błąd. Koszt utrzy ma nia dziec ka w pla -
ców ce wy no si 2-3 tys. zło tych. Gdy by 1 lub 1/5 tych pie nię dzy da no ro dzi -
nie, ona po ra dzi ła by so bie. Szcze gól nie bra ku je po mo cy pe da go gicz nej
i psy cho lo gicz nej. W wie lu wy pad kach ta ka po moc by ła by wy star cza ją ca.
Zmo ty wo wa nie męż czy zny do pra cy. Po moc w zna le zie niu pra cy. Z wła -
snej wo li on nie pój dzie do urzę du, gdzie bę dzie wy śmie wa ny i po ni żo ny.
Dla dziec ka le piej by ło by wy cho wy wać się we wła snym do mu niż w pla -
ców ce, gdzie nie ma moż li wo ści wy two rze nia się re la cji oso bo wych. W ta -
kich ro dzi nach, choć pa nu je szcze gól na at mos fe ra, ale dziec ko jest w sta nie
wie le zro zu mieć i wy ba czyć swo im ro dzi com. W 70% dzie ci w po praw cza -
kach to dzie ci z pla có wek, a nie z ro dzin dys funk cyj nych. Ro dzi ce mo ich
dzie ci też czę sto są po pla ców kach. Oni nie wie dzą jak żyć, bo nie otrzy ma li
żad nych wzor ców. W na szym ka to lic kim kra ju 20 tys. dzie ci jest w pal ców -
kach, Na za cho dzie nie ma już do mów dziec ka. W znacz nym stop niu my
po no si my za to od po wie dzial ność.
W od po wie dzi pa nu Ja ro sła wo wi na te mat wy cho wa nia ego istycz ne go
w ro dzi nach ma ło dziet nych - oczy wi ście nie jest to re gu łą. Zda rza się ta kie
wy cho wa nie rów nież w ro dzi nach wie lo dziet nych. 

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd  2009-01-08  14:16  Strona 78



79

Ja ro sław Dziu bich
Co spo wo do wa ło, że Pań stwo ma jąc już od cho wa ne swo je dzie ci po sta -

no wi li przy jąć dzie ci z ro dzin dys funk cyj nych? 

Je rzy Ber liń ski 
Po mysł opie ki nad dzieć mi zro dził się u mnie. Mam za so bą kil ku let ni

po byt w do mu dziec ka. Po nie waż mie li śmy du żą ro dzi nę, to wcze śniej nie
by ło ta kiej moż li wo ści, ale ca ły czas my śla łem o dzie ciach z do mu dziec ka.
Kie dy dom za czął się ro bić pu sty, po my śla łem, że to jest do bry mo ment,
że by pod jąć się ta kiej opie ki.

Ma ria Ber liń ska
Ten po mysł mę ża uwa żam za ob jaw ła ski od Bo ga. Kie dy wy bu do wa li -

śmy dom do szłam do wnio sku, że Pan Bóg cze goś od nas ocze ku je. Wte dy
nie my śla łam o opie ce nad dzieć mi. Ra czej o po mo cy star szym oso bom.
Na mó wio na przez mę ża za po zna wa łam się jed nak z pro ble mem i szko li -
łam się w tym za kre sie. Te raz po la tach my ślę, że to był ab so lut nie strzał
w "10". Im dłu żej zaj mu je my się dzieć mi, tym bar dziej je ste śmy prze ko na -
ni, że pod ję li śmy wła ści wą de cy zję. Mo je ko le żan ki, któ re też już od cho -
wa ły swo je dzie ci, pod ję ły na no wo pra cę. Tyl ko po co? Że by dzie ci mia ły
na stęp ne sa mo cho dy, że by mo gły wy mie niać me ble, wy jeż dżać za gra ni cę.
Wszyst kie pia stu ją kie row ni cze sta no wi ska i cięż ko pra cu ją. Tyl ko po co?
Za ro bić na urlo py na Ma jor ce lub na Wy spach Ka na ryj skich? Uwa żam, że
są rze czy bar dziej cen ne i da ją ce wię cej sa tys fak cji niż urlop, na wet w naj -
bar dziej atrak cyj nym miej scu świa ta, czy ko lej ny sa mo chód.

Ja dwi ga Je lo nek 
Ja kie są re la cje Pań stwa na tu ral nych dzie ci, z dzieć mi przy spo so bio ny -

mi?

Ma ria Ber liń ska
To nie jest ła twy pro blem. Ma my do ro słe dzie ci, więc to jest oczy wi ście

ła twiej. A po za tym one sa me ma ją sil ne spo łecz ne na sta wie nie. Cza sem za -
sta na wiam się, czy nie za wie le my ślą o in nych, a za ma ło o so bie.

Waż ne jest też, że by ad op to wać dzie ci młod sze od wła snych. Oczy wi ście
mu si być zgo da wła snych dzie ci. U nas więk szość dzie ci wy ra zi ła zgo dę.
Z tych, któ re by ły jesz cze w do mu, jed no wy ra zi ło zgo dę bez za strze żeń,
dru gie tro chę ba ło się, nie by ło pew ne. Po ro ku był kry zys. Dom był zde mo -
lo wa ny. Wcze śniej w do mu by ła ci sza, te raz by ły krzy ki, awan tu ry. Pierw szy
okres jest bar dzo trud ny. Przy cho dzą dzie ci, któ re nie ko rzy sta ły z żad nych
urzą dzeń, któ re nie wie dzą, że trze ba spu ścić wo dę w to a le cie, że nie na le ży

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd  2009-01-08  14:16  Strona 79



80

prze krę cać kur ków. Wszyst ko by ło po ury wa ne, znisz czo ne. Wy ni ka ło to
z te go, że one nie umia ły z ni cze go ko rzy stać. Trud no so bie wy obra zić prze -
paść, ja ka nas dzie li od te go dru gie go świa ta. Jed no z dzie ci kra dło. Mo je wła -
sne dzie ci mu sia ły za ro bić na swo je kie szon ko we, tam tym mia łam obo wią -
zek da wać kie szon ko we. Ta ka jest róż ni ca. Jed na z mo ich có rek chcia ła za -
mknąć swój po kój na klucz. Tłu ma czy łam, po cze kaj my jesz cze tro chę. „Ma -
mo ja nie mo gę ich po ko chać” - po wie dzia ła mi kie dyś cór ka. „Nie mu sisz
ich ko chać, nie mu sisz się na wet ob cią żać za to, że nie chcesz ich ko chać.
Masz je uzna wać, sza no wać, to le ro wać”. - od po wie dzia łam. 

Dziś po tych pa ru la tach spra wia mi ogrom ną ra dość jak wi dzę, że cór -
ka otwie ra się na przy ję te przez nas dzie ci, jak sta je się dla nich part ne rem,
przy ja cie lem i na wią zu je oso bi ste z ni mi re la cje. Po ra dzi ła so bie z ty mi
trud no ścia mi, któ re mia ła na po cząt ku. To by ło bar dzo trud ne. My ślę, że
pod sta wo we by ło dla niej na sze wspar cie, i świa do mość, że ona nie mu si
ich ko chać, że to my je wy cho wu je my. I że nie po trze bu je mieć po czu cia
wi ny. 

Ja dwi ga Je lo nek 
Py ta nie do Pa ni Ma rii: czy Pa ni ma wy kształ ce nie pe da go gicz ne?

Ma ria Ber liń ska
Tak, ale to o ni czym nie świad czy. Do pie ro przy ję te dzie ci zwe ry fi ko -

wa ły nas, po sta wi ły w ca łej praw dzie. To by ła wiel ka ła ska Bo ża. Wcze śniej
nie zda wa li śmy so bie spra wy jak je ste śmy ułom ni. Praw da by ła bo le sna, bo
mie li śmy wy so kie mnie ma nie o swo ich umie jęt no ściach. Dzie ci za da ją
wie le py tań, na któ re trud no zna leźć od po wiedź: „Dla cze go Pan Bóg jest

Maria Berlińska
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ta ki nie spra wie dli wy?“ „Dla cze go moi ro dzi ce nie mo gą być ta cy, jak cio -
cia i wu jek?“ „Dla cze go my nie ma my nor mal nych ro dzin?“ „Cio cia mó -
wi, że Pan Bóg nas ko cha, to dla cze go nas tak za ła twił?“ Są to py ta nia, na
któ re cią gle mu si my od po wia dać. 

Han na Rem ber to wicz
Jesz cze dwa sło wa do te go, co mó wi ła Pa ni Ma ria. Zo sta li śmy wy cho wa ni

w ro dzi nach, w któ rych na uczy li śmy się po słu gi wać kra nem, że by się nie
urwał i uwa ża my, że to nor mal ne, bo jak, mo że być ina czej. Ja ka bę dzie na sza
ro dzi na za le ży od na sze go wy cho wa nia. By łam wy cho wy wa na przez ro dzi -
ców, po tem mo je go mę ża, przez mo ją cór kę, a te raz je stem wy cho wy wa na
przez mo je go wnu ka. Do dzi siej sze go dnia, to ja kie nor my obo wią zy wa ły
w mo im do mu ro dzin nym jest dla mnie pod sta wą. Po pro stu na sią kłam ni mi.
Ta kim prze ka zem nie wer bal nym. Mó wi ła Pa ni, że dzie ci wszyst ko wi dzą: jak
się ro dzi ce kłó cą, jak się po tem go dzą i jak to ma być. Dla na szej cór ki, pod sta -
wo wą nor mą by ło to, co dzia ło się w na szej ro dzi nie. Nie mo że so bie na przy -
kład wy obra zić, że na imie ni ny dziec ka nie moż na za pro sić ca łej kla sy. W re -
zul ta cie na uro dzi nach mo je go wnu ka by ło 40-cio ro dzie ci. To jest ta nor ma.
U nas w do mu tak się ro bi ło, a te go się nie ro bi ło, za żad ne skar by. Dla cze go,
na wet nie do koń ca wia do mo. Jak by trze ba by ło wy tłu ma czyć, to był by kło pot.

Kie dyś czy ta łam dyk te ryj kę, opo wieść Żu ław skie go. Je go cór ka za pi sa ła
się do ZMP. W do mu za pa no wa ła głu cha ci sza i peł na dez apro ba ta. Na to -
miast bab cia by ła za chwy co na. Mó wi ła: „Mło dzież po win na mieć swo je
śro do wi sko, po win na ob ra cać się w gru pach ró wie śni czych. Nie ma in -
nych. Jest ZMP. Niech bę dzie ZMP. Bar dzo do brze“. Po czym był po chód
pierw szo -m aj owy, któ ry zdo pin go wał dziew czyn kę do uczest nic twa
w nim. Wy bie ra ła się na po chód w czer wo nym kra wa cie. Ro dzi na pa trzy ła
na to z praw dzi wym obrzy dze niem. Na to miast bab cia po wie dzia ła, że sta -
nie tam, gdzie ten po chód bę dzie szedł i bę dzie jej ma cha ła, więc dziew -
czyn ka by ła szczę śli wa. Po czym bab cia wró ci ła do do mu, dziew czyn ka tro -
chę póź niej. By ła za chwy co na, pew na, że bab cia bę dzie jej bi so wać, jak to
wszyst ko wspa nia le się od by ło. A bab cia po wie dzia ła: „Jesz cze dziś masz się
wy pi sać, dziś i ko niec“. „Bab ciu dla cze go?“ „Bo dziew czyn ki nie ma cha ją
rę ka mi“. „Ale dla cze go?" „Jak to dla cze go?“ Na to nie ma prze ko nu ją cej
od po wie dzi. Dziew czyn ki po win ny to wie dzieć, za nim za py ta ją dla cze go? 

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło 
Na wią zu jąc do te go o czym dzi siaj mó wi li śmy, Szko ła Wyż sza Przy mie -

rza Ro dzin, z du żą gru pą spe cja li stów i prak ty ków, przy go to wu je obec nie
pro gram Stu diów Po dy plo mo wych (i kur sów), któ re bę dą przy go to wy wa -
ły po ten cjal nych ro dzi ców ro dzin za stęp czych, jak i te oso by, któ re z ty mi
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ro dzi na mi bę dą współ pra co wa ły. Stu dia po dy plo mo we są dla lu dzi, któ rzy
ma ją stu dia wyż sze. Zaś dla tych osób, któ re nie ma ją stu diów, a chcą być
ro dzi ną za stęp czą mu si być kurs. O co tu cho dzi? Mo del an giel ski jest ta -
ki, że ro dzi ny za stęp cze są opła ca ne przez pań stwo. Ma ją po pro stu pen sję.
Jest to za wód. Za wód, do któ re go trze ba się przy go to wać. Oczy wi ście trze -
ba mieć pre dys po zy cje, to jest pod sta wo wy wa ru nek. Dru gi wa ru nek to
wy kształ ce nie. W za leż no ści od stop nia wy kształ ce nia jest in na pen sja. Im
wyż sze wy kształ ce nie tych ro dzi ców tym wyż sza pen sja. Sta ra my się o po -
dob ne pra wo w Pol sce, ale mu si my być do te go przy go to wa ni. 

Ma ria Ber liń ska
Tak jak zo sta ło po wie dzia ne trze ba kształ cić nie tyl ko ro dzi ny za stęp cze,

ale rów nież oso by, któ re bę dą w służ bach pu blicz nych pro wa dzi ły te ro dzi -
ny, czy li bę dą ko or dy na to ra mi ro dzin za stęp czych. Tej po mo cy jak do tych -
czas brak. Ro dzi ny ro dzin za stęp czych są cał ko wi cie osa mot nio ne. Dzie ci
przy cho dzą z róż ny mi dys funk cja mi. Nie ma osób w służ bach spo łecz -
nych, któ re mo gły by po móc. Nie ma na przy kład psy cho lo gów, któ rzy
wie dzą jak po móc dziec ku, któ re do świad czy ło prze mo cy. 

ks. Adam Ze lga
Pa ni Ma ria po wie dzia ła, że przy ję te dzie ci uświa do mi ły jej i jej mę żo wi

ja kie ma ją ogra ni cze nia. Nie lę kaj my się trud nych kon fron ta cji. Czę sto
praw dę o so bie po zna je my w kon fron ta cji z ty mi, któ rych nie lu bi my, lub
któ rzy nas nie lu bią i stwa rza ją nam pro ble my. Jest to wiel ka ła ska, wiel ki
skarb. 

Dru ga po ru szo na kwe stia to nor my wy no szo ne z do mu ro dzin ne go.
Ta kie war to ści, któ rych ni gdy nie zdra dzi my, bo one są tak na sze, że sta no -
wią o nas. To bar dzo waż ne, że by je so bie zwer ba li zo wać, bo wte dy bu dzi
się wdzięcz ność dla do mu ro dzin ne go.

Trze cia uwa ga do ty czy wi gi lii. Jest nie sa mo wi ta moc w tym, co dzie je
się w tym cza sie. W tym mo men cie do Pa na Bo ga idzie wiel ka na ro do wa
mo dli twa. W tym sa mym mo men cie skła da my so bie do bre ży cze nia, mó -
wi my so bie prze pra szam za ca ły mi nio ny rok. Jest w tym nie wia ry god na si -
ła me ta fi zycz na. Chciał bym pro sić, że by ście Pań stwo to orę dzie wie cze rzy
wi gi lij nej za nie śli tam, gdzie bę dzie cie i że by ście mie li świa do mość je go
ogrom nej mo cy. 

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

Jan Pa weł II. Je ste ście ucznia mi i świad ka mi Chry stu sa na uni wer sy te cie.
Prze sła nie Ja na Paw ła II do uczest ni ków VIII Mię dzy na ro do we go Fo rum
Mło dzie ży.

4. /.../ Niech okres stu diów uni wer sy tec kich bę dzie dla was wszyst kich
cza sem wiel kie go doj rze wa nia du cho we go i in te lek tu al ne go, któ re po -
głę bi wa szą oso bi stą re la cję z Chry stu sem. Lecz je śli wa sza wia ra to
zwy kłe przy wią za nie do tra dy cji, swo istych wzo rów uczu cio wo ści czy
ogól ni ko wej ide olo gii re li gij nej, na pew no nie zdo ła cie oprzeć się wpły -
wo wi śro do wi ska. Sta raj cie się za tem w peł ni za cho wać wa szą chrze ści -
jań ską toż sa mość i być moc no za ko rze nie ni we wspól no cie Ko ścio ła.
Niech wa szym po kar mem bę dzie wy trwa ła mo dli twa. Wy bie raj cie, o ile
to moż li we, do brych na uczy cie li aka de mic kich. Ży jąc w śro do wi skach,
któ re nie kie dy by wa ją trud ne, nie izo luj cie się, lecz uczest nicz cie ak -
tyw nie w dzia łal no ści sto wa rzy szeń, ru chów i wspól not ko ściel nych,
któ re są obec ne w śro do wi sku uni wer sy tec kim. Włą czaj cie się w ży cie
pa ra fii uni wer sy tec kich i ko rzy staj cie z po mo cy dusz pa sterstw aka de -
mic kich. 

Jan Pa weł II. Wy cho wa nie mło de go po ko le nia za da niem wszyst kich. 
3 VII 2004 - Do uczest ni ków eu ro pej skie go sym po zjum na te mat: 
„Wy zwa nia edu ka cji“

3. /.../ Wszy scy - ro dzi ce, na uczy cie le, wy cho waw cy, gru py dusz pa ster skie
– po win ni za an ga żo wać się we wspól ną pra cę na rzecz edu ka cji mło dzie ży.
Po win ni też pa mię tać, że to, cze go na ucza ją, mu si być po par te świa dec -
twem ich ży cia. Mło dzi są bo wiem wraż li wi na świa dec two da wa ne im
przez do ro słych, któ rzy są dla nich wzo rem. Ro dzi na na dal po zo sta je pod -
sta wo wym miej scem wy cho wa nia.

5. /.../ Wy cho wa nie mło dych lu dzi jest za da niem wszyst kich wspól not
chrze ści jań skich i ca łe go spo łe czeń stwa. Na szym obo wiąz kiem jest uka zać
im istot ne war to ści, aby by li od po wie dzial ni za sa mych sie bie i przy czy nia li
się do kształ to wa nia spo łe czeń stwa. 

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd  2009-01-08  14:16  Strona 84



85

Jan Pa weł II. Bądź cie Ko ścio łem. 6 wrze śnia 1993 - Kow no. Spo tka nie
z mło dzie żą na Sta dio nie Da riu sa i Gi re na sa

Na próż no szu ka szczę ścia ten, kto wpa tru jąc się w sa me go sie bie i słu -
cha jąc gło su fał szy wych pro ro ków, wcho dzi na dro gę kon su mi zmu, per -
mi sy wi zmu mo ral ne go, ego izmu kul ty wo wa ne go ja ko styl ży cia, obo jęt no -
ści re li gij nej. Na próż no szu ka szczę ścia i na ra ża się na wiel kie roz cza ro wa -
nie ten, kto ma na dzie ję zna leźć je w sek tach, któ re ma ni pu lu ją czło wie -
kiem, pro po nu jąc for my ezo te ry zmu i ma gii.

Trud no też nie do strzec za gro żeń, ja kie nie sie bez płod ny syn kre tyzm,
któ ry ak cep tu je tyl ko wy bra ne stro ny Ewan ge lii, po mi ja jąc in ne, a tak że to -
ta li zu ją ce ide olo gie, któ re rosz czą so bie pre ten sję do po sia da nia ca ło ścio wej
wi zji ży cia, a są po zba wio ne ko niecz ne go i zbaw cze go od nie sie nia do Bo -
ga i do Je go wiecz nej wo li.

Owo ce zbie ra ne z drzew, któ re ro sną na skra ju tych błęd nych ście żek,
ma ją gorz ki smak. U pod ło ża nie któ rych zja wisk wy stę pu ją cych współ cze -
śnie wśród mło dzie ży - jak han del i za ży wa nie nar ko ty ków, po szu ki wa nie
sztucz nych ra jów, han del sek sem i por no gra fią, prze moc i prze stęp czość
mło do cia nych, uro je nia ra si stow skie, sa mo bój stwa - kry je się głę bo ka
i alie nu ją ca pust ka, kry zys war to ści, któ ry w spo sób nie unik nio ny pro wa -
dzi do za gu bie nia mo ral ne go.

Któż mo że nadać sens ży ciu, je śli nie Ten, któ ry - ja ko je dy ny - po sia da
sło wa ży cia wiecz ne go (por. J 6, 68)? Któż le piej od Je zu sa, któ ry od dał ży -
cie za czło wie ka, mo że wska zać czło wie ko wi praw dzi wą dro gę do szczę ścia?
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Kon wer sa to rium XII (20. 01. 2007)

„Ja kie war to ści wy nie śli śmy z do mu ro dzin ne go?“

Pro wa dzą cy: ks.Adam Ze lga, pro boszcz pa ra fii bł. Ed mun da Bo ja now skie go,
wpo wa dze nie do dys ku sji: Pa weł A. Pio tro wicz (dzien ni karz ), Alek san der
Cie pie la (li ce ali sta), An na Cie pie la, Je rzy Gór ski, Zo fia Epsz te in, Fi lip 
Otma now ski i Łu kasz Pilch (stu den ci)

ks. Adam Ze lga 
Bar dzo cie szę się z te go spo tka nia, któ re bę dą pro wa dzić lu dzie mło dzi;

bę dzie my ich słu chać, a słu cha nie w re li gii ka to lic kiej, czy w cy wi li za cji ła -
ciń skiej jest bar dzo waż ne, czę sto pod kre śla ne; jest jed nym z pod sta wo -
wych zdań i za dań w Bi blii. Słu cha nie do ty czy rów nież dzie ci, na wet bar -
dzo ma lut kich. 

W cen trum kul tu ry eu ro pej skiej jest dziec ko, jest Żło bek Be tle jem ski.
Przy nio słem ze so bą pięk ną iko nę ze Świę tą Ro dzi ną, w któ rą czę sto się
wpa tru ję i od kry wam w niej sta le coś no we go. Przed sta wia ona nam wła -
śnie to cen trum ro dzin ne kul tu ry eu ro pej skiej, czy li Dziec ko i Ro dzi nę:
Ro dzi nę, któ ra spra wu je pie czę nad Dziec kiem. To czy się tu taj na tej iko -
nie nie ustan ny dia log: dia log mię dzy Mat ką i Sy nem, a tak że dia log mię dzy
Oj cem, czy li świę tym Jó ze fem, a tą Pa rą, któ ra jest mu po wie rzo na. Świę -
ty Jó zef jest w cie niu, a jed no cze śnie nad tą ca łą sy tu acją pa nu je. 

Za nim od dam głos mło dzie ży, po wiem, co ja sam wy nio słem z do mu
ro dzin ne go. Mój oj ciec był żoł nie rzem Ar mii Kra jo wej i uczył mnie pro -
ste go pa trio ty zmu. W tym zde rze niu z rze czy wi sto ścią ko mu ni stycz ną
uczył mnie praw dy hi sto rycz nej, prze ka zy wał mi to, cze go nie mo głem
prze czy tać w pod ręcz ni kach szkol nych lub książ kach, czy gdzie kol wiek
usły szeć. Oj ciec pro wa dzał mnie na Msze św. par ty zanc kie, któ re by ły od -
pra wia ne na Kie lec czyź nie i opo wia dał mi o le gen dar nych par ty zan tach
„Po nu rym” i „Sza rym”. Mo ja bar dzo emo cjo nal na mi łość do Oj czy zny
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wy ni ka ła z prze ka zu mo je go oj ca, któ ry był pro stym czło wie kiem; naj -
pierw utrzy my wał się z rol nic twa, a po tem był ma la rzem po ko jo wym.

Z do mu wy nio słem też re li gij ność. Mo ja ma ma by ła sie ro tą i bar dzo
kul ty wo wa ła zwy cza je re li gij ne i ro dzin ne, któ re łą czy ły, któ re two rzy ły
dom, któ re by ły bar dzo cie płe. Do dziś pa mię tam ca łą opra wę Wie cze rzy
wi gi lij nej łącz nie z po tra wa mi, ja kie wte dy by ły. W cza sie wi gi lii skła da li -
śmy so bie ży cze nia; by ły to trud ne ży cze nia. Nie by ły to ży cze nia szczę ścia,
zdro wia, tyl ko cze go ja so bie od cie bie ży czę. Ma ma mó wi ła mi wte dy „po -
praw tę trój kę“ al bo „nie za da waj się z tym ko le gą“ itp.

Czę sto roz ma wiam z mło dy mi ludź mi, któ rzy cza sem kon te stu ją au to -
ry tet do mu ro dzin ne go. Wte dy im mó wię „za sta nów się, co by z to bą by -
ło, gdy by za bra kło te go do mu ro dzin ne go, gdy by na gle prze stał ist nieć“.
A mo że w tym do mu jest coś ta kie go, nad czym war to się za sta no wić, co
war to po wie lić w przy szłym po ko le niu. 

Wra ca jąc do po cząt ku mo jej wy po wie dzi - bar dzo się cie szę, że mo że -
my dzi siaj słu chać mło dych i dzie lić się na wza jem wła sny mi prze my śle nia -
mi. 

Pa weł Pio tro wicz 
Jest mi bar dzo trud no mó wić na te mat war to ści, któ re wy nio słem z do -

mu ro dzin ne go, bo jesz cze nie prze sze dłem żad nej „pró by ognio wej“,
w któ rej spraw dził bym w prak ty ce to, co zo sta ło mi prze ka za ne w ro dzi nie.

Prowadzący Konwersatorium XII: 
od lewej Paweł Piotrowicz, Aleksander Ciepiela, Anna Ciepiela,

Zofia Epsztein, Jerzy Górski, Filip Otmanowski 
(z mikrofonem) i Łukasz Pilch
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Miesz kam wpraw dzie sam już od oko ło
pię ciu lat, jed nak nie mia łem jesz cze
w ży ciu kry zy sów, kie dy mógł bym
stwier dzić, że mam fun da men ty po -
zwa la ją ce mi prze zwy cię żyć te pro ble -
my. Mi mo bra ku tej „pró by ognio wej“,
po sta ram się okre ślić war to ści, któ re dał
mi mój dom ro dzin ny. 

Jed ną z nich by ła umie jęt ność
słu cha nia dru gie go czło wie ka, o czym
mó wił ksiądz Adam. Jak się gam pa mię -
cią do dzie ciń stwa i mło do ści - moi ro -
dzi ce za wsze mnie słu cha li. Za wsze
mia łem wra że nie, że ro dzi ce są dla
mnie part ne ra mi w roz mo wie i dzię ki
te mu, gdy ktoś ob cy przy cho dził do na -
sze go do mu, nie ukry wa łem się „za

spód ni cą ma my“. In ni lu dzie też by li dla mnie part ne ra mi w roz mo wie.
My ślę, że wy ni ka ło to z te go, że moi ro dzi ce nor mal nie ze mną roz ma wia -
li, py ta li cze go po trze bu ję, co my ślę, ja kie mam zda nie. Oczy wi ście nie
ozna cza to, że po zwa la li mi na wszyst ko. Osta tecz ne de cy zje i tak po dej -
mo wa li naj czę ściej sa mi.

In ną war to ścią by ła umie jęt ność pod su wa nia mi przez ro dzi ców rze czy,
któ re mo gły mnie za in te re so wać. Pa mię tam, że bę dąc ma łym chłop cem
czy ta łem ga ze ty. Roz kła da łem się na pod ło dze z wiel ki mi płach ta mi ga zet,
bo mia łem wte dy za ma ły roz staw ra mion, że by je sze ro ko otwo rzyć. Ro -
dzi ce wi dząc mo je za in te re so wa nie w tym kie run ku pro po no wa li od po -
wied nią pra sę i pa trzy li, czy mi się ona po do ba, czy nie. To sa mo do ty czy -
ło in nych mo ich za in te re so wań. To nie są kon kret ne war to ści, ła twe do na -
zwa nia, do prze ka za nia w roz mo wie, czy w na ucza niu. Prze ka zu je się je ży -
ciem. 

W ze szłym ty go dniu roz ma wia łem z mo ją ma mą o cza so pi sma pe da go -
gicz nych dla ro dzi ców. Przy zna ła mi się, że ni gdy nie przy szło jej do gło -
wy, by czy tać je i uczyć się z nich, jak po stę po wać z dzieć mi, bo wie dza ta
prze szła do niej od jej ro dzi ców. Wie dzia ła to, mi mo że nie pro wa dzi ła ja -
kichś dłu gich roz mów na ten te mat ze swo ją ma mą. Po pro stu by ło to
w ro dzi nie i wy ni ka ło z za cho wa nia i z sza cun ku do in nych lu dzi. Oczy wi -
ście bar dzo do brze, że są cza so pi sma, któ re po ka zu ją, jak wy cho wy wać
dzie ci, ale sa mo wy cho wa nie czę sto wy ni ka z or ga ni za cji ro dzi ny i z jej ży -
cia. Ży cia z po sza no wa niem god no ści dru gie go czło wie ka, rów nież dziec -
ka. 

Paweł Piotrowicz
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Alek san der Cie pie la
Mam 16 lat, więc nie bę dzie ła -

two mi mó wić o war to ściach wy nie -
sio nych z do mu, w któ rym jesz cze
miesz kam. My ślę, że bar dzo waż ne
jest, że by w do mu moż na by ło
o wszyst kim roz ma wiać, że by nie by ło
te ma tów „ta bu” i że by ro dzi ce spę dza li
z dzieć mi du żo cza su. Nie wy obra żam
so bie, jak wy glą da ło by mo je 
ży cie, gdy bym nie miał ro dzi ny, bo
war to ści, któ re „wy ssa łem z mle kiem
mat ki” są dla mnie oczy wi ste i te go nie
moż na się na uczyć. 

An na Cie pie la 
Olek jest mo im bra tem, więc mo -

gła bym po wie dzieć po dob nie. Jed ną
kwe stię chcę jed nak roz sze rzyć - do ty -
czą cą roz mów w ro dzi nie. Jest dla
mnie nie zwy kłe, że po tra fię siąść 
z ta tą i roz ma wiać z nim do trze ciej
nad ra nem o tym wszyst kim, o czym
nie mo gła bym roz ma wiać z ni kim 
in nym. Nie wy obra żam so bie zu peł -
nie, jak mo gła bym bez te go wspar cia
po ra dzić so bie z licz ny mi pro ble ma -
mi, któ re za wsze po ja wia ją się na 
na szej dro dze. Wie le te go, co wy no si
się z ro dzi ny, za uwa ża się do pie ro jak
gdy by „w pra niu”. Je śli bę dę kie dyś
mia ła swo ją ro dzi nę, to w kon fron ta -
cji z war to ścia mi ro dzin ny mi wy nie -
sio ny mi ze swo jej ro dzi ny przez mo je go mę ża bę dzie my się ście rać i bę dzie
wi dać, któ re war to ści prze ka zać da lej, a któ rych nie. Na ra zie jed nak trud -
no jest mi to oce nić, gdy je stem z ro dzi ca mi.

Anna Ciepiela

Aleksander Ciepiela
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Zo fia Epsz te in 
Dla mnie bar dzo waż ną rze czą, któ rej na uczy li mnie moi ro dzi ce, jest to

że by ce nić ro dzi nę. Po ka za li mi, czym po win na być ro dzi na i co się z nią
wią że, a więc szcze rość, roz mo wa, umie jęt ność wza jem ne go słu cha nia.
Ce nię part ner ski cha rak ter na szej ro dzi ny, w któ rej dzie ci sza nu ją ro dzi -
ców, a ro dzi ce sza nu ją dzie ci. Ro dzi ce trak tu ją nas po waż nie, za rów no
mnie, ma ją cą 22 la ta, jak i mo je go 9-let nie go bra ta. Je go też słu cha ją i li czą
się z je go zda niem. 

Waż nym za da niem ro dzi ny jest prze ka zy wa nie wia ry. War to ści wy no -
szo ne przez dzie ci z do mów ro dzin nych mu szą być pod par te wia rą. Ca ła
mo ja ro dzi na na le ży do spo łecz no ści neo ka te chu me nal nej, co umac nia
w nas war to ści wy no szo ne z do mu. 

Po dob nie jak moi przed mów cy miesz kam z ro dzi ca mi i my ślę, że wy -
mie nio ne war to ści na bio rą zna cze nia wte dy, gdy za ło żę swo ją wła sną ro -
dzi nę. Je stem pew na, że wte dy bę dę je prze ka zy wa ła mo im dzie ciom i bę -
dę im też mó wić, jak waż na jest ro dzi na. Zda ję so bie spra wę, jak wie le cech
ukształ to wa ło się u mnie dzię ki ro dzi nie, dzię ki mo im ro dzi com i oczy wi -
ście dzię ki wie rze.

Je rzy Gór ski
Po cho dzę z ro dzi ny wie lo dziet nej i wy -
nio słem z do mu prze ko na nie, że trze ba
trzy mać się ra zem, czy li że ro dzeń stwo
po win no się wspie rać, po nie waż to pro -
cen tu je w ży ciu. Dru ga bar dzo waż na za -
sa da, to ta, że trze ba szcze rze roz ma wiać
w ro dzi nie. Roz mo wa roz wią zu je bar dzo
wie le pro ble mów. Ro dzi na jest miej -
scem, któ re chro ni nas przed świa tem ze -
wnętrz nym i da je si łę. Mo że być schro -
nie niem, a rów no cze śnie ośrod kiem wy -
mia ny my śli. 

Fi lip Otma now ski 
Moi ro dzi ce bra li udział w kształ to wa niu mnie, ale rów nież du żo cza su

spę dza łem z mo imi dziad ka mi, któ rzy chcie li mi prze ka zać swo je do świad -
cze nie, war to ści i po glą dy na róż ne spra wy. Szcze gól ną uwa gę zwra ca li na
hi sto rię, abym wie dział, ja ka by ła hi sto ria Pol ski i jak Na ród wal czył o to,
że by Pol ska by ła wol na. Pra gnę li, abym za uwa żał, co się dzie je do oko ła,
pod cho dził do te go z od po wied nim dy stan sem i umiał wy cią gać od po -
wied nie wnio ski. Uczy li mnie tak że umie jęt no ści czer pa nia in for ma cji

Jerzy Górski
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z ze wnątrz, tak że z te go, co prze ka zu ją me -
dia.

Moi ro dzi ce ni gdy nie przy wią zy wa li wa -
gi do wia ry i do Ko ścio ła, na to miast dziad -
ko wie by li bar dzo wie rzą cy i tę wia rę pró bo -
wa li nam prze ka zy wać. 

Łu kasz Pilch
Po ru szę trud ny te mat dla mnie oraz dla czę ści spo łe czeń stwa. Oczy wi -

stą jest rze czą, że naj do god niej szym śro do wi skiem do wy cho wa nia czło -
wie ka jest wła sna ro dzi na. Nie kie dy jed nak ro dzi na jest nie wy dol na spo -
łecz nie i w wy cho wa niu dzie ci mu si być wy rę cza na przez in ne for my. Do
nich głów nie na le żą pla ców ki opie kuń czo -w ych owa wcze, po tocz nie okre -
śla ne ja ko do my dziec ka. Ogól ny ste reo typ tych ośrod ków jest ta ki, że są
one je dy nie prze cho wal nią mło dych lu dzi, a na wet wręcz wy lę gar nią
wszel kich ne ga tyw nych za cho wań spo łecz nych. 

Trze ba jed nak za zna czyć, że są miej sca, któ re w peł ni prze czą te mu ste -
reo ty po wi. Na przy kład, ta kim miej scem jest ro dzin ny dom za stęp czy dla
dzie ci pro wa dzo ny przez Fun da cję Po mo cy Mło dzie ży im. Ja na Paw ła II
w Ło pusz ce Ma łej. Je stem by łym pod opiecz nym te go do mu. Tra fi łem tam
wraz z ro dzeń stwem po nad 10 lat te mu i tam od by wa ło się na sze wy cho -
wa nie. Pa trząc na nie z per spek ty wy cza su wiem, że nie by ło ła twe. Uczo -
no nas nie tyl ko pod sta wo wych za sad współ ży cia z in ny mi ludź mi w spo -
łe czeń stwie, ale tak że sto sun ku do in nych. Oprócz te go ogrom ną ro lę od -
gry wa ła pra ca. Pa mię tam, że nie raz wy krę ca łem się od sprzą ta nia, przy go -
to wa nia po sił ków, od my cia na czyń i od pra cy po lu. Do pie ro dziś to ro zu -
miem i je stem wdzięcz ny, bo wiem, że so lid na i uczci wa pra ca po zwa la da -
le ko zajść. To pra ca uczy ła nas nie ła twe go ży cia, ale wy sił ku i wspi na nia się
co raz wy żej. Dom, w któ rym wy ro słem, dał mi też moż li wość re ali za cji
swo ich za mie rzeń na uko wych. To tam otrzy ma łem so lid ne pod sta wy mo -
ral ne, któ re po ma ga ją mi do dzi siaj w ży ciu pry wat nym i stu denc kim. Dziś

Filip Otmanowski

Łukasz Pilch
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nie je stem je dy ną oso bą, któ ra dzię ki de ter mi na cji i pró bom na ci sku ze
stro ny mo ich wy cho waw ców re ali zu je swo je ma rze nia i pla ny. Więk szość
mo ich przy ja ciół, wy cho wan ków tej pla ców ki, jest obec nie stu den ta mi
bądź przy go to wu je się do ma tu ry. Nie wsty dzę się te go, że je stem wy cho -
wan kiem tej pla ców ki, nie wsty dzę się mo ich naj bliż szych; sza nu ję wszyst -
kich i wiem, że ode mnie za le ży, jak po to czy się mo je ży cie. 

Dys ku sja

An drzej Do wgiał ło
Ja ko po ko le nie tych „mło dych ina czej“, po ko le nie dziad ków, zda je my

so bie dziś spra wę z te go, ile błę dów wy cho waw czych po peł nia li śmy w sto -
sun ku do na szych wła snych dzie ci. Jest to wiel ki cud, jak one po tra fi ły wy -
ro snąć mi mo te go. Tak jak w ho dow li po peł nia się błę dy ho dow la ne ty pu
nie wła ści wej die ty, hi gie ny itd., tak w tym przy pad ku by ło znacz nie wię cej
błę dów ty pu „dzia łań an ty wy cho waw czych“, a na sze dzie ci wy ro sły mi mo
to na po rząd nych lu dzi. Dla te go ma my wo bec nich wiel ką wdzięcz ność za
sko ry go wa nie tych błę dów. 

Ma ciej Dąb ski
Chcę do dać jesz cze je den ele ment, któ ry wią że się z po ru sza ny mi wcze -
śniej za gad nie nia mi, a mia no wi cie spę dza nie wol ne go cza su z dzieć mi,
w szcze gól no ści w cza sie wa ka cji. Ma ma wy jeż dża jąc z na mi w gó ry za -
szcze pi ła nam: bra tu, mnie i mo jej sio strze umi ło wa nie przy ro dy gór skiej;
cho dze nie szla ka mi, spę dza nie wie lu go dzin wśród przy ro dy, pi cie wo dy
ze stru mie nia, cho dze nie po la sach. To są rze czy, o któ rych bę dę pa mię tał
do koń ca ży cia, a któ re szcze gól nie kon kret nie wpły nę ły na mo ją ścież kę
za wo do wą. 

An drzej Sko czek
Cza sy, w ja kich ży łem w do mu ro dzin nym, by ły zu peł nie in ne niż

obec nie. Był to ko niec lat czter dzie stych, po tem la ta pięć dzie sią te i sześć -
dzie sią te. W owych la tach in ne war to ści by ły eks po no wa ne przez ofi cjal ne
wła dze pań stwo we, a zu peł nie in ne przed sta wia li nam na si ro dzi ce i dziad -
ko wie. Pa mię tam do sko na le po czu cie obo wiąz ko wo ści wpa ja ne mnie
i bra tu szcze gól nie przez oj ca. Nie by ły to sło wa, ale głów nie przy kład. Oj -
ciec pra co wał na ko lei i zaj mo wał do syć od po wie dzial ne sta no wi sko. Co -
dzien nie wi dzia łem, jak su mien nie sta rał się wy ko ny wać swo je obo wiąz ki
i spro stać wy ma ga niom. Nie raz ślę czał przy te le fo nie (a by ły to te le fo ny na

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd  2009-01-08  14:16  Strona 92



93

korb kę) do póź nej no cy, aby spraw dzić, czy wszyst ko jest w po rząd ku, czy
nie ma awa rii na to rach, któ re za gra ża ły by bez pie czeń stwu po cią gów. Tę
wiel ką obo wiąz ko wość oj ca prze ją łem w spo sób zu peł nie na tu ral ny. Mam
sa tys fak cję, że w cią gu 40 lat mo jej ak tyw no ści za wo do wej nie spóź ni łem
się do pra cy ani ra zu. Za wsze by łem kil ka na ście mi nut wcze śniej, za rów no
w pierw szych la tach pra cy w lecz ni cy, bo je stem le ka rzem we te ry na rii, jak
i póź niej, pra cu jąc na uko wo i w biu rze. Pa trząc na to wstecz je stem prze -
ko na ny, że tę obo wiąz ko wość wy nio słem z przy kła du wła sne go oj ca. 

Dru ga spra wa to po czu cie bez pie czeń stwa. Wspo mnia łem, że by ły to
trud ne cza sy, ale my w do mu czu li śmy się za wsze bez piecz nie. Wra ca jąc do
do mu ze szko ły mo głem mat ce po wie rzyć wszyst kie mo je szkol ne spra wy.
Je śli przy kła do wo ba łem się ja kiejś kla sów ki, to mó wi łem: „Ma mo, bo ję
się“ a na to ma ma: „Wy pi sać ci zwol nie nie, dziec ko?“. Ma ma mi ufa ła
i wie dzia ła, że nie nad uży ję jej za ufa nia. To wza jem ne po ro zu mie nie i za -
ufa nie mię dzy ro dzi ca mi i dzieć mi i dzieć mi mię dzy so bą (mia łem star sze -
go bra ta) stwa rza ło po czu cie bez pie czeń stwa w ca łej ro dzi nie.

Na stęp na spra wa to mi łość i wza jem ny sza cu nek. Nie zda rzy ło mi się
ni gdy przez wie le lat po by tu w do mu za uwa żyć, aby ro dzi ce się kłó ci li. By -
ły pro ble my, nie raz po waż ne i za pew ne by ły ja kieś sprzecz ki mię dzy ni mi,
ale te sprzecz ki nie by ły prze kła da ne na kon tak ty z na mi. To po stę po wa nie
prze nio słem na mo ją ro dzi nę, a naj więk szą na gro dą, ja ką zda rzy ło mi się
otrzy mać, był mo ment ślu bu mo jej cór ki w ko ście le Św. An ny, gdy gra tu -
lu jąc i skła da jąc jej ży cze nia usły sza łem: „Ta to, ja chcia ła bym, aby mo je ży -
cie ro dzin ne by ło ta kie jak wa sze“. Dla mnie i dla mo jej żo ny by ła to naj -
więk sza na gro da. Cho ciaż przy znam, że mię dzy na mi nie za wsze by ło do -
brze. By ły i kłót nie i nie sna ski, ale by ły one mię dzy na mi, na to miast nie
do ty ka ły ni gdy dziec ka. Cór ka wy cho wy wa ła się w po czu ciu peł ne go bez -
pie czeń stwa. 

Na za koń cze nie pra gnę po chwa lić mo je go przed mów cę Łu ka sza Pil cha.
W ze szłym ro ku w Pa ra fii Św. To ma sza Apo sto ła roz pro wa dza li śmy książ -
kę pt. „Od po wie dzi na trud ne py ta nia dzi siej sze go świa ta“ wy da ną w Szko -
le Wyż szej Przy mie rza Ro dzin. Mia ła nam po móc mło dzież ze Szko ły
Przy mie rza. Z trój ki umó wio nych stu den tów przy szedł tyl ko Łu kasz.
Przez kil ka dni roz pro wa dza nia książ ki on za wsze był, oka zał się obo wiąz -
ko wym i w peł ni od po wie dzial nym mło dzień cem. 

Sta ni slaw Kę dzia
Z mo je go do mu ro dzin ne go wy nio słem war tość, chy ba obec nie rzad ko

spo ty ka ną wśród mło dych lu dzi, sza cu nek dla cu dzej wła sno ści i cu dzej
pra cy. Wy cho wy wa łem się na wsi i ja ko ma ły chło pak, po dob nie jak moi
ró wie śni cy z są siedz twa, mu sia łem po ma gać ro dzi com i dziad kom w pro -
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wa dze niu go spo dar stwa. Na wsi nie ma też (a przy naj mniej nie by ło w mo -
ich cza sach) ano ni mo wo ści. Nie mo głem li czyć na to, że jak coś "prze skro -
bię" po za do mem, to nie doj dzie to do mo ich ro dzi ców. Mo je za cho wa nie
się pod czas za ba wy w ogro dzie u są sia da (na wet da le kie go) by ło tak sa mo
waż ne jak mo je za cho wa nie się w ro dzin nym do mu. 

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło 
Chcia ła bym omó wić trzy war to ści, któ re wy nio słam z mo je go do mu

ro dzin ne go. 
Otóż w mo jej ro dzi nie nie by ło ni gdy róż nic w trak to wa niu osób, z któ -

ry mi kon tak to wa li śmy się, nie za leż nie od po zy cji tych lu dzi, czy od zaj mo -
wa nych przez nich sta no wisk. Mój
oj ciec był praw ni kiem, pro fe so rem
na Uni wer sy te cie Wro cław skim.
Pa mię tam kie dyś w cza sie stu diów
mia łam coś za nieść mo je mu oj cu
na wy dział pra wa. Kie dy za mel do -
wa łam się por tier ce do ko go idę,
ona po wie dzia ła mi, że „Pa ni ta to
jest naj mil szym i naj wspa nial szym
z na szych pro fe so rów. On za wsze
jak przy cho dzi, to z na mi po ga da.
On wie wszyst ko, co jest z mo im
sy nem, co jest z mo ją cho rą 
có recz ką; o wszyst ko się wy py ta.
Na dru gi raz jak przyj dzie, to się
py ta, jak mie wa się mo ja cór ka. To
jest wspa nia ły czło wiek. Ma pa ni
wspa nia łe go ta tę“.

Dru ga war tość mo że dzi siaj wy da wać się ja kimś ana chro ni zmem.
W mo im do mu ro dzin nym nie by ło mo wy, aby któ ry kol wiek z pa nów, ani
mój oj ciec ani bra cia, mó wi li ja kieś "sło ne" dow ci py przy pa niach, czy li
przy mnie i przy mo jej mat ce. By ło to nie do po my śle nia. Gdy w cza sie
stu diów spo ty ka łam się z mo imi ko le ga mi i ko le żan ka mi, prze ży łam szok.
Oka za ło się, że war tość, któ rą wy nio słam z do mu, nie by ła wca le ta ka po -
wszech na.

Trze cia rzecz, o któ rej chcę po wie dzieć, o któ rej już mó wi ła Ania i in -
ne oso by, to umie jęt ność słu cha nia w do mu. Tę umie jęt ność miał szcze -
gól nie mój oj ciec. Nie wy obra żam so bie, że by mój oj ciec „cze goś z nas nie
wy cią gnął“ i że by nie otrzy mał wszyst kich in for ma cji od nas, na wet naj bar -
dziej oso bi stych; po tra fił to ro bić. To jest nie zły kła umie jęt ność. Gdy mój

Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
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star szy brat się że nił, w do mu mo jej bra to wej by ła zu peł nie in na tra dy cja,
gdzie na fo rum ro dzin nym nie roz ma wia ło się o spra wach oso bi stych, za -
rów no do ro słych, jak i dzie ci. Je że li dzie ci nie chcia ły mó wić, to ro dzi ce
z nich te go „nie wy cią ga li“. My na to miast by li śmy bar dzo ra dzi, że mo gli -
śmy mó wić o tym na sze mu oj cu. Na szczę ście w na stęp nym po ko le niu
mo ich bra tan ków prze wa żył mo del mo je go oj ca i mo je go bra ta i w ich do -
mach, o ile wiem, mó wi się o wszyst kim. 

Pa weł Pio tro wicz 
O jesz cze jed nej spra wie chciał bym wspo mnieć, któ ra by ła cha rak te ry -

stycz na dla mo jej ro dzi ny. Lo jal ność w ro dzi nie mię dzy ro dzi ca mi i dzieć -
mi. Mia łem za wsze pew ność, że moi ro dzi ce nie po wie dzą o mnie ni cze go
złe go, ani śmiesz ne go przy in nych lu dziach. Zda wa li so bie spra wę, że my
mo że my so bie te go nie ży czyć, al bo że mo wa o czyś mo że od nieść zły sku -
tek wy cho waw czy. Mia łem peł ne za ufa nie do mo ich ro dzi ców, któ rzy gdy
do wie dzie li się coś złe go o mnie, to skry ty ko wa li mnie, ale w czte ry oczy,
a nie na fo rum pu blicz nym. 

Wal de mar Kom pa ła
W mo im do mu ro dzin nym nie usły sza łem ni gdy prze kleń stwa. Ani oj -

ciec, ani ma ma, na wet gdy by li bar dzo zde ner wo wa ni, je że li na wet po nio -
sły ich emo cje, ni gdy nie prze kli na li; te raz się mó wi, że „w emo cjach po -
wie dzia łem to czy tam to“. U mo ich ro dzi ców ni gdy ta kich słów nie sły sza -
łem. My ślę, że dom ro dzin ny jest do brym miej scem do two rze nia kul tu ry
sło wa, z któ rą po tem wy cho dzi my na ze wnątrz; tak bę dzie my się wy sła -
wiać, jak się wy sła wia my w do mu. Wte dy nie bę dzie ucie ka nia mię dzy
swo ich, mię dzy ró wie śni ków, aby pusz czać „wią zan ki“, że by ko muś za im -
po no wać. Mój oj ciec im po no wał mi wła śnie tym, że ni gdy nie sły sza łem
u nie go ta kich słów. 

Po cho dzę ze Ślą ska i przy to czę na stę pu ją cy fakt ja ko aneg do tę. Otóż na
Ślą sku ży ją ta kie ro dzi ny na praw dę ślą skie, nie przy jezd ne i u nich nie uży -
wa ło się prze kleństw ogól nie zna nych w Pol sce nad Wi słą. Ta kim bar dzo
moc nym prze kleń stwem jest „pie ro nie“, a dla ko biet jest za re zer wo wa na
od mia na te go prze kleń stwa, a mia no wi cie „je ro nie“. Mój dzia dek, od któ -
re go też ni gdy nie usły sza łem żad ne go brzyd kie go sło wa, jak się już bar dzo
zde ner wo wał, to mó wił „pie ron sik“. Pa mię tam, że nas to z bra tem bar dzo
ba wi ło. Nie raz dzia dek bar dzo się z so bą mo co wał, ale ni gdy nie prze kro -
czył tej ba rie ry. Uwa żam, że w ro dzi nie waż ne jest, że by śmy ni gdy nie
prze kra cza li ta kich ba rier, któ rych prze kro cze nia sa mi ża ło wa li by śmy póź -
niej. Mam na dzie ję, że mo je dziec ko też nie usły szy ode mnie brzyd kich
słów. Uda wa ło mi się to ty le lat, więc są dzę, że i da lej też mi się uda. 
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An na Cie pie la
Chcia łam wspo mnieć jesz cze o for mie oka zy wa nia mi ło ści. Po za ję zy -

kiem ge stów i za cho wań jest bar dzo waż ne, szcze gól nie przy ma łych dzie -
ciach, nie szczę dzić im mó wie nia: „ko cham cię”, czy „bar dzo mi na to bie
za le ży”. Stwa rza to po czu cie bez pie czeń stwa i bu du je po czu cie wła snej
war to ści. Zwy czaj ten pa nu je u mnie w do mu i my ślę, że je śli stwo rzę wła -
sną ro dzi nę, to też tak bę dzie. 

ks. Adam Ze lga 
Chcia łem po ru szyć jesz cze jed ną spra wę - umie jęt ność prze pra sza nia.

Czy umie my to ro bić? Cza sa mi bar dzo głu pio sie bie „ra ni my” i mi mo, że
zda je my so bie spra wę z te go, że „zra ni li śmy” dru gą oso bę, bra ku je nam od -
wa gi, że by po wie dzieć „prze pra szam”. 

Po wiem wła sne świa dec two na ten te mat. Mam dwóch mi ni stran tów
bę dą cych ze mną od po cząt ku, od mo je go przyj ścia do pa ra fii; wte dy by li
to ma li chłop cy, te raz je den ro bi ma tu rę, a dru gi koń czy gim na zjum. Zda -
rzy ło się to przed pię cio ma la ty; wcze śniej zmarł ich ta ta i są tyl ko z ma -
mą. Przy szli na spo tka nie. Ja mó wię do nich: „co wy tu ro bi cie”, a oni
„przy szli śmy na spo tka nie”, a ja: „mie li ście przyjść ju tro, a nie dzi siaj”, na
to oni: „nam ma ma po wie dzia ła, że dzi siaj”, a ja zno wu: „bo wy je ste ście
ta kie ma min syn ki”. Nie zo sta li na Mszy św. i po szli do do mu, a mnie zro -
bi ło się wte dy strasz nie głu pio, bo po dzi wiam ich mat kę, jak wspa nia le
pro wa dzi tych chłop ców sa ma bez oj ca. Po za sta no wie niu się, wie czo rem
za dzwo ni łem do nich i py tam się mat ki: „czy są chłop cy”, a ona „są, przy -
szli i pła ka li, że ksiądz ich wy zwał od ma min syn ków”. „To niech pa ni po -
pro si do apa ra tu naj pierw star sze go, a po tem młod sze go” - po pro si łem.
Prze pro si łem ich przez te le fon, oni od ra zu się udo bru cha li, bo bar dzo by -
li za sko cze ni. Naj pierw by ło sły chać mru cze nie, a po tem: „pro szę księ dza,
nic się nie sta ło, ach, ro zu mie my”. Ty dzień póź niej przy szedł na zbiór kę
ten star szy chło piec i po wie dział: „Pro szę księ dza, mo że ja prze czy tam
dzi siaj Lek cję”, a dwa mie sią ce póź niej ten młod szy. Obec nie je den jest
lek to rem, a dru gi wier nym mi ni stran tem. To, że umia łem wte dy prze pro -
sić, uwa żam za mój naj więk szy suk ces pe da go gicz ny, mo że na wet w ca -
łym ży ciu.

Umie jęt ność po wie dze nia „prze pra szam” dru gie mu czło wie ko wi,
zwłasz cza młod sze mu, wte dy gdy czu ję, że nie wszyst ko by ło „fa ir” z mo -
jej stro ny, jest pięk ną i bar dzo wy cho waw czą lek cją po ko ry. 

Gra ży na Ma tu siak
Po wiem kil ka słów o mo jej ro dzi nie, z któ rą wią żę mo je dzie ciń stwo,

a nie o obec nej, zwią za nej z mę żem i czwór ką na szych dzie ci. 
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Mo je wspo mnie nia z mo je go do mu ro dzin ne go są bar dzo nie do bre,
a na wet bo le sne. Mo ja mat ka nie mia ła dla mnie żad nych po zy tyw nych
uczuć, a by ła na wet peł na ja kie goś okru cień stwa. Oj ciec ni gdy nie roz ma -

wiał ze mną. Na to miast po pię ciu la tach, gdy
uro dził się mój brat, roz kwi tła mi łość mat ki
do bra ta. Mój ból był jesz cze więk szy, gdyż
wi dzia łam tę mi łość i by ło mi z tym jesz cze
go rzej. Je że li sie dząc przy po sił ku chcia łam
się ode zwać i o coś za py tać, to oj ciec mój po -
tra fił po wie dzieć, że „jak pies je, to nie szcze -
ka“. Te wspo mnie nia by ły po pro stu po -
twor ne.

Du ży po zy tyw ny wpływ wy cho waw czy
na mnie mia ło śro do wi sko ro dzin ne oj ca
i ro dzi ny mo jej mat ki. Ca ła ro dzi na mo je go
oj ca by ła ro dzi ną kre so wą, wy wie zio ną

w cza sie woj ny gdzieś na Sy be rię. Skła da ła się
z sze ściu sy nów trzy ma ją cych się ra zem i prze trwa ła ca łą woj nę. Po woj -
nie spo ty ka li się ca ły mi ro dzi na mi na żni wach na Zie miach Od zy ska -
nych, gdzie dziad ko wie otrzy ma li zie mię. Tam mo głam ob ser wo wać ich
ży cie. By ła to wspa nia ła ro dzi na. Ci sy no wie, już z ro dzi na mi, kie dy zjeż -
dża li się na żni wa, cu dow nie po tra fi li ra zem spę dzać czas. Pa mię tam wie -
czo ry, kie dy ca łe ro dzi ny ra zem za sia da ły do ko la cji, czy też po ran ki
i wspól ne śnia da nia, kie dy bab cia pie kła bli ny. Oni wspa nia le się ro zu -
mie li, ba wi li się, wie czo ra mi śpie wa li pięk ne pie śni na wie le gło sów;
dzwo ni li dzwo necz ka mi i stwa rza li nie zwy kłą at mos fe rę.

Przez ca łą mo ją na ukę w szko le mia łam w dzien ni ku, w miej scu „za wód
oj ca“ - ta jem ni ca służ bo wa. To był mój do dat ko wy kosz mar; nie wie dzia -
łam wte dy, kim jest mój oj ciec. Wresz cie, gdy by łam do ra sta ją cą dziew czy -
ną, do wie dzia łam się, a wła ści wie wy tro pi łam, że mój oj ciec był ofi ce rem
SB. Ten mój kon flikt we wnętrz ny zwią za ny z tym, kim był mój oj ciec,
w okre sie mo ich stu diów, za cza sów „So li dar no ści“, kie dy wie lu wspa nia -
łych lu dzi, bo ha te rów sie dzia ło w wię zie niach i by ło wy kań cza nych przez
SB, był nie do wy trzy ma nia. 

Je śli się ma się ja kieś kosz mar ne do świad cze nia, to po ja wia się głód do -
bro ci, któ rej się szu ka. Mia łam to szczę ście, że znaj do wa łam wspa nia łych
lu dzi w szko le - na uczy cie li, z któ ry mi przy jaź ni łam się. Cho dzi łam do do -
bre go li ceum - do „Ba to re go“, za wsze by łam do brą, piąt ko wą uczen ni cą.
Nikt jed nak nie wie dział, ja kie jest mo je ży cie oso bi ste.

Na mój okres dzie cię cy, kie dy cho wa łam się na po dwór ku, du ży wpływ
mia ło spo tka nie z pew nym żoł nie rzem. Miesz ka li śmy w blo kach woj sko -

Grażyna Matusiak
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wych w po bli żu Ła zie nek. Ten żoł nierz w swo ich ko sza rach zor ga ni zo wał
ze spół dzie cię cy, dla któ re go wspa nia le grał na pia ni nie, kom po no wał
i ukła dał in sce ni za cje. Zgar nął gro mad kę tych po dwór ko wych dzie ci
i uczył ich śpie wu, in sce ni zo wa nia. Mię li śmy stro je i or ga ni zo wa li śmy
pięk ne wy stę py, z któ ry mi raz w mie sią cu jeź dzi li śmy au to ka rem do do -
mów dziec ka, do sa na to riów. Tam da wa li śmy przed sta wie nia dla dzie ci,
że by je roz we se lić. To by ło dla mnie bar dzo waż ne. Do tej po ry pa mię tam,
jak ze sce ny pa trzy łam na dzie ci, cza sem po pa rzo ne, w gip sie; chcia ło się
pła kać, a trze ba by ło się uśmie chać, tań czyć, roz śmie szać je i na praw dę nam
to wy cho dzi ło.

W okre sie stu diów ogrom ny wpływ wy war ło na mnie spo tka nie z oj -
cem du cho wym Se mi na rium War szaw skie go księ dzem Je rzym Cho wań -
cza kiem, któ ry był pro bosz czem w Ko ście le Św. Mi cha ła, a przez wie le lat
miał ka za nia w Ko ście le Św. Krzy ża. Spo tka nie z tym ka pła nem by ło dla
mnie prze ło mem du cho wym, a rów no cze śnie od na le zie niem praw dzi we -
go oj co stwa. Kon takt mój z oj cem Je rzym trwał do koń ca je go ży cia. 

Jo an na Per kow ska
Je stem tu taj chy ba naj młod szą oso bą, dla te go pro szę o wy ro zu mia -

łość. Czę sto prze wi jał się wcze śniej wą tek roz mo wy z ro dzi ca mi. Nie -
ste ty, ni gdy nie za zna łam te go w mo -
im do mu ro dzin nym, choć mam na -
dzie ję, że jesz cze kie dyś za znam. Za -
wsze sły sza łam od ro dzi ców: „Ko cha -
nie, w tym mo men cie nie mam cza su“
al bo „Po roz ma wia my o tym póź niej“
lub „Czy to na praw dę coś waż ne go?“.
Ale na szczę ście mam wspa nia łych
dziad ków, obec nych tu taj, któ rzy po -
świę ca ją mi du żo cza su i mo gę z ca łą
pew no ścią po wie dzieć, że to wspa nia li
lu dzie i tak na praw dę, to oni mnie
wy cho wy wa li. To oni na uczy li mnie
wie lu rze czy, zga ni li za in ne, a tak że
przy nich mo głam się wy po wie dzieć
i chcia ła bym im za to bar dzo po dzię -
ko wać.

Han na Rem ber to wicz
W wy cho wa niu ogrom nie waż ne są wzor ce sy tu acyj ne i oso bo we. 

Co to są wzor ce sy tu acyj ne? Są to wzo ry sy tu acji cha rak te ry stycz nych dla

Joasia Perkowska
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na szych do mów ro dzin nych:
roz ma wia my lub nie roz ma -
wia my. Cho dzi my wspól nie
w gó ry, lub nie wy cho dzi my
ni gdzie, na wet na spa cer. Czy -
ta my książ ki, czy ta my ga ze ty,
lub ich nie czy ta my. To są
wzor ce sy tu acyj ne, któ re do
koń ca ży cia dla nas bę dą pew ną
nor mą, pew nym punk tem od -
nie sie nia. Naj czę ściej po wta rza
się wzo ry wy nie sio ne z do mu -
moi ro dzi ce ro bi li tak, to i ja też
tak ro bię, choć zda rza się cza -
sem, że pa trząc z dy stan su,
świa do mie od cho dzi się od
tych wzo rów.

Dru ga rzecz waż na w wy cho wa niu to wzor ce oso bo we nie ko niecz nie
w ro dzi nie. Pa ni Ma tu siak po wo ły wa ła się na prze wod nic two du cho we ks.
Cho wań cza ka. Prze wod ni cy du cho wi są to lu dzie, któ rych spo ty ka my na
swej dro dze, któ rzy są dla nas waż ni i od któ rych czer pie my ca ły mi gar -
ścia mi. Mło dzież mó wi ła, że: „moi ro dzi ce to czy tam to…, i ja bym chcia -
ła w do mu tak sa mo“. Za kła da jąc no wą ro dzi nę wy ro śli śmy w ja kichś do -
mach i chce my to od two rzyć, a na si ro dzi ce też wy ro śli w ja kichś do mach
i też z nich czer pa li wzor ce. To się cią gnie przez po ko le nia i trze ba mieć
te go peł ną świa do mość. Z te go, jak my bę dzie my ży li, czer pać bę dą wzo -
ry na sze dzie ci, a na wet wnu ki. Tak na praw dę o tym, ja ka bę dzie na sza ro -
dzi na, mo ja wła sna ro dzi na, trze ba my śleć na wie le lat przed jej za ło że -
niem. 

ks. Adam Ze lga
Bar dzo dzię ku ję pa nu Wald ko wi (Wal de ma ro wi Kom pa le), któ ry za -

wsze przy jeż dża na na sze Kon wer sa to ria, że by ro bić zdję cia, któ re po tem
ozda bia ją na sze wspól nie two rzo ne książ ki. Dzię ku je my mu za je go wiel ką
obo wiąz ko wość. 

Koń cząc tę dys ku sję, to na sze spo tka nie, po wiem do tych, któ rzy jesz -
cze nie ma ją wła snych ro dzin, że kie dy je za ło żą i bę dą nie śli swo je dzie ci
do chrztu, to bę dą skła dać przy rze cze nie do ty czą ce wy cho wa nia dzie ci.
Naj lep szy mo del wy cho wa nia to wła sne do bre sło wo i do bry przy kład. Ży -
czę wam, że by ście umie li czer pać z bar dzo głę bo kiej mą dro ści Ko ścio ła,

Hanna Rembertowicz
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za war tej choć by w tej przy nie sio nej prze ze mnie iko nie, bo pro po zy cja
ewan ge licz na jest nie sły cha nie pięk na, choć rów nież wy ma ga ją ca. Te go
wam z ca łe go ser ca ży czę. Bar dzo dzię ku ję za wa sze świa dec twa, któ re by -
ły bar dzo pięk ne.

Spi sał z na gra nia Bo gu mił Chleb ny

Słuchacze Konwersatorium XII
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Prawda i kłamstwo 
w naszym życiu
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Cy ta ty

Jan Pa weł II. Bądź cie apo sto ła mi Praw dy, któ rą jest Chry stus (Msza św. na
bło niach Al l mend, 6 czerw ca 2004 - Ber no)

Cóż to jest praw da? Je zus po wie dział kie dyś: „Ja je stem dro gą i praw dą,
i ży ciem“ (J 14, 6). Wła ści wie sfor mu ło wa ne py ta nie nie brzmi za tem: „Co
to jest praw da?“, ale „Kto jest praw dą?“ Ta kie wła śnie py ta nie sta wia dzi -
siej szy czło wiek chrze ści ja nom trze cie go ty siąc le cia. Nie mo że my od ma -
wiać od po wie dzi, po nie waż już ją zna my! Praw dą jest Je zus Chry stus, któ -
ry przy szedł na świat, aby ob ja wić nam i ofia ro wać mi łość Oj ca. Je ste śmy
po wo ła ni, aby sło wem i ca łym ży ciem da wać świa dec two o tej praw dzie!

J. Sa lij, Po szu ki wa nia w wie rze. Kło po ty z praw do mów no ścią (frag men ty)

Czło wiek dla te go okła mu je dru gie go czło wie ka, że się go boi al bo chce
go wy ko rzy stać lub nim za ma ni pu lo wać. W tym jed nym kłam stwo jest nie -
omyl ne: za wsze sy gna li zu je ist nie nie mię dzy ludź mi ja kie goś stra chu lub
ja kiejś prze mo cy. Gdy by sto sun ki mię dzy na mi by ły ide al ne, w peł ni ludz -
kie, nie po ja wia ła by się w nas po ku sa mó wie nia nie praw dy. Praw do mów -
ność jest na tu ral nym owo cem za ufa nia i życz li wo ści mię dzy ludź mi. War -
to to so bie uświa do mić, je śli chce my na przy kład na uczyć praw do mów no -
ści na sze dzie ci. Gdzieś tu taj rów nież na le ży szu kać od po wie dzi na py ta nie,
drę czą ce wie lu ro dzi ców: dla cze go na sze dziec ko kła mie?

Ła two zro zu mieć, dla cze go do praw do mów no ści Pan Je zus wzy wał
z tym sa mym ra dy ka li zmem, co do mi ło ści wza jem nej: „Niech wa sza mo -
wa bę dzie: Tak, tak; nie, nie. A co nad to jest, od Złe go po cho dzi“ 
(Mt 5,37). 

Ist nie ją tyl ko dwie sy tu acje, w któ rych wol no mi po wie dzieć ma te rial ną
nie praw dę i nie jest to kłam stwem, po dob nie jak po ta jem ne za bra nie
w skraj nej po trze bie rze czy nie zbęd nej do ży cia nie jest kra dzie żą. 

Pierw sza z nich to sy tu acja, kie dy dla ochro ny ja kie goś do bra czu ję się
zmu szo ny się gnąć po kon wen cjo nal ny dwu znacz nik, o któ rym za rów no ja,
jak dru ga stro na wie my, że mo że on zna czyć coś in ne go, niż to wy ni ka ło -
by z uży tych słów. Kie dy na przy kład pi jak al bo czło wiek zna ny z te go, 
że nie lu bi zwra cać dłu gów, pro si mnie o po ży cze nie pie nię dzy, wol no mi
po wie dzieć: „Nie mam“. Ist nie je bo wiem spo łecz na kon wen cja, iż ta ka 
od po wiedź ozna cza, że al bo na praw dę nie mam tych pie nię dzy, al bo też nie
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chcę po ma gać ci w na by ciu wód ki lub bo ję się, iż pie nię dzy tych już bym
wię cej nie zo ba czył.

Dru ga sy tu acja, w któ rej wol no mi się gać po ma te rial ną nie praw dę, do -
ty czy obro ny przed agre sją, ja ka jest do ko ny wa na na mnie lub na kimś in -
nym. Jed nak na wet wów czas słusz niej jest nie kie dy trzy mać się po pro stu
praw do mów no ści. Rzecz ja sna, nie w sy tu acji, kie dy zło czyń cy ści ga ją
czło wie ka i py ta ją mnie, któ rę dy on ucie kał. 

Prowadzący Konwersatorium XIII: 
od lewej Maciej i Ewa Bednarkiewiczowie, Marian Wiśniewski 

oraz Tomasz Terlikowski
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Kon wer sa to rium XIII (17. 02. 2007)

„Praw da i kłam stwo w na szym ży ciu”

Pro wa dzą cy: ks. Adam Ze lga, pro boszcz pa ra fii im. bł. Ed mun da Bo ja now -
skie go, wpro wa dze nie do dys ku sji: mec. Ewa i Ma ciej Bed nar kie wi czo wie, 
dr To masz Ter li kow ski (dzien ni karz) i prof. dr hab. Ma rian Wi śniew ski

ks. Adam Ze lga 
Po zwo lę so bie za cząć od cy ta tu z Pi sma Świę te go. Je ste śmy w ra ju, czu -

je my się jak w ra ju, ale zgrze szy li śmy. „Pan Bóg za wo łał na męż czy znę i za -
py tał go: „Gdzie je steś?” On od po wie dział: „Usły sza łem Twój głos
w ogro dzie, prze stra szy łem się, bo je stem na gi, i ukry łem się”. Rzekł Bóg:
„Któż ci po wie dział, że je steś na gi? Czy mo że zja dłeś z drze wa, z któ re go
ci za ka za łem jeść?” Męż czy zna od po wie dział: „Nie wia sta, któ rą po sta wi łeś
przy mnie, da ła mi owoc z te go drze wa i zja dłem”. Wte dy Pan Bóg rzekł
do nie wia sty: „Dla cze go to uczy ni łaś?” Nie wia sta od po wie dzia ła: „Wąż
mnie zwiódł i zja dłam”. (Rdz 3.9-14).

Tak wy glą da opis grze chu pier wo rod ne go. Chciał bym sku pić się na tym
opi sie, po nie waż pierw sze roz dzia ły pierw szej księ gi Pi sma Świę te go
w głę bo ki spo sób po ka zu ją to, kim i ja ki jest czło wiek. Praw da jest ta ka, że
czło wiek jest isto tą słu cha ją cą, czło wiek słu cha Pa na Bo ga. To jest pierw -
szy wy miar czło wie czeń stwa. Po tem po ja wia się pierw szy dia log, pierw sza
roz mo wa. Adam jest za chwy co ny Ewą, ale - co cie ka we - nie ma tam w Pi -
śmie Świę tym nic o dia lo gu. Pierw szą roz mo wą, ja ką pro wa dzi czło wiek,
jest roz mo wa z sza ta nem. Roz po czy na z nim grę. To są dwa ar che ty py:
czło wiek słu cha ją cy Bo ga i czło wiek roz po czy na ją cy grę ze złem. Po tem
na stę pu je dru gi dia log. Roz mo wa czło wie ka z Bo giem, któ ra ma miej sce
po upad ku i klę sce czło wie ka. 

Wszy scy wie my z ka te chi zmu czy teo lo gii, że tu taj ini cja ty wa na le ży do
Pa na Bo ga. To bo że „Ada mie gdzie je steś?” jest od wiecz nym py ta niem, ja -
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kie Pan Bóg sta wia czło wie ko wi. Gdzie je steś? Gdzie się za gu bi łeś? Bóg
szu ka czło wie ka i od naj du je go osta tecz nie w Chry stu sie. Pierw szy czło -
wiek od po wia da tak jak każ dy z nas, pro wa dzi grę i mó wi “Ukry łem się“.
W czło wie ku za czy na się to czyć dia log su mie nia, któ ry cią gle ini cju je Pan
Bóg. Py ta czło wie ka: czy zła ma łeś to, cze go nie po wi nie neś zła mać. Wte dy
ujaw nia się dru gi me cha nizm. Pierw szy jest me cha ni zmem wy par cia się.
W dru gim przy pad ku za rów no Adam, jak i Ewa mó wią: „To nie ja“. Adam
mó wi „To ona za wi ni ła“, a ona mó wi: „To nie ja, to wąż mnie zwiódł“. To
jest dru gi me cha nizm, me cha nizm sa mo uspra wie dli wie nia. 

Wresz cie, na ko niec, teo lo gia mó wi o bło go sła wio nej wi nie. Po nie waż
czło wiek, któ ry mu si sam roz strzy gać, uzy sku je sa mo dziel ność, sta je się
kimś, kto de cy du je o so bie, o swo ich re la cjach z Bo giem, ze świa tem, ze
złem. On sam de cy du je, sta je się od po wie dzial ny, ale mu si być świa do my,
że po nie sie kon se kwen cje. Te by wa ją roz ma ite: kon se kwen cje każ de go zła,
w tym tak że i kłam stwa. Zło za wsze do nas w ja kiś spo sób wró ci. Je stem
o tym bar dzo głę bo ko prze ko na ny. Nie chcę tu taj po da wać przy kła dów
z wła sne go ży cie, nie ma prze cież jesz cze in sty tu cji pu blicz nej spo wie dzi.

Ma ciej Bed nar kie wicz
Ogrom nie się cie szę, że Ksiądz za czął od sce ny stwo rze nia, gdyż ja ko

praw nik i ad wo kat do strze gam w niej ob raz pierw sze go pro ce su. Uczest ni -
cy te go pro ce su, Adam i Ewa mó wią
praw dę, mi mo że przy słu gu je im ja ko
oskar żo nym pra wo nie udzie la nia od po -
wie dzi, uchy la nia się od od po wie dzi. Oni
mó wią praw dę, gdyż jesz cze nie zna ją po -
ję cia kłam stwa. Od po wia da ją wie dząc, że
na ru szy li nor mę praw ną, któ rą Bóg sfor -
mu ło wał bar dzo do kład nie. Po wie dział
o drze wie, po wie dział, że uprze dzał
i czło wiek wie dział, że nie wol no. Czy li
jest po sta wio ny za rzut, jest oso ba, któ ra
ten za rzut for mu łu je, jest za da ne py ta nie
i jest od po wiedź. Adam i Ewa mó wią
praw dę. 

Pierw szy raz czło wiek skła mał wte dy, kie dy Ka in po wie dział: „Nie je -
stem stró żem bra ta”. Wie dział, gdzie jest brat: wie dział, co się sta ło. To jest
pierw sze kłam stwo. Ca ły pro blem zja wia się do pie ro wte dy, kie dy ktoś 
za da je py ta nie. Kie dy nie ma py ta nia, to po ja wia się dy le mat, czy ist nie je
kłam stwo? Czy ist niej kłam stwo lub też praw da nie wy po wie dzia na, 
nie uzew nętrz nio na? Wy rzut su mie nia: czy to jest rów no znacz ne 

Maciej Bednarkiewicz
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z kłam stwem? Pro ce sów w Pi śmie Świę tym jest ogrom nie du żo, ja ko ludz -
kość róż nie się za cho wy wa li śmy. Cha rak te ry stycz ne jest jed nak to, że za -
wsze by ło za da ne py ta nie. Pro szę zwró cić uwa gę na nie zwy kle trud ne po -
stę po wa nie kar ne, ja kie mu zo stał pod da ny świę ty Piotr w mo men cie, kie -
dy kła mał mó wiąc: „Nie wiem, nie znam, nie by łem”. Świę ty Piotr - tak
in ter pre tu ję tekst świę te go Ja na - zna lazł się w trzech sy tu acjach, w któ rych
my znaj du je my się czę sto i któ ry mi „uspra wie dli wia my” kłam stwo. Pierw -
sza ma miej sce wów czas, kie dy wcho dząc na dzie dzi niec Piotr chciał być
z Mi strzem, kie dy chciał być bli sko Nie go, miał do bre in ten cje. Być mo że
chciał być po moc ny. Ma my tu do czy nie nia ze słyn ną w dzi siej szych cza -
sach, do pro wa dzo ną do per fek cji za sa dą, że cel uświę ca środ ki. Dru gie
kłam stwo, któ re od czy tu ję ja ko prze sła nie dla nas, to wów czas, kie dy był
ogień, kie dy by ło zim no, a Piotr stał przy ogniu i się grzał. Skła mał, aby za -
ła twić swo je spra wy by to we, co dzien ne. Ta kie kłam stwo jest spo ty ka ne
naj czę ściej, kie dy dla za bez pie cze nia sie bie, swo ich bli skich, dla zor ga ni zo -
wa nia swo je go by tu kła mie my, roz mi ja my się z praw dą. Trze cie kłam stwo
Pio tra by ło ze stra chu, skła mał, bo się bał. I kur za piał…Ozna cza to, że
żad ne z tych kłamstw nie zo sta ło uzna ne za uspra wie dli wio ne. I to dla nas
jest bar dzo waż na prze sła nie. 

Po pró bie wpro wa dze nia teo lo gicz ne go chcę po wie dzieć tro chę na te mat
mo jej pro fe sji i jak praw da i kłam stwo ma ją się w wy mia rze spra wie dli wo -
ści. Na po czą tek pew ne wspo mnie nie. Jesz cze ja ko mło dy ad wo kat, gdzieś
na pro win cji, bro ni łem w spra wie ja kiejś du żej bój ki. Sę dzia w pew nym
mo men cie przy wo łał wszyst kich świad ków i przez 15 mi nut tłu ma czył im,
dla cze go po win ni mó wić praw dę. Zro bił pięk ny wy kład, po czym po wie -
dział, że te raz wszy scy zło żą przy rze cze nie. Na ko niec jesz cze do dał - „te -
raz jest nie ste ty tyl ko przy rze cze nie, przed woj ną tu stał krzyż, a jak ktoś był
in ne go wy zna nia, to szli śmy wszy scy do cer kwi czy do boż ni cy, aby zło żyć
przy się gę. Do pie ro po zło że niu przy się gi świa dek wra cał do są du i skła dał
ze zna nia da lej”. Po tym wstę pie sę dzia roz po czął od bie ra nie ro ty przy rze -
cze nia. Rów no cze śnie wo dził wzro kiem po świad kach i pa trzył, jak kto stoi.
W pew nym mo men cie prze rwał i po wie dział: „Ko wal ski, no ga ze szpa ry”.
By łem prze ko na ny, że coś z pa nem sę dzią, star szym czło wie kiem, jest nie
po rząd ku. Na wet nie wła ści wie się za cho wa łem. Po ode bra niu przy się gi sę -
dzia za rzą dził prze rwę, po pro sił mnie do sie bie i udzie lił mi sto sow nej re -
pry men dy, po czym do dał: „U nas jest ta ki zwy czaj, że je śli ktoś trzy ma no -
gę „na szpa rze” to mo że kła mać. Przy się ga jest nie waż na”. Chciał bym, aby
ten przy kład uprzy tom nił nam wszyst kim, że lu dzie wie dzą, że po win ni
mó wić praw dę i ro bią róż ne rze czy, aby uspra wie dli wić swo je kłam stwo,
nie tyl ko od stro ny me ry to rycz nej, ale i na zwij my to - for mal nej. 

Te go cza su dzi siaj nie ma. To się skoń czy ło. A skoń czy ło się, bo przez

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd  2009-01-08  14:16  Strona 106



107

10 lat przed 1989 ro kiem w są dzie kła ma li śmy wszy scy, we wszyst kich pro -
ce sach po li tycz nych, z peł ną świa do mo ścią. 90% lu dzi mó wi ło nie praw dę,
w do brze po ję tym in te re sie oskar żo nych, pań stwa, ja ko do wód pro te stu,
wal ki z sys te mem, któ ry wy rzą dził nam wie le krzywd. 

W 1989 ro ku, mi mo ogrom ne go wy sił ku wszyst kich osób two rzą cych
wy miar spra wie dli wo ści, aby ja ko pod sta wę prze mian przy jąć edu ka cję
w praw dzie, co no we pań stwo zro bi ło? Zła go dzi ło sank cję kar ną za fał szy -
we ze zna nia. Za PRL-u gro zi ło za to pięć lat, te raz tyl ko trzy, a pro ce sów
w tej spra wie prak tycz nie nie ma. Póź niej wpro wa dzo no in sty tu cję świad -
ka ko ron ne go, któ ry jest nie wia ry god ny z te go choć by po wo du, że jest
stro ną w spra wie, nie jest świad kiem obiek tyw nym, jest sil nie oso bi ście za -
in te re so wa ny w skła da nym ze zna niu i w tym, że by te ze zna nia by ły ta kie,
aby pań stwo wy pła ci ło na gro dę ja ką ofe ru je za zło żo ne ze zna nie. 

W okre sie mię dzy wo jen nym był czas, kie dy sil nie wal czo no o to, aby
wy miar spra wie dli wo ści był opar ty na praw dzie oraz aby edu ko wa no
w praw dzie. Woj na jed nak stwo rzy ła swo je ra cje uspra wie dli wia ją ce kłam -
stwo, a wcze śniej, w okre sie za bo rów rów nież nie mie li śmy ta kie go prze -
ko na nia, że w każ dej sy tu acji mu si my po wie dzieć praw dę.

W mo im prze ko na niu tych ostat nich kil ka na ście lat wol no ści zo sta ło
zmar no wa ne, po nie waż nie ma żad ne go wy sił ku edu ka cyj ne go zmie rza ją -
ce go do te go, aby u lu dzi wy ra biać prze ko na nie, że po wie dze nie praw dy
jest rze czą naj waż niej szą. 

Sy tu acja, w któ rej czło wiek de cy du je się po wie dzieć nie praw dę, jest
rów nież pew ną od po wie dzią da ną Pa nu Bo gu. Nie wie rzę, aby lu dzie kła -
ma li bez świa do mo ści, bez wy rzu tów su mie nia. Jest to mo ment, w któ rym
spraw dza się wraż li wość na sze go su mie nia i ska la tej wraż li wo ści. 

Ewa Bed nar kie wicz
Nie zga dzam się z mo im mę żem, że nic się nie ro bi w kie run ku, aby

edu ko wać w praw dzie. Choć by na sze dzi siej sze spo tka nie o tym świad czy.
Je śli cho dzi o mój ko men tarz w spra wie, o któ rej dziś roz ma wia my, ja się
od nio sę do ka te chi zmu ko ścio ła ka to lic kie go i do za gad nie nia, czy na le ży
ujaw niać praw dę te mu, kto jej żą da - czy nie i w ja kich sy tu acjach. Ka te -
chizm ka to lic ki od sy ła nas w tej spra wie do za sa dy mi ło ści bra ter skiej i cno -
ty praw do mów no ści. Praw do mów ność po win na za cho wać zło ty śro dek
mię dzy tym, co trze ba wy ja wić ja ko praw dę, a tym co ze wzglę du na do bro
cza sem ogó łu, a cza sem po szcze gól nej oso by po win no być prze mil cza ne.
W na szym te raź niej szym ży ciu pu blicz nym za sa da zło te go środ ka jest dra -
stycz nie na ru sza na! Do ty czy to przede wszyst kim me diów, któ re nie tyl ko
czę sto fał szu ją fak ty, tak że czę sto nie bio rą od po wie dzial no ści za fał szy we
oskar że nia na ru sza jąc do bro osób pry wat nych.
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Ma rian Wi śniew ski
Pa rę lat te mu, gdy by łem dzie ka nem Wy dzia łu Na uk Eko no micz nych

Uni wer sy te tu War szaw skie go, za ini cjo wa łem ak cję "Ze ro to le ran cji dla
ścią ga nia". Zro bi li śmy to z peł nym prze ko na niem, że na le ży coś zmie nić na
na szym po dwór ku, gdzie oszu ki wa nie roz ra sta ło się i pa no szy ło.

Bę dę mó wił o oszu stwach w szko le wyż szej. Po mi nę tu spra wę dzia łal -
no ści na uko wej i pla gia tów. Ma my dwa prze ja wy oszustw: pierw szym są
ku po wa ne, czy też ścią ga ne pra ce, a za tem tzw. pla gia ty stu denc kie. Jest to

chy ba prze stęp stwo prze ciw do ku men -
tom. Mi mo że de kla ra tyw nie nie ma na to
przy zwo le nia, w rze czy wi sto ści ta kie
przy zwo le nie w śro do wi sku jest obec ne.
Isto tą pro ble mu jest jed nak dru gi ro dzaj
oszu stwa: ścią ga nie, to co dzien ne, na -
gmin ne kła ma nie, któ re we szło w na sze
oby cza je wła ści wie w ca łym sys te mie
edu ka cyj nym. Po nie waż my, w szko łach
wyż szych, je ste śmy na ostat nim, naj wyż -
szym pię trze edu ka cyj nym, to roz mia ry
te go spu sto sze nia naj wy raź niej są u nas
do strze gal ne. Na szą re flek sją bu dzą cą
prze ra że nie by ło stwier dze nie, że wła ści -
wie wszy scy to ak cep tu je my. 

Pa mię tam, by łem wów czas u fry zje ra i fry zjer ka, któ ra mnie strzy gła,
opo wia da ła swo jej ko le żan ce, jak jej syn zda wał ma tu rę z ma te ma ty ki. Za -
da nia by ły trud ne, ale już po go dzi nie na uczy cie le z ma te ma ty ki roz wią za li
je i wte dy ów ko mi tet ka nap ko wy mógł za cząć je roz da wać. Uświa do mi -
łem so bie wte dy, jak da le ko spra wy się po su nę ły w sto sun ku do cza sów
mo jej mło do ści. Wte dy co naj wy żej na uczy cie le nie do strze ga li, nie za uwa -
ża li, jed nak bar dzo jaw ne for my ścią ga nia czy po ma ga nia spo ty ka ły się
z ne ga tyw ną re ak cją. Nie wy obra żam so bie, aby sa mi na uczy cie le, na sa li
eg za mi na cyj nej roz wią zy wa li za da nia ma tu ral ne!!! Zro dzi ła mi się re flek -
sja: gdzie my je ste śmy i do kąd idzie my? Ja ka jest mi sja szko ły wyż szej? Je -
ste śmy przy zwy cza je ni do spro wa dza nia spraw do rze czy pro stych. Szko ła
wyż sza jest ta ką sta cją, gdzie się tan ku je wie dzę. Czy nie jest to jed nak zbyt
spłasz czo ny spo sób od czy ta nia zna cze nia sło wa „kształ ce nie“. Uwa żam, że
szko ła wyż sza jest miej scem, gdzie się kształ ci cha rak te ry, prze ka zu jąc wie -
dzę i je śli gdzieś na świe cie ce ni się dy plom okre ślo nej szko ły wyż szej, to
nie dla te go, że jest to gwa ran cja, że ktoś po tra fi cał ko wać, czy zna ileś tam
pa ra gra fów z ko dek sów, ale dla te go, że ten ktoś zo stał spraw dzo ny przez ja -
kąś in sty tu cję i zo stał pod da ny wie lo krot nym te stom. Oso ba, któ ra skoń -

Marian Wiśniewski
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czy ła stu dia wyż sze, to oso ba, któ ra zda ła na przy kład trzy dzie ści czte ry eg -
za mi ny. Jest to za tem ktoś, kto wy ko nał za da nie trud ne, wy ma ga ją ce in te -
li gen cji, ale i har tu du cha i na uczył się cze goś na okre ślo ny dzień i go dzi -
nę. Pra co daw com jest to nie zwy kle po trzeb ne. Czę sto pra co daw cy uwa ża -
ją, że my, na uczy cie le aka de mic cy nie je ste śmy w sta nie na uczyć stu den -
tów cze goś sen sow ne go. Te go co jest po trzeb ne w ich fir mie, ab sol wen ci
stu diów na uczą się w cią gu ro ku. Chcą mieć ko goś, o kim mo gą są dzić, że
jest do brym ma te ria łem na przy szłe go pra cow ni ka. 

Je że li szko ła wyż sza nie kształ ci cha rak te ru, je śli od pusz cza prze strze -
ga nie za sad uczci wo ści, to sprze nie wie rza się pod sta wo wej mi sji spo łecz -
nej, ja ką ma do wy ko na nia. Moż na spra wę spro wa dzić do ab sur du: gdy by -
śmy wy obra zi li so bie uni wer sy tet, któ ry uczy stu den tów książ ki te le fo -
nicz nej, to cią gle ten uni wer sy tet speł niał by po zy tyw ną ro lę spo łecz ną pod
wa run kiem, że rze tel nie sta wiał by wy ma ga nia i spraw dzał zna jo mość
prze wi dzia nej licz by stron i na zwisk, ja ka zo sta ła za pla no wa na na da ny ty -
dzień, se mestr itp. Je śli uni wer sy tet by te go nie ro bił, to wszyst ko się spro -
wa dza ło by się do te atru. Nie ste ty szkol nic two jest czę sto ta kim wiel kim
te atrem, gdzie wszy scy od gry wa my sztu kę, w któ rej to czy się gra po zo -
rów.

Ko lej na kwe stia, ja ka się po ja wi ła, kie dy roz po czy na li śmy ak cję, to
ugrun to wa ne w nas prze ko na nie, że wal ka ze ścią ga niem to wal ka ze ścią -
ga ją cy mi, czy li ze stu den ta mi, że to my, szko ła mu si my się oprzeć mło -
dzie ży, któ ra co raz jaw niej dep cze pew ne za sa dy. I wte dy oka za ło się, że to
nie jest praw da. Wi na jest co naj mniej rów no roz ło żo na. Naj więk szym
wro giem tej ak cji nie są stu den ci, ale na uczy cie le aka de mic cy. Bo wiem tym
ostat nim bar dzo od po wia da ten te atr, ten sys tem. Uda ją, że ich pro gram
jest bar dzo am bit ny, uda ją, że do brze uczą stu den tów, uda ją, że ma ją wy -
ma ga nia. Przy go to wu ją te ma ty i py ta nia eg za mi na cyj ne, ale ich nie eg ze -
kwu ją, nie spraw dza ją rze tel nie wie dzy. Nie ste ty wi na na uczy cie li, ze
wzglę du na ich doj rza łość i od po wie dzial ność mo ral ną, jest pierw szo pla -
no wa i naj waż niej sza. 

Na szą ak cję „Ze ro to le ran cji dla ścią ga nia“ stu den ci chęt nie za ak cep to -
wa li. Trze ba by ło wy raź nie okre ślić, co wol no na eg za mi nie, a cze go nie
wol no. Z tym nie by ło żad ne go kło po tu. Stu den ci na praw dę od czu wa li po -
trze bę, aby nie ścią gać. Cza sem zda rza ło się, że ktoś kto miał brzy twę na
gar dle i czuł, że sy tu acja jest kry tycz na, to pró bo wał mi mo wszyst ko ścią -
gać. Jed nak rze czy wi stym pro ble mem by li na uczy cie le. 

Ujaw ni ło się pa rę po staw. Pierw sza wy ra ża ła się zda niem: Je że li za ak -
cep tu ję ta ką ak cję, to tak jak bym do tej po ry to le ro wał ścią ga nie. A prze cież
to nie praw da, ja wal czę ze ścią ga niem. 
Kie dy py ta li śmy się, jak wal czy, jak wal czą, od po wia da no:
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— Jak zła pię ko goś na ścią ga niu, to bio rę do rę ki fla ma ster prze kre ślam to,
co na pi sał do tej po ry i mu si za czy nać od no wa.

—Wsta wiam dwó ję i wy rzu cam z sa li. 
Czy to nie jest tak, że wpro wa dza my sys tem ka ra nia jak dla zło dziei. Za -

bie ra my im po ło wę te go, co ukra dli, lub za bie ra my im wszyst ko, ale pusz -
cza my wol no. Ta ki sys tem ka ra nia, we dług mnie, za chę ca tyl ko do prze -
stęp stwa. Prze cież na ścią ga niu nic nie moż na stra cić w in sty tu cji, któ ra tak
pod cho dzi do ścią ga ją cych. 

Dru ga po sta wa brzmi: Ja je stem uczo nym, a nie po li cjan tem, nie wy ma -
gaj cie ode mnie, pro fe so ra, któ ry ma pi sać książ ki, że bym cho dził, śle dził,
ści gał. 

Do świad czo ny na uczy ciel wi dzi jed nak ścią ga ją ce go na ki lo metr. Je śli
go nie ła pie, to tyl ko dla te go, że w ja kiś spo sób chce to to le ro wać. 

Mó wi li śmy: „Je steś pro fe so rem, je steś uczo nym, ale nie speł niasz pro -
fe sjo nal nych kwa li fi ka cji, aby być dy dak ty kiem. To bo wiem na le ży do ze -
spo łu cech pro fe sjo nal nych. Mu sisz pil no wać, mu si ci to prze szka dzać.
Mu sisz cza sa mi wejść w sy tu ację kon flik to wą z kimś, o kim są dzisz, że za -
cho wu je się nie wła ści wie na eg za mi nie, bo ina czej nie na da jesz się do te go
aby uczyć w szko le wyż szej“. Ta kie by ły prze słan ki za ini cjo wa nia ak cji na
Wy dzia le Eko no mii. Uwa ża li śmy, że uczci wość eg za mi na cyj na jest ele -
men tem sze rzej poj mo wa nej ogól nej uczci wo ści, któ ra jest nie zbęd na
wszę dzie. Są jed nak pew ne za wo dy, w któ rych uczci wość ma ro lę pierw -
szo pla no wą. Eko no mi sta to jest ktoś, kto zaj mu je się pie niędz mi po wie rzo -
ny mi mu przez in nych i nie moż na to le ro wać nie uczci wo ści w szko le, któ -
ra kształ ci eko no mi stów. Tak sa mo jest z praw ni ka mi. 

Skie ro wa li śmy kil ka osób do dys cy pli nar ne go uka ra nia za przy ła pa nie
na ścią ga niu. By ło to ewe ne men tem na Uni wer sy te cie, ni gdy te go do tych -
czas nie ro bio no. Mu szę przy znać, że w pew nym sen sie by łem zbu do wa -
ny po sta wą stu den tów przy ła pa nych na ścią ga niu. Przy cho dzi li i wy ra ża li
skru chę, ża ło wa li, że to zro bi li, obie cy wa li, że te go już wię cej nie bę dą ro -
bić. Rów no cze śnie wi dzia łem re ak cję ko mi sji dys cy pli nar nej, któ ra nie ak -
cep to wa ła sy tu acji, że za ta kie bzdur ne rze czy jak ścią ga nie czy po sia da nie
ścią gaw ki pod ław ką na le ży wy mie rzać ka rę. To ko mi sja za da wa ła py ta nia:
czy ścią gaw ka by ła przy dat na na eg za mi nie, czy da ło się ją od czy tać? Wi dać
by ło, że chce po móc stu den tom, a nie ich uka rać. Jed nak stu den ci przy zna -
wa li, że ścią gaw ka mo gła mi po móc i po tra fi li ją od czy tać. Zaj mo wa li god -
ną po sta wę oso by, któ ra chce się zmie rzyć z pro ble mem, w ja kim się zna -
la zła. Ak cep to wa li re gu ły, ale przy zna wa li, że to ną cy brzy twy się chwy ta
i zro bi li to, co zro bi li. 

Uwa żam, że lu dzie są z na tu ry na kie ro wa ni na do bro, lecz mu si my so -
bie zda wać spra wę, że trud no jest cza sem je re ali zo wać, je śli nie wspie ra ją
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te go in sty tu cje. W la tach osiem dzie sią tych, też i wcze śniej, w ka no nie po -
rząd ne go czło wie ka mie ści ło się kłam stwo w do brej wie rze. Jest to wspa -
nia ły przy kład, że za sa dy gło szo ne przez in sty tu cje mo gą roz mi jać się z po -
czu ciem spo łecz nym. Po dob nie w szko le wyż szej nie ła two jest być uczci -
wym „pod prąd“. Je śli ko le ga pro si mnie o ścią gaw kę, to trud no mi spro -
stać tej sy tu acji, je śli nie stoi za mną wy raź ny ko deks po stę po wa nia in sty -
tu cji, któ ra mnie wspie ra. Jest nie zwy kle waż ne, aby te re la cje od by wa ły się
na po zio mie in sty tu cjo nal nym. 

To masz Ter li kow ski
Za cznę od re flek sji, że w dzien ni kar stwie, gdy oma wia się ga tun ki pra -

so we, to nie mó wi się o ka te go rii praw dy. Mó wi się o ka te go rii obiek tyw -
no ści, choć każ dy dzien ni karz wie, że na wet in for ma cja nie mo że być
obiek tyw na lub nie obiek tyw na. Każ da jest su biek tyw na. Tyl ko fak ty mo gą
być obiek tyw ne. Mó wi się zaś o stwa rza niu wra że nia obiek tyw no ści. In for -
ma cja ma stwa rzać wra że nie obiek tyw no ści i to sfor mu ło wa nie jest już na -
wet w pod ręcz ni kach dzien ni kar stwa. 

W czwar tek by łem w Kra ko wie. Od by wa ła się tam pro mo cja książ ki
wy da nej wspól nie przez PAT i IPN, książ ki po świę co nej współ pra cy nie -

któ rych du chow nych z bez pie ką. Książ -
ka jest bar dzo cie ka wa, bar dzo in te re su -
ją ca, ale nie to jest isto tą. Naj go ręt szy
spór wy wo ła ła po stać księ dza Mie czy sła -
wa Ma liń skie go, któ ry zo stał tam opi sa -
ny przez dra Mar ka La so tę bar dzo szcze -
gó ło wo, spo koj nie, na pod sta wie do ku -
men tów i bez żad nych ko men ta rzy. 
Na tych miast na sa li ujaw ni ły się dwa
obo zy. Jed ni mó wi li: „No tak, zdraj ca, 
Ju dasz, czło wiek bez su mie nia i ho no -
ru!“, dru dzy na to miast mó wi li: „To
wszyst ko jest nie praw da, bo to jest świę -
ty czło wiek!“ Na tych miast po ja wi li się
też lu dzi, któ rzy py ta li o to, któ ry z tych
ob ra zów jest praw dzi wy. Czy ksiądz
Ma liń ski ten wiel ki przy ja ciel Pa pie ża,
czło wiek, któ ry na pi sał bar dzo wie le

ksią żek, któ re po mo gły lu dziom się na wró cić, któ re spra wi ły, że lu dzie
się na wró ci li, czy mo że jest to wie lo let ni współ pra cow nik bez pie ki, 
któ ry do no sił na Woj ty łę, do no sił na Wy szyń skie go i swo ich ko le gów 
ku ria li stów? My śmy do kład nie ten sam spek takl, tyl ko już w me diach 

Tomasz Terlikowski
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ob ser wo wa li przy oka zji ks. prof. Mi cha ła Czaj kow skie go. Wra ca ło nie -
usta ją co py ta nie: czy ks. Czaj kow ski jest czło wie kiem bar dzo za słu żo nym
dla dia lo gu pol sko -ż ydo wski ego, wy bit nym bi bli stą i czło wie kiem, któ ry
po tra fił w środ ku no cy przyj mo wać lu dzi, aby po móc im w za ła twie niu
pew nych spraw dusz pa ster skich, czy też jest zdraj cą, Ju da szem, ka pu -
siem? Ta ki sam pro blem mo że my zo ba czyć przy oka zji afe ry z ostat nich
dni. Zo stał oskar żo ny le karz, do kład nie nie wie my, co z te go jest praw dą.
Praw do po dob nie praw dą jest ko rup cja. Nie wie my, czy za bił, czy nie za -
bił. Nie mnie w tej chwi li są dzić. Przy tej sy tu acji też po ja wi ły się dwa
ob ra zy. Szpi tal ni ka pe la ni mó wi li: ło buz, łotr, ale je den z ka pe la nów, któ -
ry ra zem z nim pra co wał w szpi ta lu MSWiA, mó wił: „Czło wiek bar dzo
otwar ty na re li gię, z któ re go twa rzy pro mie nio wa ło do bro". Któ ry ob raz
jest praw dzi wy? To jest py ta nie, któ ry w tej sy tu acji po wi nien za da wać
so bie każ dy dzien ni karz. Nie ste ty dzien ni ka rze czę sto hoł du ją sta re mu
dzien ni kar skie mu ha słu: nie znam się na ni czym, więc mó wię o wszyst -
kim. My ślę tu o in ter pre ta cji wy po wie dzi mi ni stra o dok to rze G. By ła
w niej mo wa, że za cho dzi po dej rze nie, że do ko na no mor der stwa. Jed nak
wszyst kie ser wi sy in for ma cyj ne mó wi ły o tym, że jest mor der stwo, nie
by ło już te go uwa run ko wa nia. To jest ty po we za cho wa nie dzien ni ka rza.
Bar dzo wie lu lu dzi, czy tel ni ków ga zet, za da je so bie od ra zu py ta nie, któ -
ry z tych ob ra zów jest praw dzi wy, oraz któ ry ma być mój. Oczy wi ście
przy tej oka zji po ja wia ją się za raz wy znaw cy jed nej teo rii lub dru giej.

Ob ser wo wa łem, jak przy oka zji pro mo cji książ ki do dra Mar ka La so ty
pod cho dzi li lu dzie i mó wi li, że jest to nie praw da, co Pan na pi sał - „Ale dla -
cze go Pan tak uwa ża? - Bo to nie mo że być praw da!“ Ja sam nie wi dzia łem
tych do ku men tów, więc nie wiem, co jest praw dą, a co nie, ale od no szę
wra że nie, że nie do strze ga my an tro po lo gicz nej za sa dy, któ rą daw no te mu
sfor mu ło wał Mar cin Lu ter, mó wiąc, że czło wiek jest jed no cze śnie świę -
tym i grzesz ni kiem: si mul iu stus et pec ca tor. Nam dzien ni ka rzom jest bar -
dzo trud no do strzec tę rze czy wi stość, że w czło wie ku, któ ry był zdraj cą,
być mo że jest obec ny rów nież wy miar świę to ści, choć z in nej per spek ty wy. 

I to jest pierw sza re flek sja zwią za na z dys ku to wa ną dziś kwe stią. Dru ga
jest trud niej sza, po nie waż jest to wy miar de ba ty pu blicz nej, w któ rej praw -
da, ni gdy nie peł na, ja koś ogra ni czo na, jest osią gal na, ale nie ko niecz nie
w me diach. Jed nak o wie le istot niej szy jest ten wy miar sta wa nia w praw -
dzie wo bec sie bie. Tu Ksiądz roz po czął od Ada ma i Ewy, któ rzy mie li kło -
pot ze sta nię ciem w praw dzie wo bec sie bie, a my to też te raz wi dzi my,
przy naj mniej ta kie moż na od nieść wra że nie, wo kół sie bie. Ten pro blem 
ze sta nię ciem w praw dzie, po wie dze nia so bie, że zgrze szy łem i był upa dek.
My te go jed nak nie umie my. Za czy na my klu czyć, wy ja śniać, gma twać.
Naj gor sze jest to pierw sze kłam stwo, ten pierw szy krok na dro dze 

Tom II po poprawkach:Trudne Pytania Tom II.qxd  2009-01-08  14:16  Strona 112



113

za kła ma nia. Póź niej do ko nu je się coś, co ube cy na zy wa li lo ka li za cją, a co
moż na okre ślić zde for mo wa niem su mie nia, a to się do ko nu je w ma łych
kro kach. 

Po dam przy kład, zwią za ny z tym szpi ta lem, w któ rym nie wiem, co się
dzia ło. Mam za ufa nie do te go szpi ta la. Tam le ży na od dzia le kar dio lo gicz -
nym, wpraw dzie nie na kar dio chi rur gii, mo ja bab cia. Pa mię tam, że mnie
naj bar dziej zgor szy ło, czy też za sko czy ło w tej spra wie nie to, że zna lazł się
le karz, któ ry zro bił coś złe go, po nie waż w każ dym za wo dzie są ta cy lu dzie,
ale to, że dy rek tor szpi ta la po wie dział pu blicz nie, że nie mo że my od bie rać
pa cjen tom pra wa do wdzięcz no ści. Jest obu rza ją ce - mó wił - że dzien ni ka -
rze ma ją pre ten sję do pa na dok to ra, że ma w do mu trzy sta ko nia ków, pięć -
dzie siąt piór wiecz nych i kil ka ty się cy zło tych. Lu dzie ma ją pra wo mu po -
dzię ko wać. Na pierw szy rzut oka to praw da, ale je śli przyj mie my tę za sa -
dę, że ma my pra wo do wdzięcz no ści, to je że li mo gę dać pre zent po ope ra -
cji, to dla cze go nie mo gę go dać przed ope ra cją. Prze cież przy ję to mnie,
do brze po trak to wa no, no to ja da ję ten ko niak czy pió ro przed ope ra cją.
Tyl ko te raz po ja wia się py ta nie, czy ktoś jest w sta nie oce nić i czy ist nie ją
me to dy spraw dze nia, czy oni nie bę dą mnie trak to wać le piej, kie dy ja wy -
ra zi łem tak swą wdzięcz ność. Wy da je mi się, że nie ma ta kiej me to dy, po -
nie waż to jest bar dzo in tym na re la cja mię dzy pa cjen tem a le ka rzem. A je -
śli nie ma ta kiej me to dy, to wdzięcz ność mo że bar dzo ła two prze kro czyć
gra ni ce ko rup cji, mo że się bar dzo ła two stać ko rup cją. Po tem są ko lej ne
kro ki. Ja nie twier dzę, że każ dy mu si je przejść, nie chcę po wie dzieć, że
każ dy je prze cho dzi, ale w at mos fe rze ak cep ta cji dla ta kie go drob ne go ge -
stu ła two jest za ak cep to wać to, że my ku pu je my so bie wej ście do szpi ta la.
Pew nie wszy scy ja koś to ro bi my, nie wszy scy mo że da je my bom bo nier ki,
ale np. za pi su je my się pry wat nie do pro fe so ra na trzy czy czte ry wi zy ty, aby
póź niej być przy ję tym do kli ni ki bez ko lej ki. Spo tka łem się z ta ką sy tu acją,
kie dy na sa lę, na któ rej le żą czte ry cho re, wcho dzi pie lę gniar ka i mó wi:
"Pro szę Pań, ja wiem, że Pa nie się mo gą wsty dzić o to za py tać, ale gdy by
któ raś z Pań chcia ła mieć lep szą opie kę, to kosz tu je ona 250 zło tych za noc.
Mu szą się Pa nie zgło sić do dy żur ki szpi tal nej, umó wią się Pa nie z pie lę -
gniar ką, któ rą so bie Pa nie wy bio rą, za pła cą jej i my ją od cią ży my". Ja ro zu -
miem sy tu ację pie lę gnia rek, któ re za ra bia ją nie wie le i po trze bu ją do ro bić,
ale to jest sy tu acja, w któ re to le ru je my ko rup cję, bo tak naj de li kat niej moż -
na to ująć. To le ru je my fakt, że moż na so bie do dat ko wo ku pić usłu gę, nie -
le gal nie ku pić, bo to nie jest tak, że to prze cho dzi przez szpi tal. 

Ma ciej Bed nar kie wicz
Prze cho dzi. Jest na to prze pis praw ny.
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To masz Ter li kow ski
W ta kim ra zie dla cze go nie są wy da wa ne kwi ty?

Ma ciej Bed nar kie wicz
Są wy da wa ne; jak pan chce, to szpi tal wy da kwit. Są prze pi sy na to.

To masz Ter li kow ski
Tam aku rat by ło bez prze pi sów.

Ma ciej Bed nar kie wicz
Prze pro wa dził Pan po stę po wa nie i wy dał Pan wy rok. 

To masz Ter li kow ski
Ja nie wy da łem wy ro ku, ja wy łącz nie sta wiam py ta nie. No OK, wy da łem
wy rok, ta ki mam za wód, że wy da ję wy ro ki.

Ma ciej Bed nar kie wicz
To nie szczę ście.

To masz Ter li kow ski
To nie jest nie szczę ście. Ja sta wiam py ta nie. Nie trze ba się z nim zga -

dzać, Pa nie Me ce na sie. Pan mi mó wi, że jest ta ki prze pis, a ja Pa nu od po -
wia dam, że tych kwi tów nie wy da ją, przy naj mniej w tym szpi ta lu, w któ -
rym by ła mo ja żo na. 

Wra ca jąc do po przed niej kwe stii - ja nie wiem, czy le karz z MSWiA jest
wi nien czy nie, to bę dzie oce niał sąd. Pierw szy krok do za ak cep to wa nia drob -
ne go zła roz po czy na dłu gi pro ces, któ ry koń czy się tym, że nie po tra fi my mó -
wić o pew nych rze czach, że idzie my w za par te. Wte dy bar dzo istot nym ele -
men tem są lu dzie, któ rzy są wo kół nas, któ rzy są na szy mi praw dzi wy mi przy -
ja ciół mi. Na przy kład, lu dzie któ rzy ota cza li ks. prof. Mi cha ła Czaj kow skie -
go, któ rzy chcie li być je go przy ja ciół mi, któ rzy nie chcie li ra zem z nim iść
w za par te i mó wić, że nic się nie wy da rzy ło, że to wszyst ko nie ma zna cze nia.
Chcie li usiąść z nim, mo dlić się z nim, przez mie siąc, dwa mie sią ce, po to, że -
by stop nio wo, w bar dzo trud nym pro ce sie do cho dził do wy zna nia ja kiejś czę -
ści swo ich win i do ja kiejś for my stop nio we go na wra ca nia się. Przy ja cie lem
nie jest ten, kto z na mi za prze cza, kto pró bu je nas unie win nić - to jest ro la ad -
wo ka ta - przy ja ciel ma pró bo wać ra zem z na mi dojść do ja kiejś for my praw -
dy. Je dy ną oso bą, o któ ra de ba to wa li śmy pu blicz nie, któ ra mia ła przy ja ciół,
jest ksiądz Czaj kow ski. Po zo sta łe oso by mia ły do rad ców, obroń ców, ale nie
mia ły przy ja ciół, w naj głęb szym wy mia rze te go sło wa. Nikt nie grze szy w sa -
mot no ści. Przy ja cie le są po to, aby ra zem się na wra cać. 
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Dys ku sja

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Chcia łam tu na wią zać do pa ru spraw. Pierw sza rzecz - oczy wi ście ja ko

na uczy ciel aka de mic ki na wią żę do te go, o czym mó wił pro fe sor Wi śniew -
ski, czy li do ścią ga nia. Oprę się na kon kret nym przy kła dzie. Od pa ru lat
pro wa dzę za ję cia w du żej szko le nie pu blicz nej po za War sza wą, nie jest to
istot ne gdzie. Ostrze ga no mnie, że na eg za mi nie pi sem nym mu si mi ktoś
po ma gać pil no wać stu den tów, gdyż strasz nie ścią ga ją. Na sa li by ło po nad
sto osób, więc po zor nie wy da wa ło się to trud ne. Na po cząt ku eg za mi nu
po wie dzia łam, że ścią ga nie uwa żam za świa dec two nie uczci wo ści i je że li
ktoś bę dzie ścią gał w cza sie eg za mi nu, to za bie ram ścią gę, wsta wiam oce nę
nie do sta tecz ną, ale po nad to prze ka zu ję li stę tych osób do Dzie ka na i do
Rek to ra. Je że li za tem ktoś li czy tyl ko na ścią ga nie, to ra dzę wyjść. Dzie sięć
osób wsta ło i wy szło. By li uczci wi - wia do mo, jest dru gi ter min. Na tym
pierw szym eg za mi nie ze bra łam 27 ściąg. Oczy wi ście te oso by do sta ły oce -
ny nie do sta tecz ne, ich li sta po szła do Rek to ra. Wie dzie li, czym ry zy ku ją.
W na stęp nym ro ku po wie dzia łam to sa mo, już nikt z sa li nie wy szedł,
a z gru py po nad stu oso bo wej za bra łam tyl ko trzy ścią gi. Rów nież na pod -
sta wie tre ści prac wi dzia łam zde cy do wa ną róż ni cę. Pra ce, czę sto nie udol -
ne, ale pi sa ne by ły sa mo dziel nie. Cho dzi mi jed nak o coś in ne go. Za sa dy
je śli są uczci wie po wie dzia ne, to są przyj mo wa ne. Nikt ze stu den tów nie
miał do mnie pre ten sji, że ta kie za sa dy przed sta wi łam i kon se kwent nie ich
prze strze ga łam.

Dru ga spra wa. W cza sach mo jej mło do ści by ły sło wa, któ re gwa ran to -
wa ły praw dę. Je że li ktoś nie da wał wia ry czy imś sło wom, mó wi ło się - sło -
wo ho no ru, tak by ło na praw dę - i wte dy wszy scy wie rzy li. To sa mo z przy -
się gą i przy rze cze niem. Mó wił o tym Pan Me ce nas, w ko ście le al bo boż ni -
cy przy się ga ło się na krzyż, na To rę. Po pro stu pew nych rze czy się nie ro -
bi ło. Moż na by ło oczy wi ście trzy mać no gę na szpa rze, ale oczy wi ście sam
za in te re so wa ny wie dział, że kła mie. Dzi siaj to jest groź ne, że tych słów czy
tych sfor mu ło wań nie ma lub są za po mi na ne. Choć mo że nie jest jesz cze
za póź no, aby do nich wró cić.

Po dam przy kład, któ ry po cho dzi z mo ich do świad czeń uni wer sy tec -
kich. Pro wa dzi łam prak ty ki te re no we. Pod czas ich trwa nia jed na z grup
stu denc kich za cho wy wa ła się wy so ce nie wła ści wie. Roz ma wia łam z każ -
dym z osob na i mó wi łam im, że gro żą im po waż ne kon se kwen cje, łącz nie
z ko mi sją dys cy pli nar ną, chy ba że obie ca ją mi, da dzą mi sło wo ho no ru, że
ni gdy się to nie po wtó rzy, ni gdy w ca łym ich przy szłym ży ciu. Uzy ska łam
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ta ką obiet ni cę. To był dru gi rok, ob ser wo wa łam ich do pią te go ro ku.
W cią gu tych pię ciu lat nie mia łam naj mniej szych za strze żeń w sto sun ku
do ich po stę po wa nia. Oczy wi ście nie wiem, jak da lej, ale mam na dzie ję, że
da ne mi sło wo nie zo sta ło cał kiem za po mnia ne. 

Jesz cze na wią żę do te go, o czym mó wił Pan Me ce nas, że kłam stwo ma
miej sce wów czas, kie dy jest za da ne py ta nie. Bar dzo waż ne jest, szcze gól nie
w re la cjach z dzieć mi, ja ka jest for ma py ta nia. Je że li py ta nie po wie dzia ne
jest ostrym to nem, to mło dy czło wiek ze stra chu mo że skła mać. Sa ma ja -
ko dziec ko by łam ogrom nie nie śmia ła. Je że li spy ta no mnie sta now czo:
„Zro bi łaś to?!“, to kła ma łam ze stra chu. Był to ogrom ny pro blem mo ich lat
dzie cin nych i mło dych. Wy szłam z te go do pie ro, kie dy okrze płam psy -
chicz nie. Trze ba stwo rzyć w do mu i ro dzi nie ta ki kli mat, aby dziec ko nie
ba ło się po wie dzieć praw dy. My czę sto wi ni my tyl ko dzie ci za ich kłam -
stwa i mó wie nia „pół prawd“, a czę sto przy czy ną jest for ma na szych py tań,
zbyt ostrych, agre syw nych. 

Krzysz tof Ło skot
Po nie waż je ste śmy na uczel ni, to po wiem o ścią ga niu. By łem i stu den -

tem, i dy dak ty kiem, i pra cow ni kiem i pra co daw cą. Ja ko stu dent strasz nie
de ner wo wa łem się, kie dy wy kła dow ca był zbyt to le ran cyj ny na eg za mi nie,
gdyż czu łem, że my stu den ci ma my wte dy nie jed na ko we szan se. Gdy się
do cze goś przy go to wa łem, le piej czy go rzej, chcia łem być rze tel nie oce nio -
ny, a ktoś się nie przy go to wał, a po tem miał te sa me szan se zda nia eg za mi -
nu. Ja ko pra cow nik mia łem kil ka ra zy proś bę od sze fów, że po trze bu ją pra -
cow ni ków z na szej bran ży. Ni gdy nie po le ca łem ko le gów, któ rzy per ma -
nent nie ścią ga li w cza sie stu diów. Ci ko le dzy pew nie nie zda ją so bie spra -
wy, że cią gnie się za ni mi ta ka opi nia, któ ra utrud nia im funk cjo no wa nie.
Póź niej ja ko dy dak tyk pa mię ta łem o tym i re ago wa łem ostro na pró by ścią -
ga nia. Uwa ża łem, że je stem to win ny tym do brym stu den tom. 

Ja ko pra co daw ca ce ni łem so bie lu dzi, któ rzy skoń czy li do brze ja kie kol -
wiek stu dia, bo wie dzia łem, że tak że w mo jej bran ży bę dzie rów nież ła two
ich na uczyć. Mó wił o tym pro fe sor Wi śniew ski. Je śli ktoś zdał kil ka dzie siąt
eg za mi nów na czas, to w pra cy bę dzie rów nież zdy scy pli no wa ny i po dat ny
na do ucza nie się.

W De ka lo gu przy ka za nie o kła ma niu brzmi: nie mów fał szy we go świa -
dec twa prze ciw bliź nie mu swe mu. Czy li to nie jest ta kie bez względ ne przy -
ka za nie: nie kłam. Ro zu miem tę sk no tę wy mia ru spra wie dli wo ści za bez -
względ ną praw dą. Jed nak my w ży ciu czę sto je ste śmy ja koś po plą ta ni i mu -
si my wy bie rać, czy po wie my praw dę czy nie. Dam przy kład. Pro wa dzi my
z żo ną spo tka nia dla na rze czo nych i kie dyś mie li śmy ostrą dys ku sję z księ -
dzem, z któ rym współ pra cu je my. On wte dy po wie dział, że je śli za ist nie je
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w mał żeń stwie tak zwa na zdra da mał żeń ska, to nie ma bez względ ne go obo -
wiąz ku po in for mo wa nia o tym współ mał żon ka. My uwa ża li śmy, że ta ki
obo wią zek jest, bo tak so bie usta li li śmy z żo ną, że gdy by zda rzy ło się coś ta -
kie go u nas, to so bie po wie my, tak jak mó wi my so bie wszyst ko w spra wach
zdro wia i in nych. Chce my so bie ufać w każ dym naj drob niej szym ka wał ku.
Na to miast ksiądz, zgod nie z wy tycz ny mi Ko ścio ła, któ re mu ufa my, po wie -
dział, że je że li ktoś ża łu je, wy spo wia dał się, to sam mu si oce nić sy tu ację
w do mu i nie mu si ko niecz nie po wie dzieć o zdra dzie, po nie waż są in ne do -
bra, waż niej sze niż praw da. Do brem tym jest na przy kład mał żeń stwo, są
dzie ci itp. Je śli wy czu wa my, że sy tu acja jest na ty le ner wo wa w do mu, że
po wie dze nie praw dy spo wo du je prze la nie cza ry go ry czy i za gro zi trwa ło ści
mał żeń stwa, to nie po win ni śmy o tym mó wić. Uzna li śmy te ra cje i dla te go
chcia łem po sta wić te zę o nie bez względ nej war to ści praw dy. W ży ciu idzie -
my jak by dro gą mię dzy dwo ma ko le ina mi i wy bie ra my so bie na tej dro dze
kurs raz bli żej pra we go, a raz bli żej le we go pło tu. Ten pra wy to ta ka ide ali -
stycz na, he ro icz na po sta wa, któ rą Ko ściół ho no ru je mia nem świę to ści, czy li
ta kie go przo dow ni ka pra cy mo ral nej. Na to miast ten le wy kurs to jest ta kie
mi ni mum, dzię ki któ re mu jesz cze je ste śmy na tej dro dze. Mu si my nie raz
wy bie rać, czy mó wi my bez względ ną praw dę, czy też nie. By wa ją więk sze
do bra od praw dy. 

ks. Adam Ze lga
Mo że od praw dy waż niej sze jest do bro. W przy to czo nej sy tu acji trze ba

wy wa żyć, czy dru ga stro na da ra dę to znieść. Czy za wie dze nie uf no ści, ja -
ka mię dzy ni mi by ła, nie zła mie tam tej dru giej oso by. Przy po mi na to sy tu -
ację, o któ rej chcia łem po wie dzieć. Kie dy umie rał mój oj ciec i po szedł do
uro lo ga, ten ob ce so wo oznaj mił mu: „Po dej rze wam ra ka pro sta ty”. Czy
trze ba mó wić bez względ ną praw dę, któ ra po zba wia na dziei dru gie go czło -
wie ka? 

To masz Umiń ski
Dwie spra wy chciał bym po ru szyć. Pierw sza to jest praw da w ży ciu pu -

blicz nym. No to rycz nie ma my do czy nie nia z za strze że nia mi, ja kim pra -
wem ktoś ujaw nia praw dę o rze czach złych. Wy glą da tak, jak by to wy ma -
ga ło uza sad nie nia, do wo du, tak jak w pro ce sie kry mi nal nym. Na pro ku ra -
to rze spo czy wa obo wią zek udo wod nie nia wi ny, ale nie wów czas, kie dy
ktoś ma być mi ni strem czy in ną po sta cią za ufa nia pu blicz ne go. Praw da
w ży ciu pu blicz nym nie mu si być uza sad nia na, na to miast nie mó wie nie
praw dy po win no być uza sad nio ne. 

Dru ga spra wa, o któ rej chcia łem po wie dzieć i któ ra ni gdy nie zo sta nie
roz strzy gnię ta, to mó wie nie, czy nie mó wie nie praw dy ter mi nal nie 
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cho rym. W tej spra wie nie zga dzam się z Księ dzem Ada mem. Nie moż na
czło wie ko wi za gro żo ne mu śmier cią od ma wiać praw dy o tym, że cze ka go
spo tka nie z Pa nem Bo giem i ze wszyst ki mi bli ski mi, któ rzy z te go świa ta
ode szli. Ten spo sób nie mó wie nia ter mi nal nie cho rym, że ich go dzi ny są
po li czo ne, jest bar dzo roz po wszech nio ny. Nie po tę pia jąc lu dzi, któ rzy tak
po stę pu ję, wiem jed no. Gdy by mnie ktoś cze goś ta kie go nie po wie dział,
ode brał by mi moż li wość świa do me go zbli ża nia się do spo tka nia z Pa nem
i moż ność swo bod ne go za ła twie nia spraw na tym świe cie. Usta wił by się
w po zy cji wład cy na de mną, wład cy, któ ry za mnie de cy du je, do cze go ja
mam pra wo, a do cze go nie. Uwa żam, że mam pra wo do tej wie dzy,
zwłasz cza że dla lu dzi głę bo ko wie rzą cych to nie jest praw da, któ ra mia ła -
by czło wie ka za ła my wać.

Bog dan Mo tel ski
Pe wien pro fe sor me dy cy ny po wie dział mo jej bab ci po ba da niach, że jej

śmierć jest kwe stią pa ru go dzin. Mo ja bab cia ży ła jesz cze sie dem lat.
Współ czu ję le ka rzom, że są sta wia ni w ta kich sy tu acjach. Ma ją obo wią zek
po wie dzieć, je śli nie cho re mu, to je go ro dzi nie. A prze cież mo gą się my lić.

Dru gi przy kład ad re su ję do obec nych na sa li na uczy cie li aka de mic kich.
W cza sie stu diów mó wio no nam, że stu diu je się nie tyl ko po to, aby zdo być
wie dzę, ale po to, aby ją umieć wy ko rzy stać. Mia łem pa rę eg za mi nów ta kich,
na któ rych wy ma ga no wy ko rzy sta nia wie dzy dla zro bie nia tzw. pro jek tu. Na
ta kich eg za mi nach po sia da nie ścią ga wek by ło by cał ko wi cie bez u ży tecz ne. 

Trze cia spra wa do ty czy kłam stwa. Je że li kła mię, to sam świa do mie wo -
bec sie bie. Ja wiem, że kła mię. Je że li kła mię, to sam ob ni żam sza cu nek wo -
bec sie bie.

Ur szu la Kos sow ska -C ezak
Czy ist nie je kłam stwo bez świa do mo ści, że jest kłam stwem? Przy kła -

dem ta kie go kłam stwa mo gą być fan ta stycz ne opo wie ści no to rycz nych bla -
gie rów. Moż na po wie dzieć, że są ta kie ma ło waż ne, bo w za sa dzie ni ko mu
in ne mu nie szko dzą, po za sa mym bla gie rem. W gro nie zna jo mych ma my
oso bę, któ ra mó wiąc de li kat nie fan ta zju je i ko lo ry zu je. Dla niej każ de ba -
nal ne wy da rze nie no si zna mię przy go dy. O tych sa mych wy da rze niach po -
tra fi opo wia dać po da jąc róż ny czas i róż ne szcze gó ły, wza jem nie sprzecz -
ne. Do szła już na wet do te go, że opo wie dzia ła mi mo ją hi sto rię, przed sta -
wia jąc ją ja ko wła sne prze ży cie, któ re ze wzglę du na fak ty ab so lut nie nie
mo gło jej się przy da rzyć. I co się dzie je… ona z ca łym prze ko na niem i żar -
li wo ścią wie rzy w to co mó wi. Ty le tyl ko, że jest to w isto cie kłam stwo,
któ re ma słu żyć do war to ścio wa niu i kre owa niu się na oso bę in te re su ją cą.
Jed nak w efek cie sta je się nie wia ry god na.
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Jan Bu ry
Przy je cha łem z Pod kar pa cia, gdzie kie ru ję fun da cją po mo cy mło dzie ży

im. Ja na Paw ła II „Wzra sta nie”. Pro wa dzi my 12 pla có wek opie kuń czo -w -
ych owa wczych. Obec nie z na szych pod opiecz nych ma my na tej Uczel ni
trzech stu den tów. Chciał bym za cy to wać frag ment li stu św. Paw ła do Ko -
ryn tian. Świę ty Pa weł, mó wiąc o człon kach Ko ścio ła da je nam wy raź ną
wska zów kę: „Sta raj cie się o więk sze da ry, a ja Wam wska żę dro gę jesz cze
do sko nal szą…” [1 Kor 13.1]. Tą dro gą jest „Hymn o mi ło ści”, po wszech -
nie zna ny. W ży ciu naj waż niej sza jest mi łość. Ona mo że nas uzbro ić
i przy go to wać na wszel kie trud no ści. Bez mi ło ści nie ma mo wy o wy cho -
wy wa niu mło de go po ko le nia. Bez mi ło ści spo łe czeń stwo jest zgra ją wil -
ków.

Ma ciej Bed nar kie wicz
Mo ja wy po wiedź bę dzie mia ła cha rak ter kry tycz ny w sto sun ku do wy -

po wie dzi Re dak to ra Ter li kow skie go. Dla te go Ksiądz Adam za czy nał od
słyn nej sce ny w ra ju, aby za su ge ro wać, że wte dy, kie dy to czy się ja kie kol -
wiek po stę po wa nie, to mu szą być za cho wa ne ele men tar ne za sa dy pro ce du -
ry do cho dze nia do praw dy. Je śli praw da jest nie zna na lub jest wąt pli wa, to
o niej moż na mó wić tyl ko wte dy, kie dy przy za cho wa niu od po wied nich
pro ce dur do niej się doj dzie. Do tych pro ce dur na le ży przede wszyst kim
moż li wość, tak jak Pan Bóg uczy nił w sto sun ku do Ada ma, po sta wie nia za -
rzu tu - zde fi nio wa nia, na czym ma po le gać zło, a po tem trze ba za dać py ta -
nie ob wi nio ne mu i spraw dzić je go obro nę i do ko nać po stę po wa nia do wo -
do we go. 

We wszyst kich pu bli ka cjach pra so wych, któ re do ty czy ły ogrom nie bo le -
sne go pro ble mu dla na sze go spo łe czeń stwa („spra wa Wiel gu sa“ 
przyp. red.), czy ta łem tyl ko - wy ścig w przy miot ni kach. Je że li ktoś w pra sie
pi sze, że ta czy in na oso ba łże, to mnie się wy da je, że po wi nien od dać pie -
nią dze, któ re wziął za to, że by to na pi sać. Ża den re dak tor, żad na ga ze ta nie
ma pra wa do do ko ny wa nia oce ny wte dy, kie dy za cho wa nie nie ma cech
prze stęp stwa. Nie ma pra wa. Nikt nie wal czył o to, aby stwo rzyć od po wied -
nią płasz czy znę do roz strzy ga nia tych pro ble mów, tyl ko te pro ble my zo sta -
ły roz strzy gnię te przez me dia, a po tem był już tyl ko wy ścig przy miot ni ków.

Dzi siaj, mó wiąc o książ ce, Pan Re dak tor cy to wał zda nia, któ re po ja wi ły
się w cza sie jej pro mo cji, za wie ra ją ce okre śle nia: zdraj ca, Ju dasz, ka puś.
Mo im zda niem, za nim nie roz strzy gnie te go od po wied ni, po wo ła ny do te -
go or gan, nie zo sta nie sfor mu ło wa ny za rzut, nikt nie ma pra wa ani książ ki
pi sać, ani for mu ło wać te zy, że ktoś był współ pra cow ni kiem, al bo nim nie
był. Dziś mó wi my o jed nej czę ści spo łe czeń stwa, a ju tro o na stęp nej i je -
że li nie usta li my re guł, we dług któ rych do cho dzi my do praw dy, to cze ka
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nas spi ra la, z któ rej się nie pod nie sie my. War to przy po mnieć, że w sta rej
Spar cie by ła ta ka za sa da, że na wet jak czło wie ka zła pa no na go rą cym
uczyn ku, to tak dłu go nie wy da wa no wy ro ku, aż zna lazł się cho ciaż je den
czło wiek, któ ry wstał i w obro nie je go po wie dział cho ciaż jed no zda nie. 

To masz Ter li kow ski
Rze czy wi ście po wie dzia łem w pew nym mo men cie, że ar cy bi skup Wiel -

gus łże. Pu blicz nie to po wie dzia łem, ale nie na pi sa łem te go i nie wzią łem
za to pie nię dzy. 

Pan Me ce nas mó wił o są dzie, o wy da niu wy ro ku w są dzie, na to miast
gdy by śmy chcie li w me diach pi sać tyl ko o rze czach, któ re osą dził sąd, to
nie by ło by choć by afe ry Ry wi na. Otóż ro lą dzien ni ka rzy jest opi sy wa nie
rze czy wi sto ści, in for mo wa nie o niej i oce na tej rze czy wi sto ści. Rów no cze -
śnie każ da in for ma cja za wie ra ele men ty in ter pre ta cji. Nie ist nie je czy sta
in for ma cja. In ter pre ta cją jest umiej sco wie nie tej in for ma cji na stro nie, in -
ter pre ta cją mo że być rów nież ty tuł.

Nie zgo dzę się ze zda niem Pa na Me ce na sa, że w bo le snej dla nas spra -
wie ar cy bi sku pa Wiel gu sa sły chać by ło tyl ko je den głos. Od mo men tu, kie -
dy po ja wi ły się pierw sze in for ma cje o prze szło ści, gło sy mó wią ce: „Wy ja -
śnij my tę spra wę do koń ca” by ły, choć nie ste ty by ły sła bo sły szal ne. Więk -
szość mó wi ła o szma tław cach, ga dzi nów kach, o rzu ca niu ka lum nii na ar -
cy bi sku pa. Te sło wa pa da ły z ust bar dzo za cnych osób. Do pie ro póź niej
sza la za czę ła się prze chy lać na in ną stro nę. Chcia łem za zna czyć, że nikt nie
wy dał wy ro ku, zo sta ły ujaw nio ne tyl ko pew ne do ku men ty i na ich pod sta -
wie każ dy mógł so bie sam wy ro bić zda nie. Ta ka jest ro la dzien ni ka rza -
ujaw nia nie do ku men tów. De cy zję o tym, że ar cy bi skup nie bę dzie me tro -
po li tą war szaw skim, pod jął on sam w po ro zu mie niu z Oj cem Świę tym.
Zda nie, że dzien ni karz ma się po słu gi wać ka te go ria mi pra wa kar ne go, po -
wo ły wać obroń cę, oskar żo ne go, że ma po wo łać ra dę przy się głych i do pie -
ro po tem opi sać rze czy wi stość, jest trud ne do przy ję cia.

ks. Adam Ze lga 
Oba wia łem się, że dys ku sja bę dzie zmie rzać w tym kie run ku, na wet na

po cząt ku chcia łem pro sić, aby nie po ru szać te go te ma tu. Pod su mo wu jąc
go chcę po wie dzieć: mam głę bo kie prze ko na nie, że Pan Bóg do te go do pu -
ścił i że dzię ki te mu wie le kart Ko ścio ła Ka to lic kie go ni gdy nie zo sta ły by
po zna nych, gdyż Po la cy nie dba ją o swo ją hi sto rię, rów nież o jej pięk no.

Ksiądz Pry mas przy słał mi proś bę o wy peł nie nie an kie ty o mo ich re la -
cjach ze Służ bą Bez pie czeń stwa. Dzię ki Pa nu Bo gu, nie mia łem ni gdy
z nią żad nych re la cji, bo nie wiem, jak bym się za cho wał. Je stem ga du łą, je -
stem na iw ny, mo że by wy cią gnę li ze mnie coś, nie wiem. Za czą łem się
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wte dy za sta na wiać nad mo ją re la cją z Ko ścio łem w ogó le, nad tym, jak się
za cho wy wa łem wte dy, co ro bi łem i mu szę po wie dzieć, że od kry łem sam
sie bie. Swo ją pro stą wier ność w ja kimś tam wy mia rze.

To, co się sta ło w Ka te drze, to był kla sycz ny grec ki dra mat, z jed no ścią cza -
su, miej sca i ak cji, coś wstrzą sa ją ce go. Ca ły świat zo stał po ru szo ny. Grec ka
tra ge dia dzia ła się na na szych oczach. Je że li Pan Bóg do pusz cza zło, to jest to
wiel ka szan sa dla nas wszyst kich, aby się na wró cić. Wiel kie zło jest po wo dem
do sta wia nia so bie py ta nia o mo je wła sne na wró ce nie, w kon tek ście Wiel kie -
go Po stu. Ktoś mi na pi sał e-m aila po tych wszyst kich wy da rze niach: „Pa mię -
taj, iż w wie lu swo ich czę ściach Ko ściół skła da się z na wró co nych po two rów”.
Któ ryś z księ ży, któ ry miał bo ga tą kar tę współ pra cy, zdzi wił się: „To ja by łem
ta ki okrop ny?” Kie dy czło wiek sta je w kon fron ta cji z praw dą o so bie, to ma
ogrom ną szan sę na po wsta nie i świę tość. Gdy prze czy ta swo je do ku men ty,
o któ rych daw no za po mniał, to ma wiel ką szan sę głę bo kie go na wró ce nia.
A je że li jest to czło wiek o głę bo kiej mą dro ści, o głę bo kim in te lek cie i du cho -
wo ści, to mo gą po wstać wspa nia łe mi stycz ne opi sy re la cji z Pa nem Bo giem. 

To masz Umiń ski
Chcia łem tyl ko na jed ną rzecz zwró cić uwa gę, że wśród dzie sią tek, se -

tek ty się cy wspa nia łych lu dzi Ko ścio ła zna la zło się kil ku in nych. 
In na spra wa, któ rą chcia łem po ru szyć, to obec ne na wo ły wa nie do za -

cho wy wa nia od po wied nich pro ce dur. Otóż nie wąt pli wie w pro ce sie kry -
mi nal nym na le ży je za cho wy wać, ale na wo ły wa nie do nich jak do cze goś
istot ne go za wsze i wszę dzie jest nie zwy kle ry zy kow ne. Ma my od ro ku nie -
po wta rzal ną szan sę oczysz cze nia Pol ski z ca łe go bru du, któ ry się prze cho -
wał z PRL-u pra wie nie na ru szo ny, przez te ostat nie kil ka na ście lat. Nie ste -
ty pa nu ją czę sto opi nie, że na le ży za cho wy wać pro ce du ry, któ re prze cież
trwa ją wie le, wie le lat. Pro ce du ry są rze cza mi do bry mi, ale w tej chwi li
wszy scy wro go wie oczysz cze nia Pol ski ope ru ją wy łącz nie ar gu men tem
o za cho wa nie pro ce dur. Więc nie po win no się ich de ifi ko wać. 

Krzysz tof Ło skot 
Sko ja rzy ła mi się jed na rzecz. Świę ty Piotr my ślał, że tak ko cha Chry -

stu sa, że wszyst ko dla nie go zro bi. Kie dy trzy ra zy się Go za parł, za nim kur
za piał, sam zro zu miał, że jest sła by. Sta nął w praw dzie wo bec sie bie. My -
ślę, że dzię ki te mu wy da rze niu stał się rów nież lep szym pro pa ga to rem
Chry stu sa.

Adam Bar to sie wicz 
W Ka te drze war szaw skiej 7 stycz nia lu dzie tam zgro ma dze ni mie li co

naj mniej dwie róż ne wi zje praw dy. Po dob nie me dia. Je że li jed nak ktoś
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chce w tej spra wie wy ro bić so bie obiek tyw ne i kon kret ne zda nie, to mu si
się gnąć po ga ze ty z róż nych opcji. Ma my pra wo wy bo ru. Mo że my włą czyć
in ną sta cję ra dio wą, in ny ka nał te le wi zyj ny, wziąć in ną ga ze tę i spraw dzić,
jak spra wa jest tam po ka zy wa na. Pan Me ce nas wspo mniał, że stwier dze nie
nie praw dy w spra wie są do wej jest wów czas, kie dy pro ku ra tor w są dzie
udo wod ni, że ktoś skła mał. W teo lo gii mo ral nej kłam stwo jest wte dy, kie -
dy czło wiek pod jął de cy zję o tym, że skła mie, a nie do pie ro wte dy, kie dy
za ist niał fakt kłam stwa. Ko ściół sta wia py ta nie: dla cze go czło wiek tak zro -
bił, w imię ja kich ra cji? Ja ka by ła in ten cja te go czy nu? Mo że mo ty wa cją by -
ła słyn na je zu ic ka sen ten cja: Ad ma io rem Dei glo riam, któ ra w tym przy -
pad ku jest od po wied ni kiem sen ten cji „Cel uświę ca środ ki“? Każ dy w su -
mie niu mu si od po wie dzieć so bie na py ta nie: dla cze go kła mie? 

Hu ma ni sty ka chrze ści jań ska pod po wia da nam, że na czy ny ludz kie,
w tym na ich in ten cje, trze ba spoj rzeć z per spek ty wy mi ło ści. Be ne dykt
XVI za wsze sły nął z cel nych i krót kich de fi ni cji róż nych kwe stii teo lo gicz -
nych. Je go zda niem mi łość rów na się praw da plus spra wie dli wość. 

An drzej Do wgiał ło
Po czter dzie stu pię ciu la tach czy ta nia ga zet w PRL-u prze ży wam nie -

ustan ną ra dość, że ist nie je wol na pra sa i in ne wol ne me dia, mi mo że cza -
sem mo że so bie zbyt po hu la ją, cza sem mo że są nie od po wie dzial ne, ale sa -
mo ist nie nie ich to wiel ka spra wa. 

Ewa Bed nar kie wicz
Każ dy czło wiek, a na wet dziec ko, ma pra wo do in for ma cji, ale opar -

tej na praw dzie. Umiar i dys cy pli na w po słu gi wa niu się środ ka mi ma -
so we go prze ka zu jest spra wą pierw szo -
rzęd ną, me dia są bo wiem czwar tą wła dzą.
Na wią zu jąc do mo jej po przed niej wy po -
wie dzi uwa żam, że me dia bar dzo czę sto
dra stycz nie prze kra cza ją za sa dę umia ru
i zdy scy pli no wa nia w prze ka zy wa niu fak -
tów, utar ło się już na wet okre śle nie „fak -
ty me dial ne“. Na pro test za in te re so wa -
nych osób lub in sty tu cji po mó wio nych
fał szy wie uka zu je się cza sem na dzie sią tej
stro nie ga ze ty „spro sto wa nie“ drob nym
dru kiem prze pra sza ją ce za in te re so wa -
nych i czy tel ni ków za wpro wa dza nie
w błąd.Ewa Bednarkiewicz
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Chce my jak naj bar dziej, aby lu stra cja się od by ła, ale aby by ła prze pro wa -
dzo na w spo sób spra wie dli wy, to zna czy, aby nie na zy wać agen ta mi każ de go
kto miał za ło żo ną tecz kę „TW“. W ujaw nia niu za war to ści te czek po win no
cho dzić tyl ko o do cho dze nie do praw dy po przez wia ry god ne do ku men ty /by -
wa ją po wkła da ne fał szy we - tak by ło w przy pad ku zna nej dzien ni kar ki Pa ni
Ewy Mi lew skiej, co ujaw nił Sąd Lu stra cyj ny unie win nia jąc ją!/. No i kto ma
to roz strzy gać, prze cież nie mło dzi dzien ni ka rze, któ rzy nie ma ją po ję cia
o tam tych cza sach i me to dach re żi mu ko mu ni stycz ne go wte dy sto so wa nych.

To masz Ter li kow ski
Gdy by się trzy mać Pa ni wnio sków, to nie moż na by upra wiać hi sto rii.

Hi sto ry cy zaj mu ją się prze szło ścią, któ rej nie pa mię ta ją. 
Jest jesz cze jed na spra wa. Czę sto pa da ło tu taj zda nie, że jest praw da

i czło wiek ma świa do mość, że kła mie. Od no szę wra że nie, że czło wiek,
któ ry wcho dzi na dro gę kłam stwa, tra ci świa do mość te go, że kła mie. Na -
stę pu je coś, co w teo lo gii mo ral nej na zy wa się de for ma cją su mie nia i nie
je ste śmy so bie te go w sta nie uświa do mić. W tym mo men cie nie jest waż -
ny sąd, któ ry jest omyl ny. Waż ni są przy ja cie le, do ku men ty po ło żo ne przed
tą oso bą, po zwa la ją ce dojść jej do praw dy. 

Pan Krzysz tof Ło skot mó wił o zdra dzie mał żeń skiej, czy przy znać się
przed żo ną. Pro blem, mo im zda niem, po le ga na tym, czy przy znać się
przed so bą sa mym, że ja zro bi łem coś złe go i uświa do mić so bie, do cze go
skła nia ją mnie oso by, któ re mi to wa rzy szą? Czy przy pad kiem nie do sa mo -
uspra wie dli wie nia? To sa mo moż na od nieść do prze szło ści, do trud nej
prze szło ści ko mu ni stycz nej i do trud nej te raź niej szo ści lu dzi, któ rzy cza -
sem zdra dza ją żo ny, bo ma ją du żo po kus, al bo de cy du ją się na nie od po -
wied nią pra cę. W mó wie niu o praw dzie naj waż niej sze jest nie po zwo lić,
że by mo je su mie nie zo sta ło za fał szo wa ne, ale też nie po zwo lić, aby do ko -
ny wa ne wy bo ry by ły bez mi ło ści. Ksiądz mó wiąc o swo im oj cu nie ty le
mó wił o praw dzie, ile o for mie, w któ rej ta praw da zo sta ła prze ka za na. For -
ma mo gła być le piej do bra na. 

Jest też pro blem me tod dzia ła nia. Kie dy ktoś moc no za prze cza, trze ba
użyć rów nie moc nych na rzę dzi, aby mu uświa do mić kłam stwo, zdra dę
mał żeń ską i krzyw dę, ja ką wy rzą dził żo nie i dzie ciom. Je że li są to sy tu acje
jed nost ko we, trze ba to ro bić jed nost ko wo. Je że li są to na to miast grze chy
pu blicz ne, na le ży o nich mó wić pu blicz nie. 

An drzej Sko czek
Kie dyś prze czy ta łem ta kie zda nie: „Naj waż niej sze to być rze tel nym wo -

bec sa me go sie bie.“ A od no sząc się do dru giej czę ści te ma tu na sze go spo -
tka nia - do kłam stwa, bo jest ono wi docz ne już u ma łych dzie ci, któ re chcą
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uzy skać ja kąś ko rzyść al bo unik nąć ka ry. To ma my za pi sa ne w ge nach, by -
ło ono po trzeb ne do prze trwa nia i ry wa li za cji.

Bog dan Mo tel ski 
Pan Me ce nas mó wił, że zmniej szo na zo sta ła sank cja kar na za krzy wo -

przy się stwo i że jest pra wie nie re ali zo wa na. To bar dzo źle. My ślę, że gdy -
by ta sank cja by ła ma ła, ale by ła re ali zo wa na to speł ni ła by swo ją ro lę. Kie -
dyś by ły tak zwa ne py sków ki. Lu dziom za le ża ło na tym, aby dojść do praw -
dy, aby oczy ścić swo je imię. Te prze pi sy nie zo sta ły chy ba uchy lo ne, one
są po pro stu nie uży wa ne. Gdy by by ły uży wa ne, to oso by pu blicz ne i wie -
lu dzien ni ka rzy nie wy cho dzi ło by z są du.

Ma rian Wi śniew ski
Chcia łem pod nieść pe wien pro blem. W zda rze niach pu blicz nych nie

po tra fi my na gra dzać tych, któ rzy mó wią praw dę w sy tu acji, kie dy to jest
dla nich bar dzo nie wy god ne, a za tem przy zna ją się do swo ich błę dów.
Wró cę do kil ku spraw dys cy pli nar nych ze stu den ta mi. Jak już mó wi łem,
pa ra dok sal na czy ab sur dal na sy tu acja po le ga ła na tym, że ko mi sja „wy ry wa -
ła się“ aby wy cią gnąć rę kę do stu den ta, a stu dent z wiel ką god no ścią mó -
wił, że ścią gał. Za tem ko mi sja nie by ła w sta nie zmie rzyć się tym pro ble -
mem, o któ rym mó wi łem. De ner wo wa ło mnie, kie dy ja ko dzie kan do sta -
wa łem py ta nie od ko mi sji, czy to jest do bry czy zły stu dent? Od po wia da -
łem: a co to ma do rze czy? Gdy bę dzie to zły stu dent, to co? A gdy do bry,
to co? Oce niaj my po sta wę stu den ta, któ ry za cho wał się god nie. Za słu gu je
na ka rę, ale na mi ło sier ną ka rę. Nie ma zna cze nia, ja kie ma stop nie. Sta raj -
my się na gra dzać po sta wy.

Ko lej na spra wa. Jest oczy wi ście do brze, gdy uczci wość jest „upra wia na“
i kie dy jest waż nym i war to ścio wym do brem. Waż ne jest jed nak też to, aby
uświa do mić so bie i in nym, że uczci wość jest do brą in we sty cją. W koń cu lat
90. ro bio no an kie tę wśród pra co daw ców o tym, ja kie ce chy ce nią wśród ab -
sol wen tów. Ta ka sa ma an kie ta by ła ro bio na rów nież wśród stu den tów
ostat nich lat. To by ły an kie ty za mknię te. By ła tam li sta cech i trze ba by ło
po dać hie rar chię. Stu den ci na pierw szym miej scu wy mie nia li kre atyw ność,
przed się bior czość, in wen cję, wie dzę i in ne, pod czas gdy u pra co daw ców
by ły te sa me ce chy, ale ina czej usta wio ne. Na pierw szym miej scu by ła
uczci wość. To jest oczy wi ste, że pra co daw ca naj bar dziej boi się krę ta cza,
gdyż krę tacz jest w sta nie wy rzą dzić naj więk sze szko dy w in sty tu cji. Nie -
zro zu mia łe by ły dla mnie wy ni ki an kie ty stu denc kiej, dla cze go oni nie wy -
mie ni li uczci wo ści. Nie są wi dać świa do mi, że wy kre owa nie wi ze run ku
kształ ce nia lu dzi uczci wych jest świet ną in we sty cją w lo go każ dej in sty tu -
cji i w przy szłość każ de go stu den ta. 
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Na ko niec - tro chę wy cho dząc po za ra my szko ły wyż szej. Stwier dza li -
śmy tu taj wie lo krot nie, że praw da jest war to ścią sa mą w so bie. Do bro jest
rów nież tą war to ścią. Pa dła te za, że moż na skła mać, kie dy to jest do bre. To
jest oczy wi ście bar dzo śli skie. Prze ko na ło mnie wy po wie dzia ne tu zda nie,
że moż na roz dzie lić praw dę w re la cjach pu blicz nych i pry wat nych. W re -
la cjach pry wat nych pry mat do bra nad praw dą mo że być sil niej szy, bo jest
to sfe ra, w któ rej re la cja ta jest pod więk szą kon tro lą. W sfe rze pu blicz nej
na to miast re la cje te po win ny być od wró co ne, bo praw da jest war to ścią
wyż szą w sto sun ku do do bra. 

An na Ło skot
Na wią żę do trud nej sy tu acji Świę te go Pio tra, kie dy wy parł się Chry stu -

sa. Chry stus nie mu siał się go py tać, czy skła mał. On wie dział. My też wy -
cho wu jąc na sze dzie ci po win ni śmy sa mi żyć praw dą i da wać przy kład, aby
wie dzia ły, kie dy ro bią do brze, a kie dy źle. Nie przy ci skać ich do mu ru, aby
wy ka zy wać, że po stą pi ły źle, aby nie zmu szać do kłam stwa. 

ks. Adam Ze lga 
Na za koń cze nie spo tka nia na le ży ży czyć wszyst kim: „bądź cie mi ło sier -

ni jak mi ło sier ny jest Oj ciec wasz nie bie ski“ oraz „niech wa sza mo wa bę -
dzie tak - tak, nie - nie a co nad to jest, od złe go po cho dzi“. Bu łat Oku dża -
wa na pi sał kie dyś ta ką bal la dę: „Pierw sze kłam stwo - my ślisz, ech, za żar to -
wał ktoś, dru gie kłam stwo - gorz ki śmiech, śmie chu ni gdy dość, a to trze -
cie, gdy już przej dzie przez Twój próg, głę biej ra ni cię niż na woj nie wróg“. 

Spi sał z na gra nia Adam Bar to sie wicz
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Co dziś dla nas znaczy 
„dzień święty święcić?“
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Cy ta ty

Jan Pa weł II. Dzień Świę ty. Anioł Pań ski, 12 lip ca 1998 - Lo ren za go 
di Ca do re

Pierw szy roz dział Księ gi Ro dza ju w za koń cze niu opo wie ści o ty go dniu
stwo rze nia - opo wie ści głę bo ko re li gij nej, a za ra zem nie zwy kle po etyc kiej
- stwier dza, że Bóg „od po czął dnia siód me go po ca łym swym tru dzie“
i „po bło go sła wił ów siód my dzień i uczy nił go świę tym“ (Rdz 2, 2-3). 
Bi blij ny „sza bat“ jest zwią za ny z tą ta jem ni cą od po czyn ku Bo ga. Je śli my
chrze ści ja nie ob cho dzi my dzień Pań ski w nie dzie lę, to dla te go że w tym
dniu na stą pi ło zmar twych wsta nie Chry stu sa, któ re jest wy peł nie niem
pierw sze go stwo rze nia i po cząt kiem „no we go stwo rze nia“. W Chry stu sie
zmar twych wsta łym w peł ni urze czy wist nia się „od po czy nek“ Bo ga.

Po przez ob raz Bo ga, któ ry od po czy wa, Bi blia chce nam uka zać, że
Stwór ca z ra do ścią i za do wo le niem przy glą dał się dzie łu swo ich rąk.
W "siód mym dniu" Bóg kie ru je ku czło wie ko wi i świa tu spoj rze nie peł ne
po dzi wu i mi ło ści, a te uczu cia znaj du ją póź niej po twier dze nie w hi sto rii
zba wie nia, kie dy Stwór ca - zwłasz cza w cza sie wyj ścia z Egip tu - sta je się
zbaw cą swo je go lu du.

Nie dzie la wzy wa chrze ści ja ni na, aby do strzegł to peł ne ra do ści spoj rze -
nie Bo ga i od czuł nie ja ko, że ono go ogar nia i osła nia. W obec nej epo ce
zdo mi no wa nej przez tech ni kę ist nie je za gro że nie, że na sze ży cie bę dzie się
sta wać co raz bar dziej ano ni mo we i pod po rząd ko wa ne pro ce som pro duk -
cyj nym. Czło wiek mo że w ten spo sób stra cić zdol ność ra do wa nia się pięk -
nem stwo rze nia, a bar dziej jesz cze od czy ty wa nia w nim od bla sku ob li cza
Bo że go. Chrze ści ja nie w każ dą nie dzie lę prze sta ją pra co wać nie tyl ko po
to, aby za żyć za słu żo ne go wy po czyn ku, ale przede wszyst kim po to, aby
cie szyć się dzie łem Bo ga Stwór cy i Od ku pi cie la. To świę to wa nie sta je się
źró dłem ra do ści i na dziei, któ re na da ją no wy smak co dzien ne mu ży ciu i są
nie zbęd nym le kar stwem na gro żą cą nie raz nu dę, brak po czu cia sen su czy
roz pacz.

Jan Pa weł II . List Apo stol ski Dies Do mi ni

Eu cha ry stia nie dziel na, któ ra wią że się z obo wiąz kiem uczest nic twa ca -
łej wspól no ty i od zna cza szcze gól nie uro czy stym cha rak te rem, wła śnie dla -
te go że jest spra wo wa na w "dniu, w któ rym Chry stus zwy cię żył śmierć
i dał nam udział w ży ciu wiecz nym" 44, uka zu je szcze gól nie wy ra zi ście
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swój wy miar ekle zjal ny i ja wi się ja ko pier wo wzór in nych li tur gii eu cha ry -
stycz nych. Każ da wspól no ta, gro ma dząc wszyst kich swo ich człon ków na
„ła ma niu chle ba“, uświa da mia so bie, że jest miej scem, w któ rym urze czy -
wist nia się kon kret nie ta jem ni ca Ko ścio ła. 

Dzi siaj, po dob nie jak w pierw szych he ro icz nych wie kach Ko ścio ła,
w wie lu re gio nach znów po wsta ją sy tu acje utrud nia ją ce licz nym chrze ści -
ja nom ży cie zgod ne z wia rą. Oto cze nie jest cza sem otwar cie nie przy ja zne,
a czę ściej jesz cze obo jęt ne i głu che na orę dzie Ewan ge lii. Czło wiek wie rzą -
cy, je śli nie chce ulec na ci sko wi śro do wi ska, mu si znaj do wać opar cie
w chrze ści jań skiej wspól no cie. Jest za tem ko niecz ne, aby so bie uświa do -
mił, jak klu czo we zna cze nie dla je go ży cia wia ry ma zgro ma dze nie nie -
dziel ne, pod czas któ re go ra zem z brać mi świę tu je Pas chę Chry stu sa w sa -
kra men cie No we go Przy mie rza.

Choć udział w Eu cha ry stii jest ser cem nie dzie li, nie na le ży ro zu mieć,
że na tym wy czer pu je się obo wią zek "świę to wa nia" te go dnia. Dzień Pań -
ski jest bo wiem do brze prze ży ty, je że li ca ły jest prze nik nię ty wdzięcz ną
i czyn ną pa mię cią o zbaw czych dzie łach Bo ga. Dla te go ucznio wie Chry -
stu sa po win ni się sta rać, aby tak że in ne wy da rze nia dnia, nie ma ją ce cha -
rak te ru li tur gicz ne go - spo tka nia w gro nie ro dzi ny czy przy ja ciół, róż ne
for my roz ryw ki - od zna cza ły się pew nym sty lem, któ ry po ma ga wy ra żać
po śród zwy czaj ne go ży cia po kój i ra dość Zmar twych wsta łe go. Na przy -
kład na wet zwy kłe spo tka nie ro dzi ców i dzie ci mo że stać się spo sob no ścią
nie tyl ko do wza jem ne go otwar cia się na sie bie i do dia lo gu, ale tak że do
wspól nej, głęb szej re flek sji, któ ra po zwa la wpro wa dzić pew ne ele men ty
for ma cyj ne. 

J. Sa lij Pra ca nad wia rą. Dzień świę ty świę cić

Naj istot niej szym ele men tem świę to wa nia nie dziel ne go jest, rzecz ja sna,
uczest nic two we Mszy Świę tej. Dla cze go Ko ściół przy wią zu je tak wiel ką
wa gę do te go, aby nie dziel na Msza zgro ma dzi ła moż li wie wszyst kich ka to -
li ków? Bo uobec nia się wów czas re al nie ta nie po ję ta Mi łość, ja ka się do ko -
na ła na Krzy żu, przez któ rą zo sta li śmy od ku pie ni. Przy cho dząc na Mszę,
mo że my się ca li - ra zem z na szy mi ak tu al ny mi pro ble ma mi, ra do ścia mi
i kło po ta mi - w tej Mi ło ści za nu rzyć, od no wić i umoc nić. Co wię cej, mo -
że my wów czas na kar mić się Cia łem Pań skim.

Wy star czy to so bie uprzy tom nić, aże by zo ba czyć, jak bar dzo nie ma ją
ra cji ci ka to li cy, któ rzy mó wią: „ja wo lę po mo dlić się pry wat nie, ta ka mo -
dli twa wię cej mi da je“. Mo dli twę pry wat ną Ko ściół za wsze po pie rał i do
niej za chę cał, ale Msza Świę ta jest prze cież czymś nie skoń cze nie wię cej niż
mo dli twą, jest uobec nie niem Naj święt szej Ofia ry Chry stu sa. Zresz tą 
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pro ste do świad cze nie do wo dzi, że za nie dba nie się w co nie dziel nej Mszy
Świę tej nie uchron nie po wo du je od da la nie się od wia ry.

Od po czy nek fi zycz ny i du cho wy oraz szcze gól na pa mięć o lu dziach
ubo gich i po trze bu ją cych to dwa do dat ko we ele men ty nie dziel ne go świę -
to wa nia. Pra cę w nie dzie lę win no się ogra ni czyć tyl ko do te go, co ko niecz -
ne - aże by móc wię cej cza su po świę cić ro dzi nie, pójść na dłuż szy spa cer
z dzieć mi, od wie dzić sta rą ciot kę czy zna jo me go w szpi ta lu, prze czy tać ja -
kiś tekst re li gij ny lub od ro bić za nie dba nia ko re spon den cyj ne.

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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Kon wer sa to rium XIV (17. 03. 2007)

„Co dziś dla nas zna czy >>dzień świę ty świę cić<<”?

Pro wa dzą cy: ks. Adam Ze lga, pro boszcz pa ra fii im. bł. Ed mun da Bo ja now -
skie go, wpro wa dze nie do dys ku sji: Ire na By lic ka, eko no mi sta, rol nik 
i Ma xy mi lian By lic ki, me na dżer, v-pr ezes KGHM, Agniesz ka Jac kow ska, 
fi lo zof, pe da gog, pre zes sto wa rzy sze nia Edu ka cja i Me dia i Jan Ma ria 
Jac kow ski, sę dzia Try bu na łu Sta nu oraz An drzej Cie pie la, dy rek tor PUDS,
wła ści ciel fir my, inż. me cha nik

ks. Adam Ze lga 
Bę dzie my dzi siaj roz ma wiać, dzie lić się re flek sją, co dla nas zna czy

„dzień świę ty świę cić”. 
Dzi siej szy świat ja wi mi się ja ko sta ra ją cy się zre ali zo wać wszyst ko na

raz, wszyst ko szyb ko i od ra zu. Pro po zy cja bi blij na jest zu peł nie in na.
W opi sie sze ściu dni stwo rze nia jest dla nas pod po wiedź, w ja ki spo sób
czło wiek po wi nien dzia łać, w ja kim kie run ku po win no iść to je go dzia ła -
nie i we dług ja kiej hie rar chii. W ostat nim, siód mym dniu stwo rze nia Pan
Bóg od po czy wał. Ogrom nie lu bię to zda nie z Bi blii o Pa nu Bo gu, któ ry
od po czy wa. My ślę, że każ dy z nas lu bi ten siód my dzień. Po dziel my się na -
szy mi świa dec twa mi, w ja ki spo sób dziś świę ci my dzień świę ty? W ja ki
spo sób od po czy wa my? Czy i w ja ki spo sób w ten nasz od po czy nek jest
wkal ku lo wa ny Stwór ca?

Agniesz ka Jac kow ska
Chcia ła bym po wie dzieć pa rę słów z per spek ty wy mat ki licz nej ro dzi ny,

jak do świad czam i prze ży wam za rów no co dzien ność, jak i czas świą tecz ny,
a rów nież spoj rzeć na to z per spek ty wy swo ich za in te re so wań. 
Je stem z wy kształ ce nia fi lo zo fem i kon cep cja czło wie ka w nur cie fi lo zo fii
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re ali stycz nej ja ko by tu psy cho -f izyc zn o- duc ho wego, by tu oso by ludz kiej
bę dą cej jed no ścią wca le w prak ty ce ży cia co dzien ne go nie prze szka dza,
a wręcz po ma ga. Ła twiej wte dy spoj rzeć na to, co ksiądz po wie dział i po -
dejść do tych wy da rzeń, któ re co dzien nie nas wszyst kich do ty czą. Ota cza
nas sta ły po śpiech, go ni twa, któ ra się na si la i każ dy z nas nie za leż nie, czy
ma trzy la ta lub tro chę wię cej, od czu wa to wy raź nie, więc w czło wie ku coś
się bu rzy, chce my po wie dzieć stop, no i po wsta je py ta nie: jak po wie dzieć
stop bę dąc w tych re la cjach, w któ rych je ste śmy. 

Od cza su obec no ści Pol ski w Unii Eu ro pej skiej wszyst kie prą dy my ślo -
we, któ re są tam obec ne, nas rów nież do ty czą i ja koś są prze kła da ne na na -
szą co dzien ność. Mam na my śli obec ną w me diach bar dzo ży wą dys ku sję
o ro li ko bie ty, któ ra jest w róż nych ob sza rach ży cia co dzien ne go na trud -
niej szej po zy cji i trze ba jej dać szan sę. Ale ja ką szan sę? Bar dzo czę sto jest
mo wa o tym, że by wy pro wa dzić ją z do mu, dać jej szan sę w pra cy. Sło wo
"pra ca" jest od mie nia ne przez wszyst kie przy pad ki. Chcę po wie dzieć, ja ko
żo na i mat ka, że dla mnie bar dzo waż ne jest ogni sko ro dzin ne, cho ciaż
rów nież pra cu ję po za do mem. Czło wiek mu si mieć moż li wość wy bo ru, co
chce w ży ciu ro bić. Mu si mieć prze strzeń, aby mógł się re ali zo wać w tym
ob sza rze, któ ry jest dla nie go naj waż niej szy. 

W kon tek ście na sze go dzi siej sze go te ma tu, z mo je go do świad cze nia wy -
ni ka, że aby nie dzie la by ła nie dzie lą, czło wiek mu si mieć czas i prze strzeń
na two rze nie re la cji. Re la cji z Bo giem i z dru gim czło wie kiem. Utrzy my -
wa nie tych re la cji, dba nie o nie i po głę bia nie da je praw dzi we szczę ście, a je -
że li ko bie tę wy pro wa dzi my z ogni ska do mo we go i po wie my, że jest na
rów ni z męż czy zną, stwo rzo na do wszyst kie go in ne go, nie ko niecz nie za -
pew ni my jej szczę ście. Ko bie cie na le ży dać się roz wi nąć w tym za kre sie, co
na le ży do jej ko bie co ści, a jak to się ma do nie dzie li i świę to wa nia cza su
wol ne go? Po cząw szy od zwy kłe go nie dziel ne go obia du, ja ki mat ka zro bi
w do mu i bę dzie mia ła czas, że by ten obiad po sta wić na sto le, siąść przy
nim wspól nie, za trzy mać się w tym ca ło ty go dnio wym za bie ga niu, po pa -
trzeć so bie w oczy, po słu chać i po roz ma wiać.

Ire na By lic ka
U nas w do mu, w mo im do mu ro dzin nym ni cze go się nie teo re ty zo wa -

ło, nie by ło dys ku sji, do ko ścio ła w nie dzie lę się cho dzi ło i nie mo gło być
ina czej. W mo ich wspo mnie niach oj ciec wie le ze mną roz ma wiał na ten te -
mat i miał mnó stwo dla nas cza su, a ma mę wspo mi nam sie dzą cą w fo te lu
i czy ta ją cą ga ze tę. Ale to są wspo mnie nia. Praw da na to miast praw do po dob -
nie by ła zu peł nie in na: nie dzie la wy glą da ła tak jak na sza, by ła ogrom nie
pra co wi ta. Kie dy by li śmy ma li, oj ciec i ma ma bar dzo sta ran nie do bie ra li
nam Mszę świę tą, na któ rą cho dzi li śmy wszy scy ra zem. Kie dyś wra ca jąc
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z ko ścio ła ta ta ode tchnął z ulgą i po wie dział: „ …na resz cie by li śmy na nor -
mal nej Mszy świę tej, gdzie nie mu sie li śmy klę kać, sia dać i wsta wać na roz -
kaz, śpie wać ja kichś dziw nych pio se nek re li gij nych…“. Zro zu mia łam wte -
dy, że ta Msza nie dziel na, wpraw dzie do bra dla dzie ci i dla nas prze zna czo -
na, dla ro dzi ców by ła wy rze cze niem. Za cho wa łam to w pa mię ci ja ko coś
bar dzo waż ne go. 

Msza by ła od pra wia na po ła ci nie, lecz ta ta po tra fił nam ją tak wy tłu ma -
czyć, że nie mia łam pro ble mu ze zro zu mie niem tre ści. Pa mię tam też ta ki

dzień, gdy mo ja bab cia, któ ra by ła unie ru -
cho mio na na wóz ku przez ca łe ży cie, po -
wie dzia ła: „a, idziesz do ko ścio ła…“,
„Tak, idę…“ - „to pa mię taj, zwróć uwa gę,
jak ksiądz pod no si kie lich do gó ry. Opuść
gło wę i po wiedz: Pan mój i Bóg mój“. Pa -
rę dni póź niej, a mo że pa rę ty go dni póź -
niej - to są bar dzo, bar dzo da le kie wspo -
mnie nia - zno wu po wie dzia ła: „wiesz, bo
to jest ta chwi la, kie dy jest prze isto cze nie,
ty te go nie wi dzisz, bo ksiądz jest ty łem do
cie bie, ale pa mię taj, że jest to wła śnie naj -
waż niej szy mo ment we Mszy świę tej“.
Tak rów nież wspo mi nam nie dzie lę
z dzie ciń stwa. Pew nie mia łam wte dy ja -
kieś 7-10 lat.

Po tem przy szedł ta ki okres w na szym ży ciu, że sa mi wy bie ra li śmy Mszę
świę tą i ko ściół. Wspo mi nam bar dzo dla mnie waż ną lek cję re li gii z cza sów
stu denc kich, kie dy sie dzie li śmy w ko ło przy ogni sku, a ks. Ka li now ski spy -
tał nas: „no faj nie, ale po wiedz cie mi, po co wy cho dzi cie w nie dzie lę do
ko ścio ła?" Wte dy po wie dzia łam gór no lot nie, że to dla Pa na Bo ga i z mi ło -
ści do Nie go. Któ ryś z na szych przy ja ciół na to od po wie dział: „...wiesz, co?
ja to tak na praw dę cho dzę do ko ścio ła po to, że by spo tkać się z ko le ga mi“.
„To bar dzo do brze - usły sza łam zdu mio na - bo przez lu dzi po zna je my Pa -
na Bo ga, nie ma in ne go spo so bu“. To by ła jed na z naj waż niej szych lek cji
re li gii. 

A jak jest w dzi siej szych cza sach? Wy obra ża łam so bie kie dyś, że jak bę -
dę mia ła dom i ro dzi nę, bę dzie my wszy scy ra zem, za rącz kę, cho dzić do
ko ścio ła, dzie ci bę dą grzecz nie sie dzieć na ław ce, al bo gdzieś tam… A tu
praw da wy glą da ina czej. Otóż w cza sie, kie dy mo je du że dzie ci by ły ma łe,
to Msze dzie cin ne trwa ły cza sem i pół to rej go dzi ny, więc wy cho dzi li śmy
z nich ogrom nie zmę cze ni. Wię cej sił już na nic nie by ło. 

Dru gim pro ble mem by li wier ni, któ rym dzie ci w ko ście le prze szka dza -

Irena Bylicka
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ją. Je śli ja, z czwór ką ma łych dzie ci, sta nę łam so bie w po ło wie ko ścio ła, że -
by nie być za bli sko, ani nie za da le ko i je że li każ de z nich dwa ra zy prze -
szło, że by spraw dzić, jak wy glą da ksiądz, któ re go jesz cze nie bar dzo od róż -
nia li od Pa na Je zu sa i po tem przy szło do mnie spy tać, dla cze go ten ksiądz
ma dzi siaj fio le to wą al bo zie lo ną „pe le ry nę“, a po tem po szło jesz cze raz
spraw dzić, czy aby na pew no jest zie lo na al bo na pew no fio le to wa i tak każ -
de po ra zie, to wę dró wek mo jej czwór ki dzie ci by ło co naj mniej osiem, a ja
sta łam z pią tym dziec kiem na rę ku. Mój mąż pia ni sta czę sto pra co wał
w week en dy, więc by łam w ko ście le sa ma. Po ja kimś cza sie trwa nia Mszy
świę tej wier ni za czy na li spo glą dać na mnie dziw nie, po tem za czy na li sy -
czeć i w za leż no ści od te go, czy się wy spa łam tej no cy czy nie, to al bo wy -
cho dzi łam z ko ścio ła, al bo do cze ki wa łam do koń ca. W koń cu przy szedł ta -
ki mo ment, że po ko lej nej zwró co nej uwa dze wy szłam i na stęp nym ra zem
by łam w ko ście le do pie ro rok póź niej. Pro blem po le gał wte dy tyl ko na
tym, że by na sze dzie ci się nie zo rien to wa ły, że ma ma nie cho dzi do ko ścio -
ła. Dziew czyn ki bar dzo lu bi ły cho dzić w nie dzie lę na Mszę. Gdy cho ro ba
nie po zwa la ła nam iść do ko ścio ła, mu sia łam przed dzieć mi ukry wać, że
dzi siaj jest nie dzie la, po pro stu nie da ły by mi żyć. 

Te raz na sze dzie ci doj rza ły i za czę ły cho dzić na Mszę świę tą ze swo imi
przy ja ciół mi. Po ja wił się no wy pro blem. Dzie ci i róż ne ko ścio ły, do któ -
rych czę sto trze ba je od wo zić. In nym pro ble mem dla mnie - pa ni do mu
jest to, że nie dzie la jest w rze czy wi sto ści dniem naj trud niej szym. Przez ca -
ły ty dzień dzie ci są po wkła da ne do róż nych szu fla dek. Jed no jest w szko le,
dru gie w przed szko lu, in ne po szło na stu dia, mę ża za zwy czaj też nie ma
w do mu, więc dni na le żą do mnie, mo gę je ja koś do sie bie do pa so wać.
A w nie dzie lę tak nie jest, jed no wsta je o siód mej, dru gie o in nej go dzi nie,
zgo nić ich wszyst kich ra zem do obia du jest bar dzo trud no. Rów nież wy -
dać obiad tak, że by był go rą cy, dla dzie się ciu osób al bo dwu na stu, je śli za -
plą cze się ja kiś gość, to też jest pra ca. Po tem oka zu je się, że jak już się po -
zmy wa ło, to już wszy scy są na no wo głod ni i chcą jeść ko la cję, a ja bym
chcia ła choć tro chę w tym dniu od po cząć. Je śli nie od pocz nę w nie dzie lę,
to mam zmar no wa ny ca ły na stęp ny ty dzień i nic nie mo gę po rząd nie zro -
bić.

An drzej Cie pie la
Chcę zwró cić uwa gę Pań stwa, jak waż ną rze czą jest ochro na nie dzie li.

Nie wszy scy zda je my so bie spra wę, jak bar dzo jest ona za gro żo na. Zgod ne
z na ucza niem Ko ścio ła nie dzie la jest bar dzo waż nym dniem od po czyn ku.
Nie po win ni śmy wy ko ny wać w tym dniu pra cy za wo do wej. Tym cza sem
w róż nych wiel kich or ga ni za cjach nie dzie lę wy ko rzy stu je się czę sto ja ko
ko lej ny, siód my dzień pra cy, mo że nie co in nej, ale jed nak pra cy. W tym
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dniu or ga ni zu je się róż ne go ro dza ju spo tka nia, np. han dlow ców, że by ich
zmo ty wo wać do jesz cze bar dziej wy tę żo nej pra cy, róż ne go ro dza ju na ra dy,
szko le nia, spo tka nia in te gra cyj ne itp. W wie lu fir mach te go ro dza ju prak -
ty ki są bar dzo po wszech ne, gdyż fir my nie są za in te re so wa ne tra ce niem dni
po wsze dnich, chęt nie wy ko rzy stu ją nie dzie lę. To jest wy so ce na gan ne
i uwa żam, że po win ni śmy się wszy scy te mu prze ciw sta wiać. Te go ty pu
prak ty ki nisz czą na sze we wnętrz ne wię zi ro dzin ne, czy li pod sta wy współ -
ży cia w ro dzi nie, a rów nież na sze re la cje z Bo giem.

Od kie dy za ło ży łem wła sną fir mę, wiel ka kor po ra cja sta ła się dla mnie
prze szło ścią, już nikt nie ka zał mi pra co wać w nie dzie lę. Po ja wi ło się na to -
miast in ne za gro że nie - or ga ni za cja miej sca pra cy w do mu. Po cząt ko wo
wy da wa ło się, że jest to fan ta stycz na spra wa, sa me plu sy. Nie tra ci się cza -
su na do jaz dy, moż na pra co wać znacz nie wię cej i znacz nie in ten syw niej.

Na gle oka za ło się, że w tym za pę dze niu
czło wiek za czy na na gle tra cić po czu cie
cza su i w spo sób nie kon tro lo wa ny wcho -
dzi w ob szar świę tej nie dzie li. Mnie się
zda rzy ło po peł nić ten grzech pa rę ra zy
i sro dze za to od po ku to wa łem, bo tak się
zda rzy ło, że rze czy, któ re ro bi łem w nie -
dzie lę, oka zy wa ły się kom plet ną klę ską.
Raz ja dąc z mo ją żo ną na re ko lek cje wzią -
łem ze so bą kom pu ter, bo wy da wa ło mi
się, że mu szę ko niecz nie jesz cze coś na pi -
sać i przy pa dek zda rzył, że przez po mył kę
ska so wa łem wszyst kie wia do mo ści, ca łą
pocz tę z dwóch lat, do ku men ta cję nie do
od zy ska nia. Wte dy do pie ro do tar ło do
mnie, że nie na le ży pra co wać w nie dzie lę. 

Jan Ma ria Jac kow ski
Po dob ny dy le mat ze świę to wa niem nie dzie li mie li chrze ści ja nie pierw -

szych wie ków, bo w ce sar stwie rzym skim, do cza sów ce sa rza Kon stan ty na,
nie by ło cze goś ta kie go, jak nie dzie la ja ko pa miąt ka dnia Zmar twych wsta nia
Pań skie go. Do pie ro od IV wie ku sy tu acja ule głą zmia nie i nie dzie la zo sta ła
uzna na za dzień, na zwij my to dzi siej szym ję zy kiem pra wa - usta wo wo wol -
nym od pra cy. Świa do mie o tym wspo mi nam, bo dziś co praw da nie ma ad -
mi ni stra cyj ne go zwal cza nia chrze ści jań stwa, ale w sen sie kul tu ro wym zmie -
nia się styl ży cia, do ja kie go tra dy cyj nie Po la cy by li przy zwy cza je ni przez po -
ko le nia. Te raz ma my do czy nie nia z week en dem i wła ści wie mo del lan so wa -
ny, zwłasz cza w me diach, jest ta ki: w pią tek są tzw. im pre zy czy ja kieś hucz -

Andrzej Ciepiela
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ne spo tka nia to wa rzy skie, czy li jest na ru sza na tra dy cyj na pe da go gi ka chrze -
ści jań ską w świe tle któ rej pią tek, ja ko dzień mę ki Pań skiej wy ma gał po wa gi
i re flek sji. So bo ta jest prze zna czo na na za ku py i ewen tu al nie ciąg dal szy za -
ba wy, a nie dzie la na „do cho dze nie” do sie bie i przy go to wa nie się do ko lej ne -
go ty go dnia pra cy. Miej sca ani cza su dla Bo ga jak by nie by ło…

An drzej wspo mniał o kor po ra cjach. Rów nież w swo im ży ciu za wo do -
wym za ha czy łem o róż ne fir my. Czę sto są spo tka nia tzw. in te gra cyj ne, 
ma ją ce słu żyć zgra niu ze spo łu, w któ rym się wspól nie pra cu je. Cel jest po -
zy tyw ny, ale po ja wia ją się wąt pli wo ści, gdy się czło wiek za py ta, czy moż na
przyjść z żo ną czy mę żem. Za zwy czaj pa da od po wiedź - no nie, to ta ka na -
sza we wnętrz na im pre za. Jest to wie le mó wią cy sy gnał, tym bar dziej, gdy
ta ka im pre za od by wa się po za go dzi na mi pra cy, na przy kład w pią tek wie -
czo rem, kosz tem ro dzi ny.

Zmia ny w sty lu ży cia i kul tu rze ob ja wia ją się też w stro ju. W pol skiej
tra dy cji lu dzie róż nych warstw spo łecz nych i grup sta ra li się do tąd w nie -
dzie lę ubie rać się w strój od święt ny, bar dziej god ny, ta ki uro czy sty. Obec -
nie week end, wraz z nie dzie lą, ozna cza luz w stro ju i od prę że nie po „mun -
dur kach”, w ja kich przez ca ły ty dzień cho dzi się do pra cy. Jest to w ja kimś
sen sie zro zu mia łe, bo ak tyw ni Po la cy obec nie bar dzo du żo pra cu ją. Jest na -
wet ta ki dow cip, że Po lak pra cu je 26 go dzin na do bę. Jak to moż li we? Ano
wsta je dwie go dzi ny wcze śniej… Bar dzo prze cią żo ne są rów nież dzie ci,
któ re ze szkół i za jęć po za lek cyj nych wra ca ją o 5 czy 6 po po łu dniu. Zmę -
czo ne od ra bia ją do póź na lek cje, kła dą się spać i ra no zno wu idą do szko ły.
Więc wła ści wie so bo ta i nie dzie la po zo sta ją je dy nym ta kim cza sem, któ ry
teo re tycz nie jest prze zna czo ny dla ro dzi ny. I wte dy rów nież są za ła twia ne

Jan Maria i Agnieszka Jackowscy
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wszyst kie spra wy zwią za ne z ro dzi ną, ty pu za ku py, po rząd ki, urzą dza nie
do mu, czy li nor mal ne co dzien ne czyn no ści, na któ re nie ma cza su w ty go -
dniu. Ta kie są prze mia ny cy wi li za cyj ne, któ re nie wąt pli wie ma ją wpływ na
spo sób świę to wa nia nie dzie li bez wzglę du na to, kto ja ki spo sób pre fe ru je.
Te tren dy kul tu ro we są jak by po nad na mi i na to wpły wu więk sze go nie
ma my. Stąd tak waż ne jest, że by bro nić świę to ści nie dzie li i to rów nież
w imię wła sne go czło wie czeń stwa. Dla te go, że ten no wy styl za bi ja na sze
re la cje z naj bliż szy mi, nie mó wiąc już o re la cjach z Bo giem. Msza świę ta
i ro dzin ne - wspól ne - spę dza nie wol ne go cza su to fun da men ty nie dzie li.
Świę to wa nie nie dzie li to też od po czy wa nie, ksiądz wspo mniał, że w siód -
mym dniu Stwór ca od po czy wał. Od po czy nek nie po le ga jed nak na tym, że
się le ży przed te le wi zo rem nic nie ro biąc, nic nie ro bie nie mo że być bar -
dziej mę czą ce niż na wet pra ca. Od po czy nek po le ga na in nym ro dza ju ak -
tyw no ści, że by w ja kiś spo sób po być z naj bliż szy mi. Rze czy wi ście dzi siaj
moż li wo ści wspól ne go spę dza nia cza su i od po czy wa nia są bar dzo sze ro kie
i chy ba fak tycz nie dla każ de go do stęp ne. Moż na też fan ta stycz nie roz wi jać
za in te re so wa nia i po świę cać czas na roz wi ja nie pa sji i za in te re so wań. No
i ten strój. Zwra cam na to szcze gól ną uwa gę, gdyż uwa żam, że przy naj -
mniej jak uda je my się na Mszę świę tą, to sta raj my się pod kre ślić swo im
wy glą dem, że spo ty ka my się z na szym Pa nem. Nie kie dy jest tak, że lu dzie
w ty go dniu są po rząd nie ubra ni, gdy idą do pra cy, a w nie dzie lę jest swo -
bo da aż do prze sa dy, łącz nie ze ską py mi ko szul ka mi czy krót ki mi spoden -
ka mi.

W mo im ży ciu, tak się zda rza ło, że rów nież w nie dzie lę zaj mo wa łem się
ży ciem pu blicz nym. Za zwy czaj w so bo ty i nie dzie le są ja kieś ze bra nia, fe -
sty ny, uro czy sto ści pań stwo we, kon gre sy, rocz ni ce itp. Gdy się uczest ni czy
w ży ciu pu blicz nym, to wy ma ga bra nia udzia łu w ta kich wy da rze niach. Ale
mi mo te go sta ra li śmy się tak pla no wać wszyst ko, że by wspól ne uczest ni -
czyć we Mszy świę tej i wspól nie zjeść obiad. Sta ra łem się też - gdy to by ło
moż li we - za bie rać dzie ci, że by mo gły zo ba czyć ta kie wy da rze nia i że by też
zro zu mia ły, na czym po le ga ta ty ak tyw ność. Je śli się mó wi dziec ku,
zwłasz cza ma łe mu, że ta ta czy ma ma idzie do pra cy, a ta pra ca jest dla
dziec ka zu peł nie abs trak cyj na, bo po pro stu oj ciec czy mat ka wy cho dzi
z do mu i ich nie ma przez wie le go dzin, to dziec ko nie ro zu mie, na czym
ta pra ca po le ga. Gdy dziec ko to ro zu mie, ina czej re agu je na nie obec ność.
Waż ne też jest prze ka zy wa nie dzie ciom ja kie goś wy raź ne go od róż nie nia,
że nie dzie la jed nak się róż ni od dnia po wsze dnie go. Moż na to pod kre ślać
in nym obia dem. In ność nie dzie li moż na una ocz niać po przez spra wy tak
pro za icz ne, jak po sił ki i strój, ale tak że przez ca ły plan dnia, któ ry jest re -
ali zo wa ny z cen tral nym punk tem, czy li Eu cha ry stią. Oj ciec świę ty Jan Pa -
weł II zwra cał uwa gę, aby w nie dzie le po za uczest nic twem we Mszy świę -
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tej czy tać Pi smo świę te, ka te chizm, uczest ni czyć w na bo żeń stwach i rów -
nież sta rać się włą czać w to dzie ci. 

Ma xy mi lian By lic ki
Dzie li my się tu taj do świad cze nia mi. Każ dy ma tro chę in ny mo del ży cia,

każ dy ma in ny sto su nek do re la cji z Bo giem i re la cji z in ny mi. Te re la cje
zmie nia ją się w cza sie. Waż ne jest jed nak
przy ję cie pew nych prio ry te tów i umie jęt -
ność ich eg ze kwo wa nia, ale i to zmie nia
się na róż nych eta pach ży cia. In ne są przy
du żej 10-oso bo wej ro dzi nie, a in ne w ro -
dzi nie trzy, czy czte ro oso bo wej, gdzie
pew ne pro ble my, po wie dział bym tech -
nicz ne, nie wy stę pu ją. Na nie dzie lę moż -
na pa trzyć od stro ny Mszy świe tej i obo -
wiąz ku uczest nic twa w niej, pa trzeć na
nią ja ko dzień dla ro dzi ny i ewen tu al nie
ja ko dzień od po czyn ku. To są zu peł nie
in ne trzy wy mia ry nie dzie li. Je że li pa trzę
na nie dziel ną Msze świę tą, to z jed nej
stro ny jest to dla mnie spra wa obo wiąz ku
i mo dli twy, z dru giej jed nak stro ny, gdy
idzie się do Ko ścio ła z piąt ką ma łych

dzie ci i obo wiąz kiem jest je do pil no wać, to Msza świę ta scho dzi na ich ob -
słu dze. Jest to go dzi na cięż kie go za wra ca nia gło wy i cięż kiej fi zycz nej pra -
cy. Ale wi docz nie, gdy da je my przy kład dzie ciom, rów nież ta ka mo że być
for ma mo dli twy. Dla mnie jest rze czą bar dzo istot ną, że by dzie ci od ma -
łe go, na wet te rocz ne nie mow la ki, wi dzia ły, że są w ko ście le, że jest Msza
świę ta, wte dy wra sta ją w to oto cze nie. Mó wie nie, że dziec ko jest za ma łe
al bo su ge stie lu dzi, aby z dziec kiem stać przed ko ścio łem, uczy je, że moż -
na Mszę świę tą spę dzać po za ko ścio łem. Wie lo krot nie prze ko ny wa li śmy
się, że ma łe dzie ci, któ re mia ły rok, dwa, czy trzy la ta, świet nie wszyst ko
wie dzia ły i ro zu mia ły, cho ciaż nie ko niecz nie w ta ki spo sób, jak my so bie
to wy obra ża li śmy, i przy swa ja ły so bie by cie w ko ście le ja ko tak na tu ral ne,
jak po wie trze. 

Dru ga spra wa to wy bór ko ścio ła. Z ma ły mi dzieć mi nie ma ta kie go
kom for tu, że pój dzie się tam czy gdzieś in dziej. Wy bie ra się naj bliż szy ko -
ściół, do któ re go naj ła twiej jest do trzeć, a kiep skie ka za nie moż na po trak -
to wać ja ko umar twie nie lub uświa do mić so bie, że Pan Bóg róż ny mi dro -
ga mi do nas przy cho dzi i róż ny mi sło wa mi mó wi. Rów no cze śnie jed nak
czło wiek po trze bu je in spi ru ją ce go ka za nia i war to do bie rać so bie ta kie

Maxymilian Bylicki
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miej sca, w któ rych uczest nic two we Mszy świę tej jest peł niej sze in te lek tu -
al nie. Przez ca łe la ta chęt nie cho dzi łem do Je zu itów, gdzie by łem mi ni -
stran tem, al bo gdzie in dziej, gdzie wie dzia łem, że ka za nie bę dzie dla mnie
do dat ko wą in spi ra cją. Miesz ka jąc w Ra do ści ma my ta ką ob ser wa cję, że ko -
ścio ły pa ra fial ne, zwłasz cza te z obrze ży War sza wy, ma ją czę sto styl pa ra fii
wiej skich i bra ku je do strze że nia po trzeb in te lek tu al nych miesz kań ców
tych oko lic. Ty le co do nie dziel nej Mszy świę tej. 

Na stęp na spra wa to nie dzie la ja ko dzień dla ro dzi ny. Im więk sza ro dzi na,
tym jest to pro blem trud niej szy i zmie nia się wraz z wie kiem dzie ci. Gdy są
one ma łe, to ja sne jest, że są z ro dzi ca mi. Jest czas na spa cer, na ja kąś za ba wę
i to jest na tu ral ne. W mia rę gdy sta ją się star sze, to pro gra mów na nie dzie lę
przy by wa. Je że li ma my trój kę dzie ci w gru pach KI K-o wskich, to zna czy, że
jed no za wo żę na go dzi nę 8.30 na plac Wil so na, dru gie na 9.00 na Ka ba ty,
trze cie jesz cze gdzieś in dziej, a po tem je ko lej no od bie ram. Spę dzam prak -
tycz nie ca łą nie dzie lę w sa mo cho dzie do wo żąc i przy wo żąc dzie ci. Z jed nej
stro ny do brze, że są w tych gru pach, ale z dru giej stro ny - nie dzie lę ma ją zor -
ga ni zo wa ną po za do mem i ro dzi ną. So bo ta w tej chwi li zro bi ła się dniem tak
za ję tym, dzie ci ma ją tak wy peł nio ne pro gra my, że gru py KI K-o wskie ro bią
swo je spo tka nia w nie dzie lę. Star sze na sze dzie ci są bar dzo ak tyw ne i w nie -
dzie lę or ga ni zu ją dzia ła nia har cer skie, in struk tor skie i znów są za an ga żo wa -
ne na ze wnątrz - po za do mem i ro dzi ną. Po ja wia się więc py ta nie: czy na le -
ży po wie dzieć: ro dzi na ma się in te gro wać ja ko ca łość, dzie ci ma ją ska so wać
swo je za ję cia, nie pro wa dzić swo ich grup, nie po sy ła my dzie ci na gru py KI -
K-o wskie? Czy sta wiać spra wę tak ostro? Co jest waż niej sze? Rów no cze śnie
mo del nie dzie li, któ ry chcie li by śmy za cho wać, zo sta je zu peł nie roz bi ty. 

Ko lej na spra wa to pra ca w nie dzie lę. W tym za kre sie mam spe cy ficz ne
do świad cze nia, bo la ta mo jej dzia łal no ści ar ty stycz nej po wo do wa ły, że nie -
dzie la by ła dniem kon cer tów, wy stę pów i więk szość cza su spę dza łem po za
do mem. Jest też in ny pro blem: czy nie dzie la jest tyl ko dniem świę to wa nia
i od po czyn ku, czy też dniem na za ła twia nie spraw do mo wych, ta kich jak
ra chun ki, za le głe li sty, róż ne go ro dza ju pa pie ry, na któ re nie ma cza su
w cią gu ty go dnia pra cy. Po wsta je py ta nie, czy to jest czas po świę co ny dla
do mu, je że li ja zaj mu ję się ra chun ka mi do mo wy mi i za le gły mi spra wa mi.
Mo im zda niem, jest to dys ku sja mię dzy usta lo ny mi prio ry te ta mi i ich eg -
ze kwo wa niem. Do świad czam jed nak pew nej pu łap ki. Dla mnie prio ry te -
tem jest uczest nic two we Mszy świę tej nie dziel nej, je że li jed nak ze wzglę -
du na wy jazd, bo pra cu ję, mam to zdez or ga ni zo wa ne, to dla mnie, w mo -
im po czu ciu we wnętrz nym, nie jest to zmia ną prio ry te tów, tyl ko zmia ną
w moż li wo ści re ali za cji tych prio ry te tów. Na su wa się jed nak py ta nie, czy
nie moż na by ło ina czej? Trze ba so bie w róż nych mo men tach to py ta nie za -
da wać i na no wo na nie od po wia dać. 
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Agniesz ka Jac kow ska
Chcia ła bym po ru szyć jesz cze je den wą tek - cza su dla cho rych, sa mot -

nych. W tym co dzien nym za bie ga niu bar dzo czę sto za po mi na się o lu -
dziach opusz czo nych. Jak cen ny mo że być dla nas nie dziel ny czas, gdy we -
zmę dzie ci ze so bą do ja kiejś za po mnia nej ciot ki, do star szej oso by, a tych
osób jest co raz wię cej wo kół nas. 

Dys ku sja

Mo ni ka Cie pie la
Chcę na wią zać do dwóch spraw już wcze śniej po ru szo nych. Pierw sza to

wy bór od po wied niej Mszy świę tej nie dziel nej. Gdy dzie ci by ły ma łe, wy -
bie ra li śmy Msze świę te po wiedz my ta kie po śred nie, przy stęp ne w swo jej
for mie dla dzie ci, a rów no cze śnie za wie ra ją ce tre ści waż ne i in spi ru ją ce dla
nas. Dzie ci cał kiem nie źle na tym wy szły, bo by ły z ro dzi ca mi, któ rzy dzię -
ki wła ści wej opra wie Eu cha ry stii mo gli głę biej w niej uczest ni czyć. W ten
spo sób sko rup ki na szych dzie ci na sią ka ły tak, jak na le ży. Tu się zu peł nie
zga dzam, że sko rup ki mu szą na sią kać od po cząt ku ich ist nie nia i wte dy
uczest nic two we Mszy świę tej nie dziel nej bę dą trak to wać jak coś oczy wi -
ste go.

W pierwszym rzędzie Monika Ciepiela i Andrzej Dowgiałło, 
w drugim rzędzie od prawej Bogdan Motelski, 

dalej Bogumił Chlebny i Andrzej Skoczek
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Dru ga spra wa do ty czy mat ki pra cu ją cej. Przez wie le lat mo je pod sta wo -
we sta no wi sko pra cy by ło „ma ma”. Po nie waż uda wa ło nam się wią zać ko -
niec z koń cem, do ko na łam wy bo ru, że je stem w do mu, gdzie po dej mo wa -
łam naj wy żej ja kieś pra ce do ryw cze, a jak dzie ci pod ro sły, to stu dia. W pew -
nym mo men cie jed nak na sza ro dzin na fir ma za czę ła się roz ra stać i mo je mu
mę żo wi za czę ło być po trzeb ne mo je wspar cie. Pra cy by ło co raz wię cej, prze -
sta ła być do ryw cza, w pew nym mo men cie za czę łam jeź dzić do biu ra, do
mia sta. Efekt był ta ki, że dom sta nął na gło wie, przez te le fon ko or dy no wa -
łam wszyst kie dzia ła nia dzie ci, któ re za czę ły przy no sić gor sze oce ny, po ja wi -
ły się pro ble my wy cho waw cze i trze ba by ło wy zna czyć so bie prio ry te ty
w sto sun ku do ca łe go ty go dnia i co do nie dzie li. Zde cy do wa łam się na za sad -
ni czą zmia nę. Zro bi łam biu ro w do mu, wy dzie li łam osob ny po kój na mo ją
pra cę, czę sto nie za my ka jąc go przed 22.00, prze sta łam jeź dzić do biu ra i za -
czę łam pra co wać w do mu. Ale w cią gu dnia są mo men ty, kie dy mo gę z te go
po ko ju wyjść i za jąć się spra wa mi do mu: ugo to wać obiad, ode brać dzie ci ze
szko ły, do wie dzieć się, ja kie ma ją lek cje i ich przy pil no wać i naj waż niej sze -
być obec na. Biu ro w do mu ro dzi jed nak du że nie bez pie czeń stwo, że pra ca
prze cią gnie się na ca ły ty dzień. Po nie waż po kój znaj du je się na koń cu miesz -
ka nia, w pią tek, a je że li nie moż na, to w so bo tę, po pro stu za my kam go na
trzy spu sty i nie zbli żam się do nie go, sta ram się na wet nie do ty kać klam ki.
Po pro stu omi jam go na od le głość i jest biu rem, któ re nie ist nie je w nie dzie -
lę. Nie dzie la w tym mo men cie sta je się dla mnie dniem wy jąt ko wym, dniem
bar dzo świę tym. Wszyst ko to, co ro bię w nie dzie lę, sta je się cu dow nym od -
prę że niem i od po czyn kiem: zro bie nie ro dzin ne go obia du, po by cie z dzieć -
mi, pój ście ra zem na spa cer, na wy bra ną wspól nie Mszę świę tą, czy po czy ta -
nie książ ki naj młod szej na szej cór ce. Za kup du że go sto łu stał się prio ry te tem
ostat nich za ku pów - ta kie go sto łu, przy któ rym wszy scy ra zem mo gli by śmy
się spo tkać. Od cza su po sia da nia sto łu spo tka nia te roz sze rza ją się cza sem
o mo ich ro dzi ców, o sio strę mo je go mę ża, o mo ją sio strę z dzieć mi, bo
w tym za pę dze niu jest to je dy na moż li wość, że by spo koj nie siąść, po śmiać
się wspól nie i po roz ma wiać, że by po pro stu ze so bą być. 

An drzej Do wgiał ło
Mó wiąc o obo wiąz ku uczest nic twa we Mszy świę tej nie dziel nej trze ba

pa mię tać o moż li wo ści uczest nic twa w niej w so bo tę wie czo rem, wte dy
gdy w nie dzie lę, z ta kich czy in nych wzglę dów, nie moż na wy go spo da ro -
wać cza su na ko ściół. Dru ga spra wa to za ku py ro bio ne w wiel kich mar ke -
tach w nie dzie lę. Je że li jest ta ka sy tu acja, że ab so lut nie nie moż na ich zro -
bić wcze śniej ani póź niej, to moż na po trak to wać za ku py ja ko coś jed no czą -
ce go ro dzi nę i wy brać się na nie wspól nie. To tak że mo że być spo so bem na
ży cie ro dzin ne, je że li nie moż na ina czej. 
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An drzej Cie pie la
Chcę za pro te sto wać prze ciw ko za ku pom w nie dzie lę. My ślę, że po win -

ni śmy chro nić świę to ści nie dzie li nie tyl ko my śląc o so bie, ale rów nież
o in nych - tych, któ rzy mu szą pra co wać, gdy my ro bi my za ku py. Uwa żam,
że jest bar dzo do brze, że nie ma dzi siaj tych ogra ni czeń, któ re do sko na le
pa mię ta my, kie dy chleb moż na by ło ku pić tyl ko ra no, bo póź niej nie by ło
i sklep był za mknię ty. Ale czy dziś mu szą być skle py sta le otwar te, łącz nie
z nie dzie lą? Oczy wi ście to jest bu si ness, to są pie nią dze. Je że li jed nak sklep
prze sta nie sprze da wać to wa ry lub bę dzie je sprze da wać w ogra ni czo nej ilo -
ści, wte dy wła ści cie lo wi nie bę dzie się opła ca ło trzy mać go otwar te go i bez
ad mi ni stra cyj nych na ka zów go za mknie. Wy star czy, aby śmy nie ro bi li za -
ku pów w nie dzie lę. Ja wiem, że te go cza su jest ma ło, że wszy scy cięż ko
pra cu je my, je ste śmy za go nie ni, ale sta raj my się tak ży cie zor ga ni zo wać, że -
by za ku py prze nieść na in ne dni ty go dnia.

Adam Bar to sie wicz
We Fran cji, gdzie la ic kość funk cjo nu je w men tal no ści Fran cu zów od

200 lat, w nie dzie lę nie moż na, z wy jąt kiem sta cji ben zy no wych przy au to -
stra dach, ku pić ben zy ny, nie moż na nic ku pić w skle pach, bo są one po
pro stu za mknię te. Spra wa ro dzi ny i ży cia ro dzin ne go, zwłasz cza w cza sie
wol nym, w cza sie week en du jest fun da men tal na dla Fran cu zów. Ka to li cy,
któ rzy w nie wiel kiej licz bie jesz cze tam oca le li, sta wia ją ja ko prio ry tet wi -
zy tę w ko ście le, we wspól no cie pa ra fial nej. Moc no jest pod kre śla ne, że
uczest nic two w Eu cha ry stii jest tym, co rze czy wi ście od zwier cie dla wspól -
no tę chrze ści jań ską, w któ rej się ob ra ca my, w któ rej ży je my, spo ty ka my
zna jo mych i jest ona czymś istot nym w ich ży ciu. 

W przy pad ku Pol ski, je że li cho dzi o han del w nie dzie lę, to uwa żam, że
ko niecz ne bę dą roz wią za nia in sty tu cjo nal ne i praw ne, gdyż du że sie ci han -
dlo we na gmin nie nad uży wa ją roz ma itych prze pi sów pra wa bądź je ob cho -
dzą. Rów no cze śnie nie ste ty Po la cy przy zwy cza ili się do te go, że za ku py ro -
bi się w week end, w tym rów nież w nie dzie lę, i brak jest przy zwo le nia spo -
łecz ne go, że by to ogra ni czyć. 

Pa weł Po ho rec ki
Chcę po wie dzieć o funk cjo no wa niu ko ścio ła ka to lic kie go w Tu ne zji,

gdzie chrze ści ja nie sta no wią 1%, ale w któ rej na 100 pa ra fian jest 3 księ ży.
Tu ne zja by ła pierw szą schry stia ni zo wa ną pro win cją ce sar stwa rzym skie -
go, o czym świad czą dzi siaj przede wszyst kim wy ko pa li ska. Ko ścio ły
funk cjo nu ją ce obec nie ma ją spe cy ficz ne za da nia, gdyż głów nie słu żą lu -
dziom, któ rzy przy je cha li na ja kiś okres ze wzglę du na pra cę, bądź też oso -
bom, któ re są w związ kach mał żeń skich z Tu ne zyj czy ka mi, bę dą cy mi
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w 99% mu zuł ma na mi. Je że li po rów nu je się ko ściół pol ski z tu ne zyj skim,
wi dać zna czą cą róż ni cę. Gdy się uczest ni czy w Tu ne zji we Mszy świę tej
są tam wszy scy ra do śni, uśmiech nię ci, po pro stu przy cho dzą, że by się spo -
tkać, że by two rzyć wspól no tę. Nikt na ni ko go nie pa trzy wil kiem, lecz
z wi docz ną sym pa tią. Lu dzie z róż nych kra jów świa ta przy cho dzą tam re -
gu lar nie, głów nie Wło si i Mal tań czy cy. W trak cie Mszy świę tej uży wa -
nych jest 5 róż nych ję zy ków, w za leż no ści od te go, ja kie na ro do wo ści
uczest ni czą w da nym ko ście le. Po za tym są dru ko wa ne ksią żecz ki z czy ta -
nia mi do Mszy świę tej, wy da wa ne w róż nych ję zy kach. 

W mo im od czu ciu świę ta Bo że go Na ro dze nia i Wiel kiej No cy moż na
prze ży wać tam znacz nie głę biej niż u nas. Nam się cza sem wy da je, że Wi -
gi lia bez 12 czy 13 po traw i bez cho in ki, to nie są świę ta. Tam prze ży wa się
świę ta Bo że go Na ro dze nia do kład nie tak jak 2000 lat te mu, gdy Mat ka Bo -
ska przy je cha ła do Be tle jem, gdzieś mu sia ła za no co wać i nikt o tym nie
wie dział, za le d wie kil ka osób przy szło i zło ży ło po kłon. I dziś w Tu ne zji
też tak wy glą da. Jest gru pa osób, któ re przy cho dzą, aby zło żyć po kłon No -
wo na ro dzo ne mu, wśród spo łe czeń stwa, któ re się tym nie in te re su je, cho -
ciaż oka zu je du ży sza cu nek.

Po Mszy świę tej w cza sie waż niej szych świąt wszy scy, któ rzy są obec ni,
są za pra sza ni na spo tka nie do sa li pa ra fial nej. Jest or ga ni zo wa na wspól na
aga pa. Tak jak w ka ta kum bach, w pierw szych wie kach chrze ści jań stwa,
przy no szo no, kto co miał i za pra sza no wszyst kich obec nych do sto łu, tak
i dzi siaj jest w Tu ne zji. 25 grud nia, któ ry jest wol nym dniem od pra cy, za -
pra sza ją się wza jem nie do do mów, szcze gól nie tych, któ rzy są no wi we
wspól no cie. Czu je się wiel ką otwar tość na in ne go, na dru gie go czło wie ka.
My w Pol sce wpraw dzie też de kla ru je my otwar tość, ale w rze czy wi sto ści
jest jej bar dzo ma ło. 

I na stęp ny wą tek, któ ry chcę po ru szyć na wią zu jąc do ob ra zu z Pi sma
świę te go Pan Bóg sześć dni two rzył, siód me go dnia od po czy wał, czy li
sześć dni ro bił jed ne rze czy, a siód me go in ną, co jest isto tą od po czyn ku.
Nie dzie la po win na być dniem bu do wa nia wspól no ty, w róż nych wy mia -
rach i na róż nych płasz czy znach. War to na wią zać do śre dnio wie cza,
w cza sie któ re go bu do wa no wspól no ty opar te na trzech wy mia rach: du -
cho wym, ma te rial nym i za ba wo wym. Są to te sa me trzy wy mia ry, w któ -
rych każ dy z nas funk cjo nu je. Wspól no ta też po win na speł niać funk cję
w tych trzech wy mia rach. Za miast mar twić się, że skle py są otwar te
w nie dzie lę, czy nie war to by ło by dzia łać w tym kie run ku, aby otwo rzyć
na te re nach su per mar ke tów ka pli ce czy ko ścio ły, tak jak funk cjo nu ją już
ka pli ce lub wy dzie lo ne miej sca na lot ni skach, gdzie każ dy mo że się po -
mo dlić czy po my śleć o du cho wym wy mia rze swe go ży cia w trak cie po -
dró ży. 
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Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Chcia ła bym zwró cić uwa gę na dwie spra wy. Obec nie jest wie le rze czy

go to wych do ku pie nia i w związ ku z tym jest znacz nie mniej pra cy dla
pa ni do mu i mat ki dzie ciom niż by ło, gdy na sze dzie ci by ły ma łe. Nie by -
ło też wte dy wol nych so bót. Na nie dzie lę od kła da ło się wie le rze czy do
zro bie nia, na któ re nie star cza ło cza su w cią gu ty go dnia. Czę sto za sta na -
wia li śmy się wspól nie, co moż na ro bić w nie dzie lę, a co nie. Po sta no wi -
li śmy z mo im mę żem, że ni gdy w nie dzie lę nie bę dzie my ro bić żad nej
pra cy za wo do wej i pra cy na za ro bek. Na to miast ro bi li śmy róż ne in ne
rze czy. Ja na przy kład w nie dzie lę czę sto szy łam dla dzie ci czy mo je go
mę ża. Mój naj więk szy suk ces to by ło uszy cie ko szu li dla mo je go mę ża… 

Mo ni ka Cie pie la
Pa mię tam, że to by ło ogrom ne wy zwa nie dla ma my, bo ta ta za wsze

chciał mieć bar dzo du że kie sze nie i ja to do dziś pa mię tam, jak się ma ma
z ty mi kie sze nia mi mę czy ła.

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
I dru ga spra wa. Na wią zu jąc do te go, co wcze śniej mó wił już Pan Pa weł, za -

rów no w kra jach afry kań skich czy azja tyc kich ude rza ogrom na ra dość lu dzi,
któ rzy uczest ni czą w nie dziel nej Mszy świę tej. Na su wa się myśl, dla cze go my
tak nie umie my się cie szyć. W je sie ni by łam w In diach. W nie dzie lę by li śmy
na Mszy świę tej w ma łej miej sco wo ści na przed po lu Hi ma la jów. Uczest ni czy -
ło w niej du żo lu dzi bar dzo cho rych i bar dzo bied nych. Mi mo to wi dać by ło,
że wszy scy sta ra li się być moż li wie do brze ubra ni i czy ści. Rów no cze śnie by li
ogrom nie ra do śni, cie szy li się ze spo tka nia z so bą wza jem nie i z na mi. Do -
świad czy li śmy uczest nic twa w praw dzi wej wspól no cie peł nej ra do ści. 

My tej ra do ści ma ło ma my w na szym ko ście le. Jest coś w na szej men tal -
no ści ta kie go, że przy cho dzi my do ko ścio ła na Mszę świę tą i nie umie my się
cie szyć, nie umie my się śmiać. Pa mię tam, gdy by łam kie dyś na Mszy świę -
tej z mo imi cór ka mi, wów czas kil ku na sto let ni mi, ksiądz świę cił od oł ta rza
uczest ni ków Mszy świę tej. Moc no się za mach nął w na szą stro nę i kro pi dło
urwa ło się z drew nia nej rącz ki i po le cia ło nad na szy mi gło wa mi… I ja ka by -
ła re ak cja ko ścio ła? Nie licz na część, ra zem z księ dzem się śmia ła, a po zo sta li
pa trzy li po nu ro i z mil czą cą na ga ną na tych, co się śmia li. To jest wła śnie
nasz ko ściół. My nie umie my się cie szyć, nor mal nie re ago wać śmie chem…

Jan Ma ria Jac kow ski
Prze ży wa my pew ne ta kie kon tro wer sje… Tu taj po ja wi ła się spra wa

cho ciaż by han dlu w nie dzie le czy pra cy za wo do wej w nie dzie lę. Te sy tu -
acje są po tro sze po chod ną te go, że po su ro wym i bez barw nym sys te mie
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ko mu ni stycz nym do syć gwał tow nie na stą pi ły zmia ny cy wi li za cyj ne
i zmia ny w sty lu ży cia. To, do cze go w in nych kra jach do cho dzo no ewo -
lu cyj nie przez dzie się cio le cia, u nas na stą pi ło ra dy kal nie, w cią gu za le d wie
kil ku lat. To po wo du je oży wio ną dys ku sję i róż ni ce zdań. Obec nie trwa -
ją pra ce nad no we li za cją ko dek su pra cy, gdzie ma być wpi sa ny usta wo wy
za kaz pra cy w 12 dni naj waż niej szych świąt re li gij nych i pań stwo wych.
Bar dzo wie le osób jest zbul wer so wa nych tym, że na wet w te świę ta są
czyn ne hi per mar ke ty. W pro jek tach zmian jest ta ki za pis, że sta cje ben zy -
no we i ma łe skle py ofe ru ją ce pod sta wo we ar ty ku ły spo żyw cze mo gą być
czyn ne. Ale na le ży pa mię tać też o pra cow ni kach han dlu, to jest nie ma ła
licz ba lu dzi - w tym tyl ko w War sza wie kil ka dzie siąt ty się cy osób, któ re
rów nież ma ją ro dzi ny i chcia ły by nor mal nie spę dzać świę ta. I dru ga kwe -
stia - kul tu ra kor po ra cyj na, o któ rej by ła mo wa, któ ra jed nak za kłó ca har -
mo nię ży cia ro dzin ne go. Chciał bym się po dzie lić hi sto rią, ja ka się przy da -
rzy ła jed ne mu dy plo ma cie ja poń skie mu, któ ry był chrze ści ja ni nem. Je go
szef - am ba sa dor, zgod nie ze zwy cza ja mi ja poń ski mi, w nie dzie le za pra -
szał swo ich współ pra cow ni ków na cią gną ce się go dzi na mi spo tka nia to wa -
rzy sko -słu żb owe, oczy wi ście bez ro dzin. Ów dy plo ma ta po wie dział, że
nie bę dzie w tym uczest ni czyć, więc je go ko le dzy uwa ża li, że to ozna cza
za wo do wy wy rok śmier ci. Tym cza sem się oka za ło, że am ba sa dor uznał, iż
czło wiek, któ ry ży je zgod nie ze swo imi prze ko na nia mi i jest do brym pra -
cow ni kiem, wart jest awan so wa nia, gdyż jest to czło wiek wia ry god ny, któ -
ry po waż nie trak tu je swo je ży cie….

Ja ro sław Dziu bich
Bar dzo sym pa tycz nie wspo mi nam la ta dzie cię ce, gdy z ta tą cho dzi łem

na Mszę świę tą dla dzie ci. Po cząt ko wo więk szość cza su spę dza łem na je go
ple cach, a po tem bli sko oł ta rza, gdzie ksiądz za pra szał dzie ci. Ogól nie dzie -
cię ce Msze świę te wspo mi nam bar dzo mi ło, bo za wsze coś się na nich
dzia ło, śpie wa ły dzie cię ce ze spo ły, by ło we so ło i ra do śnie, a nie po waż nie
jak na in nych Mszach świę tych. 

Te raz chcia łem na wią zać do han dlu w nie dzie lę. To jest nasz oso bi -
sty wy bór, choć co praw da przy zwy cza ili śmy się, że by ro bić za ku py
w nie dzie lę. Nie moż na jed nak na to pa trzeć sche ma tycz nie. Na przy -
kład sklep nad mo rzem jest otwar ty w se zo nie let nim przez 24 go dzi ny,
rów nież w nie dzie lę. To jest prze cież okres dla tych lu dzi za ra bia nia pie -
nię dzy, z któ rych ży ją przez ca ły rok. Mi mo pra cy moż na wy go spo da ro -
wać czas na uczest nic two we Mszy świę tej. To sa mo my na Uczel ni.
Stu diu je my w so bo tę i nie dzie lę. Pła ci my za to pie nią dze, czy li jest to
for ma han dlu - pa trząc sche ma tycz nie. Jed nak jest to han del bar dzo szla -
chet ny.
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An drzej Sko czek
Chcia łem pod nieść spra wę uczest nic twa we Mszy świę tej nie dziel nej.

Część wier nych, aby mieć wol ną ca łą nie dzie lę, ko rzy sta jąc z pra wa ko -
ściel ne go, cho dzi na Mszę świę tą w so bo tę wie czo rem. Po wsta je py ta nie -
czy to jest jed nak wła ści we świę to wa nie nie dzie li, czy tyl ko "za li cze nie"
obo wiąz ku uczest nic twa we Mszy świę tej?

Dru ga spra wa to or ga ni zo wa nie ży cia wspól no ty. Ma rzy ły by się nam
wszyst kim nie wiel kie, stu oso bo we wspól no ty z trze ma księż mi, tak jak
to by wa w Tu ne zji. Bo że ko cha ny, jak by to by ło cu dow nie! Ale jak na
ra zie, do na sze go ko ścio ła uczęsz cza 5-6 ty się cy osób, a ma my za le d wie
sied miu księ ży. W każ dej Mszy świę tej uczest ni czy więc kil ku set wier -
nych i nie wy obra żam so bie, aby ksiądz sto jąc przed ko ścio łem mógł
po dać każ de mu rę kę i z każ dym po roz ma wiać. Wy czu wa się dą że nie,
aby ogra ni czać roz mia ry miej skich wspól not pa ra fial nych i zbli żyć księ -
ży do lu dzi, do ich pro ble mów i co dzien ne go ży cia, a przy tym umoż -
li wić częst sze od wie dza nie pa ra fian. Jest to jed nak pro blem bar dzo zło -
żo ny.

Trze cia spra wa to świę to wa nie nie dzie li. Był czas, że ko rzy sta jąc z wol -
ne go dnia, w nie dzie lę cho dzi li śmy z żo ną na za ku py do su per mar ke tów.
Te raz te go nie ro bi my, gdyż zda li śmy so bie spra wę, że swo im uczest nic -
twem w skle pie ob cią ża my in nych obo wiąz kiem pra cy. Je że li po dob ną de -
cy zję pod ję ło by kil ku set lub kil ka ty się cy klien tów, to mo że skle py zo sta ły -
by za mknię te. 

War to sko rzy stać z pro po zy cji Pa ni Agniesz ki, aby wy ko rzy stać nie dzie -
lę na po moc lu dziom cho rym i sa mot nym, zwró ce nie uwa gi na są sia dów,
któ rych w ty go dniu nie ma my cza su od wie dzić, włą czyć się w ja kieś pra ce
wo lon ta ria tu. My ślę, że bę dzie to pięk ne świa dec two świę to wa nia nie dzie -
li.

Adam Bar to sie wicz
Ci, któ rzy mo dlą się we dług Li tur gii Go dzin, do sko na le wie dzą, że ob -

chód li tur gicz ny za wsze za czy na się po za cho dzie słoń ca dnia po prze dza ją -
ce go i prze ży wa nie li tur gicz ne nie dzie li za czy na się de fac to za wsze w so -
bo tę od za cho du słoń ca i trwa do za cho du słoń ca w nie dzie lę. Nie jest za -
tem rze czą dziw ną czy na gan ną, je że li ktoś uczest ni czy we Mszy świę tej
w so bo tę wie czo rem. Na przy kład, ruch neo ka te chu me nal ny za wsze spra -
wu je Mszę świę tą świą tecz ną w so bo tę wie czo rem. Dla wie rzą ce go i świa -
do me go chrze ści ja ni na nie ist nie je dy le mat, czy iść w nie dzie lę do hi per -
mar ke tu i co jest pra cą za wo do wą, a co nie. Na to miast trze ba dą żyć do
stwo rze nia praw nych gwa ran cji, aby nie dzie la by ła sza no wa na i by ła dniem
wol nym od pra cy dla wszyst kich.
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Ire na By lic ka
Tak na praw dę naj waż niej sze w świę to wa niu nie dzie li jest nie to, co

ro bi my, tyl ko to, jak my to czu je my. Czy ma my kon takt z Pa nem Bo -
giem, czy też nie. Mo że my roz ma wiać z Nim mo dli twą co dzien ną - Pa -
nie Bo że, mu szę szyb ko wstać, aby zdą żyć do pra cy - lub mo dli twą
świą tecz ną: Pa nie Bo że dziś jest Twój dzień. Dla mnie ten świą tecz ny
kon takt z Pa nem Bo giem jest isto tą dnia świę te go. Bo pa trząc ina czej,
przez tych dwa dzie ścia pa rę lat wy cho wy wa nia dzie ci, nie dzie la jest dla
mnie dniem naj trud niej szym, w któ rym mój czas nie na le ży do mnie,
tyl ko do mo jej ro dzi ny. Dla mnie pod sta wo we w dniu świą tecz nym jest
prze ży wa nie sa crum, na to miast jak to ro bię, jest rze czą znacz nie mniej
waż ną.

Agniesz ka Jac kow ska
Mi mo róż nych oko licz no ści ze wnętrz nych cią gle w na szych rę kach jest

or ga ni za cja nie dzie li, jak ona bę dzie wy glą da ła. O tym trze ba po my śleć
wcze śniej i ją za pla no wać. Wra cam do wspól ne go sto łu, po sił ków, któ re
two rzą fun da ment dla two rze nia wię zi i wspól no ty. Nie cho dzi o to, co bę -
dzie na ten obiad, mo że być skrom ny. Waż ne, aby wspól nie za pla no wać, że
w nie dzie lę sią dzie my ra zem z przy ja ciół mi, z ro dzi ną, z kimś od rzu co -
nym, czy z kimś, kto nie ma gdzie się po dziać. Ta kich lu dzi jest co raz wię -
cej, lu dzi bez wspól not, czy lu dzi, któ rzy nie ma ją wła snych ro dzin. Oka -
zu je się, że to otwar cie się na te go cho re go, od rzu co ne go, za pro sze nie go
do sie bie na nie dziel ny obiad da je bar dzo du żo ra do ści. Dzie ci nas py ta ją,
kto do nas przyj dzie? Kto bę dzie w nie dzie lę u nas na obie dzie? One się
tym cie szą i wi dzę, że wspól ne szy ko wa nie cze goś na obiad two rzy rów nież
na szą wspól no tę ro dzin ną. 

An drzej Cie pie la
Cza sa mi zda rza ją się ta kie sy tu acje, że ksiądz przy wyj ściu z ko ścio ła ze

wszyst ki mi się że gna. My śmy do świad czy li te go, kie dy prze orem u Do mi -
ni ka nów był Oj ciec Ma rek. Po Mszy świę tej sta wał przy wyj ściu i że gnał
się ze wszyst ki mi, do ro sły mi i dzieć mi i z każ dym za mie nił sło wo. W ten
spo sób bu do wał wspól no tę. Mo im zda niem, księ ża ma ją moż li wość bu do -
wa nia wo kół sie bie wspól no ty. Je ste śmy za an ga żo wa ni z mo ją żo ną
w dusz pa ster stwo u Do mi ni ka nów. Przy cho dzi my do ko ścio ła się mo dlić,
a póź niej ma my też czas na wspól ne spo tka nie i roz mo wę. Na bu do wa nie
wspól no ty.

Mo je zda nie mo że być od osob nio ne, ale uwa żam, że świat wo kół nas
ro bi się lep szy. Zni ka bez in te re sow na nie na wiść i nie chęć, któ rą daw niej
po wszech nie ob ser wo wa łem, jeż dżąc po mie ście sa mo cho dem od 30 lat.
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By ło wi docz ne ogrom ne cham stwo i wza jem na nie chęć wśród kie row ców.
Te raz wy raź nie ob ser wu je się zmia nę na lep sze. Kie row cy ustę pu ją so bie
z dro gi i wza jem nie dzię ku ją świa tła mi. 

Jesz cze o jed nym chcę wspo mnieć. Na jed nej z Mszy świę tej u Do mi -
ni ka nów jest ta ki zwy czaj, że w cza sie mo dli twy „Oj cze Nasz“ wszy scy po -
da ją so bie dło nie. Jest to mo ment prze ła ma nia psy chicz nej ba rie ry, aby nie -
zna jo me mu czło wie ko wi, któ ry stoi obok mnie, po dać dłoń. Po tem w cza -
sie prze ka zy wa nia so bie zna ku po ko ju ca ły ko ściół jest uśmiech nię ty. 

Nie dzie la jest dla mnie ta kim od święt nym dniem, kie dy prze sta ję się
spie szyć. Na rzu cam so bie zwol nie nie ob ro tów i mam czas, by bez po śpie -
chu po roz ma wiać z dzieć mi, z żo ną, czy in ny mi bli ski mi oso ba mi. Świę -
tość te go dnia jest wła śnie w zwol nie niu tem pa, któ re nor mal nie jest bar -
dzo szyb kie.

ks. Adam Ze lga
Wy da je mi się, że ży cie, to tak jak mó wił Zbi gniew Her bert, jest kwe -

stią sma ku. Przez ca ły ty dzień ma my szan sę te go ży cia sma ko wać w zwy -
czaj ny, co dzien ny spo sób, w pra cy, w re la cjach za wo do wych, sta le i wszę -
dzie. Po zwól my so bie na kom fort sma ko wa nia ży cia ina czej w nie dzie lę,
po przez re la cje ro dzin ne, przez kon takt z Pa nem Bo giem. Pięk nie jest
sma ko wać ży cie przez sześć dni w ty go dniu, ale jak że pięk niej jest je sma -
ko wać w ten je den cu dow ny dzień, kie dy Pan Bóg od po czy wał i kie dy mó -
wi nam: „Pa mię taj, pa mię taj, abyś świę to świę to wał.“ 

Spi sał Ma rek Juch no wicz -Bie rbasz

Słuchacze Konwersatorium XIV. 
Na pierwszym planie Paweł Podhorecki
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Cy ta ty

Jan Pa weł II. Pol ska po trze bu je dzi siaj lu dzi su mie nia, Sko czów, 22 ma ja
1995. 

Na sza Oj czy zna stoi dzi siaj przed wie lo ma trud ny mi pro ble ma mi spo -
łecz ny mi, go spo dar czy mi, tak że po li tycz ny mi. Trze ba je roz wią zy wać mą -
drze i wy trwa le. Jed nak naj bar dziej pod sta wo wym pro ble mem po zo sta je
spra wa ła du mo ral ne go. Ten ład jest fun da men tem ży cia każ de go czło wie -
ka i każ de go spo łe czeń stwa. Dla te go Pol ska wo ła dzi siaj na de wszyst ko
o lu dzi su mie nia! Być czło wie kiem su mie nia, to zna czy przede wszyst kim
w każ dej sy tu acji swo je go su mie nia słu chać i je go gło su w so bie nie za głu -
szać, choć jest on nie raz trud ny i wy ma ga ją cy; to zna czy an ga żo wać się
w do bro i po mna żać je w so bie i wo kół sie bie, a tak że nie go dzić się ni gdy
na zło, w myśl słów św. Paw ła: „Nie daj się zwy cię żyć złu, ale zło do brem
zwy cię żaj!“ (Rz 12,21). Być czło wie kiem su mie nia, to zna czy wy ma gać od
sie bie, pod no sić się z wła snych upad ków, cią gle na no wo się na wra cać. Być
czło wie kiem su mie nia, to zna czy an ga żo wać się w bu do wa nie kró le stwa
Bo że go: kró le stwa praw dy i ży cia, spra wie dli wo ści, mi ło ści i po ko ju, w na -
szych ro dzi nach, w spo łecz no ściach, w któ rych ży je my, i w ca łej Oj czyź -
nie; to zna czy tak że po dej mo wać od waż nie od po wie dzial ność za spra wy
pu blicz ne; trosz czyć się o do bro wspól ne, nie za my kać oczu na bie dy i po -
trze by bliź nich, w du chu ewan ge licz nej so li dar no ści: „Je den dru gie go
brze mio na no ście“ (Ga 6,2). 

Jan Pa weł II. Spra wy mo jej Oj czy zny trak tu ję ja ko swo je wła sne, Sko czów
22 ma ja 1995.

Obej mu ję spoj rze niem du szy ca łą Oj czy znę umi ło wa ną. Ra du ję się 
– bra cia i sio stry - z wa szych osią gnięć. Od zy ska na wol ność obu dzi ła
w na ro dzie wie le twór czej ini cja ty wy. Wiem, że wy so kie by wa ją kosz ty
do ko ny wa nych prze mian. Wiem, iż nie ste ty naj bo le śniej ob cią ża ją one
naj uboż szych i naj słab szych. Do tkli wą pla gą sta ło się bez ro bo cie, skraj ne
ubó stwo wie lu ro dzin. Ufam, ufam nie złom nie, iż moi ro da cy od naj dą
w so bie dość mą dro ści, si ły i wy trwa ło ści, aby tym trud nym pro ble mom
spro stać. Ufam, iż zwy cię ży duch zgo dy, bra ter skiej współ pra cy oraz au -
ten tycz nej tro ski o do bro Rze czy po spo li tej. I te go mo jej Oj czyź nie z ca łe -
go ser ca ży czę!
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Mi chał Gry czyń ski. Za my śle nia nad Oj czy zną

Mo ral ność chrze ści jań ska na da je pa trio ty zmo wi ran gę cno ty i ści słe go
zo bo wią za nia mo ral ne go. Czwar te przy ka za nie Bo że okre śla bo wiem nie
tyl ko re la cje po mię dzy dzieć mi i ich ro dzi ca mi oraz in ny mi człon ka mi ro -
dzi ny, a tak że pra cow ni ka mi i pra co daw ca mi, ale obej mu je rów nież obo -
wiąz ki oby wa te li wo bec Oj czy zny. 

So bór Wa ty kań ski II wzy wa chrze ści jan, aby „ży jąc dla Bo ga i Chry stu -
sa w uczci wej at mos fe rze ży cia swe go na ro du“, pie lę gno wa li "praw dzi wą
i czyn ną mi łość oj czy zny“ (DM 15), czy niąc to „wiel ko dusz nie i wier nie,
jed nak bez cia sno ty du cho wej“ (KDK 75). 

Pa trio ty zmo wi sprze ci wia ją się wszel kie wy kro cze nia prze ciw ko Oj -
czyź nie, np. uchy la nie się od co dzien nych obo wiąz ków pa trio tycz nych, ta -
kich jak su mien na pra ca, po sza no wa nie mie nia spo łecz ne go, aż po po gar -
dę wo bec wła snej Oj czy zny, al bo obo jęt ność wo bec niej; ujaw nia ją one ka -
ry god ny de fi cyt pa trio ty zmu. 

Szcze gól nym zaś ro dza jem prze stęp stwa jest zdra da Oj czy zny, rów no -
znacz na z ze rwa niem z nią wię zi. Ta ki czyn po peł nio ny w sy tu acji za gro -
że nia bez pie czeń stwa pań stwa sta je się, ja ko „zdra da sta nu“, naj po waż niej -
szym wy kro cze niem mo ral nym, ka ra nym na wet śmier cią. 

Pa trio ty zmo wi uwła cza rów nież po sta wa od mien nie skraj na, czy li szo -
wi nizm. Jest to ka ry ka tu ral na for ma mi ło ści Oj czy zny, po łą czo na z wro go -
ścią wo bec in nych, jak to by ło np. w na zi stow skich Niem czech, ubó stwia -
ją cych wła sne pań stwo oraz na ród. Nie kie dy by wa ona utoż sa mia na - choć
czę sto jest to ste reo typ krzyw dzą cy lu dzi o na ro do wych prze ko na niach po -
li tycz nych - z na cjo na li zmem. 

Ks. Ma rek Dzie wiec ki. Wy cho wa nie pa trio tycz ne dzi siaj

Ko lej nym prze ja wem pa trio ty zmu jest tro ska o ro dzi nę: tę, w któ rej
wzra sta my i tej, do któ rej za ło że nia się przy go to wu je my. Jak że za gro żo ny
jest los ta kie go kra ju i na ro du, w któ rym ro dzi ny są nie trwa łe, roz bi te,
bied ne ma te rial ne czy du cho wo, pa to lo gicz ne, wro go na sta wio ne do dzie -
ci, nie zdol ne do two rze nia kli ma tu bez pie czeń stwa oraz do mą dre go wy -
cho wa nia mło de go po ko le nia. 

Sil na ro dzi na jest nie za wod ną pod sta wą sil nej oj czy zny. Świet nie wi dać
to obec nie choć by na przy kła dzie Nie miec. Zo sta ły tam ostat nio uzna ne za
mał żeń stwo i ro dzi nę pa ry ho mo sek su al ne, a za tem lu dzie, któ rzy do słow -
nie ska za ni są na wy mar cie, gdyż nie mo gą mieć wła snych dzie ci. Po nad to
wie le mał żeństw się tam roz pa da. Znacz na część mał żon ków nie jest zdol -
na do mi ło ści ro dzi ciel skiej, przez co dra ma tycz nie spa da licz ba dzie ci. 
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Je śli obec ny trend się utrzy ma, to za 40 lat Niem cy bę dą sta no wi li... mniej -
szość we wła snym kra ju. Na pły wa ją cy bo wiem do Nie miec oby wa te le in -
nych kra jów two rzą znacz nie sil niej sze ro dzi ny i są znacz nie ofiar niej sze
w prze ka zy wa niu ży cia swo im dzie ciom. Po wyż szy przy kład jest do wo dem
na to, że tro ska o do bre przy go to wa nie się do za ło że nia trwa łej ro dzi ny
i o mą dre wy cho wa nie swo ich przy szłych dzie ci jest jed nym z naj waż niej -
szych prze ja wów pa trio ty zmu. 

Prowadzący Konwersatorium XV: 
od lewej ks. Adam Zelga, Anna Radziwiłł, Izabela Dzieduszycka, 

Tomasz Borecki oraz Maciej Dąbski
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Kon wer sa to rium XV (21. 04. 2007)

„W czym wy ra ża się współ cze sny pa trio tyzm“

Pro wa dzą cy: ks. Adam Ze lga, pro boszcz pa ra fii im. bł. Ed mun da Bo ja now -
skie go, wpro wa dze nie do dys ku sji: dr An na Ra dzi wiłł, Iza be la Dzie du szyc ka,
pre zes Sto wa rzy sze nia Przy mie rza Ro dzin, prof. dr hab.To masz Bo rec ki, rek -
tor SGGW, dr Ma ciej Dąb ski, geo graf, na uczy ciel aka de mic ki

ks. Adam Ze lga 
Mo im zda niem cią gle za ma ło je ste śmy dum ni z te go, skąd po cho dzi my

i co mo że my dać in nym. Wcho dząc do Unii Eu ro pej skiej za po mi na my
czę sto o na szych do świad cze niach i suk ce sach w Unii pol sko -l ite wskiej
i nie bar dzo umie my się dzie lić z in ny mi tym, z cze go mo że my być dum -
ni. Bra ku je mi też bar dzo wśród współ cze snych elit in te lek tu al nych pró by
two rze nia mi tu na ro do we go. Mi ty są bar dzo płod ne kul tu ro wo. One są
bar dzo po trzeb ne i bu du ją ce. Mo że te raz po wsta nie mit mi strzostw Eu ro -
py w dwa ty sią ce dwu na stym ro ku. 

Na ko niec krót kie świa dec two. Zo sta łem wy cho wa ny w tra dy cji dru giej
woj ny świa to wej. Mój pa trio tyzm, te go pierw sze go po ko le nia po wo jen ne -
go, no si bar wy mar ty ro lo gicz ne, bar dzo ro man tycz ne i cią gle jest we mnie,
do pie ro na dru gim miej scu jest ten po zy ty wi stycz ny pa trio tyzm, z pra cą
u pod staw. Trud no mi zro zu mieć, dla cze go do pie ro te raz, po osiem na stu
la tach nie pod le gło ści, mo że my oglą dać ta kie spek ta kle jak In ka al bo o Wi -
tol dzie Pi lec kim. 

An na Ra dzi wiłł
My ślę, że każ dy z nas jest za nu rzo ny kul tu ro wo w róż nych wspól no -

tach. We wspól no cie ro dzin nej, wspól no cie śro do wi ska, przy ja ciół, cza sem
miej sco wo ści czy re gio nu. No i tak że we wspól no cie oj czy zny, czy na ro du. 
Za trzy mam się na wspól no cie oj czy zny. Za nu rze nie we wspól no cie ozna -
cza dwie rze czy: przy wią za nie i zo bo wią za nie. Mó wiąc zo bo wią za nie, 
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ro zu miem przez to po czu cie od po wie dzial no ści za tę wspól no tę. Pa trio -
tyzm to jest przy wią za nie i zo bo wią za nie wo bec oj czy zny. I jesz cze jed no.
Ogrom nie waż ne wy da je mi się, że by na le żąc do róż nych wspól not za cho -
wy wać swo ją in dy wi du al ność. Wspól no ta ma nie znie wa lać, od bie rać szan -
se na roz wój oso by ludz kiej, ale ją wzbo ga cać.

Czę sto się zda rza, że są sy tu acje kon flik to we mię dzy po szcze gól ny mi
wspól no ta mi. Na przy kład, naj bar dziej w li te ra tu rze wy ko rzy sta ny kon flikt
pri va tis a pu bli cis, in te re su ro dzi ny a oj czy zny. Śpie wa no w jed nym z po -
wstań: „By waj, dziew czę, zdro we, a mnie cze ka wal ka, nie pod le głość Pol -
ski to two ja ry wal ka”. Jed nym z dą żeń współ cze snych jest stwa rza nie te go
ty pu sy tu acji, że by po szcze gól ne lo jal no ści wo bec wspól not nie sta wa ły
wo bec sie bie w kon flik cie. 

Chcia ła bym sfor mu ło wać czte ry re flek sje o pa trio ty zmie. Pierw sza re -
flek sja, to że cho ciaż pa trio tyzm od ru cho wo trak tu je my ja ko coś bar dzo
po zy tyw ne go, ba ła bym się po wie dzieć, że pa trio tyzm jest war to ścią sa mą
w so bie, nie po trze bu ją cą od nie sień do świa ta war to ści naj wyż szych. 
War to przy to czyć wy po wiedź Kry sty ny Wi tu skiej, uczest nicz ki kon spi ra cji
AK-o wskiej, har cer ki, któ ra gdy wpa dła w rę ce Niem ców i sie dzia ła w Mo -
abi cie w Ber li nie z wy ro kiem śmier ci, w swo im przed śmiert nym li ście pi -
sa ła: „za wsze naj pierw czu ję się czło wie kiem, a do pie ro po tem Po lką. 
I wo lę so bie w dzień stra ce nia po wie dzieć, że umie ram za wol ność i spra -
wie dli wość, niż że umie ram za Pol skę. Świa do mość, że gi nę za ide ały ogól -
no ludz kie bę dzie mi o wie le przy jem niej sza”. Po tem pi sa ła tak: „to nie dla -
te go, że nie ko cham swo jej Oj czy zny, ale po mi mo to za nie cha ła bym jej dą -
żeń, je że li bym uwa ża ła, że szko dzą szczę ściu ca łej Eu ro py czy ludz ko ści”.
Pi sze to oso ba, któ ra za wal kę o nie pod le głość Pol ski by ła ska za na na ka rę
śmier ci i któ ra praw do po dob nie by ła wy cho wa na w mi to lo gii pa trio ty zmu

Anna Radziwiłł i Izabela Dzieduszycka
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ja ko naj wyż szej war to ści. To, co na pi sa ła, uka zu je róż ni cę mię dzy pa trio -
ty zmem a na cjo na li zmem. I stąd ta pierw sza spra wa, na któ rą bym chcia ła
zwró cić uwa gę przy mó wie niu o obec nym pa trio ty zmie: pa trio tyzm to
dro ga ku war to ściom, pa trio tyzm nie mo że być sa mo lub ny - chy ba po dob -
nie jak przy wią za nie do ro dzi ny. 

Dru ga re flek sja zwią za na jest z tym, o czym wspo mi nał Ksiądz Adam.
Obec nie pa trio tyzm Pol ski sta je wo bec pro ble mu in te gra cji eu ro pej skiej,
sta je wo bec pro ble mu kształ to wa nia się i po głę bia nia toż sa mo ści eu ro pej -
skiej. Wszy scy pa mię ta my wier szyk Wła dy sła wa Beł zy „kto ty je steś - Po -
lak ma ły“. Nie dłu go bę dzie my tak że mó wić: „kto ty je steś - Eu ro pej czyk
ma ły“. Czy po ję cia te mu szą być prze ciw staw ne i czy pa trio tyzm eu ro pej -
ski mu si za gra żać pa trio ty zmo wi pol skie mu? My ślę, że moż na i na le ży dą -
żyć do two rze nia ta kiej sy tu acji, w któ rej te toż sa mo ści nie by ły by sprzecz -
ne, prze ciw staw ne, czy wro gie, gdyż roz sze rze nie od po wie dzial no ści
i przy wią za nia nie mu si ozna czać zdra dy te go, co bli skie. Rów nież wzbo -
ga ca nie dzie dzic twa, choć by kul tu ro we go, nie mu si ozna czać wy pie ra nia
się te go, co do tych cza so we. Ka zi mierz Wie rzyń ski pi sał: „Mi ło ści gorz ka,
nie po cie szo na, Mat ko na sza, Eu ro po“. Toż sa mość ro dzin na, na ro do wa,
śro do wi sko wa, cy wi li za cyj na, mo gą i po win ny się na sie bie na kła dać, bez
współ za wod nic twa i ry wa li za cji. Tak więc pa trio tyzm mu si być nie tyl ko
nie sa mo lub ny, ale i otwar ty. 

Trze cia re flek sja łą czy się z róż ni ca mi po ko le nio wy mi. Czę sto wśród
star szych lu dzi sły szy się, że mło dzi nie ro zu mie ją pa trio ty zmu, że my śmy
wal czy li, a oni te go nie do ce nia ją. No ta be ne my ślę, że mło dzi czę sto za -
zdrosz czą te go, że ktoś wal czył, a oni nie mie li oka zji. Zo staw my jed nak
ten wą tek, na to miast jest głęb szym pro ble mem, że ję zyk, któ re go uży wa się
w róż nych wy stą pie niach, w me diach przy prze ka zy wa niu po ję cia pa trio ty -
zmu, jak by za stygł w sztyw nych, dzie więt na sto wiecz nych for mach, ta kich
wła śnie ro man tycz nych, czy he ro icz no -m il ita rnych. Ksiądz Adam szcze rze
się przy znał, że jest to dla nie go mi łe. Ja to ro zu miem, ale nie mo że to być
chy ba je dy ne po dej ście. Kie dyś je den z pu bli cy stów na pi sał, że w ten spo -
sób po zba wia my mło dych lu dzi oj czy zny, gdyż usi łu je my im na rzu cać jej
ana chro nicz ny ob raz bę dą cy w nie zgo dzie ze współ cze snym świa tem. Pa -
trio tyzm w tym wy da niu sta je się za ję ciem lu dzi star szych, ana chro ni -
zmem, re lik tem. Jest w ja kiejś mie rze za własz cza ny przez kom ba tan tów
i wte dy dla mło dych już nie jest ich wła snym. Wia do mo, że nie ma pa trio -
ty zmu bez pa mię ci, bez po czu cia cią gło ści. I oczy wi ście cie szy, że w Mu -
zeum Po wsta nia War szaw skie go jest tak du żo zwie dza ją cych mło dych lu -
dzi, ale prze cież pa trio tyzm nie mo że po le gać wy łącz nie na pa mię ci. Kie -
dyś my śla łam, że ten ro man tycz ny, sztyw ny ję zyk uzu peł nia się z ta kim
nor mal nym. Te raz jed nak co raz bar dziej wy da je mi się, że mo że ten pierw -
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szy dru gie mu szko dzi, bo każ de po ko le nie ma pra wo i po win ność, że by
mó wić o pa trio ty zmie wła snym ję zy kiem, że by od czu wać go po swo je mu.
Wte dy, na wet w bun cie prze ciw utar tym wzor com, ten pa trio tyzm na bie -
ra ży cia, prze sta je być re lik tem. I to jest trze cia po żą da na ce cha pa trio ty -
zmu: mu si być nie tyl ko nie sa mo lub ny i otwar ty, ale i za nu rzo ny w te raź -
niej szo ści. 

I wresz cie ostat nia, czwar ta re flek sja, któ ra zwią za na jest z pró bą od po -
wie dzi na py ta nie po sta wio ne w ty tu le Kon wer sa to rium: w czym ma się
wy ra żać współ cze sny pa trio tyzm. My ślę, że nie szczę ściem pol skim jest to,
że trzy po ję cia: na ród, spo łe czeń stwo i pań stwo rzad ko wy stę po wa ły ra -
zem, że czę sto by ły so bie prze ciw sta wia ne, pa trio tyzm zaś jest chy ba przy -
wią za niem i zo bo wią za niem wo bec tych trzech wiel ko ści. Oczy wi ście, że
bar dziej emo cjo nal ny jest nasz sto su nek do na ro du niż do pań stwa, jed nak
wszyst kie trzy wiel ko ści po win ny być przed mio tem pa trio ty zmu. Na tym
tle for mu łą współ cze sne go pa trio ty zmu jest - mo im zda niem - oby wa tel -
skość. Kto to jest ten oby wa tel - pa trio ta? To jest ten, kto pła ci po dat ki. To
jest ten, kto nie jeź dzi na ga pę, kto uczest ni czy w wy bo rach i in te re su je się
ży ciem pu blicz nym. Kto skła nia się bar dziej do po sta wy służ by niż do po -
sta wy rosz cze nio wej. Kto jest rze tel nym pra cow ni kiem. Oby wa tel - pa trio -
ta to czło wiek, któ ry w mia rę swo ich moż li wo ści, w imię przy wią za nia
i od po wie dzial no ści, uczest ni czy w tym, że by ota cza ją cy świat sta wał się
lep szy. Jest to po pro stu po rząd ny, uśmiech nię ty czło wiek w ta kiej Pol sce,
ja ka ona jest. W tej nie do sko na łej Pol sce. Wte dy pa trio tyzm sta je się dro gą
do wy cho dze nia z ego izmu, a w ję zy ku re li gij nym - do mi ło ści bliź nie go. 

Iza be la Dzie du szyc ka
Pa mię tam z dzie ciń stwa ta ki wiersz, któ ry mó wił: „Syn ko wie moi, 

po sze dłem ja w bój, ja ko mój oj ciec, a dzia dek wasz, ja ko oj ciec i oj ca dziad,
co z le gio na mi prze mie rzył świat, prze cho -
dząc gó ry, do li ny, wa ły, dla cie bie, Pol sko,
i dla Two jej chwa ły. A gdy by Pan nie 
dał wzejść Pol sce z krwi na szych ran, to
jesz cze w wa szych pier siach jest krew, na
no wy świę ty, wol no ści siew“. I tak przez
dzie więt na sty i dwu dzie sty wiek po ko le nia
by ły wy cho wy wa ne i naj wyż szym ce lem
pa trio ty zmu by ło od zy ska nie nie pod le gło ści
Pol ski. Sy tu acja się szczę śli wie zmie ni ła
i dzi siaj ani na sze dzie ci, ani na sze wnu ki
nie mu szą sta wać do wal ki o wol ność Pol -
ski. Czym jest więc dzi siaj pa trio tyzm?Izabela Dzieduszycka
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Czym on jest dla mnie? Od ośmiu lat mam szczę ście być w ka pi tu le kon -
kur su Pro pu bli co bo no. Jest to kon kurs or ga ni za cji po za rzą do wych na naj -
lep szą ini cja ty wę spo łecz ną. Tam wi dać praw dzi wy, dzi siej szy pa trio tyzm,
to co dzi siaj jest po trzeb ne na sze mu kra jo wi, oj czyź nie. Wi dać tam tę służ -
bę w róż nych dzie dzi nach ży cia. I w oświa cie, i w kul tu rze, i w dzia łal no -
ści cha ry ta tyw nej, i we współ pra cy z są sied ni mi kra ja mi i two rze niu lo kal -
nych wspól not, dzia łal no ści na rzecz ma łych oj czyzn. Dzi siej szy pa trio -
tyzm jest w mo im od czu ciu dzia ła niem na rzecz po mna ża nia do bra, za -
rów no w nas sa mych, jak i w swo im śro do wi sku. Gdy się prze czy ta 1200
wnio sków skła da nych przez or ga ni za cje po za rzą do we, to wi dać, ile do bra
jest w na szym kra ju, ile pa trio ty zmu wła śnie ta kie go co dzien ne go. Ta kie -
go au ten tycz ne go pa trio tyzm. Je stem da le ka od na cjo na li zmu. Uwa żam, że
wej ście Pol ski do Unii Eu ro pej skiej po zwa la nam i zo bo wią zu je do sze rze -
nia do bra rów nież i tam.

Za pa trio tów uwa żam rów nież przed się bior ców, któ rzy za kła da jąc 
swo je fir my da ją uczci wą pra cę in nym, a uzy ska ny mi do cho da mi po tra -
fią się dzie lić, fi nan su jąc róż ne spo łecz ne dzia ła nia. Dzię ki wspar ciu spo -
łecz ne mu po wsta ła Uczel nia i ca ły ze spół szkół, w któ rym się obec nie
znaj du je my - Szkół Przy mie rza Ro dzin. Na ścia nie w au li po nad na zwi -
ska mi ofia ro daw ców wid nie je na pis: „My da li śmy szko le, aby dać Pol sce. 
Wy, mło dzi, służ cie Jej mą dro ścią i ser cem“. My ślę, że ta kich przy kła dów
moż na wie le cy to wać. 

Dla mnie, na przy kład, pew ne za wo dy, je że li są do brze wy ko ny wa ne,
mo gą być świa dec twem pa trio tycz nej po sta wy. Do brzy na uczy cie le, wy -
cho waw cy, któ rzy nie tyl ko do brze uczą i wy cho wu ją nie szczę dząc swo je -
go cza su, ale rów nież po tra fią oka zać przy jaźń i życz li wość uczniom, są te -
go przy kła dem. Al bo wy cho waw czy nie świe tlic śro do wi sko wych, któ re
wie le swo je go cza su i wy sił ku po świę ca ją, że by dzie ciom po cho dzą cym ze
śro do wisk czę sto za nie dba nych, nie tyl ko bied nych ma te rial nie, ale i mo -
ral nie, dać szan sę i wy cho wać ich na pra wych oby wa te li. In nym przy kła -
dem po sta wy oby wa tel skiej, a więc pa trio tycz nej, jest wo lon ta riat mło dych.
Wie le tam wi dać dzia łań po zy tyw nych i do bra w tej mło dzie ży. Bez wiel -
kich ha seł roz wi ja ją i świad czą do bro w swo ich śro do wi skach. 

I jesz cze jed no - uwa żam, że trze ba bu do wać zgo dę. Zgo dę w spo łe -
czeń stwie, zgo dę w ma łych oj czy znach, w lo kal nych śro do wi skach, w pań -
stwie i ci, któ rzy ją za kłó ca ją, dzia ła ją na szko dę Pol ski. Uwa żam rów nież,
że pa trio tyzm nie mo że być ode rwa ny od na szych ko rze ni. Zna jo mość hi -
sto rii po win na być na szym obo wiąz kiem. Zo fia Kor boń ska, miesz ka ją ca
obec nie w Wa szyng to nie, wdo wa po Ste fa nie Kor boń skim, sze fie służ by
cy wil nej Ar mii Kra jo wej, tak pa rę lat te mu mó wi ła do na szej mło dzie ży:
„je śli bę dzie cie zna li hi sto rię, to gdzie kol wiek się znaj dzie cie, nie za gu bi cie
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się, bo bę dzie cie mie li wła sne ko rze nie“. I tak chy ba jest. Nie raz wra cam
do wspo mnień z Ar mii Kra jo wej, któ ra na mnie, mło dej dziew czy nie, łącz -
nicz ce w gó rach Świę to krzy skich, po zo sta wi ła ślad na ca łe ży cie. 

Na za koń cze nie prze czy tam krót ką mo dli twę na pi sa ną przez ro dzi ców
mło de go, 21-let nie go czło wie ka, któ ry ży jąc peł nią ży cia od dał je za Pol skę.
Po dej mu jąc róż ne spo łecz ne dzia ła nia za wsze wspo mi nam tam te cza sy
i sło wa tej mo dli twy: "Daj mu, Pa nie, za wsta wien nic twem Kró lo wej Ko -
ro ny Pol skiej, spo czy nek i na gro dę w gro nie wy bra nych Two ich ry ce rzy
i wy znaw ców. Po zwól mu wi dzieć z nie ba umi ło wa ną Oj czy znę, zjed no -
czo ną i wol ną, a rzą dzą cą się mą drze i spra wie dli wie". Zjed no czo ną i wol -
ną, a rzą dzą cą się mą drze i spra wie dli wie. Tych, któ rzy bu du ją ta ką oj czy -
znę, uwa żam za pa trio tów.

To masz Bo rec ki
Roz pocz nę od mo dli twy, na któ rej za koń czy ła mo ja przed mów czy ni.

Przy po mi na mi „Kwia ty Pol skie“ Tu wi ma - Ży da, o któ rym dzi siaj nie któ -
rzy mó wią, że mo że nie był god ny być Po la kiem, bo był prze cież Ży dem.
Dzi siaj ma my też ta kich pa trio tów, któ rzy uwa ża ją, że nie wszy scy god ni są
być Po la ka mi, bo po cho dzą z ta kiej al bo in nej na cji. Ta kie po dej ście jest mi
cał ko wi cie ob ce.

Uwa żam, że pa trio tyzm to tro ska o to, co się na zy wa do mem ro dzin -
nym i co się na zy wa Oj czy zną. Po ję cie Oj czy zny zna ko mi cie zde fi nio wał
Nor wid w swo im pięk nym wier szu, któ ry tak uko chał Jan Pa weł II: 
„Do kra ju te go, gdzie kru szy nę chle ba.“ Jest tam pięk ne roz wi nię cie te go,
co się skła da na Oj czy znę. Jest to kra jo braz i las, i po le, i rze ka, i szum la -
su, ale tyl ko ta ki, któ ry moż na usły szeć tu taj, w Pol sce. Jest to trud bo cia -
na, któ ry na wio snę przy la tu je do na sze go kra ju, a nam za wsze się ko ja rzy
z Oj czy zną. Są to cha ty roz rzu co ne w kra jo bra zie, róż no rod ność przy rod -

ni cza, lu dzie, ich tra dy cja, przy wią za nie do
re li gii, wspól ne wyj ścia do ko ścio ła i dzwon -
ki sań ja dą cych na pa ster kę, któ re wspo mi -
nam z mo je go dzie ciń stwa. Ale Oj czy zna 
to rów nież pra ca. Je stem wy cho wa ny na po -
zy ty wi zmie, ma tu rę pi sa łem z po zy ty wi zmu,
bar dzo mi on od po wia da. To jest pra ca, 
co dzien na pra ca. Ksiądz Adam mó wił, że pa -
trio tyzm ko ja rzy się mu bar dziej z tym, 
co jest eto sem wy zwo le nia, co jest po wsta -
niem, co jest wal ką. Naj czę ściej uwa ża my, 
że pa trio tą jest ten, któ ry od dał ży cie za 
Oj czy znę. W na szej hi sto rii ma my wie lu ta kichTomasz Borecki
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bo ha te rów. Je ste śmy na ro dem nie zmier nie wol nym. Je ste śmy stwo rze ni,
by być wol ny mi, je ste śmy Sło wia na mi, któ rzy wol ność uko cha li po nad
wszyst ko. W mo men tach, kie dy tej wol no ści nie ma, ozna ką pa trio ty zmu
jest wal ka o nią. Dla mnie jed nak dzi siaj, oprócz te go pa trio ty zmu, waż -
niej szy jest ta ki, któ ry prze ja wia się w pra cy i tro sce o zgo dę, któ ry prze ciw -
dzia ła wszel kim po dzia łom. 

Uwa żam, że pa trio tą jest ten, któ ry bę dzie czy nił wszyst ko, że by śmy
my, Po la cy, prze sta li się na resz cie dzie lić na tych lep szych i gor szych, na
nie bie skich, zie lo nych, fio le to wych, czer wo nych i mniej czer wo nych.
Wszyst kie po dzia ły wy wo łu ją róż ne kon flik ty, a wszyst kie krzyw dy wy rzą -
dzo ne w trak cie po dzia łów wra ca ją i chcąc je wy na gro dzić, krzyw dzi my na -
stęp nych. Ta ki pa trio tyzm to nic do bre go. 

Dla mnie pa trio tyzm - tak jak to już by ło po wie dzia ne - to tro ska o wła -
sny dom i da lej: o gmi nę, wspól no tę pa ra fial ną, mia sto i ca ły nasz kraj, na -
szą Oj czy znę. Po win ni śmy ro bić wszyst ko, szcze gól nie my, na uczy cie le,
że by uczyć pa trio ty zmu ja ko rze tel nej pra cy i two rze nia do bra, ja ko tro ski
o tych, któ rzy są słab si, za uwa ża nia dru gie go czło wie ka nie za leż nie od je go
świa to po glą du. Mi mo, że jest to ka non na szej wia ry, w ży ciu co dzien nym
jest to sła bo wi docz ne. 

Pa rę słów chcę po wie dzieć o mo jej ma łej oj czyź nie, któ rą jest Szko ła
Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go. My śmy po tra fi li w tej uczel ni, zre ali zo -
wać na sze ma rze nia. Obec nie ucho dzi my za naj bo gat szą uczel nię War sza -
wy. To jest przy kład, jak na le ży po stę po wać, że by spo łe czeń stwo chcia ło
ma rzyć i re ali zo wać swo je ma rze nia. Dzi siaj koń co wym wy ni kiem jest
pięk ny kam pus SGGW z no wo cze sny mi bu dyn ka mi. Dla mnie jest to na -
ma cal ny do wód pa trio ty zmu, w efek cie któ re go ty sią ce mło dych Po la ków
bę dą mo gły kształ cić się w do brej, świet nie wy po sa żo nej pol skiej uczel ni.
To jest dla mnie naj więk szy sto pień pa trio ty zmu.

Obec nie do wo dem pa trio ty zmu jest dla mnie sta ra nie się o to, aby mło -
dzi lu dzie nie mu sie li wy jeż dżać za rob ko wo za gra ni cę, że by zo sta wa li tu -
taj, tu taj bu do wa li swo ją przy szłość. Je że li chce my, że by się le piej dzia ło
w Pol sce, to mu si my wy krze sać ca łą ener gię, że by Pol skę bu do wać, że by
po wsta wa ły no we za kła dy pra cy, gdzie Po la cy bę dą mo gli uczci wie pra co -
wać, oraz no we uczel nie, gdzie bę dą zdo by wa li wie dzę. Trze ba zro bić
wszyst ko, że by ta ki ob raz Pol ski był co raz czę ściej po strze ga ny. By łem dwa
dni te mu na dok to ra cie ho no ris cau sa prof. Lesz ka Bal ce ro wi cza. Ni gdy
nie krzy cza łem, że Bal ce ro wicz mu si odejść, bo uwa żam, że Bal ce ro wicz
dał Pol sce bar dzo wie le. Dał dzi siej szą sta bi li za cję fi nan so wą. Pa trio tyzm to
rów nież dą że nie do te go, że by w na szej po li ty ce by ła przej rzy stość i czy -
stość. Dba łość o wy bór od po wied nich lu dzi. Chciał bym, że by w na szej Oj -
czyź nie o war to ści czło wie ka nie de cy do wa ły je go prze ko na nia, je go za pa -
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try wa nia, ale je go pra ca. Je stem ka to li kiem, ale uwa żam, że nie ka to lik nie
jest kimś gor szym, on jest tak sa mo do bry, ma tyl ko in ne za pa try wa nia.
Nor wid przed ro kiem 1870 pi sał: „je śli ma Pol ska pójść nie dro gą mlecz ną
w ca ło - ludz ko ści grom nym hu ra ga nie, je że li ma być nie de mo kra tycz ną,
to niech pod ca rem na wie ki zo sta nie! Je śli mi Pol ska ma być anar chicz ną,
lub so cja li zmu roz wi nąć py ta nie, to ja już wo lę tę pan sla wi stycz ną, co pod
Mo ska lem na wie ki zo sta nie“. Nor wid, któ ry był wiel kim wi zjo ne rem, wi -
dział zna ko mi cie rze czy wi stość Pol ski. 

Twórz my ta ką rze czy wi stość Pol ski i na zy waj my pa trio ta mi tych, któ -
rzy bę dą bu do wa li Pol skę bez kon flik tów, bez ura zów. Pol skę, w któ rej bę -
dzie my się uśmie cha li do sie bie nie za leż nie od te go, ja kie są na sze za pa try -
wa nia, z po czu ciem te go, że ży je my wszy scy w jed nym, na szym wspól nym
do mu. 

Ma ciej Dąb ski
Mam trzy dzie ści dwa la ta, więc okres mo je go doj rze wa nia i kształ to wa -

nia doj rza łych i ży cio wych wy bo rów przy padł już na wol ną Pol skę. Nie -
mniej jed nak mia łem jesz cze oka zję za ła pać się na śpie wa nie pół -l ega lnych
pio se nek Kacz mar skie go na obo zach rów nież pół -l ega lnych. Je stem za nu -

rzo ny w opo wie ściach z dru giej woj ny
świa to wej, więc ten od cień pa trio ty zmu,
któ ry wią że się z wal ką o nie pod le głość, jest
mo im pierw szym sko ja rze niem ze sło wem
pa trio tyzm. Ale chcia łem tu po wie dzieć
o czymś, o czym jesz cze nie mó wi li śmy.
Mia no wi cie o no stal gii. Mnie ona ko ja rzy
się z pa trio ty zmem. Wie lo krot nie by wa łem
za gra ni cą na dłuż szych i krót szych wy jaz -
dach i wy star czył mie siąc, że by za tę sk nić za
Pol ską. Tę sk ni łem za tym, o czym mó wił
mój przed mów ca, za kra jo bra zem, za la sa -
mi, za ukła dem pól. Jak prze jeż dżam przez
gra ni cę wra ca jąc do Pol ski, to od ra zu wi -
dząc po la i za bu do wa nia wie dzia łem, że to

mój kraj i czu łem się do brze i u sie bie. Gdy by łem po nad rok za gra ni cą, za
oce anem, stę sk nio ny by łem za pol ską mo wą, za pol ski mi twa rza mi. Jak na
lot ni sku zo ba czy łem męż czyzn z wą sa mi, to wie dzia łem, że są to Po la cy
i że je stem w Pol sce. Czu łem też tę sk no tę za do brym, pol skim je dze niem
i za na szym pi wem. Pa mię tam, kie dy wró ci łem do Pol ski po dłu giej 
nie obec no ści i w pierw szy wol ny wie czór po sze dłem na dys ko te kę, by łem
za chwy co ny, gdy sły sza łem wo kół pol ską mu zy kę, wi dzia łem pol skie,

Maciej Dąbski
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pięk ne dziew czy ny i mo głem się na pić Żyw ca. Czu łem się po pro stu u sie -
bie, czu łem się do brze. 

My ślę, że pa trio tyzm u każ de go ma tro chę in ny od cień, ja bym go po -
rów nał do mi ło ści do żo ny i wska zał na trzy wspól ne ele men ty. Pierw szy
to za uro cze nie, za chwyt pięk nem: pięk nem ko bie ty i pięk nem pol skie go
kra jo bra zu, pol skich Tatr, wy żyn les so wych, po brze ży. Dru gi to po zna nie:
po zna nie i za chwyt nad mo ją żo ną i po zna nie i za chwyt nad hi sto rią, geo -
gra fią, przy ro dą. I trze ci ele ment, mo że naj waż niej szy, to trwa nie, trwa nie
w co dzien no ści, tak jak je stem zwią za ny sa kra men tem z żo ną i przy niej
bę dę trwać na do bre i na złe, tak je stem zo bo wią za ny trwać w co dzien nych
obo wiąz kach i rze tel nie pra co wać dla do bra kra ju, w po czu ciu so li dar no ści,
w po sta wie go to wo ści do nie sie nia po mo cy in nym, któ rzy mnie ota cza ją. 

Współ cze śnie zmie nia się ro zu mie nie po ję cia oj czy zna przez mło dych
lu dzi. Mło dy Po lak czu je się czę sto bar dziej oby wa te lem świa ta i Eu ro pej -
czy kiem niż wy łącz nie Po la kiem. Wy ni ka to z mło dzień czej otwar to ści na
świat i z ła two ści w po dró żo wa niu. Ma my pasz por ty w kie sze niach, w cią -
gu pa ru se kund mo że my przez In ter net ku pić bi let lot ni czy i zna leźć się
w do wol nym cie ka wym miej scu w Eu ro pie, czy gdzieś da lej. Ale mi mo te -
go, że je ste śmy Eu ro pej czy ka mi, ca ły czas pa mię ta my o tym, że je ste śmy
też Po la ka mi i my ślę, że ża den mło dy Po lak o tym nie za po mni. 

Adam Pie trzak
Chciał bym po wie dzieć jesz cze pa rę słów o jed nym prze sła niu po ję cia

pa trio tyzm, szcze gól nie waż nym dla szko ły wyż szej - jest nim po rząd ne
ucze nie się. Wa run kiem nie pod le gło ści oj czy zny jest wy kształ co ny na ród.
Je śli na ród tra ci swo ją in te li gen cję, my ślę o jed nost kach wy kształ co nych, to
mu si prę dzej czy póź niej po paść w nie wo lę, uza leż nić się od tych, któ rzy
ma ją no we tech no lo gie, no we ma te ria ły, sze ro ką wie dzę i wy so ko wy kwa -
li fi ko wa ne ka dry. Zdo by wa nie wie dzy po przez rze tel ne stu dio wa nie jest
w mo im od czu ciu naj praw dziw szym wy ra zem pa trio ty zmu. Jest to dą że -
nie, aby oj czy zna nie zo sta ła wy ja ło wio na z my śli twór czej, mo gła ist nieć
sa mo dziel nie i nie po pa da ła w uza leż nie nia od in nych, któ rzy prę dzej i le -
piej zro zu mie li, czym jest na uka. W zdo by wa niu wie dzy nie cho dzi tyl ko
o to, że by so bie za pew nić wy god niej sze ży cie. Choć oczy wi ście lu dziom,
któ rzy się uczą, któ rzy przy mna ża ją swój za sób wie dzy, na le ży się god ne
ży cie, ale - jak po wie dział świę ty To masz z Akwi nu - nasz roz wój in te lek -
tu al ny jest rów nież na ży cie wiecz ne. W ta kim wy mia rze escha to lo gicz nym
ma ogrom ny sens dla roz wo ju czło wie ka. Trze ba więc nie mar no wać lat,
po rząd nie się kształ cić, nie tyl ko dla zdo by cia ja kie goś cer ty fi ka tu. Uczyć
się, że by w ten spo sób po ka zać, czym jest dla mnie mo ja oj czy zna, o któ rej
nie pod le głość za bie gam nie orę żem, lecz umy słem.
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Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Chcia ła bym po wie dzieć o cie ka wej ini cja ty wie par la men tu stu denc kie -

go Rzecz po spo li tej na zwa nej: „Po ko le nie ty siąc dzie więć set osiem dzie sią -
te go dzie wią te go ro ku”. Ideą tej gru py, te go ru chu jest bu do wa nie do mu -
-o jcz yzny, opar te go na od po wie dzial no ści, rze tel nej pra cy, kul tu rze i na
wszyst kich tych war to ściach, za któ ry mi tę sk ni my. Był pierw szy Kon gres
na ten te mat na Po li tech ni ce War szaw skiej, a te raz ta ini cja tyw na gru pa ru -
sza w Pol skę. Za pro szo na jest do wie lu pol skich uczel ni, gdzie bę dzie pre -
zen to wać swój po mysł na Pol skę po ko le nia1989. 

I jesz cze pa rę wła snych świa dectw. Kil ka lat te mu by łam na kon fe ren cji
w Je ro zo li mie i po kon fe ren cji zo sta łam za pro szo na przez mał żeń stwo, któ -
re wy emi gro wa ło z Pol ski, z Sa no ka w trzy dzie stym dzie wią tym ro ku
i dzię ki te mu prze ży li. Ci lu dzie mó wi li mi, że jak otwar ły się gra ni ce i oni
mo gli już przy jeż dżać do Pol ski, to uwa ża li każ dy rok za stra co ny, kie dy się
nie wy bra li, nie zo ba czy li na sze go kra jo bra zu, nie spo tka li się z ludź mi,
z Po la ka mi, wśród któ rych ży ło jesz cze wie lu ich zna jo mych, ko le gów
i przy ja ciół. Mó wi li o nie po wta rzal nym uro ku, któ ry ema nu je z Pol ski i Po -
la ków. W cza sie mo je go po by tu w Izra elu spo tka łam też in ne oso by, któ re
al bo ja ko ma łe dzie ci wy emi gro wa li z Pol ski, al bo uro dzi ły się już tam i Pol -
ski nie pa mię ta ją. Wszy scy z ogrom nym sen ty men tem mó wi li o na szym
kra ju, a cza sem za ska ki wa ła mnie ich sze ro ka wie dza o współ cze snej Pol sce.

Gdy za sta na wiam się nad py ta niem „Czym jest dla mnie pa trio tyzm?”,
to wi dzę go w od po wie dzial no ści i za an ga żo wa niu we wszyst kim tym, co
dzie je się wo kół nas. Że by nie mi jać obo jęt nie, że by re ago wać, jak dzie je
się coś złe go. Pa mię tam na sze go przy ja cie la ar che olo ga, któ ry przy szedł
kie dyś na spo tka nie do na sze go za kła du z po ra nio ną twa rzą. Na py ta nie co
się sta ło, wy ja śnił, że na No wym Świe cie bro nił sta rusz ki, któ rej gru pa
chu li ga nów chcia ła wy rwać to reb kę. I nikt mu nie po mógł, mi mo że uli ca
by ła peł na lu dzi. I in ny przy kład. Wsia da li kie szon kow cy do au to bu su 175.
Kie row ca wy chy lił się z ka bi ny i na ca ły głos po wie dział: „Pro szę uwa żać,
wcho dzą kie szon kow cy”. Po my śla łam so bie: od waż ny czło wiek, że ich się
nie boi. A po tem, że ta cy po win ni śmy być wszy scy. 

Moi przed mów cy mó wi li już, że sta jąc się Eu ro pej czy ka mi po win ni śmy
się czuć od po wie dzial ni rów nież za Eu ro pę, za to, co się w niej dzie je. Pa -
mię tać o tym po win ni szcze gól nie ci, któ rzy wy jeż dża ją za gra ni cę za pra -
cą. Cią ży na nas obo wią zek ewan ge li za cji cho ciaż by przez świa dec two peł -
nych ko ścio łów. 

Adam Bar to sie wicz
Jest to hi sto ria nie co za baw na, choć z pew nym war to ścio wym 

prze sła niem. W cza sach, kie dy ze wszyst kim by ło trud no, ni cze go nie 
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by ło, a trze ba by ło bu do wać ko ścio ły, jak rów nież je re mon to wać, oka za ło
się w pew nej pa ra fii, że dach na ko ście le wy ma ga po ma lo wa nia ja kąś spe -
cjal ną far bą, któ rej ni jak nie szło do stać. Zna lazł się jed nak czło wiek w pa -
ra fii, któ ry oświad czył księ dzu, że za ła twi ta ką far bę, bę dzie to su per far ba,
bo do ma lo wa nia sa mo lo tów. I po pa ru dniach pa rę ba nia ków owej far by
zna la zło się na ple ba nii. Na to ksiądz spy tał: „ile to kosz to wa ło, czy trze ba
wy sta wić ja kiś kwit?” „Nie, nie, nic nie po trze ba”. „A skąd wziął Pan tę far -
bę?” „Co to księ dza ob cho dzi, wzią łem, za ła twi łem i jest”. Na to ksiądz:
„ale wy da je mi się, że pan tę far bę... ukradł”. „Nie, nie, pro szę księ dza. Ja
wy co fu ję tyl ko swój wkład w so cja lizm”. 

Moż na spu en to wać tę hi sto rię w ten spo sób, że dzi siaj, kie dy owe go 
so cja li zmu już nie ma, wie le osób na dal wy co fu je swój wkład w oj czy znę,
któ rą wspól nie two rzy my. Każ dy z nas wi dzi, że ma my dziu ra we dro gi,
ktoś je kie dyś zbu do wał, a wie le po wsta ło w cza sach słusz nie po sia da nej
przez nas wol no ści. Ozna cza to, że lu dzie, któ rzy źle pra co wa li, da lej 
tak pra cu ją, da lej two rzą te dro gi i bo ję się, że wy bu du ją sta dio ny na Eu ro
- 2012, któ re bę dą gro zi ły za wa le niem. Jak dłu go trze ba cze kać, aby zmie -
ni ła się na sza men tal ność i że by śmy zo ba czy li, że oj czy zna jest rze czy wi -
stym do brem wspól nym.

Jesz cze chciał bym po ru szyć jed ną spra wę z za kre su mo je go wy kształ ce -
nia. Ko ściół nie po trze bu je ani na ro du, ani oj czy zny, po nie waż je go prze -
sła nie jest bar dzo uni wer sal ne i do ty czy jed nost ki. Na to miast na ród, oj czy -
zna, pań stwo, po trze bu je Ko ścio ła, po trze bu je wspól no ty, a ści śle rzecz
bio rąc - po trze bu je rze czy wi stych chrze ści jan, któ rzy z prze ko na niem wy -
zna ją swo ją wia rę. Dla cze go? Dla te go, że chrze ści ja ni na, wie rzą ce go chrze -
ści ja ni na, nie trze ba prze ko ny wać do idei do bra wspól ne go, po nie waż jest
to za war te w na uce mo ral nej, mo ral no ści chrze ści jań skiej, rzecz oczy wi sta.

Kie dyś prze czy ta łem wy po wiedź pa ni pro fe sor Ja dwi gi Sta nisz kis o tym,
że Po la cy nie mie li w swo jej hi sto rii re al ne go cza su de mo kra cji, kie dy ta
de mo kra cja mo gła w spo sób swo bod ny ewo lu ować. Ca ły dzie więt na sty
wiek to był okres za bo rów, a więc walk o nie pod le głość. W dwu dzie stym
wie ku wca le nie by ło le piej. Czę ścio wo pań stwo au to ry tar ne, czę ścio wo
de mo kra cja, któ ra nie mia ła szan sy roz wo ju. Za tem do pie ro te raz ma my
moż li wość rze czy wi ste go prze te sto wa nia swo je go wy obra że nia de mo kra -
cji, de mo su, rze czy pu blicz nej. Rze czą pu blicz ną jest oczy wi ście po li ty ka,
na sze za an ga żo wa nie w to, co na zy wa my po li ty ką i dzia ła niem na rzecz
wspól ne go do bra. Ko ściół ka to lic ki na ucza, że chrze ści ja nin wo bec swo jej
oj czy zny ma trzy obo wiąz ki: pła ce nia po dat ków, uczest nic twa w wy bo rach
i obo wiąz ku obron no ści. Z wy peł nia niem pierw sze go obo wiąz ku by wa
róż nie, woj ny na ra zie nie ma my, a z wy bo ra mi to do sko na le pań stwo wie -
dzą, jak jest.
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Mar cin Ję drzej czak
Je stem na uczy cie lem. Mam kon takt z dzie cia ka mi, z gim na zja li sta mi,

z ma tu rzy sta mi i ze stu den ta mi. Przed tym Kon wer sa to rium zro bi łem
z wszyst ki mi an kie tę na te mat pa trio ty zmu. I ja ka jest mo ja re flek sja
z uśred nio ne go wy ni ku tej an kie ty. Mło dzież współ cze sna jak by się wsty -
dzi ła mó wić wprost o pa trio ty zmie, co nie zna czy, że nie jest pa trio tycz nie
na sta wio na do Pol ski, do swo je go kra ju. 

W tej na szej dys ku sji na le ży od dzie lić de kla ra cję od re ali za cji. De kla ro wać
jest sto sun ko wo ła two, trud niej jest po tem z re ali za cją. Dla te go mło dzież boi
się i nie de kla ru je pa trio ty zmu. Mó wi li śmy o do brym przed się bior cy, o do -
brym na uczy cie lu, o do brym fa chow cu, któ ry bu du je po rząd ne dro gi. To jest
re ali za cja, na to miast sa ma de kla ra cja jest mo im zda niem współ cze śnie mniej
istot na. Nie istot ne, co de kla ru je my, bar dziej istot ne - co po ka zu je my na szy -
mi czy na mi. A dru ga spra wa to ję zyk, któ ry w sta rej for mie nie tra fia do mło -
de go po ko le nia. Mo im zda niem, nie zbęd na jest zmia na ję zy ka. Ja ko przy kład
po dam for mę, któ ra przez więk szość lu dzi w mo im wie ku bądź star szych po -
strze ga na jest ja ko nie istot na, przy na leż na do wie ku mło dzień cze go, któ rą na -
le ży po tem zo sta wić. Jest to ko miks. W tej chwi li na ryn ku są dwa ko mik sy,
o któ rych war to wspo mnieć: je den mó wi o hi sto rii get ta w War sza wie, a dru -
gi o ży ciu Ja na Paw ła II. Oba gra ficz nie bar dzo do brze zro bio ne. Mo im zda -
niem, tę dy dro ga do mło dzie ży, bo in nej dro gi nie ma. Po tem do pie ro mo że -
my się gać do Nor wi da, kie dy się do brze po ro zu mie my.

Rze sze mło dych lu dzi al bo roz my śla ją o tym, że by opu ścić Pol skę 
na sta łe, al bo już to zro bi li. Mo im zda niem to jest strasz ne. Otóż Sta ni sław
Brzo zow ski po wie dział tak: „czło wiek nie ma szan sy roz wi nię cia sie bie 
po za wła snym gniaz dem, po za wła snym na ro dem”. Tyl ko we wła s-
nym gnieź dzie w peł ni roz wi nę sie bie, po nie waż to jest mo je gniaz do. 
A ksiądz Bo cheń ski tak de fi nio wał pa trio tyzm: że jest on mi ło ścią oj czy zny
i ro da ków i nie jest za bo bo nem, ale cno tą god ną pie lę gno wa nia, po dob nie 
jak mi łość ro dzi ny. Z pa trio ty zmem jed nak łą czą się dwa za bo bo ny. Je den
z nich przy wią zu je do mi ło ści oj czy zny zbyt du żą wa gę i czy ni z pa trio ty zmu
na cjo na lizm, a dru gi, prze ciw ny mu, tak że mie sza pa trio tyzm z na cjo na li -
zmem, a na wet z ra si zmem i w związ ku z tym po tę pia go. A prze cież kto ko -
cha wła sny kraj, nie ko niecz nie mu si tym sa mym ubó stwiać go ani po gar dzać
in ny mi kra ja mi, a tym bar dziej ich nie na wi dzić. A rów no cze śnie ktoś, kto
ośmie la się twier dzić, że ko cha swój kraj bar dziej niż po wiedz my Ekwa dor,
jest oskar ża ny o ra sizm. Każ dy czło wiek ma świę te pra wo dbać przede
wszyst kim o lu dzi so bie bli skich i nie ma tu żad nej ukry tej my śli o wyż szo -
ści tej czy in nej ra sy, czy na ro do wo ści. 

Na za koń cze nie mo że na stę pu ją ca, praw dzi wa hi sto ryj ka ilu stru ją ca 
to, o czym mó wi łem. Je den z mo ich przy ja ciół Jan miał bar dzo brzyd ką,
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ze zu ją cą mat kę, któ ra w do dat ku by ła klep to man ką. Raz na wet by ła aresz -
to wa na za kra dzież. Kie dy ktoś za py tał Ja na: „więc dla cze go ty ją tak ko -
chasz, sta wiasz ją po nad wszyst kich in nych“, Jan od po wie dział: „dla cze go?
Bo jest mo ją mat ką“. Ta ki jest mo im zda niem sto su nek każ de go uczci we -
go czło wie ka do swo jej oj czy zny. 

Ja cek Ja wor ski
Je stem stu den tem trze cie go ro ku dzien nych stu diów tu ry sty ki na tej

Uczel ni. Po glą dy na sze, mło dych lu dzi, na te mat pa trio ty zmu są bar dzo róż -
ne. Za le żą od na szej wie dzy hi sto rycz nej, czę sto sła bej, i od prze ka zu, ja ki
otrzy mu je my w na szych do mach ro dzin nych. A czę sto jest to zu peł nie in ny
po gląd na róż ne spra wy z prze szło ści od te go, któ ry był w pod ręcz ni kach. 

Ostat nio, do kład nie trzy dni te mu, uczest ni czy łem w dys ku sji na te ma -
ty pa trio tycz ne. W au to bu sie je cha ło trzech ob co kra jow ców, jak się po tem
oka za ło Nie miec, Tu rek i Buł gar, któ rzy ze so bą roz ma wia li po an giel sku.
W pew nym mo men cie do ich roz mo wy włą czył się ja kiś pan, wiel ce obu -
rzo ny i po wie dział, coś w sty lu: „co wy tu taj w ogó le ro bi cie, wy jeż dżaj cie
do swo je go kra ju“. Tłu ma czył, że jest pa trio tą i nie chce wi dzieć ob co kra -
jow ców w swo im kra ju. Szcze gól nie ata ko wał Niem ca. Wy wią za ła się dys -
ku sja, a czło wiek, któ ry był Niem cem, tłu ma czył, że je go ro dzi ce są z po -
cho dze nia Po la ka mi, on miesz kał ca łe ży cie w Niem czech i czu je się
Niem cem, na to miast nie wy rze ka się swo ich pol skich ko rze ni. Po nie waż
ten ata ku ją cy męż czy zna mó wił do brze po an giel sku, spy ta łem go, skąd po -
cho dzi. Oka za ło się, że je go ro dzi ce miesz ka ją w Sta nach Zjed no czo nych.
Spy ta łem go więc, dla cze go mu prze szka dza, że ro dzi ce te go Niem ca
miesz ka ją w Niem czech. „Bo on mó wi, że czu je się Niem cem, a nie Po la -
kiem“. „No, ale on miesz ka ca łe ży cie w Niem czech, a Pan w Pol sce“ - od -
po wie dzia łem. Ja koś dal szych ar gu men tów nie miał.

Dys ku sja w au to bu sie uświa do mi ła mi, że du ża część Po la ków uwa ża,
że wszy scy Po la cy po win ni wró cić z za gra ni cy i miesz kać w Pol sce. I tak
jest ro zu mia ny przez nich pa trio tyzm. 

Tak jak to już tu by ło mó wio ne, pa trio tyzm ma bar dzo wie le od mian
i w du żym stop niu za le ży od śro do wi ska, w któ rym się wy cho wu je my. Te
róż ni ce świa to po glą do we po wo du ją, że mło dzi lu dzie nie chcą o tym roz -
ma wiać, chy ba że cza sem we wła snym gro nie. 

Pa weł Chą dzyń ski
Miesz kam w Sta nach Zjed no czo nych od 1970 ro ku. Chcę się po dzie lić

z pań stwem pa ro ma spo strze że nia mi, któ re ukształ to wa ły mo ją toż sa mość
ja ko Po la ka w Sta nach. Naj więk szą trud no ścią by cia pa trio tą dla Po la ka za
gra ni cą jest to, że jest Po la kiem. Do świad cze nie i za szcze pio ne przez ro -
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man tyzm wi zje „Pol ska Chry stu sem na ro dów“, pa mięć o zry wach na ro do -
wych, ostat niej woj nie świa to wej za czy na ją prze szka dzać w zro zu mie niu
in nych kul tur, in ne go punk tu wi dze nia i to le ran cji wzglę dem in nych lu -
dzi. Trud no za ak cep to wać, że nie każ dy ma ta ką sa mą kul tu rę, ta kie sa me
tra dy cje, wy cho wa ny jest gdzieś in dziej. I jest ogrom nie trud no wy pra co -
wać w so bie tę to le ran cję. 

Za naj więk szych pol skich pa trio tów uzna wa ni są cza sem lu dzie, któ rzy
bar dzo ma ło cza su spę dzi li w Pol sce. Ta kim był Igna cy Do mey ko, któ ry
pra wie ca łe swo je ży cie po świę cił dla Chi le, dla bu do wa nia Chi le. A jed nak
zo stał okre ślo ny ja ko pa trio ta Pol ski i nikt nie ma do te go za strze żeń, za -
rów no Chi lij czy cy, jak i Po la cy, czy li po siadł tę umie jęt ność wi dze nia i ro -
zu mie nia in nych lu dzi. Mnie sa me mu za ję ło wie le cza su, za nim na uczy -
łem się to le ran cji dla in nych kul tur, dla in nych spo so bów ży cia, dla in nych
wiar, jed nym sło wem dla in ne go czło wie ka. Ale zdo by cie tej umie jęt no ści
po zwa la być pa trio tą w osta tecz nym roz li cze niu. 

W re zul ta cie naj więk szym pa trio tą jest ten, któ re go in ni z cza sem okre -
ślą pa trio tą. Dla mnie ta kim przy kła dem jest Ire na San dler, któ ra po pro stu
ro bi ła to, co trze ba by ło w da nej chwi li zro bić i oka za ło się, że świat w pew -
nym mo men cie ją za uwa żył. A kto ją za uwa żył? Dla cze go Ire na San dler na -
gle sta ła się kimś, z na zwi skiem, któ re jest zna ne dziś na ca łym świe cie?.
Gru pa uczniów w li ceum, w któ rymś ze sta nów, gdzieś w Sta nach Zjed no -
czo nych, spi sa ła jej hi sto rię. Na uczy ciel po wie dział: „to nie moż li we, tak
nie mo gło być“. I za czę li się in ni in te re so wać, dzie ci na pi sa ły sztu kę, sztu -
ka za czę ła być po ka zy wa na na ca łym świe cie i oso ba Ire ny San dler, któ ra
sa ma ni gdy się nie re kla mo wa ła, oka za ła się jed ną z naj więk szych pa trio tek
Pol ski, po pro stu bę dąc czło wie kiem. 

Mar cin Ję drzej czak
Jesz cze jed na krót ka re flek sja na te mat to le ran cji. Zgod nie ze źró dło sło -

wem i ety mo lo gią, to le ran cja to zno sze nie in nych. Nie ozna cza uwiel bie -
nia dla in no ści, to nie jest do zwa la nie na in ność na de wszyst ko, tyl ko jest
to nic wię cej, jak tyl ko zno sze nie in no ści. Go dzę się więc na to, że to „in -
ne“ jest też w miej scu, gdzie ja prze by wam, choć nie mu szę go uwiel biać. 

Pa dło tu na zwi sko Igna ce go Do mey ki, moż na by jesz cze do dać Pu ła -
skie go, Ko ściusz kę czy Be ma, ale to są wy jąt ki, ka pi tal ne i wspa nia łe, ale
wy jąt ki. Brzo zow ski mó wił o pew nej re gu le, że na le ży roz wi jać sie bie
i tych wo kół sie bie, we wła snym gnieź dzie, w na szym przy pad ku w Pol sce.
Nie by ła to więc to tal na kry ty ka lu dzi wy jeż dża ją cych za gra ni cę, bo oczy -
wi ście w każ dym przy pad ku, w po szcze gól nym ży cio ry sie by wa róż nie.
Na to miast ten pęd i ge ne ral na za sa da do szu ka nia szczę ścia i wła sne go roz -
wo ju po za gra ni ca mi Pol ski wy da je mi się nie wła ści wa. 
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Ks. Adam Ze lga
Wszyst kie po sta cie, któ re zo sta ły tu wy mie nio ne, gdy by mo gły, je stem

o tym głę bo ko prze ko na ny, dzia ła ły by i pra co wa ły w Pol sce, ale te go nie
mo gły wte dy ro bić. I z ta kich po wo dów w róż nych okre sach hi sto rii Pol -
ski wie lu Po la ków emi gro wa ło z kra ju.

Na po cząt ku po wie dzia łem, że mój pa trio tyzm jest ta ki mar ty ro lo gicz -
ny. Zo sta łem tak wy cho wa ny, to jest dla mnie ogrom na war tość i po zo sta -
nę jej wier ny. Na to miast no we cza sy, no wi mło dzi lu dzie po szu ku ją no we -
go mo de lu, no we go wy ra zu pa trio ty zmu. Ży czę wszyst kim mło dym, aby
im się to uda ło, oby ich pa trio tyzm był rów nie moc ny jak ten, z któ re go ja
wy ro słem i rów nie moc no utoż sa miał ich z tym miej scem, z tym kra jem,
z tym kra jo bra zem, jak utoż sa mia mnie. I że by ście wbrew tym róż nym no -
wo cze snym ten den cjom by li jed nak Po la ka mi w Eu ro pie, a nie Eu ro pej -
czy ka mi w Pol sce. 

Spi sał z na gra nia Marcin Jędrzejczak
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Nasz stosunek do innych ludzi:
życzliwy, obojętny, czy wrogi?
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Cy ta ty

Jan Pa weł II. Orę dzie na Świa to wy Dzień Mi syj ny 1998

Świa do mość, że Duch Świę ty dzia ła w ser cach wie rzą cych i w wy da rze -
niach hi sto rycz nych, na pa wa opty mi zmem i na dzie ją. Pierw szym wiel kim
zna kiem te go dzia ła nia, któ ry chciał bym uczy nić przed mio tem na szej
wspól nej re flek sji, jest - pa ra dok sal nie - wła śnie kry zys współ cze sne go
świa ta: re ak cją na to zło żo ne zja wi sko i je go ne ga tyw ne skut ki jest czę sto
na glą ce wo ła nie o po moc Du cha Oży wi cie la, któ re ujaw nia ukry tą w ludz -
kich ser cach, doj mu ją cą tę sk no tę za Do brą No wi ną Chry stu sa Zba wi cie la.

Trud no nie na wią zać w tym kon tek ście do wni kli wej ana li zy współ cze -
sne go świa ta, ja kiej do ko nał So bór Wa ty kań ski II w kon sty tu cji dusz pa ster -
skiej Gau dium et spes (nn. 4-10). W ostat nich dzie się cio le ciach opi sa ny
tam dzie jo wy kry zys jesz cze się po głę bił: brak ide ałów i war to ści w wie lu
przy pad kach sta je się bar dziej po wszech ny; za ni ka zmysł praw dy i ro śnie
re la ty wizm mo ral ny; nie rzad ko moż na od nieść wra że nie, że prze wa ża
w spo łe czeń stwie in dy wi du ali stycz na, uty li ta ry stycz na ety ka, po zba wio na
trwa łych punk tów od nie sie nia; wie lu za uwa ża przy tym, że czło wiek
współ cze sny, gdy od rzu ca Bo ga, po mniej sza sa me go sie bie, ży je pe łen lę -
ku i na pię cia, za my ka się w so bie i w swo im ego izmie, nie znaj du je za do -
wo le nia.

Prak tycz ne te go kon se kwen cje są wy raź nie wi docz ne: kon sump cyj ny
styl ży cia, choć tak kry ty ko wa ny, co raz bar dziej się roz po wszech nia; nie po -
kój, czę sto uza sad nio ny, wy wo ła ny licz ny mi pro ble ma mi ma te rial ny mi,
mo że do te go stop nia po chło nąć czło wie ka, że je go re la cje z in ny mi sta ją
się ozię błe i sztyw ne. Lu dzie są dla sie bie oschli i agre syw ni, nie umie ją się
uśmiech nąć, po zdro wić, po wie dzieć „dzię ku ję“ ani za in te re so wać pro ble -
ma mi in nych. Ca ły ze spół zło żo nych czyn ni ków eko no micz nych, spo łecz -
nych i kul tu ro wych spra wia, że w spo łe czeń stwach wy żej roz wi nię tych
wy stę pu je nie po ko ją ce zja wi sko „bez płod no ści“, za ra zem du cho wej i de -
mo gra ficz nej.

Ale wła śnie te sy tu acje, któ re do pro wa dza ją lu dzi na skraj roz pa czy, czę -
sto sta ją się bodź cem, by wzy wać Te go, któ ry „jest Pa nem i Oży wi cie lem“,
po nie waż czło wiek nie mo że żyć bez sen su i bez na dziei.
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Jan Pa weł II. Aby te krzy że by ły prze stro gą, 5 wrze sień 1993, Wil no.

Spraw, o Pa nie, aby te krzy że, przy po mi na ją ce nie daw ne jesz cze cza sy
bru tal nej prze mo cy i za cie kłej wro go ści, by ły ci chą, ale sta now czą prze stro -
gą przed no wy mi zło wro gi mi do świad cze nia mi, do któ rych po py cha śle pa
moc ide olo gii i na ro do wej py chy oraz świa do me lek ce wa że nie god no ści
czło wie ka. Niech krzy że na gro bach żoł nie rzy po le głych w bra to bój czych
woj nach sta ną się na glą cym we zwa niem do zgo dy i bra ter stwa. Nie do puść
już ni gdy, by bra cia w wie rze sta li się wro ga mi, po dzie le ni przez od mien -
ne in te re sy, ję zyk, na ro do we sztan da ry, tra dy cje i gwał tow ne na mięt no ści. 

ks. Piotr A. Fa liń ski. Nie po ukła da ne ale go rie. Gli wi ce 1994-95

Obo jęt ność
obo jęt ność jest udzia łem lu dzi
obo jęt ność
wzglę dem świa ta
wzglę dem czło wie ka
wzglę dem uczuć
wzglę dem pięk na
wzglę dem sie bie
obo jęt ność to brak ostre go spoj rze nia
na pięk no

ks. Hen ryk Maj krzak SCJ. O mi ło ści do nie przy ja ciół

Mi łuj cie wa szych nie przy ja ciół... a bę dzie cie sy na mi Naj wyż sze go, po -
nie waż On jest do bry dla nie wdzięcz nych i złych (Łk 6, 35).

Dla cze go, dro dzy, tak trud no jest nam re ali zo wać mi łość w sto sun ku
do na szych wro gów? Przede wszyst kim jest nam trud no to czy nić, gdyż
prze sad nie roz czu la my się nad na szy mi cier pie nia mi, a w ten spo sób nie
je ste śmy w sta nie współ czuć błą dzą ce mu czło wie ko wi, któ ry po peł nia zło.
Gnie wa my się, że ktoś źle o nas mó wi, a nie bo le je my nad tym, że ta ki
czło wiek w ogó le nie umie do brze mó wić o in nych lu dziach, i z pew no -
ścią po trze bu je na szej mo dli twy. Gnie wa my się, że ktoś spoj rzał krzy wo
na nas, a nie umie my do strzec, że mo że ma pro ble my z wła snym zdro -
wiem lub mo że nie ukła da mu się w pra cy lub też w do mu. Gnie wa my się,
że ktoś prze szka dza nam w ro bie niu ka rie ry, a nie chce my do strzec, że to
wła śnie na sza nie umiar ko wa na po goń za awan sem ro dzi nie chęć in nych
do nas. Gnie wa my się, że ktoś jest młod szy od nas, że ktoś in ny jest mą -
drzej szy, a nie chce my przy znać, że wła ści wie, to nie umie my się cie szyć
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z do bra in nych lu dzi. Gnie wa my się, że ktoś nam zwra ca uwa gę na nie -
wła ści we za cho wa nie na szych dzie ci, bo nie chce my wi dzieć ich błę dów.
W su mie więc, to prze sad ne skon cen tro wa nie się na so bie sa mym i swo -
ich przy kro ściach spra wia, że mi łość do nie przy ja ciół sta je się czymś tak
trud nym do zre ali zo wa nia i czymś tak bar dzo wy ma ga ją cym na sze go sa -
mo za par cia się.

Prowadzący Konwersatorium XVI: 
od lewej Grzegorz Nurkiewicz, Krzysztof Dowgiałło

oraz Jacek Waksmundzki
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Kon wer sa to rium XVI (19. 03. 2007)

„Nasz sto su nek do in nych lu dzi: 

życz li wy, obo jęt ny, czy wro gi“?

Pro wa dzą cy: ks. Adam Ze lga, pro boszcz pa ra fii im. bł. Ed mun da Bo ja now -
skie go, wpro wa dze nie do dys ku sji: Krzysz tof Do wgiał ło, ar chi tekt, 
Grze gorz Nur kie wicz, po li cjant, Ja cek Wak smundz ki, pre zes Za rzą du 
CAN DE LA sp.zo.o. 

ks. Adam Ze lga 
Te mat dzi siej sze go spo tka nia jest bar dzo pro sty, rów no cze śnie bar dzo

ak tu al ny: ja ki jest nasz sto su nek do in nych lu dzi, życz li wy, obo jęt ny czy
wro gi. 

My ślę, że w każ dym z nas jest ogrom na tę sk no ta za życz li wo ścią otrzy -
my wa ną od in nych i za życz li wo ścią oka zy wa ną dru gie mu czło wie ko wi.
Ta cy je ste śmy i czu je my się szczę śli wi, gdy ta ką życz li wość otrzy mu je my
al bo ją oka zu je my. Jed no cze śnie jed nak ży je my w świe cie, w któ rym,
szcze gól nie w mass me diach, rzad ko mo że my ta ką życz li wość ob ser wo -
wać. Po le mi ka lu dzi, któ rzy się tam spo ty ka ją, jest na sy co na czę sto ogrom -
ną agre sją i wro go ścią. A życz li wo ści je ste śmy wszy scy bar dzo spra gnie ni.
Ży cie ma swo je ogrom ne cię ża ry. Każ dy z nas mu si się z ni mi mie rzyć.
Życz li wość dru gie go czło wie ka, ta ka pro sta, co dzien na, jak np. w ko lej ce,
w skle pie, w kor ku sa mo cho do wym, po wo du je w nas cie płe uczu cia, któ -
re umi la ją ży cie i zmniej sza ją wa gę stre sów, któ rym pod le ga my. 

Ja cek Wak smundz ki
Za gad nie nie życz li wo ści do ty czy wszyst kich sfer na sze go ży cia - pry -

wat nej, ro dzin nej, spo łecz nej i tak że za wo do wej. Na co dzień moż na za -
uwa żyć, jak waż na jest życz li wość tam, gdzie się z nią spo ty ka my, ale tak że
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jak wiel ka jest jej po trze ba tam, gdzie tej życz li wo ści bra ku je. Chciał bym
po dzie lić się z Pań stwem kil ko ma oso bi sty mi re flek sja mi, któ re do ty czą te -
go te ma tu z punk tu wi dze nia pra cy za wo do wej.

Z wy kształ ce nia je stem in ży nie rem in for ma ty kiem, naj dłu żej do tej po -
ry pra cu ję ja ko przed się bior ca -m en edżer. Wcze śniej, przez kil ka lat, by łem
na uczy cie lem aka de mic kim. Je stem ka to li kiem, oj cem licz nej ro dzi ny. Ja -

ko me ne dżer kie ru ję gru pą firm, za trud -
nia ją cą po nad dwie ście osób. Ma jąc na
uwa dze ten aspekt oma wia ne go te ma tu
chciał bym po wie dzieć kil ka zdań na te -
mat życz li wo ści i jej ro li w re la cjach
mię dzy ludz kich, z któ ry mi mam do czy -
nie nia każ de go dnia. Ja ko przed się bior -
ca, od po wie dzial ny za tak du ży ze spół
lu dzi i wy ni ki dzia łal no ści pro wa dzo -
nych firm, sam za kła dam już od po cząt -
ku, że mo je re la cja ze współ pra cow ni ka -
mi, a tak że ich wza jem ne re la cje po win -
ny opie rać się przede wszyst kim na
życz li wo ści. Ta zaś, bli ska po ję ciu do bra,
w roz wo ju przed się bior czo ści ma du ży
wpływ na two rze nie ta kich sys te mów
war to ści, za cho wań czy de cy zji, któ re są

bar dzo istot ne dla uzy ski wa nia po zy tyw nych re zul ta tów eko no micz nych,
struk tu ral nych i in nych w dzia łal no ści fir my.

Dość po pu lar ny jest dziś po gląd, że w sys te mie roz wo ju go spo dar ki ka -
pi ta li stycz nej po wszech nie wy mu sza ne są in ne go ty pu za cho wa nia, nie -
wie le ma ją ce wspól ne go z życz li wo ścią, a bliż sze ra czej agre sji. Chciał bym
pod kre ślić z na ci skiem, że w dzia łal no ści przed się bior cy czy me ne dże ra re -
la cje mię dzy ludz kie, w tym ich sto su nek do współ pra cow ni ków, opar ty na
życz li wo ści i otwar to ści, jest być mo że jed nym z naj istot niej szych ele men -
tów uzy ski wa nia ocze ki wa nych re zul ta tów. Mo je osiem na sto let nie do -
świad cze nie pra cy w przed się bior czo ści pry wat nej zda je się w peł ni po -
twier dzać tę te zę.

Efek tyw ne, przy no szą ce wy mier ne ko rzy ści za rzą dza nie przed się bior -
stwem moż li we jest wte dy, gdy speł nio ne są pew ne pod sta wo we wa run ki.
Na le ży m.in. kre ować śro do wi ska i gru py we dług za ło żo ne go pla nu, wy ka zać
szcze gól ną tro skę o wy so kie kwa li fi ka cje ka dry i moż li wość jej dal sze go roz -
wo ju oraz po sia dać umie jęt ność two rze nia peł no moc nictw i de le ga cji, opar -
tych w du żej mie rze na za ufa niu. Wszyst ko to, uzu peł nio ne życz li wo ścią,
otwar to ścią i do brem, w sto sun kach mię dzy ludz kich two rzy no wą ja kość. 

Jacek Waksmundzki
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W fir mach, któ ry mi za rzą dzam, nie ma fluk tu acji, co ozna cza, że pra -
cow ni cy po szcze gól nych grup ma ją wy mie nio ne ce chy al bo są na ty le
otwar ci, aby je w so bie roz wi jać. Me ne dżer, któ ry tak sa mo jest otwar ty
i życz li wy wo bec ze spo łu lu dzi, z któ ry mi pra cu je, osią ga lub mo że osią -
gnąć bar dzo do bre re zul ta ty z pun ków wi dze nia or ga ni za cyj ne go, eko no -
micz ne go czy prag ma tycz ne go. W za rzą dza niu przed się bior stwem wy róż -
nia się trzy pod sta wo we gru py osób. Pierw sza to pra cow ni cy firm, dru ga -
to kon tra hen ci: współ pra cu ją cy od bior cy, do staw cy, do rad cy, oto cze nie
oraz trze cia - kon ku ren ci. 

Gru py pra cow ni cze to naj bar dziej cen ny za sób si ły w fir mach, aby co -
kol wiek uzy ski wać w przed się bior czo ści i naj więk szy ka pi tał, ja ki moż na
po sia dać wy ko nu jąc ta ką lub in ną dzia łal ność. Zna czą cy wpływ na re la cje
mię dzy ludz kie w ze spo łach pra cow ni ków ma ją trzy sys te my dzia ła ją ce
w struk tu rze fir my. Są to: hie rar chia sta no wisk, dys cy pli na pra cy (re gu la -
min, nor my ogól ne, oby cza je, usta le nia we wnętrz ne) oraz sys tem wy na -
gro dzeń. Każ dy z tych sys te mów mo że od dzia ły wać na re la cje mię dzy
ludź mi w dwo ja ki spo sób. Je śli jest do brze opra co wa ny dla po trzeb śro do -
wi ska za wo do we go da nej gru py - mo że po ma gać utrzy my wać pra wi dło we
re la cje mię dzy gru pa mi pra cow ni ków, a na wet je po pra wić czy roz wi jać
w do wol nym kie run ku, na to miast źle funk cjo nu ją cy, nie uwzględ nia ją cy
in te re sów wszyst kich grup - mo że po wo do wać na pię cia i pro wa dzić do
kon flik tów w śro do wi sku za wo do wym. 

Każ dy z sys te mów maa od po wied ni za sób środ ków wspo ma ga ją cych
uzy ski wa nie za ło żo nych wy ni ków dzia łań ze spo łu. Zmia na sta no wi ska
mo że ozna czać dla pra cow ni ka awans lub de gra da cję. W utrzy ma niu dys -
cy pli ny pra cy po ma ga sys tem na gan, kar czy na gród. W stre fie wy na gro -
dzeń - pod wyż ki płac czy od po wied ni sys tem pre mio wy mo że speł niać
funk cję szcze gól nej oce ny pra cy ze spo łu czy po je dyn cze go pra cow ni ka.

Te trzy sys te my two rzą jed ną ca łość, któ ra mo że lub po win na być opar -
ta na życz li wej mą dro ści i na wią zy wać do sto sun ków w ro dzi nie. Mo że do -
brze jest spoj rzeć na ze spo ły pra cow ni cze przez pry zmat ro dzi ny. Za rząd -
cy, przed się bior cy, me ne dże ro wie - po win ni umieć do pro wa dzać do ta kiej
sy tu acji, gdzie in te res fir my współ gra z do brem pra cow ni ka i je go ro dzi ny.
Nie uwzględ nie nie te go aspek tu w re zul ta cie pro wa dzi do ne ga tyw nych
wy ni ków dla fir my przez gor szą wy daj ność pra cy, zbyt ma łą tro skę pra -
cow ni ka o po wie rzo ne do bro fir my, je go zu bo że nie, za ni ka nie wię zi ro -
dzin nej, brak mo ty wa cji i nie za do wo le nie z wy ko ny wa nej pra cy, co w kon -
se kwen cji po gar sza wy ni ki osią ga ne przez fir mę.

Dla wła ści cie la fir my wy pra co wa nie po szcze gól nych za sad z za zna cze -
niem po trzeb grup pra cow ni czych, uwzględ nia ją cych życz li we bu do wa nie
wza jem nych re la cji, to tak że spo sób na osią gnię cie wy mier nych efek tów

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



176

eko no micz nych. Ta kie dzia ła nie moż na okre ślić ja ko życz li wą mą drość ze
stro ny me ne dże ra, któ ra mo że być róż nie wy ra ża na. Nie ozna cza to, że
w omó wio nych sys te mach do mi nu je wy łącz nie życz li wość, a nie ma
w nich upo mnień, kar, de gra da cji czy wręcz zwol nień. De cy zje ta kie jed -
nak po win ny być po dej mo wa ne roz sąd nie, w spo sób otwar ty i tak że życz -
li wy, na wet w przy pad ku ko niecz no ści uka ra nia czy zwol nie nia pra cow ni -
ka.

Dru gą wy róż nio ną gru pę, waż ną w za rzą dza niu przed się bior stwem, sta -
no wią kon tra hen ci. W ak tu al nym zna cze niu przed się bior czo ści gru pa ta
roz sze rza sys tem przed się bior stwa do me ga sys te mu. Na le ży jed nak pa mię -
tać, że za rów no przed się bior ca, jak i kon tra hen ci po win ni two rzyć ta kie re -
la cje, aby każ da stro na mo gła mieć pra wo do za cho wa nia swo ich in te re sów.
Mo im ce lem ja ko przed się bior cy nie jest mak sy mal na re duk cja kosz tów
za ku pu, bo wte dy mógł bym na ru szyć in te re sy mo je go do staw cy, np. ogra -
ni cza jąc mu roz wój. Ja jed nak mam pra wo wy bo ru do staw cy. W mo im in -
te re sie le ży, abym oto czo ny z jed nej stro ny do staw ca mi, a z dru giej od bior -
ca mi, roz wi jał się dłu go i sta bil nie. I w ta kim ro zu mie niu u pod sta wy le ży
w isto cie życz li wość.

War to jesz cze po wie dzieć sło wo o trze ciej gru pie - kon ku ren tach. To
jest naj trud niej szy punkt. Po pu lar ne ha sło za le ca: niszcz my kon ku ren cję
ty le, ile się da, bo bę dzie my mieć „sze rzej“ dla sie bie. Ist nie je cie ka wa teo -
ria roz wo ju przed się bior czo ści, któ ra na zy wa się „teo rią błę kit nych oce -
anów“. Mó wi o tym, że fir my po win ny two rzyć pro duk ty i usłu gi, któ re
wy róż nia ły by się przez swo ją wy jąt ko wość, co z za ło że nia eli mi no wa ło by
kon ku ren cyj ność na ryn ku, bo wy twa rza ne do bra by ły by nie po wta rzal ne.
Ta teo ria po ka zu je, że rów nież w ta kim roz wo ju, jest tak że tę sk no ta za
życz li wo ścią. Nie wy ko nu je my prze cież ru chów, aby wal czyć ze so bą, tyl -
ko sa mi się roz wi ja my i two rzy my świat, gdzie prak tycz nie nie ma my kon -
ku ren cji. Tak ro dzi się po stęp.

Mo del po stę po wa nia, któ ry za ry so wa łem, nie jest wca le ła twy, bo są to
wie lo war stwo we pro ce sy, czę sto ze so bą sprzecz ne. Trze ba jed nak pró bo -
wać zna leźć zło ty śro dek, nie gu biąc jed no cze śnie po staw życz li wo ści,
otwar to ści i do bra, któ re w przed się bior czo ści da ją fan ta stycz ne re zul ta ty.

Krzysz tof Do wgiał ło
Je stem drob nym przed się bior cą, ale nie me ne dże rem. Za rzą dzam czte -

ro oso bo wą fir mą - pra cow nią ar chi tek to nicz ną. Sam ry su ję, pro jek tu ję
i zma gam się z ty mi wszyst ki mi za gad nie nia mi, o któ rych mó wił Pan Ja -
cek, choć oczy wi ście w mi kro ska li. Wy da je mi się, że na le ży za uwa żyć jesz -
cze ro lę ad mi ni stra cji pań stwo wej, któ ra jest czę sto nie la da prze szko dą
w roz wo ju przed się bior czo ści. W ten spo sób prze cho dzi my do za gad nie nia
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wła dzy. Za nim po wiem o swo ich przy go dach wię zien nych i o sy tu acjach
gra nicz nych, w ja kich się zna la złem w ze tknię ciu z wła dzą, na wią żę do wy -
po wie dzi mo je go przed mów cy. Po cząt ku ją cym kie row com w An glii jest
wpa ja ne po ję cie „de fen si ve dri ving”. Cho dzi w nim mniej wię cej o to sa -
mo, co w po ję ciu „gen tle man”. Po zwo lić się wy prze dzić, nie kon ku ro wać
bez względ nie i na si łę, za cho wać dy stans do sie bie i in nych. 

Aneg dot ki wię zien ne, któ re opo wiem, wy da ją się luź no zwią za ne z te -
ma tem. Ob ra zu ją one jed nak rów nież sto sun ki mię dzy ludź mi, któ re są te -
ma tem dzi siej sze go kon wer sa to rium.

Pierw sze mo je do świad cze nie by ło, gdy mia łem osiem na ście lat, w Za -
ko pa nem był FIS i zsze dłem z Ha li Gą sie ni co wej na dwo rzec, że by przy -
wi tać przy jeż dża ją cych przy ja ciół. By łem ubra ny nie zbyt wi zy to wo, bo

w brud ną kurt kę pu cho wą i nie mia łem
do ku men tów. Nie do cze ka łem mo ich
przy ja ciół, po nie waż czte rech nie umun -
du ro wa nych „łap sów“ zgar nę ło mnie
tam, za nio sło do ko mi sa ria tu i wrzu ci li
do ce li. Póź niej w wier szu -p amię tn iku
na pi sa łem, że „wrzu ci li mnie mię dzy ło -
try, nie da li mi na wet koł dry...“. Nie by ła
wpraw dzie po trzeb na, bo by ło bar dzo go -
rą co i do dat ko wo bar dzo brzyd ko pach -
nia ło. Prze sie dzia łem tam ja kiś czas. Na -
wet umó wi łem się z mo imi współ to wa -
rzy sza mi nie do li na skok na ka sę, bo daj że
ja kie goś przed się bior stwa w Ło dzi. Mu -
szę po wie dzieć, że by łem dość za do wo lo -
ny, że gdy mnie wy pusz cza li, to nie rów -
no cze śnie z mo imi no wy mi przy ja ciół mi. 

Ko lej ne mo je spo tka nia z wła dzą to spo tka nia z po gra nicz ni ka mi roz -
ma itych kra jów. Za pa mię ta łem dwa ta kie spo tka nia. Jed no z po gra nicz ni -
kiem cze skim, któ ry ka zał mi zgo lić bro dę tę pą ży let ką, po nie waż nie od -
po wia da ła wi ze run ko wi w pasz por cie. Dru gie z po gra nicz ni kiem ro syj -
skim, któ ry pół go dzi ny wpa try wał się w mo ją bro dę, któ rej nie by ło na
zdję ciu i w roz ma ite szcze gó ły mo jej twa rzy. Ja sta łem spo koj nie, on pa -
trzył, pa trzył, a na koń cu po wie dział: „pa mo je mu eto wy” i od dał pasz port. 

Póź niej sie dzia łem rów nież we Fran cji w aresz cie, gdyż tra fi łem kie dyś
na tzw. „monôme”, czy li ma ni fe sta cję li ce ali stów po ma tu rze. Nie wiem,
dla cze go ma ni fe sta cja zo sta ła za ata ko wa na przez po li cję. Po li cja fran cu ska
nie na le ży do sym pa tycz nych. Bru tal nie usi ło wa ła tę ma ni fe sta cję roz pę -
dzić. Pa ło wa ła ko go po pad nie. Wzno si łem nie zbyt gra ma tycz ne okrzy ki

Krzysztof Dowgiałło
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obu rze nia, no i wpa ko wa li mnie ra zem ze wszyst ki mi do ko mi sa ria tu ko ło
„In wa li dów“. Tam prze śpie wa li śmy ca łą noc, a ran kiem nas wy pu ści li.

Na stęp ne spo tka nia z wła dzą mia ły co raz po waż niej szy cha rak ter.
W cza sie prze wro tu w Al gie rii sze dłem z tłu mem, któ ry przez kil ka dni
wy le wał się z Ka zby, by do ma gać się po wro tu uko cha ne go Ben Bel li i po -
wie sze nia Bu me die na. Ostat nie go dnia na spo tka nie wojsk sa ha ryj skich
wy szły z zie lo ny mi sztan da ra mi już tyl ko ko bie ty i dzie ci. 

W Pol sce tym cza sem po wo li na ra stał opór prze ciw ko mu ni stom, zna -
czo ny da ta mi lat 56, 68, 70. Oglą da li śmy róż ne ob li cza wła dzy: strasz li we
w cza sie po znań skie go czerw ca, ła god niej sze w paź dzier ni ku, cham skie
i bru tal ne wo bec stu den tów w 68 ro ku i zno wu mor der cze w 70. i 76.
Uczy li śmy się wal czyć z wła dzą, któ ra zresz tą sła bła, aż wresz cie, w 80, zre -
zy gno wa ła z uży cia si ły. Nie na dłu go wpraw dzie, bo po 16 mie sią cach
skoń czył się fe sti wal So li dar no ści i na stą pi ło ude rze nie, któ re prze ży łem
w Stocz ni Gdań skiej. Pa no wał w niej na strój de ter mi na cji. Wy pro wa dza ni
- wra ca li śmy, usi łu jąc do trwać do 16 grud nia w na dziei, że gdańsz cza nie
przyj dą pod po mnik w rocz ni cę wy da rzeń z 70. ro ku. Ksiądz Sro ka, ka pe -
lan śro do wisk opo zy cyj nych, na Mszy świę tej wie czor nej 15 grud nia
udzie lił nam roz grze sze nia w ob li czu śmier ci.

Gdy o świ cie 16 grud nia czoł gi wy ła ma ły bra my, wy ko na li śmy coś w ro -
dza ju szar ży na je den z nich. To brzmi w tej chwi li za baw nie, ale wte dy
bie gli śmy z prę ta mi w stro nę wy ce lo wa nych w nas luf nie wie dząc, czy za -
czną strze lać czy nie. Nie strze la li. Póź niej zna la złem się w wię zie niu.
Z po cząt ku to by ło bar dzo nie przy jem ne, bo wpa ko wa li mnie do ce li bez
okna, to był gru dzień, mróz, ka ra lu chy na ścia nach itd. W no cy sły chać by -
ło wrza ski lu dzi, któ rych bi to, lub też pró bo wa no nas zmięk czyć za po mo -
cą ta kich efek tów dźwię ko wych. Wła dza mia ła twa rze pro ku ra to rów, es be -
ków, mi li cjan tów i kla wi szy, a tak że kon fi den tów, któ rych za da niem by ło
roz pra co wy wać nas dla po trzeb śledz twa. Stop nio wo przy zwy cza ja li śmy się
do ryt mu wię zien ne go je dze nia, któ re we dług więź niów kry mi nal nych,
dzię ki So li dar no ści by ło o nie bo lep sze niż daw niej. Zmie nia li się ka pu sie
w ce lach. Nie któ rzy by li sym pa tycz ni, nie któ rzy nie. Jest za sad ni cza róż ni -
ca mię dzy aresz tem śled czym a wię zie niem. W aresz cie śled czym jest się
pod ogrom na pre sją, by nic nie po wie dzieć, nic nie ujaw nić, co mo gło by
ko mu kol wiek za szko dzić. Wy rok jest wstrzą sem, ale po wy ro ku, w nor -
mal nym wię zie niu ży cie ro bi się zno śne. Ro dzi na mo że więź nia od wie -
dzać, do sta je pacz ki. Kie dy w koń cu zo sta łem ska za ny i po je cha łem do Po -
tu lic, czu łem się jak na wcza sach, gdyż by li ko le dzy, by ło wię cej po wie trza,
dłuż sze spa ce ry, tro chę zie le ni. Kla wisz, któ ry nas pro wa dził na spa cer,
mó wił z po cząt ku: „Po co was tu przy wieź li. Trze ba by ło was roz strze lać,
za ko pać i za orać”. Po ja kimś cza sie mru czał nie chęt nie: „Ślach ta, a cho dzić
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nie umie”. Wresz cie po pół ro ku pro sił na spa ce rze: „Czy mógł by pan po -
wie dzieć ko le gom, że już czas zejść ze spa cer ni ka”. 

Dru gie uwię zie nie by ło znacz nie mniej zno śne, bo tra fił mi się ka puś,
któ ry był bar dzo agre syw ny. Nie po zwa lał mi się wy spać, że bym był ra no
zmę czo ny, po nie waż ra no cho dzi łem na prze słu cha nia. Na szczę ście prze -
słu cha nia szyb ko się skoń czy ły. Ubek, bar czy sty kul tu ry sta, pro wa dził - jak
mu się wy da wa ło - wiel kie śledz two w spra wie kar to tek do ty czą cych po -
mo cy uwię zio nym, któ re zna le zio no u mnie w cza sie re wi zji. By ły pi sa ne
przez kil ka osób i ba łem się, że te oso by mo gą zo stać ujaw nio ne. Ubek da -
wał mi do prze pi sy wa nia ja kieś tek sty i pew ne go ra zu, z za sko cze nia wy cią -
gnął z biur ka kar tę z mo jej kar to te ki i spy tał try um fal nie: „kto to pi sał?” Na
kar cie by ły wpi sy ro bio ne przez kil ka osób. Kie dy po wie dzia łem „ja”, na
szczę ście nie py tał wię cej, a mnie uda ło się do stać do izby cho rych, gdzie
de ko wa li się re cy dy wi ści, a gdzie ube cja nie mia ła wstę pu, kla wi sze zaś od -
no si li się do zło dziei z sza cun kiem. Tam po zna łem sym pa tycz ne go mło de -
go czło wie ka, któ ry zro bił so bie tzw. „wbit kę na ser ce”, to zna czy wsa dził
so bie w osier dzie pil nik do pa znok ci. Wzię li go do szpi ta la miej skie go, zo -
pe ro wa li. Jak się obu dził z nar ko zy, to wy sko czył przez okno z czwar te go
pię tra na ku pę kok su. Po tem wsiadł w tym swo im szla fro ku szpi tal nym do
au to bu su, po je chał, jak to się mó wi w ję zy ku wię zien nym, do swo jej „świ -
ni”, czy li na rze czo nej. Na stęp nie po krót kim okre sie re kon wa le scen cji do -
ko nał 12 wła mań. Przy trzy na stym oczy wi ście wpadł. Wte dy go po zna łem.

Stan wo jen ny po wo li gasł. Sie dzia łem jesz cze raz pod czas wi zy ty Oj ca
Świę te go w Gdań sku. Wy ła pa li nas po przed nie go dnia i wsa dzi li do aresz -
tu w Tcze wie. Ci aresz tu ją cy by li na ogół nie sym pa tycz ni, mi li cja zaś trak -
to wa ła nas ru ty no wo, na wet z od cie niem sym pa tii.

No i jesz cze jed na zda rzy ła mi się drob na przy go da. Adam Mich nik po
wyj ściu z wie zie nia miesz kał w So po cie, gdzie go od wie dza łem. Pew ne go
ra zu, po wyj ściu od nie go za trzy ma ła mnie mi li cja i za mknę ła na tzw. doł -
ku. Ra no za pro wa dzo no mnie na gó rę. Tam by ło dwóch pa nów. Roz ma -
wia li śmy. Oni mó wi li, że je ste śmy - i oni, i ja - na wy so kim po zio mie i że -
by śmy pro wa dzi li roz mo wę na wy so kim po zio mie. No i za czę li mnie wy -
py ty wać o ko le gów, na co ja po wie dzia łem: „za uwa ży łem, że roz mo wa się
ze śli zgu je z te go wy so kie go po zio mu”, więc od pro wa dzo no mnie na dół.
I ta ki sta ry „Pro fos” po wia da: 
– By li pa no wie u Pa na? 
– By li.
– A co chcie li?
– No, chcie li, że bym współ pra co wał.
– I co, zgo dził się Pan?

Więc ja po pa trzy łem na „Pro fo sa” i mó wię: „A Pan by się zgo dził?”
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„Pro fos“ się za my ślił. Po szedł so bie. Po pew nym cza sie przy no si ku bek ka -
wy i mó wi: „Na pi je się Pan ka wy, na tu ral nej?“

Ta kie by ły mo je przy go dy wię zien ne. 
Ja kie z nich wnio ski. Wy da je mi się, że ist nie ją dość skom pli ko wa ne re -

la cje mię dzy więź niem a kla wi sza mi. Ho nor więź nia, i to chy ba każ de go,
nie po zwa la na bliż sze re la cje, to sa mo do ty czy kla wi szy. Nie ma mo wy,
na przy kład, o po da wa niu so bie rąk. Oczy wi ście to nie prze szka dza nie -
któ rym przed sta wi cie lom służ by wię zien nej oka zy wać życz li wo ści. In ni
z ko lei wy ży wa ją się w zło śli wo ściach. Na wet życz li wy kla wisz, jak mu ka -
żą, wpad nie do ce li w heł mie i z pał ką, je śli mu ka żą. Po lem po ro zu mie -
nia by wa ją żar ty, mniej lub bar dziej gru be. Ja za pa mię ta łem żar ty na czel -
ni ka, któ ry się zja wił kie dyś u nas w ce li i py ta: „Co tu tak śmier dzi?“ By -
ło po obie dzie, wiec zgod nie z praw da od po wia da my: „Ka pu sta, Pa nie na -
czel ni ku“. „A, to ka pust ka tak pach nie“ - po wia da na czel nik. Po skar ży li -
śmy się na wod ni stość zu py. Na czel nik na to: "Wo da sil na, wo da sil na.
Tur bi ny po ru sza, stat ki pod no si“. Na skar gi z ko lei na brak mię sa mó wił:
„świ nia krot ka, świ nia krót ka“. To ty le. Je śli to co kol wiek wno si do tej
roz mo wy.

Grze gorz Nur kie wicz
W po li cji pra cu ję od szes na stu, lat więc dzię ku ję Pa nu Bo gu, że nie

mu sia łem brać udzia łu w prze ży ciach mo je go po przed ni ka. Mo gę 
tyl ko współ czuć i mieć na dzie ję, że obec nie fir ma, któ ra zmie ni ła na -
zwę z Mi li cji na Po li cję tro chę się ina czej ko ja rzy lu dziom, spo łe czeń -
stwu. Ja je stem pierw szym na bo rem po mi li cyj nym. W okre sie sta nu

wo jen ne go, ja ko na sto la tek do sta łem 
na Sta rów ce pa rę „gum“ na 3 Ma ja, 
za bra no mi też mo ro stra żac kie, któ re
by ło bar dzo cie płe i w lu tym był to wy -
jąt ko wo faj ny ubiór. Je den z zo mow -
ców w stop niu ka pra la pu ścił mnie wte -
dy z Dwor ca Po łu dnio we go, na ca łe
szczę ście kil ka set me trów od do mu,
w sa mych skar pet kach, ka le so nach
i krót kiej pod ko szul ce. Nie miał pra wa
te go zro bić, ale zro bił. By ły to cza sy, że
mo głem się po skar żyć tyl ko ro dzi com.
Ro dzi ce z ko lei wy tłu ma czy li mi, na
czym to po le ga i tak skoń czy ła się kwe -
stia do cho dze nia mo ich rosz czeń i praw
przed or ga na mi ści ga nia.Grzegorz Nurkiewicz
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Póź niej ko le je ży cia tak mi się uło ży ły, że by łem szy ko wa ny do służ by
woj sko wej w woj skach de san to wych. Trzy la ta wy jął bym ze swo je go ży cio -
ry su, a by łem już wte dy mło dym mał żon kiem. Stwier dzi li śmy z żo ną, że
trze ba uciec przed woj skiem. W ro ku 1991 wstą pi łem do Po li cji, a wła ści -
wie do „po mi li cji“, po nie waż mun dur, któ ry otrzy ma łem, miał jesz cze na -
szyw ki „Mi li cja“, po dob nie jak ra dio wo zy. Sa mi zmie nia li śmy na szyw ki
i prze kle ja li śmy na klej ki na ra dio wo zach. 

Przez 16 lat pra cy pra co wa łem w róż nych wy dzia łach, za rów no w ru chu
dro go wym, jak i w zwy kłej pre wen cji, w ze spo łach kry mi nal nych, do cho -
dze nio wych, by łem rów nież dziel ni co wym. Te raz od pew ne go cza su pra -
cu ję ja ko ofi cer dy żur ny. Przyj mu ję zgło sze nia i pe ten tów, któ rzy do nas
do cie ra ją. Do wo dzę też ludź mi, któ rych mam do dys po zy cji do wy ko ny -
wa nia usta wo wych obo wiąz ków. 

Mam cią gły kon takt w pra cy z dwie ma ka te go ria mi lu dzi: oso ba mi po -
krzyw dzo ny mi oraz ze spraw ca mi czy nów za bro nio nych, czy li spraw ca mi
tej krzyw dy w sto sun ku do pierw szej ka te go rii osób. Je że li cho dzi o pierw -
szą ka te go rię osób, któ re al bo w spo sób oczy wi sty, ma te rial ny, fi zycz ny do -
zna ły ja kiejś krzyw dy bądź w spo sób wy ima gi no wa ny czu ją się po krzyw -
dzo ne, to na sze na sta wie nie do nich mo że ilu stro wać fakt, że gdy od bie ra -
my te le fon, po przed sta wie niu się py ta my, w czym mo że my po móc. Jest to
bar dzo waż ny zwrot, któ ry po ma ga wie lu po krzyw dzo nym oso bom otwo -
rzyć się i przy naj mniej już w pierw szym eta pie roz mo wy mo że my dać im
po czu cie pew ne go bez pie czeń stwa i na dzie ję, że uzy ska ją po moc. Jest to
bar dzo waż ne, że by ta oso ba się otwo rzy ła, wy po wie dzia ła swo je ża le,
ewen tu al nie przed sta wi ła swój pro blem. A po tem my pró bu je my jej po -
móc. 

Mój sto su nek do osób, z któ ry mi mam kon takt służ bo wy, jest róż ny
w za leż no ści od oko licz no ści. Pro fe sjo na lizm na ka zy wał by mi, że bym był
ca ły czas życz li wy, że bym wczuł się w ro lę i stan tej dru giej stro ny. Jed no -
cze śnie że by wy ko nać do brze swo ją pra cę, mu szę w pew nym mo men cie
przejść do cał ko wi tej obo jęt no ści wo bec za ist nia łej sy tu acji, po nie waż pew -
ne me cha ni zmy i pro ce du ry wy ma ga ją nie kie ro wa nia się emo cja mi. Przy
kie ro wa niu się emo cja mi moż na po peł nić du żo błę dów i nie ste ty nie do -
koń czyć te go, co do nas na le ży. 

Czę sto na tym eta pie od czu wa my coś, co na zy wa my bez sil no ścią. Wie -
le sy tu acji, z któ ry mi się spo ty ka my, nie jest prze wi dzia nych w pro ce du -
rach, któ re w tej chwi li ma my do dys po zy cji. Jed no cze śnie pra wo daw stwo,
któ re obo wią zu je, jest bar dzo nie sku tecz ne w wie lu sy tu acjach. Są to szcze -
gól nie spra wy ro dzin ne, bi te żo ny, mal tre to wa ne i bi te dzie ci, któ re ocze -
ku ją od nas bły ska wicz nej po mo cy. Pra wo daw stwo jed nak nie po zwa la
nam na wie le rze czy, pro ce du ry są dłu go trwa łe, trwa ją la ta mi. Ro dzi na nie
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uzy sku je żad nej praw dzi wej po mo cy, jest to tyl ko kwe stia me dial na, tzw.
nie bie skich kart, róż nych in sty tu cji, któ re są po wo ła ne do po ma ga nia ro -
dzi nie, ale ma ją nie wiel kie moż li wo ści. Na przy kład, po moc psy cho lo gicz -
na, mi mo że bar dzo waż na, nie ste ty nie za pew nia ni ko mu bez pie czeń stwa. 

I co z te go, że mał żon ka uzy ska po moc psy cho lo ga, kie dy wra ca do do -
mu i „zu pa w dal szym cią gu jest za sło na“, i znów przy jeż dża ra dio wóz.
Kłót nie, krzy ki, awan tu ry. Dzie ci pła czą. Ta tuś idzie na „do łek“. Wy trzeź -
wie je. Po tem go trze ba wy pu ścić, bo ża den pro ku ra tor nie zde cy du je się na
dłuż sze za mknię cie, sąd nie za twier dzi ta kiej izo la cji. Wte dy wie lo krot nie
ma się ocho tę chwy cić „pa łę“ w rę kę i spró bo wać wy mie rzyć sa me mu spra -
wie dli wość. Nie od te go jed nak je ste śmy. Prze ży wa się więc du że po czu -
cie nie spra wie dli wo ści i bez rad no ści. 

Je że li cho dzi o ka te go rię osób, któ re po wo du ją czy ny za bro nio ne, tzw.
spraw ców, to mój sto su nek do nich ewo lu ował. Za czy na jąc ja ko bar dzo
mło dy funk cjo na riusz, szcze gól nie w sek cji kry mi nal nej, gdzie mia łem
kon takt z naj gor szy mi prze stęp stwa mi, ja kie tyl ko moż na so bie wy my ślić,
mia łem do nich sto su nek wro gi. Wy da wa ło mi się, że bę dę zba wiał ten
świat ja ko mło dy po li cjant i że mu szę być ne ga tyw nie na sta wio ny do
spraw ców prze stępstw. To się w ogó le nie spraw dzi ło. Po pro stu emo cje
bra ły gó rę. Brak zdro we go roz sąd ku, brak moż li wo ści prze my śle nia,
chłod ne go, bar dzo szyb kie go prze my śle nia sy tu acji po wo do wał, że po no -
si ło się pra wie cał ko wi tą klę skę. Na uczy łem się stop nio wo pod cho dzić
obo jęt nie, za wo do wo obo jęt nie do tej ka te go rii osób. Za czę ło to da wać
zde cy do wa nie lep sze re zul ta ty w pra cy. Uda wa ło mi się le piej wy wią zy wać
ze swo ich obo wiąz ków. Mieć lep sze wy ni ki je że li cho dzi o uję cia i udo -
wod nie nia po peł nio nych czy nów.

Ca ły czas spo ty ka my się z wro gim sto sun kiem do nas ze stro ny tej ka -
te go rii osób. Wia do mo, że ża den ban dy ta, ża den prze stęp ca nie po da rę ki
po li cjan to wi, bo to jest dys ho nor. My też two rzy my gru pę, któ ra nie spo -
ufa la się z oso ba mi tej ka te go rii. Na wet je że li ma my tzw. in for ma to ra wy -
wo dzą ce go się ze śro do wi ska prze stęp cze go, on rów nież od czu wa, że mi -
mo wszyst ko uwa ża my, że na le ży do tej dru giej stro ny ba ry ka dy. Jest dla
nas bar dzo cen nym źró dłem in for ma cji, ale jest dy stans, o któ rym nie mo -
że my za po mi nać. 

Sam zresz tą mia łem ta ką sy tu ację w swo jej pra cy kry mi nal nej, że ktoś
obie cał mi oraz mo je mu part ne ro wi „ku lę“. Nie wie rzy łem w to do koń ca,
ale - tak jak mó wi łem - by łem wte dy mło dym funk cjo na riu szem. Jed nak
w wy ni ku dal sze go prze bie gu zda rzeń, ten któ ry nam gro ził, stra cił ży cie.
Zo stał za mor do wa ny. Wy ko ny wa li śmy czyn no ści w je go miesz ka niu. Zna -
leź li śmy na pół ce kar tecz kę „kar ma dla pie sków“ i dwie „wy gła ska ne“ ku le
do pi sto le tu. Wte dy do tar ło do mnie, że to rze czy wi ście mo gło być dla
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mnie. Emo cje, któ re mną wte dy tar ga ły, by ły bar dzo róż ne: od zło ści, wro -
go ści, nie na wi ści, po coś, cze go ja ko ka to lik wsty dzę się w tej chwi li, ale na
go rą co nie do opa no wa nia, że „do brze su kin sy no wi, że go wła sna żo na za -
mor do wa ła i że skoń czył tak, jak skoń czył“. Po raz pierw szy w ży ciu ucie -
szy łem się z czy jejś śmier ci. Ma my mó wić o na szym sto sun ku do in nych
lu dzi, więc uwa żam, że mia łem obo wią zek to po wie dzieć. 

Mia łem rów nież oka zję brać udział w róż ne go ro dza ju ak cjach, ty pu
strze la ni na w Pa ro lach. W tym przy pad ku nie bez po śred nio, ale za raz po
zda rze niu. Po raz pierw szy prze ży li śmy śmierć na sze go ko le gi. Po nie waż
pra cu ję w jed no st ce w Pia secz nie, w ko men dzie po wia to wej, chło pak, któ -
ry zgi nął w Pa ro lach, był na szym ko le gą. Pra co wał ra zem z na mi, zna li śmy
się z nim kil ka ład nych lat. Ja ko ko le dzy, przy ja cie le, wspól ne ak cje, wspól -
na pra ca, wspól ne roz mo wy, kon tak ty to wa rzy skie. Gdy gi nie przy ja ciel,
jest to coś bar dzo oso bi ste go. Współ czu ję ko le dze, na któ re go rę kach Mi -
rek umie rał, wy krwa wiał się 20 mi nut. Nie chciał bym w ży ciu cze goś ta -
kie go prze żyć. 

W ta kiej sy tu acji nie funk cjo nu je się na za sa dzie chłod ne go ro zu mo wa -
nia. Wte dy my śli się tyl ko, aby do paść tych su kin sy nów i wy mie rzyć spra -
wie dli wość na miej scu. Na pew no nie jest to god ne po chwa ły, ale jest to
bar dzo ludz kie uczu cie. Czło wiek nie jest au to ma tem, gdy mu za bi ja ją ko -
le gę i nikt mnie nie prze ko na, że w cią gu tych kil ku na stu pierw szych chwil
moż na w spo sób chłod ny prze kal ku lo wać sy tu ację, pod jąć dzia ła nia sku -
tecz ne, a jed no cze śnie bar dzo pro fe sjo nal ne. Nie. Emo cje bio rą gó rę i na -
le ży na tych miast do ko nać zmian osób na ta kie, któ re nie bra ły udzia łu
w zaj ściu i mo gą dzia łać bar dziej na chłod no. 

Przy cho dząc do pra cy w Po li cji spo ty ka łem się z róż ny mi dow ci pa mi
ty pu, że lu dzie dzie lą się na „sie dzą cych, tych, co sie dzą i tych, co bę dą sie -
dzieć“. Otwie ra jąc ka sę pan cer ną, któ rą odzie dzi czy łem po by łym mi li cjan -
cie, zna la złem cy tat z Fe lik sa Dzier żyń skie go, że „nie ma lu dzi nie win -
nych, tyl ko są źle prze słu chi wa ni“. W po cząt ko wych la tach, kie dy by li jesz -
cze funk cjo na riu sze, któ rzy nie prze szli we ry fi ka cji, sły sza ło się po wie dze -
nie „daj cie mi czło wie ka, pa ra graf się do nie go do pa su je i on skoń czy tam,
gdzie by śmy chcie li“. 

Po tem jed na, dru ga we ry fi ka cja i ka dra tro chę się zmie ni ła. Jest nas co -
raz wię cej, któ rzy nie pra co wa li w cza sach sta re go sys te mu. Mi mo we ry fi -
ka cji są jed nak jesz cze ta cy, któ rzy wy wo dzą się ze służ by bez pie czeń stwa.
Pra cu ją w dal szym cią gu. Jak nie wia do mo, co z ni mi zro bić, to się ich wy -
sy ła na ja kiś pod rzęd ny ko mi sa riat, że by po cze ka li spo koj nie do eme ry tu -
ry. Ich fa cho wość jest ze ro wa, obec ność de struk cyj na, je śli cho dzi o pra cę,
bo oni po tra fią w za sa dzie tyl ko pod słu chi wać i sprze da wać wła snych ko -
le gów. 
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Bę dąc za trud nio ny od 16 lat mia łem oka zję pra co wać dla wszyst kich
rzą dów. By li śmy i je ste śmy po trzeb ni ja ko pe wien ro dzaj pa pier ku lak mu -
so we go wska zu ją ce go na opi nię spo łe czeń stwa, na róż ne od czu cia co do
wła dzy i bez pie czeń stwa. Dla na szych wło da rzy przede wszyst kim li czą się
ta bel ki. Dam przy kład ostat nich kil ku re wo lu cyj nych zmian. Po li cja wal -
czy ła o mię dzy na ro do wy cer ty fi kat ja ko ści- ISO. Do te go cer ty fi ka tu by ły
nie zbęd ne po zy tyw ne opi nie śro do wi ska. W związ ku z tym by ły wy sy ła ne
an kie ty, e-m aile, wy wia dy przy kon tak cie z dziel ni co wym, ofi ce rem dy żur -
nym itp. Po li cja na sta wi ła się na „gła ska nie spo łe czeń stwa“. Po li cja war -
szaw ska ja ko jed na z pierw szych jed no stek w Pol sce uzy ska ła cer ty fi kat
ISO. Wiel ka ra dość. Jest cer ty fi kat, któ ry po twier dza, że Po li cja się zmie -
nia, że wszyst ko jest na wła ści wej dro dze. I na gle, przy po mi na jąc so bie
o No wym Jor ku, wpro wa dzo no ak cję „bez to le ran cji“ i po sta no wio no ka -
rać za wszyst ko. Za czy na my ka rać mak sy mal nie man da ta mi, dzia łać re -
stryk cyj nie. Po li cja zmie nia po dej ście do spo łe czeń stwa o 180o. Licz ba
man da tów to są punk ty, to jest pre mia dla sza re go po li cjan ta. Jak nie wy ro -
bi od po wied niej licz by punk tów, to za bie ra mu się pre mię al bo nie do sta -
nie pod wyż ki. Spo łe czeń stwo więc znów za czy na nas od bie rać ne ga tyw nie.
Nie ma po ucze nia, jest za wszyst ko man dat. Jest po lo wa nie na licz bę man -
da tów, po nie waż po li cjant wy cho dzą cy na uli cę mu si np. 10 man da tów
"sprze dać". To jest szu ka nie, pro duk cja sta ty stycz nych prze stęp ców. Na ca -
łe szczę ście me dia tro chę to na gło śni ły, że po li cjan ci wy cho dzą i mu szą za -
trzy mać do wy le gi ty mo wa nia ileś osób. Szcze gól nie do ty czy to lu dzi mło -
dych, bo prze cież mło dy po li cjant z od dzia łu pre wen cji nie za trzy ma ban -
dy ty, gdyż na wet nie wie, jak on wy glą da. Ale ła two pójść pod dys ko te kę,
wy le gi ty mo wać 30 osób i już ma się kre ski po sta wio ne w no tat ni ku. Przy
odro bi nie szczę ścia ktoś bę dzie pił pi wo za ro giem, to już też się „sprze da“
man dat i już też ma się ko lej ne punk ty. Służ ba za li czo na, mo że bę dzie miał
dzień wol ny, do dat ko wy. Tak to wy glą da z „sza re go po dwór ka“.

Po dob nie jak na po cząt ku po wie dział Pan Ja cek, fir ma jest czymś w ro -
dza ju ro dzi ny. My "na do le" zna my to z wła sne go po dwór ka. Nie da się
jeź dzić z ko le gą na jed nym ra dio wo zie nie czu jąc do nie go sym pa tii i za -
ufa nia. Po pro stu nie da się pra co wać nie ma jąc za ufa nia do ko le gi w sy tu -
acjach, kie dy nie wie my, co nas spo ty ka za ro giem. My do sie bie je ste śmy
czę sto bar dziej przy wią za ni niż do ro dzi ny. Czę sto z wła snym bra tem nie
mia łem tak do bre go kon tak tu jak z part ne rem, z któ rym pra co wa łem, bo
mu sia łem mieć do nie go peł ne za ufa nie, a on do mnie. Dla te go czę sto się
spo ty ka my rów nież po za służ bą. Wspól ne im pre zy, spo tka nia, wy jaz dy,
cza sa mi wa ka cje. Kon tak ty z mał żon ka mi. Jest to bar dzo istot ne, bo to po -
zwa la, nie za leż nie od płasz czy zny pra cy, po pro stu wy ga dać się, z du żym
po czu ciem kom for tu i bez pie czeń stwa. 
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Nie ste ty obec nie w Po li cji ob ser wu je się cza sem „wy ścig szczu rów“.
Nie waż ne są kom pe ten cje. Waż ne jest to, jak za do wo lić prze ło żo nych i jak
dzię ki te mu szyb ko awan so wać. Osią gnąć sta no wi sko ci che, spo koj ne, wią -
żą ce się z wyż szym wy na gro dze niem. Nie waż ne, ja kim to jest kosz tem.

Dys ku sja

Ja dwi ga Prze włodz ka
Pa trząc na ry nek przed się bior czo ści ma my wra że nie, że nie wie lu jest

wy znaw ców te zy, iż war to być życz li wym. Czy ta jąc pra sę od no si się wra -
że nie, że prze wa ża ją po dej ścia „dzi kie go“ ka pi ta li zmu. Czy ja się kom plet -
nie my lę?

Ja cek Wak smundz ki
Mó wi łem o wła snych spo strze że niach, od no sząc się do do świad czeń

z pro wa dzo nych prze ze mnie firm. Nie upo waż nia to jed nak do uogól -
nień, któ re moż na by ło by prze ło żyć na sze ro ko po ję tą pol ską przed się bior -
czość. W ta kim uję ciu, we dług mnie, ma ją zna cze nie przede wszyst kim in -
dy wi du al ne ce chy oso bo wo ści przed się bior cy czy me ne dże ra, wła sny sys -
tem war to ści oraz wy pra co wa ny sys tem za rzą dza nia. 
Fir my, któ ry mi kie ru ję, ma ją bar dzo cie ka we za da nia. W ca łej gru pie firm
za uwa żam du żo życz li wo ści, co bar dzo po ma ga re ali zo wać za ło żo ne pro -
jek ty. Uwa żam, że lu dzie pra cu jąc w na szych ze spo łach po win ni czuć, że
są part ne ra mi. Mo gę za świad czyć, że po łą cze nie mo ty wa cji do uzy ska nia
ce lu z życz li wo ścią wzmac nia szyb kość osią ga nia te go ce lu. Je że li za kła da
się dłu go ter mi no wą dzia łal ność przed się bior stwa, to nie wol no o tym za -
po mi nać. Brak życz li wo ści de fac to jest de struk cyj ny. Na pew no wie lu
przed się bior ców o tym za po mi na. Mo je do świad cze nia po twier dza ją, że ci,
któ rzy o tym pa mię ta ją, osią ga ją więk sze suk ce sy od in nych. Nie chcę oce -
niać, któ rych jest dzi siaj wię cej.

Bog dan Mo tel ski
Mam dwa spo strze że nia. Pierw sza do ty czy Po li cji. Znam opo wieść

sprzed woj ny, mo jej bab ci. Każ dy stój ko wy był od po wie dzial ny za pe wien
okręg, za po rzą dek w nim, ład i spo kój. Nie był od te go, że by cho dzić,
sprzą tać, le gi ty mo wać, czy wy pi sy wać man da ty. Miał być spo kój. Miał być
wy nik. Do pie ro je śli by ło coś nie sprząt nię te, miał pra wo na ło żyć man dat.
Miał też pra wo wy na jąć ko goś, że by po sprzą tał. On nie był od po wie dzial ny
za na kła da nie man da tów, tyl ko że by był wy nik, że by był spo kój i po rzą dek.
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Czy li nie był roz li cza ny z licz by punk tów, go dzin służ by itd., tyl ko z re zul -
ta tów. Je że li mu się uda ło opa no wać swój okręg, to nie po trze bo wał du żo
pra co wać. Waż ny był wy nik i na ogół wie dział, jak to zro bić. 

Jest sze reg firm, któ re z za ło że nia mó wią, że bę dą za trud nia ły wciąż no -
wych lu dzi - na pół ro ku i nie na dłu żej. Wciąż są no wi lu dzie, w związ ku
z tym sto su nek do nich nie jest istot ny, bo za chwi lę bę dą na stęp ni. Fir my
ta kie też są krót ko trwa łe. Ge an ta nie ma już na pol skim ryn ku. 

Ja cek Wak smundz ki
Nie usta ją cy i nie zwy kle pro gre syw ny roz wój naj now szych, wy so ko spe -

cja li stycz nych tech no lo gii wy mu sza co raz więk szą pro duk cję i do star cza nie
wciąż no wych urzą dzeń pe ry fe ryj nych, tech nicz nych, in for ma tycz nych,
a tym sa mym wpły wa na ko niecz ność spe cja li za cji pra cow ni ków. Z te go
po wo du co raz trud niej jest już i bę dzie w przy szło ści two rzyć ro ta cje pra -
cow ni ków ze wzglę du na ich kwa li fi ka cje. Oczy wi ście przez ca ły czas bę dą
ist nia ły ob sza ry pro stych branż, w za kre sie któ rych bę dzie moż na pro wa -
dzić grę ryn kiem pra cy. Za uwa ża się jed nak, że spe cja li za cje za wo do we
wcho dzą w co raz więk szą licz bę śro do wisk za wo do wych. W Eu ro pie wy -
mu sza ją je unij ne prze pi sy. W przy pad ku wy so ko kwa li fi ko wa nych grup
pra cow ni czych trud no bę dzie pro wa dzić wol no ryn ko we, dzi ko ka pi ta li -
stycz ne dzia ła nia sza fo wa nia si łą ludz ką.

Bog dan Mo tel ski
Znam fir mę, któ ra hoł du je za sa dzie: klien tów „z gó ry” (bo ga tych) nie

ob słu gu je my, gdyż do nich trze ba mieć bar dzo wy so kie kwa li fi ka cje, bar -
dzo do bre po dej ście, bo oni ma ją bar dzo du że ocze ki wa nia. Tych klien tów
z do łu też nie ob słu gu je my, bo oni z ko lei są za ma ło przy cho do wi, ofe ru -
ją za ma łe kwo ty. Bie rze my śro dek. Są fir my, któ re tak pod cho dzą.

Ja cek Wak smundz ki
Zja wi ska, o któ rych Pań stwo mó wią, do ty czą przede wszyst kim państw

i go spo da rek sła bo roz wi nię tych. W pań stwach o du żym wskaź ni ku wzro -
stu go spo dar cze go i ukształ to wa nych okre ślo ny mi nor ma mi spo łecz ny mi
nie moż na tak ła two zwal niać pra cow ni ków, nie za leż nie od te go, czy gwa -
ran tu je im to pań stwo, czy za pew nia ko deks pra cy. Obec nie tak że spo sób
bu do wa nia firm utrud nia pro ces zwal nia nia pra cow ni ków. Roz wi ja ją ce się
go spo dar ki pod le ga ją tym sa mym pro ce som. Mo im zda niem, nie unik nio -
ne jest, że wkrót ce bę dzie my świad ka mi ta kie go pro ce su tak że w Pol sce.
Je stem o tym głę bo ko prze ko na ny. Od po wia da jąc na py ta nie - znam du żo
firm, w któ rych trak tu je się pra cow ni ków tak, jak opi sa łem to od no sząc się
do wła snej gru py firm.
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Zmia ny w za rzą dza niu ze spo ła mi ludz ki mi, a tak że w kształ to wa niu no -
wych struk tur przed się bior czo ści spo wo do wa ły tak że in ne trak to wa nie firm
przez jed nost ki ze wnętrz ne. War to zwró cić uwa gę na obec ną po li ty kę kre dy -
to wą ban ków wo bec przed się bior ców. W pro ce sach de cy zyj nych przy udzie -
la niu kre dy tów ogrom ne zna cze nie ma ją tzw. go od will as sets - war to ści nie -
ma te rial ne, tj. kwa li fi ka cje pra cow ni ków, pra wa au tor skie, pra wa do war to -
ści in te lek tu al nych, ja kość grup klien tów, ba za in sta la cyj na. Wy so ko wy kwa -
li fi ko wa ne i do brze pra cu ją ce ze spo ły ludz kie sta ły się więc wy mier ną war -
to ścią przy ana li zie eko no micz nej fir my. Tro ska o to, aby w ta kich ze spo łach
nie za bra kło życz li wo ści, jest war to ścią dla ogól ne go do bra przed się bior stwa.

Grze gorz Nur kie wicz
Sko men tu ję wy po wiedź Pa na Bog da na od no śnie do opo wie ści je go

bab ci. Pa mię ta ła ona lep sze cza sy, kie dy stój ko wy wy wią zy wał się z tzw.
pre wen cji - sze ro ko ro zu mia nej pre wen cji. To czę ste okre śle nie w mo jej
fir mie. Je go de fi ni cja jest sze ro ka i jed no cze śnie bar dzo pro sta. Efek ty pre -
wen cji po win ny być za wsze ide al ne, jak naj lep sze. Je że li ro bo ta pre wen cyj -
na zo sta ła do brze wy ko na na, to nie ma wy da rzeń. 

Nie ste ty na pra cę każ dej oso by wpły wa sys tem oce nia nia i pra cow nik
do sto so wu je się do ocze ki wań prze ło żo ne go. Nie do je go za ło żeń usta wo -
wych, tyl ko do te go, cze go ocze ku ją od nie go prze ło że ni. W mo men cie
kie dy po li cjant, sza ry, z „pa tro lów ki” zje dzie ra no po służ bie i za mel du je,
że nie by ło żad nych zda rzeń, usły szy: „a gdzie są za trzy ma ni”? On mu si ich
zna leźć, ina czej nie za li czy służ by. Po li cja w dru gim punk cie Usta wy o Po -
li cji ma bar dzo wy raź nie za pi sa ne, po co jest po wo ła na. Jest służ bą, któ ra
po ma ga spo łe czeń stwu. Po ma ga i słu ży. Jed no cze śnie je ste śmy służ bą, któ -
ra wy ko nu je pew ne ce le z ze wnątrz na ło żo ne, któ re czę sto nie ma ją nic
wspól ne go z tym dru gim punk tem Usta wy o Po li cji. Nie ste ty.

Są in ne war to ści, in ne prio ry te ty, któ re otrzy mu je my. Dość czę sto one
się zmie nia ją, więc nie wiem, co bę dzie naj waż niej szym punk tem oce ny
sza re go po li cjan ta na uli cy na przy kład na je sie ni. Wiem, co jest te raz. Za
brak wy da rzeń jest tak ma ła licz ba punk tów, że po li cjant mu si zna leźć wy -
da rze nie. 

Da lej prze cho dząc do kwe stii, że kie dyś stój ko wy miał pra wo wy na jąć
ko goś, któ ry po sprzą ta lub usu nie da ne za gro że nie. Dzi siaj pierw sze jest
py ta nie, kto za to za pła ci. Pro sty przy kład. Bie ga bez pań ski pies. Kto te go
psa zła pie? Za strze lić? Prze cież to jest stwo rze nie. Jest groź ny z za ło że nia.
Mo że ko muś coś zro bić. W Po li cji nie ma ra ka rza. Nie ma kto zła pać psa,
od sta wić go do schro ni ska, a sa mi nie przy ja dą, nie za bio rą. Al bo ka żą psa
za mknąć w ja kimś po miesz cze niu, to wte dy po nie go przy ja dą. Ale pies
wy glą da na groź ne go i nie ma go kto go zła pać.
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Po dob nie bie gał łoś w Za le siu Dol nym. Nie by ło we te ry na rza, któ ry
mógł ło sia uśpić i po móc go prze wieźć w miej sce dla nie go bez piecz ne. Za -
szczu te zwie rzę wbie gło do szklar ni, po ka le czy ło się, po ła ma ło no gi. Tyl -
ko do bi cie wcho dzi w ra chu bę. Ja kiś my śli wy zgo dził się skoń czyć mę czar -
nie zwie rzę cia. 

Każ da gmi na, każ dy po wiat roz li cza się we wnętrz nie. Mu si mieć pod pi -
sa ne umo wy z po szcze gól ny mi in sty tu cja mi, ta ki mi jak izba wy trzeź wień,
le karz we te ry na rii i wszyst kie in ne in sty tu cje i fir my, któ re opie ra ją się na
fi nan sach. Jest wy łącz nie do brą wo lą, że wie le in sty tu cji czy pry wat nych
osób po ma ga nam w ta kich sy tu acjach. Przy je dzie we te ry narz, za opie ku je
się zwie rzę ciem, któ re po trze bu je po mo cy. Nie py ta się o pie nią dze. Mo -
że my tyl ko li czyć na po moc do brych, ofiar nych lu dzi. 

Bog dan Mo tel ski
Pa rę słów jesz cze o mo ty wach by cia życz li wym. Spo ty ka my się na co

dzień w au to bu sie, tram wa ju, po cią gu z ludź mi, któ rych ni gdy praw do po -
dob nie już nie uda nam się zo ba czyć. Dla cze go ma my być życz li wi wo bec
nich? Są dwie moż li wo ści. Al bo je stem życz li wy, bo chcę być życz li wy, bo
ta kie mam na sta wie nie lub ta kie mam za sa dy ja ko ka to lik, al bo sta ram się
być życz li wy, po nie waż chcę, że by wszy scy by li życz li wi dla mnie. 

Dru gi po ziom to ta ki, kie dy je stem życz li wy, bo chcę zdo być życz li wość
dla ro dzi ny, dla fir my, czy dla mnie oso bi ście. Je stem za in te re so wa ny tą
życz li wo ścią. Tu na le ży też życz li wość ob ser wo wa na u po li ty ków: są życz -
li wi, aby zdo być życz li wość dla gru py. 

Po wiem jesz cze o ba da niach na uko wych po twier dza ją cych te zę po sta -
wio ną przez Pa na Jac ka. W miej scach, ob sza rach, pań stwach, gdzie uczci -
wie pro wa dzi się biz ne sy, kosz ty ich pro wa dze nia są o oko ło 20% niż sze.
Fir my te są z re gu ły bar dziej kon ku ren cyj ne.

An drzej Do wgiał ło
Ucie szy ła mnie ostat nia wzmian ka mo je go przed mów cy o „opła cal no -

ści“ by cia uczci wym, bo za wsze uwa ża łem, że kie ro wa nie się ety ką de ka lo -
gu, oprócz wa lo rów ide owych, po pro stu bar dzo się opła ca, ma prak tycz ne
zna cze nie w ży ciu, czy ni je ła twiej szym. Po dob nie ma się spra wa z przy ja -
zny mi sto sun ka mi mię dzy ludz ki mi.

W Pol sce nie ste ty moż na ob ser wo wać zja wi sko bez in te re sow nej nie -
chę ci, co przy kro kon tra stu je z tym, co wi dać w in nych kra jach. Za trzy -
mam się na zja wi sku nie chę ci - na zwał bym to - to wa rzy skiej, w miej scach
przy mu so wych spo tkań: w środ kach ko mu ni ka cji, w tło ku ulicz nym,
w ko lej kach, na ze bra niu itp. Czę sto za gad nię cie ko goś spo ty ka się z mil -
cze niem, w naj lep szym wy pad ku od burk nię ciem lub kry tycz ną uwa gą.
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Ob ser wu ję też zja wi sko nie zau wa ża nia dru gie go czło wie ka, na przy kład
pusz cze nie drzwi na ko goś idą ce go z ty łu, we pchnię cie się po za ko lej no ścią
itp. Trud no u nas uzy skać od po wiedź uśmie chem na uśmiech, żar tem na
żart, ja kąś re ak cję na sło wa prze pra szam i dzię ku ję. Mo że to tyl ko na sze
nie ucy wi li zo wa nie i brak wy cho wa nia, któ re z cza sem mi ną dzię ki po dró -
żom za gra nicz nym.

Na le ży jed nak pod kre ślić, że po ro zu mie nie i wza jem na po moc po ja wia
się w sy tu acjach nad zwy czaj nych lub wo bec wspól ne go za gro że nia. Gdy za
PRL pre mier ogło sił wy co fa nie się z pod wyż ki cen żyw no ści, nie zna jo mi
miesz kań cy są sied nich blo ków wy chy la li się z okien, by po dzie lić się swo -
ją ucie chą. Po dob nie wy bór Ja na Paw ła II wy wo łał po wszech ną ra dość
wza jem nie oka zy wa ną.

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Cza sem spo ty ka my lu dzi, któ rych nie lu bi my od pierw sze go wej rze nia,

nie bar dzo wie dząc dla cze go. Obiek tyw nie rzecz bio rąc są to po rząd ne oso -
by, ale jest coś ta kie go, co nas w nich draż ni. Je że li nie po trze bu je my się
z ni mi spo ty kać, to uni ka my te go, chy ba że ży cie wy mu sza ta kie spo tka nia.
Po wiem o kon kret nym przy kła dzie. 

Mie li śmy go spo się i nia nię na szych dzie ci, bar dzo za cną i ko cha ną pa nią
Zo fię. Mia ła przy ja ciół kę, też go spo się z ja kie goś in ne go do mu, któ ra przy -
cho dzi ła do nas. By ła oso bą, któ ra mnie po twor nie draż ni ła. Wie dzia łam
jed nak, że dla na szej pa ni Zo fii jest to oso ba waż na. Obie pa nie spo ty ka ły
się, roz ma wia ły i by ło im mi ło. Zda wa łam so bie spra wę, że nie za leż nie od
te go, co ja do niej czu ję, to jest waż ne, że by ona przy cho dzi ła. I so bie wy -
my śli łam na swój wła sny uży tek ta kie le kar stwo, mia no wi cie sta ra łam się
być bar dzo mi ła dla tej oso by. Jak przy cho dzi ła, to pro si łam ją, że by usia -
dła, ro bi łam jej her ba tę, a wie dząc kie dy przyj dzie, przy go to wy wa łam ja -
kieś cia stecz ka. Po tem sa ma by łam zdu mio na, jak stop nio wo zmie nia ło się
mo je na sta wie nie do niej. My ślę, że je że li świad czy my ja kieś do bro, ja kąś
życz li wość na rzecz oso by, do któ rej po cząt ko wo mie li śmy nie chęć, to
układ ten mo że się zmie nić. 

Nie daw no bra łam udział w pro gra mie te le wi zyj nym o daw nym i dzi -
siej szym mo de lu wy cho wa nia. Mło dzi lu dzie uczest ni czą cy w tym pro gra -
mie mó wi li, że w ich świe cie, w któ rym ży ją, nie spraw dził się i nie spraw -
dza „wy ścig szczu rów“. Czło wiek, któ re go ob cho dzi tyl ko on sam, je go
wy kształ ce nie, je go do świad cze nie, je go ka rie ra, roz trą ca wszyst kich wo -
kół, gdyż sta no wią dla nie go kon ku ren cję al bo są nie po trzeb ni. Jak już sta -
je się sa mo dziel ny i pro wa dzi ja kąś fir mę, nie spraw dza się. Mó wi li mi to
rów nież stu den ci z par la men tu stu denc kie go RP o swo ich ko le gach. Ci,
któ rzy zo sta li ukształ to wa ni przez „wy ścig szczu rów“, czę sto w doj rza łym
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ży ciu wcho dzą w al ko hol lub nar ko ty ki. Dla cze go? Ilu stro wa li to na przy -
kła dzie. Mie li ko le gę, któ ry był wszech stron nie wy kształ co ny i star to wał
w kon kur sie na ja kieś eks po no wa ne sta no wi sko w Sta nach Zjed no czo nych.
Był pew ny, że je do sta nie. Wy da wa ło się, że speł nia wszyst kie wa run ki.
Jed nak po roz mo wie kwa li fi ka cyj nej nie do stał się. Dla cze go? Zwy cię żył
ten, któ ry miał po dob ne kwa li fi ka cje, ale któ ry jesz cze do dat ko wo pra co -
wał przez pa rę lat w wo lon ta ria cie. Po tra fił wi dzieć i słu żyć dru gie mu czło -
wie ko wi. To za de cy do wa ło. 

Życz li wość i do broć w sto sun ku do in nych spraw dza się na wszyst kich
po zio mach na sze go ży cia ro dzin ne go, spo łecz ne go i za wo do we go. Mło dzi
lu dzie mó wi li mi: je że li czło wiek pro wa dzą cy fir mę nie wi dzi dru gie go
czło wie ka, to ta ka fir ma upad nie al bo on bę dzie mu siał odejść z tej fir my.
Je że li wi dzi tyl ko swój suk ces, a nie wi dzi in nych lu dzi w fir mie, to w tej
fir mie lu dzie go rzej pra cu ją. Czy li ta fir ma go rzej się roz wi ja. Lu dzie są
nie za an ga żo wa ni. Każ dy z nas to wi dzi pro wa dząc ja kąś fir mę, jak waż ne
jest za an ga żo wa nie lu dzi. 

Wi dzę to na przy kła dzie na szej Uczel ni, Szko ły Wyż szej Przy mie rza
Ro dzin. Jej suk ces za le ży przede wszyst kim od stop nia za an ga żo wa nia
w dzie ło jej two rze nia nas wszyst kich: stu den tów, wy kła dow ców, ad mi ni -
stra cji i ota cza ją cych nas przy ja ciół. Za an ga żo wa nie ge ne ru je życz li wość
wza jem ną na wszyst kich po zio mach re la cji i wte dy mi lej i ła twiej jest żyć. 

Bog dan Mo tel ski
W każ dej in sty tu cji są in te re sy dwóch stron: ku pu ją ce go i sprze da ją ce -

go, do staw cy i od bior cy, stu den ta i na uczy cie la aka de mic kie go. Pod sta wo -
wą spra wą jest to, aby nie pa trzeć na dru gą stro nę wi dząc w niej prze ciw -
ni ka, z któ rym trze ba wy grać. Stu dent, któ ry się do brze na uczy, bę dzie
cen ny dla szko ły. Na uczy ciel, któ ry umie prze ka zać swo ją wie dzę, bę dzie
do brze oce nia ny. Dzię ki tej wie dzy stu dent bę dzie do brze po strze ga ny na
ryn ku pra cy. Więc nie są to sprzecz ne in te re sy obu stron. Nie moż na po -
wie dzieć, że do staw ca al bo od bior ca ma wy grać. Wła śnie ma nie wy grać. 

Elż bie ta My ciel ska -Do wgia łło
Dzi siaj koń czy my cykl te go rocz ny spo tkań i już za pra szam na trze cią so -

bo tę paź dzier ni ka na Kon wer sa to rium pt. „Czy by li śmy ko cha ni w dzie -
ciń stwie? I jak to wpły nę ło na na sze póź niej sze ży cie?“. Bar dzo ser decz nie
za pra szam wszyst kich. 

Spi sała z na gra nia Dorota Giriat
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