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Przed mo wa

Tom szó sty za wie ra, po dob nie jak to my po przed nie, tek sty ośmiu
Kon wer sa to riów (wraz z cy ta ta mi), któ re od by wa ją się re gu lar nie, w
od stę pach co mie sięcz nych w Szko le Wy ższej Przy mie rza Ro dzin w
War sza wie, przez ca ły rok aka de mic ki od paź dzier ni ka do ma ja, w 
ka żdą trze cią so bo tę mie sią ca.

In spi ra cją spo tkań by ło na ucza nie Oj ca świę te go Ja na Paw ła II.
Obec nie wie le te ma tów, któ re są po ru sza ne na Kon wer sa to riach, wy -
szło już po za bez po śred ni prze kaz Je go na ucza nia, nie mniej czu je my
sta le Je go opie kę i bło go sła wień stwo nad dzie łem Je mu po świę co nym.

Szó sty tom „Od po wie dzi…” opie ra się na oso bi stych świa dec -
twach osób za pra sza nych do pa ne lu, jak i na wy po wie dziach uczest ni -
ków. No wo ścią w szó stym to mie są wy po wie dzi osób uczest ni czą cych
rów nież ko re spon den cyj nie w Kon wer sa to riach. Jest to efekt zwięk -
sza ją cej się z ro ku na rok licz by osób pro szą cych o prze sy ła nie im na
bie żą co tek stów ko lej nych Kon wer sa to riów. Obec nie jest to już oko ło
pięciuset osób w kra ju i za gra ni cą.

Trud no wy obra zić so bie Kon wer sa to ria bez zna ko mi tych wpro wa -
dzeń i pod su mo wań ks. Ada ma Zel gi. Je mu też za wdzię cza my kon takt
z wie lu wspa nia ły mi ludź mi, któ rzy go dzą się uczest ni czyć w na szych
co mie sięcz nych spo tka niach. Pro wa dze nie jed ne go Kon wer sa to rium
za wdzię cza my ks. Piotrowi Hart kie wi czo wi, któ re go zna my z po przed -
nich lat, a któ ry obec nie prze by wa jąc za gra ni cą (pra cu je teraz w Bel -
gii), w cza sie urlo pu zgo dził się po pro wa dzić jed no spo tka nie. Dzię ku -
je my Mu za to.
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Tom szó sty, po dob nie jak i to my po przed nie, jest wspól nym dzie -
łem du żej gru py osób, dzia ła ją cych wy łącz nie spo łecz nie. Nie ża łu ją
oni swe go cza su ani umie jęt no ści i dzię ki ich pra cy co ro ku mo że my
wy da wać ko lej ny tom „Od po wie dzi…”. Żmud ne prze pi sy wa nie tek stu
z na grań za wdzię cza my w bie żą cym ro ku ośmiu oso bom: An drze jo wi
Skocz ko wi, Łu ka szo wi Pil cho wi, Bo gu mi ło wi Chleb ne mu, Bog da no -
wi Mo tel skie mu, Agniesz ce Nisz tor, Łu ka szo wi Bu ja ko wi, Ewie Smol -
skiej i Jo an nie Per kow skiej. Ko rek tę po szcze gól nych tek stów Kon wer -
sa to riów, jak i ko rek tę już zło żo nej ksią żki za wdzię cza my Ur szu li Kos -
sow skiej -Ce zak, część fo to gra fii w tek ście wy ko nał nasz wier ny przy ja -
ciel – Wal de mar Kom pa ła. Okład ka to mu szó ste go zo sta ła wy ko na na
we dług pro jek tu Mar ka An gie la. Wy ko rzy sta no tu taj fo to gra fie wy ko -
na ne i ofia ro wa ne przez Da riu sza Ko wal skie go. 

Pu bli ka cję to mu, po dob nie jak to mów po przed nich, za wdzię cza my
wspar ciu fi nan so we mu Pa na Jac ka Wak smundz kie go. Dzię ki Nie mu
ksią żki mo gą roz cho dzić się sze ro ko i tra fiać do osób, któ rych nie stać
na ich za kup.

Wszyst kim wy mie nio nym oso bom skła dam w imie niu swo im i
czy tel ni ków ser decz ne Bóg za płać.

Na stęp ny cykl spo tkań za czy na my 15 paź dzier ni ka 2011 r. o godz.
11.00 w bu dyn ku na szej Uczel ni (War sza wa, Ur sy nów, ul. Grze go -
rzew skiej 10, wej ście od uli cy Ro so ła). Za pra sza my wszyst kich za in te -
re so wa nych. Wstęp wol ny. Wszyst kie in for ma cje do ty czą ce spo tkań
mo żna zna leźć na stro nie in ter ne to wej www.swpr.edu.pl

Wszyst kie sześć to mów ksią żki: „Od po wie dzi na trud ne py ta nia
dzi siej sze go świa ta” mo żna za mó wić dro gą in ter ne to wą
(swpr@swpr.edu.pl) lub na być w se kre ta ria cie na szej Uczel ni.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
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Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
– co to znaczy w moim życiu?
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Cy ta ty

Frag men ty z Ewan ge lii Świę te go Ma te usza

Nie gro madź cie so bie skar bów na Zie mi, gdzie mól i rdza nisz czą i
gdzie zło dzie je wła mu ją się i krad ną. Gro madź cie so bie skar by w nie -
bie, gdzie ani mól, ani rdza nie nisz czą i gdzie zło dzie je nie wła mu ją
się i nie krad ną. Bo gdzie jest twój skarb, tam bę dzie i ser ce two je (Mt
6, 19-21).

Nikt nie mo że dwom pa nom słu żyć. Bo al bo jed ne go bę dzie nie na -
wi dził, a dru gie go bę dzie mi ło wał; al bo z jed nym bę dzie trzy mał, a
dru gim wzgar dzi. Nie mo że cie słu żyć Bo gu i Ma mo nie (Mt 6, 24).

Ka żde go zaś, kto tych słów mo ich słu cha, a nie wy peł nia ich, mo -
żna po rów nać z czło wie kiem nie roz sąd nym, któ ry dom swój zbu do wał
na pia sku. Spadł deszcz, wez bra ły po to ki, ze rwa ły się wi chry i rzu ci ły
się na ten dom. I ru nął, a upa dek je go był wiel ki (Mt 7,26-27)

Jak trud no jest bo ga tym wejść do kró le stwa Bo że go. Jak trud no
wejść do kró le stwa Bo że go tym, któ rzy w do stat kach po kła da ją uf ność.
Ła twiej jest wiel błą do wi przejść przez ucho igiel ne, niż bo ga te mu
wejść do kró le stwa Bo że go (Mt 19, 23-24).

KS. MA RIUSZ POHL Bo gu czy Ma mo nie (frag men ty)

Zło ty bo żek. Dru gim, bar dziej prak tycz nym spo so bem urze czy -
wist nia nia się tej po ku sy jest bał wo chwal stwo. Do ko nu je się ono wte -
dy, gdy Bo ga za stę pu je my bo żkiem. Nie trze ba te go ko ja rzyć tyl ko z ja -
ki miś po gań ski mi kul ta mi, choć, o zgro zo, co raz czę ściej sły chać w
me diach do nie sie nia o od ra dza niu się po gań skich re li gii, ob rzę dów,
czci daw no za po mnia nych bóstw. Naj dziw niej sze sek ty sze rzą się jak
grzy by po desz czu.

Je śli wy da je się nam, że nas po gań stwo nie do ty czy, że przy kład -
nie cho dzi my do ko ścio ła i na re li gię, to war to spraw dzić, czy nie ule -
ga my po gań stwu w szer szym sen sie: pod płasz czy kiem okul ty zmu,
astro lo gii, spi ry ty zmu, ma gii, wró żbiar stwa, me dy cy ny al ter na tyw nej,
sta je się dziś ono czymś bar dzo mod nym i sze ro ko re kla mo wa nym.
Ho ro sko py, amu le ty, bio ener go te ra pia sprze da ją się wśród chrze ści jan
bar dzo do brze, a my za miast ufać Bo gu, kła nia my się wy two rom zwod -

11
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ni czej wy obraź ni i ludz kich rąk. Po my śleć, że dzie je się to wszyst ko w
epo ce rze ko me go ra cjo na li zmu i prag ma ty zmu!

Jed nak naj bar dziej ta dru ga po ku sa znie wa la na sze my śle nie w
dzie dzi nie co dzien ne go zma ga nia się z ży ciem, pra cą, ludź mi. Jak ła -
two ule ga my tu prze ko na niu, że w ży ciu wszyst ko za le ży od pie nią dza
i suk ces w pra cy i w ży ciu to wa rzy skim, i szczę ście, i zdro wie, i ka rie -
ra, mo że na wet zba wie nie też. Mit, że pie niądz jest naj wa żniej szy, że
po tra fi za ra dzić wszel kim ży cio wym pro ble mom, roz wią zać wszel kie
kło po ty i za po biec nie szczę ściom, jest zgub ny w skut kach. Bo od wra -
ca na szą uwa gę od rze czy wi stych roz wią zań i od ob sza rów ży cia, gdzie
na le ży na praw dę sku pić wy sił ki i gdzie te wy sił ki przy nio są re al ne
owo ce.

Per fid ne kłam stwo. Dru ga po ku sa jest naj więk szym kłam stwem
sza ta na. Naj pierw dla te go, że nie mo że nam on dać te go, co obie cu je.
Owe wspa nia ło ści i po tę ga ziem skich bo gactw, wła dza, blask sła wy to
tyl ko mi ra że, fa ta mor ga na, obie can ki bez po kry cia. Po za tym, nie na -
le ży do nie go, więc nie mo że nam te go dać. Ale ce na zdra dy Bo ga i
swo ich prze ko nań jest nie współ mier na, nie raz na wet okrut na. Bo sza -
tan nie li czy się z czło wie kiem, tyl ko z nie go drwi.
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KON WER SA TO RIUM XLI 
(16 października 2011)

Nie bę dziesz miał bo gów cu dzych przede mną 
– co to zna czy w mo im ży ciu?

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii pw. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go), ks. Eu ge niusz Guź dzioł (pro boszcz pa ra fii pod
we zwa niem Mat ki Bo żej Mi ło sier nej ze Swa rzę dza, je den z czte -
rech eg zor cy stów z die ce zji po znań skiej), Ra do sław Pa zu ra (ak tor),
Do ro ta Kacz ma row ska (psy cho log, pra cow nik do mu po mo cy dla
osób nie peł no spraw nych fi zycz nie w Lu bli nie, pro wa dzi po rad nic -
two on  li ne).

Kon wer sa to rium 16 paź dzier ni ka 2010 r. w au li SWPR. 
Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga, ks. Eu ge niusz Guź dzioł, 

Ra do sław Pa zu ra i Do ro ta Kacz ma row ska
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Ks. Adam Zel ga
Po śmier ci Ja na Paw ła II prze szedł przez Pol skę po wiew, że by

coś ro bić z Je go do rob kiem. Jed ną z ta kich ini cja tyw su mie nia jest
na sze Kon wer sa to rium. Ich na gra ne i spi sa ne tek sty za war te są w
pię ciu to mach „Od po wie dzi na trud ne py ta nia dzi siej sze go świa ta.”
Dziś za czy na my szó sty cykl spo tkań. To wspa nia łe dzie ło. Oby nie
by ło tyl ko tak jak w pew nej aneg do cie. Gdy zna ny wło ski na uko -
wiec przy szedł do Oj ca Pio, przy niósł mu dwa opa słe dzie ła, by się
po chwa lić. Wte dy za kon nik  zde ner wo wał się, rzu cił te ksią żki na
zie mię i po wie dział: „I ty mi mó wisz, że to jest dzie ło two je go ży cia?
Chodź do kon fe sjo na łu.”

Ks. Adam Zel ga i ks. Eu ge niusz Guź dzioł

Pa mię tam dzień 16 paź dzier ni ka 1978 ro ku. Sie dzia łem ze
swo ją mi łą ko le żan ką Re gi ną i pi łem her ba tę w aka de mi ku przy ul.
Kic kie go 12. Na gle ktoś za pu kał i po wie dział:   „Woj ty ła zo stał pa -
pie żem”. Zo sta wi łem ko le żan kę i nie do pi tą her ba tę i zbie głem do
klu bu „Ubaw”, gdzie ze brał się tłu mek stu den tów, któ rzy nie bar -
dzo wie dzie li, jak re ago wać. Ko men ta rze by ły za dzi wia ją co, zdu -
mie wa ją co ró żne, ale w chwi lę po tem już jed no znacz nie en tu zja -
stycz ne. Na wet z te le wi zji bi ła ra dość, mi mo że spi ker sta rał się za -
pa no wać nad emo cja mi. I tak roz po czę ła się ta wspa nia ła epo pe ja
Wiel kie go Pon ty fi ka tu. Naj pro ściej bę dzie, jak na po czą tek za śpie -
wa my „Bar kę”.

(śpiew)
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De mo kra cja ma w so bie mi ste rium, ta jem ni cę, że ogrom nie
trosz czy się o in ne go, o mniej szo ści, że by je za uwa żać, że by je do -
war to ścio wać. Otóż na sze Kon wer sa to rium wy cho dzi te mu na prze -
ciw, po nie waż dzi siaj ma my za jąć się, roz ma wiać, zbli żyć so bie ko -
goś, kto jest in ny. Ta fa scy na cja in nym nas tu taj spro wa dza. Ten in -
ny to Bóg. Czy rze czy wi ście dzi siej szy świat w swo jej de mo kra cji
pra gnie zaj mo wać się tym In nym, wcho dzić w Je go mi ste rium, po -
zna wać Je go ta jem ni ce?

Wra cam bez po śred nio z Czę sto cho wy, po  ty go dnio wych re ko -
lek cjach igna cjań skich. Przez ty dzień zaj mo wa łem się Pa nem Bo -
giem i so bą w re la cji do Nie go. Wy nio słem z nich głę bo kie prze ko -
na nie  – szko da, że do war to ścio wu jąc roz ma ite mniej szo ści, wszyst -
kich in nych, de mo kra cja za po mi na o do war to ścio wa niu Te go, któ -
ry jest In ny, naj wa żniej szy, trans cen dent ny, i że nie chce wcho dzić
w taj ni ki Je go mi ste rium, Je go po zna nia. To, co by ło naj więk szym
od kry ciem pod czas te go po by tu, to chy ba coś, o czym wie dzia łem,
ale nie do koń ca so bie uświa da mia łem. Mia no wi cie, że Bóg jest ab -
so lut ną wol ną wo lą i z tej ab so lut nej wol nej wo li wy brał, aby ob ja -
wić sie bie czło wie ko wi ja ko osza la ły z mi ło ści do nie go. To zda nie
mnie prze ję ło, prze nik nę ło i z nim wró ci łem.  Bóg, któ ry osza lał z
mi ło ści do czło wie ka i mó wi o so bie – Ja je stem Mi ło ścią, zo bacz, je -
stem Mi ło ścią.

Bar dzo ser decz nie wi tam dzi siej szych pa ne li stów i od da ję im głos.

Ra do sław Pa zu ra
Za sta na wiam się, ja kim klu czem kie ru je się Ksiądz Adam, że

mnie wy zna cza ja ko pierw sze go. Je śli tym, że ja ko ak tor mam nie
mieć tre my, to za prze czam. Tre ma za wsze to wa rzy szy ak to rom.
Ona jest nie zbęd na, aby do brze funk cjo no wać w tym za wo dzie. A
w sy tu acjach, w któ rych mó wi my o rze czach naj wa żniej szych, ona
udzie la się nam jesz cze bar dziej. Sko ro jed nak ta ka jest wo la pro -
wa dzą ce go, to tak mu si być.

Zgo dzi łem się przyjść tu taj i wziąć udział w pa ne lu Kon wer sa -
to rium, bo wy da je mi się, że te mat, któ re go bę dzie my pró bo wa li
dzi siaj do tknąć, jest naj wa żniej szy w na szym ży ciu.  Pa na Bo ga po -
win ni śmy czcić i być Mu po słusz ni. Wa żna, mo im zda niem, jest
świa do mość, któ rą nie wszy scy po sia da my, że Pan Bóg jest naj wa -
żniej szy i nic, i nikt przed Nim nie mo że być wa żniej sze.

15
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Ra do sław Pa zu ra

Świa do mość, mo im zda niem, to jest to, co na praw dę my śli my
i ona uwi dacz nia się  w na szych uczyn kach. Nie ste ty, z tym by ło na
ba kier w mo im przy pad ku. Do po mógł mi w tym sam Bóg i je stem
Mu za to wdzięcz ny. Zu peł nie in na spra wa, czy to re ali zu ję.  Na tej
płasz czyź nie nie je stem z sie bie za do wo lo ny. Na to miast to wa rzy szy
mi ca ły czas świa do mość, że mu szę być czuj ny i mu szę wie dzieć, ja -
ka jest hie rar chia war to ści. 

Kie dyś by łem u spo wie dzi i aku rat by ła du ża ko lej ka do kon fe -
sjo na łu, a mnie się spie szy ło. Wy ko rzy sta łem te le fon za ufa nia i za -
dzwo ni łem do zna jo me go za kon ni ka z proś bą, że mam po trze bę
wy spo wia da nia się, a nie zdą żę. Czy mo gę sko rzy stać, bo za wsze
cier pli wie cze kam w ko lej ce. Tym ra zem bar dzo mi na tym za le ża -
ło. I on mnie wy słu chał, wy spo wia dał, a że był w trak cie lek tu ry
pew nej ksią żki, za pro po no wał mi, abym i ja tę ksią żkę prze czy tał.
Nie pa mię tam ty tu łu – coś o grzesz ni kach, au to rem był bi skup
Kier ni kow ski. Sens ksią żki był ta ki, że w ży ciu czło wie ka nie raz
tak jest, że  aby obu dzi ła się w nim świa do mość i mo gła ro snąć i ży -
wić się, to mu si za dzia łać Pan Bóg.  Mu si nam sam po móc. Nie raz
po ma ga bru tal nie. Jest to ta ki cios, jak mło tem w łeb, tak że by ten
ktoś mógł się otrzą snąć. Wy da je się, że ta kim wła śnie dzia ła niem

16
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po słu żył się Pan Bóg w sto sun ku do mnie. Tym mo men tem zwrot -
nym w mo im ży ciu był po wa żny wy pa dek, któ re mu ule głem sie -
dem lat te mu.  

Je stem Bo gu za to wdzięcz ny, cho ciaż na po cząt ku zu peł nie te -
go nie ro zu mia łem.  I rze czy wi ście w mo im ży ciu by ło to po trzeb -
ne, ta kie zu peł ne za ciem nie nie, że by mnie nie by ło przez ja kiś czas,
że by ktoś jesz cze mógł zro bić ja kąś „pra cę” po to, że bym znów
mógł być. Mó wię „pra cę” w cu dzy sło wie, bo tak na praw dę cho dzi -
ło o mo dli twę. 

Te raz wiem z per spek ty wy cza su, że by ła to mo dli twa. Wiem,
że bar dzo wie lu lu dzi się za mnie mo dli ło. Zresz tą Pan Bóg mi to
po ka zu je, bo spo ty kam lu dzi, któ rzy naj nor mal niej w świe cie mnie
za cze pia ją i mó wią po pro stu – mo dli łam/em się za Pa na i od cho -
dzą. Ta kich sy gna łów mam bar dzo du żo.  Wiem też, że mo ja ro dzi -
na bar dzo się mo dli ła za mnie. 

Mój wy pa dek był też punk tem zwrot nym dla mo jej żo ny, któ ra
bar dzo mnie ko cha jąc, sta nę ła jak by pod mu rem. Nie by ło już dla
niej in ne go kie run ku, jak tyl ko w stro nę Pa na Bo ga. Gdy opo wia da
i opi su je, co się wte dy z nią dzia ło, to wiem, że by ła to praw dzi wa
jej mo dli twa. Mu sia ła się przy znać przed Pa nem Bo giem, co my -
śmy zro bi li. Wcze śniej ży li śmy 14 lat w kon ku bi na cie.  Mi łość
mię dzy na mi by ła, tyl ko nie mia ła do bre go pod ło ża. Do ro ta i ja je -
ste śmy ka to li ka mi i wcze śniej by li śmy bar dzo wie rzą cy, ale to by ło
po wierz chow ne. Ta ba za by ła, tyl ko by ła uśpio na. By ły pod sta wy,
ale one się nie roz wi ja ły i wia ra w pew nym mo men cie w nas ob -
umar ła. By li śmy jed nak na peł nie ni mi ło ścią, któ rej nie umie li śmy
chy ba osa dzić, tak mi się wy da je. I ten mo ment był punk tem
zwrot nym, że mu sia ło się za dziać coś ta kie go, że Do ro ta mu sia ła
wejść w mo dli twę, a póź niej ja. Jak opo wia da ła, by ła to nie praw do -
po dob na mo dli twa. To był wrzask, pre ten sje, wszyst ko naraz, a  po -
tem spa dek na pię cia i do mi nu ją ce  prze ko na nie, że te raz wszyst ko
od Cie bie, Pa nie Bo że, za le ży. Je że li mam żyć bez te go czło wie ka,
któ re go ko cham, to przyj mę Two ją wo lę. By ła to jak by pu en ta te go
wszyst kie go, tych pre ten sji i gło śnej ana li zy ca łe go ży cia, te go co -
śmy zro bi li, dla cze go tak błą dzi li śmy. Set ki py tań, dla cze go ule ga -
li śmy in nym mo de lom ży cia, że nie my śle li śmy o ro dzi nie, o dzie -
ciach. Ca ły czas mia ła py ta nia, co my śmy zro bi li? Dla cze go tak się
sta ło? I wciąż dla cze go, po set ny raz, dla cze go? To był mo no log,
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wiel ki mo no log do Pa na Bo ga. Jak ana li zu je my to te raz, to był wa -
żny mo ment, w któ rym żo na mo ja po go dzi ła się z wo lą Bo żą. Je że li
tak ma być, że mnie ma nie być, to pro si, aby Pan Bóg na uczył ją z
tym żyć. Bo ona sa ma nie bę dzie te go umia ła. 

Po tej mo dli twie za czę ły się dziać rze czy, o któ rych pro wa dzą ca
pa ni dok tor po wie dzia ła: „Ja się na tym nie znam i nie po tra fię wy -
ja śnić, jak to się dzie je”. Po tem do da ła  „cza sa mi tak się dzie je, że i
me dy cy na nie po tra fi te go wy ja śnić”. 

Po wy pad ku mia łem pro blem z płu ca mi. Nie po tra fi ły pod jąć
sa mo dziel nie pra cy i by łem pod łą czo ny do re spi ra to ra.  Jed ne go
dnia prze świe tle nie wy ka zy wa ło, że jest bar dzo źle, a na stęp ne go
dnia, że jest su per i mo żna mnie bu dzić. Coś za dzia ła ło, le kar ka nie
wie dzia ła co, le ki? Ona kie ro wa ła się me dycz ny mi wska za nia mi i
do świad cze niem. Ni gdy tak się nie dzie je, aby pro ces zdro wie nia
na stę po wał tak na gle, prze ło mo wo. U mnie tak się sta ło. 

Od te go się za czę ło.  Póź niej by ły ty sią ce sy tu acji, w któ rych za -
uwa ża li śmy dzia ła nie Pa na Bo ga i ta kie ma łe pod po wie dzi, co ma -
my zro bić w swo im ży ciu, że by się sta wać dzieć mi bo ży mi, praw -
dzi wy mi ludź mi. Ta ki mi, któ rzy pra cu ją nad so bą i są zwró ce ni  ku
Nie mu. 

Ra do sław Pa zu ra i Do ro ta Kacz ma row ska
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Gdy przy udzia le ro dzi ny i żo ny po wra ca łem do zdro wia, za czy -
na ło się coś we mnie otwie rać, coś, co po zwa la ło mi za cząć pa trzeć
ina czej na świat, po przez pry zmat Pa na Bo ga.  Wiel ką po moc mia -
łem wła śnie od Nie go, co mo gę po wie dzieć z per spek ty wy cza su i
kon kret nych sy tu acji. Spo ty ka łem na swej dro dze od po wied nie dla
da nej chwi li oso by, wpa da ły mi w rę ce ta kie, a nie in ne ksią żki. To
by ło dzia ła nie Pa na Bo ga. Ja to wiem i ja w to wie rzę. On po ma gał,
ale rów no cze śnie chciał, aby pra cę wy ko nać sa me mu. My ślę, że o
to cho dzi w na szej wie rze. Pa nu Bo gu wła śnie na tym za le ży i dla -
te go jest prze peł nio ny nie skoń czo ną mi ło ścią i jest mi ło sier ny. On
po ma ga nam, ale też cze ka na to, że by śmy sa mi do cie ra li do prze -
ko na nia, że On jest naj wa żniej szy, że On nam da je po trzeb ne rze -
czy, że On ocze ku je te go, że by śmy Je go po pro si li, aby dzia łał w na -
szym ży ciu. To wszyst ko jest też Bo gu po trzeb ne i wiem, że za le ży
Mu na tym, że by śmy sa mi pod Je go opie ką i przy Je go po mo cy  do
te go do cho dzi li, czy li de fac to sta wa li się po dob ni do Nie go. Na Je -
go wzór. Że by śmy pró bo wa li dą żyć do do sko na ło ści, być Nim, tak
jak On był czło wie kiem i przy szedł do nas. I że by się nam to po
pro stu uda wa ło.  To po win no prze cho dzić przez nas. 

Dla te go je stem tu taj, aby o tym po wie dzieć. Moc no i otwar cie,
po mi mo te go, że ma my du żo prze szkód i są to re al ne prze szko dy.
Świat jest prze peł nio ny złem. Jest na sze cia ło, któ re nam czę sto prze -
szka dza i jest sza tan, któ ry dzia ła, po mi mo że ma my świa do mość, że
Bóg jest naj wa żniej szy. Mo że my to wszyst ko po ko nać, je że li od da my
się Je mu, je że li bę dzie my po stę po wać tak, ja ka jest Je go wo la.  Mo im
zda niem, za da niem na sze go ży cia jest na uczyć się od czy ty wać wo lę
Bo ga.  To za da nie ca ły czas jest dla mnie kar ko łom ne i trud ne, ale
mam wra że nie, że  co raz czę ściej od czy tu ję to, co On by chciał.  Czę -
sto się my lę, ale sta ram się pra co wać i zgłę biać sie bie, praw dzi we go,
ta kie go, ja kie go stwo rzył mnie Pan Bóg, po przez to, że uczest ni czę w
ży ciu Ko ścio ła, że sta ram się żyć li tur gią, że sta ram się ca ły czas żyć
w czy sto ści, jak kol wiek bym ją ro zu miał i ca ły czas za da wać so bie
py ta nia, co to jest dą że nie do świę to ści,  co to jest grzech i co mo żna
na zwać grze chem?

Mam ró żne wąt pli wo ści, py tam się, wy ja śniam. Ro bię tę pra cę,
że by się Je mu po do bać. Wiem, że nie je stem jesz cze w tym do bry,
ale wciąż dą żę. Bóg wie, że mam świa do mość, że to jest naj wa żniej -
sze. Na wet je śli upa dam, a upa dam ca ły czas w więk szych i mniej -
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szych rze czach, to nie pod da ję się. Tę świa do mość już mam. I to
jest sens na szej wia ry, że by się nie pod da wać, na wet gdy upa da my,
gdy coś nas za ła mu je – nie pod da wać się. Cią gle to ana li zo wać, cią -
gle to zgłę biać. I abs tra hu ję tu od cier pień fi zycz nych, choć to też
się te go ty czy, ale ogól nie ty czy się to na szej sła bo ści, bo je ste śmy
sła bi. Tak mi się wy da je, że  naj wa żniej sze w na szym ży ciu jest, aby
się nie pod da wać. Ma my pięk ne po mo ce od Pa na Bo ga. Mam na
my śli ży cie Ko ścio ła i Sa kra men ty, wspa nia łe Sa kra men ty Świę te,
któ re nam po ma ga ją. Sa kra ment po ku ty i po jed na nia. Od nich za -
czę ła się mo ja prze mia na.  Dzię ki nim się na wró ci łem. By łem kie -
dyś grzesz nym czło wie kiem, a te raz czu ję się mniej grzesz nym.
Rów no cze śnie zda ję so bie spra wę, że to nie jest tak, że się na wró ci -
łem, dzię ku ję bar dzo i do wi dze nia.  Wiem, że ten pro ces trwa i bę -
dzie trwał do koń ca ży cia. 

Wie rzę, że Pan Bóg jest tak mi ło sier ny i tak nie skoń cze nie cier -
pli wy, że spo koj nie na mnie po cze ka i bę dzie da wał mi sy gna ły.
Nie raz ich do świad czam w swo im ży ciu. Cza sem czu ję, że wszyst ko
jest O.K. i trze ba iść tak da lej. Mam cza sem wra że nie, że Bóg co raz
wię cej od nas wy ma ga i sta wia co raz wy żej po przecz kę, a mnie to
czę sto nie po dro dze, bo mam w so bie ta kie go le nia. Mam spo tka -
nie, na któ re trze ba je chać, a ja za raz znaj du ję dla sie bie wy tłu ma -
cze nie, że w tym cza sie mo gę to i tam to zro bić. Sta ram się jed nak
prze ła mać i mi mo że nie mam ocho ty, po je chać. I czę sto tak jest.
Gdy je stem jed nak cze goś pe wien, to od ma wiam, bo wy da je mi się,
że w da nym mo men cie ży cie ro dzin ne jest wa żniej sze. Oczy wi ście
mo gę się my lić, ale po dej mu ję to moc no i świa do mie. Te wy bo ry
sta le nas cze ka ją. Póź niej w per spek ty wie cza su oka zu je się, że nie
za wsze są one słusz ne. Pięk ne w na szej wie rze jest to, że mo gę się
do te go przy znać, wy znać gło śno, że mo gę sko rzy stać z sa kra men -
tu po ku ty i po jed na nia, pójść do spo wie dzi i po pro stu to wy znać i
do stać roz grze sze nie. 

Za sta na wia łem się, co to zna czy w na szym ży ciu – nie bę dziesz
miał cu dzych bo gów przede mną. To jest spra wa bar dzo pro sta, a za -
ra zem skom pli ko wa na.  Pro sta, bo je że li wie rzę w Bo ga je dy ne go,
trój o so bo we go, czy li w Bo ga Oj ca, Sy na i Du cha świę te go, to zna czy,
że wie rzę w Bo ga i to jest pro ste. I je że li są ja cyś in ni bo go wie, to po
pro stu w nich wie rzyć nie mo gę i nie mo gę im słu żyć. Wy da je się to
bar dzo pro ste, ale trud ne cza sem do zre ali zo wa nia. Nie ła twe w ży ciu
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co dzien nym.  Bo ci in ni bo go wie ukry wa ją się  w świe cie, w ró żnych
na ukach, po glą dach, tren dach itd. Sam jesz cze te go tak moc no nie
zgłę bi łem.  Na to miast wiem, że dzia ła nie sza ta na bar dzo po ma ga te -
mu złu się roz prze strze niać i kła niać się te mu, co wy da je się nam wa -
żne, a więc wy da je się, że jest bo giem. Stąd bał wo chwal stwo. Za czy -
na się od te go, że kła nia my się na szym sła bo ściom. Świę ty Pa weł
mó wił, że chci wość jest bał wo chwal stwem, bo jak cze goś pra gnie my
i do te go dą ży my, to pod da je my się te mu bó stwu i wszyst kie na sze
dzia ła nia  są te mu od da ne. 

W naszym zawodzie czymś ta kim mo że być ka rie ra.  Czymś, co
ob ser wu je my i co mnie te raz prze ra ża. Kie dyś pod cho dzi łem do te -
go zu peł nie ina czej. Przed wy pad kiem by ło oczy wi ste, że udzie lam
się w ga ze tach, bo tak trze ba, to da je na pęd w ka rie rze, da je do bry
start itp. Wcho dzi ło się w ró żne ukła dy, gor sze lub lep sze, i nie ste -
ty tak by ło, że pod da wa łem się te mu dzia ła niu. Do cho dzi ło do te -
go, że nie by łem so bą, nie by łem praw dzi wy, tyl ko uda wa łem ko -
goś in ne go po to, aby zdo być ko lej ne pię tra ka rie ry. Za pa no wa ła
we mnie py cha i chci wość. Był to strasz ny na pęd i chce nie oraz
prze ko na nie, że wszyst ko mu si mi się udać. By ło to tak sil ne, tak
moc ne, że zwy cię ży ło, by ło gó rą.  I to by ło bał wo chwal stwo w mo -
im wy ko na niu. Bo te mu pra gnie niu się kła nia łem, uwa ża łem, że
tak trze ba, że tę dy dro ga. Pro blem wia ry w Bo ga zo stał od su nię ty
na plan dal szy.  

Je stem zna ny, mo że po przez tę mo ją złą dro gę. Gdy już po
wy pad ku zgła sza ły się do mnie ga ze ty, te sa me, w któ rych wcze -
śniej udzie la łem wy wia dów, i py ta ły, czy mo że my po roz ma wiać,
za da wa łem wte dy py ta nie, o czym bę dzie my roz ma wiać? Tak w
ogó le o ży ciu. No tak, ale mu si być ja kiś te mat, ja kaś myśl prze -
wod nia – wte dy nikt nie umiał na zwać o czym. Chcia no po roz -
ma wiać o wszyst kim i o ni czym.  Prze wa żnie wy wia dy wła śnie
ta kie są.  Mó wi łem: je śli ktoś wy my śli te mat i ja go za ak cep tu ję,
to udzie lę wy wia du. Ale te le fo nów uby wa ło. I po dwóch, trzech
la tach nikt już z tych ga zet nie dzwo nił. Je dy ne pro po zy cje, ja kie
te raz mam, to są z ga zet ka to lic kich. Od cza su do cza su się zda -
rzy, że ktoś za dzwo ni  i na ja kiś te mat uda mu się prze pro wa dzić
ze mną wy wiad, ale ge ne ral nie nie są to te ma ty cie ka we dla ga zet
ty pu ta blo idów i ta kich, któ rych ty tu łów nie bę dę wy mie niał.
One ge ne ral nie kła nia ją się ni ższym rze czom, czy li tym, któ re
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po cho dzą od zła, mo im zda niem. A więc kła nia ją się ja kie muś
bo żko wi, któ ry nad tym pa nu je, choć ro bią to praw do po dob nie
nie świa do mie.

Na tym po le ga pra ca nad so bą i nad zgłę bia niem na szej wia ry w
Bo ga, aby od po wie dzieć so bie na py ta nia, co w na szym ży ciu jest
naj wa żniej sze. Czym po win ni śmy się kie ro wać? A punk tem od nie -
sie nia, sed nem spra wy, naj wa żniej szą z naj wa żniej szych rze czy jest
to, w ja kiej spra wie się dzi siaj spo ty ka my. Bóg jest naj wa żniej szy, a
póź niej wa żne jest, aby śmy się mi ło wa li i tak na praw dę to wy star -
cza. Ca ła resz ta jest po chod ną te go. On nam wy zna czył, co po win -
ni śmy ro bić, a cze go się wy strze gać.  On też do star cza nam ró żno -
ra kiej po mo cy, ale tak je ste śmy skon stru owa ni, że nie chce my z tej
po mo cy ko rzy stać. Sam mam z tym pro blem, choć mo dlę się i pro -
szę, a mam cza sem wra że nie, że nie otrzy mu ję od po wie dzi.  Jed nak
wie rzę, że ma my ca łe ży cie przed so bą i wiel ką chęć zmie rze nia się
z tym i zgłę bie nia, co w na szym ży ciu jest złe, a co do bre i cze go
Pan Bóg od nas ocze ku je i ja ka jest Je go wo la w sto sun ku do nas. I
to jest na sze głów ne za da nie i tym po win ni śmy się kie ro wać. 

Do ro ta Kacz ma row ska
Je stem psy cho lo giem i chcia ła bym po dzie lić się z Pań stwem

mo imi do świad cze nia mi w pra cy psy cho lo ga. Oprócz pra cy z oso -
ba mi nie peł no spraw ny mi fi zycz nie, jesz cze wcze śniej pra co wa łam
w szpi ta lach psy chia trycz nych i w po rad ni. Spró bu ję tyl ko je den
wą tek po ru szyć, któ ry jest pod ło żem wszyst kich pro ble mów – to
jest lęk. 

Je że li na na szym spo tka niu bę dzie my mó wić o tym, że ,,nie
bę dziesz miał bo gów cu dzych przede mną”,  to mo żna po trak to -
wać dla ce lów na szej dys ku sji lęk ja ko swo iste go bo żka. Spodo ba -
ła mi się pod po wiedź Pa na Rad ka Pa zu ry, że kła nia my się swo im
sła bo ściom. Bo żek ko ja rzy się nam z kimś bar dzo sil nym al bo z
kimś, kto nas bar dziej fa scy nu je niż nasz Bóg. Mo je sko ja rze nia
od no szą się do wy obra żeń ze Sta re go Te sta men tu, że bo żek to
jest coś, co so bie two rzy li, le pi li Izra eli ci, że by im by ło lżej, np.
na pu sty ni. 

Z emo cja mi spra wa jest nie co gor sza. Mo je do świad cze nie jest
ta kie, że to nie jest tak, że pa cjen ci lub oso by, z któ ry mi roz ma -
wiam przez ma ile, wy bra ły lęk lub in ne emo cje ja ko swo je go bo żka.
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To idzie głęb szym prze ka zem; bar dziej w stro nę nie świa do mą, tak
że oni są uwie dze ni przez te go bo żka, przez wła sne emo cje. Bo to
wy glą da tak, że ni by do bre go mar ke tin gu lęk nie ma, gdyż ra czej
ko ja rzy się ze sła bo ścią, z czymś, co od rzu ca my, ale jed ną rze czą
ku si i to bar dzo sku tecz nie, zwłasz cza oso by, któ re ma ją pro ble my
oso bo wo ścio we i ner wi co we: ,,Jak mnie po słu chasz, jak pój dziesz
za mną, to bę dziesz miał z gło wy wszyst kie pro ble my.” 

Ob ja wy, któ re ma ją pa cjen ci, za trzy mu ją ich w ży ciu. Na po -
cząt ku jest bar dzo du ża ulga u pa cjen tów, gdy idą za ob ja wa mi; za -
raz po dam pa rę przy kła dów. To tak tro chę po wo du je znie czu le nie
bó lu – ta ki swo isty „haj”. Dla te go tak trud no jest zmo bi li zo wać pa -
cjen ta, aby coś za czął z so bą ro bić. Je że li na to miast po słu cha się te -
go bo żka i czło wiek wy co fu je się z ży cia, to póź niej kon se kwen cje
są mo men ta mi rze czy wi ście prze ra ża ją ce, bo ten bo żek tyl ko na ze -
wnątrz jest ta ki mi ły. My ślę so bie, że tak nisz czy dla te go, że ma nie
tyl ko wiel kie oczy. On jest ca ły wiel ki. Ta ki sil ny i ma też wie le
twa rzy. Dla te go bi je na gło wę wszyst kie bó stwa, że do syć trud no go
zdia gno zo wać. Lu dzie przy cho dzą naj czę ściej z pro ble mem nie
wprost ze swo je go ży cia, że gdzieś za gu bi li Pa na Bo ga, tyl ko ska rżą
się, że al bo ich gło wa bo li, al bo brzuch bo li, al bo się cze goś bo ją i
nie wie dzą, cze go się bo ją, al bo się ją ka ją, al bo im się żyć nie chce,
al bo wszyst ko jest do brze, ale nie wie dzą, dla cze go się bo ją. A więc
za ka żdym ra zem, gdy roz ma wiam lub słu cham tych lu dzi, to do -

Do ro ta Kacz ma row ska
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sta ję ca łe spek trum naj ró żniej szych opo wie ści i ob ja wów. Na to -
miast u pod ło ża le ży lęk i bar dzo trud no jest się z tym lę kiem póź -
niej zmie rzyć.

Dla te go uwa żam, że jest on ta ki groź ny. Też uwa żam, jak wie le
osób, że za wszyst ki mi bo żka mi stoi po pro stu dia beł, naj zwy czaj niej
w świe cie, bo on jest oj cem kłam stwa, a bo żek kła mie. Kła mie, bo
nie da nam te go, co obie cu je. Obie cu je nam spo kój i wol ność. Wol -
ność od trosk. A kwin te sen cją, np. ner wi cy, jest to, że są to lu dzie
znie wo le ni lę kiem i w kół ko się krę cą wo kół tych sa mych pro ble -
mów. Po wta rza ją to sa mo dzie siąt ki ra zy. Wy raź nie wi dać znie wo le -
nie. Szcze gól nie dra ma tycz nie wi dać to przy ner wi cy na tręctw. Na
przy kład, na tręt ne my cie rąk. Ry tu ał. Czy li po trze ba kon tro li nad
wła snym ży ciem. W tych ob ja wach wi dać wy raź nie, jak czło wiek od -
da je kon tro lę lę ko wi, a ulgi nie ma. My ślę też, że sko ro ma to być
per spek ty wa re li gij na, mo żna by się by ło od nieść do  Prawd Bo żych. 

Mo że naj pierw po wiem tak: Wia ra, Na dzie ja, Mi łość. To nas
kie run ku je. To lęk od bie ra naj pierw Wia rę, że mo że mi się po wieść
w ży ciu, że mo że być do brze. Nie mam wia ry, to gdzieś mam ten
na strój ob ni żo ny. Na po cząt ku so bie od po czy wam, bo sie dzę w do -
mu, bo nie wy cho dzę i jest faj nie. Po tem prze sta je być faj nie.  

W dru giej ko lej no ści za bie ra Na dzie ję. Bo jed ną z naj gor szych
rze czy, któ re naj wy raź niej wi dać u wszyst kich lu dzi, z któ ry mi roz -
ma wia łam, jest to, że jak się ich za py ta, dla cze go wcze śniej się nie
zja wi li, kie dy ob ja wy nie by ły tak za awan so wa ne, nie po tra fią od -
po wie dzieć, tyl ko ro bią mi ny al bo bą ka ją pod no sem ,,no, ja koś
tak…”. Oka zu je się, że spo wo do wał to lęk, lęk przed od rzu ce niem.
Po ja wia się za wsze ta kie prze ko na nie, fał szy we zresz tą, że nie mo -
gę się po dzie lić swo imi pro ble ma mi, po nie waż bę dę ko goś ni mi ob -
cią żał al bo ucier pi na tym mo ja sa mo oce na. Bo ję się po dzie lić so bą
z dru gim czło wie kiem i to ro bi po twor ne spu sto sze nia. Być mo że
dla te go ja się zde cy do wa łam na po moc on li ne, po nie waż rze sza lu -
dzi, ta naj bar dziej po trze bu ją ca, nie tra fia do psy cho lo ga. My ślę tu -
taj o de pre syj nych, do któ rych mam szcze gól ną sym pa tię. Na to -
miast są w sta nie coś na pi sać.

I wte dy przez dia log, przez in ter net, przez osła bie nie lę ku i po -
czu cia wi ny sta ram się wy cią gnąć ich z tej mat ni. Bo ci lu dzie wi -
dzą tyl ko znisz cze nia w swo im ży ciu: wy rzu ci li go ze szko ły,
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dziew czy na rzu ci ła lub po wa żniej sze rze czy, na przy kład ma łżeń -
stwo zo sta ło za war te ze stra chu przed sa mot no ścią al bo wy bór był
nie doj rza ły. Przy cho dzą z du ży mi ra na mi, z po czu ciem, że nie ma -
ją już wyj ścia. Ma ją ogrom ne po czu cie wi ny, bo tyl ko so bie przy pi -
su ją to, że im się w ży ciu nie uda ło. Mó wię im: wi docz nie w tym
mo men cie by łeś za sła by i prze stań tak w sie bie wa lić. A bo żek lę -
ku prze ko nu je:  „to two ja wi na, nie mo ja, ty ko two ja wi na.” Po wo -
du je to au to agre sję: lu dzie się tną, my ślą ma ka brycz ne rze czy na
swój te mat, ale nie po tra fią te go na zwać. Za tym wszyst kim stoi lęk. 

Lęk za bie ra też Mi łość. Czło wiek od ci na się od mo żli wo ści po -
mo cy. Są to wła śnie za bu rze nia lę ko we. Lu dzie nie wy cho dzą z do -
mu. Bo żek lę ku od ci na nas od re la cji z dru gim czło wie kiem, czy li
tak, jak by za bi jał w nas szan sę na Mi łość, bo je że li się nie skon tak -
tu ję z dru gim czło wie kiem, to nie bę dzie mi ło ści, nie tyl ko tej dam -
sko -mę skiej, ale w wy mia rze Ca ri ta su, w sen sie mi ło ści przy ja ciel -
skiej itd.

Ostat nio by łam w Wą wol ni cy pod Lu bli nem, gdzie or ga ni zo -
wa ne są w ostat nią so bo tę mie sią ca Msze Świę te o uzdro wie nia,
któ re pro wa dzi eg zor cy sta. Po je cha łam tam z mo im ma lut kim
chrze śnia kiem cho rym na ser ce i z je go ro dzi ca mi.

For mu ła w Wą wol ni cy by ła ta ka, że po Mszy Świę tej by ły bar -
dzo szcze gó ło we we zwa nia do mo dli twy za okre ślo ne gru py osób
cier pią cych. By łam za sko czo na, ja ko psy cho log, że bar dzo szyb ko
po cho ro bach fi zycz nych do ro słych i cho ro bach dzie ci by ła gru pa
lu dzi, któ rzy cier pią z po wo du lę ku. Lę ku i de pre sji, nie od wrot nie.
By ła to je dy na ka te go ria do le gli wo ści, któ ra zo sta ła wy od ręb nio na.
Bo żek lę ku jest bar dziej prze bie gły niż by się wy da wa ło. Uda je, że
go nie ma, ale czło wiek do tkli wie czu je je go skut ki.

Przy kła dem mo gą być oso by, z któ ry mi pra cu ję. To są oso by
prze wle kle cho re, nie wy cho dzą ce naj czę ściej z do mu po mo cy. My -
ślę tu taj o jed nym pa cjen cie w wie ku śred nim, któ ry jest na wóz ku,
ale sam się ob słu gu je. Ogrom nie cier pi, że nie za ło żył ro dzi ny. Nie
zdą żył jej za ło żyć. Uwa żam jed nak, że ma jesz cze szan sę za ło żyć ro -
dzi nę. On jest na to miast prze ko na ny, że z po wo du te go, że sie dzi na
wóz ku, jest ab so lut nie prze kre ślo ny w re la cjach dam sko-mę skich.
Nie chce wsta wać z łó żka. Strasz nie klnie al bo w spo sób nie sto sow -
ny za cze pia prak ty kant ki. Za py ta łam go, dla cze go tak ro bi, bo by ło
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du żo skarg na wet ze stro ny per so ne lu. Oka za ło się, że ca łe po czu cie
wła snej war to ści by ło u nie go zwią za ne ze spraw no ścią fi zycz ną.
Kiedy był zmu szo ny siąść na wó zek, to zu peł nie sie bie prze kre ślił i
uwie rzył, że jest wart mniej niż ze ro. Ten lęk za brał mu wszyst ko.
On w swo jej oce nie nie jest mę żczy zną, bo sie dzi na wóz ku.

W ka żdej gru pie, z któ rą się spo ty kam, jest za wsze ten lęk, lęk
przed bra kiem ak cep ta cji. Przy kła dy mo gła bym mno żyć z ka żdej
dzie dzi ny.

Ks. Adam Zel ga
Pa ni Do ro to, bo imy się te go lę ku, jak Pa ni o tym opo wia da. Do -

brze, że są oso by, któ re z nie go wy pro wa dza ją. Cią gle je stem zdzi -
wio ny, że jest tak sła ba współ pra ca mię dzy spe cja li sta mi od du szy –
kle rem a psy cho te ra peu ta mi czy psy cho lo ga mi. Jest ogrom na rze sza
lu dzi, któ rzy od rzu ca ją chrze ści jań ską  na ukę o du szy. I strasz nie
mnie to bo li. Mam wie lu przy ja ciół psy cho lo gów, psy cho te ra peu -
tów.

Do ro ta Kacz ma row ska
Mam zu peł nie in ne do świad cze nia. Mo ja pierw sza pra ca by ła w

szpi ta lu psy chia trycz nym w Ko ścia nie pod Po zna niem. Pra co wa -
łam mo że do pie ro dwa, trzy dni, a już moi pa cjen ci psy cho tycz ni
mi po wie dzie li: Pro szę pa ni, pro szę pa ni – bo oni mó wią jak dzie -
ci, gdy ma ją za ufa nie. Pro szę pa ni, ja ki tu jest faj ny ksiądz w pa ra -
fii – bo nie któ rzy mo gli wy cho dzić, jak mie li do brze usta wio ne le -
ki. On tak ład nie mó wi. Po szłam więc do te go ko ścio ła, po słu cha -
łam księ dza, rze czy wi ście miał dar mó wie nia, do tej po ry pa mię -
tam, a  już upły nę ło kil ka na ście lat. W ka za niu mó wił, aby Pa na
Bo ga się nie bać. Po roz ma wia łam so bie z nim i po wie dzia łam, że
fu ro rę ro bi wśród pa cjen tów. Uśmiech nął się. Tyl ko że by łam tam
zbyt krót ko. 

To był mło dy czło wiek, po dob nie jak ja na pierw szej swo jej pla -
ców ce. Miał zna ko mi tą in tu icję. Pod sy łał mi oso by, któ re mia ły za -
bu rze nia oso bo wo ści. Mło dych lu dzi. Ja mu swo ich, on mi swo ich.
Po tem jed nak roz je cha li śmy się, ale do tej po ry mam z nim kon -
takt. Ogrom nie się cie szę, po nie waż do ce nio no je go dar, bo bar dzo
szyb ko po szedł na stu dia i jest w dy plo ma cji pa pie skiej. Pierw szą
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je go pla ców ką by ła Mo skwa i to wte dy, gdy by ły pierw sze pro ble -
my mię dzy cer kwią a ko ścio łem ka to lic kim. On przy tym swo im
za bie ga niu co dzien nie mi od pi su je, jak mam ja kieś py ta nie. Przez
la ta kon tak tów z nim mam, na przy kład, na rzę dzia do pra cy z pa -
cjen ta mi od no śnie do skru pu lanc twa. To jest ko lej na pla ga kon fe -
sjo na łów, jak i psy cho lo gów. 

Do ro ta Kacz ma row ska, Ra do sław Pa zu ra
ks. Eu ge niusz Guź dzioł i ks. Adam Zelga

Chcia ła bym jesz cze wspo mnieć o po dej ściu, z któ rym się nie
zga dzam, a któ re go uczy li w szko le dla psy cho te ra peu tów – to neu -
tral ność te ra peu ty. Bar dzo mi się to nie po do ba ło. Tak jak by był w
ogó le za kaz po ru sza nia te ma tów re li gij nych. Ro zu miem, że nie
mo żna na rzu cać pa cjen to wi, ale też nie mo żna uni kać te ma tów tyl -
ko dla te go, że… co? Ja ka to neu tral ność? To jest wła śnie na rzu ca -
nie dla mnie ate izmu. 
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Ra do sław Pa zu ra
Chciał bym jesz cze na wią zać do te go, co mó wi ła Pa ni Do ro ta.

Je ste śmy tak skon stru owa ni, że ma my cia ło, któ re jest po wią za ne z
psy chi ką, psy chi kę i du szę. Trzy płasz czy zny: fi zycz na, psy chicz na
i du cho wa. Wy da je mi się, że cał ko wi te uzdro wie nie czło wie ka,
czy li wyj ście czło wie ka z pro ble mów, mu si się od by wać na tych
trzech płasz czy znach. Je że li zro bi my pra cę nad cia łem, bo jest
uszko dzo ne, póź niej nad psy chi ką, to jesz cze zo sta je płasz czy zna
du cho wa, czę sto za po mi na na. Mo im zda niem, ona jest naj wa żniej -
sza i ge ne ru je  te dwie po zo sta łe płasz czy zny.

Je dy nym praw dzi wym uzdro wi cie lem jest Je zus. Dla te go wy da -
je mi się, że po win na być więk sza współ pra ca mię dzy dusz pa ste rza -
mi a psy cho lo ga mi. Je że li tej współ pra cy nie ma, to pro ces le cze nia
jest nie do koń czo ny i cho ro ba mo że wró cić. Nie wiem, tak teo re ty -
zu ję. Tak mi się wy da je. Au to rem, któ ry po ru sza ten pro blem w
ksią żce „Stań się kim je steś, czy li dro ga psy cho ru cho wo ści chrze -
ści jań skiej”,  jest Va le rio Al bi set ti, psy cho te ra peu ta, psy cho log,
któ ry zaj mu je się psy cho te ra pią du cho wą. Dro ga psy cho du cho wo -
ści chrze ści jań skiej to jest coś, co wy da je się do brą i słusz ną dro gą.
I tak to od bie ram.  Mo im zda niem, wa żne są te płasz czy zny, któ re
mu szą się łą czyć, a de cy du ją cym, tym, któ ry da je peł ną ła skę
uzdro wie nia, jest Bóg.

Ks. Eu ge niusz Guź dzioł
Na wstę pie chciał bym po wie dzieć pa rę słów o so bie. Mia łem w

ży ciu kil ka sy tu acji, któ re na zwę bły ska mi.  Wte dy coś no we go zro -
zu mia łem. Jed no z od kryć mia ło miej sce na ka te che zie w Lesz nie.
Po le ga ło na tym, że do tar ła do mnie w ca łej ja skra wo ści praw da, iż
mo je ży cie ma po czą tek, a nie ma koń ca, że ja już za wsze bę dę. Naj -
pierw tu na zie mi, po tem  –  tak ufam – w nie bie. I że by zdo być to
ży cie „na wie ki”, to swój czas na zie mi mu szę prze żyć cu dow nie. Bo
prze cież nie bę dzie po wtór ki z ży cia. Na wet, gdy bę dę żył 100 lat, to
jest to uła mek w po rów na niu z dal szym cią giem, ży ciem na wie ki.
War to za tem wszyst ko zro bić, by je zdo być. 

Ko lej ne od kry cie. Do pew ne go mo men tu po strze ga łem Bo ga
ja ko ko goś su ro we go, ka rzą ce go. Ta ka by ła mo ja per cep cja, pod
wpły wem, jak to po tem zdia gno zo wa łem, pro bosz cza w Wierzb nie
(ro dzin na pa ra fia)  i mo je go dziad ka. Te dwie oso by by ły dla mnie
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naj więk szym au to ry te tem w cza sie, kie dy wzra sta łem. Oni mi ta ki
ob raz Bo ga prze ka za li, z ta kim ob ra zem wsze dłem w ka płań stwo.
Bóg za do bro wy na gra dza, a za złe ka rze. I wte dy Bo ga się ba łem. 

Ks. Eu ge niusz Guź dzioł

Do pie ro pod wpły wem na bo żeń stwa do Mi ło sier dzia Bo że go,
za fa scy no wa ny dro gą świę to ści sio stry Fau sty ny Ko wal skiej i te go
tren du w du cho wo ści, od kry łem, że Bóg naj pierw mnie ko cha. A
gdzieś w tle jest Je go – mó wiąc la pi dar nie – moc niej sza rę ka. Za tem
je stem w cu dow nych rę kach ko cha ją ce go i wszech mo gą ce go Bo ga,
któ ry wszyst ko mo że. I nie ma lep szych rąk, w któ rych mógł bym
się zna leźć. 

Ostat nio też od kry wam owoc ność i sku tecz ność mo dli twy do
Du cha Świę te go. To jest ostat ni mój etap w oso bi stym od kry wa niu
Pa na Bo ga.

Na to miast od kil ku lat ar cy pa sterz zle cił mi, abym był eg zor -
cy stą. Oprócz po słu gi ka płań skiej, w sen sie spra wo wa nia sa kra -
men tów, zwłasz cza Eu cha ry stii i sa kra men tu po ku ty, gło sze nia
Sło wa, by cia pro bosz czem, je stem jesz cze eg zor cy stą. Zły duch,
sza tan, chce wy rwać czło wie ka spod opie ki swe go Bo ga. On – „oj -
ciec  kłam stwa” su ge ru je czło wie ko wi spo so by ży cia da le kie od
Bo żych ście żek. Dro gi, któ re wska zu je, są bar dzo ró żne. Ostat nio
dys ku to wa li śmy, bo le jąc nad odej ściem księ ży. Dla cze go od cho -
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dzą? We dług na szej dia gno zy nie któ rzy z głu po ty. Ja koś się za plą -
ta li, naj czę ściej wią żą się z ja kąś ko bie tą. A in ni od cho dzą z „py -
chy”. Oto jed no z ostat nich „odejść”. Bar dzo uzdol nio ny mło dy
ka płan. Typ wo dzow ski, po tra fią cy po rwać za so bą wie le osób, od
dzie ci, po przez mło dzież do do ro słych. Gdy by wy ko rzy stał swo je
ta len ty, swo je cha ry zma ty, to wie le osób przy cią gnął by do Pa na
Bo ga. Ale nie ste ty, nie słu chał Bo ga, nie pra gnął peł nić Je go wo -
li. Słu chał sie bie i pew nie Bo ga chciał swo im po my słom pod po -
rząd ko wać. Mó wiąc mo im ję zy kiem – zły duch tu go chwy cił.
Pod po wie dział mu: ty bę dziesz wy ty czał dro gę. Na wet Bóg ci w
tym nie mo że prze szko dzić. Bar dzo chciał bym po pro sić o mo dli -
twę w in ten cji nas ka pła nów. Pew nie tak jest, że dia beł bar dziej
in ten syw nie niż na in nych za sta wia na nas swo je pu łap ki. Je stem
prze ko na ny, że bar dzo po trze bu ją mo dli twy rów nież księ ża, któ -
rzy ode szli z ka płań stwa. Trze ba wy mo dlić dla nich wej ście na
dro gę zba wie nia. 

Jak dzia ła sza tan? Wy my śla, po słu gu jąc się zły mi ludź mi, furt -
ki otwar cia na sie bie. Kla sycz nym spo so bem je go dzia ła nia jest po -
ku sa. Zna my przy ka za nia: 10 Bo żych Przy ka zań i Przy ka za nie Mi -
ło ści.  Zły duch na ma wia do ich prze kro cze nia, czy li do grze chu.
Po nad to na ma wia lu dzi do do dat ko wych otwarć na sie bie. Ka te -
chizm Ko ścio ła Ka to lic kie go je wy mie nia: pój ście do wró żki, ko -
rzy sta nie z ho ro sko pów, astro lo gia, chi ro man cja, wy ja śnia nie prze -
po wied ni, wró żb, zja wi ska ja sno widz twa, po słu gi wa nie się me -
dium. Wo kół nie któ rych to czy się dys ku sja, np. ostat nio Ko ściół
zro zu miał i na zwał bio ener go te ra pię ja ko pro blem  du cho wy i
otwar cie na dzia ła nie złe go du cha. Stąd wnio sek, że wciąż mu si my
być czuj ni, gdyż „oj ciec kłam stwa” za pew ne wy my śli ja kieś no we
spo so by otwar cia na sie bie.

Ja kie są skut ki otwarć na dzia ła nie złe go du cha? Mo żna wy ró -
żnić trzy płasz czy zny.  

Pierw sza, do ty czą ca wprost na sze go te ma tu, to ude rzyć w więź
z Pa nem Bo giem. Naj pierw cier pi prak ty ka re li gij na: mo dli twa,
nie dziel na msza świę ta, cho dze nie do spo wie dzi. Moc niej sze
otwar cia to kło pot z wo dą świę co ną, z wej ściem do ko ścio ła, złe sa -
mo po czu cie w ko ście le, zdej mo wa nie w do mu zna ków na szej wia -
ry itd. 
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Dru gie ude rze nie  –  to w jed ność lu dzi.  Je że li jest to dziec ko
lub mło dy czło wiek, to kło pot w re la cjach z ro dzi ca mi. Cier pi rów -
nież au to ry tet wy cho waw cy, ka pła na. Je śli na złe go ducha otwie ra -
ją się ma łżon ko wie, to na stę pu je ude rze nie w jed ność ma łżeń ską.
Przy cho dzi zbu rze nie wspól no ty, któ ra da je czło wie ko wi opar cie.
Cel jest je den – aby ktoś zo stał sam, skłó co ny ze wszyst ki mi, pe łen
nie na wi ści w ser cu.

I trze cia płasz czy zna  –  przy cho dzi udrę cze nie oso bi ste. Ob ser -
wu ję, że żad ne otwar cie na dzia ła nie złe go du cha nie po zo sta nie
bez ne ga tyw ne go skut ku. Na przy kład: przy bie ga do mnie dziew -
czy na z mo je go blo ku i mó wi: „pro szę księ dza, niech ksiądz coś
zro bi, bo się bar dzo bo ję.  Mu szę pa lić świa tło, mam lę ki i czu ję, że
nie kie dy coś jest za mną, ja kaś po stać. Czu ję się bar dzo nie swo jo”.
Jak zro bi łem wy wiad, to oka za ło się, że ma ma kła dzie kar ty ta ro ta,
a ona sa ma gra w nie go przez in ter net. Ten ta rot cią gle był obec ny,
swo iste uza le żnie nie od nie go. W efek cie po ja wi ło się du że udrę -
cze nie dziew czy ny. Do świad cze nie mnie uczy, że zły duch jest
prze myśl ny i w ka żdej sy tu acji przy cho dzi in ny ro dzaj udrę cze nia.
Wciąż po wta rzam, że ni gdy nie pój dę do wró żki, czy bio ener go te -
ra peu ty rów nież z te go po wo du, że się bo ję. Nie mam pro ble mów,
a bę dę je miał, bo otwo rzę furt kę ser ca na dzia ła nie złe go du cha.

Jak dzia ła eg zor cy sta? Jak ja dzia łam? Jak wy glą da mo ja po słu -
ga, gdy ktoś się do mnie zgła sza? Jest nas sze ściu eg zor cy stów w ar -
chi die ce zji po znań skiej i wszy scy ma my ty le ro bo ty, ile tyl ko po do -
ła my. Ja przyj mu ję oko ło pię ciu osób w cią gu ty go dnia. Z ka żdą
oso bą  uma wiam się na pół to rej go dzi ny. Pierw sze – to słu cham.
Póź niej py tam o ży cie re li gij ne:  mo dli twę, Eu cha ry stię, spo wiedź.
Jed nym sło wem – o po bo żność. Na stęp nie py tam o otwar cia, czy
był ja kiś ro dzaj otwar cia na dzia ła nie złe go du cha? Z re gu ły lu dzie
roz po czy na ją od oso bi stych udrę czeń. Za zwy czaj wcze śniej już od -
wie dzi li psy cho lo ga i psy chia trę. W koń ców ce  spo tka nia mó wię o
Pa nu Bo gu, o spra wach naj wa żniej szych, o wiel kim da rze, ja kim
jest mo dli twa, Eu cha ry stia i spo wiedź. Zaw sze, w za le żno ści od
stop nia bli sko ści z Bo giem, su ge ru ję  zro bie nie cho cia żby kro ku w
kie run ku Pa na Bo ga. Je śli by ły otwar cia na dzia ła nie złe go du cha i
jest ja kiś ro dzaj udrę czeń, to wte dy od pra wiam mo dli twy prze wi -
dzia ne przez Ko ściół w ta kich sy tu acjach. Ry tu ał „eg zor cy zmy i in -
ne mo dli twy bła gal ne” zo stał od no wio ny przez Sto li cę Apo stol ską
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w 2000 ro ku.  Nie wy my ślam więc spo so bu mo dle nia, jest on po da -
ny. Je że li nie ma ta kiej prze słan ki, że to jest ro dzaj bez po śred nie go
dzia ła nia złe go du cha, al bo mam po dej rze nia o cho ro bę psy chicz -
ną, mo dlę się wte dy ina czej. Od ma wia my dzie sią tek ró żań ca świę -
te go al bo spon ta nicz nie wzy wam po mo cy Bo ga Oj ca, Sy na Bo że go
i Du cha Świę te go. Tro chę w sty lu mo dli twy za no szo nej we wspól -
no tach Od no wy w Du chu Świę tym. 

Sta ram się też wy chwy cić po zy ty wy na dro dze ży cia da nej oso -
by, aby po bu dzić na dzie ję. W za my śle chcę prze ka zać im puls do
do bre go. Strze gę się przed do ło wa niem, mó wie niem, że ktoś jest
zły, bo coś się sta ło.  Czę sto też doradzam, obec ność na Mszach
Świę tych o uzdro wie nie, któ re w ró żnych miej scach się od by wa ją.
Po za tym su ge ru ję za mó wie nie Mszy Świę tej w in ten cjach da nej
oso by, gdyż je stem prze ko na ny, że Eu cha ry stia jest  naj do sko nal szą
mo dli twą. Po nadto zwra cam uwa gę na bu do wa nie jed no ści z naj -
bli ższy mi. Je śli po trze ba, wzy wam do prze ba cze nia lub na pra wie -
nia krzywd, któ re się wy rzą dzi ło. Mó wię rów nież o no sze niu me da -
li ka, za wie szo nym krzy żu w do mu, o wo dzie świę co nej. 

Na ko niec po zwo lę so bie na prze ka za nie trzech „mi ga wek” z
ży cia eg zor cy sty. Nie daw no się one wy da rzy ły. Pierw sza: ktoś z bli -
skich mi osób kon te stu je ist nie nie oso bo wych by tów,  ja ki mi są
anio ło wie. Wszyst kie prze ka zy ewan ge lij ne zwią za ne ze zły mi du -
cha mi uwa ża za ro dzaj mi tu. Nie przyj mu je ist nie nia de mo nów ja -
ko by tów oso bo wych. Dlatego w je go obec no ści, na grun cie to wa -
rzy skim, czę sto do cho dzi do za ne go wa nia mej po słu gi, a po nie waż
bar dzo go ce nię – jest mi po pro stu przy kro. Dru gie zda rze nie: zo -
sta łem po pro szo ny do kli ni ki psy chia trycz nej w Po zna niu przez ro -
dzi ców i pro wa dzą cą le kar kę do dziew czy ny cho rej na schi zo fre nię.
Ona mia ła du że po czu cie wi ny. Dla mnie bar dzo cie ka wy jest styk
psy chia trii i du cho wo ści. Być mo że dla te go, że na tej pierw szej ma -
ło się znam. Trze cia mi gaw ka: ostat nio za dzwo ni li do mnie z Do -
mu Księ ży eme ry tów. Mój ko le ga nie mógł umrzeć. Już wszyst ko
wska zy wa ło, że po wi nien odejść. Mę czył się w śpiącz ce  i nie mógł
umrzeć.  Po pro szo no mnie o mo dli twę. Po mo dli łem się, tak jak
umia łem. O 21.00 by ła mo dli twa, a o 22.14 od szedł spo koj nie. 

Zda rze nie pierw sze by ło przy kre, dru gie – cie ka we, trze cie – za -
ska ku ją ce. Ta ka jest po słu ga eg zor cy sty.
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Naj pięk niej szy jest jed nak Pan Bóg i Je go odkry wa nie. Złe du -
chy… One są nie cie ka we. Sio stra Fau sty na Ko wal ska w Dzien -
nicz ku (nr 540) pi sze: „Jak strasz nie brzyd ki jest sza tan. Bied ne
du sze po tę pio ne, że mu szą żyć w je go to wa rzy stwie. Sam wi dok je -
go jest wstręt niej szy niż ca ła mę ka pie kła”. 

Kie dy pierw szy raz ja ko uczą cy się eg zor cy sta uczest ni czy łem
w mo dli twie, któ rą pro wa dził in ny ka płan nad opę ta ną, to w pew -
nym mo men cie głos złe go du cha przez tę oso bę po wie dział o mnie:
„a ten no wy się boi.” 

Dys ku sja

Do ro ta Kacz ma row ska
Przy po mnia ła mi się ta ka sy tu acja, gdy ksiądz mó wił o wró żkach.

Gdy po odej ściu z Ko ścia na szu ka łam pra cy, mo ja naj bli ższa przy ja -
ciół ka z ła wy szkol nej, któ ra  miesz ka tu taj, bar dzo chcia ła, że bym zo -
sta ła w War sza wie. Mó wi ła mi: ,, Mam pry wat ną prak ty kę (co by ło
wów czas dla mło de go le ka rza no bi li tu ją ce), a sze fem jest tam otwar ty
na wszyst ko le karz, zresz tą już z nim roz ma wia łam. Ma my ró żne ga -
bi ne ty”. Ja jed nak mia łam wąt pli wo ści, że psy cho log za raz po stu -
diach, to chy ba nie to. Aby być psy cho te ra peu tą, to tak jak w chi rur -
gii, trze ba pa rę lat spe cja li stycz nych szko leń. Ona za śmia ła się i po -
wie dzia ła: „Do ro ta, ty się nie przej muj, po ra dzisz so bie. On za trud nił
w po rad ni wró żkę i ko lej ki są! Ty się w ogó le nie przej muj”.  To był
szok. Po szłam gdzieś in dziej, a ona mi mó wi ła ostat nio, że le ka rze od -
cho dzą, a wró żka jak przyj mo wa ła, tak przyj mu je.  To jest rze czy wi -
stość, któ ra mnie za sko czy ła. 

I dru ga rzecz  to chy ba bra ki w psy cho edu ka cji al bo wie dzy re li -
gij nej. Moi zna jo mi cha dza ją do wró żek. Jak im mó wię, że to jest
grzech, to w ogó le te go nie ro zu mie ją. Wi dzę po twa rzach, że lu dzie
nie ko ja rzą jed ne go z dru gim i to jest za ska ku ją ce. Mu szę za ka żdym
ra zem tłu ma czyć, na czym to po le ga.
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Ma rze na Pfef fer
Chcia łam dać krót kie świa dec two te go, co się zda rzy ło w mo im

ży ciu w związ ku z okul ty zmem. To się zda rzy ło dwa dzie ścia pa rę
lat te mu. Wte dy wie dza o tym, co jest okul ty zmem, a co nie, by ła
wła ści wie żad na. We szłam w pew ne złe re la cje, nie zda jąc so bie zu -
peł nie spra wy, że od da ję swo je ży cie bo żko wi, sza ta no wi. Obec nie
na to miast wy da wa ło by się, że ta wie dza już jest. Mó wi o tym ka te -
chizm, czę sto po ru sza ją ten te mat księ ża. W  war szaw skim ra diu
Jó zef by ło spo ro au dy cji Ro ber ta Te kie li na ten te mat. Są dząc jed -
nak z licz by osób, któ re cho dzą do bio ener go te ra peu tów, któ re le -
czą się ho me opa tią, któ re uwa ża ją, że ho ro skop i astro lo gia nie są
ni czym złym, widzimy, że wie dza jest bar dzo ma ła, a za gro że nie ze
stro ny sza ta na bar dzo du że.

Ma rze na Pfef fer

Chcia łam po wie dzieć, co się zda rzy ło w mo im ży ciu, bo to jest
ostrze że nie dla in nych. Za czę ło się od pa ru lat spę dzo nych wspól nie
z bio ener go te ra peu tą, któ ry mi po ma gał. Ten czło wiek po cząt ko wo
bio ener go te ra pią trak to wał jak za ba wę. Był czło wie kiem do brym,
chciał po ma gać lu dziom. Nie brał za to pie nię dzy. Po słu gi wał się wa -
ha deł kiem i wi dać by ło, że jest szczę śli wy, że słu ży lu dziom. On po -
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świę cał no ce, że by roz pra co wy wać pew ne pro ble my, bo wa ha deł ko
mu od po wia da ło na ró żne py ta nia. Co jest do bre, co jest złe? Jak lu -
dziom po ma gać? Jak świat ulep szać?

Przez tych pa rę lat  wi dać by ło, jak on się zsu wa, jak za czy na być
chci wy na pie nią dze, któ re brał za swo ją po słu gę.  Dar mo do sta li ście,
dar mo da waj cie. On brał pie nią dze co raz więk sze. Gdy ktoś przy cho -
dził cho ry, pro sił o po moc, a nie miał pie nię dzy, od ma wiał.  Za czę ła
dzia łać py cha, po twor na py cha, któ ra wi dać by ło, jak wzra sta ła, że
on wszyst ko wie, on wszyst ko mo że.

By łam w tym wszyst kim uwi kła na. Gdy on mi rze czy wi ście po -
mógł w ja kimś mo im pro ble mie zdro wot nym, za czę łam w nie go wie -
rzyć pra wie jak w Pa na Bo ga.  I ta mo ja wia ra w nie go wzra sta ła ca ły
czas, po nie waż po ma gał ko lej nym oso bom i ja to wi dzia łam, więc
uwa ża łam, że jest wspa nia ły i cu dow ny. 

Na szczę ście Pan Bóg tak pro wa dzi, że czło wiek na tra fia na od -
po wied nie tek sty czy ksią żki, al bo spo ty ka wła ści wych lu dzi. Oso -
ba, do któ rej mam du że za ufa nie i jest dla mnie au to ry te tem, po -
wie dzia ła mi wte dy: „Wiesz, to jest chy ba dia bel stwo”.  Od po wie -
dzia łam, że nie, to nie mo żli we, ale za czę łam pa trzeć kry tycz nie.
Zo ba czy łam, że on czę sto sam so bie za prze cza, że np. mó wi, że się
zda rzy ja kiś ka ta klizm w przy szłym ty go dniu, ale go nie ma. Po tem
przy zna je, że po my lił się. W na stęp nym ty go dniu mó wi, że już
wszyst ko wie. 

Źle skoń czył, już nie ży je. Wiecz ny od po czy nek racz mu dać,
Pa nie.  

Ja ka w tym wszyst kim by ła mo ja dro ga? Wie rzy łam, że zo sta -
łam ule czo na. Tyl ko nie zwró ci łam uwa gi, że kie dy koń czy ła się
jed na cho ro ba, za czy na ła się na stęp na.  Ko lej na, ko lej na i wzra sta -
ją ce to mo je uza le żnie nie od bio ener go te ra peu ty. Już z wszyst kim
do nie go bie ga łam. Naj pierw to by ły spra wy zdro wot ne, po tem
spra wy re la cji z bli ski mi, z ro dzi ną, z ży ciem.  Na po cząt ku on był
oso bą wie rzą cą. A po tem przez pa rę lat zsu wał się w grze chu, czy
dia bel skich po ku sach, po rów ni po chy łej, po zje żdżal ni na dół.

Jak po rów nać punkt ze ro wy i  ten po kil ku la tach, to jest coś
nie sa mo wi te go, jak on i ja zsu nę li śmy się na dół. Za czął mó wić, że
Pan Bóg tak, Pan Je zus tak, ale, wiesz, Mat ka Bo ża to tak nie zu peł -
nie. I tak ko lej no za bie rał mi sza tan, ale je go usta mi, pew ne punk -
ty opar cia.  By łam oso bą let nią re li gij nie.  Nie bar dzo wie rzą cą,  ale
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do ko ścio ła cho dzi łam. Pod ko niec miałam bar dzo sil ną de pre sję 
i my śli sa mo bój cze. Pan Bóg mnie ura to wał, bo chcia łam wpaść
pod sa mo chód. Dzię ki Nie mu je stem tu z Pań stwem. 

Wła śnie chcia łam pod kre ślić, że trze ba mieć świa do mość, co
jest bo żkiem w na szym ży ciu, i in nych też uświa da miać, bro nić się
przed tym i wie dzieć, że jest to po twor nie nie bez piecz ne. 

Ra do sław Pa zu ra
Sły sza łem o świa dec twie oj ca je zu ity z Fran cji. Na zy wa się Ver -

lin de.  Bę dąc jesz cze świec kim czło wie kiem, zaj mo wał się bio ener go -
te ra pią i in ny mi spra wa mi zwią za ny mi z okul ty zmem. Póź niej za in -
te re so wał się też  re li gią wschod nią. Na pi sał też dok to rat na ten te -
mat i wie le pu bli ka cji. Był kil ka lat w Ty be cie. Uzdra wiał lu dzi.  Ale
ca ły czas coś mu nie pa so wa ło. Był ochrzczo ny i był na szej chrze ści -
jań skiej wia ry. Tra fił do je zu itów. Tam do wie dział się, że to mo że
być spra wa zwią za na ze Złym i po sta no wił się na wró cić. Nie by ło to
pro ste. Bar dzo głę bo ko wrósł w ten pro blem zła  i był pod da wa ny eg -
zor cy zmom przez sie dem lat. I do pie ro po sied miu la tach sza tan go
opu ścił. Te raz jest je zu itą w za ko nie. 

Ra do sław Pa zu ra
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Gdy wej dą Pań stwo na stro nę in ter ne to wą w Go oglach,  to mo -
żna zna leźć na gra nia, gdzie on mó wi o tym, bar dzo pięk nie zresz tą,
jak to jest na praw dę, co on zro bił  i wy li cza po ko lei dzia ła nia sza ta -
na.  Jest tak, jak Pa ni po wie dzia ła. 

Kie dyś się tym in te re so wa łem, bo w na szym ży ciu, mo im i mo jej
żo ny, też zło za go ści ło bar dzo moc no. My śmy się bo ry ka li z tym pro -
ble mem, do pie ro zna jo my oj ciec ka pu cyn wy ja śnił nam te spra wy.
Rze czy wi ście tak się dzie je, że zło, je że li cze pia my się tych prak tyk, o
któ rych Ksiądz i Pa ni mó wi li, wcho dzi w nas ró żny mi ka na li ka mi i
nas się cze pia. Wi dzi my tyl ko ze wnętrz ne re zul ta ty te go. Ktoś zdro -
wie je, ktoś się le piej czu je itd. Ale czę stym pro blem jest od ró żnie nie
do bra od zła. Nikt na to miast nie wie, co się dzie je z ty mi ludź mi po
la tach, o tym się nie mó wi. Naj czę ściej ci lu dzie zni ka ją z po wierzch -
ni  za in te re so wań okul ty stycz nych,  a coś się z ni mi i ich bli ski mi
dzie je dziw ne go. Tak jak  słyn na spra wa z No wa kiem, któ ry kie dyś
uzdra wiał, a te raz dziw ne rze czy dzie ją się wo kół nie go i je go ro dzi ny.
Ma ło kto zda je so bie spra wę, że to zło, jak już wej dzie, to prze cho dzi
rów nież na bli skie oso by te go czło wie ka.

Po ja wia ją się in ne pro ble my al bo  ten pro blem zdro wot ny ni by
zo stał uzdro wio ny, lecz cho ro ba po wra ca po la tach z na tę że niem
jesz cze więk szym. To jest nie sa mo wi ta pu łap ka. Wy da je nam się, że
jest do bro obiek tyw ne, któ re przez nas jest po strze ga ne ja ko do bro, a
tak na praw dę jest po ku są, złem, któ re chce nam wmó wić, że jest do -
brem, a po cza sie się oka zu je, że nim nie jest. Je dy nym uzdro wi cie -
lem jest Pan Je zus i ko niec, krop ka. Nie mo że my i nie daj my się
zwieść ni cze mu in ne mu, bo to in ne to jest zło. Dzia ła nie sza ta na po -
le ga na tym, że tak ma ni pu lu je, że by śmy uwie rzy li, że to jest do bro.
I przy pusz czam, że on się cie szy z te go, że ktoś w nie go uwie rzy, lecz
on nie ma mo cy ro bie nia do bra, spra wia nia do bra i dą że nia do do -
bra. On jest z grun tu, od sa mej swo jej pod sta wy zły.  Je go za da niem
jest to, aby śmy mo gli wie rzyć, że to, co on pro po nu je, jest do bre, a
tak na praw dę jest zu peł nie od wrot nie.  I czę sto w ta ką pu łap kę wpa -
da my.  Mi ja ją la ta i póź niej nie ko ja rzy my na wet, że to mo gło być
zwią za ne z oso bą, któ ra mnie kie dyś ule czy ła, bo po wsta ją in ne pro -
ble my, któ re ura sta ją do ran gi po twor nych, zwią za nych ze zdro wiem
wła snym al bo bli skich. 

Wiem, że to się tak dzie je, bo dzie je się tak w mo jej ro dzi nie i ja
nie mo gę te go wy tłu ma czyć mo im bli skim. Moi ro dzi ce wie rzą w
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uzdro wi cie li i mam z tym pro blem. Prze pro wa dzi łem z ni mi roz mo -
wę,  ale to dzia ła nie jest już tak moc ne, że wręcz zo sta łem za ata ko wa -
ny. Ca ły czas ich na ma wiam, aby z te go zre zy gno wa li.  Są pew ne rze -
czy, któ rych nie da się wy tłu ma czyć i jest to kwe stia za ufa nia i za -
wie rze nia. Ktoś, kto ży je w na szej wie rze, mu si mieć świa do mość, że
zło ist nie je i co jest tym złem. Na sza wia ra po le ga na za ufa niu i za -
wie rze niu. Wia ra w Pa na Je zu sa jest też ak tem za wie rze nia. Je że li
brak te go za wie rze nia, to  za sadz ki sza ta na jest cię żko ko muś dru gie -
mu wy tłu ma czyć. Czę sto od bie ra się nas ja ko lu dzi na wie dzo nych, z
ciem no gro du, a w rze czy wi sto ści jest od wrot nie.  Zau fa nie jest pod -
sta wą  i  de fac to spro wa dza się do te go, że wie rzy my w to, co Ko ściół
nam na ka zu je i uni ka my te go, cze go za bra nia.

Ks. Eu ge niusz Guź dzioł   
Świa dec two o. Ver lin de, któ re sły sza łem na kon gre sie Od no wy

w Du chu Świę tym, skie ro wa ło mo ją uwa gę na fakt, że wcho dze nie w
złe rze czy ma swój czas, ale i wy cho dze nie z nich też. Mo je do świad -
cze nie też tak mó wi. Trze ba du żej cier pli wo ści w po zby wa niu się
sza ta na.

I dru gie, też z do świad cze nia. Mam kil ka zna jo mych osób, któ -
re w pew nym mo men cie za czę ły cho dzić co dzien nie na Mszę Świę -
tą. Po ro ku mó wi li mi, jak nie zwy kle zmie ni ło się ich ży cie i ich ro -
dzin.  Ja so bie to wy ja śniam, że Pan Je zus, je dy ny Zba wi ciel miał
mo żli wość dzia ła nia przez to, że ci lu dzie co dzien nie słu cha li Sło wa
Bo że go i co dzien nie przyj mo wa li Ko mu nię Świę tą. 

Ra do sław Pa zu ra
Zło mo żna po ko nać tyl ko po przez uczest nic two w Sa kra men -

tach. Od wspo mnia ne go o. ka pu cy na do sta łem rów nież wska zów kę,
że trze ba za ma wiać Msze Świę tą w da nej in ten cji. 

Kie dy by li śmy już ma łżeń stwem, mie li śmy z żo ną ta ki okres, że
bar dzo chcie li śmy mieć dziec ko.  Po ja wi ły się pro ble my, o któ rych
wcze śniej opo wia da łem. Ol brzy mi lęk, po twor ny strach, przede
wszyst kim ze stro ny mo jej żo ny, ale mój też. Mi mo że też od czu wa -
łem lęk, mia łem w so bie ta ką si łę i moc, że mó wi łem w ciem no, że
bę dzie do brze.  I by li śmy z tym pro ble mem u o. ka pu cy na, że jest to
efekt zła, któ re w nas by ło. Zro bi li śmy w ży ciu wie le błę dów, te błę -
dy i grzech to zło grun to wa ły. Wy to czy li śmy więc naj więk sze dzia -
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ła, nie opusz cza li śmy żad nej Mszy Świę tej, sta ra li śmy się żyć w czy -
sto ści z in ten cją, że by by ła Kla ra, któ ra już te raz jest na świe cie. Jeź -
dzi li śmy na piel grzym ki do św. oj ca Pio, do Czę sto cho wy, gdzie się
da ło i gdzie mo gli śmy.  Po ludz ku wszyst kie spra wy ro bi li śmy tak,
jak trze ba i jak Pan Bóg przy ka zał, zgod nie z za sa da mi i na uka mi
Ko ścio ła. By li śmy ku sze ni, nę ka ni, no bo mie li śmy pie nią dze.  Pro -
po no wa no nam in vi tro i ja kieś in ne dro gi, ale  by li śmy bar dzo moc -
ni w po sta no wie niu. 

Przede wszyst kim po wie dzie li śmy so bie przed Pa nem Bo giem,
że bę dzie my wszyst ko ro bi li, co jest zgod ne z Je go wo lą i na uką Ko -
ścio ła. A je że li Je go wo lą jest to, że nie bę dzie my mie li dzie ci, to się z
tym po go dzi my. Wło ży li śmy ol brzy mią pra cę w sfe rę du cho wą.  Bar -
dzo du żo się mo dli li śmy, rów nież wspól nie. Za ma wia li śmy Msze
Świę te w tej in ten cji. Wie dzie li śmy od o. ka pu cy na, że to jest nie zwy -
kła po moc. Mo dli li śmy się du żo za wsta wien nic twem świę tych, a po
śmier ci Ja na Paw ła II za Je go wsta wien nic twem.  Po zna li śmy księ -
dza, któ ry pra cu je w Wa ty ka nie. On  wcze śniej prze czy tał wy wiad z
na mi i przy słał do mo je go agen ta wia do mość, że dzię ku je za świa dec -
two i chciał by się skon tak to wać. Skon tak to wa łem się z nim.  Po ra -
dził nam mo dli twę do Ja na Paw ła II. Po wie dział też, że bę dzie co -
dzien nie scho dził na grób i też bę dzie się mo dlił w na szej in ten cji.  
I nie dłu go po tem po czę ła się Kla ra. 

Wi dzę w tym rę kę Ja na Paw ła II i św. oj ca Pio.  Wie le za wdzię -
cza my też na sze mu o. ka pu cy no wi, któ ry nas pro wa dził. Po ra dził
nam też, że by przy no sić mu wo dę, a on nam ją bę dzie świę cił. Pi li -
śmy tę wo dę. Dał nam też wspa nia łe olej ki z sank tu arium w Lo re to.
W koń cu opa no wy wa li śmy prze śla du ją cy nas strach. Otwie ra li śmy
się na Pa na Bo ga i na sie bie. To by ło prze pięk ne, za czę li śmy się mi -
ło wać, tak na praw dę ko chać.  Po zna li śmy, jak mi łość mo że mieć
szer szy wy miar. To jest coś nie by wa łe go. Ale to wszyst ko dzię ki te -
mu, że wal czy li śmy ze złem.  Dzię ki te mu do wie dzia łem się o oj cu
Ver lin de i o wszyst kich nie bez pie czeń stwach, o któ rych nie mie li -
śmy wcze śniej po ję cia. 

Na przy kład, wie rzy li śmy w ho me opa tię, a to mo gło być też
źró dłem zła.  Mia łem wia rę w ły ka ne gra nu lek, to by ła czy sta głu -
po ta, a dziś ich nie bio rę i też czu ję się do brze. Wcze śniej mie li śmy
ró żne pro ble my. Te lę ki, prze mo żny strach, to wszyst ko z cze goś
się bra ło. Gdy to wszyst ko wy eli mi no wa li śmy, po przez uczest nic -
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two w Eu cha ry stii, w Sa kra men tach, w Mszach Świę tych, na bo żeń -
stwach, piel grzym kach itd., to po czu li śmy, że coś do bre go dzie je
się z na mi. A po tem po czę cie dziec ka, któ re uwa ża my za cud w na -
szym przy pad ku.

Mo ni ka Cie pie la 
Mam wie le ró żnych do świad czeń z te go za kre su w swo im ży ciu

i chcia ła bym na wstę pie pod kre ślić jed ną rzecz, mia no wi cie to, że
ku sze nie przez sza ta na uka zu je się nam na po cząt ku ja ko wspa nia -
ła spra wa. Mo że nam po ka zać, ile mo że my zro bić wspa nia łych rze -
czy.  Nie tyl ko uzy skać zdro wie fi zycz ne dla sie bie czy dla ro dzi ny,
ale mo że nam rów nież po ka zać, że sa mi mo że my ja kąś moc uzy skać
i wła ści wie Pan Bóg mo że nam być już nie po trzeb ny. 

W ksią żkach o New Age mo żna zna leźć wie le przy kła dów, jak
bar dzo lu dzie ode szli od Pa na Bo ga przez ku sze nie ich przez sza ta -
na, któ ry prze ko nał ich, że Pan Bóg jest do ni cze go im nie po trzeb -
ny. Mo gą so bie ze wszyst kim sa mi po ra dzić. 

W okre sie, o któ rym mó wi ła Ma rzen ka, by ło do syć po pu lar ne
szu ka nie ró żnych nie kon wen cjo nal nych dróg, a rów no cze śnie by -
ła jesz cze ma ła wie dza na te mat za gro żeń. Ktoś mnie na mó wił,
kiedy mia łam ogrom ne kło po ty z za to ka mi, chy ba by łam wte dy w
cią ży, a mo ty wa cja by ła ta ka, że nie mo gę brać żad nych le ków. Tra -
fi łam do bio ener go te ra peu ty, któ ry miał wy le czyć mo je za to ki.  Za -
czął opo wia dać, że je że li chcę się zre lak so wać, to mo gę so bie wy -
brać ta kie go pro ro ka, o któ rym mo gę my śleć. A tam by ły ró żne wi -
ze run ki. Był Bud da, Si wa, by ła Mat ka Bo ża, był Je zus. Wszy scy by -
li po sta wie ni w je den rzą dek. Świe ci ły się świa teł ka, by ło bar dzo
faj nie. Nie wie dzia łam, co mam o tym my śleć, czy to jest tak, że on
jest ta ki to le ran cyj ny i ka żde mu da je mo żli wość wy bo ru, czy też
wsa dza wszyt kich do jed ne go wor ka  –  i to już mi się nie bar dzo
po do ba ło. Po ja kimś cza sie on stwier dził: „Ty masz nie praw do po -
dob ny ta lent. Jak przyj dziesz do mnie na kurs, to na uczę cię le czyć
in nych. To jest nie by wa łe, ty masz bia łą au rę. To się nie zda rza. Ty
się szyb ko na uczysz. Na po czą tek bę dziesz le czyć tyl ko swo ją ro dzi -
nę. Ale gdy wej dziesz na dru gi sto pień kur su, to bę dziesz mo gła 30
osób le czyć dzien nie. Zro bisz ty le do bre go, bo masz na praw dę
wspa nia ły ta lent.” 
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Po szłam do do mu prze my śleć spra wę. Wy my śli łam, że przyj dę
do nie go jesz cze raz, ale zro bię ma ły for tel. Sia dłam na fo te lu. On
się sku piał, a ja po sta no wi łam mó wić ró ża niec.  Mó wię ró ża niec, a
fa cet na gle mó wi: „Wiesz, dzi siaj to nic z te go nie bę dzie. Ja ja koś
nie mo gę się sku pić. Coś mi prze szka dza. Mu si my to prze ło żyć.”
Oczy wi ście wię cej do nie go nie po szłam. I tak się skoń czy ła mo ja
przy go da z mo imi zdol no ścia mi pseu do me dycz ny mi. 

Mo ni ka Cie pie la

Mia łam póź niej dru gą przy go dę i mia łam wra że nie, że jest to na -
stęp ny etap ku sze nia mnie, że by mi po ka zać, że mo gę być wspa nia ła
i wca le do te go nie jest mi po trzeb ny Pan Bóg.  Wte dy pra co wa łam w
na szej wspól nej z mę żem fir mie. Mu sia łam po je chać z klien tem do
Włoch, że by po ka zać mu ma szy ny i że by pod pi sać kon trakt z fa bry -
ką, któ rą re pre zen to wa li śmy w Pol sce. Klient był nie co dziw ny, bo
ni gdy wcze śniej nie la tał sa mo lo tem, co wy da wa ło mi się, że w biz -
ne sie jest tro chę nie ty po wą sy tu acją. Nie mó wił żad ny mi ję zy ka mi i
mu sia łam go niań czyć jak dziec ko, prze pro wa dzać go przez wszyst -
kie lot ni cze bram ki itd.  Tłu ma czyć mu wszyst ko. Na wet po ka zy -
wać, jak się wkła da kar tę w drzwi w ho te lu, bo nie po tra fił so bie z
tym po ra dzić. 
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Jak się póź niej oka za ło,  pod ło żem, iż wcze śniej nie pod ró żo wał,
był  kosz mar ny lęk. On się po pro stu sta le bał.  On po sta wił wa ru -
nek, że po je dzie ze mną do fa bry ki, by ne go cjo wać kon trakt, ale pro -
si, aby fa bry ka zo sta ła otwar ta w so bo tę, choć przy je cha li śmy w
czwar tek czy pią tek. On chce w so bo tę ne go cjo wać i pod pi sać ten
kon trakt. Nie mo głam go zro zu mieć. Fa bry ka wte dy nie pra co wa ła
i mu sia łam użyć wpły wów mo ich, mo je go mę ża oraz  ma na ge ra w fa -
bry ce, któ ry z na mi współ pra co wał, że by na mó wić tych lu dzi do te -
go, że by przy szli w so bo tę i że by otwo rzy li fa bry kę, w wol ny dla sie -
bie dzień.  W ja kiejś roz mo wie, za nim do tar li śmy w so bo tę do tej fa -
bry ki,  ten pan się tro chę otwo rzył przede mną i spy tał, czy je stem
cie ka wa, dla cze go tak na ci ska, że by to by ło w tę so bo tę. Oczy wi ście,
że je stem, od po wie dzia łam.  Pro fe sjo na lizm za ka zy wał mi py tać go
o to spe cjal nie, ale sko ro sam mó wi, to O.K., po słu cham. „No bo ja
mam ta ką pa nią – mó wił ten czło wiek – któ ra mi do ra dza. A ona jest
nu me ro lo giem. Ob li czy ła mi, że w tę so bo tę jest naj lep szy mo ment
na pod pi sa nie kon trak tu, bo wte dy ten kon trakt mi się po wie dzie i
bę dę miał per spek ty wy i to bę dzie po czą tek więk sze go, wspa nia łe go
biz ne su.  A na stęp ny ta ki dzień – mó wił da lej, a to był gru dzień –
zda rzy mi się do pie ro pod ko niec lu te go i to bę dzie dla mnie za póź -
no.”  Jak le cie li śmy, to po wie dział: „Niech się pa ni nie mar twi, sa -
mo lot do le ci, nie spad nie, bo pa ni nu me ro log spraw dzi ła.” Więc
spo koj nie (sic!) le cie li śmy. 

Do tar li śmy do tej fa bry ki. Oczy wi ście moi Wło si po ci chu spy ta -
li mnie, dla cze go ma my dzi siaj pod pi sy wać kon trakt?  Ja od po wie -
dzia łam: „Ten pan wie rzy w nu mer ki.”  Od po wiedź, któ rą usły sza -
łam, zwa li ła mnie z nóg. „To dla cze go ty nie mó wi łaś od ra zu? To
by śmy bez pro ble mu otwo rzy li, bo to w biz ne sie jest bar dzo po pu -
lar ne.”

Sie dzi my póź niej, on oglą da ja kieś pla ny i ma my spraw dzać kon -
trakt, a on pro si mnie o mo ją da tę uro dze nia i wszyst kie da ne, dzień,
mie siąc itd. Po da ję mu, a on wy cią ga kal ku la tor i li czy, li czy i wi dzę,
że lek ko bled nie.  My ślę, coś nie tak. Mó wi: „ wie pa ni, to jest nie -
zwy kłe, pa ni jest je dyn ką.” Py tam się, co to zna czy? A on: „Tyl ko
wiel cy lu dzie by li je dyn ka mi. Pre zy den ci Sta nów Zjed no czo nych
wszy scy by li je dyn ka mi.” I pro szę so bie wy obra zić, że nie prze czy tał
kon trak tu. Z je dyn ką się nie dys ku tu je. Kon trakt zo stał pod pi sa ny.
W kontr ak cie by ło usta le nie nie zbyt wy god ne dla nie go, gdyż mu -
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siał część płat no ści, któ ra by ła ogrom na,  za pła cić na star cie, ale z ni -
czym nie dys ku to wał, wszyst ko pod pi sał. 

W sa mo lo cie, gdy wra ca li śmy, dys ku sja się bar dziej roz wi nę ła, i
gdy mnie bar dzo prze ko ny wał, że z tą je dyn ką mam nie zwy kłe szan -
se i po win nam w to głę biej wejść, od po wie dzia łam, że ka żdy wie rzy
w swo je, ja aku rat w Du cha Świę te go. To mu za mknę ło bu zię i na ja -
kiś czas mia łam świę ty spo kój.  On oczy wi ście prze lał te pie nią dze.
Kon trakt się roz po czął. Po ja kimś cza sie za czę ły się dys ku sje, ja kieś
dziw ne ma ile praw ni ka z in for ma cją, że klient chce się wy co fać z
kon trak tu. Lecz w tej ma szy nie dla nie go ro bio nej zo sta ły po czy nio -
ne do syć du że zmia ny za te wpła co ne przez nie go  pie nią dze. Po za
tym kon trakt był pod pi sa ny bez po śred nio z Wło cha mi, więc od po -
wie dzie li śmy, że te pi sma to nie do nas, tyl ko do Wło chów. Praw nik
za milkł, a po ja kimś cza sie oka za ło się, że fa cet po pro stu zban kru to -
wał. I ta ki był ko niec tej hi sto rii. 

Ks. Adam Zel ga
Oglą da li śmy mi ste rium du szy ludz kiej z trzech ho ry zon tów:

psy cho lo ga, du chow ne go  i świad ka.  Nie wiem, czy Pa nu ktoś kie -
dyś po wie dział, pa nie Rad ku, że był by pan do brym afo ry stą. Oto
przy kład: „Cza sem Pan Bóg po ma ga bru tal nie”  al bo bar dzo pięk ne
świa dec two: „By li śmy z żo ną na peł nie ni mi ło ścią, któ rej nie umie li -
śmy osa dzić”. Sta ram się za wsze koń czyć Kon wer sa to ria swo imi sło -
wa mi, ale mo że czas tro chę spo kor nieć. „Je że li wie rzysz w jed ne go
Bo ga, to w in nych wie rzyć nie mo żesz, ale bo żko wie są ukry ci w
świe cie i bę dą chcie li, abyś w nich wie rzył”. I na tym za koń czę na sze
spo tka nie. Je że li wie rzy my w Bo ga, to w in nych wie rzyć nie mo że -
my. 

Spi sał z na gra nia An drzej Sko czek
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Cd. dys ku sji uzy ska ny dro gą ko re spon den cyj ną:

Ks. Sta ni sław Wrze śniew ski prze słał: „Twa rzą w twarz z de mo nem” 
– ks. Giu sep pe To ma sel li (frag men ty)

W obie gu jest ksią żecz ka „Wy wia dy ze złym”. Po my śla łem, że ja
ta kże mógł bym na pi sać coś na ten de li kat ny te mat, po nie waż od 50
lat je stem eg zor cy stą (1934-1984) i wie lo krot nie wi dzia łem de mo na
w ludz kiej po sta ci. Nieje den raz mu sia łem z nim bez po śred nio wal -
czyć, wie le ra zy by łem przez nie go bi ty. Po nad to by łem kie row ni -
kiem du cho wym dusz mi stycz nych, któ re są bez po śred nim ce lem
za cie kłych ata ków sa me go de mo na. Ja ko kie row nik du cho wy by łem
świad kiem wy da rzeń, w któ re trud no by ło by mi uwie rzyć, gdy bym
nie wi dział ich oso bi ście dzie siąt ki ra zy. Po ni ższe wy da rze nia, któ re
przed sta wiam, mia ły miej sce w rze czy wi sto ści. By łem sam ich
świad kiem.

G.T. Me lid (imię sza ta na),chcę z to bą prze pro wa dzić roz mo wę i
nadać jej cha rak ter wy wia du. Wiem ze stu diów i mo je go do świad cze -
nia, że ty za wsze czy nisz zło, bo je steś w nim utwier dzo ny i że nie
pra gniesz ni cze go in ne go po za złem. Ale wiem też, że cho ciaż za wsze
dą żysz do zła, wbrew two jej wo li, dzię ki Bo że mu za rzą dze niu, mo -
żesz też przy czy nić się do do bra. Tak jest za ka żdym ra zem, kie dy
ku sisz ko goś, a on zwy cię ża po ku sy i w ten spo sób wzbo ga ca się w za -
słu gi na wiecz ność. Wy wiad ten mo że uczy nić wie le do bre go, a ja
pro szę Bo ga, aby cię zmu sił do od po wie dzi na mo je py ta nia.

M. No więc, kle cho, o co ci cho dzi? Po wiedz mi, skąd wiesz, że
na zy wam się Me lid?

G.T. Sam mi to po wie dzia łeś pod czas na sze go pierw sze go spo -
tka nia. Wie le lat te mu. Za nim przej dę do dal szej czę ści wy wia du, za -
dam ci py ta nie na po zór bez u ży tecz ne, a mo że na wet na iw ne: Ja ko
de mon, ist nie jesz czy nie?

M. Igno ran cie! Jak mógł bym nie ist nieć?
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G.T. Kie dy jest ci to na rę kę, mó wisz, że ist nie jesz, in nym ra zem
bez czel nie twier dzisz, że cię nie ma. Kim by łeś, za nim sta łeś się de -
mo nem?

M. Che ru bi nem. Te raz je stem urzęd ni kiem sza ta na.

G.T. Po nie waż, jak sam mi mó wi łeś, w cie le ludz kim do świad -
czasz w ja kimś stop niu od po czyn ku, kie dy więc mo żesz ko goś po -
siąść, ucie kasz się do ró żnych sztu czek, aby w nim jak naj dłu żej po -
zo stać. Po pierw sze, ro bisz wszyst ko, aby cię nie roz po zna no i nie eg -
zor cy zmo wa no z tej oso by. Wy bie rasz oso by, któ re cier pią na ja kąś
do le gli wość. W ten spo sób za miast za jąć się opę ta niem, wszy scy kon -
cen tru ją się na cho ro bie. Tak więc w cie le nie któ rych opę ta nych mo -
że wy stę po wać rów no cze śnie i cho ro ba i sa mo opę ta nie. Aby nie dać
się wy pę dzić, czę sto mó wisz: „Je stem do brym du chem, przy by łem,
aby po móc ca łej ro dzi nie”. Ty bo isz się eg zor cy zmów i kie dy je steś
zi den ty fi ko wa ny, pró bu jesz wpro wa dzić w błąd ka pła nów eg zor cy -
stów, sta ra jąc prze ko nać ich o nie sku tecz no ści eg zor cy zmów. Ta kże
i ze mną usi ło wa łeś za sto so wać tę tak ty kę, ale ja sta ra łem się nie
znie chę cić i nie wpaść w two ją sieć.

Pa mię tasz te go mę żczy znę, któ re go trzy ma łeś w swo jej nie wo li
przez po nad 20 lat? Ka żde go dnia od pra wia łem eg zor cyzm; ty opie -
ra łeś się mo dli twom; za czą łem więc eg zor cy zmo wać dwa ra zy dzien -
nie; wte dy pod ra żnio ny po wie dzia łeś: „Ba sta! Już wię cej nie wy trzy -
mam! Wo lę wró cić do ot chła ni pie kiel nej”.

M. Kie dy je ste śmy w pie kle, na sze cier pie nie jest ogrom ne, ale
pod czas eg zor cy zmów jest ono jesz cze więk sze. W pie kle je ste śmy
da le ko od Bo ga, a pod czas eg zor cy zmów je ste śmy bli żej Nie go i stąd
na sze cier pie nie po więk sza się.

G.T. Wiem, że masz po tę żnych wro gów, a są to ci, któ rzy na co
dzień ży ją w głę bo kiej przy jaź ni z Bo giem i od da ją się su mien nie
swo je mu apo sto la to wi. 

Masz też nie ste ty wie lu przy ja ciół, a są wśród nich ta cy, któ rzy
nie wie rzą w two je ist nie nie. Twier dzą, że nie wie rzą w cie bie, ale ży -
ją we dług two ich wska zań. Prze czą ist nie niu pie kła i od da ją się grze -
cho wi, dą żąc je dy nie do za spo ko je nia wła snych żądz. Do in nej ka te -
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go rii two ich sprzy mie rzeń ców na le żą ci, któ rzy wcho dzą w re la cje z
to bą po przez se an sy spi ry ty stycz ne. Ty pra gniesz te go, że by ci „wy -
wo ły wa cze du chów” oraz ich przy ja cie le wzy wa li cie bie. Oni wie rzą,
że w tych se an sach wy wo łu ją du sze zmar łych, a tym cza sem to ty,
kła miąc, od po wia dasz na ich py ta nia. Kła miesz, mó wiąc o re in kar -
na cji, o przy by szach z Ko smo su, czy też o błą dzą cych po zie mi du -
szach pod da nych oczysz cze niu. Do brze wiesz, że prze ko nu jąc lu dzi
do re in kar na cji, tym sa mym utwier dzisz ich w prze ko na niu, że pie -
kła nie ma.

M. Na wet je śli kła mię, za wsze znaj dzie się ktoś, kto mi uwie rzy.

G.T. Czy wszyst kie de mo ny ma ją ta ką sa mą si łę?

M. Nie. Chry stus te go na uczał, kie dy zwró cił się do Apo sto łów
bez sil nych wo bec de mo na sie dzą ce go w opę ta nym. „Ten ro dzaj de -
mo nów mo żna zwy cię żyć tyl ko przez post i mo dli twę”. Naj po tę -
żniej szy mi są de mo ny na kła nia ją ce do nie czy sto ści sek su al nej. Ja je -
stem jed nym z przy wód ców ta kich de mo nów. Ja i moi pod wład ni za -
zwy czaj zwy cię ża my w wal ce z czło wie kiem.

G.T. Ko bie ty i mę żczyź ni ma ją dar wol no ści. Wol ną wo lę. A za -
tem je śli chce my, mo że my ode przeć ka żdy z wa szych ata ków.

M. Teo re tycz nie masz ra cję, ale w prak ty ce jest ina czej. Je ste śmy
nie zmier nie in te li gent ni, a po za tym zna my bar dzo do brze ludz kie
pra gnie nia. Do ka żdej oso by umie my po dejść z od po wied niej stro ny.
Za po mo cą nie czy stych po żą dań za ciem nia my wasz ro zum i ła mie -
my wa szą wo lę. Naj lep szym spo so bem jest ła pa nie ko biet i mę żczyzn
na ha czyk „mi ło ści”. Je że li uży je my te go „ser co we go” chwy tu, w
90% przy pad ków od śpie wu je my pieśń zwy cię stwa.

G.T. Wy, de mo ny, je ste ście wy spe cja li zo wa ni w ró żnych za da -
niach. Są wśród was ta cy, któ rzy pcha ją lu dzi do bluź nier stwa, nie -
na wi ści, ate izmu, kra dzie ży itp. Są dzę jed nak, że o ile więk szość
grze chów lu dzie po peł nia ją nie wie le ra zy, bo brzy dzą się ni mi i od -
rzu ca ją je, to z grze chem nie czy sto ści jest ina czej. Już po kil ku upad -
kach sta je się on na wy kiem, bar dzo trud no jest go od rzu cić, za czy na
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on przy bie rać po zo ry do bra, za sła nia jąc się przy jem no ścią. Wie lo -
krot nie py ta łem cię pod czas eg zor cy zmów: „Któ ry z grze chów pro -
wa dzi naj wię cej dusz do pie kła?” Od po wia da łeś mi za wsze: „Nie
mu szę ci te go mó wić. Ty to wiesz.” We dług mnie jest to grzech nie -
czy sto ści.

M. Wi dzisz, że znasz od po wiedź. Wie lu, któ rzy są uwię zie ni w
ot chła ni pie kiel nej, znaj du ją się tam przez nie czy stość. Po peł nia li
też in ne grze chy, zo sta li jed nak po tę pie ni przez nie czy stość. Ci, któ -
rzy ży ją nie mo ral nie, są dzę, że są już za pi sa ni w re je strze po tę pio -
nych i tyl ko wiel ka ła ska Naj wy ższe go mo gła by ich z nie go wy ma -
zać. 

To wła śnie ja i moi to wa rzy sze prze ko na li śmy przy wód ców wa -
szych kra jów, aby za ak cep to wa li pra wo roz wo do we, bez któ re go pro -
mo wa ny przez nas „po stęp cy wi li za cyj ny” był by nie mo żli wy. Pierw -
szy mi, któ rzy za pła cą za to pra wo, na zwa ne przez cie bie nie god nym,
a któ re jest skar bem mo je go kró le stwa, bę dą je go pra wo daw cy, od po -
wie dzial ni za grze chy nie czy ste osób roz wie dzio nych. Ka rę po nio są
ta kże ci, któ rzy za ak cep to wa li to pra wo.

Ja, Me lid, prze ko nu ję lu dzi do te go, że sło wa mi Je zu sa nie trze ba
za wra cać so bie gło wy, a nie, że z Naj wy ższym nie po win no się żar to -
wać.

G.T. Je zus Chry stus po wie dział: „Kto idzie za mną, nie cho dzi w
ciem no ściach… Nie bo i Zie mia prze mi ną, ale mo je sło wa nie prze -
mi ną; nie po dob na, że by nie przy szły zgor sze nia; lecz bia da te mu,
przez któ re go przy cho dzą! By ło by le piej dla nie go, gdy by ka mień
młyń ski za wie szo no mu na szyi i wrzu co no go w mo rze”.

Za da ję so bie py ta nie: sko ro sło wa Je zu sa, Zba wi cie la i Naj wy -
ższe go Sę dzie go ludz ko ści są tak strasz ne, jak mo gą gor szy cie le żyć
w ta kim spo ko ju?

M. Dzie je się tak dzię ki mo jej in ter wen cji. Ro bię im du cho we
znie czu le nie, nie wi dzial ne, ale rze czy wi ste. Spra wiam, że nie czu ją
oni żad nej od po wie dzial no ści przed Stwór cą za swo je czy ny i wszyst -
ko wy da je się im być do zwo lo ne. Pra cu jąc w ich wy obraź ni, spra -
wiam, że pa trzą na po wścią gli wość sek su al ną jak na coś nie wy ko nal -
ne go w ży ciu. Po wbi ciu im do gło wy te go prze ko na nia pod su wam
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im na stęp nie ró żno ra kie po ku sy w za le żno ści od te go, czy jest to ko -
bie ta, czy mę żczy zna, od ich wie ku oraz oko licz no ści, w ja kich się
znaj du ją.

G.T. My ślę, że te le wi zja jest jed nym ze sku tecz niej szych środ -
ków, ja kie uży wasz w swo jej dia bel skiej pra cy. Uży wa na w słusz nym
ce lu mo że być ona źró dłem do bra, uży wa na źle mo że do pro wa dzić
do wie lu nie pra wo ści. W póź nych go dzi nach wie czor nych wy świe -
tla ne są sce ny nie przy zwo ite i per wer syj ne. Ma sy te le wi dzów na peł -
nia ją się spro śno ścia mi, a wy, de mo ny wy stęp ne, trzy ma cie ich w wa -
szych pie kiel nych sie ciach i po py cha cie ich nie tyl ko do my śli i spoj -
rzeń nie czy stych, ale ta kże o wie le da lej.

M. Wszy scy oni, jak do brze ują łeś, znaj du ją się w mo jej sie ci, ale
nie zda ją so bie z te go spra wy, bo wiem są oma mie ni nie czy sty mi
przy jem no ścia mi.

My ślisz, kle cho, że te le wi zja i fil my są je dy ny mi na rzę dzia mi, któ -
ry mi po słu gu ję się w ce lu za peł nie nia pie kła? Jak pa sterz cie szy się wi -
do kiem łąk po ro śnię tych ob fi cie świe żą tra wą, tak ja ra du ję się, gdy pa -
trzę na ma sy ko biet po dą ża ją cych za no wo cze sną mo dą, szcze gól nie na
pla żach. Z nie cier pli wo ścią my, de mo ny nie rzą du, cze ka my na okres
let ni, aby jesz cze wię cej lu dzi zwią zać sie cia mi nie czy sto ści.

Ja je stem bar dzo spryt ny, aby osią gnąć swój cel w świe cie, osła -
biam au to ry tet ro dzi ców, któ rzy są pierw szy mi od po wie dzial ny mi za
nie przy zwo ity spo sób ubie ra nia się ich có rek. Ko bie ty i dziew czy ny
no szą ce się bez wstyd nie utwier dzam w prze ko na niu, że nie ro bią nic
złe go, po nie waż obec nie pra wie wszyst kie tak się ubie ra ją.

Po dob nie wy ko rzy stu ję tych, któ rzy znaj du ją upo je nie w tań cu,
ba lach i dys ko te kach. Rów nież ksią żki, któ re wznie ca ją po żą da nie
oraz gor szą ce zdję cia są mo ją po tę żną bro nią i czę sto jej uży wam. Pi -
sa rze i dzien ni ka rze wie dzą o tym, zna ją upodo ba nia lu dzi i dla chę -
ci zy sku umiesz cza ją na kar tach swo ich po wie ści czy ilu stro wa nych
ma ga zy nów na sio na nie czy sto ści, któ re sa mi no szą w ser cach. Te go
ty pu lek tu ra po bu dza zmy sły i pra gnie nie przy jem no ści w czy tel ni -
kach i w ten spo sób licz ba mo ich ofiar cią gle się po więk sza.

G.T. Po wiedz mi te raz, Me lid, o tak ty ce, ja ką sto su jesz, pra cu jąc
nad wy pa cze niem ludz kich su mień, zmie nia jąc na gor sze cha rak te ry
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wzra sta ją cych w ro dzi nach dzie ci. W pierw szych la tach ży cia chłop -
cy i dziew czyn ki są na ogół do brzy, po słusz ni, pil ni w na uce, da ją się
pro wa dzić ro dzi com do ko ścio ła, są ko mu ni ka tyw ni, ale jak tyl ko
mi nie okres dzie ciń stwa, w mia rę wzra sta nia, od cho dzą od Sa kra -
men tów, lek ce wa żą mo dli twę, od czu wa ją an ty pa tię, a na wet nie na -
wiść do wszyst kie go, co re li gij ne.

M. Czy żbyś nie był, kle cho, w sta nie zro zu mieć tych wszyst kich
zmian? Jak tyl ko mi nie okres dzie ciń stwa, wraz z wcho dze niem w
okres doj rze wa nia czło wiek za czy na od czu wać prze bu dze nie po żą da -
nia. Dla mnie bro nią nie do po ko na nia jest Ła ska Bo ża, któ ra przy -
cho dzi wraz z mo dli twą, czu wa niem, wstrze mięź li wo ścią i do brą wo -
lą. Na szczę ście nie wszy scy ko rzy sta ją z tych środ ków, a kie dy za -
czy nam swo je in try gi, ła two im ule ga ją i wpa da ją na przy kład w nar -
ko ty ki, a kie dy już to zro bią kil ka ra zy, po trze ba kon ty nu owa nia jest
tak sil na, że nie mo gą się jej oprzeć. Po dob nie kie dy za kosz tu ją nie -
czy sto ści, wte dy już są pra wie za wsze moi.

G.T. Ja kiś czas te mu za py ta łem cię: „Co mi po wiesz o mło dzie -
ży”?

M. Dzi siej sza mło dzież jest w więk szo ści wy nisz czo na przez seks.

G.T. A co mi po wiesz o ro dzi nach?

M. W ro dzi nach in ter we niu ję na ty sią ce spo so bów. Ty, kle cho,
do brze o tym wiesz. Wie le nad użyć mo ral nych po da ro wu ją mi mło -
dzi w swo im przed ma łżeń skim ży ciu. W osią gnię ciu te go po ma ga ją
mi ta kże ich ro dzi ce, któ rzy po zwa la ją mło dym prze by wać sa mot nie,
zo sta wia ją ich bez żad ne go nad zo ru, szcze gól nie w go dzi nach wie -
czor nych, kie dy to mło dzi wy cho dzą so bie na spa cer ki lub na prze ja -
żdżki sa mo cho dem. Wte dy to wła śnie wy ko rzy stu ję tę chwi lę, aby
ich ku sić i zmu sić do upad ku. Ro dzi ce są za zwy czaj za in te re so wa ni
tyl ko tym, aby w dzień ślu bu ich cór ka mia ła na so bie bia łą suk nię.
Licz ba mło dych, sa mot nych ma tek po więk sza się z dnia na dzień, a
to dla te go, że je stem bar dzo su mien ny i spryt ny w wy my śla niu i
pod su wa niu po kus.
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Ta kże w za war tych po Bo że mu ma łżeń stwach dzia łam nie ustan -
nie: czę sto uda je mi się spra wić, że ro dzi ce nie chcą za ak cep to wać
no wych dzie ci i za bi ja ją je w ło nie ma tek. Ileż ra zy uda je mi się przez
ró żne pod stę py osła bić uczu cie pa nu ją ce mię dzy ma łżon ka mi i skie -
ro wać ser ce mę żczy zny ku in nej, nie raz za mę żnej ko bie ty lub ko bie -
ty ku in ne mu, też żo na te mu mę żczyź nie. Tak więc pod su wa jąc po żą -
da nia, do pro wa dzam ma łżon ków do roz wo dów, za bi ja jąc po dro dze
na tu ral ną mi łość ro dzi ców do swo ich dzie ci. Owo ce mo jej dia bel -
skiej pra cy są na praw dę du że.

G.T. Te raz, Me lid, żą dam od cie bie od po wie dzi na mo je ostat nie
py ta nie. Wiem, że nie bę dziesz chciał te go zro bić, ale roz ka zu ję ci.

M. Kim ty je steś, aby mi roz ka zy wać?

G.T. Je stem mar nym stwo rze niem, ale jed no cze śnie Ka pła nem i
mi ni strem Bo ga. Przez au to ry tet Bo ga pły ną cy z mo je go ka płań stwa
roz ka zu ję ci po wie dzieć praw dę. Z od po wie dzi, któ rych mi udzie la -
łeś, mo żna by są dzić, że ca ły świat z po wo du nie mo ral nych czy nów
znaj du je się w two im po sia da niu. Jed nak tak nie jest. Zło czy ni wię -
cej ha ła su niż do bro, ale do bra jest znacz nie wię cej na świe cie niż zła.

Cze go naj bar dziej się bo isz i nie na wi dzisz w lu dziach do brych i
zwy cię skich w po ku sach?

M. Dwóch rze czy! Mo dli twy i uciecz ki od złych oka zji.

G.T. A dla cze go bo isz się tak bar dzo mo dli twy?

M. Bo jest ona pierw szym kro kiem w stro nę Bo ga, wy pra sza licz -
ne ła ski i trud no jest mi prze cią gnąć do sie bie ko goś, kto du żo i wy -
trwa le mo dli się. Wszy scy ci, któ rzy te raz znaj du ją się w pie kle, nie
mo dli li się al bo też mo dli li się ma ło i nie dba le. W spo sób szcze gól ny
nie na wi dzę mo dli twy kie ro wa nej do tej Ko bie ty, któ rej imie nia my
de mo ny ni gdy nie wy ma wia my.

Dru gą rze czą, któ rej nie na wi dzę, jest uciecz ka i po gar dza nie zły -
mi oka zja mi. Moi nie wol ni cy nie tyl ko nie ucie ka ją od po kus i złych
oka zji, ale sa mi ich po szu ku ją i z pa sją stwa rza ją co raz to no we.
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Jakie są dla mnie granice kompromisu?
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Cy ta ty

JAN PA WEŁ II Nie mo żna iść na kom pro mis, 10 mar ca 2002 r. 
(frag ment)

Ewan ge lia opo wia da hi sto rię «czło wie ka nie wi do me go od uro -
dze nia» (J 9, 1). Gdy uj rzał go Je zus, zro bił bło to ze śli ny, na ło żył je
na je go oczy i po wie dział: „Idź, ob myj się w sa dzaw ce Si loe — co
zna czy  »Po sła ny On (...) od szedł, ob mył się i wró cił, wi dząc” (por.
J 9, 6-7).

1. Nie wi do my od uro dze nia to sym bol czło wie ka na zna czo ne go
grze chem, któ ry pra gnie po znać praw dę o so bie sa mym i o swo im
prze zna cze niu, ale unie mo żli wia mu to wro dzo ne zło. Je dy nie Je zus
mo że go uzdro wić: On jest „świa tło ścią świa ta” (J 9, 5). Za wie rza jąc
Je mu, ka żdy czło wiek „śle py du cho wo” od uro dze nia mo że na no -
wo „uj rzeć świa tło”, to zna czy na ro dzić się do ży cia nad przy ro dzo -
ne go.

2. Opo wia da jąc o uzdro wie niu nie wi do me go, Ewan ge lia wy raź nie
pod kre śla też nie wia rę fa ry ze uszy, któ rzy od ma wia ją uzna nia cu du,
po nie waż Je zus do ko nał go w sza bat, ła miąc, w ich prze ko na niu, pra -
wo Mo jże szo we. Do cho dzi tu do wy mow ne go pa ra dok su, któ ry Chry -
stus pod su mo wu je w na stę pu ją cy spo sób: „Przy sze dłem na ten świat,
aby prze pro wa dzić sąd, że by ci, któ rzy nie wi dzą, przej rze li, a ci, któ -
rzy wi dzą, sta li się nie wi do my mi” (J 9, 39). 

Ten, kto spo ty ka Je zu sa, nie mo że iść na kom pro mis: al bo uzna -
je po trze bę Je zu sa i Je go świa tła, al bo de cy du je się żyć bez Nie go. W
tym ostat nim przy pad ku już sa mo wy klu cze nie Je zu sa nie po zwa la
otwo rzyć się na au ten tycz ne na wró ce nie za rów no te mu, kto uzna je
się za spra wie dli we go w ob li czu Bo ga, jak i te mu, któ ry uwa ża się za
nie wie rzą ce go.

3. Dro dzy bra cia i sio stry, niech nikt nie za my ka swej du szy
przed Chry stu sem! On tym, któ rzy Go przyj mu ją, da je świa tło wia -
ry, świa tło zdol ne prze mie nić ser ca, a w kon se kwen cji — spo sób
my śle nia, sy tu acje spo łecz ne, po li tycz ne, eko no micz ne, zdo mi no -
wa ne przez grzech. „Wie rzę, Pa nie!” (J 9, 38) — niech ka żdy z nas
bę dzie go to wy, po dob nie jak ów nie wi do my od uro dze nia, wy znać z
po ko rą, że chce przy lgnąć do Nie go. 

Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:04  Page 53



54

MO NI KA BIAŁ KOW SKA – Świę tość bez kom pro mi su (frag ment)

26 sierp nia mi ja sto lat od dnia, gdy przy szła na świat w Sko pje.
Dziś nie ma chy ba na świe cie czło wie ka, któ ry by nie znał jej imie -
nia i nie ko ja rzył ma łej po sta ci w bia ło -nie bie skim sa ri: Mat ki Te -
re sy z Kal ku ty. 

Ra dy kal nie
Mat ka Te re sa nie szła na ustęp stwa i na kom pro mi sy. Bied ni by -

li naj wa żniej si, bo do te go wła śnie po trze bo wał jej Je zus. 
Kie dy otrzy ma ła Na gro dę No bla, wszyst kie pie nią dze prze zna -

czy ła na naj ubo ższych, łącz nie z ty mi, za któ re miał być wy pra wio -
ny ban kiet po uro czy sto ści wrę cze nia na gro dy. Pod czas prze mó wie -
nia, któ re roz po czę ła zna kiem krzy ża, po wie dzia ła: „Je śli usły szy -
cie, że ja kaś ko bie ta nie chce uro dzić swo je go dziec ka i za mie rza je
usu nąć, sta raj cie się prze ko nać ją, aby mi je przy nio sła. Ja je bę dę
ko cha ła, wi dząc w nim znak Bo żej mi ło ści”.

Kie dy sio stry py ta ły ją, co ma ją za brać, ja dąc do We ne zu eli, od -
po wia da ła: ser ce i rę ce. W no cy mo dli ła się przed Naj święt szym Sa -
kra men tem, a kie dy sio stry pro si ły ją o zgo dę na wy dłu że nie dnia
pra cy, zgo dzi ła się pod wa run kiem, że o ty le sa mo wy dłu żą rów nież
czas swo jej mo dli twy. Sa ma nie ustan nie cho dzi ła z ró żań cem, a kie -
dy ktoś za py tał ją, ile ró żań ców dzien nie od ma wia, w od po wie dzi
usły szał: „Ja tyl ko od ma wiam, li czy Mat ka Bo ża”. Kie dy na przej -
ściu gra nicz nym w Ga zie żoł nierz za py tał, czy ma przy so bie broń,
od po wie dzia ła, że oczy wi ście — ma przy so bie mo dli tew nik. I sa ma
wspo mi na ła, jak na po cząt ku swo jej pra cy za cho ro wa ła i za czę ła ma -
ja czyć w go rącz ce. Mia ła wra że nie, że sta nę ła przed św. Pio trem,
któ ry nie chciał jej wpu ścić, bo w nie bie nie ma slum sów. Ona roz -
gnie wa ła się wów czas i od po wie dzia ła Pio tro wi: „Do brze! W ta kim
ra zie na peł nię nie bo bie da ka mi i bę dzie cie tu mieć slum sy, a wte dy
bę dzie cie mu sie li mnie przy jąć!”. Sło wa do trzy ma ła.
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KON WER SA TO RIUM XLII 
(20 listopada 2011)

Ja kie są dla mnie gra ni ce kom pro mi su?

Prowadzący: ks. Adam Zelga (proboszcz parafii  im. bł. Edmunda
Bojanowskiego),  Andrzej Mastalerz (aktor),  Andrzej Filipiak
(doradca finansowy), Jerzy Kijowski (profesor w Centrum Fizyki
Teoretycznej PAN oraz profesor, nauczyciel akademicki w
Katedrze Fizyki UKSW), Krzysztof Haman (emerytowany
profesor zwyczajny w Zakładzie Fizyki Atmosfery, IGF UW,
członek korespondent PAN).

Ks. Adam Zelga
Py ta nie o gra ni ce kom pro mi su za da je so bie ka żdy. Sta je my

przed nim ka żde go dnia, w naj ró żniej szych sy tu acjach, ta kże w
tych pro stych, co dzien nych. Jest to py ta nie zwią za ne z wy bo rem
war to ści. Po pro si my te raz o wy po wie dzi na szych go ści i o ich świa -
dec twa. Czy kom pro mis jest do zwo lo ny? Ja kie ma gra ni ce? 

Pa ne li ści: ks. Adam Zel ga, An drzej Fi li piak, Krzysz tof Ha man 
i An drzej Ma sta lerz
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An drzej Fi li piak
O kom pro mi sie mo żna mó wić w ró żnych dzie dzi nach ży cia. Ja

chcia łem się po dzie lić gra ni ca mi kom pro mi su w kon tek ście za wo -
du, któ ry wy ko nu ję. Je stem do rad cą fi nan so wym, a rów no cze śnie
nie za le żnym, sa mo dziel nym przed się bior cą. Funk cjo nu ję więc w
sfe rze biz ne su i w sfe rze fi nan sów. Sfe ry te bu dzą szcze gól ne emo -
cje i ist nie je opi nia, że w tych dzie dzi nach trze ba iść na da le ko idą -
ce kom pro mi sy, po dob nie jak w po li ty ce. Pierw sze kon wer sa to -
rium pięć lat te mu, któ re roz po czę ło cykl spo tkań, by ło po świę co -
ne py ta niu, czy war to an ga żo wać się w po li ty kę, któ ra jest czę sto
po strze ga na ja ko dzie dzi na mo ral nie po dej rza na. Oj ciec Świę ty Jan
Pa weł II bar dzo wy raź nie okre ślił tu taj swo je sta no wi sko. Uznał, że
w ta kich sfe rach, jak po li ty ka, biz nes, przed się bior czość nie mo że
za brak nąć chrze ści jan. W tym kon tek ście ja ta kże od czy tu ję swo je
miej sce w za wo dzie do rad cy fi nan so we go.

An drzej Fi li piak

Chciał bym po wie dzieć o trzech sfe rach mo je go co dzien ne go ży -
cia, w któ rych wi dzę za gro że nie prze kra cza nia gra nic, któ rych
chrze ści ja ni no wi nie wol no prze kra czać al bo któ rych prze kra cza -
nie sta je się nie bez piecz ne dla je go chrze ści jań skiej to żsa mo ści.
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Od wo łam się tu taj do na czel nej war to ści chrze ści jań stwa, czy li do
mi ło ści w trzech sfe rach: mą drej mi ło ści sa me go sie bie, mi ło ści Pa -
na Bo ga i mi ło ści dru gie go czło wie ka. Za gro że nia, ja kie wi dzę w
swo im ży ciu za wo do wym i w swo jej pra cy, za wie ra ją się w tych
trzech sfe rach. Gra ni ce kom pro mi su, o któ rych mó wi my i któ re so -
bie sta wiam, po zwa la ją mi za cho wać sza cu nek do sie bie sa me go,
któ ry jest wy ra zem mą drej i roz trop nej mi ło ści sie bie sa me go, mi -
ło ści do Pa na Bo ga i mi ło ści do dru gie go czło wie ka – aga pe w ro zu -
mie niu chrze ści jań skim.

Pra ca w biz ne sie i pra ca w fi nan sach jest za ję ciem nie zwy kle
cza so chłon nym, któ re ogrom nie an ga żu je czło wie ka. Jest w nim ol -
brzy mia daw ka stre su, ale też wiel ka po ku sa, by  cał ko wi cie kon cen -
tro wać się na tym za ję ciu. Mo żna zu peł nie za tra cić się w spra wach
za ra bia nia pie nię dzy i ob ra ca nia pie niędz mi w ce lu opty mal ne go
ich wy ko rzy sta nia. Z tą pra cą wią że się dys po zy cyj ność wo bec prze -
ło żo nych lub, jak w mo im przy pad ku, dys po zy cyj ność wo bec klien -
tów, czy li kon kret nych lu dzi, z któ ry mi się czę sto spo ty kam i któ -
rzy chcie li by mieć sta ły kon takt ze swo im do rad cą, nie za le żnie od
po ry dnia czy ty go dnia, week en du, wa ka cji, a na wet świąt. Je że li
czło wiek nie po tra fi po sta wić so bie gra nic, to ry zy ku je, że sta nie się
jed no wy mia ro wy i zu peł nie za nie dba te ob sza ry, któ re de cy du ją o
tym, że jest peł no war to ścio wym czło wie kiem. Nie bę dzie miał już
cza su na re la cje z in ny mi ludź mi, na kul tu rę, sport, od po czy nek itp.
Jest to dy le mat, przed któ rym czło wiek sta je nie mal ka żde go dnia.
Jest to nie ustan na wal ka ze so bą sa mym o wy zna cza nie tych gra nic.
Z mo je go do świad cze nia wy ni ka, że trze ba po dej mo wać bar dzo
kon kret ne, czę sto ra dy kal ne de cy zje, aby się w tym nie za tra cić.

Chciał bym po dać kon kret ny przy kład, co ro bię, że by te gra ni -
ce po sta wić i usta no wić pew ną prze strzeń, w któ rej je stem w sta nie
funk cjo no wać i roz wi jać się ja ko czło wiek, po za sfe rą za wo do wą.
Ten czas na zy wam „świę ty mi week en da mi”. Week end jest dla
mnie okre sem, w któ rym za sad ni czo nie pra cu ję i sta ram się od rzu -
cać wszel ką po ku sę za an ga żo wa nia się w  tym cza sie w pra cę za wo -
do wą. Spe cy fi ką mo je go za wo du jest cię żka pra ca we wszyst kie po -
wsze dnie dni ty go dnia, czę sto na wet do póź nych go dzin wie czor -
nych. Aby chro nić  week end, sta ram się w tym cza sie nie od bie rać
te le fo nów, nie czy tać ma ili. Week end to jest dla mnie czas na spo -
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tka nia z bli ski mi oso ba mi, to jest czas na kul tu rę, na do brą ksią żkę,
film, na funk cjo no wa nie też w in nych sfe rach, któ re spra wia ją, że
je stem czło wie kiem i że się mo gę roz wi jać. 

Dru gą „prze strze nią” dla mnie bar dzo istot ną są, co dwa -trzy
mie sią ce, okre sy kil ku dnio we go cał ko wi te go ode rwa nia się od pra -
cy, wy rwa nia się, wy jaz du, naj czę ściej po za miej sce za miesz ka nia,
zu peł ne go od cię cia się od świa ta za wo do we go. Jest to nie zbęd na dla
mnie gra ni ca, któ rej prze kro cze nie, po zba wie nie sie bie te go, ozna -
cza ło by za gu bie nie się w tym za go nio nym, czę sto zner wi co wa nym
świe cie fi nan sów. Tak w skró cie wi dzę roz trop ną mi łość sa me go
sie bie i sta wia nia so bie gra nic. 

A te raz kil ka słów o mi ło ści Pa na Bo ga. Tu taj chy ba za gro że nia
są jesz cze więk sze. Mi łość Pa na Bo ga wy ra żam przede wszyst kim w
cza sie, któ ry prze zna czam na mo dli twę.  Mu szę przy znać, że ta co -
dzien na wal ka o czas na mo dli twę, na spo tka nie z Bo giem, w tym
tem pie ży cia, w te go ro dza ju pra cy, jest bar dzo du żym wy zwa niem.

Nie dzie la jest dla mnie przede wszyst kim dniem dla Bo ga, jest
dniem ab so lut nie świę tym. Pod sta wą jest nie dziel na Eu cha ry stia,
ale jest to też czas na lek tu rę Pi sma Świę te go, na ja kieś czy ta nie du -
cho we. Sta ram się, aby nie dzie la by ła tym cza sem, w któ rym rze -
czy wi ście przy bli żam się do Pa na Bo ga. W nie dzie lę tro chę nad ra -
biam mo dli tew ne za le gło ści ty go dnia. 

Bar dzo trud na jest wal ka o co dzien ną mo dli twę, a prze cież na
niej spo ty kam się z Pa nem Bo giem i bu du ję wła sną z Nim re la cję.
Jest to szcze gól nie trud ne, jak wra cam póź no do do mu od klien tów,
nie raz o go dzi nie 23 czy 24. Spe cy fi ka mo jej pra cy po le ga na tym,
że spo ty kam się z ma łżeń stwa mi, któ re pre fe ru ją spo tka nia wie -
czor ne, kie dy dzie ci już śpią i do pie ro wte dy mo żna spo koj nie po -
roz ma wiać. To jest zro zu mia łe. Cza sa mi w cią gu dnia znaj dę mo -
ment, że by wejść do ko ścio ła i przy klęk nąć przed Naj święt szym
Sa kra men tem, cza sem tra fię na krót ką, pół go dzin ną Eu cha ry stię
lub uda mi się od mó wić dzie sią tek ró żań ca, kie dy ja dę w ja kimś
środ ku ko mu ni ka cji miej skiej. 

Pew ną gra ni cą nie prze kra czal ną, a bar dzo dla mnie wa żną w re la cji
z Pa nem Bo giem, jest co ty go dnio wy udział w gru pie mo dli tew nej. Jest
to dla mnie trud ne, gdyż spo tka nia od by wa ją się w po nie dział ko we
wie czo ry, czy li w cza sie naj lep szym na pra cę z klien ta mi. Jest to wie -
czór wy ję ty z nor mal ne go gra fi ku pra cy, ale sta ram się te go bar dzo ry -
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go ry stycz nie pil no wać, że by ten je den wie czór był dla Pa na Bo ga, był
ro dza jem ofia ry, da ru dla Nie go. To spo tka nie mo dli tew ne jest klu czo -
wą dla mnie spra wą dla pod trzy my wa nia re la cji z Pa nem Bo giem, że by
nie prze kro czyć gra nic, któ re po zwa la ją czło wie ko wi trwać w swo jej
chrze ści jań skiej to żsa mo ści.

Ostat nią sfe rą, w któ rej trze ba sta wiać so bie gra ni ce, jest mi łość
do dru gie go czło wie ka, re la cja z dru gim czło wie kiem. W mo jej pra -
cy wy ra ża się ona przede wszyst kim po dej ściem do niej ja ko słu -
żby, ja ko po mo cy dru gie mu czło wie ko wi. Pra ca ma o ty le dla mnie
sens, o ile jest po ma ga niem, jest for mą słu że nia dru gie mu czło wie -
ko wi. Rów no cze śnie wy ma ga ona ode mnie, aby być bez względ nie
uczci wym, rze tel nym w wy ko ny wa niu swo jej pra cy i kom pe tent -
nym. Brak kom pe ten cji po wo du je czę sto re al ną krzyw dę czło wie -
ka. Mi mo że nie jest to me dy cy na, gdzie brak kom pe ten cji mo że
po cią gać ze so bą tra gicz ne skut ki, to fi nan se ro dzi ny to też kwe stia
czę sto bar dzo istot na, do ty czą ca klu czo wych spraw dla ro dzi ny i
brak kom pe ten cji jest po pro stu bra kiem mi ło ści do czło wie ka.
Mo żna w ten spo sób wy rzą dzić kon kret ną krzyw dę lu dziom.

W sfe rze, o któ rej mó wię, wi dzę dwa za gro że nia. Pierw sze za -
gro że nie to po ku sy, któ re są w czło wie ku. Po ku sy za ra bia nia wię cej
pie nię dzy, po ku sy chci wo ści. Bra nie na sie bie co raz wię cej pra cy,
ofe ro wa nie nie naj lep szych roz wią zań dla klien ta, po śpiech po to,
że by za ro bić wię cej.  Dru gie za gro że nie w sfe rze fi nan sów, któ re
mo że od gry wać istot ną ro lę, to są bar dzo kon kret ne na ci ski prze ło -
żo nych czy in sty tu cji. Na przy kład, są to wy ma ga nia, któ re sta wia
in sty tu cja fi nan so wa, do ty czą ce pla nów sprze da żo wych. Je że li
czło wiek mu si się do nich do sto so wać, to je go gra ni ce kom pro mi -
su wy sta wio ne są czę sto na du żą pró bę.

Kie dy po sta no wi łem zo stać do rad cą fi nan so wym, to po sta wi -
łem pew ne wy ma ga nia, że by tych po kus unik nąć. Już na roz mo wie
kwa li fi ka cyj nej, gdy de cy do wa łem się, czy po dej mę się pra cy w
tym za wo dzie, po wie dzia łem, że jest dla mnie jed na rzecz zu peł nie
klu czo wa i bez speł nie nia te go wa run ku nie po dej mę się tej pra cy:
cał ko wi ta wol ność wy bo ru dla mo ich klien tów ta kich roz wią zań,
któ re ja oso bi ście uznam za naj lep sze, we dług swo jej naj lep szej
wie dzy i we dług swo je go roz po zna nia i swo je go su mie nia. To by ła
gra ni ca dla mnie nie prze kra czal na. Nie wy obra żam so bie pra cy w
in sty tu cji fi nan so wej, któ ra by mi nie za pew ni ła ta kiej prze strze ni,
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ta kiej wol no ści. Wręcz nie wy obra żam so bie ja kich kol wiek na ci -
sków ze stro ny prze ło żo nych i in sty tu cji, któ re zmu sza ły by mnie
do za cho wań de fac to nie mo ral nych, czy li ofe ro wa nia pro duk tów,
któ re nie są do bre dla klien ta, nie są dla nie go naj lep sze. Mia łem
szczę ście, że in sty tu cja, z któ rą współ pra cu ję, przy sta ła na mo je wa -
run ki, nie są wy wie ra ne na mnie żad ne na ci ski, mam za gwa ran to -
wa ną nie za le żność i wszyst ko za le ży tyl ko i wy łącz nie od mo je go
su mie nia i mo jej kom pe ten cji. Zda wa łem so bie rów nież spra wę, że
aby po sta wio ny wa ru nek speł nić, nie mo gę być pra cow ni kiem eta -
to wym, np. kor po ra cji, tyl ko mu szę być sa mo dziel nym przed się -
bior cą. Nie chcę przez to po wie dzieć, że nie mo żna być chrze ści ja -
ni nem, pra cu jąc eta to wo w du żej kor po ra cji fi nan so wej, bo po pro -
stu nie mam ta kie go do świad cze nia. Jed nak po zy cja nie za le żne go
przed się bior cy, któ ry sam de cy du je o so bie, o swo im cza sie jest dla
mnie ol brzy mią war to ścią. Nie ma on, w ro zu mie niu ko dek su pra -
cy, prze ło żo ne go, któ ry mo że na dro dze słu żbo wej wy ma gać pew -
nych kon kret nych nie etycz nych za cho wań. Ma jąc już do świad cze -
nie by cia nie za le żnym przed się bior cą, je dy nie współ pra cu ją cym z
in sty tu cją fi nan so wą na za sa dzie part ner skiej, nie bar dzo wy obra -
żam so bie in ne roz wią za nie, w któ rym mógł bym za cho wać war to -
ści, któ re wy zna ję. 

Że by nie prze kro czyć wy zna czo nych so bie gra nic, ko niecz na
jest nie ustan na au to re flek sja, gdyż ka żdy czło wiek ma ten den cję do
ra cjo na li zo wa nia swo ich złych wy bo rów. Na przy kład, wy bie ram
ja kieś roz wią za nie, któ re jest nie co lep sze fi nan so wo dla mnie, ale
nie co gor sze dla klien ta i po ja wia się na tych miast po ku sa ra cjo na -
li zo wa nia i myśl: „to tak na praw dę nie jest dla klien ta gor sze, to
jest też bar dzo do bre roz wią za nie”. Ko niecz na jest nie ustan na
świa do mość i czu wa nie nad sa mym so bą, po głę bio na au to re flek sja,
czy na pew no roz wią za nie, któ re pro po nu ję, ma na ce lu do bro czło -
wie ka, do bro je go ro dzi ny, je go dzie ci, a nie ja kiś mój in te res fi nan -
so wy. Mu si my zda wać so bie spra wę z te go, że na tu ra ludz ka jest
ska żo na grze chem pier wo rod nym i że nie je ste śmy anio ła mi. Przy
ka żdej de cy zji mu si my za da wać so bie na no wo py ta nie, czy jest ona
naj lep sza dla dru gie go czło wie ka, na sze go klien ta. 
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Krzysz tof Ha man
Je stem by łym pro fe so rem zwy czaj nym w In sty tu cie Geo fi zy ki

Uni wer sy te tu War szaw skie go, obec nie na eme ry tu rze, ale w tym
za wo dzie przej ście na eme ry tu rę nie ozna cza usta nia ak tyw no ści
za wo do wej i cią gle mam pro ble my zwią za ne z kom pro mi sa mi. W
kom pro mi sach mo że my mieć do czy nie nia z dwie ma war to ścia mi
o pew nej stop nio wal no ści, gra da cji (a nie o struk tu rze ze ro -je dyn -
ko wej: jest – nie ma), a przed mio tem kom pro mi su mo że być ce na
w sen sie ma te rial nym i mo ral nym. Na przy kład, w ro dzi nie cho dzi
o po dział obo wiąz ków, po wiedz my mię dzy mę żem, żo ną i dzieć mi.
War to ścią, o któ rą tu cho dzi, jest wol ny czas dla ka żdej ze stron, a
przed mio tem kom pro mi su są obo wiąz ki, któ ry mi trze ba się po -
dzie lić. Cho dzi o wy wa że nie (oczy wi ście kosz tem cza su), aby ka żda
stro na ja kiś czas dla sie bie mia ła. Dru gą war to ścią te go kom pro mi -
su jest spo kój w do mu. Gdy któ raś ze stron jest zbyt nio ob cią żo na,
to jest zła i mo gą wy bu chać w do mu awan tu ry, je że li jed nak wy pra -
cu je my kom pro mis mię dzy stro na mi, to ka żdy ma swój zysk, choć
ogra ni czo ny, i nie ma pod staw do kon flik tów.

Krzysz tof Ha man, obok Je rzy Ki jow ski
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Cza sem kom pro mis jest wy łącz nie we wnętrz ny, czy li ta ki, któ -
ry do ty czy tyl ko mnie al bo osób któ re re pre zen tu ję (bo cza sem są
to de cy zje gru po we – do ty czą ce kom pro mi su mię dzy gru pa mi). Je -
że li cho dzi o ten pierw szy ro dzaj, to zda rza się cza sem ta ka sy tu acja
w ży ciu co dzien nym. Na przy kład: chciał bym so bie po oglą dać te -
le wi zję w ja kimś więk szym nie co wy mia rze, jed no cze śnie lu bię
mieć w do mu po rzą dek, a jest ba ła gan. Mu szę więc al bo po świę cić
czas, że by zro bić po rzą dek kosz tem oglą da nia te le wi zji, al bo zre zy -
gno wać z po rząd ku i oglą dać te le wi zję. Jest jesz cze trze cie wyj ście
kom pro mi so we: zro bić tro chę po rząd ku, nie do sa me go koń ca, ale
tak, że by da ło się żyć, a w te le wi zji nie obej rzeć wszyst kie go, co
bym chciał, ale naj wa żniej sze rze czy. To jest przy kład kom pro mi -
su we wnętrz ne go. I ta kich kom pro mi sów ma my ca łe mnó stwo na
ka żdym kro ku. Mu si my roz strzy gać o wy bo rze mię dzy ja ki miś
war to ścia mi, któ re by śmy chcie li uzy skać, ale nie mo że my ich uzy -
skać w peł ni i mu si my je ja koś po go dzić w ró żnych pro por cjach.

Są sy tu acje, w któ rych kom pro mi sy za wie ra ją ze so bą ca łe gru -
py, wręcz ca łe spo łecz no ści. Ka żda ma swo ją war tość, o któ rą wal -
czy. Przy za wie ra niu kom pro mi su cho dzi o uzy ska nie ta kie go roz -
wią za nia, któ re dla ka żdej ze stron wpraw dzie nie bę dzie w peł ni
sa tys fak cjo nu ją ce, ale jed nak do przy ję cia. Na to miast po ja wia się
trze cia do dat ko wa war tość, że nie po ja wia się kon flikt si ło wy, któ -
ry mo że przy nieść do dat ko we kosz ty i stra ty. Po za tym trze ba pa -
mię tać jesz cze o jed nym, że za rów no kom pro mis przy ję ty w ta kim
ukła dzie, jak i krań co wy przy pa dek bra ku ta kie go kom pro mi su
mo że rów nież kosz to wać oso by trze cie, któ re w ogó le nie są w ten
kon flikt za an ga żo wa ne. W po li ty ce jest wie le te go ro dza ju przy kła -
dów, któ re mo żna po dać. Po wiedz my w 1939 ro ku nie wąt pli wie ist -
niał kon flikt in te re sów mię dzy hi tle row ski mi Niem ca mi i Związ -
kiem Ra dziec kim. Pe wien kom pro mis w po sta ci pak tu Rib ben -
trop -Mo ło tow zo stał za war ty, ale koszt je go po nio sła Pol ska i Kra -
je Bał tyc kie. To jest przy kład wiel kie go ka li bru, ale w na szych we -
wnętrz nych drob nych spra wach też te go ro dza ju sy tu acje mo gą wy -
stą pić, w któ rych rów nież trze ba pa mię tać o po ten cjal nym kosz cie
dla trze ciej stro ny. Z kom pro mi sem, za rów no jak i z je go bra kiem,
co jest też pew ne go ro dza ju kom pro mi sem, ale prze chy lo nym w tę
a nie in na stro nę, wią że się pew ne ry zy ko. Mo że też dojść do sy tu -
acji, że uzgod nie nie kom pro mi su oka że się „zgni łym kom pro mi -
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sem”, z któ re go na do brą spra wę nikt nie ko rzy sta, ewen tu al nie ko -
rzy ści są, ale in ne niż po żą da ne (np. mąż chce spę dzić urlop w gó -
rach, żo na nad mo rzem, a w ra mach kom pro mi su nie wy je żdża ją
ni gdzie). Ta kże po sta wa bez kom pro mi so wa mo że ge ne ro wać
znacz ny koszt, choć nie za wsze mu si. Trze ba uwzględ niać po ziom
ry zy ka, któ ry je ste śmy w sta nie za ak cep to wać przy roz pa try wa niu
ta kiej czy in nej gra ni cy kom pro mi su.

Gra ni ce kom pro mi su w ta kich sy tu acjach, gdzie są dwie stro ny,
mo gą być ró żnie przez nie usta la ne. Je że li te gra ni ce są od sie bie
od su nię te, do cho dzi do sy tu acji kon flik to wej, a w krań co wych
przy pad kach mo że dojść do roz strzy gnię cia jej prze mo cą. Przy kła -
dy utrud nie nia doj ścia do kom pro mi su przy da le ko od su nię tych
gra ni cach wi dzi my w han dlu. Ten, co sprze da je, sta wia gra ni ce ce -
no we, po ni żej któ rych nie chce zejść, a dru ga stro na, ku pu ją ca, sta -
wia gra ni ce mak sy mal nej ce ny, któ rą jest go to wa za pła cić. Je że li te
gra ni ce na sie bie za cho dzą,  to tar gu da się do bić. Je że li są od sie bie
od da lo ne, to do sprze da ży nie doj dzie i obie stro ny mo gą na tym
zy skać, ale mo gą też stra cić. Mo gą zy skać, bo nie do szło do nie ko -
rzyst nej dla obu stron trans ak cji, ale mo gą stra cić, bo ku pu ją cy nie
do sta nie te go, cze go szu kał, a sprze daw ca zo sta nie na lo dzie z nie -
sprze da nym to wa rem. Po wsta je więc py ta nie, jak te gra ni ce w kon -
kret nej sy tu acji trze ba usta wiać. W ma te ma ty ce jest teo ria gier,
któ ra zaj mu je się roz wią zy wa niem te go ro dza ju przy pad ków w od -
nie sie niu do war to ści, któ re są na ty le mie rzal ne, że mo żna sto so -
wać do nich me to dy ma te ma tycz ne. W na szej dys ku sji, jak ro zu -
miem, cho dzi ra czej o gra ni ce kosz tów mo ral nych, ja kie mo gą być
zwią za ne z ewen tu al nym kom pro mi sem. To jest oczy wi ście trud no
mie rzal ne, mo żna tyl ko sza co wać po ziom tych kosz tów mo ral nych.
Na py ta nie o do pusz czal ne gra ni ce kom pro mi su mo ral ne go nie
był bym w sta nie dać uni wer sal nej od po wie dzi bez roz pa trze nia
kon kret nej sy tu acji, o któ rą cho dzi. Mo gę je dy nie wska zać war to -
ści, któ re wy zna cza ją ta kie gra ni ce. Oczy wi ście ist nie ją war to ści,
któ re przed mio tem kom pro mi su ab so lut nie być nie mo gą, a przy -
naj mniej nie po win ny. Nie chciał bym o nich mó wić, po nie waż ma -
ją bar dzo oso bi sty cha rak ter. Ale chciał bym wspo mnieć o ta kich
nie co mniej ab so lut nych war to ściach, któ re trze ba brać pod uwa gę.
Ta kich war to ści jest bar dzo du żo.
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Na le ża ło by zwró cić uwa gę na dwie war to ści, któ re są po wszech -
ne. To jest praw da i uczci wość. Zde cy do wa nie nie lu bię, je że li
kom pro mis ma być za wie ra ny kosz tem praw dy i uczci wo ści, szcze -
gól nie w mo im oso bi stym in te re sie. Jed nak kłam stwo, jak i nie -
uczci wość mo gą być ró żnej wa gi. Cza sem dość drob nej, a po prze -
ciw nej stro nie mo że wcho dzić w grę war tość bar dzo du że go ka li -
bru. Cza sem to jest war tość do ty czą ca nie mnie, tyl ko ko goś in ne -
go i wte dy jest pro blem, że kosz ty kom pro mi su czy bez kom pro mi -
so wo ści po no si ktoś in ny. Są to mo im zda niem, sy tu acje szcze gól -
nie trud ne i nie ła two jest pod jąć ja kąś zgod ną z su mie niem i roz -
sąd kiem de cy zję. Ta kie sy tu acje mo gą mieć miej sce w przy pad ku
le ka rza lub bli skiej oso by, któ ra ma po wie dzieć lub ukryć przed
cho rym fakt nie ule czal nej cho ro by. W mo im przy pad ku te go ro -
dza ju pro ble my mia łem przede wszyst kim ja ko re cen zent prac na -
uko wych, z któ ry mi mia łem dość du żo do czy nie nia. Pra co wa łem
przez wie le lat w Cen tral nej Ko mi sji do spraw stop ni i ty tu łów na -
uko wych. Cza sem do sta wa łem do re cen zji pra cę, któ ra by ła bar dzo
sła ba i, uczci wie rzecz bio rąc, na le ża ło by ją zdys kwa li fi ko wać.
Uczci wie – w sen sie mo ich obo wiąz ków za wo do wych ja ko re cen -
zen ta. Roz pa tru jąc jed nak trud ną oso bi stą sy tu acja au to ra czy jed -
nost ki ba daw czej, w któ rej pra cu je, gdy bym dał tak ostrą, dys kwa -
li fi ku ją cą re cen zję, mógł bym po sta wić w bar dzo trud nej sy tu acji
ży cio wej tę oso bę czy tę in sty tu cję; w sy tu acji znacz nie trud niej -
szej, niż spra wa by ła te go war ta. W ta kich przy pad kach jest mi bar -
dzo trud no pod jąć de cy zję, czy trzy mać się twar do kry te rium praw -
dy i uczci wo ści, czy jed nak, w pew nym sen sie, wy ro zu mia ło ści i li -
to ści dla au to ra pra cy. Po dob ne sy tu acje są zna ne urzęd ni kom pań -
stwo wym. Urzęd nik zgod nie z kry te ria mi uczci wo ści urzęd ni czej
po wi nien trzy mać się twar do prze pi sów, któ re go obo wią zu ją, do
prze strze ga nia któ rych się zo bo wią zał. Jed nak, jak sa mi Pań stwo
wie cie, prze pi sy by wa ją cza sa mi idio tycz ne i zdro wy roz są dek na -
ka zy wał by, że by ja koś je obejść czy wręcz zlek ce wa żyć. Sta je więc
pro blem, jak w ta kim przy pad ku po trak to wać kry te rium uczci wo -
ści. Mnie oso bi ście się wy da je, że kry te ria praw dy i uczci wo ści są
bar dzo wa żne i trze ba wy so ko ten po ziom usta wiać, ale ze zdro we -
go roz sąd ku też nie mo żna re zy gno wać i też mu si być on  czyn ni -
kiem, któ ry przy sta wia niu gra nic kom pro mi su po wi nien być bra -
ny po uwa gę. 
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Je rzy Ki jow ski
Spró bu ję ode grać ro lę ad vo ca tus dia bo li. My śląc o kom pro mi sie,

uświa do mi łem so bie, że gdy bym sta wiał so bie gra ni cę kom pro mi -
su w mo im ma łżeń stwie, to za pew ne prze trwa ło by ono mo że... rok,
a nie już pra wie 46 lat. Rów nież uświa do mi łem so bie, że gdy Pan
Je zus mó wi, że nie 7, ale aż 77 ra zy trze ba prze ba czać, to w grun cie
rze czy, uży wa jąc dzi siej sze go ję zy ka, po wie dzie li by śmy, że nie na -
le ży w ogó le sta wiać gra nic kom pro mi su. Co to jest kom pro mis?
To jest wza jem na re zy gna cja ze swo ich ra cji w ce lu za że gna nia
kon flik tu. Pa trząc więc od tej stro ny, po wie dział bym – nie ma gra -
nic kom pro mi su. Je stem go tów do  jak naj da lej idą ce go kom pro mi -
su. No do brze, w ta kim  ra zie o czym ma my dys ku to wać? Co au tor
miał na my śli, for mu łu jąc py ta nie o gra ni ce kom pro mi su? W sfe -
rze ja kich war to ści? Mo że cho dzi po pro stu o uczci wość? Przy pu -
ść my, że je stem kon tro le rem bi le tów w po cią gu i spo ty kam zna jo -
me go, któ ry je dzie bez bi le tu. Sko ro je stem bez kom pro mi so wy, to
mu wle pię man dat, a je śli je stem kom pro mi so wy i on po wie: „Ja -
siu, nie wy głu piaj się” co wte dy zro bię? A co zro bię, gdy je stem
kon tro le rem sta nu tech nicz ne go ja kie goś po jaz du?

Je rzy Ki jow ski
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Pa rę ty go dni te mu zła ma ły się masz ty w ża glow cu o dum nej na -
zwie „Fry de ryk Cho pin”, przy wie trze o si le 9 w ska li Be au for ta –
w ję zy ku an giel skim to jesz cze nie jest sztorm, tyl ko „ga le”. Je że li
przy dzie wiąt ce ła mią się masz ty, to co by by ło przy dzie siąt ce al bo
i jesz cze sil niej szym wie trze? Ktoś był tam, naj zwy czaj niej w świe -
cie, nie uczci wy, al bo ten, kto spraw dzał, al bo ten, kto pro jek to wał,
lub też ten, kto wy ko ny wał. Przy kła dy z że glar stwa są mi bli skie,
bo czę sto że glu ję. 

W Sztok hol mie jest mu zeum stat ku Va sa. Był to naj więk szy
sta tek ma ry nar ki szwedz kiej w XVII wie ku, któ ry zo stał wo do wa -
ny w 1628 ro ku. Zo stał on zbu do wa ny prze ciw Pol sce, do woj ny z
Pol ską. Ca ła lud ność z kró lem i se na tem sta ła na brze gu, gdy on
dum nie wy pły wał  z por tu, po czym spo koj nie się prze chy lił i po -
szedł na dno. 300 lat póź niej sta tek wy do by to i jest  on bar dzo in te -
re su ją cym eks po na tem, po nie waż wszyst ko się na nim za cho wa ło.
Na su wa się py ta nie, dla cze go na stą pi ła ka ta stro fa? Co ją spo wo do -
wa ło? Mo że kom pro mis? Król przy cho dził i wciąż wy mu szał ja kieś
zmia ny. Szwe dzi zna ko mi cie umie li bu do wać stat ki, ale król mó -
wił: wie cie co, pa no wie? Mo że jesz cze je den rząd ar mat, że by tym
Po la kom do ło żyć, mo że wię cej ża gli, że by sta tek szyb ciej pły nął.
Oni od po wia da li kró lo wi, że nie mo gą, ale król na ci skał i w koń cu
ule ga li. Gdy po ka ta stro fie od by wał się pro ces, wszy scy bu dow ni -
czo wie zo sta li unie win nie ni. 

Je śli ktoś pra cu je w re kla mie i ma za chę cać lu dzi, że by pi li wię -
cej wód ki, to ma trud ną sy tu acje, ale nie roz pa try wał bym te go na
płasz czyź nie kom pro mi su, ale ra czej czy je stem uczci wym czło wie -
kiem, czy też nie. Czę sto lu dzie na zy wa ją to kom pro mi sem, bo pró -
bu ją się uspra wie dli wić. Jed nak trze ba so bie wy raź nie po wie dzieć,
że Pan Je zus nam nie obie cy wał, że bę dzie ła two. Nie ma nic za
dar mo. Je śli się chce iść dro ga uczci wą, to cza sa mi trze ba po dej mo -
wać trud ne de cy zje i nie uspra wie dli wiać się tym, że ina czej nie
mo żna by ło i trze ba by ło za wrzeć kom pro mis. Nie mie szał bym tu -
taj po ję cia kom pro mi su, cho dzi o to, że mu si my być uczci wi w swo -
im ży ciu. 

Więc o co cho dzi z tym kom pro mi sem? Mo że cho dzi o dzie dzi -
nę, któ rą bym na zwał sza cun kiem dla pra wa, norm i prze pi sów. Je -
że li je ste śmy bez kom pro mi so wi, to gdy jest na pi sa ne na zna ku dro -
go wym 60 km/h, to je dzie my 60 km/h, a je śli idzie my na kom pro -
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mis, to je dzie my 70 km/h lub mo że odro bin kę wię cej. Sza cu nek dla
norm to jest w du żej mie rze spra wa kul tu ry i w ró żnych spo łe czeń -
stwach jest z tym ró żnie. W Niem czech tra dy cyj nie prze strze ga się
prze pi sów, we Wło szech nie le ży to w tra dy cji kul tu ry kra ju. W
Pol sce mo del jest mie sza ny, w któ rym przyj mu je my naj gor sze ce -
chy mo de lu nie miec kie go i naj gor sze mo de lu wło skie go. Kto w
Niem czech wej dzie na jezd nię przy czer wo nym świe tle, to ry zy ku -
je śmier cią i to dla do bra spo łecz ne go, że by na stęp ny wie dział, że
tak nie mo żna. Z ko lei we Wło szech gdy mat ka z pię cior giem dzie -
ci, w tym jed no przy pier si, wej dzie przy czer wo nym świe tle, mo że
iść bar dzo bez piecz nie, po nie waż nikt nie prze strze ga prze pi sów,
ale ka żde go, kto idzie po jezd ni, trze ba sza no wać. A u nas ra czej
bie rze my naj gor sze ele men ty z tych obu sys te mów. 

War to za sta no wić się, jak kom pro mis ma się do sta ło ści po glą -
dów. Bez kom pro mi so wym na zwa li by śmy czło wie ka, któ ry ma sta -
łe po glą dy i bar dzo trud no mu przy cho dzi je zmie niać, a o czło wie -
ku, któ ry czę sto je zmie nia, po wie dzie li by śmy, że idzie na kom pro -
mi sy. Oczy wi ście mo żna tu taj przy po mnieć, że tyl ko kro wa nie
zmie nia po glą dów. Rów no cze śnie chcie li by śmy, że by na sze dzie ci,
ucznio wie, wy cho wan ko wie nie zmie nia li po glą dów. Bę dąc na -
uczy cie lem i wy cho waw cą w har cer stwie i Przy mie rzu Ro dzin,
wpa ja łem ja kieś war to ści, sta ra łem się kształ to wać lu dzi i bar dzo
bym chciał, że by oni by li wier ni tym po glą dom. Że bym mógł so bie
po wie dzieć, że są to lu dzie prze ze mnie ukształ to wa ni. Z dru giej
stro ny, kie dy przy cho dzą do nas lu dzie o in nych po glą dach, to bar -
dzo by śmy chcie li zmie nić ich po glą dy i prze ko nać ich do swo ich
ra cji. Tak więc są dzę, że kom pro mi so wość bądź bez kom pro mi so -
wość to są po ję cia z nie co in nej dzie dzi ny. W pew nych dzie dzi nach
mo gę po wie dzieć, że nie zmie ni łem po glą dów od da wien daw na, w
in nych prze ko na łem się, że nie mia łem ra cji i je stem dum ny z te -
go, że zmie ni łem po gląd, że być mo że je stem mą drzej szy niż daw -
niej. Trze ba umieć zmie niać po glą dy. Nie mo żna żyć w wie ży z ko -
ści sło nio wej i tyl ko kon fron to wać pa su ją ce po glą dy. 

Mo że cho dzi o nie ustę pli wość: mu si my być nie ustę pli wi. Przy -
kła dem ta kiej bez kom pro mi so wo ści by ła woj na trzy dzie sto let nia.
Wte dy w Eu ro pie ist nia ły dwa sil ne blo ki re li gij no -po li tycz ne. My,
ka to li cy, wie dzie li śmy, że ma my ra cję i by li śmy nie ustę pli wi, po -
dob nie prze ciw ni cy. W cią gu kil ku dzie się ciu lat 2/3 lud no ści Nie -
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miec zmar ło bądź zo sta ło za bi tych. Po tem zo stał za war ty kom pro -
mis. Pa trząc na ten kom pro mis,  my śli my o nim: obrzy dli wy. Cu -
ius re gio, eius re li gio (czy ja wła dza, te go re li gia) – aż się pię ści za ci -
ska ją, jak mo żna ta ką za sa dę wpro wa dzić. Ty le tyl ko, że w ten spo -
sób za sto po wa no ciąg lu do bój stwa, któ ry trwał nie ustan nie 30 lat i
tu kon sta tu je my, że ten zgni ły, obrzy dli wy kom pro mis przy niósł
ze so bą ja kąś war tość. 

Po tak prze pro wa dzo nej ana li zie do sze dłem do wnio sku, że je dy na
in te re su ją ca dzie dzi na, o któ rej mógł bym coś sen sow ne go po wie dzieć,
to bez kom pro mi so wość po li tycz na w okre sie ko mu ni stycz nym. Zmu -
sza no nas do roz ma itych rze czy, a my śmy się pod da wa li w mniej szym
lub więk szym stop niu, choć cza sa mi nam się wy da je, że w im mniej -
szym, tym by ło le piej. W tej dzie dzi nie je ste śmy słyn ni – by li śmy spo -
łe czeń stwem ma ło po kor nym, bez kom pro mi so wym. Rze czy wi ście by -
ła to war tość, któ ra da ła im puls do ogrom nych zmian po li tycz nych,
któ re za szły w ca łej Eu ro pie. 

Je stem bar dzo dum ny z te go, że wła śnie Pol ska ode gra ła ta ką
ro lę. Ale z dru giej stro ny, przy po mi nam so bie pew ne wy da rze nie z
ro ku 1986, czy li trzy, czte ry la ta przed ty mi wiel ki mi zmia na mi w
Eu ro pie: re żim pra gnąc uzy skać peł ną le gi ty mi za cję, zor ga ni zo wał
re fe ren dum z ba nal nym py ta niem, na któ re na rzu ca ła się po zy tyw -
na od po wiedź. Ale ta ka od po wiedź ozna cza ła by wła śnie po par cie
dla wła dzy. Je dy ne sen sow ne wyj ście po le ga ło na tym, że by zboj ko -
to wać to re fe ren dum. Wte dy by łem bar dzo za an ga żo wa ny w Przy -
mie rze Ro dzin w na szej pa ra fii na Ra kow cu. Wy da wa ło nam się, że
zbu do wa li śmy ta kie mi kro sko pij ne „Pań stwo Bo że", że two rzy my
jed ną ro dzi nę. Kie dy or ga ni zo wa li śmy obóz Przy mie rza Ro dzin, to
by ło w nim 20 po do bo zów, a w ka żdym oko ło 20 osób. Wy da wa ło
nam się, że ma my rząd dusz tej pa ra fii. Tym cza sem pa mię tam, jak
w nie dzie lę, w dzień re fe ren dum, po Mszy świę tej ogrom ny tłum
wy cho dził z ko ścio ła i rów niut ko szedł do  szko ły obok, że by gło -
so wać. Roz ma wia łem wte dy z wie lo ma ludź mi: co się sta ło, dla cze -
go?  Otrzy my wa łem ta ką od po wiedź: „bo wie pan, pa nie Jur ku, nie
wia do mo, mo że z pra cy wy rzu cą” Ja na to: „skąd bę dą wie dzie li,
bę dą kon tro lo wać?” W su mie nie po win ni śmy się tak za bar dzo
cheł pić, że je ste śmy aż tak bez kom pro mi so wi. Mo im zda niem, był
to nie uza sad nio ny kom pro mis. 
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Po nie waż ksiądz na zwał te na sze wy po wie dzi świa dec twem, to
ja so bie uświa do mi łem, że na ra zie żad ne go świa dec twa nie do star -
czy łem. Ży łem w cza sach, kie dy wi dać by ło, że sys tem ko mu ni -
stycz ny się wa li, że nie funk cjo nu je, ale jesz cze cią gle ma si łę. Prze -
ży łem wie le ta kich mo men tów, kie dy jak w pio sen ce z ka ba re tu
stu dio 202 tli ła się na dzie ja, a po tem szyb ko umie ra ła. Bar dzo moc -
no prze ży łem wy pad ki ro ku 68. Dzia ła łem wte dy bar dzo czyn nie w
har cer stwie. 1968 rok był dla mnie jed nym z naj sil niej szych prze -
żyć po li tycz nych, kie dy wy da wa ło mi się, iż za pa dła tak czar na noc,
że nie wiem, czy ją prze ży ję. My śla łem wte dy o wy jeź dzie w Biesz -
cza dy i za ję ciu się ho dow lą owiec, bo zbyt cię żkie by ło ob ser wo wa -
nie, jak te iskier ki swo bo dy zo sta ją bru tal nie tłu mio ne. Wte dy od
trzech lat pra co wa łem już ja ko asy stent na Uni wer sy te cie War -
szaw skim, już mia łem moc no za awan so wa ną pra cę dok tor ską, no i
w ma ju 68 ro ku naj pierw do sta łem na ga nę, po tem zo sta łem za wie -
szo ny w pra wach pra cow ni ka i już wia do mo by ło, że do sta nę pro -
ces dys cy pli nar ny, któ ry być mo że za koń czy się wy rzu ce niem mnie
z pra cy. 

Pra co wa łem na wy dzia le ma te ma tycz no -fi zycz nym, na któ rym
nie od czu wa łem ci śnie nia, że by iść na ja kieś kom pro mi sy, za wsze
mo głem mó wić to, co my śla łem. Mia łem wra że nie, że moi  ko le dzy
też mó wią to, co my ślą i to by ła ta ka en kla wa wol no ści. Wy obra -
żam so bie, że gdy bym pra co wał w gmin nej spół dziel ni, w ja kiejś
ma łej miej sco wo ści, to za pew ne od czu wał bym znacz nie więk sze ci -
śnie nie po li tycz ne.  Jed nak otrzy ma łem na ga nę, by łem za wie szo ny
w pra wach pra cow ni ka i wi siał na de mną pro ces dys cy pli nar ny.
Po my śla łem wte dy, że sam zre zy gnu ję z pra cy i wy ja dę w Biesz cza -
dy. Jed nak moi pro fe so ro wie po sta no wi li mnie bro nić. Za nim do -
szło do ko mi sji dys cy pli nar nej, obie ca łem jed ne mu z nich – rzecz -
ni ko wi ko mi sji dys cy pli nar nej, za tem te mu, któ ry od gry wał ro lę
pro ku ra to ra, że nic nie bę dę mó wił w cza sie po sie dze nia ko mi sji.
Tak jak obie ca łem, nie za bie ra łem gło su i pro ces dys cy pli nar ny za -
koń czył się de cy zją, że da dzą mi na ga nę, ale mnie nie wy rzu cą z
pra cy. Na ko niec pod su nię to mi do pod pi sa nia oświad cze nie, że je -
stem nie win ny i że od ci nam się od ró żnych dzia łań, rów nież an ty -
pań stwo wych. Gdy to prze czy ta łem, „krew mnie za la ła” i po wie -
dzia łem, że mam w no sie oświad cze nie, nie bę dę ta kich głu pot
pod pi sy wał. Zep su łem wszyst ko i ca ła hi sto ria trwa ła jesz cze pół
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ro ku, pro fe so ro wie mnie jed nak  wy bro ni li i wró ci łem do pra cy.
Od tam te go cza su jed nak, gdy mi ka żą pod pi sy wać pi smo, że je -
stem nie win ny, że cze goś nie ro bi łem, to po pro stu nie mo gę te go
zro bić. Gdy kil ka lat te mu w cza sie ak cji lu stra cyj nej na uni wer sy -
te cie ka za no mi pod pi sać ta kie oświad cze nie, to po stą pi łem iden -
tycz nie. 

An drzej Ma sta lerz
W ra mach te go za wo du, któ ry upra wiam, cza sa mi uda je mi się

otrzeć o praw dzi wą sztu kę. Z mo ich do świad czeń, ob ser wa cji i spo -
strze żeń wy ni ka, że w prze strze ni ar ty stycz nej kom pro mis nie ist -
nie je. Uwa żam, że kom pro mis jest rów no znacz ny z po ra żką. Je że li
ma my do czy nie nia z pro fe sjo nal nym twór cą, któ ry chce coś wa -
żne go po wie dzieć  wi dzo wi, to je że li idzie on na kom pro mis na
przy kład wzglę dem zna ne go pro du cen ta, to rzecz, któ ra po wsta je,
w naj lep szym ra zie ma ry sę, a w naj gor szym ra zie jest bar dzo nie -
do bra, bo cząst kę wła snej ob ser wa cji świa ta, swo je go świa ta da je w
ja kiś spo sób zma ni pu lo wać ko muś, kto uwa ża, że ten no wy pro -
dukt le piej się sprze da. To nie jest tyl ko kwe stia na sze go kra ju, ale
ogól ny pro blem pro duk cji świa to wych. 

Po zwo lę so bie na dy gre sję. W ostat nich cza sach na mno ży ło się
lu dzi, któ rzy wy ko nu ją za wo dy ar ty stycz ne, na to miast mam wra że -
nie, że są oni za sła by mi rze mieśl ni ka mi i ma ją kło po ty z tym, co
po win no być naj wa żniej sze w sztu ce, z ko mu ni ko wa niem się z wi -
dzem. Nie ma ją mu nic do prze ka za nia. Te atr to sztu ka pier wot na,
po wsta ła w bar dzo pro sty spo sób. Kie dyś któ re goś dnia, wie czo ra
czy no cy do ja ski ni przy szedł czło wiek, któ ry nie po tra fił mó wić, a
za nim przy szedł dru gi, któ ry chciał mu opo wie dzieć, co mu się
przy tra fi ło te go dnia. Po nie waż znał bar dzo ma ło słów, po sta no wił
mu to po ka zać, no i tak po wstał te atr. Mam wra że nie, że dzi siaj
zmie rza się w sztu ce w stro nę ego cen try zmu, gdzie „ja” twór cy jest
wa żniej sze od ko mu ni ka tu, któ ry po wi nien czy chciał by prze ka zać
wi dzo wi. To by ła dy gre sja do ty czą ca  dzi siej sze go za pa trze nia się w
sie bie. Na wią zu jąc do dzi siej sze go te ma tu, uwa żam tak, jak po wie -
dzia łem wcze śniej, że kom pro mis w sztu ce nie ist nie je i jest rów no -
znacz ny z po ra żką. 
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An drzej Ma sta lerz

Je że li cho dzi o mo je do świad cze nia oby wa tel skie, za sta na wia -
łem się, kie dy po raz pierw szy po wie dzia łem „nie”, co by ło rów no -
znacz ne ze zro zu mie niem war to ści wy ni ka ją cej z po zna nia zna cze -
nia sło wa kom pro mis i z je go prze ci wień stwa, czy li z po sta wy bez -
kom pro mi so wo ści. To by ło ta kie mo je pierw sze do świad cze nie
oby wa tel skie. Je że li so bie przy po mnę sie bie, po wiedz my w lip cu
1980 ro ku, a po tem w grud niu 1981, to mam do czy nie nia z dwo ma
ró żny mi oso ba mi. Wte dy po raz pierw szy świa do mie zda łem so bie
spra wę, co to zna czy kom pro mis, w tam tych cza sach kom pro mis i
co zna czy świa do me wy po wia da nie sło wa „nie”. Bo cza sa mi świat
jest bar dzo pro sty i my so bie nie po trzeb nie, za ja ki miś pod szep ta -
mi go kom pli ku je my. Uni ka my od po wia da nia na pro ste py ta nia i
po dej mo wa nia pro stych de cy zji. Tyl ko że te de cy zje są cza sa mi naj -
trud niej sze, ale w kon se kwen cji owo cu ją uświa do mie niem so bie, że
do brze zro bi łem i jak bym się czuł, gdy bym po stą pił ina czej. Po -
tem, kie dy ra cjo na li zo wa łem mo je wy bo ry, to do cho dzi łem do
wnio sku, że wy ni ka ją one z ta kie go pro ste go po dzia łu świa ta, w
któ rym ist nie je praw da i kłam stwo, do bro i zło. Je że li ja po dej mę
ta ką de cy zję, to zna czy, że bę dę tyl ko tro chę mniej kła mał al bo bę -
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dę tyl ko tro chę gor szy. Oka za ło się, że jest wy bór ze ro -je dyn ko wy.
Tak al bo nie i ko niec. Zda ję so bie spra wę, że to nie jest ła twe, ży cie
nam sta wia ró żne go ro dza ju wy ma ga nia. Je że li bra ku je wła snych
słów, war to po słu żyć się cy ta tem „ży cia w wol no ści wart jest tyl ko
ten, kto zwykł ją zdo by wać z dnia na dzień”. I coś ta kie go jest. Ka -
żde go dnia, kie dy się bu dzę i nie spo dzie wa nie zza wę gła przy cho -
dzi do mnie pod ję cie de cy zji i ku si ró żny mi bły skot ka mi, ta ki mi
post ko lo nial ny mi, a przed mo imi ocza mi sie dzą wła ści cie le ko lo nii
i mó wią, że  prze cież to jest ta kie pro ste, nie masz du że go wy bo ru i
wszy scy bę dą za do wo le ni. Wszy scy po za mną i to jest pro blem, bo
nie wiem, czy mógł bym so bie spoj rzeć za ja kiś czas w twarz. Wy da -
je mi się, że cza sy nie są zbyt sprzy ja ją ce pew nym po sta wom pro -
stym, uwa żam, że w tej chwi li hoł du je się pew nym ce chom, pew -
nym za cho wa niom, któ re są bar dziej na gra dza ne. Gdy ob ser wu ję
ży cie pu blicz ne, wi dzę ja kieś ta kie gre mial ne po zby wa nie się twa -
rzy. Czy lu dzie nie zda ją so bie spra wy, my ślą, że te go nie wi dać? Że
mo żna tak cze muś wprost za prze czyć, po pro stu skła mać. To nie
jest mi łe, co po wiem, ale ja mam wra że nie, że ten czło wiek twarz
stra cił, prze sta je być cia łem, czymś na ma cal nym, czymś fi zycz -
nym, jest ta ki nie przy jem ny w do ty ku, jest ta ką ja kąś ga la ret ką.
Ta kie jest mo je zda nie na te mat poj mo wa nia po ję cia kom pro mi su
i tych po ra żek, któ re ten kom pro mis czy te kom pro mi sy ze so bą
nio są. 

Dys ku sja

Andrzej Ciepiela
Ka żdy z nas pod cho dzi do te go te ma tu z in nej stro ny i je stem

bar dzo szczę śli wy, że mo głem Pań stwa po słu chać i usły szeć Pań -
stwa wy po wie dzi, na świe tla ją ce po ru sza ny pro blem z ró żnych
stron. Czy mam coś do do da nia? Wszy scy sta je my w ob li czu po dej -
mo wa nia trud nych de cy zji i wszy scy mu si my za wie rać kom pro mi -
sy, ale za ja ką ce nę. Po dzie lę się z Pań stwem pew nym do świad cze -
niem. Wie le lat te mu pra co wa łem w du żej za gra nicz nej kor po ra cji,
by łem za chwy co ny, to by ły no we cza sy i wiel ka szan sa ży cio wa dla
mnie, tak so bie to wów czas wy obra ża łem: uczci wa pra ca i do bre
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wy na gro dze nie, wszyst ko tak faj nie po ukła da ne. Do pie ro póź niej
oka za ło się, że to są me cha ni zmy kor po ra cji, ja te go nie zna łem, te -
go wte dy nikt nie znał w Pol sce. Me cha ni zmy kor po ra cji są strasz -
ne, ob ser wo wa łem je, pra cu jąc tam 10 lat. By łem wy so kie go szcze -
bla me na dże rem, nie mu sia łem się więc na szczę ście wspi nać po
dra bi nie ka rie ry, bo bę dąc spe cja li stą, by łem od ra zu w pew nym
sen sie usta wio ny, mo głem na to miast ob ser wo wać to ca łe ba gno,
któ re wo kół mnie się ko tło wa ło. Na po cząt ku to by ła gru pa pra wie
że hip pi sów: ko chaj my się i rób my faj ną pra cę i jest su per. Pra co -
wa li śmy z Ame ry ka na mi, wy da wa li się świet ny mi ludź mi, roz pie -
rał nas en tu zjazm. Póź niej oka za ło się, że Ame ry ka nie są faj ni tyl -
ko z po zo ru, a tak na praw dę pod cho dzą do nas bar dzo pro fe sjo nal -
nie, roz gry wa ją nas tak, jak chcą. Stop nio wo z lu dzi za czę ły wy cho -
dzić sa me naj gor sze ce chy. Ja to ob ser wo wa łem, by łem te go świad -
kiem, cza sa mi bez wied nie w tym uczest ni czy łem. Nie wi dzia łem
spo so bu, aby się z te go wy do stać. Mo je kło po ty za czę ły wpływać na
sto sun ki w mo jej ro dzi nie. Kie dy roz ma wiam z na sza cór ką, już te -
raz do ro słą, ona mó wi, że pa mię ta ten okres wcze sne go dzie ciń stwa
ja ko czas to tal nej kłót ni w do mu. Te raz wiem, że wte dy prze kro -
czy łem gra ni cę kom pro mi su, ale nie zda wa łem so bie z te go spra wy.
Ucie kłem z pra cy i za czą łem od no wa ży cie za wo do we. Do pie ro po
cza sie uświa do mi łem so bie, że po wi nie nem już w pierw szym mo -
men cie, kie dy kom pro mis był nie zgod ny z mo im su mie niem, po -
wie dzieć wy raź nie „nie”. A ja wa ha łem się, bo tak jak Pan pro fe sor
za uwa żył, by ła trze cia stro na, trze ci uczest nik te go pro ce su – mo ja
ro dzi na. By ła ro dzi na, by ła chęć jej utrzy ma nia i to by ło dla mnie
naj wa żniej sze, więc sze dłem na kom pro mis, ale by ła ja kaś gra ni ca.
Z per spek ty wy cza su uwa żam, że był to mo ment, kie dy po wi nie -
nem rzu cić pa pie ry na stół, jed ne go czy dru gie go fa ce ta strze lić w
ryj, za mknąć te mat i ko niec. Dzi siaj, z tym do świad cze niem, ja kie
mam, już tak bym zro bił, ale te go trze ba się uczyć.

To, co pa no wie po wie dzie li, uświa do mi ło chy ba nam wszyst -
kim, jak je ste śmy bar dzo za gu bie ni, że to jest bar dzo trud ne zja wi -
sko i je ste śmy ca ły czas je go przed mio tem i uczest ni kiem. Co dzien -
ne de cy zje i ca ły czas wal ka z kom pro mi sem. Gdy by śmy po pa trzy li
na to zja wi sko od stro ny ma te ma tycz nej, to jest to zja wi sko z du żą
ilo ścią war to ści po cząt ko wych i z wiel ka trud no ścią opi sa nia go.
Nie ma me cha ni zmów. Gdy by ten me cha nizm był, to już daw no by
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zo stał opi sa ny. To nie jest opi sa ne, czy li je ste śmy bez rad ni. Uwa -
żam na to miast, że  ta roz mo wa speł ni ła bar dzo wa żną ro lę. Uświa -
da mia nam ona na szą bez rad ność, ale z dru giej stro ny wska za ła na
za sa dy, któ rych mu si my się trzy mać. Ten ko ściec, ten szkie let, na
któ rym mu si my się oprzeć, jest nie zmier nie wa żny. I ta ki jest dla
mnie wnio sek z Pa nów wy po wie dzi. 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Chcę się po dzie lić z Pań stwem jed nym do świad cze niem do ty -

czą cym war to ści kom pro mi su. Wy da je mi się, że nie sły cha nie wa -
żny jest kom pro mis w wy cho wa niu, szcze gól nie do ra sta ją cych
dzie ci. One do ma ga ją się od nas wie lu po zwo leń do ty czą cych
różnych spraw. Mo im zda niem, do bre wy cho wa nie dzie ci wy ma ga
od nas, aby ka żdą z tych spraw roz pa trzeć i wy słu chać ra cji dzie ci i
ge ne ral nie być na „tak”. Ale rów no cze śnie przy proś bach, pro po zy -
cjach, któ re nio są ja kieś za gro że nie dla dziec ka, fi zycz ne al bo mo -
ral ne, trze ba umieć po wie dzieć „nie” i te go kon se kwent nie się trzy -
mać. Przez dwa la ta opie ko wa li śmy się na szą do ra sta ją cą wnucz ką,
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An drzej Cie pie la (z mi kro fo nem)
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w wie ku 16-17 lat – mó wi się, że to naj trud niej szy okres. A mi mo
te go w cią gu tych dwóch lat by ło na praw dę ma ło ta kich „po my -
słów”, na któ re zde cy do wa nie mó wi li śmy „nie”. Wszyst kie te na sze
de cy zje by ły uza sad nia ne, nie bu dzi ły więc emo cji. Kie dyś do tar ło
do mnie zda nie na szej wnucz ki, któ rej ko le żan ka skła nia ła ją, aby
uzy ska ła u mnie ze zwo le nie na ja kiś „po mysł”. Na sza wnucz ka po -
dob no po wie dzia ła: „Do bab ci z tym nie pój dę, bo na ten te mat nie
ma z nią roz mo wy”. Czy li bar dzo wa żne jest, że by dzie ci/mło dzież
zna ły nie prze kra czal ne gra ni ce. 

An drzej Do wgiał ło
To co po wiem, jest bar dzo pro wo ka cyj ne. W 1939 ro ku by li lu -

dzie, któ rzy twier dzi li, wbrew ca łe mu spo łe czeń stwu, że Niem com
na le ży się pod po rząd ko wać, gdyż nie ma sen su z ni mi wal czyć, bo
z te go nic do bre go nie wyj dzie. Po tem ta ką sa mą opi nię sły sza ło się
o  Po wsta niu War szaw skim. Co fa jąc się jesz cze bar dziej, zo ba czy -
my, że by li też i ta cy, co mó wi li, że po sta wa Kró la Sta ni sła wa Au -
gu sta, ostat nie go pol skie go kró la, któ ra by ła do syć słu żal cza wo bec
Ro sji, by ła jed nak po sta wą w tam tych cza sach ra cjo nal ną. Ten dy -
le mat sta le się prze wi ja. Na przy kład Cze si, któ rzy nie sta wia li się
Niem com i wy szli na tym zna ko mi cie. In na spra wa, że po ci chu
pia sek wsy py wa li do bomb i nie miec kie bom by le cia ły i ro bi ły
znisz cze nia nie więk sze, niż jak cię żki przed miot spad nie ko muś
na dach. Po dob nie Wę grzy, któ rzy ca łą woj nę mie li nie wiel ki
udział mi li tar ny na fron cie wschod nim, ale za to mie li otwar te uni -
wer sy te ty i roz wój kul tu ral ny przez ca łą woj nę. To, co mó wię, jest
bar dzo pro wo ka cyj ne i pro szę o gło sy prze ciw ne. Gdzie jest gra ni -
ca kom pro mi su, jak da le ko mo żna iść na kom pro mis z na jeźdź cą i
jak da le ce mo żna ry zy ko wać to tal nym znisz cze niem War sza wy i
resz ty kra ju. 

Krzysz tof Ha man
To jest in te re su ją ce za gad nie nie. Mnie się wy da je, że tu taj trud -

no w ogó le mó wić o kwe stiach kom pro mi su, bo to jest kwe stia wy -
bo ru stra te gii, któ ra stra te gia by ła do bra lub niedo bra w dłu ższej
per spek ty wie cza su. Oczy wi ście w 1939 ro ku mo gło się ró żnie wy -
da wać lu dziom. Je den z hi sto ry ków (o ile się nie my lę, prof. Wie -
czor kie wicz, już nie ży ją cy do ostat niej chwi li twier dził, że to był
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błąd, że Po la cy nie po szli z Niem ca mi na Zwią zek Ra dziec ki. Kie dy
uświa do mi my so bie, ja kie by ły by te go kon se kwen cje, to się zim no
ro bi; nie mie li śmy żad nych szans tej woj ny wy grać, wy star czy zo ba -
czyć, ja kie by ło to te ry to rium, ja kie by ły re zer wy po tam tej stro nie.
Tej woj ny nie mo żna by ło wy grać ina czej, jak roz sa dza jąc ZSRR od
we wnątrz. Niem cy zaś ro bi li wszyst ko, że by do te go nie do szło. Na -
sza sy tu acja po woj nie prze gra nej przez Niem ców (w so ju szu z na -
mi) by ła by znacz nie gor sza niż sy tu acja Cze chów czy na wet Wę -
grów. Te go ro dza ju pro po zy cja by ła po pro stu z punk tu wi dze nia
stra te gii ab sur dal na. Tu taj trud no mó wić o kwe stii kom pro mi su czy
bra ku kom pro mi su, bo w tym miej scu jej spe cjal nie nie wi dzę. 

Krzysz tof Ha man

W przy pad ku Po wsta nia War szaw skie go sy tu acja by ła in na, to
by ła sy tu acja bez do bre go wyj ścia. Do bre go wyj ścia tu taj zna leźć
nie mo żna by ło. Są ta kie sy tu acje, gdzie do bre go wyj ścia nie ma, a
de cy zja wy bo ru do ty czy mniej sze go lub więk sze go zła, więk sze go
lub mniej sze go roz sąd ku przy roz po zna niu da nej sy tu acji. W przy -
pad ku Po wsta nia z ró żnych złych wyjść wy bra no chy ba naj gor sze.
Ale też nie wi dzę tu taj miej sca na wie le kom pro mi sów. Już ra czej w
przy kła dach z cza sów przed ro zbio ro wych, gdzie by ła kwe stia sta -
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wiać się czy się nie sta wiać, ale za sła bo znam hi sto rię i uwa run ko -
wa nia hi sto rycz ne z te go okre su, by za bie rać głos w tej spra wie. 

Je rzy Ki jow ski
W od po wie dzi na Pa na py ta nie chcia łem po wie dzieć, że prze -

ciw sta wie nie bez kom pro mi so wych Po la ków kom pro mi so wym
Cze chom jest o ty le nie zbyt praw dzi we, że Cze si wła śnie przez dwa
wie ki by li naj bar dziej bez kom pro mi so wym na ro dem w Eu ro pie,
po cząw szy od pierw szej de fe ne stra cji w ro ku 1408 czy w 1409. By li
nie zwy kle bez kom pro mi so wi, tak że pod Bia łą Gó rą po nie śli ta ką
klę skę, że pra wie prze sta li ist nieć. To był wła śnie wy bór tej stra te -
gii ab so lut nie bez kom pro mi so wej. Do pie ro po tem po wo lut ku w
XIX wie ku ja koś się od bu do wy wa li.

Jerzy Kijowski

Te raz je śli cho dzi o te ostat nie kwe stie hi sto rii Pol ski, to zga -
dzam się, że wy bór któ re go do ko na li śmy w 1939 ro ku, był naj mą -
drzej szy z mo żli wych. Je że li cho dzi o Po wsta nie War szaw skie, to
je stem czło wie kiem wy cho wa nym w ab so lut nym kul cie Po wsta nia.
Gdy mi ktoś mó wi, że Po wsta nie by ło za po mnia ne,  a do pie ro te raz
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od nie daw na przy po mnia ne, to ja mu się śmie ję w oczy, bo po cząw -
szy od 1957 ro ku z mo ją dru ży ną har cer ską nie omal co mie siąc by -
łem na Po wąz kach i czy ści łem gro by. W ro ku 1967 har cer ski hu -
fiec na Mo ko to wie przy jął mia no huf ca Sza rych Sze re gów i dla
mnie ci lu dzie, ci chłop cy, te łącz nicz ki to by li ab so lut nie świę ci.
Chcia łem też po wie dzieć, że jak  bez na mięt nie się pa trzy, to wi dać,
że wy bór stra te gii wy bu chu Po wsta nia, mo im zda niem, był naj gor -
szy z mo żli wych. Pro wa dzi ło to do ogrom nych strat – te ra ny do -
pie ro te raz się za bliź nia ją. 

Ks. Adam Zel ga
Po wsta nie by ło strasz ne i je stem prze ko na ny, że o to, ja ki mia -

ło sens, bę dzie my spie rać się do koń ca cza sów. O wszyst kich po -
wsta niach mó wi ło się, że by ły bez sen su. Z punk tu wi dze nia mi li -
tar ne go wy da je się, że tak. Z punk tu wi dze nia wma ni pu lo wa nia
Pol ski w de ter mi na cję pew nych wy bo rów wy da je się – rów nież tak.
Ale z punk tu wi dze nia na fakt, kim je ste śmy, ja ka jest na sza świa -
do mość, ja ka na sza du ma, god ność, to już spra wa nie jest ta ka pro -
sta. W tym wy da je się tkwi od po wiedź na sens po wstań.

Ks. Adam Zelga i Andrzej Filipiak  
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Zbigniew Jezierski
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Zbi gniew Je zier ski
Cho dzi o kom pro mis w sztu ce, o któ rej mó wił pan An drzej Ma -

sta lerz. Na jak wiel ki kom pro mis mu siał pójść ar ty sta rzeź biarz po -
mni ka w Osso wie, któ ry czer wo no ar mi stów sym bo li zu je krzy żem
pra wo sław nym. Ar mii Czer wo nej, któ rą wi dy wa łem przez kil ka -
dzie siąt lat, ni gdy nie wi dzia łem z pra wo sław nym krzy żem i nie
sły sza łem, aby tak by ło w 1920 ro ku. Jak czy ta się ar gu men ta cję
pro fe so ra Ku ner ta, to z jed nej stro ny na su wa się wąt pli wość co do
je go wie dzy hi sto rycz nej, a z dru giej co do nie prze kra czal nych gra -
nic kom pro mi su. Po roz mo wie pro fe so ra Ku ner ta z miej sco wą lud -
no ścią ar ty sta rzeź biarz (Ma rek Mo de rau)  zo stał przy pusz czal nie
zmu szo ny do na stęp ne go kom pro mi su – za stą pie nia ba gne tów na
po mni ku zni cza mi. Sa mym fak tem na to miast je stem zbul wer so wa -
ny, że to się sta ło w ta kiej for mie, w ta ki spo sób, w ta kim okre sie
(po mnik żoł nie rzy Ar mii Czer wo nej w Osso wie, któ rzy zgi nę li w
1920 ro ku, któ ry miał być od sło nię ty 15 sierp nia 2010 r. dop. red.).

Ks. Adam Zel ga
Na sza dys ku sja na te mat kom pro mi su po ka zu je, że nie tra ci my

gre mial nie twa rzy oraz że jesz cze są lu dzie, któ rzy wie dzą, jak by ło
na praw dę. Je że li sta wia my po mnik w Osso wie żoł nie rzom Ar mii
Czer wo nej, któ ra szła na War sza wę, to dla cze go Ro sja nie nie sta -
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wia ją po mni ka Żół kiew skie mu? Prze ciw nie – uwa ża ją za swój
dzień na ro do wy rocz ni cę wy pę dze nia Po la ków z Krem la. Dla cze -
go wzno si my po mnik z krzy żem pra wo sław nym,  wbrew po glą dom
tych lu dzi –  to dla mnie nie by wa ła hi sto ria. 

An drzej Ma sta lerz
To jest ta kie mie sza nie po glą dów, mie sza nie po rząd ków, po -

nie waż sta ra no się nam wmó wić, mnie czy też nam, na sze mu spo -
łe czeń stwu, że my nie sza nu je my zmar łych. Czu łem się tak, jak -
bym do stał w twarz, po nie waż po za in cy den tal ny mi spra wa mi nie
przy po mi nam so bie, że by na gro bach żoł nie rzy ra dziec kich od by -
wa ło się bez czesz cze nie po mni ków. By ły in cy den ty, to praw da, ale
w ja kim stop niu i na ja ka ska lę. Od ja kie goś cza su je żdżę w Biesz -
cza dy, gdzie bar dzo dba się o gro by z okre su I woj ny świa to wej.
Ta kże w ma łej wsi, któ rą od wie dzam, jest zbio ro wa mo gi ła. Ja nie
wiem, kto tam le ży, ale w żad nym ra zie nie prze szka dza mi tam
pójść 1 li sto pa da i za pa lić świecz kę. Czy li wma wia nie nam, że nie
je ste śmy w sta nie usza no wać zmar łych, jest dla mnie ob raź li we. 

Krzysz tof Ha man
Prze pra szam bar dzo, ale po zwo lę so bie w te spra wie mieć zda nie

od mien ne niż moi przed mów cy. Ale je śli mo żna za pro po no wać, to
mo że jed nak nie kon ty nu uj my te go te ma tu, bo w koń cu na szym
dzi siej szym te ma tem jest gra ni ca kom pro mi su. Jak bę dzie my wpro -
wa dzać te go ro dza ju dy gre sje, to zaj dzie my nie wia do mo do kąd. 

Od lewej: Krzysztof Haman, Jerzy Kijowski i Andrzej Mastalerz
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An drzej Fi li piak
Co do kom pro mi su w sztu ce, to mam ta kie wra że nie, że w tej

dzie dzi nie wra ca my w pa ra dok sal ny spo sób do cza sów so cre ali -
zmu, po nie waż obec nie czę sto po stu la tem bez kom pro mi so wo ści w
sztu ce bro ni się pro jek tów o prze sła niu skraj nie ide olo gicz nym, a
ja ka kol wiek kry ty ka te go prze sła nia jest od bie ra na ja ko atak na tę
bez kom pro mi so wość ar ty sty.  Przy kła dem mo gą być in sta la cje pa -
ni Nie znal skiej. Jest to kon kret ny pro jekt ja kiejś ide olo gii an ty re -
li gij nej. Ja ka kol wiek kry ty ka te go pro jek tu  jest od bie ra na przez
śro do wi ska ar ty stycz ne, a w ka żdym ra zie przez je go znacz ną część,
ja ko atak na tę nie za le żność, bez kom pro mi so wość ar ty sty, bez któ -
rej sztu ka nie jest mo żli wa. To jest pa ra doks, bo tak jak kie dyś so -
cre alizm, któ ry był pro jek tem ide olo gicz nym, tak sa mo pa ra dok -
sal nie w imię war to ści li be ral nych, prze ciw staw nych wo bec sta re -
go sys te mu, dzi siej sza sztu ka jest co raz czę ściej sztu ką o prze sła niu
ide olo gicz nym. Mo że w Pol sce te go tak do koń ca nie wi dać, na to -
miast w Sta nach Zjed no czo nych, a je stem z wy kształ ce nia ame ry -
ka ni stą, to za an ga żo wa nie wręcz fa na tycz nie po li tycz ne, ide owe ar -
ty stów i two rze nie sztu ki cał ko wi cie zi de olo gi zo wa nej, wręcz re wo -
lu cyj nej w swo im prze sła niu jest bar dzo  po wszech ne. Ty le co
chciał bym po wie dzieć na te mat bez kom pro mi so wo ści w sztu ce.

Jesz cze chciał bym wró cić do kwe stii kor po ra cji. My ślę, że to
jest te mat dość cie ka wy dla  stu den tów. Wśród wie lu mo ich zna jo -
mych, ko le gów i ko le ża nek w mo im wie ku, osób, któ re pra cu ją w
ró żnych bra nżach (nie tyl ko mó wię tu taj o fi nan sach), rów no cze -
śnie osób w spo sób świa do my przy zna ją cych się do wia ry w Pa na
Bo ga, od ja kie goś cza su za uwa żam trend wy co fy wa nia się z kor po -
ra cji. Pa nu je opi nia, że w kor po ra cji nie da się funk cjo no wać ja ko
czło wiek su mie nia czy czło wiek uzna ją cy war to ści. Trend ten prze -
kła da się na za kła da nie wła snej dzia łal no ści go spo dar czej, wła sne -
go przed się bior stwa, ma łe go czy du że go. Ta wła sna dzia łal ność go -
spo dar cza nie jest oczy wi ście wol na od po kus prze kra cza nia gra nic
kom pro mi su, ale jest w niej pew na ste row ność i to, czy prze kra -
czam gra ni ce czy nie, za le ży od mo ich de cy zji, od mo je go su mie nia
i od mo jej wra żli wo ści etycz nej, a nie od na ci sków ze wnętrz nych
czy in sty tu cji, w któ rej pra cu ję. Smut ną rze czą jest to, że  trud no
jest iść we wła sną dzia łal ność go spo dar czą tuż po stu diach, na po -
cząt ku swo jej ka rie ry. Tę dro gę ogra ni cza ją ró żne ba rie ry: spo łecz -
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Andrzej Filipiak
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ne, eko no micz ne, a ta kże to wa rzy skie, pew ne go za ple cza i ka pi ta łu.
Wy da je się, że jest to dro ga sen sow na, do któ rej bym oso bi ście za -
chę cał,  z dru giej jed nak stro ny zda ję so bie spra wę, że dla mło dych
lu dzi to jest nie wąt pli wie du żo trud niej sze niż dla oso by w mo im
wie ku, czy li wie ku śred nim. 

Krzysz tof Ha man
Jesz cze jed no zda nie na te mat kom pro mi su w sztu ce. Sze reg

obiek tów sztu ki współ cze snej ma tę bar dzo pod sta wo wa wa dę, że
trud no się w nich do szu kać sztu ki. Nie ma jąc ty tu łu ar ty stycz ne go,
trud no osą dzić, czy jest to sztu ka. Po sa dze nie pa ni obie ra ją cej kar -
to fle trud no po trak to wać po wa żnie ja ko osią gnię cie ar ty stycz ne.
Nie ste ty te go ro dza ju przy kła dów ma my w sztu ce wię cej, bar dzo
trud no mó wić tu o efek tach ar ty stycz nych. Na przy kład pa ni Ka ta -
rzy na Ko zy ra po sta wi ła 4 wy pcha ne zwie rzę ta jed no na dru gim i
wszy scy się tym za chwy ca li. Co to jest za osią gnię cie ar ty stycz ne?
Na czym ma to po le gać, nie wiem, mo że je stem za sta ry, że by to do -
ce nić. Śp. Wi told Lu to sław ski ucho dził i wciąż ucho dzi za wiel kie -
go kom po zy to ra. Lu bię mu zy kę, ale je go mu zy ki aku rat nie. Sły -
sza łem o ko cie, któ ry bar dzo lu bi Mo zar ta, ale ucie kał z po ko ju, jak
za czy na no grać Lu to sław skie go. 
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Co jest sztu ką współ cze sną, a co nią nie jest? Być mo że to jest
kwe stia cza su, być mo że w daw nych cza sach też w sztu ce by ło wie -
lu je dy nie chwi lo wo sław nych ar ty stów, o któ rych nikt dziś nie pa -
mię ta. Tyl ko czas to zwe ry fi ko wał. Mo że za sto lat zo sta nie z sztu -
ki współ cze snej tyl ko kil ka po zy cji, któ re war te by ły prze trwa nia.

An drzej Ma sta lerz
Nie daw no się prze pro wa dza łem i gdy prze glą da łem rze czy, zo -

ba czy łem sta re zdję cie, któ re by ło w mie sięcz ni ku „Dia log”. Oka -
za ło się, że to był spek takl sprzed dzie się ciu lat. To do ku men tal ne
zdję cie po ka zu je ja kąś sta łość. Czas jest bez względ ny, we ry fi ku je
war to ści.

Dla nas jest przy kre, że je ste śmy zmu sze ni ob co wać z czymś
ta kim, co wma wia ją nam, że jest do bre i że jest mod ne, a tym cza -
sem to się szyb ko sta rze je i tak na praw dę nie nie sie ze so bą żad -
nych war to ści. My ślę so bie, że je że li je ste śmy w sta nie za pa mię tać
so bie ja kąś rzeź bę, któ ra by ła kil ka set lat te mu rzeź bio na, to zna -
czy, że ona tę pró bę cza su prze trwa ła. To zna czy, by ła zro bio na z
ja kie goś po wo du przez ko goś, kto miał umie jęt ność, ja kiej nie
miał prze cięt ny śmier tel nik, umie jęt ność, dzię ki któ rej po tra fił
zro bić coś ge nial ne go, w peł nym zna cze niu te go sło wa. To zna -
czy, że wziął ka wa łek me ta lu i mło tek i z te go ma te ria łu zro bił coś
nie zwy kłe go. Coś, co ży je do dzi siaj. I to prze trwa. Na to miast te -
go, o czym Pa no wie wcze śniej wspo mi na li, te go nie ste ty nikt nie
bę dzie pa mię tał, po nie waż nie wia do mo, po co to jest zro bio ne.
Nie mam zie lo ne go po ję cia, ale co do jed ne go nie mam żad nych
wąt pli wo ści: jest to kom plet nie bez war to ści. 

Je rzy  Ki jow ski
Przy ca łym mo im sza cun ku dla kom pro mi su, któ ry wy ra zi łem

w cza sie mo jej wy po wie dzi, ja ko pew nej bar dzo wiel kiej war to ści, to
w mo jej du szy sil nie współ gra Pa na wy po wiedź, że w sztu ce nie ma
kom pro mi su, al bo wiem sam upra wiam pew ną dzie dzi nę sztu ki,
któ ra się na zy wa fi zy ką teo re tycz ną. Rze czy wi ście, gdy by za li czać
te go ro dza ju ak tyw ność do któ rejś z dzie dzin, to pew nie naj bli żej
by ło by ją za kwa li fi ko wać do dzie dzi ny sztu ki. Dzie dzi na ba dań
pod sta wo wych, a za tem ta kich, któ re być mo że w przy szło ści, mo że
za sto lub dwie ście lat, do pro wa dzą do ja kiś spek ta ku lar nych osią -
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gnięć, któ re bę dą mia ły za sto so wa nia, na ra zie na le żą do dzie dzi ny
sztu ki. Po dob nie jak w przy pad ku te atru, dzia łal ność w tej dzie dzi -
nie też ob ro sła swo ją „so cjo lo gią”. Są mo dy, coś się le piej sprze da je,
są tren dy, a ta praw dzi wa na uka wy ma ga jed nak zu peł nej bez kom -
pro mi so wo ści. To, co jest mod ne dzi siaj, za dwa la ta mo że być zu -
peł nie za po mnia ne, a prze trwa tyl ko to, co jest stwo rzo ne bez kom -
pro mi su. Ale to tyl ko w tej dzie dzi nie na szej sztu ki. 

Jesz cze chcia łem po wie dzieć, że ja rów nież, po dob nie jak pro fe -
sor Ha man, ostat nio czę sto sta ję w sy tu acji ta kiej, któ ra być mo że
za chę ca ła by do kom pro mi su. Jest to kwe stia pi sa nia re cen zji, któ -
rych jest co raz wię cej. Przy znam szcze rze, że w tej dzie dzi nie je -
stem bez kom pro mi so wy, a do dat ko wo za chę ca mnie do tej bez -
kom pro mi so wo ści fakt, że co raz czę ściej oka zu je się, że mo ja ne ga -
tyw na re cen zja nie ma ne ga tyw nych skut ków dla te go de li kwen ta.
Naj czę ściej bo wiem je stem prze gło so wy wa ny. Jed nak więk szość re -
cen zen tów bie rze pod uwa gę to – że ja kżeż te mu tak mi łe mu czło -
wie ko wi nie dać ha bi li ta cji? Tak, nie za le żnie od mo jej ne ga tyw nej
re cen zji, włos mu z gło wy nie spad nie. 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Chcia ła bym na wią zać do te go, co Pa no wie pro fe so ro wie już

wcze śniej mó wi li. Re cen zo wa łam wie le prac ha bi li ta cyj nych i dok -
tor skich i mia łam do tych czas szczę ście, że mo głam za wsze na pi sać
po zy tyw ną opi nię. Uwa ża łam oczy wi ście, że są pra ce lep sze i gor -
sze, ale wszyst kie za słu gi wa ły na oce nę po zy tyw ną. Na to miast mia -
łam raz sy tu ację, któ ra wy ma ga ła de cy zji bar dzo trud nej. Mia no wi -
cie, by łam su per re cen zen tem pra cy na ty tuł pro fe so ra i wszy scy po -
przed ni cy, a by łam chy ba szó stym czy siód mym re cen zen tem,
przed sta wia li re cen zje o wy dźwię ku ne ga tyw nym, ale z po zy tyw -
nym wnio skiem koń co wym. Gdy po pro szo no mnie o re cen zję i za -
po zna łam się ze spra wą, to oka za ło się, że z punk tu wi dze nia nie -
nau ko we go spra wa by ła nie ty po wa. Czło wiek, któ ry ubie gał się o
pro fe su rę, uro dził się w obo zie kon cen tra cyj nym. Ró żne je go za -
cho wa nia i bra ki w ró żnych dzie dzi nach mo żna by ło tłu ma czyć
tym, że ma ja kieś ob cią że nia psy chicz ne. Z dru giej jed nak stro ny
to, co przed sta wiał ja ko do ro bek na pro fe su rę, ab so lut nie się nie
nada wa ło. No i te raz co wziąć pod uwa gę? Da łam ne ga tyw ną re cen -
zję, uwa ża jąc, że po zy tyw na skrzyw dzi nie ty le je go sa me go, co je -
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go przy szłych uczniów, a ta kże ko le gów, któ rzy prze sta ną wie rzyć
w rze tel ność oce ny. W tym wy pad ku uwa ża łam, że nie ma miej sca
na kom pro mis. 

Elżbie ta Pier ścio nek
Chcę prze czy tać dwa krót kie wier sze mo jej przy ja ciół ki Bar ba -

ry Sza frań skiej, z któ rą przy jaź nię się od szko ły li ce al nej, a któ ra
po tem koń czy ła fi zy kę na Uni wer sy te cie War szaw skim. Wier sze te
są, mo im zda niem, bli skie po ru sza ne mu te ma to wi.

Fi zy ka i me ta fi zy ka 
Ki lo gram pie rza wa ży ki lo oło wiu
Me tro wa mia ra z pa pie ru
jest lżej sza niż metr drew nia ny
(metr po zo sta je me trem
ki lo gram ki lo gra mem)

Chcia ła bym umieć za cza ro wać go dzi nę
Zwięk szyć jej ob ję tość i wa gę
że by czas po czuł się po ko na ny

Wia ra i na dzie ja
Przy pad ko we wstrzą sy
nie znisz czą
za mknię te go kształ tu po wierzch ni
zło żo nej z ele men tów
ide al nie do pa so wa nych

Nie wiel kie pęk nię cia
nie mu szą ujaw nić
ist nie nia we wnętrz nych
po kręt nych za uł ków
w któ rych zma ga nia in stynk tów
na da ją no wy kształt
do brym baj kom

Po co oce niać trwa łość kon struk cji
je śli chce się wie rzyć w jej do sko na łość
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ks. Adam Zel ga
Na koń cu po zwo lę so bie na krót ką kon klu zję. Świa dec twa Pa -

nów, a mo że i na sze my śle nie są za wie szo ne mię dzy tym, co na zy -
wa my sztu ką kom pro mi su (bar dzo wa żną, jak wy ni ka z Pa nów wy -
po wie dzi, że by ma łżeń stwo trwa ło pięć dzie siąt i wię cej lat), a z dru -
giej stro ny mię dzy Chry stu so wym „niech wa sza mo wa bę dzie tak –
tak, nie – nie”. Je śli miał bym za py tać o gra ni ce mię dzy ty mi dwo -
ma bie gu na mi, po wie dział bym, że jest to – po pro stu –  mi łość.
Cier pli wa, ła ska wa… 

Spi sał z na gra nia Łu kasz Pilch

Cd. dys ku sji uzy skany dro gą ko re spon den cyj ną

Mi chał Mie rze jew ski (Wro cław)
Trze ba wspo mnieć rów nież o lu dziach, któ rzy po szli na kom -

pro mis z „wła dzą lu do wą”. Ten te mat zo stał po mi nię ty za rów no
przez pa ne li stów, jak i dys ku tan tów. W prze szło ści wie lu z tych,
któ rzy wy po wia da li się prze ciw lu stra cji, oka zało się ty mi, któ rzy
sa mi by li umo cze ni w do no sze nie. 

Mnie jed nak szcze gól nie cho dzi o ta kich lu dzi, jak na przy kład
red. Mie czy sław Pszon z „Ty go dni ka Po wszech ne go”. Daw ny żoł -
nierz AK, gro żo no mu ka rą śmier ci, je śli nie zgo dzi się na współ -
pra cę. Ja go nie po tę piam, bo sam nie wiem, jak bym się za cho wał,
do te go osła bio ny wię zie niem i prze słu cha nia mi. Roz sąd ne wyj ście
zna lazł pan Jan Za moy ski, któ ry po wyj ściu z wię zie nia po wie dział
zna jo mym, że się zgo dził na współ pra cę i wo bec te go pro si, aby w
je go obec no ści nie mó wio no o rze czach ob cią ża ją cych. Po dob nie
za cho wał się je den zna jo my mi czło wiek w Le gni cy. To był chy ba
do pusz czal ny kom pro mis.

Na Uni wer sy te cie Wro cław skim i WSE pra co wał prof. Win -
cent Styś. Po scy sji z „wła dzą lu do wą” rzu cił swo ją ka te drę i po -
szedł do Pań stwo wych Go spo darstw Rol nych (PGR) pra co wać ja -
ko pra cow nik fi zycz ny. Po ja kimś cza sie „wła dza lu do wa” przy je -
cha ła do te go PGR z proś bą, by wró cił na uczel nię i nie ro bił de -
mon stra cji. 
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Prof. Ma rian Su ski, pre zes wro cław skie go Klu bu In te li gen cji
Ka to lic kiej, or ga ni zo wał po byt Pa pie ża w Pol sce. Zo stał we zwa ny
do KW we Wro cła wiu i tam tej szy funk cjo na riusz pod nie sio nym
gło sem wy da wał mu (sto ją ce mu) po le ce nia, co ma zro bić. Prof. M.
Su ski oświad czył na to, że na tych miast wra ca do KIK i roz wią zu je
Klub. Na to funk cjo na riusz po pro sił go o za ję cie miej sca, za py tał,
czy wy pi je ka wę i roz mo wa za czę ła się uprzej mie. Że by się tak za -
cho wać jak prof. M. Su ski czy prof. W. Styś,  trze ba być kimś o zde -
cy do wa nych po glą dach i cha rak te rze,  a nie „trzci ną chwie ją cą się
na wietrze”. Nie zga dzam się z pa nem An drze jem Do wgiał ło, że sy -
tu acje są „sza re”, a nie czar no -bia łe. 

87

Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:04  Page 87



Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:04  Page 88



Co dla mnie zna czy przy ka za nie 
„Nie cu dzo łóż”?
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Cy ta ty

JAN PA WEŁ II – Etycz na i an tro po lo gicz na treść przy ka za nia 
„Nie cu dzo łóż”. 23 kwietnia1980 (frag men ty)

Przy po mnij my sło wa z Ka za nia na Gó rze, do któ rych na wią zu -
je my w bie żą cym cią gu na szych śro do wych roz wa żań: „Sły sze li -
ście – mó wi Chry stus – że po wie dzia no: Nie cu dzo łóż. A ja po wia -
dam wam: Ka żdy, kto po żą dli wie pa trzy na ko bie tę, już się z nią cu -
dzo łó stwa do pu ścił w swo im ser cu” (Mt 5, 27-28).

Cu dzo łó stwo, do któ re go od no si się wprost i bez po śred nio przy -
ka za nie „nie cu dzo łóż”, ozna cza na ru sze nie tej jed no ści, przez któ -
rą mę żczy zna i ko bie ta tyl ko ja ko ma łżon ko wie mo gą „łą czyć się z
so bą tak ści śle, że sta ją się jed nym cia łem” we dle Rdz 2, 24. Cu dzo -
ło ży mę żczy zna, je śli łą czy się w ta ki spo sób z ko bie tą, któ ra nie jest
je go ma łżon ką, żo ną. Cu dzo ło ży też ko bie ta, je śli łą czy się w ta ki
spo sób z mę żczy zną, któ ry nie jest jej mę żem. Na le ży wno sić, że
owo „cu dzo łó stwo w ser cu”, któ re go do pusz cza się mę żczy zna, gdy
„po żą dli wie pa trzy na ko bie tę”, ozna cza ści śle okre ślo ny akt we -
wnętrz ny. Jest to po żą da nie skie ro wa ne w tym wy pad ku przez mę -
żczy znę w stro nę ko bie ty, któ ra nie jest je go żo ną, a zmie rza ją ce do
te go, aby złą czyć się z nią tak jak z wła sną żo ną, czy li – uży wa jąc raz
jesz cze słów Rdz 2, 24 – „tak ści śle, że sta ją się jed nym cia łem”. Po -
żą da nie ta kie ja ko akt we wnętrz ny wy zwa la się po przez zmysł wzro -
ku, przy cho dzi wraz z pa trze niem.

JAN PA WEŁ II – Chry stus od wo łu je się do czło wie ka we wnętrz ne go.
16.IV.1980 (frag ment)

De ka log, oprócz przy ka za nia „nie cu dzo łóż”, zna rów nież przy -
ka za nie „nie po żą daj żo ny bliź nie go” (por. Wj 20,17; Pwt 5,21).
Chry stus w swej wy po wie dzi z Ka za nia na Gó rze po nie kąd łą czy
jed no z dru gim: „Ka żdy, kto po żą dli wie pa trzy na ko bie tę, już się w
swo im ser cu do pu ścił z nią cu dzo łó stwa”. Nie ty le jed nak cho dzi o
roz ró żnie nie za kre su tych dwu przy ka zań De ka lo gu, ile o uka za nie
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wy mia ru we wnętrz ne go dzia ła nia, do któ re go od no szą się rów nież
sło wa „nie cu dzo łóż”. Dzia ła nie to ma swą wi dzial ną po stać „uczyn -
ku cia ła”, uczyn ku, w któ rym uczest ni czą mę żczy zna i ko bie ta
wbrew pra wu ma łżeń skiej wy łącz no ści.

KS. MA REK DZIE WIEC KI – Czy stość to świa do mość, że w mi ło ści ko bie ty
i mę żczy zny obec na jest mi łość Bo ga (frag ment)

„Bło go sła wie ni czy ste go ser ca, al bo wiem oni Bo ga oglą dać bę -
dą!” (Mt 5, 8). Za mysł Bo ga jest ta ki, by mę żczy znę i ko bie tę łą czy -
ła mi łość, któ ra jest mą dra i wier na, a nie po pęd, któ ry jest śle py i
prze mi ja ją cy. Mi łość to nie gra sek su al na, ani nie tech ni ki współ ży -
cia. Tyl ko współ ży cie ma łżon ków mo że być czy ste, gdyż tyl ko ma -
łżon ko wie przy się ga ją so bie naj więk szą mi łość, ja ka mo że po łą czyć
mę żczy znę i ko bie tę i ja ka pro wa dzi do naj więk szej bli sko ści – do
by cia ze so bą na za wsze ra zem we wszyst kim, do bli sko ści sek su al -
nej włącz nie. Ma łżon ków łą czy Bóg po przez sa kra ment wiel ki (por.
Ef. 5, 32), w któ rym mi łość i ma łżeń stwo ma ab so lut ne pierw szeń -
stwo przed sek su al no ścią. Ma ry ja i Jó zef sta li się wzo rem dla wszyst -
kich ma łżon ków we wszyst kich epo kach, gdyż po twier dzi li, że bli -
skość w mi ło ści prze wy ższa ka żdą in ną for mę bli sko ści (por. Jan Pa -
weł II, List do Ro dzin, 20).  

Cno ta czy sto ści nie ozna cza sto so wa nia re pre sji wo bec sa me go
sie bie. Jest na to miast prze ja wem cno ty umiar ko wa nia oraz po twier -
dze niem zdol no ści do pa no wa nia nad so bą. Czło wiek  czy sty jest pa -
nem sa me go sie bie i wła sne go cia ła. Dzię ki czy sto ści czło wiek za -
cho wu je przej rzy stość w kon tak tach z oso ba mi dru giej płci oraz
chro ni sa me go sie bie przed na iw no ścią, sła bo ścią, uza le żnie nia mi i
grze chem. Czy stość jest „ener gią du cho wą, któ ra po tra fi bro nić mi -
ło ści przed nie bez pie czeń stwa mi ze stro ny ego izmu i agre syw no ści
oraz po tra fi kie ro wać ją ku peł ne mu urze czy wist nie niu” (Fa mi lia ris
con sor tio, 21). „Czy stość ozna cza osią gnię tą in te gra cję płcio wo ści w
oso bie, a w kon se kwen cji we wnętrz ną jed ność czło wie ka w je go by -
cie cie le snym i du cho wym” (KKK, 2337). Czy stość jest cno tą, któ -
rej osią gnię cie nie jest mo żli we bez czuj no ści, dys cy pli ny i wy sił ku,
a ta kże bez umie jęt no ści wy rze cze nia, ofia ry, ocze ki wa nia. 
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KON WER SA TO RIUM XLIII 
(18 grudnia 2010)

Co dla mnie zna czy przy ka za nie »Nie cu dzo łóż«?

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii pw. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go), Syl we ster La skow ski (dok tor na uk tech nicz nych,
mu zyk), Mag da le na Ko rze kwa (stu dent ka pra wa i psy cho lo gii w
Ko le gium MISH na UW, przez pięć lat współ pro wa dzi ła pro gram
„Ziar no”, au tor ka licz nych ksią żek i ar ty ku łów, Pre zes Aka de mic -
kie go Sto wa rzy sze nia Ka to lic kie go „So li Deo” na UW).

Pa ne li ści: ks. Adam Zel ga, Mag da le na Ko rze kwa 
i Syl we ster La skow ski

Ks. Adam Zel ga
Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Bo że go Na ro dze nia skła dam

pań stwu naj ser decz niej sze ży cze nia. Ży czę Pań stwu z ca łe go ser ca,
aby ta fe no me nal na, fan ta stycz na i zdu mie wa ją ca mi łość Bo ga po -
ka za na w Dziec ku Be tle jem skim, któ re pra gnie być przy tu lo ne do
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ser ca i nie sio ne na rę kach, aby ta zu peł nie nie po ję ta bli skość Bo ga
nio sła was przez śnie ży ce, mro zy, bu rze i in ne po li tycz no -at mos fe -
rycz ne zja wi ska w na szej Oj czyź nie.

Cie szę się, że bę dzie mi to wa rzy szyć pa ra mło dzie ży, pięk ny mę -
żczy zna i pięk na ko bie ta, któ rzy bę dą mó wić o war to ściach szó ste go
przy ka za nia.  Ser decz nie wi tam i za pra szam na miej sce ho no ro we pa -
nią Mag dę Ko rze kwę. Jest Pa ni  stu dent ką, nie dość że pra wa, to jesz -
cze psy cho lo gii, nie dość że wiel kiej uczel ni – Uni wer sy te tu War -
szaw skie go, to jesz cze na stu diach in dy wi du al nych. Przez pięć lat
współ pro wa dzi ła Pa ni pro gram „Ziar no”, a na do da tek jest Pa ni au -
tor ką licz nych ksią żek i ar ty ku łów. Ma ło te go, jest jesz cze Pa ni pre ze -
sem; ma my w swo im skła dzie rek to ra, pro bosz cza, ka no ni ka, sio stry
za kon ne i pre ze sa – pre ze sa Aka de mic kie go Sto wa rzy sze nia Ka to lic -
kie go „So li Deo” na Uni wer sy te cie War szaw skim. Wi ta my ca łe „So li
Deo” w Pa ni oso bie.

W cza sie sta nu wo jen ne go, gdy nio słem fla gę Pol ski z na pi sem
„So li Deo”, bar dzo po dob ną do fla gi so li dar no ścio wej, by łem bar -
dzo szczę śli wy. Mi li cjan ci mie rzy li mnie wro gim wzro kiem, pew -
nie my śląc, że to na pis so li dar no ścio wy, a ja uśmie cha łem się do
nich i ma cha łem fla gą z na pi sem „So li Deo” (sa me mu Bo gu).

Ser decz nie wi tam i za pra szam do pa ne lu Pa na Syl we stra La -
skow skie go. Jest Pan dok to rem i to dok to rem na uk tech nicz nych,
co dla mnie hu ma ni sty jest nie po ję te, a na do da tek jest Pan mu zy -
kiem.

Te mat na sze go dzi siej sze go spo tka nia:  „Co dla mnie zna czy
przy ka za nie »Nie cu dzo łóż«?” jest dla ka żde go z nas nie sły cha ną
pro po zy cja Pa na Bo ga, któ rą mo żna stre ścić bar dzo pro sto sło wa mi
pio sen ki re li gij nej: „mi łość je dy na jest…”, któ rej pięk no od da je
„Pieśń nad pie śnia mi” uzu peł nio na przez Hymn Świę te go Paw ła. 

Mag da le na Ko rze kwa
Bar dzo dzię ku ję Księ dzu za przed sta wie nie mnie, a Pa ni Rek tor

za za pro sze nie mnie do udzia łu w dzi siej szym Kon wer sa to rium. Po
raz pierw szy w ży ciu je stem w ro li oso by, któ ra ma mó wić o swo im
do świad cze niu prze ży wa nia szó ste go przy ka za nia. Ser decz nie za -
chę cam do za po zna wa nia się z dzia łal no ścią wspo mnia ne go przez
księ dza Ada ma Zel gę Aka de mic kie go Sto wa rzy sze nia Ka to lic kie go
„So li Deo”, nie tyl ko na Uni wer sy te cie War szaw skim, gdzie stu diu -
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ję, ale też na in nych uczel niach War sza wy. Sto wa rzy sze nie or ga ni -
zu je m.in. otwar te spo tka nia na te ma ty zwią za ne z wia rą, do ra sta -
niem do mi ło ści oraz z za gad nie nia mi spo łecz ny mi. 

Na po cząt ku od dam głos mo je mu współ pre le gen to wi – pa nu
Syl we sto wi La skow ski mu. Nie ukry wam, że jest on czło wie kiem,
któ ry jest dla mnie in spi ra cją przez swo ją wszech stron ność i pro fe -
sjo na lizm.

Syl we ster La skow ski 
Je stem in ży nie rem te le ko mu ni ka cji. Obec nie pra cu ję w In sty -

tu cie Łącz no ści ja ko kie row nik Ośrod ka Szko le nia. Je stem też mu -
zy kiem – gi ta rzy stą. Mam też wła sną fir mę; or ga ni zu je my ró żne
im pre zy i pro wa dzi my je ja ko wo dzi re je oraz za pew nia my opra wę
mu zycz ną. Je stem żo na ty, mam żo nę Mag dę i dwój kę dzie ci – Mał -
go się i Ku bę. 

Mag da le na Ko rze kwa
Ko rzy sta jąc z oka zji, chcia ła bym ser decz nie po zdro wić tych

wszyst kich, któ rzy oglą da li i oglą da ją pro gram „Ziar no”, w któ rym
wy stę po wa łam w la tach 2000-2005. 

Py ta nie dzi siej sze go kon wer sa to rium brzmi „Co dla mnie zna -
czy przy ka za nie »Nie cu dzo łóż«?” Syl we ster jest mę żem i oj cem, ja
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zaś mam obec nie do pie ro ma rze nia o ma łżeń stwie i ro dzi nie. Cho -
ciaż je stem prze ko na na, że to jest mo je po wo ła nie, to nie mam żad -
nej pew no ści, czy je zre ali zu ję, gdyż za war cie ma łżeń stwa za le ży od
spo tka nia ta kich dwóch osób, któ re po ko cha ją sie bie w spo sób nie -
odwo łal ny. Jed no cze śnie mam od wa gę ma rzyć o naj więk szej mo -
żli wej, za ska ku ją cej mi ło ści w ma łżeń stwie i w ro dzi nie. Dla te go
prze ży wa nie przy ka za nia „nie cu dzo łóż" i za cho wy wa nie czy sto ści
jest dla mnie pierw szym zna kiem wier no ści w ma łżeń stwie, o ja -
kim ma rzę. Pierw szą for mą zdra dy ma łżeń skiej jest wła śnie współ -
ży cie przed ślu bem. Naj bar dziej ma rzę o mi ło ści, któ ra wy ni ka z
wol no ści, czy li o tej je dy nej mi ło ści, któ ra jest praw dzi wa. Nie chcę
kie ro wać się mo im po pę dem i cia łem, za miast mi ło ścią. Do sko na -
le wiem, że je ste śmy oso ba mi, któ re ła two ogra ni cza ją swo ją wol -
ność, na to miast za cho wy wa nie czy sto ści, re spek to wa nie przy ka za -
nia „Nie cu dzo łóż" przed ma łżeń stwem, jest tym, co uła twia de cy -
zję na ma łżeń stwo z peł ną wol no ścią. Oso by, któ re nie re spek tu ją
te go przy ka za nia przed ma łżeń stwem, od bie ra ją so bie du żą część
wol no ści w de cy do wa niu się na to, z kim chcą się zwią zać, kie dy i
w ja ki spo sób. 

Chcia ła bym zwró cić uwa gę na aspekt we dług mnie szcze gól nie
wa żny dla dziew cząt i ko biet, cho ciaż nie tyl ko dla nich. Cho dzi o
to, że w sy tu acji, gdy oso ba, z któ rą wią że my się, co do któ rej ma my
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pla ny ma łżeń skie, oka zu je się nie doj rza ła, i prze ko nu je my się, że
nie jest do brym kan dy da tem/kan dy dat ką na mę ża czy żo nę, wów -
czas za cho wu jąc czy stość, ma my więk szą zdol ność do te go, aby się
roz stać z ta ką oso bą.

Chcę mieć peł ną wol ność w de cy do wa niu o tym, z kim zwią zać
się tak moc no, aż do ma łżeń stwa i za ło że nia ro dzi ny. Po wo łam się
na opi nie dwóch osób, któ re są dla mnie wiel ki mi au to ry te ta mi: na
Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go, pa tro na sto wa rzy sze nia „So li
Deo" i na Ja na Paw ła II. Oni obaj pod kre śla li, że war to po dej mo -
wać rze czy trud ne; dla rze czy wiel kich po trze ba wy rze czeń. To co
pięk ne, to co mą dre, ni gdy nie przy cho dzi ła two i bez opo ru i dla -
te go za cho wy wa nie czy sto ści mo że być cza sem trud ne, ale je stem
prze ko na na, że to się opła ca, że war to i że jest to pod sta wa do zbu -
do wa nia pięk nej, wol nej i szczę śli wej mi ło ści. Naj więk sze mo żli we
ma rze nia zwią za ne z po wo ła niem do ma łżeń stwa i ro dzi ny to są
ma rze nia o mi ło ści, któ ra jest mo ją au to no micz ną i mą drą de cy zją,
któ ra uwzględ nia wszyst kie wa żne czyn ni ki i aspek ty. Mi łość nie
ozna cza, że mo gę zwią zać się z kim kol wiek. Mam od wa gę sta wiać
sa mej so bie naj więk sze z mo żli wych wy ma gań, cho ciaż oczy wi ście
nie za wsze je stem w sta nie im spro stać. Pój ścia wy łącz nie opty mal -
ną dro gą ży cia uczy mnie Je zus i te go sta ram się prze strze gać w mo -
im ży ciu.

My ślę, że bę dzie my mie li mo żli wość po roz ma wia nia o pew -
nych mi tach i błęd nych prze ko na niach zwią za nych z sen sem przy -
ka za nia „Nie cu dzo łóż” i z czy sto ścią. 

Syl we ster La skow ski 
Opo wiem Pań stwu pew ną hi sto rię z cza su przed ślu bem. Obec -

nie mam 38 lat. W wie ku oko ło 15 lat wstą pi łem do ru chu „Świa tło
– Ży cie”, czy li do tzw. Oa zy. Wcze śniej by łem „jędr nym” chło pa -
kiem, ka pi ta nem dru ży ny spor to wej, lu bi łem bój ki przed blo kiem.
Gdy wstą pi łem do Oa zy, w któ rej by ło du żo wię cej dziew cząt niż
chło pa ków, dość szyb ko do tar ły do mnie dwa prze sła nia: pierw sze
– że Bóg jest do bry, że mnie ko cha, że ma na mnie swój plan i chce,
że bym był szczę śli wy i że by mi się w ży ciu uda ło. Nie za bie ra mi
ni cze go, co ma słu żyć mo je mu szczę ściu, je śli nie ma cze goś dla
mnie lep sze go. Z dru giej stro ny na tych miast pa da twar de „Nie cu -
dzo łóż”. Stąd pro ste py ta nie: „Sko ro Ty, Do bry Bo że, mó wisz, że
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seks jest do bry, że do bre jest to, że uczy ni łeś mnie mę żczy zną i do -
bre jest to, że po do ba ją mi się ko bie ty, to dla cze go za bra niasz mi
współ żyć przed ślu bem?” Al bo jesz cze da lej: „Czy przy pad kiem ów
za kaz nie jest wy my słem pa nów ubra nych na czar no, któ rym nie
wol no współ żyć i dla te go mi te go za bra nia ją?” Sta wiam więc pro -
ste py ta nie, dla cze go nie wol no mi współ żyć przed ślu bem? I co ta -

kie go do bre go zy skam al bo co mo gę
stra cić, je śli roz pocz nę to współ ży cie. 

Za czą łem po szu ki wać od po wie -
dzi na te py ta nia. Du żo my śla łem,
spo ro czy ta łem, roz ma wia łem z wie -
lo ma ludź mi, sta wia jąc im ulu bio ne
py ta nie  „dla cze go?”. Po pew nym
cza sie zna la złem dla sie bie oko ło 10
ar gu men tów, któ re prze ko na ły mnie
do te go, że war to cze kać. Póź niej na
po cząt ku stu diów na pi sa łem list do
swej młod szej sio stry, w któ rym opi -
sa łem jej te po wo dy. I tu dy gre sja:
stu dio wa łem w War sza wie, a miesz -
ka łem w Ostro łę ce.

Kie dyś po przy jeź dzie do do mu
na week end zo ba czy łem, jak mo ja
młod sza o 8 lat sio stra (ja mia łem
wte dy oko ło 20 lat) czy ta ga ze ty z ro -
dza ju „Girl”, czy „Bra vo”, a wie my,
co się pi sze w tych ga ze tach. Wi dzia -
łem, że się z ty mi tre ścia mi nie zga -
dzam, a po nie waż nie mia łem mo żli -
wo ści, że by z nią po roz ma wiać, na pi -

sa łem list, w któ rym opi sa łem, dla cze go war to cze kać do ślu bu ze
współ ży ciem sek su al nym. Na pi sa łem mniej wię cej tak:
– chciał bym, aby mo ja przy szła żo na by ła dzie wi cą;
– chciał bym dla niej się „dzie wi czym” za cho wać, aby noc po ślub na

by ła praw dzi wie cza sem speł nie nia tę sk no ty, a nie choć by naj -
uro dziw szym, ale ko lej nym ra zem;

– nie chciał bym za ra zić się żad ną cho ro bą prze no szo ną dro gą
płcio wą;

98

Sylwester Laskowski

Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:04  Page 98



99

– chciał bym mieć za ufa nie do swo jej żo ny, że mnie nie zdra dzi,
oraz by mnie rów nież da rzy ła ta kim za ufa niem, aby nie by ło cho -
rej za zdro ści, gdy bę dę miał kon takt z in ny mi  dziew czy na mi;

– chciał bym być pa nem swo je go cia ła, bym mógł spo koj nie przy tu -
lić swo ją do ra sta ją cą cór kę, a te raz sio strę czy też bli ską mi dziew -
czy nę, rów nież bym nie mu siał kie dyś spać w od dziel nym łó żku,
gdy współ ży cie z żo ną z ja kichś po wo dów bę dzie nie wska za ne;

– chciał bym, aby mat ką mo ich dzie ci by ła mo ja żo na, ina czej mó -
wiąc, nie chciał bym mieć dziec ka z nie swo ją żo ną, jak rów nież
nie chciał bym że nić się z dziew czy ną tyl ko dla te go, że jest ze mną
w cią ży; chciał bym żo nę so bie wy brać, a nie wy lo so wać; 

– chciał bym być bo ha te rem dla swo ich dzie ci, chciał bym móc kie -
dyś mó wić im szcze rze i uczci wie o swo ich mło dzień czych kon -
tak tach z dziew czy na mi;

– chciał bym rów nież, aby mo ja żo na sły sząc to, mo gła być dum na i
za do wo lo na ze mnie;

– chciał bym mieć przy ja ciół wśród dziew cząt, aby dziew czy ny się
mnie nie ba ły, że by mi ufa ły; chciał bym rów nież, aby moi kum -
ple mi ufa li, gdy bę dę się zbli żał do ich dziew czyn czy żon;

– a je śli się oże nię, to chcę pro wa dzić  ra do sne, cie płe, peł ne tro ski
i od da nia, pło mien ne  i bez nie po ko jów ży cie sek su al ne z wła sną
żo ną;

– je śli się ni gdy nie oże nię, to chcę, by mo ja wstrze mięź li wość sek -
su al na by ła wspar ciem i umoc nie niem dla mo ich ko le gów i mo -
je go bra ta, w sy tu acji gdy by kie dyś, gdzieś przez dłu ższy czas
zna leź li się z da le ka od swo ich żon.

Ko niec. Co by ło po ślu bie – po wiem za mo ment.

Mag da le na Ko rze kwa
To by ło moc ne tym bar dziej, że mó wił to mę żczy zna. Bar dzo

dzię ku ję, szcze gól nie ja ko przed sta wi ciel ka tej dru giej płci. My ślę,
że war to te raz po wie dzieć o tym, że ist nie je bar dzo du żo zwią za -
nych z tym te ma tem mi tów, któ re sta no wią po śred nią za chę tę do
te go, by mło dzież nie za cho wy wa ła przy ka za nia „Nie cu dzo łóż”.
Je den z ta kich mi tów za le ca, że  trze ba się spraw dzić przed ślu bem.
Dru gi gło si, że trze ba do pa so wać się sek su al nie, że ni by po ślu bie
mo że być wiel kie roz cza ro wa nie i wiel ka tra ge dia na tle tak zwa ne -
go nie do pa so wa nia sek su al ne go. Trze ci mit, do któ re go chcia ła -
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bym się od nieść, przed sta wia ny przez oso by nie ży ją ce w ma łżeń -
stwie, to mit, któ ry mó wi, że ślub i tak nic nie zmie ni: je śli się ko -
cha my, to dla cze go nie mo że my już te raz wy ra żać so bie „mi ło ści"
(w cu dzy sło wie, bo co to za mi łość) w spo sób naj bar dziej in tym ny?

Po nie waż na sze Kon wer sa to rium ma cha rak ter mó wie nia po -
przez świa dec twa, od no sząc się szcze gól nie do trze cie go mi tu
chcia ła bym zwró cić szcze gól ną uwa gę na fakt, że oprócz fi zycz no -
ści, cie le sno ści, płcio wo ści i sek su al no ści ist nie ją ta kże w nas in ne
sfe ry: sfe ra psy chi ki, sfe ra my śle nia, sfe ra emo cjo nal na, mo ral na,
du cho wa, sfe ra spo łecz na. A za tem je śli współ ży ję, to nie po no szę
je dy nie skut ków w sfe rze fi zycz nej, to na ra żam nie tyl ko mo ją psy -
chi kę. Wów czas po no szę skut ki w ka żdej in nej sfe rze, a więc ta kże
w sfe rze emo cjo nal nej, w sfe rze my śle nia, w sfe rze mo ral nej, du -
cho wej, re li gij nej. A za tem są to nie tyl ko jed no płasz czy zno we
skut ki w mo im ży ciu. Na przy kład, ogra ni czo na zo sta ła by mo ja
wol ność w wy bo rze oso by, któ rą chcę wier nie ko chać i co do któ rej
chcę mieć pew ność, że ona ta kże de cy du je się żyć ze mną w wier no -
ści, czy sto ści i świę to ści. Je śli de cy du je się na ma łżeń stwo ze mną,
to nie dla te go, że już współ ży li śmy, tyl ko dla te go, że tak chce my, że
to jest naj więk sze ma rze nie – mo je i tej dru giej oso by. A za tem nie
dla te go, że mu szę, że wy two rzy ła się ja kaś więź opar ta na po pę dzie,
po żą da niu czy ule gło ści, lecz dla te go, że tak chcę i już; by ta dru ga
oso ba dzię ki mnie by ła naj szczę śliw szą oso bą na świe cie, że by ka -
żde go dnia by ła za ska ki wa na prze ró żny mi zna ka mi mi ło ści, któ re
spra wią, że po czu je, iż sta ła się cen trum mo je go świa ta. Nie dla te -
go, że zwią za li śmy się, bo współ ży li śmy, ale dla te go, że ta kie jest
na sze wspól ne pra gnie nie i że ta kie są na sze de cy zje – za le żne od
nas, a nie od na szych po pę dów, sta nów emo cjo nal nych czy hor mo -
nów.

Syl we ster La skow ski 
Na wią żę do tych trzech mi tów, że nie war to ku po wać „ko ta w

wor ku”, że trze ba się do pa so wać sek su al nie i że ślub ni cze go nie
zmie ni. Otóż za czy na jąc od trze cie go: ślub zmie nia wszyst ko. Z
wła sne go doświadczenia: wi dzia łem, jak zmie nia się mój sto su nek
do Mag dy – mo jej obec nej żo ny, gdy by ła mo ją dziew czy ną, na rze -
czo ną. Okre śle nie „mo ja dziew czy na” sła biej brzmi, podczas gdy
„to jest mo ja żo na” brzmi zu peł nie ina czej. Czy ślub ni cze go nie
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zmie nia? Prze cież ślub do ni cze go nie jest po trzeb ny! Oczy wi ście,
że jest po trzeb ny.

1. Z punk tu wi dze nia praw ne go. Przy pu ść my, że mo ja obec na
żo na jest tyl ko mo ją dziew czy ną i,  na przy kład, mia ła by wy pa dek
sa mo cho do wy, zna la zła by się w szpi ta lu  i od nio sła by ja kieś bar dzo
po wa żne ob ra że nia. Ja przy cho dzę do szpi ta la i py tam „Prze pra -
szam, chciał bym od wie dzić pa nią Mag da le nę Szcze pań ską (nie La -
skow ską), czy mo gę?” „A kim pan jest?”  „Je stem jej przy ja cie lem”.
„Prze pra szam, mo że tyl ko ro dzi na”. I nie wej dę. Nie wej dę do swo -
jej ulu bio nej, uko cha nej Mag dy Szcze pań skiej, bo nie jest mo ją żo -
ną. Ona nie jest mo ją ro dzi ną, w świe tle pra wa jest dla mnie ni kim,
jak ka żda in na oso ba. Pra wo chro ni ma łżeń stwo, nie chro ni wol -
nych związ ków i to do brze.

2. Z punk tu wi dze nia re li gij ne go: Bóg bło go sła wi ma łżeń stwu.
Nie obie cy wał bło go sła wień stwa wol nym związ kom. Bóg mó wi
„Po bło go sła wię na amen, bę dę ro bił wszyst ko, że by wam się uda ło,
bę dę bar dziej sta rał się o wa szą jed ność niż wy sa mi”. 

Bóg bło go sła wi ma łżeń stwom, nie wol nym związ kom, nie pa -
rom, któ re nie wia do mo czym są. Ślub zmie nia wszyst ko, zmie nia
też po czu cie psy chicz ne. W mę żczyź nie bu dzi po czu cie od po wie -
dzial no ści, że na praw dę trze ba się sta rać. Kie dyś w in ter ne cie zna -
la złem faj ne po wie dze nie: „Ko bie ta oba wia się o swo ją przy szłość
do ślu bu, a mę żczy zna od ślu bu”.  Bar dzo du żo się zmie nia, zwłasz -
cza dla nas, mę żczyzn. My bo imy się tej de cy zji. 

3. Do pa so wa nie sek su al ne. Oczy wi ste jest, że trze ba się do pa so -
wać sek su al nie, ale ile to trwa? Mie siąc, dwa mie sią ce? No nie! Ca -
łe ży cie się uczy my sie bie. Im je ste śmy bogatsi psy chicz nie, in te -
lek tu al nie, tym ma my bar dziej wy su bli mo wa ne po trze by, któ re
wy ra ża ją się rów nież przez sek su al ność. Pew ne po trze by są bar dzo
oczy wi ste: jak bę dziesz do ty kał ko goś w okre ślo ny spo sób, w okre -
ślo nym miej scu, to za wsze za dzia ła. Ale to nie jest wszyst ko, to nie
jest tyl ko jak by czy sta me cha ni ka. Isto tą faj ne go sek su jest dla
mnie to, kie dy mo gę być so bą, mo gę być w peł ni na gi cia łem, umy -
słem, wszyst kim. Po pro stu mo gę być w koń cu zwy kłym Sylw -
kiem. Nie mu szę uda wać Bru ce’a Wil li sa (je stem lep szy niż Bru ce
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Wil lis). Je śli ona, wi dząc mnie ta kie go ze wszyst kim na gie go, ze
mnie wła śnie ta kie go się cie szy i ta kie go mnie przyj mu je, to jest to
isto tą faj no ści współ ży cia sek su al ne go. Aże by dojść do ta kie go
kom for tu, to trze ba cza su i po czu cia pew no ści, że mnie nie zo sta wi
za chwi lę, gdy zro bię coś dziw ne go. I tak jest w dru gą stro nę. Że by
być na dłu ższą me tę so bą, trze ba być wy ma ga ją cym wo bec sie bie,
nie ro bią cym wszyst kie go, co mi do gło wy przyj dzie, bo nie wszyst -
ko bę dzie do bre. Cho dzi o czas. Uczy my się sie bie, a nie spraw dza -
my, czy pa su je my do sie bie.

4. Kot w wor ku. Na szczę ście mnó stwo rze czy mo żna prze wi -
dzieć. To, co wy da rzy  się w łó żku, mo żna prze wi dzieć, nie wcho -
dząc do łó żka. Ta kie ce chy, jak po my sło wość, czu łość, wra żli wość,
ener gicz ność, po czu cie hu mo ru, za czep ność lub od wrot nie – ich
brak są do sko na le wi docz ne po za łó żkiem. W łó żku nie je ste śmy
kimś in nym. Pa trząc na mnie, mo żna wy obra zić so bie, ja ki je stem
w łó żku i to sa mo jest w dru gą stro nę. Przy odro bi nie wy obraź ni
mo żna prze wi dzieć czy jeś za cho wa nie w łó żku i nie trze ba te go do -
słow nie spraw dzać. Nie mu si to ozna czać ja kie goś szcze gól ne go ob -
ja wia nia swo jej sek su al no ści, za cho wa nia się w spo sób wy zy wa ją cy,
czy coś w tym sty lu. Po pro stu w łó żku je ste śmy so bą. A je że li so bą
je ste śmy rów nież po za łó żkiem, to wie le o nas mo żna się do wie -
dzieć, rów nież z te go, co wy da rzyć się mo że w łó żku. To jest pierw -
sza do bra wia do mość. A dru ga jest ta ka, że wie lu rze czy ni gdy nie
spraw dzi my.  Ni gdy nie spraw dzi my pew nych rze czy, ma jąc na sta -
wie nie, że ko goś spraw dza my. Je śli współ ży ję z kimś, a ta dru ga
oso ba wie, że wła śnie ją spraw dzam, to ona wte dy nie bę dzie so bą i
ja nie bę dę so bą, bo wiem, że je stem spraw dza ny. W rze czy wi sto ści
cho dzi nam o do świad cze nie, ja ki ktoś jest na praw dę, gdy nie jest
spraw dza ny, gdy mo że się „wy lu zo wać” i być so bą. Te go ni gdy nie
do świad czysz, współ ży jąc z na sta wie niem na spraw dza nie. A więc
od no śnie do spraw dza nia: wie le rze czy do sko na le wi dać po za łó -
żkiem; niech to źle nie za brzmi, ale mnie mo ja żo na nie za sko czy -
ła w łó żku, prze wi dy wa łem, ja ka bę dzie. Wi dząc ją nor mal nie na co
dzień, w ja ki spo sób się uśmie cha, jak się ru sza, jak mnie za cze pia,
a jak od po wia da na mo je za czep ki, prze wi dy wa łem, jak bę dzie w
łó żku. Na to miast pew nych rze czy spraw dzić się nie da, ma jąc na -
sta wie nie, że się spraw dza. 
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Mag da le na Ko rze kwa
Prze strze ga nie przy ka za nia „Nie cu dzo łóż” mo żna roz pa try wać

na dwóch płasz czy znach. Jed na do ty czy te go, o czym mó wi li śmy
do tej po ry, czy li dla cze go war to nie współ żyć przed ślu bem, dla -
cze go war to cze kać do ślu bu. To jest aspekt po zy tyw ny. Dru gi
aspekt po zy tyw ny, to jak wy ra żać czy stość przed ślu bem, two rząc
zwią zek, cho dząc ze so bą, bę dąc na rze czo ny mi. W mo im od czu ciu
jest to ogrom nie wa żne. Naj więk szym prze ja wem czy sto ści w
związ ku mię dzy dziew czy ną i chło pa kiem, na rze czo nym i na rze -
czo ną jest oka zy wa nie czu ło ści, któ ra jest ode rwa na od ja kie goś wy -
ra ża nia po pę du, ale któ ra jest wy ra zem praw dzi wej mi ło ści, być
mo że ta kże wy ra zem ma rzeń o mi ło ści naj więk szej. Oka zy wa nie
czu ło ści jest wa żne zwłasz cza dla dziew czyn, cho ciaż my ślę, że nie
tyl ko dla nas. Istot ne jest to, że by czu łość rze czy wi ście nie wy prze -
dza ła wię zi, ale też że by by ła dla dru giej oso by sil nym zna kiem i
za pew nie niem, że dla tej pierw szej oso by je ste śmy kimś wy jąt ko -
wym. Je śli jest zwią zek, w któ rym chło pak nie oka zu je dziew czy nie
czu ło ści i od wrot nie, to jest to bar dzo nie po ko ją cy znak dla oby -
dwu stron, zwłasz cza dla dziew czy ny. Je śli chło pak in te re su je się
dziew czy ną tyl ko po to, że by z nią współ żyć, wów czas nie ma mo -
wy o mi ło ści, a ta ka po sta wa jest wy ra zem po żą da nia, a nie pra gnie -
niem, aby dru ga oso ba rze czy wi ście sta ła się dla nie go cen trum je -
go świa ta. Oczy wi ście do ty czy to ta kże sy tu acji od wrot nej, czy li od -
no si się rów nież do dziew czyn. Je śli ktoś nie oka zu je czu ło ści, a co
wię cej, je śli oby dwu osób two rzą cych zwią zek nie cią gnie do sie bie,
to też jest nie po ko ją cy znak. Mo że to świad czyć o ozię bło ści, a czy -
stość nie ma nic wspól ne go z ozię bło ścią. Mi łość czy sta jest za wsze
czu ła. Ni gdy ozię bła!

Bez oka zy wa nia czu ło ści nie ma szczę śli we go ma łżeń stwa ani
szczę śli wej ro dzi ny. Ja mam to szczę ście, że wy ra sta łam i je stem do
tej po ry w bar dzo szczę śli wej ro dzi nie. Moi ro dzi ce są dla mnie
wzo rem mi ło ści ma łżeń skiej i mi ło ści ro dzi ciel skiej. Mam bar dzo
sil ne i ra do sne do świad cze nie mi ło ści i czu ło ści wy nie sio ne z do -
mu ro dzin ne go. Moi ro dzi ce są już 36 lat po ślu bie i do tej po ry
wręcz wzru sza mnie, gdy oka zu ją so bie czu łość w co dzien nych sy -
tu acjach; gdy, na przy kład, mój ta ta za ska ku je mo ją ma mę, pod -
cho dząc do niej i przy tu la jąc ją w ró żnych sy tu acjach, gdy ona się
te go nie spo dzie wa, ale gdy to ją umac nia. To jest dla mnie wy raź -
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ny znak, że czu łość jest czy stym i umac nia ją cym wy ra zem za cho -
wy wa nia przy ka za nia „Nie cu dzo łóż”. A za tem je śli ma my czy stą
czu łość, to mo że my mieć pew ność, że po ślu bie bę dzie my szczę śli -
wi ta kże w sfe rze sek su al nej. Sek su al ność czy sta jest wy ra zem mi -
ło ści, a nie po trzeb sek su al nych. Wła śnie dla te go czy sty jest ten,
dla ko go naj więk szą po trze bą jest po trze ba mi ło ści, a nie ja ka kol -
wiek in na po trze ba!

Syl we ster La skow ski 
Mo gę wy od ręb nić trzy eta py mo je go ży cia, w któ rych ró żnie

pa trzy łem i pa trzę na ró żne spo so by wy ra ża nia so bie mi ło ści w sen -
sie fi zycz nym przed ślu bem. Pierw szy czas to wte dy, kie dy by łem
sam, dru gi – kie dy by łem z Mag dą przed ślu bem i trze ci te raz, gdy
je stem rów nież z Mag dą – po ślu bie. Naj bar dziej ry go ry stycz ne po -
glą dy na te mat gra nic przed ślu bem mia łem wte dy, gdy by łem sam,
w dru giej ko lej no ści – dzi siaj, a naj mniej gdy już by łem z Mag dą.
To zro zu mia łe. Przed ślu bem, gdy nie raz pu blicz nie wy po wia da -
łem się na te mat war to ści cze ka nia do ślu bu, nie raz mó wio no: „Co
ty, Syl wek mo żesz wie dzieć na ten te mat, ni gdy nie współ ży łeś, nie
masz na wet dziew czy ny, a wy mą drzasz się”. I da lej „Co ty, księ że
czy sio stro za kon na, mo żesz na ten te mat wie dzieć”. Zna my bar dzo
do brze po wie dze nie, że „punkt wi dze nia za le ży od punk tu sie dze -
nia”. Kry je ono za rów no po zy tyw ne, jak i ne ga tyw ne prze sła nie.

Są trzy punk ty wi dze nia, a więc cza su, kie dy zu peł nie je steś
sam – czy to ży jesz w ce li ba cie wy bra nym do koń ca ży cia, czy je steś
obec nie sam – to pierw szy punkt wi dze nia, dru gi – kie dy z kimś je -
steś, wła śnie prze ży wasz to, co prze ży wasz, i wo kół two jej sy tu acji
od by wa się spra wa, i w koń cu trze ci punkt wi dze nia, gdy je steś już
po ślu bie, kie dy już prze ży łeś swo je, pa trzysz wstecz, masz już no -
we do świad cze nia, no we po my sły. My ślę, że one się uzu peł nia ją.
Gdy bym miał dzi siaj po wie dzieć, co wol no, jak wol no, to nic nie
po wie dział bym wprost, ra czej pod su wał bym pew ne dro go wska zy,
któ re wy zna cza ją kie ru nek. Nie ste ty, a mo że na szczę ście, te dro go -
wska zy są nie jed no znacz ne, cza sem wska zu ją – idź tam, a cza sem –
idź w prze ciw nym kie run ku. Mą drość ży cio wa, któ rą po win ni śmy
zdo by wać, po zwa la nam ro ze znać, w ja kim iść kie run ku. Pro sty
przy kład – jest ha sło: nie wol no współ żyć. Jed no wska za nie mó wi,
że nie wol no ci roz bu dzać sek su al nie dru giej oso by. Je że li dzi siaj
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nie wol no mi roz bu dzać żad nej in nej ko bie ty niż tyl ko mo ją żo nę,
to ja kim pra wem roz bu dzam przed ślu bem ko go kol wiek, sko ro to
nie jest mo ja żo na? A więc pierw sze bar dzo ry go ry stycz ne wska za -
nie – nie wol no ci roz bu dzać. A co pod po wia da dru gie wska za nie?
Po bu dze nie jest czymś bar dzo na tu ral nym. Jest nie mo żli we nie
czuć się po bu dzo nym, bę dąc w bli skim kon tak cie z dziew czy ną,
któ ra mi się ogrom nie po do ba i jesz cze w at mos fe rze ro man tycz nej.
Po dru gie, je że li im po ten cja jest wa run kiem unie wa żnia ją cym ma -
łżeń stwo, to w pew nym sen sie isto tą ma łżeń stwa jest seks. W tym
kon tek ście i z te go punk tu wi dze nia uwa żam, że ko bie ta ma pra wa
i na swój spo sób po win na do świad czyć te go, że mę żczy zna nie jest
im po ten tem. A za tem mo żna by po wie dzieć, że ma pra wo, a na wet
swo isty obo wią zek (choć to stwier dze nie mo że za brzmieć my lą co)
do świad czyć je go po bu dze nia i je go zdol no ści do współ ży cia. Oczy -
wi ście nie cho dzi tu o ja kąś pro wo ka cję, spe cjal ne, za pla no wa ne
roz bu dze nie mę żczy zny, by go spraw dzić. Na szczę ście po bu dze nie
mę skie jest na tu ral nym od ru chem i w wie lu bli skich sy tu acjach,
bez spe cjal ne go an ga żo wa nia się w ero tyzm, ko bie ta bę dzie mo gła
go do świad czyć.

Jesz cze na chwi lę wró cę do owe go sek su ja ko isto ty ma łżeń stwa.
Mi łość powin na mnie łą czyć z ka żdym czło wie kiem, a seks mo że
mnie łą czyć tyl ko z jed ną oso bą. Mój oso bi sty roz wój w tej te ma ty -
ce, zwią za ny nie tyl ko z oso bi sty mi do świad cze nia mi, ale i z prze -
my śle nia mi i stu dio wa niem li te ra tu ry, po zwa la mi na śmia łe do -
war to ścio wa nie sek su. Roz wią złość sek su al na, z ja ką ma my po -
wszech nie do czy nie nia, zbyt ła two rzu ca ne ga tyw ne świa tło na
sek su al ność ja ko ta ką. A to nie do brze. Seks jest do bry. Bóg wy my -
ślił seks.

W cza sie przed ślub ne go bar dzo ry go ry stycz ne go my śle nia i pla -
to nicz nych ide ałów by łem skłon ny nie do ce niać zna cze nia sek su.
Dzi siaj, nie zmie nia jąc za sad wier no ści i wstrze mięź li wo ści przed
ślu bem, uwa żam, że seks jest obo wiąz kiem w ma łżeń stwie. Mó wię
to szcze gól nie do ko biet, bo w ró żnych mo men tach do cie ra do
mnie prze sła nie, że ko bie ty nie chcą współ żyć ze swo imi mę ża mi.
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Mag da le na Ko rze kwa
Mo że mę żo wie za sła bo się sta ra ją?

Syl we ster La skow ski
Ja cek Pu li kow ski, zna na pew nie więk szo ści po stać, bar dzo czę -

sto mó wił, że dla mę żczy zny w ma łżeń stwie nie zwy kle wa żne są
dwie sfe ry ży cia: mę żczy zna chce czuć się mą dry w ma łżeń stwie i
chce być ak cep to wa ny sek su al nie, czy li chce mieć po czu cie, że ko -
bie ta chce z nim współ żyć, uwiel bia to i za cze pia go w tym ce lu. Ta -
ki mę żczy zna na pew no bę dzie się czuł świet nie w ma łżeń stwie –
pod po wia dam to ka żdej ko bie cie, bo się z nim zga dzam. Rów no -
cze śnie ko bie ta bar dzo ła two mo że dać mę żczyź nie po czu cie, że bę -
dzie się źle czuł wo bec niej w wy ni ku je go ini cja ty wy współ ży cia. 

W 98% ini cja ty wa jest po stro nie mę żczy zny. I to do brze. Ge -
ne ral nie po do ba nam się ten mo del, gdy mę żczy zna ma ini cja ty wę
wo bec ko bie ty, a ko bie ta mo że przy jąć (lub nie) tę ini cja ty wę.
Przy kła dem mo że być dys ko te ka. Czy dziew czy na ma pra wo po -
pro sić chło pa ka do tań ca?  Oczy wi ście, tak. Ale o co ona go pro si?
Po pro wadź mnie. Osta tecz nie ona go pro si o to, by on przy jął ini -
cja ty wę. Ko bie ta bar dzo do brze się czu je w obec no ści mę żczy zny,
któ ry po tra fi prze jąć ini cja ty wę i ją przej mu je. To jest do bry mo -
del: mę żczy zna, któ ry jest ini cja ty wą, i ko bie ta, któ ra jest od po -
wie dzią na nią. 

Po wróć my do sek su: mę żczy zna ma mieć ini cja ty wę w za kre sie
współ ży cia. Jest to dla nie go nie zwy kle wa żna sfe ra ży cia, któ rą po -
rów nał bym do po trze by roz ma wia nia u ko bie ty. Seks, tak jak i roz -
mo wa, jest obo wiąz kiem w ma łżeń stwie. Moi nie któ rzy ko le dzy
mó wi li: Syl wek – zna czy cze kać. Wo kół mnie po wsta ła fa ma, że
bar dzo je stem prze ciw ny współ ży ciu przed ślu bem. Dziś mó wię
tak: przed ślu bem NIE i nie ma o czym mó wić, po ślu bie TAK i jak
naj czę ściej (oczy wi ście bez prze sa dy). 

Wra cam do wąt ku, że sko ro im po ten cja jest wa run kiem do
stwier dze nia nie wa żno ści ma łżeń stwa, to ka żda ko bie ta po win na
się do wie dzieć, czy jej fa cet nie jest im po ten tem. A jak to spraw -
dzić? Mu si od czuć, że on jest w sta nie współ żyć. Z jed nej stro ny
więc mó wi my, że nie wol no przed ślu bem roz bu dzać sek su al nie, z
dru giej jed nak stro ny ko bie ta ma pra wo po znać, czy on jest zdro -
wym mę żczy zną. Z te go nie na le ży wy cią gać wnio sku, że ona mu si

106

Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:04  Page 106



go spraw dzić. Nie mu si się bać, że mę żczy zna się pod nie ci. Je śli
utrzy mu je się w ry zach, nic złe go się nie dzie je.  Uwa żam, że ka żda
zdro wa ko bie ta się z te go ucie szy. 

Na stęp ne za gad nie nie, to czy roz wój re la cji upo wa żnia nas do
cze goś. Ma my pra wo zu peł nie ina czej trak to wać się na po cząt ku
na szej zna jo mo ści niż na dzień przed ślu bem. To jest nor mal ny
roz wój zna jo mo ści; je ste śmy co raz bar dziej otwar ci przed so bą, o
co raz wię cej rze czach mó wi my. Nie wi dzę ni cze go złe go w tym, że
na dzień przed ślu bem na rze czo na sia da na ko la nach swo je mu
chło pa ko wi. By ło by dziw ne, gdy by nie po tra fi ła te go zro bić. Nie
cho dzi o to, że by ob no sić się z tym i ro bić to w miej scach pu blicz -
nych. To jest tak nor mal ne jak to, że dzi siaj bio rę na ko la na mo ją
cór kę. Trze ba być upo rząd ko wa nym, że by to spo koj nie prze ży wać.

Cze go wol no do tknąć? To jest go rą cy te mat – sfe ra in tym na, na -
sze na rzą dy płcio we, ko bie ce pier si. Nie mo żna dać pro stej od po -
wie dzi – „nie wol no ci”. Czy to jest cho ra część cia ła? A jak ona pój -
dzie do gi ne ko lo ga i on jest fa ce tem, to je mu wol no? Jed nak nie na -
le ży prze sa dzać w tę dru gą stro nę. Wska za nie o nie roz bu dza niu sek -
su al nym przed ślu bem jest cią gle praw dzi we. Trze ba wy ka zać się
roz sąd kiem i od po wie dzial no ścią za dru gą oso bę.

Ja swo ją có recz kę szczy pię w pu pę, swe go sy na ta kże; ona ma 4
la ta, a on 2 i nie ma w tym żad ne go pro ble mu. Gdy by to nie by ły
mo je dzie ci, mógł by ktoś po wie dzieć, że to jest mo le sto wa nie sek -
su al ne. Ja kie mo le sto wa ne, ja te pu py wie lo krot nie wy cie ra łem!?

Seks jest pro stą spra wą, nie ste ty w na szym ży ciu czę sto skom -
pli ko wa ną. Z de fi ni cji jest spra wą pro stą, na tu ral ną, zwy kłą, po
pro stu faj ną i ta ką ma być. Ge ne ral nym ce lem tych sil nych ogra ni -
czeń w okre sie przed ślub nym jest przy go to wa nie nas do te go, aby -
śmy nie mie li pro ble mu z wier no ścią w ma łżeń stwie i po ku są sek -
su po za ma łżeń skie go. Aby śmy po tra fi li być upo rząd ko wa ny mi w
tym za kre sie.

Mag da le na Ko rze kwa 
Dzię ku ję ci za to, co te raz po wie dzia łeś. W tej chwi li chcia ła -

bym zwró cić uwa gę na fakt, że naj więk sza mi łość nie jest osią gal na,
je śli nie za pro si my do niej Ko goś więk sze go od nas. Naj więk sza
mi łość, naj więk sza czy stość i naj więk sza wier ność, a za tem naj peł -
niej sze za cho wa nie przy ka za nia „Nie cu dzo łóż”, jest mo żli we tyl ko
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wte dy, gdy do re la cji mię dzy ko bie tą i mę żczy zną za pro si my Te go,
któ ry sam jest Mi ło ścią, kto sam nas pierw szy po ko chał i kto sam
chce te go, by śmy do słow nie w ka żdej sfe rze ży cia prze ży wa li naj -
więk szą mo żli wą ra dość – Je go ra dość. A za tem nie ma peł nej czy -
sto ści i peł nej ra do ści bez Bo ga. Wiem, że jest Ktoś, ko mu za le ży
do słow nie na wszyst kim, co ro bię, na ka żdej re la cji, ja ką bu du ję, na
ka żdej wię zi, ja ka mnie do ty czy. Wiem, że jest Ktoś, ko mu za le ży
na mnie do słow nie w ka żdej chwi li me go ist nie nia. To jest Ktoś,
ko mu za le ży ta kże na mo jej czy sto ści. To jest ta kże Ktoś, ko mu za -
le ży na tym, że bym w peł nej wol no ści pod ję ła de cy zję o tym, czy
zwią żę się ma łżeń stwem z kimś czy nie, czy de cy du ję się kon ty nu -
ować przy go to wa nie do ma łżeń stwa z da ną oso bą, czy też się na to
nie de cy du ję. Z tych po wo dów dla mnie oso bi ście jest nie zły kle
wa żne to, że ca ła isto ta prze ży wa nia mo jej cie le sno ści, ca łej mo jej
płcio wo ści i sek su al no ści ma naj peł niej szy sens wte dy, gdy jest
zwią za na z Bo giem, któ ry po ko chał mnie pierw szy i któ ry pro po -
nu je ko bie cie oraz mę żczyź nie mi łość czy stą aż do świę to ści.

Syl we ster La skow ski
Mó wi my o ró żnych ro dza jach du cho wo ści ró żnych sta nów. Są

za kon ni cy i księ ża, też w ró żny spo sób ak tyw ni w świe cie, są świec -
cy. W od ró żnie niu od Cie bie, Mag do, mam to nie szczę ście, że po -
cho dzę z roz bi tej ro dzi ny. Wie le mo ich wła snych od kryć nie by ło
na tu ral ne, po cho dzą ce z do mu, ze świa dec twa ro dzi ców. W ró -
żnych mo men tach mo je go ży cia by ło mi ła two o ró żne prze gię cia.
Gdy by łem za fa scy no wa ny ja kąś dro gą, je śli w niej cze goś mi bra -
ko wa ło, ła two by ło mi prze giąć w dru gą stro nę, prze war to ścio wu -
jąc ja kieś idee. Był czas, kie dy uwa ża łem, że ma łżeń stwo to ro dzaj
za ko nu. W pew nym sen sie da lej tak uwa żam, na wet twier dzę, że
ma łżeń stwo to naj bar dziej ści sły za kon ze wszyst kich ist nie ją cych.
W żad nym in nym za ko nie nie ma tak ści słej re gu ły, ja ka jest i po -
win na być w ma łżeń stwie. Są miej sca, gdzie nikt nie ma pra wa
wejść, są rze czy, z któ rych ni ko mu nie mam pra wa zwie rzać się,
tyl ko swo jej żo nie. Nie mam też pra wa mó wić in nym o pew nych
spra wach zwią za nych z mo ją żo ną. Do pew nej sfe ry na sze go ży cia
nie po wi nie nem  ni ko go za pra szać; są one z de fi ni cji ma łżeń skie.
To by ło pierw sze my śle nie – ma łżeń stwo ja ko za kon. Z dru gie go
roz wi nę ło się my śle nie, że ży cie du cho we ma łżon ków po win no
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przy po mi nać ży cie du cho we i prak ty ki du cho we za kon ni ków.
Uwa ża łem więc, że świę te ma łżeń stwo co dzien nie cho dzi do ko -
ścio ła, mo dli się z bre wia rza i wy ko nu je jesz cze kil ka in nych prak -
tyk, ści śle re li gij nych; za czy na dzień go dzin ka mi. 

Pew nym istot nym dla mnie dro go wska zem by ła ksią żka Zbi -
gnie wa No sow skie go „Pa ra mi do nie ba”. Zbi gniew No sow ski jest
oso bą wa żną i ce nio ną w Ko ście le. Pró ba zmia ny Ko ścio ła od środ -
ka jest rze czą bar dzo trud ną. Znacz nie ła twiej jest sta nąć z bo ku i
po wie dzieć: „Mam w no sie ten Ko ściół” i wy strze lić wszyst kie ar -
gu men ty „z gru bej ru ry”. Zu peł nie ina czej jest pa trzeć od środ ka,
kie dy wie my, że po za Ko ścio łem są te „gru be ru ry i ar ma ty” i cze -
ka ją, kie dy pod pa lić lont. Kie dy chce się strze lić od środ ka, jest to
znacz nie trud niej sze i trze ba to czy nić de li kat nie. Zbi gniew No -
sow ski pi sał de li kat nie, ale o spra wach wy ma ga ją cych usta wie nia
„po wa żnej ar ma ty”. W hi sto rii Ko ścio ła nie zna ne by ły świę te pa ry
ma łżeń skie, do pie ro Jan Pa weł II w 2002 ro ku wy niósł na oł ta rze
wło skie ma łżeń stwo – Lu igie go i Ma rię Bel tra me Qu at troc chi, ro -
dzi ców czwór ki dzie ci. No sow ski zna lazł wie le par ma łżeń skich, w
któ rych ka no ni zo wa ny był osob no mąż i osob no żo na. Ich hi sto ria
by ła w więk szo ści po dob na: by li ma łżeń stwem, roz sta li się, jed no z
nich wstą pi ło do za ko nu mę skie go, dru gie do żeń skie go i po tem
zo sta li świę ty mi. Stąd wy ni ka ło pro ste prze sła nie: aby być świę tym
ma łżon kiem, mu sisz roz stać się ze swo ją żo ną, nie współ żyć z nią.
Mo żna by ło by wy snuć wnio sek, że wła ści wie nie ma dro gi ma łżeń -
skiej ku świę to ści. Oczy wi ście No sow ski nie zga dza się z tym. Ja też
nie. Zna my ha sło „Ora et la bo ra” – „Módl się i pra cuj” – to jest za -
wo ła nie be ne dyk ty nów. Je stem mo że w tym sa mo zwań czy, ale „za -
kon” Syl we stra La skow skie go ma for mu łę od wrot ną: „La bo ra et
ora”. Je stem czło wie kiem świec kim i mo je ży cie po le ga na tym, że
je stem osiem go dzin w pra cy, wra cam i mam dru gą ro bo tę z dzieć -
mi, z ro dzi ną. Oni kła dą się spać, a ja czę sto jesz cze pra cu ję. Cho -
dzi mi o to, że mu si być w Ko ście le ja kaś ra dy kal ną zmia na spoj -
rze nia. Nasz Oj ciec świę ty zro bił pierw szy wy łom, ka no ni zu jąc po
raz pierw szy ma łżeń stwo.

Za kon nik nie za ra bia pie nię dzy, on nie mu si ich zdo by wać, na -
to miast za da niem świec kie go jest zmie niać świat, być w świe cie,
pra co wać, dzia łać. To jest je go głów ne za da nie, oczy wi ście w nie -
sprzecz no ści z Bo ży mi za sa da mi i w po słu szeń stwie Je mu. Dlatego
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mo del du cho wo ści świec kiej jest zu peł nie in ny i po wi nien być in -
ny niż mo del du cho wo ści za kon nej. To nie jest gor sza du cho wość,
to nie jest za kon z bre wia rzem, go dzin ka mi itd. Nie po mniej sza jąc
prak tyk ży cia za kon ne go, uznaj my, że to jest po pro stu in ny styl i
spo sób ży cia.

Był czas, a przed na szym ślu bem by ło to re gu łą, że co dzien nie
cho dzi li śmy ra zem na Mszę Świę tą. Znam ma łżeń stwa, któ re da lej
to prak ty ku ją. Ja sam prze sta łem cho dzić co dzien nie na Mszę
Świę tą; cho dzę cza sem w ty go dniu, ale nie co dzien nie. Mnó stwo
rze czy cze ka w ko lej ce na zro bie nie prze ze mnie, mnó stwo lu dzi
cze goś ode mnie ocze ku je, rów nież mo je dzie ci cze ka ją, że bym
miał dla nich wię cej cza su. Ak tyw ność w sen sie by cia na Mszy
Świę tej w ty go dniu jest jed ną z tych rze czy. Ten mój dłu gi wy wód
miał na ce lu po ka za nie, że du cho wość świec kich jest, po win na i ma
pra wo być in na.

Mag da le na Ko rze kwa 
Dzię ku ję Ci, Syl we strze, ta kże w imie niu osób z tej gru py, któ -

rą ja re pre zen tu ję, czy li z gru py osób sto ją cych do pie ro wo bec per -
spek ty wy za war cia ma łżeń stwa i któ re nie ma ją jesz cze pew no ści,
czy to po wo ła nie zre ali zu ją.

Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Oso ba nie za mę żna i sto sun ko wo mło dy mąż dzie li li się swo imi

do świad cze nia mi. Ja chcia ła bym po wie dzieć świa dec two na sze go
ma łżeń stwa (mój mąż jest tu obec ny), któ re w tym ro ku bę dzie ob -
cho dzi ło pięć dzie się cio le cie. Przez te la ta mie li śmy ży cie bar dzo
szczę śli we; na sze ma łżeń stwo jest bar dzo szczę śli we. Chcia łam tu
po wie dzieć o pew nych spra wach, któ re mo im zda niem są bar dzo wa -
żne, że by ma łżeń stwo uczy nić szczę śli wym i że by, je śli Pan Bóg po -
zwo li, do ży li tak dłu go w szczę śli wym ma łżeń stwie. Nie wie rzę w to,
że są ta kie  ma łżeń stwa, któ re nie prze ży wa ły by kry zy sów. W ma -
łżeń stwo jest wpi sa ne, że są ta kie czy in ne kon flik ty, nie zgod no ści
czy in ne spoj rze nie na ró żne spra wy, w związ ku z tym kry zy sy w ma -
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łżeń stwie są nie uchron ne. Są jed nak ró żne po dej ścia do kry zy su ze
wzglę du no to, że jed ne ma łżeń stwa do pusz cza ją roz wód, a in ne uwa -
ża ją, że są zwią za ni na ca łe ży cie i czy bę dzie do brze, czy źle, mu szą
trwać w ma łżeń stwie. Na pod sta wie  na sze go do świad cze nia tych 50
lat uwa żam, ze pod sta wo wą spra wą jest nie do pusz cze nie my śli o
tym, że się roz sta nie my, że mo że my się roz stać. W związ ku z tym ni -
gdy nie wcho dzi li śmy głę bo ko w kry zys, któ ry prze ży wa li śmy, bo
oby dwo je wie dzie li śmy, że mu si my wró cić do do bre go ży cia, mu si -
my wy co fać się z te go kry zy su. Nie mo gli śmy wcho dzić w ten kry zys
zbyt głę bo ko, bo póź niej by ło by trud no wy co fać się z nie go. Te kry -
zy sy wo bec te go by ły u nas na ty le płyt kie, mó wię to szcze gól nie do
pa na Syl we stra, że przez te 50 lat nie mie li śmy ani jed ne go „ci che go
dnia”, któ ry przed łu żył by się na dru gi dzień. Gdy klę ka li śmy do pa -
cie rza, wspól nie czy osob no, i mó wi li śmy świa do mie z peł ną od po -
wie dzial no ścią „Oj cze nasz... od puść nam na sze wi ny, ja ko i my od -
pusz cza my na szym wi no waj com,…”, to nie mo gli śmy nie po go dzić
się ze so bą. Je że li Mo dli twę Pań ską bie rze się po wa żnie, to nie ma in -
nej mo żli wo ści. I to by ło by jed no bar dzo wa żne prze sła nie.

Dru gie prze sła nie do ty czy wza jem ne go za ufa nia, że współ ma łżo -
nek bę dzie nam wier ny przez ca łe ży cie.  Je że li są ma łżeń stwa, któ re
ma ją na swo im kon cie ja kiś „skok w bok”, to mi mo że czę sto są to
po tem do bre ma łżeń stwa i da lej mo gą trwać ja ko zwią zek, bo ję się, że
za wsze gdzieś tam po ku tu je myśl, że na kon cie ich ma łżeń skie go ży -
cia by ła zdra da. My oby dwo je przez ca łe ży cie nie do pusz cza li śmy
na wet my śli, że by mo żna by ło po peł nić ja ką kol wiek świa do mą zdra -
dę. Gwa ran to wa ło to nam nie sły cha ny spo kój w ma łżeń stwie. Je śli
mój mąż pra co wał z ja ki miś pa nia mi, to ja go się py ta łam, czy cho -
ciaż są ład ne – w tym sen sie, że by nie psuł so bie gu stu! Po dob nie on
mnie py tał. Ni gdy nie by li śmy o sie bie za zdro śni. Nie da wa li śmy so -
bie do te go pod staw.

Na wią żę do czu ło ści w ma łżeń stwie – ca łe ży cie  do sta ję kwia ty
od mo je go mę ża i bar dzo to so bie ce nię, a wszyst kim pa nom ra dzę,
że by ni gdy nie za po mi na li o kwia tach dla swo ich żon. Jest to bar dzo
sym pa tycz ny do wód czu ło ści.

Bog dan Mo tel ski
Naj pierw po wiem o czymś z mo je go wła sne go do świad cze nia. 

W ma łżeń stwie za wsze naj le piej się ukła da wte dy, kie dy ka żda ze
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stron my śli o szczę ściu tej dru giej po łów ki. Co kol wiek ro bię, rów -
nież do ty czy to spraw in tym nych, sta ram się, aby mo ja żo na by ła
bar dziej szczę śli wa i ra do sna. Gdy prze ciw nie, mam na my śli swo ją
wy go dę, że chcę od po cząć czy coś w da nej chwi li nie jest mi na rę kę,
to wte dy za czy na ją się, cho cia żby drob ne, pro ble my w na szym ma -
łżeń stwie. Po za tym je śli za wsze my śli się o tym, że by tej dru giej oso -
bie spra wić ra dość, to sa me mu też jest mi lej. To jest bar dzo pro ste.

Bog dan Mo tel ski (z mi kro fo nem)
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Dru ga spra wa to, jak po wie dzia ła pa ni Rek tor, nie do pusz cza my
do sie bie my śli o mo żli wo ści roz wo du. To jest pro ste jesz cze z in nej
stro ny. Prze cież da łem sło wo: „Nie opusz czę Cię aż do śmier ci”. Je -
że li do trzy mu ję sło wa, to zna czy, że sza nu ję swo je sło wo. Je że li nie
sza nu ję mo je go sło wa, to mó wiąc ko muś „przyj dę do cie bie ju tro o
dzie wią tej”, mo gę usły szeć od po wiedź „no wiesz, mo że ju tro w ogó -
le nie przyj dziesz, kto to wie?”. Na tych miast rwą się re la cje, nie tyl -
ko ma łżeń skie, ale w ogó le spo łecz ne. Sza cu nek dla czło wie ka mu si
się za czy nać od sza cun ku dla sa me go sie bie i sza cun ku dla swo je go
sło wa. Ka żdy czło wiek chce być sza no wa ny, jest to wspól na po trze -
ba bar dzo wie lu lu dzi.

Agniesz ka Ja wor ska
Ob ra cam się w śro do wi sku wspól not ma łżeń skich. Czę sto roz -

ma wia my na te ma ty zwią za ne z ma łżeń stwem, a te mat współ ży cia i
zdra dy ma łżeń skiej też się prze wi ja. Je śli do pusz cza my się zdra dy, to
trud niej jest nam w ży ciu  i trud niej za cho wać się w po rząd ku wo bec
dru gie go czło wie ka. Za cho wy wa nie czy sto ści w re la cjach fi zycz nych
uła twia nam za cho wa nie czy sto ści w re la cjach psy chicz nych, jak
przed chwi lą po wie dział mój przed mów ca. Je że li, na przy kład, prze -
skro bał coś mój ma łżo nek, to z uwa gi na sza cu nek do czło wie ka nie
bę dę roz ma wia ła na ten te mat z mo ją ma mą, na pew no nie z są siad -
ką, a na wet za sta no wię się, czy war to roz ma wiać na ten te mat z naj -
bli ższą przy ja ciół ką. W prze ciw nym przy pad ku ta trze cia „wta jem -
ni czo na” oso ba, spo ty ka jąc się ze mną, mo że na wią zać do tej spra wy,
cho ciaż my oby dwo je już daw no wy ba czy li śmy so bie. Ró żne na sze
bó le, ró żni ce zdań no szę w so bie, aż mi przej dą, gdy je sa ma prze gry -
zę lub prze ga dam z mo im mę żem. Sta ram się nie oma wiać te go z in -
ny mi oso ba mi i my ślę, że pro cen tu je to w na szym co dzien nym ży ciu
ma łżeń skim i w ro sną cym wza jem nym za ufa niu. 

Mag da le na Ko rze kwa 
Chcia ła bym jesz cze od nieść się do te go, o czym już wcze śniej

wspo mi na łam, czy li do do świad cze nia mo ich ro dzi ców, któ rzy swo -
ją mi ło ścią na co dzień za ska ku ją, cza sem wręcz we wzru sza ją cy spo -
sób szo ku ją i któ rzy są dla mnie wzo rem mi ło ści ma łżeń skiej i ro dzi -
ciel skiej. Przez ca łe mo je ży cie, a mam 21 lat, nie sły sza łam żad nej
ich kłót ni. Nie pa mię tam też żad nej sy tu acji, w któ rej by li by źli na
sie bie. Je śli ktoś mó wi, że czu łość ma łżeń ska nie jest mo żli wa na co
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dzień i na ca łe ży cie, to za pra szam go do
mo je go do mu, do mo ich ro dzi ców. Czu -
ję się z te go po wo du bar dzo wy ró żnio na
przez Bo ga i ogrom nie wdzięcz na ro dzi -
com. Wy ni ka to z ich mi ło ści, na któ rą
się zde cy do wa li w spo sób czy sty i nie -
odwo łal ny. Od no sząc to do mo je go ży cia
oraz do mo ich ma rzeń o ma łżeń stwie,
nie wy obra żam so bie sy tu acji w ma łżeń -
stwie, w któ rej mąż „in te re su je się" swo ją
żo ną je dy nie wte dy, gdy chciał by z nią
współ żyć. Wy obra żam so bie je dy nie ta ką
sy tu ację, w któ rej współ ży cie jest prze ja -
wem czu łej mi ło ści oka zy wa nej w cią gu
ca łe go dnia.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło 
Chcia ła bym do dać o przy kła dzie ro -

dzi ców. Bar dzo wa żny był dla mnie i dla mo ich bra ci przy kład na -
szych ro dzi ców; by ło to ma łżeń stwo bar dzo się ko cha ją ce. Mo ja mat -
ka zmar ła ma jąc 56 lat, czy li bę dąc oso bą w si le wie ku. Mój oj ciec był
czło wie kiem ogrom nie to wa rzy skim, sza le nie lu bia nym, bar dzo
dow cip nym i in te li gent nym. Po śmier ci mo jej mat ki był da lej roz -
chwy ty wa nym to wa rzy sko i wiel bio nym przez wie le pań. Pa mię tam,
jak kie dyś szli śmy na wy ciecz kę z mo im oj cem i z mo imi brać mi
gdzieś po Ta trach. Mój oj ciec po wie dział mi wte dy, że ni gdy się nie
oże ni (mi mo że był jesz cze w si le wie ku mę żczy zną), bo mi łość ma
się tyl ko raz w ży ciu. To by ło dla mnie nie sły cha ne świa dec two mi -
ło ści w ma łżeń stwie mo ich ro dzi ców i ich wier no ści so bie. 

Ewa Ni tec ka   
Pa mię tam ta ką uwa gę Oj ca Pio do jed nej z je go pe ni ten tek, któ -

ra za sta na wia ła się, czy iść dro gą za kon ną czy ma łżeń ską. Oj ciec Pio
od po wie dział jej wte dy, że klasz tor to Gó ra Ta bor, a ma łżeń stwo to
Kal wa ria. Dla mnie nad zwy czaj cen ne są świa dec twa ma łżeństw,
któ re są szczę śli we. W dzi siej szym świe cie jest tak du żo za gro żeń,
po czy na jąc od okre su przed za war ciem ma łżeń stwa i po tem w ma -
łżeń stwie. Cie szy mnie to, że tak wie le osób przy szło, aby po słu chać

Agnieszka Jaworska
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na te mat wier nej mi ło ści ma łżeń skiej. Chcia ła bym wie dzieć – kie ru -
ję to py ta nie do Pa ni Mag dy – czy licz niej sze jest śro do wi sko osób
wśród Pa ni  zna jo mych, przy ja ció łek, ko le ża nek i ko le gów, któ re
wy cho wu ją się w szczę śli wych ro dzi nach, czy też osób z ro dzin z
trud no ścia mi czy wręcz z roz bi tych ma łżeństw? Czy uda je się za ra -
zić je pra gnie niem, aby one, mi mo wła snych do świad czeń, mo gły
stwo rzyć do bre ma łżeń stwo?

Mag da le na Ko rze kwa 
Znam wie le osób, któ re wy cho wy wa ły się w szczę śli wych ro dzi -

nach, ale mam też świa do mość te go, że wśród du żej gru py ma -
łżeństw nie szczę śli wych czy ro dzin w kry zy sie te do bre nie sta no wią
nie ste ty du żej gru py. Wy cho wy wa nie się w ro dzi nie, w któ rej jest
du żo kon flik tów oraz brak do brych wzor ców w do mu ro dzin nym,
mo że utrud nić za war cie szczę śli we go wła sne go ma łżeń stwa i za ło że -
nie szczę śli wej ro dzi ny, ale ta ka nie ko rzyst na w punk cie wyj ścia sy -
tu acja w ża den spo sób nie de ter mi nu je i nie dys kwa li fi ku je ni ko go z
mło dych lu dzi, któ rzy pra gną do ra stać do świę to ści  w ma łżeń stwie
i ro dzi nie. Ka żdy z nas ma nie tyl ko pra wo, ale i też zdol ność do te -
go, by żyć szczę śli wie, by pro wa dzić ży cie w spo sób, do ja kie go po -
wo łał nas Bóg, tak jak to On dla nas za pla no wał – Ten, któ re mu naj -
bar dziej za le ży na na szym lo sie. Z te go po wo du wiel ką war tość ma
cho cia żby to spo tka nie, w cza sie któ re go roz ma wia my o tym, że war -
to ko chać ta ką mi ło ścią, któ ra jest czy sta, wier na i któ ra przy no si
ogrom ną ra dość. War to w tym kon tek ście od ró żnić ra dość od przy -

Ewa Nitecka  
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jem no ści. Przy jem ność po tra fią prze ży wać ta kże zwie rzę ta. Czło -
wiek, któ ry jest wol ny, któ ry ma świa do mość swo je go ist nie nia i któ -
ry po tra fi ko chać – wte dy gdy ko cha, prze ży wa coś nie skoń cze nie
więk sze go od przy jem no ści. Przy jem ność prze mi ja, za wsze się koń -
czy, pod czas gdy ra dość jest trwa ła. Ra dość nie prze mi ja ta kże wte dy,
gdy za czy na my cier pieć, je śli tyl ko nie prze sta je my ko chać. Ra dość
wy ni ka ze świa do mo ści, że je stem ko cha na, że ko cham i że praw dzi -
wa mi łość ni gdy się nie koń czy.

An na Słom ka 
Je stem w ma łżeń stwie 23 la ta, ma my piąt kę dzie ci. Chciała bym

do po wie dzieć coś jesz cze do te go, co mó wił pan Syl we ster o fa zie
przed ma łżeń skiej, kie dy już jest się w na rze czeń stwie, kie dy już wia -
do mo, że to jest ta oso ba i cze ka my na ślub. 

W na wią za niu do zda nia z „Pie śni nad Pie śnia mi”, że „mi łość
jest jak śmierć po tę żna” – to jest praw da, po nie waż mi ło ści nie mo -
żna spró bo wać, tej praw dzi wej Mi ło ści (przez du że M), któ ra za czy -
na się w mo men cie, gdy je ste śmy so bie po ślu bie ni. Ona jest wte dy
spo łecz nie po twier dzo na i po bło go sła wio na przez Bo ga. Tej mi ło ści
nie mo żna spró bo wać, tak sa mo jak nie mo żna spró bo wać śmier ci.
Dla te go też ci, któ rzy mó wią, że mu szą się wy pró bo wać, my lą dwa
po rząd ki; oni chcą spró bo wać zu peł nie cze go in ne go, ale to nie jest
mi łość – to jed na rzecz. A po dru gie, na wet je śli obo je mło dzi są bar -
dzo szla chet ny mi, so lid ny mi i po rząd ny mi ka to li ka mi oraz bar dzo
sta ra ją się, że by nie zła mać szó ste go przy ka za nia przed ślu bem, nie
da dzą ra dy te go zro bić, je śli nie za pro szą do współ pra cy Pa na Bo ga.
To jest mo je oso bi ste do świad cze nie. Gdy obo je pro szą o tę ła skę z
Nie ba, to jest szan sa, że się uda. Tu mo gę po wie dzieć, że ja z mo im
na rze czo nym do trzy ma li śmy tej czy sto ści, przez co póź niej Bóg nie -
sły cha nie pew ne spra wy nam upro ścił, upo rząd ko wał i wręcz za gwa -
ran to wał. Ta kie jest mo je świa dec two, że bez Pa na Bo ga nie da li by -
śmy ra dy. Na szczę ście obo je by li śmy w „Ru chu Świa tło – Ży cie”, a
for ma cja, któ rą tam uzy ska li śmy, da ła nam mo żli wość „za wie sze nia
się” na Pa nu Bo gu. Je stem świa do ma dzia ła nia tak po tę żnych sił,
emo cji, pra gnień, że mło dzi lu dzie mu szą mieć ja kiś punkt za cze pie -
nia, ale o ten punkt trze ba się po pro stu sta rać. A jak? Ka żda pa ra
mu si so bie na to sa ma od po wie dzieć, czy przez uczest nic two w ta kiej
lub in nej wspól no cie czy ru chu, czy też przez sa mo dziel ną mo dli twę.
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Anna Słomka

Nie wiem, czy jest ja kiś in ny spo sób. W obec nym świe cie, peł nym
po kus na ka żdym kro ku, w do mu i po za do mem, gdzie są cza so pi -
sma, fil my, bil l bo ar dy itp., jest to mo żli we, ale jed nak bar dzo trud ne.
Ale jak po wie dział przy wo ła ny tu au to ry tet: „wszyst ko co ma war -
tość, kosz tu je”. 

Mag da le na Ko rze kwa
Ty tu łem pod su mo wa nia chcę po twier dzić, że mło dzi lu dzie i nie

tyl ko – lu dzie w ka żdym wie ku! – ma ją ma rze nia, aby być ko cha ni,
aby być za ska ki wa ni mi ło ścią  i aby oso by, któ re nas ko cha ją, wy ra -
ża ły nam swo ją mi łość w spo sób naj więk szy, naj sil niej szy i naj pięk -
niej szy, w spo sób czy sty, czy li do sto so wa ny od te go, ja ka więź nas łą -
czy. Te na sze ma rze nia „za go spo da ru je” Pan Bóg, któ ry nas pierw -
szy po ko chał i któ ry do sko na le wie, co prze ży wa my, któ ry wie, czym
się przej mu je my, któ ry zna na sze prze ży cia bar dziej niż my sa mi.
Trze cia myśl na za koń cze nie: mi łość naj więk sza, mi łość czy sta, mi -
łość, któ ra przy no si naj więk szą ra dość, jest mo żli wa cho ciaż nie jest
ła twa. Na pew no war to od sie bie wy ma gać. Je śli od sie bie wy ma ga -
my wier no ści na szym ide ałom i czy sto ści w bu do wa niu wię zi, to mo -
że my być pew ni te go, że bę dzie my ko chać i bę dzie my szczę śli wi.
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Syl we ster La skow ski 
Chcę po dzię ko wać za za pro sze nie, Mag dzie za świa dec two swo jej

ro dzi ny, a pa ni Rek tor za do brą ra dę. Bez po śred nio po wyj ściu stąd
po ja dę do kwia ciar ni i ku pię kwia ty swo jej żo nie. 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło 
Dzię ku ję bar dzo pa ne li stom i wszyst kim, któ rzy wy po wia da li się

w dys ku sji. Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Bo że go Na ro dze nia ży czę
wszyst kim Pań stwu bar dzo sym pa tycz nych świąt w ro dzi nach, tej
wła śnie wza jem nej mi ło ści, o któ rej mó wi li śmy tu tak bar dzo mi ło.
Ona spra wia, że po wsta je sym pa tia mię dzy ludź mi i sta no wi pod sta -
wę dla ró żnych do brych uczyn ków. 

Pa mię taj cie Pań stwo, że przy wi gi lij nym sto le jest pu ste na kry -
cie. Pa mię taj cie o tym, że by to pu ste na kry cie nie zo sta ło pu ste.
Przy po mnę tu na sze świa dec two, o któ rym mó wi łam już kie dyś na
Kon wer sa to rium. Od wie lu lat spę dza my Wi gi lię u mo jej star szej
cór ki. Ma ją du że miesz ka nie, więc wszy scy mo że my się zmie ścić. Pa -
rę lat te mu przed świę ta mi cór ka, idąc na za ku py do Te sco, zo ba czy -
ła czło wie ka, któ ry grał na akor de onie; wi dzia ła go tam czę sto wcze -
śniej. Po de szła do nie go i za py ta ła, gdzie on bę dzie na Wi gi lii. Od po -
wie dział, że w swo im drew nia nym dom ku na Pa lu chu, czy li „pod -
szy tym wia trem” dział ko wym dom ku let nim, a by ło wte dy 19 stop -
ni mro zu. Wte dy za pro si ła go do siebie na Wi gi lię. Pan Gie nio –
Ukra iniec, obec nie nasz ser decz ny przy ja ciel, od 10 lat przy je żdża do
War sza wy i gra jąc na akor de onie, za ra bia na ży cie swo jej ro dzi ny
miesz ka ją cej na Kry mie. On w chwi li obec nej no cu je u nas, bo jest
du ży mróz i tak jest od pa ru lat. W tym ro ku pan Gie nio bę dzie oczy -
wi ście na Wi gi lii u mo jej cór ki, ale on już nie jest kimś ob cym, więc
trze ba by ło po my śleć o na stęp nym do „pu ste go na kry cia”. No i zda -
rzy ło się tak: nasz wnuk jest obec nie na stu diach we Wło szech, w
Me dio la nie i jed nym z je go ko le gów jest Ja poń czyk miesz ka ją cy z ro -
dzi ca mi w Au stra lii. We Wło szech w cią gu dwóch ty go dni w cza sie
świąt wszyst ko jest po za my ka ne. Mój wnuk za py tał się go, czy le ci do
Au stra lii. Od po wie dział, że nie, pod róż jest za dro ga, aby le cieć na
dwa ty go dnie fe rii. W od po wie dzi Olek za pro sił go do War sza wy, no
i bę dzie my mie li Ja poń czy ka przy pu stym na kry ciu przy wi gi lij nym
sto le. 
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Do pi sek po Świę tach: Wi gi lia by ła bar dzo sym pa tycz na, z ko lę -
da mi przy akom pa nia men cie akor de onu pa na Gie nia, cho in ką i pre -
zen ta mi dla ka żde go. Ja poń czyk oka zał się ogrom nie sym pa tycz ny,
bar dzo mu zy kal ny i sta rał się z na mi śpie wać ko lę dy, czy ta jąc ich
tek sty. Z oso ba mi, któ re wy cho dzi ły, że gnał się, mó wiąc „Chwa ła na
wy so ko ści”. Wy je żdża jąc, po wie dział Ol ko wi, że w cią gu 23 lat swo -
je go ży cia nie prze żył tak cu dow nych Świąt.

Spi sał z na gra nia Bo gu mił Chleb ny

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

Ja cek My ciel ski (Wło chy)
Mo im zda niem, wszyst ko za czy na się od my śli – trze ba je kon -

tro lo wać. Nie kon tro lo wa ne my śli to po tem sło wa, a na stęp nie czy ny.
Tak wiec cu dzo łó stwo lę gnie się przede wszyst kim w my śli. Resz ta
jest  lo gicz nym na stęp stwem.

We dług mo je go obec ne go prze ko na nia, nie tyl ko fakt sek su po -
za ma łżeń skie go jest grze chem. Grze chem jest już mo je przy zwo le nie
na oka zje, jest fakt do bro wol ne go by cia w miej scu i cza sie spo sob -
nym do zła ma nia przy ka za nia. Prze kro cze nie ko lej nych ba rier jest
wte dy czę sto tyl ko te go kon se kwen cją.

W nie któ rych ra chun kach su mie nia flir ty po za ma łżeń skie są już
zdra dą. Na pew no słusz ne twier dze nie, ale chy ba dla praw dzi wych
świę tych... Ten punkt jest de li kat ny i dys ku syj ny. Mo że być zdra dą,
je że li jest rów no cze snym przy zwo le niem na oka zję. W więk szo ści
jed nak wy pad ków jest to sym pa tycz na roz mo wa to wa rzy ska, w któ -
rej mi łe sło wa prze ka za ne dru giej oso bie nie ma ją pod tek stu. Ale
mo że ona  pro wa dzić do „oka zji”, więc był bym z tym ostro żny.
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Czy potrafię śmiać się ... również z siebie?
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Cy ta ty

KSIĄDZ JAN TWAR DOW SKI O uśmie chu w ko ście le

„W ko ście le trze ba się od cza su do cza su uśmie chać 
do Mat ki Naj święt szej, któ ra stoi na wę żu jak na wy so kich ob -

ca sach do świę te go An to nie go, przy któ rym wi szą bla sza ne wo ta
jak mek sy kań skie ma ski do skru pu lan ta, któ ry cią gle dmu cha spo -
wied ni ko wi w pomp kę ucha...”.

O śmia niu się z sa me go sie bie:
„Je że li po tra fisz śmiać się z sie bie, to naj lep szy do wód, że masz

po czu cie hu mo ru”
„Naj pew niej szą ozna ką po god nej du szy jest zdol ność śmia nia

się z sa me go sie bie”
„Je że li po tra fisz śmiać się z sa me go sie bie bę dziesz miał za ba wę

do koń ca ży cia”

O uśmie chu i śmia niu się:
„Mó wią, że naj pięk niej szy uśmiech ma ten, kto wie le wy cier -

piał”
„Naj bar dziej stra co nym dla czło wie ka jest dzień, w któ rym się

nie śmiał”
„Tyl ko śmiech mo że przy bli żyć lu dzi do lu dzi”
„Trze ba śmiać się, nie cze ka jąc na szczę ście, bo go to wi śmy

umrzeć nie uśmiech nąw szy się ani ra zu”
„A to bę dę się śmiał, gdy nie zdą żę ze znisz cze niem świa ta

przed je go koń cem”

BP AN TO NI DŁU GOSZ Za po ku tę: uśmiech (frag men ty)

Je śli wy cho dzi my z Mszy smut ni, to zna czy, że nie uwie rzy li -
śmy w peł ni w Chry stu sa. A prze cież więk szość z nas przy ję ła Ko -
mu nię Świętą, ma my w ser cu na wła sność Je zu sa, Bo ga ra do ści!
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Zaw sze lu bi łem żar ty. W cza sie wi zy ty Ja na Paw ła II w 1979
roku, kie dy miesz ka łem w blo ku, przy je cha ła do nas mat ka mo jej
bra to wej. Po wie dzia łem ro dzi nie: „Mam dy le mat, bo pa pież ma
być dziś u mnie na ka wie, i nie wiem, jak to urzą dzić: czy go
wwieźć win dą, że by się za trzy my wał na ka żdym pię trze i bło go sła -
wił, czy mo że za mó wić dźwig, że by go wnie śli na bal kon?”. Wszy -
scy się śmia li, tyl ko mat ka bra to wej z prze ję ciem opo wia da ła, że u
księ dza Ant ka bę dzie pa pież na ka wie... Kie dy więc or dy na riusz
ogło sił mo ją no mi na cję na bi sku pa i za pro sił mnie po mo dli twie na
ka wę, po wie dzia łem, że chciał bym naj pierw po wie dzieć o tym Ma -
mie. Dzwo nię z je go ga bi ne tu. „Ma mu siu, usiądź. Nie przej muj się,
ale zo sta łem bi sku pem”. „Nie wy głu piaj się” — par sk nę ła śmie -
chem.

Oso by głę bo ko wie rzą ce ni gdy nie bę dą ludź mi smut ny mi. Św.
To masz z Akwi nu mó wił, że ra dość i po go da du cha są obo wiąz -
kiem mo ral nym chrze ści ja ni na. Je śli ktoś lu bu je się w cier pięt nic -
twie, to źle ro zu mie mi sję Chry stu sa.

Na sza li tur gia jest ra do sna: „Al le lu ja” — ra duj my się! Na mo -
ich Mszach „Al le lu ja” śpie wa my na me lo dię Co he na — i klasz cze -
my.

ŚW. TO MASZ MO RUS, ocze ku jąc w wię zie niu na wy ko na nie wy ro -
ku śmier ci, mo dlił się tak:

„Zech ciej mi dać zdro wy żo łą dek, Pa nie, a ta kże nie co do je dze -
nia. Zech ciej mi dać zdro we cia ło i umie jęt ność za cho wa nia go. Pa -
nie, ob darz mnie zmy słem hu mo ru, daj mi ła skę ro zu mie nia się na
żar tach, aże bym za znał w ży ciu tro chę szczę ścia, a i in nych mógł
nim ob da rzyć”.
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KON WER SA TO RIUM XLIV 
(22 stycznia 2011)

Czy po tra fię śmiać się… rów nież z sie bie?

Pro wa dzą cy: ks. Piotr Hart kie wicz,  ks. Bo gu sław Ko wal ski
(pro boszcz pa ra fii pw. Świę te go Win cen te go à Pau lo w Otwoc ku,
dzie kan otwoc ki), Ka ta rzy na Ła niew ska (ak tor ka te atral na, ra dio -
wa i te le wi zyj na, zna na ja ko Bab cia Jó zia z se ria lu „Ple ba nia”). 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Wi tam na szych dzi siej szych go ści – pa nią Ka ta rzy nę Ła niew -

ską i księ dza Bo gu sła wa Ko wal skie go w pa ne lu spo tka nia. Przy -
znam się, że kie dy ksiądz Adam po pro sił mnie o to, abym go dzi siaj
tu taj za stę po wał, po my śla łem so bie, że to jest pierw szy do wód na
po czu cie hu mo ru Pa na Bo ga, bo jak ta ki po wa żny czło wiek jak ja
mo że pro wa dzić spo tka nie o po czu ciu hu mo ru. Ale chwi lę po tem
przy szła mi na myśl re flek sja oj ca Le ona Kna bi ta, któ ry ucho dzi za
mi strza po czu cia hu mo ru, któ ry pod czas na sze go ostat nie go spo -
tka nia mó wił, że nie mo że my trak to wać po wa żnie lu dzi, któ rzy są
ca ły czas po wa żni. My ślę so bie, że to w pew nym sen sie mo że być
mot to dzi siej sze go spo tka nia, któ re za ty tu ło wa ne jest „Czy po tra fię
się śmiać rów nież z sa me go sie bie”. Bę dzie my dziś za tem mó wić o
po czu ciu hu mo ru, je go ro li i zna cze niu w na szym ży ciu, lecz mam
na dzie ję, że na sze spo tka nie nie zo sta nie zdo mi no wa ne przez po -
wa żną de ba tę o po czu ciu hu mo ru, ale rów nież bę dzie mia ło nie co
kar na wa ło wy cha rak ter, do cze go ser decz nie Pań stwa za pra szam.
Nie skry waj my na sze go oso bi ste go po czu cia hu mo ru i po dziel my
się dzi siaj ja kąś aneg do tą ze swo je go ży cia, czymś, co po zwo li nam
się wspól nie po śmiać.
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Pa ne li ści: ks. Piotr Hart kie wicz, ks. Bo gu sław Ko wal ski
i Ka ta rzy na Ła niew ska

Po za tym, że je stem księ dzem, je stem ta kże psy cho lo giem, z
tym że bar dziej zaj mu ję się prak ty ką niż teo rią. Po zwo lę so bie na
pa rę słów wpro wa dze nia. Gor don Al l port, ame ry kań ski psy cho log,
stwo rzył de fi ni cję doj rza łej oso bo wo ści. W kry te riach tej de fi ni cji
znaj du je się zdro we, doj rza łe po czu cie hu mo ru, któ re po le ga na dy -
stan sie do sie bie, do świa ta, do wy da rzeń, w któ rych uczest ni czy -
my. Nie jest to na to miast cy nizm, nie mo że to być kpi na, nie mo że
to być też pu sta we soł ko wa tość. W psy cho lo gii bar dzo wy raź nie
okre śla się, że doj rza łe po czu cie hu mo ry wy ma ga pew nych kry te -
riów, któ re spra wią, że ono rze czy wi ście bę dzie doj rza łe. Nie jest
ono ukry tą for mą agre sji, przez któ rą de pre cjo nu je my lub ośmie -
sza my dru ga oso bę lub sa me go sie bie. Nie o ta kim po czu ciu hu mo -
ru chce my dzi siaj mó wić. Ła two nam śmiać się z in nych, a du żo
trud niej – i to jest na sze dzi siej sze wy zwa nie – śmiać się z sie bie sa -
me go. Mam na dzie ję, że bę dzie my so bie wza jem nie po ma gać w
tym, aby śmy po ko ny wa li wła śnie ten dy stans do sa me go sie bie, do
te go świa ta, do na sze go wi dze nia świa ta. Eu ge ne Io ne sco mó wił, że
tam gdzie brak jest po czu cia hu mo ru, tam jest obóz kon cen tra cyj -
ny. Aby śmy się nie zna leź li w „obo zie kon cen tra cyj nym”, ży czę
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Pań stwu du żo zdro we go, doj rza łe go po czu cia hu mo ru i za pra szam
do dys ku sji. 

Ka ta rzy na Ła niew ska
Zlę kłam się, że mój przed mów ca za bie rze mi po czą tek. Mia łam

za szczyt i przy jem ność spo tka nia się z oj cem Le onem Kna bi tem.
Nie daw no od by ło się na uko we sym po zjum w Płoc ku o ro li ro dzi -
ny, o ro li bab ci. Oj ciec Le on mó wił też o sta ro ści. Czy Pa nu Bo gu
sta rość się uda ła? „Pa nu Bo gu tak, tyl ko lu dziom tro chę go rzej.”
Za pa mię ta łam też dru gie po wie dze nie oj ca Le ona, dla cze go ko bie -
ty ży ją dłu żej. Po wie dział – „bo nie ma ją żon”. To sym po zjum by -
ło bar dzo wa żne i na uko we ... 

Im je stem star sza i bardziej ma le ję, tym bar dziej wy da je mi się,
że ro śnie mo je po czu cie hu mo ru. Wi docz nie jest ja kaś pro por cja w
za cho wa niu rów no wa gi ży cio wej. Zaw sze mó wię, że je śli wsta nę z
łó żka i mnie nic nie bo li, to zna czy, że już nie ży ję. A jak mnie bo -
li, to zna czy, że mu szę wsta wać i iść do pra cy. Jak mi ktoś mó wi:
„Jak Pa ni dzi siaj ślicz nie wy glą da”, to od po wia dam: „Przez okno,
przez okno.” Mam na praw dę ja kieś po czu cie hu mo ru na swój te -
mat. 

Ka ta rzy na Ła niew ska

127

Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:04  Page 127



By wam w le cie czę sto w ta kiej wsi pod Otwoc kiem, któ ra się na -
zy wa Gli nian ka. Kie dy mo je ko le żan ki, któ re te raz wy je żdża ją
gdzieś do Ba den -Ba den, na Ba li, do wiel kich ku ror tów, py ta ją,  do -
kąd wy je żdżam – od po wia dam „Do Gli nian ki” i do da ję, że by pięk -
niej brzmia ło „Do Gli nian ka Ba dy, tam są mo je la ty fun dia”. Zaw -
sze pod no szę w ten spo sób po ziom swo je go ist nie nia w świe cie ce -
le bry tów. 

Cóż ja mo gę mó wić o mo im za wo dzie – za wód jest do syć
śmiesz ny, ale je że li się go wy ko nu je dość dłu go i z ser cem, to sta je
się rze czy wi ście po wa żnym za wo dem. A je śli cho dzi o stop nie na -
uko we, to ja na wet nie je stem ma gi strem. Wszy scy w tej chwi li to
pro fe so ro wie. Ja koń czy łam Pań stwo wą Wy ższą Szko łę Te atral ną,
na to miast te raz jest Aka de mia Te atral na, ale star sze po ko le nie to
wie, czym by ły ta kie na zwi ska jak Zel we ro wicz, Krecz mar, Wy rzy -
kow ski, Ja ni na Ro ma nów na, Jan Świ der ski. To by li moi pro fe so ro -
wie, to by li moi ko le dzy, z któ ry mi mia łam mo żność ze tknię cia się.
Nam kie dyś w do wo dzie wpi sy wa no za wód. Mój za wód po ma tu rze
i czte rech la tach stu diów w Pań stwo wej Wy ższej Szko le Te atral nej
był – ak tor ka. A w tej chwi li, jak pa trzę na wie le mo ich mło dych
ko le ża nek, pseu do ko le ża nek, mło dych pa nie nek, to za wód, któ ry
na le ża ło by im wpi sać, po wi nien być – gwiaz da. Bo nie bar dzo ten
za wód jest wy uczo ny.

Ku pu ję ta kie dwa pi sma ko lo ro we, z któ rych oczy wi ście do wia du -
ję się pew nych cie ka wo stek „przy rod ni czych” – kto z kim i dla cze go,
na to miast ku pu ję te pi sma spe cjal nie dla te go, że in we stu ję w sta rość,
więc roz wią zu ję krzy żów ki. I tak pa trzę na te ró żne zdję cia i mó wię
kie dyś do mę ża: „Czy mam być ce le bryt ką czy eme ryt ką?” Mąż spoj -
rzał na mnie wy mow nie, więc oczy wi ście to dru gie – eme ryt ką.

Mój mąż jest po wy le wie, lek ko po cią ga no gą, ja mam le we oko
nie w peł ni spraw ne, więc jak so bie idzie my na spa cer, mó wię do nie -
go „wiódł śle py ku la we go”. Ta kie ze wnętrz ne po czu cie hu mo ru i dy -
stans do sie bie po zwa la po god niej żyć, po za tym nie jest się ta kim za -
du fa nym w so bie, że się jest naj mą drzej szym, naj wa żniej szym.

Ca łe ży cie ni gdy nie chcia łam grać młod szych osób od sie bie.
Kie dyś, jak mia łam czter dzie ści pa rę lat, do sta łam pro po zy cję ro li
oso by po sie dem dzie siąt ce i py ta nie, czy przyj mę. „A czy jest coś do
za gra nia? Jak jest, to dla cze go nie. Mło da sie dem dzie siąt ka bar dzo
do brze bę dzie wy glą dać.” Ta lek kość ja koś mi chy ba po ma ga w ży ciu. 
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Te raz na sta rość – bo już 55 lat pra cu ję w za wo dzie, to ka wał
cza su – zwią za łam się z  bab cią Jó zią w „Ple ba nii”. Je de na ście lat
te mu z wiel kim lę kiem pod cho dzi łam do ty tu łu „Ple ba nia”, bo był
to okres, gdy wszy scy tzw. sa ty ry cy czy tzw. pi sa rze sta ra li się do -
piec „czar ne mu”. Po wie dzia no mi jed nak, że w tym wy pad ku nie o
to cho dzi. Od cin ków by ło sie dem na ście. Gdy je prze czy ta łam, to
prze ko na łam się, że ta bab cia Jó zia mia ła za za da nie sca lać ro dzi nę,
pie lę gno wać tra dy cyj ne świę ta, pre zen to wać po glą dy oso by mo że
nie wy kształ co nej, ale bar dzo trzy ma ją cej się zie mi i mą drej mą dro -
ścią sta re go czło wie ka, któ rą zy ska ła od swo jej ro dzi ny. Po za tym
mo ja bab cia, któ ra mnie wy cho wy wa ła, no si ła ta kie sa mo imię. 

W tej chwi li to już oczy wi ście wszyst ko od cho dzi, zmie nia się.
Ci, któ rzy nas w te le wi zji do pusz cza ją, twier dzą, że ta kich go spoś
jak ja nie ma, mu si być mło da, pięk na i ko lo ro wa. Mło da już nie
bę dę, pięk na też nie, mo gę się tyl ko ufar bo wać jak Wi śniew ski na
czer wo no – mo gę być je dy nie ko lo ro wa. Na sza „Ple ba nia” się de -
wa lu uje. W tej chwi li jest da le ko od daw nej „Ple ba nii”. Wy my śla -
ją, co by jesz cze by ło, co by ksiądz ta kie go jesz cze zro bił, co nie jest
do bre. Nie ste ty, na sze pro te sty do ni cze go nie do pro wa dza ją. Naj -
wy żej do te go, że wy sy ła ją mnie na dwa mie sią ce, że bym pra wnucz -
ka wy cho wy wa ła (i wte dy nie gram). 

Sta ra łam się rów nież coś po ka zy wać dzie ciom w „Ziar nie”, któ -
re pro wa dzi łam przez pięć lat w re dak cji ka to lic kiej Te le wi zji Pol -
skiej. Nie ste ty, za ja kieś mo je pod pi sy nie za ty mi dzien ni ka rza mi,
za któ ry mi trze ba by ło, ka za no mi odejść, po dzię ko wa no mi. I mo -
je miej sce ob jął an giel ski stra żak, któ ry źle mó wił po pol sku, ale
wi docz nie do brze dzie ci wy cho wy wał. 

Sta ra łam się dzie ciom, ja ko ży wy re likt prze szło ści, któ ry prze -
żył to wszyst ko, mó wić o woj nie, o Po wsta niu War szaw skim, o rze -
czach smut nych i we so łych. Współ pra co wa łam wte dy przez pięć
lat z księ dzem bp. An to nim Dłu go szem, któ ry nie tyl ko jest czło -
wie kiem z du żym po czu ciem hu mo ru, ale ma też du żą si łę prze bi -
cia do dzie ci, bo śpie wa. Ja sa ma je stem oso bą „śpie wa ją cą ina czej”,
czy li fał szu ję. W związ ku z tym ope ru ję tyl ko sło wem. A sło wo za -
wsze te raz trud niej się prze bi ja niż śpiew czy mu zy ka. Kie dyś ina -
czej by ło. Wte dy na wet mó wi ło się, że że laz ko też ma du szę.
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W mo im ży ciu Pan Bóg mnie swo ją rę ką w tak ró żne miej sca
wkła dał, że te ta len ty, o któ rych się mó wi, któ re są da ne i za da ne –
sta ra łam się od ra biać. Ksiądz Je rzy Po pie łusz ko za pro sił mnie do
Mszy Świę tej za Oj czy znę, z cze go wy ni kła wę drów ka po ca łej Pol -
sce, bo te Msze się roz prze strze ni ły. My śmy wte dy w sta nie wo jen -
nym od ma wia li gra nia w środ kach ma so we go prze ka zu, w te le wi -
zji, w ra dio, w fil mach. Gra li śmy tyl ko w te atrach. No i by ły na sze
wę drów ki po ca łej Pol sce. Ob li czy łam, że by łam w 460 miej scach.
Jeź dzi li śmy po cią ga mi, po nie waż w sa mo cho dach prze kłu wa no
nam opo ny. Ka zi ko wi Ka czo ro wi ube cja po jed nej z Mszy Świę tej
u księ dza Je rze go pod pa li ła sa mo chód, a Pio tro wi Szcze pa ni ko wi,
pio sen ka rzo wi z tam tych cza sów, sto do łę w Fa le ni cy, bo tam miał
go spo dar stwo. Ko le dzy przy szli do mnie z py ta niem, co ma my da -
lej ro bić. Po wie dzia łam, że je śli nie bę dzie cie te go ro bić, to zna czy,
że oni zwy cię ży li. Ko le dzy więc swo je da lej ro bi li. 

Po szłam z dzieć mi z „Ziar na” do mu zeum księ dza Je rze go. Jak
dzie ciom mo żna wy tłu ma czyć, dla cze go Po la cy za mor do wa li pol -
skie go księ dza. Jak im to wy tłu ma czyć? Jak oni zo ba czy li ga blo tę w
mu zeum, gdzie by ły kart ki na żyw ność, je den pa trzy i mó wi: „Ty,
patrz, tu jest kart ka na cu kier”, a dru gi: „Na cu kier ki też jest kart -
ka!!!”. A ja im wte dy po wie dzia łam, że ksiądz Je rzy mię dzy in ny -
mi wal czył też o to, że by ście wy mo gli mieć nie jak na tę kar tecz kę
je den czy dwa cu kier ki, tyl ko że by ście mo gli jeść – choć to nie bar -
dzo zdro wo – ile chce cie. Dzie cia ki to zro zu mia ły. Ta kie trak to wa -
nie, po dej ście, po czu cie hu mo ru bar dzo mi w tej pra cy z dzieć mi
po ma ga ło. 

Już za du żo mó wi łam, mu szę skoń czyć.

Gło sy z sa li
Nie za du żo, tyl ko niech pa ni usią dzie.

Ka ta rzy na Ła niew ska
Nie usią dę. Jak sie dzę na ka na pie z ta ki mi pod wi nię ty mi no ga -

mi, to wte dy się sta rze ję. I jesz cze mi mó wią, że bym się wy pro sto -
wa ła. Jak się do ko goś mó wi, to wo lę na sto ją co. Ja na przy kład nie
po tra fię dla lu dzi czy tać po ezji. Do ra dia mo żna czy tać po ezję, wte -
dy ma się te go słu cha cza bar dzo „roz le głe go” – mam na dzie ję – je -
śli ra dio jest jesz cze słu cha ne. Na to miast je że li się wy stę pu je na es -
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tra dzie, tak jak przed Pań stwem, to trze ba mó wić do nich. Czy tać
to nie. Mo żna czy tać ar ty ku ły, a i to nie wszyst kie, bo nie war to.

Je stem do Pań stwa dys po zy cji. Bę dę od po wia da ła na wszyst kie
py ta nia, łącz nie z wie kiem!!! 

Mo ja ro dzin na sy tu acja jest ta ka. Mam cór kę, mam dwóch
wnu ków Ewan ge li stów –  Mar ka i Ma te usza. Je den jest już bar dzo
do ro sły, ma 26 lat. Po dwóch fa kul te tach i przy zna jo mo ści dwóch
ję zy ków, po pół ro ku bez ro bo cia zna lazł pra cę w Głów nym Urzę -
dzie Sta ty stycz nym za 1700 zło tych!!! Wczo raj wiózł mnie do Mła -
wy na Dzień Bab ci. Je że li ja kaś bab cia po za mną jest tu taj, to skła -
dam ser decz ne ży cze nia. W szko le w Mła wie dzie ci za py ta ły mnie,
o ja kiej ro li jesz cze ma rzę? Od po wie dzia łam – o ro li pra bab ci. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Dzię ku je my ser decz nie bab ci Jó zi vel bab ci Ka si i pro si my o

wy po wiedź księ dza Bo gu sła wa. Jak ksiądz Adam za pro po no wał mi
obec ność na tym spo tka niu, po wie dział mi: „Nie martw się, tam
bę dzie ksiądz Bo gu sław, któ ry jest naj więk szym show me nem
wśród war szaw skich księ ży. Nic nie bę dziesz mu siał mó wić”. 

Ks. Piotr Hart kie wicz (z mi kro fo nem), ks. Bo gu sław Ko wal ski 
i Kry sty na Ła niew ska 
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Ks. Bo gu sław Ko wal ski 
Pro szę Pań stwa, ja mam praw dzi wą go spo dy nię – pa nią Kry się.

Pra co wa łem kie dyś ko ło Klę bo wa, w ta kiej pa ra fii Ostró wek. Mie -
li śmy dwa psy. Wró ci łem do do mu z War sza wy, z Ku rii, a pa ni
Kry sia pła cze. Go spo dy ni peł ni ta ką ro lę mat ki dla księ ży, któ rzy
pra cu ją – rze czy wi ście ta ka dla nas jest. Pła cze. Py tam:  „Co się sta -
ło, co jest, pa ni Kry siu?” „Pro szę księ dza, Mi siek zdechł. Mi siek
zdechł!! Mi siek, ta ki sta ry pies – ale po tem się uspo ko iła – mo że i
nie żal. Sta ry, gru by, żreć mu trze ba by ło da wać. Żad ne go po żyt ku
z nie go, na wet nie za szcze kał”. Ja mó wię: „To zu peł nie tak, jak
pro boszcz”. Ona: „Oj nie, o nie, nie...” Wpro wa dzi łem ją w ogrom -
ne za kło po ta nie. Go spo dy nie to jest osob na ka te go ria, osob ny roz -
dział. 

Pra co wa łem też w Ba bi cach pod War sza wą. Mój pro boszcz,
któ ry cię żko cho ro wał, wy lą do wał w szpi ta lu z cię żkim za wa łem.
Wró cił po trzech mie sią cach. Mie li śmy dow cip ną go spo dy nię.
Chcia ła za żar to wać, cze go ma ło nie przy pła cił dru gim za wa łem.
Po da je nam obiad. Pierw szy obiad po je go trzy mie sięcz nej prze -
rwie. Po da je mi że ber ka – „dla księ dza wi ka re go że ber ka, a dla
księ dza pro bosz cza  – skrzy deł ko, bo pew nie nie dłu go bę dzie z
anioł ka mi la tał”. A pro boszcz  – „Wi dzi ksiądz, ile to trze ba w ży -
ciu znieść upo ko rzeń”.

Ks. Bo gu sław Ko wal ski
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Ten ksiądz pro boszcz, świę tej pa mię ci Ma rian Ku zal ski, miał
wiel kie po czu cie hu mo ru i ta ki dy stans do sie bie, o któ rym mó wi -
ła pa ni Ka ta rzy na. Prak tycz nie stra cił wzrok. Mszę świę tą od pra -
wiał z pa mię ci. Czy ta łem mu Ewan ge lię, on so bie przy go to wy wał
ka za nie, któ re wy gła szał rów nież z pa mię ci. Na uczył się for mu la -
rza o Mat ce Bo żej i od pra wiał Mszę Świę tą pierw szo ko mu nij ną.
Był ta ki nie za wy so ki. Ja sta łem obok, po ma ga łem mu. A on swo -
im chra pli wym gło sem mó wił. „No, wi tam wszyst kich bar dzo ser -
decz nie, was, dro gie dzie ci, wa szych ro dzi ców i wi dzę, że mnó stwo
go ści w le wej na wie, w pra wej na wie i pod chó rem”. A do mnie ci -
cho: „Ja na pół me tra nie wi dzę, ale oni na pew no tam sto ją”. Ja
mó wi łem do nie go: „Księ że ka no ni ku, ja jed nej rze czy nie ro zu -
miem. Li ter ksiądz nie wi dzi, ale cy fry to ksiądz wi dzi i bank no ty
wy czu wa.” – „A to jest ła ska sta nu ka żde go pro bosz cza.”

Je stem prze ko na ny, że Pan Bóg ma po czu cie hu mo ru. Spró buj -
my się wczuć w sy tu ację cu du w Ka nie Ga li lej skiej, gdzie Pan Je zus
prze mie nił wo dę w wi no i kie dy pa trzył, jak oni re agu ją, to nie wie -
rzę, że by Pan Je zus się nie uśmie chał, gdy po da no do bre wi no. Na
pew no mu siał się uśmie chać.

Mi strzem w dy stan sie do sa me go sie bie był Jan Pa weł II. Kil ka -
na ście lat te mu by li śmy z księ dzem Ada mem Zel gą wraz z re pre -
zen ta cją księ ży w Wa ty ka nie. Gra li śmy tam mecz z Gwar dią Szwaj -
car ską i re pre zen ta cją Wa ty ka nu. To był rok ju bi le uszo wy. Po au -
dien cji i po Mszy Świę tej wy cho dzi my, a Pa pież jesz cze rzu cił –
sam to sły sza łem – „do kop cie im”. Wte dy wy gra li śmy. Na stęp ne go
dnia, kie dy kar dy nał Szo ka sie dział z nim przy śnia da niu, Pa pież
po wie dział mu: „do ko pa li na szym”. Kar dy nał spo koj nie  opo wie -
dział: „i to na si, i to na si, zo sta ło w ko ście le”. 

Du żo żar tu ję i to mnie czę sto gu bi,  po nie waż w tych żar tach
po peł niam wie le gaf. One uczą czło wie ka po ko ry wo bec sa me go
sie bie. Zda rza mi się to na ka za niach, bo mó wię z pa mię ci. Mam ja -
kąś kart kę, jed nak nie czy tam, ale mó wię, i kie dy to wa rzy szą te mu
emo cje, to czło wiek się cza sem za ga lo pu je. Kie dyś mia łem w Ra wie
Ma zo wiec kiej re ko lek cje, mó wię: „Bra cia i sio stry, Pan Je zus umie -
ra na krzy żu, a po bo kach dwóch ło trów. Je den łotr na wra ca się w
ostat niej chwi li, a dru gi łotr przy bi ty do krzy ża bi je się w pier si i
ża łu je za grze chy.” Lu dzie za czę li się śmiać, ja się zo rien to wa łem i
do da łem: „Oczy wi ście w prze no śni, dro dzy bra cia i sio stry”. 
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Gdy to wa rzy szą emo cje, to czło wiek cza sa mi tra ci kon tro lę nad
tym, co mó wi i to jest bar dzo nie bez piecz ne. Je den z księ ży mó wiąc
ka za nie, stwier dził: „Bra cia i sio stry, je że li uwie rzy cie, że Bóg mo -
że uczy nić cud, to Bóg uczy ni cud, ale mu sisz w to uwie rzyć, że Bóg
uczy ni cud. Jak uwie rzysz, to Bóg uczy ni cud – nie ma cu dów”. 

Cza sa mi czło wiek chce ko goś po cie szyć. Po mi jam już, że na ko lę -
dzie pra wie ka żde mu księ dzu zda rza ło się po my lić, czy to mat ka i cór -
ka, czy dwie sio stry – tak by wa bar dzo czę sto. Na to miast ja po peł ni łem
znacz nie więk szą ga fę. Wcho dzę do ko goś do do mu i w drzwiach za -
miast szy by – dyk ta. Mło de ma łżeń stwo, dwój ka ma łych dzie ci. Py -
tam: „U Pań stwa chy ba są ma łe dzie ci?” Od po wia da ją:  „tak i dla te go,
pro szę księ dza, cią gle szy ba zbi ta. Na ra zie wsta wi li śmy dyk tę. Bo te
dzie ci się ga nia ją, bi ją, cią gle bi ją szy bę”. Po sta no wi łem ich po cie szyć,
że bar dzo po dob ne rze czy dzie ją się w wie lu do mach. „U mnie w do -
mu by ło po dob nie. By ło nas czte rech sy nów. Jak nie by ło ro dzi ców,
gra li śmy w ho ke ja, w pił kę i cią gle też by ła zbi ta szy ba. Kie dyś ta ta się
wku rzył i po wie dział, je że li jesz cze raz zbi je cie szy bę, to wam wsta wię
dyk tę i bę dzie cie się wsty dzić, jak ktoś do nas przyj dzie”. 

Zbyt póź no się zo rien to wa łem, co po wie dzia łem. Chcia łem wy -
brnąć – „Wi dzi cie Pań stwo, ta dyk ta cał kiem ład na”. „Niech
ksiądz da spo kój, nic się nie sta ło”. Czło wiek do sta je cza sem ta kie -
go za mgle nia, jak jest zmę czo ny.
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Kie dyś sam się przy ła pa łem, jak mó wi łem w ko ście le: „Moi
dro dzy, wspól nie po mó dl my się sło wa mi, któ re tak czę sto od ma -
wia ła Mat ka Bo ża – Pod Two ją obro nę”. 

Sta ram się być ostro żny w kon fe sjo na le, że by nie za ła twiać
spraw pry wat nych. By wa ją jed nak ta kie sy tu acje, że już po spo wie -
dzi ko goś zna jo me go chcę z nim coś za ła twić. Tak wła śnie by ło w
Ostrów ku ko ło Klę bo wa. Wy spo wia da łem żo nę cu kier ni ka – cu -
kier ni ka, któ ry mi za wsze przy wo ził na imie ni ny cia sto, że bym
miał do po czę sto wa nia na ple ba nii i w szko le. Kie dy ją wy spo wia -
da łem i ona już od cho dzi ła od kon fe sjo na łu, uchy li łem luf cik i po -
wie dzia łem ci cho: „Pa ni Ba siu, pa ni po zwo li, jesz cze dwa ser ni ki,
du ży i ma ły”. Ona kiw nę ła gło wą, że prze ka że mę żo wi. Po tem opo -
wia da ła mi ze śmie chem, że jesz cze dwie oso by cze ka ły w ko lej ce i
gdy usły sza ły, co ksiądz do niej mó wi, sko men to wa ły „to za po ku -
tę, bo nie umie piec”.

Ta ki dy stans do sa me go sie bie i do te go, co się ro bi, jest bar dzo
wa żny. Trze ba zmięk czyć ser ca lu dzi. Wia do mo, że księ żom za rzu -
ca się ma te ria lizm, ile jest żar tów na te mat ta cy. Kie dyś na ja kimś
fe sty nie opo wie dzia łem o tym, jak je den ksiądz, któ ry znał mnie od
dziec ka, po wie dział na mo ich pry mi cjach „Dro dzy go ście, ja wie -
dzia łem, że Bo guś bę dzie księ dzem, bo już gdy był ma łym chłop -
cem, jak zo ba czył ja kąś zło tó wecz kę, to już mu się rę ce trzę sły”. 

Kie dyś zde ner wo wał mnie ma ły dzie ciak w ko ście le, któ ry ba -
wił się pie nią żkiem. Tur lał so bie w le wo, w pra wo. Roz pra sza ło
mnie to, nie mo głem sku pić się na ka za niu. Ale jesz cze bar dziej się
zde ner wo wa łem, kie dy już po ze bra niu na ta cę, on da lej tym pie -
nią żkiem się ba wił. 

Po wiem o swo jej naj więk szej ga fie, ja ką po peł ni łem. Co ro ku za
tę ga fę prze pra szam pa nie z kó łek Ży we go ró żań ca. Ja kieś sie dem lat
te mu, w cza sie spo tka nia wiel ka noc ne go, przy ja jecz ku, by ło ze 150
pań z kó łek Ży we go Ró żań ca. Chcia łem być dow cip ny, mó wię tak:
„Dro gie Pa nie, bę dę was pro sił za dwa mie sią ce, że by ście na fe styn
pa ra fial ny upie kły cia sto. Bę dzie my to cia sto sprze da wać i za ra biać
pie nią dze na wy jaz dy wa ka cyj ne. Ksiądz Ma riusz i ksiądz Piotr za -
bie ra ją dzie ci w gó ry, a ksiądz Ma rek za bie ra mi ni stran tów na Ma zu -
ry”. A pa ni Ja dzia z Kół ka Ró żań co we go py ta: „A nas kto za bie rze?”
Nie my śląc wie le, po wie dzia łem: „Was to już Pan Bóg za bie rze”.
Gdy za uwa ży łem mo ją ga fę, po my śla łem „Zie mio, roz stąp się”. Od -
po wiedź Pań by ła: „Jak cia sto, to ró ża niec, jak za brać, to Pan Bóg”.
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Co ro ku prze pra szam za tę naj więk szą swo ją ży cio wą ga fę. Ale ta kie
zda rze nia uczą tro chę po ko ry, że by uwa żać na to, co się mó wi. 

Na przy kład, je den z mo ich lek to rów, a są to stu den ci, „za ła -
twił” mnie  ze trzy ty go dnie te mu. Zro bił to po mi strzow sku. Chcia -
łem być dow cip ny, gdy do za kry stii przy szło ich oko ło pięt na stu i
był też ze spół chó ral ny wy wo dzą cy się z Opa czew skiej na Ocho cie –
„Cha ry zma ty”. Star si pa no wie. Oni się nie zmie nia ją od trzy dzie stu
pa ru lat, a zmie nia ją się tyl ko wo ka list ki.  Przy je cha li z no wą wo ka -
list ką, bar dzo sym pa tycz ną – ja kaś oa zo wicz ką, któ ra pięk nie śpie -
wa ła. Mó wię do mo ich lek to rów: „Chłop cy, wy cho dzi my za raz do
oł ta rza – nie wiem, jak z wa szy mi spra wa mi ser co wy mi, ale w tym
ze spo le jest pięk na wo ka list ka. Po zwa lam wam na nią tyl ko zer k -
nąć, jak bę dzie my szli do oł ta rza. W cza sie Mszy nie wol no wam o
niej my śleć. Sku pić się na oł ta rzu, a po tem, jak już skoń czy my
Mszę, to bę dzie cie so bie mo gli zer k nąć zno wu”. A je den mó wi:
„Pro szę księ dza, ale wszyst kich to obo wią zu je”. 

Pe wien dy stans do sie bie uczy czło wie ka choć by te go, że by nie
wsty dzić się, że jest się księ dzem. Sztan da ro wą mo ją opo wie ścią
jest to, że wie le lat wcze śniej, nim po sze dłem do se mi na rium, gra -
łem w pił kę. Sześć lat tre no wa łem w Le gii, ja ko ma ły chło piec wy -
cho wy wa ny na Pra dze. Ro dzi ce chcie li mnie uchro nić przed gi tow -
ca mi, przed zły mi wpły wa mi, więc że by za go spo da ro wać mi czas,
za pi sa li mnie na pił kę. Wie dzie li, że to jest mo ja pa sja. 

Kie dy by łem już księ dzem, ucznio wie py ta li mnie: „A ksiądz
jeź dzi na me cze?”  Od po wie dzia łem: „Od cza su do cza su je żdżę”.
„A jak księ dza spo tka my, to jak się ma my od zy wać?” „Nie krzycz -
cie na pół sta dio nu: pro szę księ dza!!!, bo się bę dą wszy scy pa trzeć!
Mów cie do mnie wuj ku.” Kie dyś by łem ze swo im ta tą na me czu i
zo ba czy ło mnie czte rech mo ich uczniów z Ba bic: „Hej, chło pa ki,
wu jek: Niech bę dzie po chwa lo ny Je zus Chry stus”. Oni mnie tak
za wsty dzi li. Cze go tu się wsty dzić, co tu kryć?

Za bra łem kie dyś z pa ra fii w Ra szy nie na mecz na Le gię dwu -
dzie stu czte rech mi ni stran tów – na ta ki mecz, gdzie nie ma awan -
tur i prze kleństw, mecz Le gii z Po go nią Szcze cin. Trzy mam tych
chło pa ków za rę ce. Dwóch oj ców mi po ma ga. 

Idzie dwóch pseu do ki bi ców. Je den mó wi:  „Ty, po patrz, ale
dzie ci na brał”. Ja się od wra cam i mó wię – „Pa no wie, to są moi mi -
ni stran ci”. –  „A to prze pra szam, to pan jest księ dzem?” – „Oczy -
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wi ście i za do brą słu żbę za bra łem ich na mecz.” – „Do brze, że
ksiądz tak od dziec ka do do bre go uczy.”

Jesz cze je den wą tek. Wy cho wa łem się na Pra dze w re jo nie Ba -
za ru Ró życ kie go, Szmu lek. Był ta ki dzia dek, któ ry sprze da wał na
Ba za rze – star sze po ko le nie to pa mię ta. Dzia dek sprze da wał: „pań -
ska skór ka, pań ska skór ka”. Dwóch żu li ków ze Szmu lek, jak by się
na ta pi ro wa li pod pa cha mi – pod cho dzą: „Za raz mo że być nie pań -
ska”. Pro szę mi wie rzyć – nikt mnie tak nie utwier dził w po wo ła -
niu, jak mój ko le ga ze Szmu lek – o pseu do ni mie Mgieł ka. By li śmy
na pierw szym ro ku se mi na rium. Po eg za mi nach, w prze rwie se me -
stral nej wła dza da ła nam ty dzień wol ne go. W kil ku kle ry ków po -
szli śmy do ki na. Wy świe tla na by ła ja kaś pol ska ko me dia. Spo ty -
kam Mgieł kę. Mam na na zwi sko Ko wal ski, więc za wsze ucho dzi -
łem za „ko wa la”. Spo ty kam Mgieł kę – „Co się z to bą, Ko wal, dzie -
je, coś cie bie nie wi dać” – mó wi ty po wym pra skim ak cen tem.
„Wiesz, Mgieł ka, w se mi na rium je stem”. A on na to: „Co, na księ -
dza się uczysz?” Ja mó wię – „Nie krzycz tak gło śno, bo się bę dą
wszy scy ga pić”. A Mgieł ka mó wi: „Co się tu wsty dzić, to są bar dzo
in te li gent ni lu dzie”. Ale on mnie wte dy za wsty dził. Gło si łem kie -
dyś re ko lek cje na Ka wę czyń skiej, na wet pro si łem, że by zgło sił się
Mgieł ka, je że li jest w ko ście le, bo nie wie dzia łem, czy bym go po -
znał. Mo że go nie by ło, mo że się wy pro wa dził.

Jest zna ny, rów nież tu na Ur sy no wie, ser decz ny mój przy ja ciel
– ksiądz Piotr Paw lu kie wicz. Zna ko mi ty ka zno dzie ja. Tam, gdzie
ja je stem te raz pro bosz czem, on był wi ka riu szem w la tach osiem -
dzie sią tych. Ksiądz Pry mas skie ro wał go na stu dia i po tem już nie
wró cił do pa ra fii. Do pie ro po wie lu, wie lu la tach wró cił, że by gło -
sić mi sje. Wy cho dzi my kie dyś w cza sie mi sji, by ło to z osiem lat te -
mu, i pod cho dzi mo ja pa ra fian ka, któ ra ma trzy cór ki. Wpro wa dzi -
ła księ dza Pio tra w ta kie za kło po ta nie, że on bied ny nie wie dział,
co po wie dzieć. Ta ki in te li gent ny ksiądz, a go za tka ło. Ta ma ma
mó wi: – „Księ że Pio trze, jak się cie szę, że księ dza wi dzę! Chodź cie
tu taj, dziew czyn ki, Anet ka – ukłoń się księ dzu, to naj star sza” i da -
lej mó wi: „Anet ka jest pa miąt ką po księ dzu”. On zba ra niał. Ja mó -
wię: „Pio trze, przy jaźń – przy jaź nią, ale ja ja ko pro boszcz chciał -
bym wie dzieć, ile masz tu taj ta kich pa mią tek”.

Ta ko bie ta by ła tak czy sta, że nie zro zu mia ła mo jej alu zji. Ta -
kie głup stwa to tyl ko księ dzu mo gą przyjść do gło wy. Ona przy po -
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mnia ła księ dzu Pio tro wi, że jak od pra wiał ostat nią Mszę Świę tą,
że gnał się z pa ra fią i szedł na stu dia, to jesz cze ochrzcił Anet kę.
Ksiądz Piotr ode tchnął.

Ks. Piotr Hart kie wicz
My, księ ża bar dzo po wa żnie trak tu je my na szą mi sję, na sze ka -

płań stwo. Wiecz ne zba wie nie jest bar dzo po wa żną spra wą, ale rów -
no cze śnie świa dec two księ dza pro bosz cza po ka zu je, że w tej po wa -
żnej spra wie nie mo że za brak nąć uśmie chu i że po czu cie hu mo ru
jest wa żnym ele men tem ewan ge li za cji. Mnie do te go też prze ko na -
ło wspo mnie nie świę tej Ur szu li Le dó chow skiej, na zwa nej apo stoł -
ką uśmie chu, i jej wy zna nie. Prze czy tam frag ment tek stu,  w któ -
rym pi sze: „Po da ję wam for mę apo stol stwa, któ re nie do ma ga się
od was cię żkiej pra cy, wiel kich umar twień i tru dów, ale szcze gól nie
dziś, w na szych cza sach bar dzo jest po żą da ne, po trzeb ne i sku tecz -
ne, mia no wi cie apo stol stwo uśmie chu.  Uśmiech roz pra sza chmu -
ry na gro ma dzo ne w du szy. Uśmiech na twa rzy po god nej mó wi o
szczę ściu we wnętrz nym, du szy złą czo nej z Bo giem. Mó wi o po ko -
ju czy ste go su mie nia, o bez tro skim od da niu się w rę ce Oj ca Nie bie -
skie go, któ ry kar mi pta ki nie bie skie, przy odzie wa li lie po lne i ni -
gdy nie za po mi na o tych, któ rzy mu bez gra nic ufa ją. Uśmiech na
twej twa rzy po zwa la zbli żyć się bez oba wy do cie bie, aby o coś po -
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pro sić, o coś za py tać. Bo twój uśmiech już z gó ry obie cu je chęt ne
speł nie nie proś by. Nie raz uśmiech twój mo że wlać do du szy znie -
chę co nej jak by no we ży cie, na dzie ję, że na sta ną lep sze cza sy, że nie
wszyst ko stra co ne, że Bóg czu wa” ... i tak da lej. 

Z po czu ciem hu mo ru zwią za ne jest jed nak pew ne ry zy ko. Czę -
sto po słu gu ję się żar tem w mo jej ho mi le ty ce. Kie dyś gło si łem re -
ko lek cje o ży ciu ma łżeń skim i ro dzin nym. I ta kon fe ren cja by ła
okra szo na ró żne go ro dza ju aneg do ta mi, aby uroz ma icić i upla -
stycz nić tę treść, któ rą chcia łem prze ka zać. Mię dzy in ny mi mó wi -
łem o ta kim pa nu, któ ry kie dyś się ża lił, że jak się mo dli, to je mu
do gło wy przy cho dzą sa me ro ze bra ne ko bie ty, je go to strasz nie roz -
pra sza i nie mo że się mo dlić. Co on ma zro bić? Przy znam się szcze -
rze, że to py ta nie mnie za sko czy ło, nie wie dzia łem, co mam od po -
wie dzieć, tak ad hoc. Co ja mo gę wy my ślić? Chy ba za na tchnie niem
Du cha Świę te go przy szło mi do gło wy, aby mu od po wie dzieć:
„Niech pan za cznie się mo dlić, że by Pan Bóg je po ubie rał, prze sta -
ną Pa na wte dy roz pra szać”. 

Po tych re ko lek cjach wy cho dzę z za kry stii, pod cho dzi do mnie
ja kaś pa ni i mó wi „Pro szę księ dza, su per re ko lek cje, a naj lep szy to
ten dow cip o go łych ko bie tach”.

Ks. Bo gu sław Ko wal ski
Po zwo lę so bie wejść w sło wo à pro pos mo dli twy. Je den z bi sku -

pów przy je chał do pa ra fii, by ło po wi ta nie. Wi ta ła go ma ła dziew -
czyn ka. Trzy ma ła mi kro fon, a w dru giej rę ce kwia ty. Wrę cza kwia -
ty, po da je ka te chet ce mi kro fon, a bi skup ją głasz cze i py ta: „Dziec -
ko, a ty się mo dlisz?” Ona z po wro tem wzię ła mi kro fon i mó wi:
„W Imię Oj ca i Sy na i Du cha … Oj cze Nasz, któ ryś jest w nie bie …
Zdro waś Ma rio, ła ski peł na...” Bi skup mó wi spo koj nie: „Już wy -
star czy”, ale dziew czyn ka: „Wie rzę w Bo ga Oj ca wszech mo gą ce -
go…” Po tem „Dzie sięć przy ka zań Bo żych”. Ru szy ła mat ka w od -
siecz bi sku po wi, bo zna ła swo ją cór kę i wie dzia ła, że to pręd ko się
nie skoń czy. Bi skup ład nie się za cho wał, bo po zwo lił jej do koń -
czyć. Dziew czyn ka po wie dzia ła jesz cze: „Głów ne praw dy wia ry…
Anie le Bo ży, Stró żu mój” … Sie dem mi nut mó wi ła, a na ko niec
„Jak się mo dli, to się nie prze szka dza”. 

Jak ostat nio gło si łem re ko lek cje na Żo li bo rzu na uli cy Gwiaź -
dzi stej, omó wi łem mię dzy in ny mi ta kie dwa przy kła dy. One są
śmiesz ne, ale jed no cze śnie uczą bar dzo po wa żnych rze czy. Wła śnie
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po przez śmiesz ne przy kła dy mo żna wbrew po zo rom uczyć o wa -
żnych spra wach. Mó wi łem o tym, że Pan Bóg ko cha nas bar dzo in -
dy wi du al nie. Pan Bóg nie ko cha – jak mó wi li ko mu ni ści – ma sy
ludz kiej. Pan Bóg ko cha po je dyn cze go czło wie ka, któ ry ży je we
wspól no cie. I ka żdy chce ja koś być za uwa żo ny. Jak jest mi ło dziec -
ku, gdy pa mię ta się je go imię. Zbie ra łem na ta cę w Otwoc ku, chło -
piec dał pie nią żek, ja go po gła ska łem i py tam go szep tem: „Jak ty
masz na imię?” – od po wie dział: „Bar tek”. I ja mu ta ki szyb ki wier -
szyk na po cze ka niu: „Niech nam ży je i pod ra sta ma ły Bar tuś –
chlu ba mia sta.” A on ta ki za do wo lo ny po biegł do ro dzi ców. Ru szy -
łem da lej. Pół me tra da lej sie dział pan, gru bo po sie dem dzie siąt ce,
kiw nął na mnie, ja się na chy lam, a on mó wi – „A ja Zyg munt”. Zat -
ka ło mnie. Zo bacz cie, moi dro dzy, jak ka żdy chce być do strze żo ny. 

Dru gi przy kład. Py ta ksiądz na ka za niu: „Dro gie dzie ci, jak to
by ło ze Zwia sto wa niem?”. Zgła sza się chło piec: „A ja wiem. Ze
Zwia sto wa niem to by ło tak: Anioł ze szedł z nie ba i mó wi, dzień
do bry, Ma ry siu, bę dziesz mat ką Sy na Bo że go. Ma ry sia od po wie -
dzia ła – nie bę dę. Anioł: bę dziesz, bę dziesz, i wró cił do nie ba”. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
À pro pos Zwia sto wa nia, przy po mi na mi się ta ka sy tu acja. By -

łem przez dwa la ta we wspól no cie mo na stycz nej. Kie dyś na spa ce -
rze, a by ło to przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia, wi dzę, że je dzie
sa mo cho dem bi skup tam tej die ce zji, sam, bez kie row cy. Spo strze -
ga jąc mnie za trzy mu je się, otwie ra okno i mó wi do mnie: „Słu -
chaj!!! Ma ry ja z Jó ze fem cho dzi li po Be tle jem i szu ka li ja kie goś
miej sca, Jó zef pu kał: zrób cie coś, po mó żcie, mo ja żo na brze mien na
za raz uro dzi, a karcz marz na to: to nie mo ja wi na, a Jó zef na to:
mo ja też nie”. 

Zmie rza jąc do te go, że by śmy po mię dzy ty mi żar ta mi jed nak
coś po wa żne go po wie dzie li, trze ba stwier dzić, że po czu cie hu mo ru
jest sil nym na rzę dziem ewan ge li za cji. Du żym za sko cze niem na -
szych cza sów by ło od kry cie po czu cia hu mo ru u pu stel ni ków, mni -
chów, któ rzy ży li na pu sty ni. Był to okres wcze sne go chrze ści jań -
stwa, od dru gie go do czwar te go wie ku. Oni ucie ka li na pu sty nię,
gdzie w od osob nie niu spę dza li swo je ży cie, a co się im zda rzy ło, za -
pi sy wa li. Prze trwa ło wie le aneg dot świad czą cych o wy su bli mo wa -
nym po czu ciem hu mo ru i żar tu, z któ rym ma my do czy nie nia w
przy pad ku osób o bar dzo głę bo kim mi sty cy zmie. 
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Fot. 39. Ks. Piotr Hart kie wicz

By ło dwóch mni chów, któ rzy ży li obok sie bie w pu stel ni przez
50 lat. Któ re goś dnia je den z nich mó wi do dru gie go w cza sie re -
kre acji: „My tu  ży je my obok sie bie 50 lat i ani ra zu nie kłó ci li śmy
się. Po kłóć my się raz, dla za sa dy”. Na to ten dru gi od po wia da: „Ja
nie umiem, więc jak ma my się kłó cić. Po wiedz mi, to spró bu ję”.
„We źmy ce głę. Po łó żmy tę ce głę mię dzy so bą, ja po wiem, że to jest
mo ja ce gła, ty po wiesz, że to jest two ja ce gła i już bę dzie my mie li
po wód do kłót ni”. I tak zro bi li: „To mo ja ce gła” – po wie dział
pierw szy. „To ją so bie weź” – po wie dział dru gi. 

Zaw sze po słu gu ję się tym przy kła dem w przy pad ku kon flik -
tów, któ re mo gą się zda rzać w ma łżeń stwie. A dru gi przy kład, też z
ży cia mo na stycz ne go, kie dy je den z mni chów mó wi przy śnia da -
niu: „Chy ba bę dzie dzi siaj pa dać!”.  Na to dru gi przy obie dzie mó -
wi: „Nie wy da je mi się!”  A trze ci przy ko la cji po wie dział: „Pa no -
wie, jak się w tej chwi li nie prze sta nie cie  kłó cić, to ja wy cho dzę”. 

Jed ną z pod sta wo wych, ale nie je dy ną funk cją po czu cia hu mo -
ru jest za cho wa nie dy stan su do sie bie i do świa ta. 

Ka ta rzy na Ła niew ska
Je śli ksiądz po zwo li, to mo że ja się ja koś prze bi ję. Ak to rem to

wła ści wie kto po wi nien tu być?  Chy ba ksiądz. Ma ksiądz dzie kan
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zdol no ści nie by wa łe, po czu cie hu mo ru fan ta stycz ne, tyl ko ja nie
mo gła bym być księ dzem, więc nie mo że my się za mie nić.

Tu by ło tak na uko wo, ofi cjal nie, pań stwo się przy go to wa li. Ja też
od ro bi łam lek cję. W ostat niej ksią żce ksiądz Jan Twar dow ski, cu -
dow ny po eta, z wspa nia łym po czu ciem hu mo ru, pi sał, że Pan Je zus
miał na pew no po czu cie hu mo ru, bo gdy po wie dział do Za che usza:
„zejdź z te go drze wa, gdzieś się tak wy so ko wdra pał”, to za pew ne
uśmie chał się, al bo kie dy uzdro wio ne mu pa ra li ty ko wi po wie dział:
„wstań, weź swo je ło że i idź do do mu” – też mu siał się uśmie chać.
Po ka zał nie tyl ko cud uzdro wie nia, ale i to, że czło wiek mu siał sam
dźwi gać swo je łó żko na ple cach i mu siał po sprzą tać po tym cu dzie.

Ka ta rzy na Ła niew ska

Na do wód, że nasz Oj ciec Świę ty miał wiel kie po czu cie hu mo -
ru, opo wiem pa rę zda rzeń. Mo im spo wied ni kiem przez wie le lat
był ksiądz Ka zi mierz Orze chow ski, wcze śniej ko le ga po fa chu, ak -
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tor. Kie dyś był on bar dzo bli sko przy Oj cu Świę tym i po tem opo -
wia dał nam dwie au ten tycz ne aneg do ty. Jed na, gdy do Wa ty ka nu,
jak już Ka rol Woj ty ła był Oj cem Świę tym, przy je chał ja kiś kar dy -
nał – Mu rzyn. Wie czór był bar dzo póź ny. Kar dy nał miał po kój
bar dzo bli sko Oj ca Świę te go. Oj ciec Świę ty, gdy szedł do swe go po -
ko ju, jesz cze za pu kał do księ dza Dzi wi sza: „Sta siu, on nas nie zje?” 

Dru ga – to jak przy szli do Oj ca Świę te go ja cyś lu dzie z bar dzo
wa żną spra wą i mó wią: „My bar dzo pro si my, my da my strasz nie
du żo na Ko ściół, na wszyst ko, że by w tym pa cie rzu mo żna by ło
uwzględ nić »chle ba na sze go i Co ca Co li, że by by ło Co ca Co li«. Oj -
ciec Świę ty oczy wi ście się nie zgo dził, a oni to pod su mo wa li: „Wy -
obra ża cie so bie, ile ten pie karz mu siał dać?” 

Je śli cho dzi o księ ży, to w cza sie Pa ster ki sie dzą lu dzie ta cy już
trosz kę zmę cze ni po Wi gi lii, bo nie za sto so wa li się, że by na Wi gi -
lii pew nych rze czy nie by ło – czy li wó decz ki. Ksiądz idzie z ta cą i
trą ca jed ne go ta kie go, a ten od po wia da: „mie sięcz ny”. 

Sier pień jest mie sią cem trzeź wo ści i ksiądz z am bo ny mó wi do
wier nych, że on tu ma ta ką ksią żecz kę, że by ci, co nad uży wa ją al ko -
ho lu, wpi sy wa li się do niej ze swo imi in ten cja mi. I do da je: „Ja i
ksiądz wi ka ry już wpi sa li śmy się”. 

To co po wiem, jest au ten tycz ne. Wie le, wie le lat te mu, kie dy
by łam ma łą dziew czyn ką, w co trud no uwie rzyć, ale tak by ło, mo -
ja ciot ka Ce cy lia Bień kow ska by ła przez pe wien czas dy rek to rem
Pol skie go Ra dia we Wro cła wiu. Wte dy jesz cze wol no by ło trans mi -
to wać Msze Świę te. Ka za nie by ło cen zu ro wa ne. Ksiądz to ka za nie
mó wił ze stu dia ra dio we go. Oczy wi ście Msza Świę ta by ła na gra na
wcze śniej w ja kimś zam ku. Je ste śmy w ra dio z mo ją ciot ką. Idzie
au dy cja, po tem Msza świę ta i do cho dzi do te go, że ma być ka za nie,
a księ dza nie ma. Ksiądz się spóź nia – nie ma księ dza. Więc mo ja
ciot ka bie rze tekst i zni ża jąc głos czy ta to ka za nie. Bła ga ła mnie
tyl ko: „Nie po wiedz ma mie, czy li mo jej bab ci, bo ona się strasz nie
zde ner wu je”. Przy cho dzi my do do mu, a bab cia mó wi: „Pięk nie,
jak ten ksiądz dzi siaj ślicz nie ka zał”. A praw dzi wy ksiądz, któ ry
spóź nił się do stu dio pa rę mi nut, rwał wło sy z gło wy, że ko bie ta
mó wi ła ka za nie.

Ks. Bo gu sław Ko wal ski
Naj gor szą rze czą dla księ dza jest, gdy lu dzie się śmie ją, a on nie

wie z cze go. Nie wie, czy pal nął coś, czy w je go wy glą dzie jest coś
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śmiesz ne go. Ja prze ży łem dwie ta kie sy tu acje. Za czy nam Mszę świę -
tą, od pra wiam ją dla sióstr za kon nych – śred nia wie ku 70 lat. Ro bię
wstęp, a sio strzycz ki się śmie ją. Ja je stem zde ner wo wa ny, bo wca le
nie chcia łem za żar to wać, mó wię po wa żne rze czy: „Dro gie sio stry,
oto prze ży wa my dzi siaj uro czy stość Ob ja wie nia Pań skie go, czy li
Świę to Trzech Kró li. Przy by wa ją do Pa na Je zu sa, aby od dać Mu po -
kłon – Kaj fasz, Mel chior i Bal ta zar.” Skąd ja te go Kaj fa sza wzią łem? 

Dru gi raz, kie dy mó wi łem ka za nie, chło piec w pierw szej ław ce
– gdy ja po wie dzia łem zda nie, to on ki wał gło wą, zga dzał się. Ja na -
stęp ne zda nie, a on to sa mo. Roz pra szał mnie ten dzie ciak ogrom -
nie, bo co ja po wie dzia łem, to ten ki wał gło wą. Prze nio słem wzrok
na chór, wy trzy ma łem, do koń czy łem ka za nie. Koń czy się Msza
Świę ta, a je go ma ma za ma wia in ten cję. Zdej mu ję or nat i mó wię do
chłop ca: „chodź tu taj, ma ły, co ty tak ki wa łeś gło wą, jak ja mó wi -
łem ka za nie? Tak ci się po do ba ło?” Nie pro szę księ dza, w ogó le nie
słu cha łem, tyl ko li czy łem ża rów ki w ży ran do lu.

Ks. Bo gu sław Ko wal ski

Kie dy je den z mo ich pro bosz czów mó wił ka za nie, lu dzie się
śmia li. Twier dził, że nie wie z cze go, cho ciaż ja go po dej rze wam, że
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on to zro bił ce lo wo. Mó wił tak: „Bra cia i sio stry, by łem po ko lę -
dzie, ja ką smut ną wi dzę sy tu ację: pi ja na sy no wa rzu ca się te ścio wej
na szy ję i ją ca łu je. Ja kie to smut ne, ile wód ki trze ba wy pić, że by te -
ścio wą uca ło wać”.

Kie dyś po pro szo no mnie w szko le przed stud niów ką, że by po -
wie dzieć coś, aby ucznio wie nie pi li al ko ho lu. To jest tak nie zręcz -
nie wyjść i groź nie po wie dzieć: „No, niech do wiem się, że ktoś pił
– wy rzu cę z ko ścio ła”. Tak nie mo żna – mło dzież się na pnie. Wte -
dy mi się przy dał je den z żar tów. Po wie dzia łem tak: „Moi dro dzy.
Za nim zło żę wam ży cze nia do brej za ba wy, to po wiem wam hi sto -
ryj kę. Kie dyś na Księ ży cu zna la zło się trzech lu dzi: Po lak, Ame ry -
ka nin i Ro sja nin. Ro sja nin py ta się Ame ry ka ni na: 

– Skąd się tu wzią łeś na Księ ży cu? 
John mó wi: Wiesz, Sie rio ża, ma fia mnie w Ame ry ce ści ga ła,

gdy bym nie uciekł, to by mnie pew nie za bi li. A ty, Sie rio ża, skąd tu
się wzią łeś?

– Słu chaj, mnie KGB ści ga ło. Ucie kłem na Księ życ, bo by
mnie za ła twi li.

Prze cho dzi Po lak, ta ki lek ko za wia ny, a oni py ta ją:
– A ty skąd je steś?
– Je stem z Pol ski.
– Skąd ty się tu na Księ ży cu wzią łeś?
– Z we se la wra cam.
Ży czę wam, pa no wie, pa nie i dro dzy ucznio wie, baw cie się do -

brze, ale pro szę nie wra caj cie przez Księ życ, tyl ko pro sto do do mu”. 
Opo wia da łem to mo je mu bra tu. A on wte dy mi opo wie dział, jak je -

chał z żo ną na grzy by i na Ma zu rach, o czwar tej ra no, tan ko wał sa mo -
chód. Przy sta cji ben zy no wej „ta ki”, w po lu zo wa nym kra wa cie, py ta
się: „Prze pra szam bar dzo, czy pan nie wie, gdzie tu jest w po bli żu we -
se le? Wy szłem i nie mo gę tra fić”. To nie jest ta kie ode rwa ne od ży cia. 

Ka ta rzy na Ła niew ska
Mam ta kże wspo mnie nie ta kie go nie po ro zu mie nia. Te ścio wa

mó wi w gro nie swo ich dzie ci, bli skich: „ja już nie dłu go odej dę, nie
wiem, jak to za ła twi cie, ile za to za pła ci cie, ale ja mu szę być po cho -
wa na na Po wąz kach”. Na dru gi dzień zięć przy cho dzi i mó wi:
„Ma mo, nie py taj, ile za pła ci łem, jak to za ła twi łem, szy kuj się na
czwar tek”. 
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Ks. Bo gu sław Ko wal ski
Pa ni Ka ta rzy na pod po wia da mi wąt ki. Nie za po mnę tej ko lę dy.

Wcho dzę do pew ne go do mu, jest tam ma ma, ma leń ka có recz ka i
cze ka my na ta tę. Ma ma mó wi, że mąż jest bli sko, za raz przyj dzie.
Za sko czy ła mnie ta dziew czyn ka, bo mó wi ła bar dzo wy raź nie, choć
mia ła do pie ro 5 lat: „Szczęść Bo że, o ksiądz pro boszcz, za pra sza -
my!” Dom bar dzo bied ny, a ja no si łem przy so bie cu kier ki, sło dy -
cze, cze ko la dę. „Masz tu od księ dza pro bosz cza cze ko la dę – mó wię
do dziew czyn ki – ale nie wszyst kim dzie ciom da ję cze ko la dę. Po -
módl się za księ dza pro bosz cza”. Po tem się zo rien to wa łem, że ona
mo że jesz cze nie znać mo dlitw i ob cią żę jej su mie nie i  dziec ko bę -
dzie prze ży wa ło. Mó wię: „Na tal ka, od mów ta ką mo dli twę, ja ką
umiesz – za księ dza pro bosz cza”. Ona na to: „Oczy wi ście, że się po -
mo dlę za księ dza pro bosz cza, bo wła śnie na uczy łam się mo dli twy:
Wiecz ny od po czy nek racz mu dać, Pa nie”. 

Ka ta rzy na Ła niew ska
Dzi siaj jest dzień dziad ka. Pew ne go ra zu dzia dek mó wi do swo -

ich naj bli ższych:  „Moi ko cha ni, je śli cho dzi o po grzeb, to ze mną
nie bę dzie żad nych kło po tów, pro szę mnie spa lić, a mo je pro chy
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roz sy pie cie w su per mar ke cie”. „Dla cze go w su per mar ke cie?” „Bę dę
pew ny, ze cho ciaż raz w ty go dniu do mnie na pew no przyj dzie cie”.

À pro pos za po mi na nia. Żo na przez okno wy chy la się i mó wi do
mę ża: „Pa mię taj, kup ma sło i chleb, po wtórz – ma sło i chleb”. Wra -
ca i przy no si pa stę do zę bów, a ona py ta: „A gdzie szczo tecz ka?” 

Naj le piej za opa trzo na ap te ka to jest mo ja w do mu – jak mó wi
mój mąż, ale kie dyś wy sła łam go do praw dzi wej – „Kup mi Ru ti no -
scor bin”. On wra ca, a ja py tam: „A po coś mi Ra ni gast ku pił?” „A
co, ty chcia łaś Ren nie?” To jest au ten tycz ne.

Ks. Bo gu sław Ko wal ski
Kie dyś mó wi łem w ka za niu o tym, że czło wiek chęt nie by

wsko czył na miej sce Pa na Bo ga. Dzi siaj lu dzie tak za pę dza ją się w
swo jej py sze, że na wet jed na z pio sen ka rek umie ści ła swo ją twarz
na miej scu ob li cza Mat ki Bo żej. By ło to uzna ne oczy wi ście za akt
pro fa na cji. Ale jest to pew ne go ro dza ju znak, że czło wiek chciał by
za jąć miej sce Pa na Bo ga. 

W fil mie „Ran cho” by ło pa rę ge nial nych scen. A jed na by ła
ogrom nie wzru sza ją ca, gdy wi ka ry eg za mi no wał ca łą pa ra fię i tych
czte rech z ła wecz ki pod skle pem. Chy ba So le juk mó wi do Ha dziu ka:
„Sły sza łeś, co wi ka ry mó wił, że czło wiek jest stwo rzo ny na ob raz i po -
do bień stwo Bo ga – tak mó wił”. „Cze kaj, cze kaj, Ha dziuk, czy to zna -
czy, że Pan Bóg jest do nas po dob ny?”  – „No tak”. – „Nie daj, Bo że”.
Pięk na sce na. Tak się wzru szy łem. Ile po ko ry by ło w tych lu dziach!

Kie dy przy cho dzi sta rość, bar dzo cię żko jest roz stać się z tą
pierw szą li nią. A prze cież ta umie jęt ność by cia na dru gim pla nie,
prze ży wa nie swo je go dru gie go po wo ła nia, by cia bab cią, by cia
dziad kiem, by cia księ dzem eme ry tem jest ogrom nie war to ścio wa,
choć nie do ce nia na.

Ma my te sa me od ru chy. Pro bosz czo wie ta kże kur czo wo trzy -
ma ją się pa ra fii i za wsze mó wią, że by cie pro bosz czem to jest wiel -
ki krzyż, ale jak jed ne go ku ria zdej mo wa ła z te go krzy ża, to jesz cze
gwoź dzie za brał. 

Moi dro dzy, w jed nej pa ra fii by ła wi zy ta cja bi sku pa. Pro boszcz
mó wi: „księ że bi sku pie, ta ki osiem dzie się cio pa ro let ni czło wiek
chce się z księ dzem bi sku pem spo tkać, bo on cią gle ma pre ten sje
do swo ich dzie ci.” Po pierw szej Mszy Świę tej pro boszcz pro wa dzi
bi sku pa do kan ce la rii. Sie dzą już syn, sy no wa i ten star szy czło -
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wiek. Sia da ją ksiądz pro boszcz i bi skup. „Ja kie pre ten sje ma ta ta,
niech te raz po wie do bi sku pa” – mó wi syn. 
– Pro szę księ dza bi sku pa, mo je dzie ci mnie prze śla du ją, to już

brak słów, nie mam słów. 
Ta to, mó wi syn:
–Masz izbę wy sprzą ta ną? 
– Nie mo gę po wie dzieć, mam ład ną izbę.
– Do sta jesz je dze nie? 
– Nie mo gę po wie dzieć. Sy no wa dba.
– Opie ru nek masz?
– Nie, nie, tu nie mo gę, księ że bi sku pie, po wie dzieć, wszyst ko

w po rząd ku.
– Jak je dzie my do ko ścio ła, za bie ra my cię ze so bą?
– Wła śnie, ale niech po wie, pro szę księ dza bi sku pa, kto lej ce

trzy ma?

Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Bo li nas to, że w ko ście le nie wy pa da się śmiać. Nie wy pa da po -

ka zy wać ra do ści. Gdy na sze dziew czyn ki by ły ma łe, ksiądz po
Mszy Świę tej świę cił ko ściół. Na szczę ście nie miał ta kiej kro piel -

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło i An drzej Sko czek
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ni cy me ta lo wej (zwa nej mi kro fo nem), tyl ko ta ką zwy kłą z „pę dzel -
kiem”. Świę cił na obie stro ny, jak zwy kle z ogrom ną ener gią, w
pew nym mo men cie „pę dze lek” spadł z trzon ka i po le ciał w na szą
stro nę. My we trzy skur czy ły śmy się, a „pę dze lek” prze le ciał tuż
nad na szy mi gło wa mi. Re ak cja ko ścio ła by ła po dzie lo na. Część
osób oczy wi ście się śmia ła, ksiądz też, a część osób pa trzy ła zgor -
szo na na tych, co się śmie ją. Te raz jest już le piej, bi je się bra wo w
ko ście le. Coś się zmie nia, ale bar dzo po wo li. 

Dru gi przy kład – po ma gi ste rium, pierw sza mo ja pra ca, zbie -
ram ma te ria ły do pra cy dok tor skiej na te re nie san do mier skie go.
Jeź dzi łam wte dy mo to cy klem. We wsi, w któ rej kwa te ro wa łam,
był aku rat od pust. To by ły cza sy, gdy utwar dzo nych do brych dróg
by ło ma ło i do wsi, w któ rej by łam, nie do cho dzi ła żad na dro ga
prze jezd na dla au to bu sów. W ka żdym ra zie au to bu su nie by ło, w
związ ku z tym na od pust lu dzie szli wie le ki lo me trów. Do mo jej
go spo dy ni przy szła jej mat ka, do brze już star sza ko bie ta, któ ra mi
się przy zna ła, że nie je cha ła ni gdy sa mo cho dem, po cią giem czy au -
to bu sem. Strasz nie by ła zmę czo na po tym od pu ście. Za pro po no -
wa łam: „Mo że ja pa nią od wio zę?” Ku cał ko wi te mu za sko cze niu
cór ki, a mo jej go spo dy ni, zgo dzi ła się. Wy cią gnę łam mo to cykl, go -
spo dy ni po sa dzi ła mat kę na tyl nim sio deł ku, uło ży ła jej licz ne
spód ni ce i po wie dzia ła: „Ma mo, trzy maj się moc no”. Ru szy ły śmy,
a ja sły sza łam z ty łu wszyst kie po ko lei mo dli twy od ma wia ne drżą -
cym gło sem. Po chwi li jed nak za czy na my mi jać są siad ki star szej
pa ni, któ re wra ca ją do do mu pie cho tą. Mo ja to wa rzysz ka nie trzy -
ma się mnie już tak kur czo wo, a dum nie za czy na ma chać do nich
rę ką: „Jó ze fo wa… Mar ci no wa… Łu ka szo wa…”, gdy mi ja my je w
pę dzie na dro dze. Gdy do je żdża my do jej wsi i za dy sza ną, lecz
szczę śli wą zsa dzam z tyl ne go sio deł ka, ona mó wi: „Niech pa ni Pan
Bóg da pięt na ścio ro dzie ci”. Jak uro dzi ła się nam dru ga cór ka, to
po wie dzia łam mo je mu mę żo wi: „No, to jesz cze trzy na ście”. 

Trze cia hi sto ria, któ rą pa mię tam z dzie ciń stwa, to by ło w cza -
sie woj ny, miesz ka li śmy pod Kra ko wem i przy je chał do na szej pa -
ra fii kar dy nał Sa pie ha, aby udzie lić bierz mo wa nia. Z wszyst kich
stron szły dzie ci do pa ra fii. Kar dy nał je chał brycz ką, za trzy mał się
i pro sił, aby dzie ci po wie dzia ły mu coś o Pa nu Bo gu. Dzie ci od po -
wie dzia ły, że pro boszcz nie po zwa la z by le kim mó wić o Pa nu Bo -
gu. 
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W 1945 ro ku wy rzu co no nas z ma jąt ku dziad ków i za miesz ka li -
śmy w Kra ko wie przy uli cy Św. Ja na. Mo ja mat ka mó wi ła, że jak
któ re goś dnia wy szła bar dzo wcze śnie z do mu, to zo ba czy ła księ dza
Kar dy na ła, jak szedł uli cą, za trzy my wał się przy sa mo cho dach sto -
ją cych przy kra wę żni kach i pluł tak, aby śli na prze le cia ła nad sa -
mo cho dem. Jak mu się to uda ło, to wy raź nie za do wo lo ny szedł da -
lej ener gicz nym kro kiem. 

Ja dwi ga Ja ku bas -Prze włoc ka
Hi sto ryj ka mia ła miej sce w Pa ry żu.  Pe wien Po lak zmie rzał  na

dwo rzec Gard du Nord, by wsiąść do po cią gu do War sza wy.  Był to
po staw ny pan, zwra ca ją cy uwa gę za gip so wa ną rę ką na tem bla ku.
Na dwor cu spo tkał swo je go zna jo me go, któ ry był po wy pad ku sa -
mo cho do wym. On też miał gips – na  rę ce i na no dze. Oby dwaj po -
szli po wo li na pe ron, z któ re go miał od je żdżać po ciąg do War sza -
wy. Cze ka ją. W pew nej chwi li  pod cho dzi do nich kon duk tor fran -
cu ski, kła nia się i mó wi: „Mes sieurs, po ciąg do Lo ur des od je żdża z
pe ro nu czwar te go”. 

Ja dwi ga Ja ku bas -Prze włoc ka
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Dru ga hi sto ria, też praw dzi wa – by ło to na po cząt ku lat dzie -
więć dzie sią tych. Ma łżeń stwo wra ca z Ma zur do War sza wy, a już
wte dy po wsta wa ły oprócz GS -ów ma łe re stau ra cyj ki. Po dro dze zo -
ba czy li „Za jazd My śliw ski”, więc za trzy ma li się, ma jąc na dzie ję, że
zje dzą coś in ne go niż w GS -ie. Prze czy ta li kar tę, nie ste ty, tyl ko ko -
tlet mie lo ny i tym po dob ne rze czy, ale na do le te go ja dło spi su by ło
na pi sa ne „Ką sek Da nie la”. To by ło coś in try gu ją ce go, po pro si li
kel ne ra, że by im po wie dział, co to jest „ką sek da nie la”. Kel ner za -
czer wie nił się, zbladł i nie mó wi nic. Oni na le ga ją, że chcie li by
wie dzieć, co to jest? Po dłu ższej chwi li on ci chut ko mó wi: „Ką sek
Da nie la to na sza sze fo wa”. 

Ur szu la Kos sow ska -Ce zak
Chcia łam po wie dzieć ze swo ich wspo mnień dwa przy pad ki

nie za mie rzo ne go hu mo ru z ko ścio ła. Jed ną hi sto rię usły sza łam
jesz cze w swo ich stu denc kich cza sach pod czas re ko lek cji aka de -
mic kich w ko ście le Św. An ny. Ksiądz re ko lek cjo ni sta – zresz tą
bar dzo in te re su ją cy – opo wie dział nam, jak to kie dyś spo wia da ła
się u nie go star sza, bar dzo pro sta ko bie ta. I po wie dział, że jak to
zwy kle w ta kich ra zach ona ża li ła się na swo je ży cie, na swo ją ro -
dzi nę, a na ko niec po wie dzia ła: „A niech Pan Bóg księ dzu wy ba czy
wszyst kie grze chy za to, że mnie tak cier pli wie wy słu chał”. 

Pod czas Mszy Świę tej dla dzie ci u je zu itów na Ra ko wiec kiej
ksiądz wy cho dzi przed oł tarz i roz ma wia z dzieć mi, dys ku tu je, za -
da je py ta nia, a po tem dzie ci po da ją ró żne in ten cje, w któ rych ma -
my się mo dlić. Za ro dzi ców, za dziad ków, za cho rych, za dzie ci z
do mów dziec ka, a jed no dziec ko po wie dzia ło: „po mó dl my się za
Pa na Bo ga”. Ksiądz był tro chę skon fun do wa ny, ale trze ba przy -
znać, że ja koś ład nie wy brnął. 

An drzej Sko czek
Pa mię tam z mo jej mło do ści ta ką sy tu ację. Pro fe sor z la bo ra to -

rium w Pu ła wach, bar dzo sym pa tycz ny i sza no wa ny pan, miał per -
so nel, z któ rym pra co wał. Jed na z pań, chcąc wy ra zić swój sza cu -
nek do nie go, po wie dzia ła: „Pa nie pro fe so rze, mieć ta kie go mę ża
jak pan, to non sens”. Ten sam pro fe sor, pa trząc na mo ją żo nę (a
mia ła wte dy dwa dzie ścia pięć lat), po wie dział: „No, wie pa ni, ale
na swój wiek, to się pa ni do brze trzy ma”. Aby to za koń czyć, że by
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mieć do sie bie pe wien dy stans, to po wiem, co żo na mi przy po mi na:
„Wiesz, w mo jej mło do ści to ma rzy łam, że bę dę mia ła mę ża wy so -
kie go, bru ne ta i przy stoj ne go”.

An drzej Sko czek

Ks. Bo gu sław Ko wal ski
Je den z mo ich daw nych pa ra fian tłu ma czył, że ma my wspa nia -

łe go pro bosz cza: „Na praw dę – mó wił – nie dam na nie go do bre go
sło wa po wie dzieć”. Są ta kie prze ję zy cze nia.

Ka ta rzy na Ła niew ska
Ostat nio mój mąż zo pe ro wał so bie za ćmę na jed nym oku, te raz

na dru gim, wi dzi bar dzo do brze, a ja je stem zde ner wo wa na – nie
mam ty le pie nię dzy na ko sme tycz ki. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Mój po moc ni czy bi skup, eme ryt, ma z 86 lat – nie daw no go

spo ty kam i py tam się: „Co sły chać, jak się eks ce len cja czu je?” Od -
po wia da: „Po mi mo że tak do brze wy glą dam, nikt mnie nie chce do
ro bo ty za trud nić”. 
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Ks. Bo gu sław Ko wal ski
Nie mógł bym wy je chać stąd, gdy bym nie opo wie dział tej hi sto rii.

Za czę ło się dra ma tycz nie, ale skoń czy ło się szczę śli wie. Świę tej pa -
mię ci bi skup Bro ni sław Mo dze lew ski lu bił, jak się do nie go lu dzie
zwra ca li: eks ce len cjo. Nie księ że bi sku pie, ale eks ce len cjo. Miał wi zy -
to wać wiej ską pa ra fię i tam pro boszcz dzie ciom kładł w gło wę: „Dro -
gie dzie ci, do bi sku pa zwra ca my się eks ce len cjo! Po wtórz cie – eks ce -
len cjo, eks ce len cjo. No, do brze. Po po wi ta niach bi skup wziął ma łe go
chłop czy ka: „Po wiedz mi, chłop cze, dzie sięć przy ka zań Bo żych”. 

Chło piec od po wia da: „Pierw sze – nie bę dziesz miał bo gów cu -
dzych przede mną, eks ce len cjo. Dru gie – nie bę dziesz brał imie nia
Pa na Bo ga swe go nada rem no, eks ce len cjo. Trze cie – pa mię taj, abyś
dzień świę ty świę cił, eks ce len cjo. Czwar te – czcij oj ca i mat kę, eks ce -
len cjo. Pią te – nie za bi jaj, eks ce len cjo. Szó ste – … A bi skup: Wy star -
czy! Wy star czy!

Ka ta rzy na Ła niew ska
Przed la ty był kon kurs „na czy ta nie” – zło ty liść dla au to ra,

srebr ny dla czy tel ni ków. W re mi zie od by wa ło się spo tka nie z au to -
rem i był na nim obec ny soł tys, któ ry nie ste ty dał so bie tro chę „w
szy ję” i mó wił: „Wi ta my nie ste ty człon ka Ra dy Pań stwa, nie ste ty
au to ra i te raz już mo że, za po mnia łem – chwi lecz kę – wi ta my, nie -
ste ty ak tor kę, nie ste ty Te atru Na ro do we go.” I tak to „nie ste ty” po -
wta rzał, a my śmy zgod nie ry cze li z te go je go „nie ste ty”.

Ks. Piotr Hart kie wicz
Ta kie sy tu acyj ne zda rze nia są zwy kle naj cie kaw sze, nie są wy -

my ślo ne, nie są sztucz ne. Przy po mi na mi się sy tu acja, któ ra zda -
rzy ła się we Fran cji, był też ten sam wspo mnia ny bi skup. Mo że dla
wy ja śnie nia po wiem, że za nim po szedł do se mi na rium, był wcze -
śniej  ko mi kiem w cyr ku, więc je mu to bar dzo na tu ral nie wy cho -
dzi ło, do brze od naj dy wał się w ta kich sy tu acjach. W cza sie Mszy
Świętej jest pro ce sja z da ra mi, po jed nej stro nie sie dzi pro boszcz,
po dru giej ja sie dzia łem i by ła też wspól no ta Afry kań czy ków, któ -
rzy an ga żo wa li się w słu żbę li tur gicz ną. Jest zwy czaj afry kań ski, że
w cza sie pro ce sji z da ra mi jest ta niec ofiar ny. A więc te czar no skó -
re pa ra fian ki przy go to wa ły da ry na pro ce sję i nio są je, tań cząc, w
na wie głów nej, a bi skup zwra ca się do pro bosz cza „Je śli za żą da ją
two jej gło wy na mi sie, to dam im ją”.
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Ka ta rzy na Ła niew ska
Ksiądz bi skup Kusz, sław ny z po czu cia hu mo ru, kie dy wi zy to -

wał Dom Ak to ra w Sko li mo wie, po wie dział, że jak by kar dy nał Ma -
char ski od szedł, to nie po wie dzą, że „za snął w Bo gu”, ale „za schnął”.
Mó wił, że je chał ja ko bi skup sa mo cho dem i przed nim by ła sio stra z
ja kie goś za ko nu – prze ło żo na. Za trzy ma li się. Sio stra kie row ca z ta -
kie go noc nicz ka za czę ła na le wać lej kiem coś do sa mo cho du. Bi skup
mó wi: „O, tym sio strom to za zdrosz czę du żej wia ry”.

Ks. Bo gu sław Ko wal ski
Kie dy wspo mnia ny kar dy nał Sa pie ha – nie wiem, czy to nie o

nim opo wia da li kra kow scy księ ża, a on był do syć su ro wy, wy ma ga -
ją cy – przy je chał na wi zy ta cję, po pro sił pierw sze go z brze gu chłop -

ca: „Po wiedz mi, co to jest Trój ca Świę ta”. Chło piec się za ru mie nił
i nic. „Księ że pro bosz czu – mó wi Kar dy nał Sa pie ha – pod sta wo wa
praw da wia ry, a ten chło piec nic na ten te mat nie wie!” „Ale księ że
bi sku pie, uczę, no, uczę, jak mo gę, sta ram się”. Kar dy nał: „Trze ba
umieć uczyć”. Zro bi ło się przy kro pro bosz czo wi wo bec ca łej pa ra -
fii. Zde ner wo wał się i wo ła te go chłop ca: „Chodź no tu taj, Bo luś” i
go py ta: „Si ła Bo gów” – a on: „Je den, ale w trzech oso bach”. „No,
Księ że kar dy na le, trze ba umieć py tać”.
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Ks. Piotr Hart kie wicz i ks. Bo gu sław Ko wal ski
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Po dob nie by ło z księ żmi po roz pra wie dok tor skiej: „Co są dzi
ksiądz pro fe sor na te mat te go dok to ra tu?” „Pro szę księ dza, my ślę,
że jest to ko lej ny przy kład wy wo ły wa nia po czu cia głę bi po przez
brnię cie w nie ja sność”. 

In na sy tu acja: „Chodź no tu taj, sy nuś – a by łeś ty na Mszy
Świętej?”  „By łem.” – „A o czym ksiądz pro boszcz mó wił ka za -
nie?” – „Pro boszcz na ka za niu nie mó wił, o czym mó wił.” Al bo in -
na od po wiedź: „A o czym ksiądz w ka za niu mó wił?” – „O grze -
chu.” „Co ty, tak ogól nie, o grze chu?” – „Nie, no, w za sa dzie był
prze ciw”. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Do osób ob da rzo nych nie sły cha nym po czu ciem hu mo ru na le -

żał w se mi na rium nasz pro fe sor od fi lo zo fii, któ ry nie ste ty już od -
szedł z te go świa ta. Pa mię tam, że przy pa dło mi w udzia le za pro sić
księ dza pro fe so ra na na sze świę ce nia ka płań skie. Przy go to wa li śmy
za pro sze nie dla pro fe so ra, ale wie dzie li śmy, że pro fe sor nie przyj -
dzie. Od nie pa mięt nych cza sów nie by ło go na świę ce niach ka płań -
skich. Ale mi mo wszyst ko idę do nie go, wrę czam mu to za pro sze -
nie, a on na to: „Gdy bym się spóź nił, pro szę za czy nać beze mnie”. 

Kie dyś trzy mał klu czy ki do sa mo cho du Ci nqu ecen to i py ta się,
któ ry z księ ży ma pra wo jaz dy? Mie li śmy ta kie go ko le gę, któ ry
uwa żał się za wy traw ne go kie row cę i on wy rwał się pierw szy. –
„Księ że, w ba ga żni ku są ksią żki, pro szę je przy nieść”.

In na hi sto ria, któ rą znam z opo wie ści i trud no mi to w tej
chwi li zwe ry fi ko wać. To był ja kiś nie ra cjo nal ny po mysł, aby pro -
fe so ra fi lo zo fii pro sić, że by spo wia dał dzie ci do pierw szej Ko mu nii
Świę tej. No i te dzie ci się u nie go spo wia da ją. W pew nym mo men -
cie skoń czył spo wia dać dziew czyn kę i na ko niec ksiądz pro fe sor
mó wi do niej: „Bij się w pier si”. A dziew czyn ka mó wi: „Ale ja nie
mam pier si”. A pro fe sor z cał ko wi tą po wa gą py ta się: „A co masz?”
Na to dziew czyn ka mó wi re zo lut nie: „Pła skie”. Ksiądz pro fe sor:
„No to bij się w pła skie”. My ślę so bie, że są ta kie oso bo wo ści, któ -
re na wet swo im ge stem wy wo łu ją w nas uśmiech.

Ks. Bo gu sław Ko wal ski
Spo sób dzia ła nia ka te che tek, zwłasz cza sióstr za kon nych, po le -

ga na tym, że one tak wy uczą te dzie ci, że my po tem ma my kło pot.
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Wszyst kie go wy uczą od A do Z, wszyst kie go, na wet ta kich rze czy,
któ rych w sa kra men cie po ku ty się nie prak ty ku je. Klęk nę ła dziew -
czyn ka i mil czy. Pod po wia dam: Przy stę pu ję pierw szy raz do spo -
wie dzi…,” bo my ślę, że za ła pie i pój dzie da lej. „A nie, nie, pro szę
księ dza, ksiądz mnie te raz po wi nien za chę cić”. Rze czy wi ście ma
ra cję, bo tam jest: „W tych lub po dob nych sło wach za chę ca się do
spo wie dzi”. 

Spo wia da łem na re ko lek cjach, tłum lu dzi: stro na le wa, stro na
pra wa, le wa, pra wa. Na wie ki wie ków. Amen. Na wie ki wie ków.
Amen. Na wie ki wie ków. Amen.  Czło wiek ze zmę cze nia tro chę
dzia ła jak au to mat. Pod cho dzi sta rusz ka o ku lach, któ ra sa ma do
sie bie mó wi: „O Je zu uu! Jak mnie te ko la na bo lą”. A ja mó wię:
„Na wie ki wie ków. Amen”.  Szczę śli wie nie usły sza ła. 

Po czu cie hu mo ru cza sa mi jest pro ble mem, mo że być zgub ne,
bo czło wiek mo że do stać ata ku śmie chu w naj mniej od po wied nim
mo men cie. Umie ram z cie ka wo ści, czy pa ni, pa ni Ka ta rzy no, kie -
dyś nie do sta ła ata ku śmie chu na sce nie i cię żko by ło się opa no wać.

Ka ta rzy na Ła niew ska
Jed na z mo ich wsyp ak tor skich, bar dzo daw no te mu w Te atrze

Dra ma tycz nym: wcho dzę w „Zem ście” do Re jen ta ja ko Pod sto li na.
Re jen tem był Gu staw Ho lo ubek. A by łam w tym cza sie prze wod ni -
czą cą od dzia łu war szaw skie go Związ ku Ar ty stów Scen Pol skich i
mia łam mnó stwo ró żnych ze brań.  Mia łam po wie dzieć: „otóż je -
stem na we zwa nie w two im do mu, mój Re jen cie”, a po wie dzia łam,
„otóż je stem na ze bra niu w mo im do mu, twój Re jen cie.” On się od -
wró cił i po wie dział „Cie szę się, że wpa dłaś”. A Wie sław Go łas, któ -
ry grał Pap ki na, uciekł ze sce ny. 

Mia łam też dru gą ta ką sy tu ację w Sa li Kon gre so wej. W utwo rze
Gał czyń skie go „Przez świat idą ce wo ła nie” mia łam po wie dzieć w
koń ców ce wier sza sło wa: Mic kie wicz, Pusz kin, fu gi Ja na Se ba stia -
na, No tre Da me, Uspień ski so bór i wie ża Ma riac ka, a ja mó wię: Pic -
kie wicz, Musz kin i cóż mo gę da lej po wie dzieć – Ja na Se ba stia na?

Ks. Bo gu sław Ko wal ski
Za py ta łem o to, po nie waż cią gle prze ży wam je den po grzeb. Jak

by to wy glą da ło, gdy by wi ka ry do stał ata ku śmie chu na po grze bie? 
Nie ży czę wam, że by ście by li w ta kiej sy tu acji. Od pra wia łem po -
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grzeb ko goś z ro dzi ny bi sku pa Mi zioł ka. Bi skup Mi zio łek był wte -
dy sła biut ki, miał za ni ki pa mię ci. To by ło w Ba bi cach. Je ste śmy
już na cmen ta rzu, śmier tel nie po wa żny mo ment i ja po da je kro pi -
dło me ta lo we z ku lecz ką bi sku po wi, że by po świę cił trum nę. Wziął
to kro pi dło, zbli żył do ust: „Niech was bło go sła wi Bóg Wszech mo -
gą cy...” My ślał, że to bez prze wo do wy mi kro fon. Or ga ni sta uciekł,
a ja za czą łem ni by ka słać, że by ukryć ten swój śmiech, bo to by ło
nie do opa no wa nia. Nie ży czę ni ko mu zna leźć się w ta kiej sy tu acji. 

Ka ta rzy na Ła niew ska
Prze ży łam też ta ki po grzeb, po grzeb Ja nu sza Stra choc kie go, zna -

ko mi te go ak to ra star sze go po ko le nia, któ ry gry wał bar dzo szla chet -
nych lu dzi. Na po grze bie by ły prze mó wie nia rów nie szla chet nych
no ta bli ar ty stycz nych. A po tem na gle wy szedł ta ki ak tor „czwar te go

Ka ta rzy na Ła niew ska
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pla nu”, tro chę uty ka ją cy, któ ry na zy wał się pan Bem, i mó wi: „Mi -
strzu! No si łem za To bą płaszcz, no si łem za To bą in sy gnia, a te raz w
uko cha nym przez Cie bie ję zy ku po że gnam Cię” i za czął mó wić po
ła ci nie. Mó wił bar dzo złym ak tor stwem, na to miast mo że pięk ną ła -
ci ną. Sta li śmy z wień cem, świę tej pa mię ci An drzej Szczep kow ski i
pan Ka zi mierz Rudz ki, a ja w środ ku. An drzej Szczep kow ski nie wy -
trzy mał, po szedł pod mur, jak on mó wił tą ła ci ną. Skoń czył. Wszy -
scy po zo sta li wy trzy ma li. „A te raz to sa mo po grec ku”. Pan Ka zi -
mierz Rudz ki też od szedł, zo sta łam sa ma z wień cem.

Ks. Bo gu sław Ko wal ski
Był w Gro dzi sku po grzeb mło de go księ dza, mo je go ko le gi, któ -

ry miał trzy la ta ka płań stwa. In ny ksiądz mó wił ka za nie, zna ny
dusz pa sterz wię zien nic twa – ksiądz Jan Si kor ski. Ksiądz Jan użył
mię dzy in ny mi ta kich słów: „Bra cia i sio stry, ile ra zy ksiądz Ta de -
usz od te go oł ta rza mó wił do was – mó dl cie się, aby mo ją i Wa szą
ofia rę przy jął Bóg Oj ciec wszech mo gą cy” – a lu dzie, jak by nie słu -
cha li księ dza, jak au to ma ty od po wie dzie li: „Niech Pan przyj mie
ofia rę z rąk two ich”.„A wy tak od po wia da li ście za ka żdym ra zem”
– ksiądz Jan wy brnął po mi strzow sku. 

Mie li śmy ta kie go pro fe so ra w se mi na rium – nie ży ją ce go już
księ dza pro fe so ra Ja kub ca.  Ksiądz Wie sław Ką dzie la tłu ma czył
mu przed Mszą świę tą: „Księ że pro fe so rze, pro szę nie udzie lać bło -
go sła wień stwa, po nie waż my za raz bę dzie my mieć ró ża niec, ksiądz
bez bło go sła wień stwa wró ci, a my wy cho dzi my i jest wy sta wie nie
Naj święt sze go Sa kra men tu.” Ale on się za ga pił i na koń cu Mszy:
„Niech was bło go sła wi Bóg wszech mo gą cy, ups – prze pra szam” i
za czął w po wie trzu ge stem rąk wy ma zy wać znak krzy ża. 

Ks. Piotr Hart kie wicz
Dow ci py, po czu cie hu mo ru, śmiech peł nią nie sły cha nie wa żną

funk cję w na szym ży ciu, do te go stop nia, że za uwa ża się na stę pu ją -
cą re la cję: je śli ktoś jest w sta nie śmiać się z sa me go sie bie, to zna -
czy, że stał się do ro słym czło wie kiem. Kie dy po tra fi my z dy stan -
sem pod cho dzić do te go, co nam się w ży ciu przy da rza, to zna czy,
że doj rze li śmy, że sta li śmy się do ro śli. Po czu cie hu mo ru bar dzo
czę sto wy ko rzy stu je się w te ra pii, aby „roz bro ić” ró żne go ro dza ju
trud ne emo cje, któ re są w czło wie ku: lęk, strach, po czu cie za gro że -
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nia, a ta kże smu tek. Nie bez po wo du mó wi się, że śmiech to zdro -
wie. Do dam, że z er go no micz ne go punk tu wi dze nia śmiech się bar -
dziej opła ca niż smu tek. Nie wiem, czy Pań stwo wie cie, że twarz
czło wie ka, aby wy ra zić gry mas uży wa osiem na stu mię śni ró żne go
ro dza ju, a uśmiech wy ma ga uży cia tyl ko czte rech. Za chę cam Pań -
stwa do te go, że by oszczę dzać mię śnie, gdyż złość wy ma ga od nas
wię cej wy sił ku niż uśmiech. 

Ka ta rzy na Ła niew ska
Na le ży się bar dziej śmiać, bo w na szym dzi siej szym ży ciu, we

wszyst kich tak zwa nych ka ba re tach, tak zwa nych wy stę pach – nie
ma się z cze go śmiać, tam lu dzie re cho czą. Ape lu ję, nie re chocz my,
ale śmiej my się.  

Ks. Bo gu sław Ko wal ski
Ktoś mą dry po wie dział, że Pan Bóg dał lu dziom pił kę, że by

upra wia li sport. Mó wi się o ro li pił ki w ży ciu czło wie ka. My też
mo że my po wie dzieć o ro li hu mo ru. Na opo wia da li śmy wie le
śmiesz nych, faj nych rze czy, a to po wo du je, że czło wiek jak się
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śmie je, to nie jest ta ki spię ty. Po dzi wiam pa nią Ka ta rzy nę, któ ra
ma jąc ten cu dow ny dy stans do sie bie, sta je się ta ka jed no cze śnie
bli ska do bru. Cza sa mi lu dzie są zdy stan so wa ni do świa ta, do rze -
czy wi sto ści, ale wy czu wa się, że jest to cza sem ta kie sztucz ne, tak
jak kie dyś bo cian na łą ce py ta wró bla: „Ty, co ty je steś za ptak?”, a
ten od po wia da: „Orzeł, tyl ko tro chę cho ro wa łem”. Czło wie ko wi
cza sem trud no się przy znać, że jest się wró blem. Chce grać wiel kie -
go or ła, choć tro chę cho ro wał. 

Ja mia łem w pa ra fii na Tar gów ku u Chry stu sa Kró la ta kie go
star sze go księ dza, któ re go ba li śmy się. Był su ro wy, zdy stan so wa ny,
żad ne go uśmie chu i bar dzo czu ły na punk cie swo jej oso by, że by go
usza no wać na pierw szym miej scu. Tro chę się go ba łem. Kie dyś od -
pra wia łem z nim Mszę Świę tą kon ce le bro wa ną. Mia łem wte dy wy -
jąt ko wo do bry hu mor i mó wię: „Księ że pro fe so rze, jak ja się cie szę,
że mo głem z księ dzem od pra wić Mszę Świę tą. Na pierw szym miej -
scu dzię ku ję za to Pa nu Bo gu, ale na dru gim miej scu dzię ku ję bar -
dzo księ dzu”. On tro chę nie do sły szał i mó wi: „Bar dzo prze pra -
szam, dla cze go mnie na dru gim miej scu?” 

An drzej Do wgiał ło
Uwa żam, że gdy ktoś ma po czu cie hu mo ru, to zna czy, że współ -

pra cu je z Du chem Świę tym.
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Chcia łem przy po mnieć zda rze nie, któ re mia ło zwią zek z Mat ką
Ró żą Czac ką, fun da tor ką zgro ma dze nia za kon ne go i za ło ży ciel ką Za -
kła du dla nie wi do mych w La skach. Któ raś z sióstr no wi cju szek przy -
cho dzi i mó wi: „Mat ko, mia łam ta kie głę bo kie i wznio słe prze ży cia”.
„Oj, sio stro, to bar dzo nie bez piecz ne, to mo że być od żo łąd ka”.

Ks. Piotr Hart kie wicz
Kie dy je stem w Pol sce, to po ma gam w po bli skiej pa ra fii. Ostat -

nio było to w cza sie Bo że go Na ro dze nia. Kon cep cja sta jen ki be tle -
jem skiej by ła ta ka w tej pa ra fii, że oł tarz był wbu do wa ny w żłó bek,
ra zem z za da sze niem, na do le by ły fi gur ki Świę tej Ro dzi ny, pa ste -
rzy i ró żnych zwie rząt. Od pra wia łem Mszę Świę tą w pierw szy
dzień Świąt i tuż przed bło go sła wień stwem na szła mnie re flek sja,
któ rą się z Pań stwem po dzie lę. Kon cep cja szop ki jest bar dzo nie -
bez piecz na, bo mo żna po my lić księ dza z osłem.

Ks. Piotr Hart kie wicz

Pa mię tam, jak kie dyś czy ta łem Ewan ge lię we Fran cji. Sła bo
zna łem wte dy fran cu ski, wie dzia łem, że ina czej się pi sze, a ina czej
się czy ta. Prze czy ta łem tę Ewan ge lię, ona by ła o Mar cie i Ma rii. Jak
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skoń czy łem, słu cha cze za czę li się śmiać. Nie wie dzia łem, z cze go
się śmie ją. Po Mszy do wie dzia łem się, że za miast prze czy tać „Ma -
ria ob ra ła naj lep szą cząst kę” prze czy ta łem „Ma ria za bra ła naj lep sze
ciast ko”. Mię dzy part i pâte jest nie wiel ka ró żni ca dla ko goś, kto do -
pie ro za czął się uczyć fran cu skie go. 

Ks. Bo gu sław Ko wal ski
Je den z dia ko nów czy tał Mę kę Pań ską, gdzieś tam na kre sach

wschod nich, i on tak swoj sko za cią gał. Czy tał ten frag ment: „I ty
by łeś” – „Nie znam te go czło wie ka.” „I ty by łeś z nim, two ja mo wa
cię zdra dza”.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Jesz cze po wiem o tak zwa nym „płyt kim po czu ciu hu mo ru”, to

zna czy, że ła two czło wie ka roz śmie szyć. By li śmy na po grze bie mę -
ża sio stry mo jej mat ki. To by ło do bre, ko cha ją ce się ma łżeń stwo.
Szli śmy ra zem na cmen tarz z jej dzieć mi, za raz za trum ną. Po po -
grze bie ciot ka mó wi do mnie: „Nie mo głam po wstrzy mać śmie chu,
bo na trum nie, gdzie mia ło być na pi sa ne imię i na zwi sko zmar łe go,
by ła na pi sa na du ży mi li te ra mi ce na”. 

Ks.  Bo gu sław Ko wal ski
Zda ję so bie spra wę z te go, co ksiądz po wie dział, że nie mo żna

wszyst kie go spro wa dzać do chi chra nia się, z tym że ta kie od de chy
hu mo ry stycz ne, ta kie za czerp nię cie świe że go po wie trza, ta kie
chwi lo we od prę że nie przy da je się w ka żdym wy mia rze, a lu dzie
bar dzo słu cha ją i po tem się do te go od no szą choć by na ko lę dzie. 

Mia łem pa rę lat te mu ka za nie, wspo mi na łam mój dom ro dzin -
ny, o tym, że ro dzi ce, któ rzy nas wy cho wy wa li – czte rech sy nów –
uwra żli wia li nas mię dzy in ny mi na to, że by śmy by li go ścin ni. Kie -
dy przyj dzie ktoś do do mu, a nas nie ma, to po czę stuj cie choć by
chle bem z ma słem, czym jest. Te go wy ma ga go ścin ność. Ro dzi ce
gdzieś wy je cha li na dwa czy trzy dni i zo sta wi li nam ca ły gar nek
fla ków, któ re bar dzo lu bi li śmy. Aku rat przy szli wu jek z ciot ką. Ja
pa trzę na An drze ja, An drzej na mnie, że trze ba po czę sto wać. A
szko da nam by ło tych fla ków. To jest tak jak w na szym ży ciu,
chcia ło by się coś od dać, ale też tro chę za cho wać. Tro chę tak – Pa -
nie Bo że, Ci słu żę, ale nie do koń ca. An drzej – mój star szy brat –
mó wi: pod grze je my w ma łym ron del ku. Pod grze wa my. Mó wię: 
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– An drzej, już go rą ce. 
– Grzej! 
– Już pia na na fla kach.
– Grzej!
– Już ki pią.
– No to wy łącz.
– Dla cze go ta kie go rą ce? – py tam. 
– Nie wiesz, jak do sta ną go rą ce, to wu jek z ciot ką wię cej chle ba

zje dzą, a mniej fla ków. 
Mó wi łem to na Pa ster ce. Po tem w trzech do mach: „Pro szę

księ dza, cie płe, ale nie tak go rą ce”. Lu dzie na wią zu ją bar dzo do te -
go, co się mó wi. 

Re mon tu ję ko ściół, bo ma my stu le cie pa ra fii. Uda ło mi się za -
ło żyć ogrze wa nie pod ło go we i po ło ży łem no wą po sadz kę. A wiem,
że na Pa ster kę przy cho dzą w du żej czę ści bar dziej gor li wi pa ra fia -
nie, ale ta kże tzw. rocz nia ki, czy li ci, któ rzy raz al bo dwa ra zy w ro -
ku pój dą. Nu dzą się w ko ście le i mó wią, że gdy idę do ko ścio ła, to
tam al bo Pa ster ka, al bo Re zu rek cja. Wiem, że ta cy przyj dą i chcia -
łem zwró cić uwa gę na tę po sadz kę, więc opo wia dam w ogło sze -
niach (nie w ka za niu, bo nie chcia łem prze sa dzić): „Dro dzy pa ra -
fia nie, mu sia łem pod słu chać roz mo wę mo je go wi ka re go (o któ rym
wiem, że lu dzie go bar dzo lu bią), któ ry tak gło śno krzy czy do te le -
fo nu, że choć nie chcia łem, mu sia łem sły szeć. Sprze czał się z in ny -
mi wi ka riu sza mi, któ ry le piej z nich ma lu je. Je den mó wił: „Na ma -
lo wa łem mo je mu pro bosz czo wi gó ry w zi mie. My ślał, że to praw -
dzi we, chciał zje żdżać na nar tach i się po tłukł”. Dru gi mó wi: „A ja
na ma lo wa łem mo je mu mo rze, my ślał, że to praw dzi we, chciał się
ką pać i też się po tłukł”. A mój wi ka ry mó wi: „A mój pro boszcz ma -
ło rę ki nie zła mał, bo mu na ma lo wa łem na po sadz ce 200 zło tych”.

Ks. Piotr Hart kie wicz
Nie ste ty, czas już koń czyć. Bar dzo ser decz nie dzię ku ję pa ni

Ka ta rzy nie Ła niew skiej, księ dzu Bo gu sła wo wi. Gdy by był wol ny
etat na pa ra fii księ dza Pro bosz cza, to ja chęt nie: pro boszcz, go spo -
dy ni i wi ka ry! 

Za kończ my mo że nie co po wa żniej wy po wie dzią, któ rą zna la -
złem w in ter ne cie, z en cy klo pe dii hu mo ru ży dow skie go. Po czu cia
hu mo ru od na szych star szych bra ci w wie rze z pew no ścią mo że my
się uczyć. Hu mor ży dow ski jest nie sły cha nie pięk ny. En cy klo pe dia
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hu mo ru ży dow skie go za uwa ża na stę pu ją cą rzecz: „Śmie jąc się z
sie bie sa mych, uni ka się drwin ze stro ny in nych.” To tak jak by po -
wie dzieć: „Nie kpij ze mnie, po tra fię to le piej od cie bie.”

Spa li li śmy tu tro chę ka lo rii, mo że my spo koj nie iść na po si łek.

Spi sał z na gra nia Bog dan Mo tel ski

Cd. dys ku sji otrzy ma ny dro gą ko re spon den cyj ną 

Ma rian na Ła cek (Au stra lia)
Nad biur kiem w po ko ju mo jej cór ki zna la złam wier szyk, na pi -

sa ny przez ano ni mo we go po etę. Po zwo lę so bie przy to czyć po ni żej
ory gi nal ną, an giel ską wer sję, do łą cza jąc ta kże mój pol ski prze kład:

A smi le                                                      Uśmiech

A smi le co sts no thing, Uśmiech nic nie kosz tu je,
but gi ves much. a tak wie le da je.
It en ri ches tho se who re ce ive, Wzbo ga ca ob da ro wa nych,
wi tho ut ma king po orer tho se nie czy niąc bied niej szy mi  
who gi ve. tych, któ rzy da ją.
It ta kes but a mo ment, Trwa tyl ko mo ment,
but the me mo ry of it ale pa mięć o nim
so me ti mes la sts for ever. cza sa mi zo sta je na za wsze.

No ne is so rich or mi gh ty that he Nikt nie jest tak bo ga ty ni 
mo żny, 

can get along wi tho ut it by się mógł obejść bez nie go,
and no ne is so po or but that ani nie jest aż tak bied ny, 
he can be ma de rich by it. aby się nim nie wzbo ga cić.

A smi le cre ates hap pi ness Uśmiech stwa rza ra dość w 
in the ho me do mu.
Fo sters go od ness in bu si ness wno si do bro do in te re sów
and is the co un ter sign jest ta kże zna kiem przy jaź ni.
of friend ship. Da je wy tchnie nie znu żo nym,
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It brings rest to the we ary, po cie sza znie chę co nych,
che er to the di sco ura ged, jest pro my kiem słoń ca dla 
sun shi ne to the sad and it is smut nych oraz
Na tu re's best an ti do te for tro uble naj lep szym le kar stwem 

Na tu ry na wie le pro ble mów.

Yet it can not be bo ught, beg ged Nie ste ty, nie mo żna go 
ku pić, wy że brać,

bor ro wed or sto len, for it is wy po ży czyć, ni ukraść, 
bo jest czymś,

so me thing that is of no va lue 
to any one co nie ma swo jej war to ści 
until it is gi ven away. tak dłu go, pó ki nie zo sta nie 

da ny.

So me pe ople are too ti red to gi ve Są lu dzie aż nad to zmę cze ni,
by móc cię ob da rzyć 

you a smi le. uśmie chem.
Gi ve them one Ty uśmiech nij się do nich,
of yours, as no ne ne eds a smi le wszak nikt tak nie łak nie 

uśmie chu 
so much as he who has jak ten, kto już nic nie ma, 
no mo re to gi ve. aby dać in nym. 

Oprócz uśmie chu, ist nie je ta kże i śmiech. Głę bo ki, ser decz ny,
śmiech z za sły sza ne go żar tu, śmiech z nie zwy kłej sy tu acji, śmiech z sa -
me go sie bie. Śmiech ja ko ozna ka ra do ści. Ale ta kże i śmiech z ko goś.

Na sze pol skie spo łe czeń stwo, w prze wa ża ją cej więk szo ści re li -
gij ne – ka to lic kie, skła da się z lu dzi po god nych, skłon nych do
śmie chu. Jed nak ze swo je go do świad cze nia mo gę po wie dzieć, że
jesz cze do nie tak daw na wie lu oso bom trud no by ło oka zy wać
praw dzi we ozna ki ra do ści. Z naj wcze śniej sze go dzie ciń stwa wrył
mi się w pa mięć huk bomb, brzęk wy pa da ją cych z okien szyb i sło -
wa koń czą ce ka żdą wspól ną mo dli twę: „Pa nie, ra tuj nas, bo gi nie -
my”. To sa mo we zwa nie koń czy ło na sze mo dli twy w ro dzin nym
do mu przez ca łe la ta póź niej sze. Wów czas już nie hi tle row skie
bom by ro bi ły wy rwy w do mach, ale nie mniej groź ne wy rwy czy -
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nio ne by ły w  ludz kich du szach i su mie niach. Tym bar dziej nie -
bez piecz ne, że spryt nie ka mu flo wa ne.

„Zbu du je my no wą Pol skę, zbu du je my ta ki świat,
w któ rym wszyst ko bę dzie lep sze, w któ rym no wy bę dzie ład.
Naj pięk niej sze mia sta, naj pięk niej sze wsie,
zbu du je my Pol skę pięk ną jak we śnie.”
To by ły ra do sne, po ry wa ją ce pie śni, śpie wa ne na ape lach, cap -

strzy kach, przy no szo ne ze szko ły do do mu.  Prze zor ni ro dzi ce py -
ta li jed nak – a gdzie w tej „no wej Pol sce” jest miej sce dla Bo ga? 

Pan Bóg? Tak, oczy wi ście, mo że być, ale tyl ko w ko ście le. I był.
Po zba wio ny ra do ści, bo w do dat ku za mknię ty pod ma gicz ny mi
sło wa mi ła ciń skich mo dlitw wy po wia da nych przez sto ją ce go ty łem
do wier nych ka pła na, któ ry od wra cał się je dy nie na „Do mi nus vo -
bi scum” oraz na „It te Mis sa est” (oby dwa w ta jem ni cy przed ro dzi -
ca mi za baw nie prze ina cza ne na pol ski). Tak, oczy wi ście, by ły na -
bo żeń stwa ma jo we, by ły pro ce sje w okta wie Bo że go Cia ła, by ły od -
pu sty w oko licz nych pa ra fiach – tam re li gia mie sza ła się z folk lo -
rem – i to by ło w oczach władz to le ro wa ne „opium dla lu du”.

Dla te go wy je żdża ją cym do więk szych miast dzie ciom za tro ska -
ni ro dzi ce da wa li ró ża niec i prze stro gę – że by oni ci tam tyl ko Pa -
na Bo ga z ser ca nie wy dar li! A Pan Bóg był. Sta wał się co raz bli ższy
i co raz bar dziej ra do sny. Prze ka zy wa ny mło dym lu dziom przez ka -
pła nów no wej ge ne ra cji. 

Sły sze li ście, u An ny na wie czo ro wej Mszy wszy scy się za rę ce
trzy ma ją.

Jak to wszy scy – ca ły ko ściół?
Tak. Nie wie rzysz? Przyjdź, zo ba czysz.
Był gru dzień, chy ba rok 1964. Ko le żan ka z ro ku (jed na z miej -

sco wych „Kra ku sek”, nie z aka de mi ka) za pro po no wa ła, że je śli nie
mam żad nych pla nów na naj bli ższą  so bo tę i nie dzie lę, mo gę się z
ni mi wy brać do Kal wa rii Ze brzy dow skiej. Kie dy w pią tek po po łu -
dniu o okre ślo nej go dzi nie wsko czy łam do po cią gu, gru pa by ła już
pra wie w kom ple cie. Dziew czę ta i chłop cy w mo im wie ku – stu -
den ci z ró żnych kra kow skich uczel ni. Ro ze śmia ni, sy pią cy żar ta mi
jak z przy sło wio we go rę ka wa. Rej wo dził w tych żar tach szcze gól -
nie je den, trosz kę, wy da wa ło się, star szy od po zo sta łych. 

Pod róż mi ja ła bły ska wicz nie. Za padł zi mo wy zmrok i ze sta cji
ko le jo wej brnę li śmy już po ciem ku, roz dep tu jąc zmie sza ny z bło -
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tem śnieg. W do dat ku za czę ło sią pić – ni to śnieg, ni to mżaw ka.
Ni ko mu nie po tra fi ło to jed nak ze psuć hu mo ru. Żar to wa li śmy ze
wszyst kie go, z chlu pią cych bu tów i ciek ną cych no sów. Ro ze śmia -
na, roz ba wio na gru pa do tar ła do klasz to ru. Roz lo ko wa ni zo sta li -
śmy w ba ra kach. Za chwi lę mia ła być od pra wio na wie czo ro wa
Msza Świę ta z Wy sta wie niem. Ja kież by ło mo je zdzi wie nie, kie dy
przy oł ta rzu sta nął ten wła śnie, nie co tyl ko star szy, żar tow niś z po -
cią gu. Tak, to był ks. Adam Bo niec ki. Za nim z ro ze śmia ne go, sy -
pią ce go żar ta mi „kum pla” zmie nił się w na tchnio ne go, po ry wa ją -
ce go do mo dli twy ka pła na, mru gnął jesz cze po ro zu mie waw czo w
stro nę tych z Wy ższej Szko ły Mu zycz nej:

– Pa mię ta cie o śpie wie?
– Tak, tyl ko pro szę nie za czy nać.
– Cza sa mi mu szę.
– To tak ci chut ko, bo jak już Ksiądz za cznie na złą nu tę, to nic

nie po ra dzi my.
Roz po czę ły się nie za po mnia ne, bo nie zwy kłe re ko lek cje. Roz wa -

ża nia, czy ta nia, kró ciut kie, pa ro mi nu to we na uki – coś do prze my śle -
nia. Nie usta ją ca ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu – wszyst ko w
kom plet nej ci szy. Do mi ni mum ogra ni czo na ko mu ni ka cja – gest,
mi mi ka, do tknię cie rę ki. I tak przez dwa dni... Dro ga Krzy żo wa ze
spon ta nicz nie wy po wia da ny mi roz wa ża nia mi i re fren pie śni, z któ rą
opusz cza li śmy klasz tor: „Zo stań, zo stań wśród nas, bo już ciem no i
mgła. Zo stań, zo stań wśród nas, tak jak by łeś za dnia”... I zno wu po
ciem ku, w mar z ną cym bło cie wśród żar tów i śmie chu, bieg tym ra -
zem z gór ki do sta cji ko le jo wej w Lanc ko ro nie. Zdą ży li śmy. Po cią gu
jesz cze nie by ło. Na pe ro nie po ja wi ła się ko bie ci na z ko szem ob wa -
rzan ków. Za czę li śmy szpe rać po kie sze niach w po szu ki wa niu zło tó -
wek, ale nie by ło cza su, bo nad je chał po ciąg. „To ja we zmę wszyst kie
– po wie dział ks. Adam, wsu wa jąc zdu mio nej ko bie cie do rę ki bank -
not.  – „Pa nie, to za du żo! To i z ko szy kiem Pan weź” – ro ze śmia ła
się ura do wa na sprze daw czy ni ob wa rzan ków. „Ko szyk ode śle my na -
stęp nym po cią giem, bę dzie u te go pa na” – ks. Adam wska zał na ko -
le ja rza da ją ce go cho rą giew ką i gwizd kiem znak do od jaz du. Ob wa -
rzan ków star czy ło dla nas wszyst kich, a na wet i dla przy god nych,
zdą ża ją cych do Kra ko wa pod ró żnych, któ rzy przy łą czy li się do nas.

Tuż przed fe ria mi świą tecz ny mi zo sta li śmy za pro sze ni na spo -
tka nie opłat ko we. Od by ło się w Ko ście le św. An ny. Po Mszy
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Świętej do li czą ce go chy ba z ty siąc osób tłu mu stu den tów wy szedł
Ar cy bi skup (wów czas na wet jesz cze nie kar dy nał) Ka rol Woj ty ła, z
pli kiem opłat ków w rę ku. Pod cho dził do ka żdej oso by in dy wi du al -
nie. Ka żde go o coś za py tał, za gad nął, zło żył ży cze nia – nie tyl ko
nam. Pro sił ta kże, że by tę odro bi nę opłat ka i je go oso bi ste ży cze nia
za wieźć do na szych ro dzin nych do mów, do ro dzi ców i ro dzeń stwa.
Peł ne ra do ści spo tka nie, prze pla ta ne żar ta mi i śmie chem, przed łu -
ży ło się do póź nych go dzin. Roz cho dzi li śmy się i że gna li na wza jem
w nie zwy kle ra do snej at mos fe rze. 

Do pie ro ten przy wie zio ny od Ar cy bi sku pa opła tek roz wiał wąt -
pli wo ści mo jej Mat ki, że nie by łam pod wpły wem żad nych in no -
wier ców. Bo czy to aby ten ksiądz, co ta kie żar ty opo wia da, ku pu je
kosz ob wa rzan ków i któ ry po tra fi się śmiać ze swo je go an ty ta len tu
do śpie wa nia,  to nie ja ki od szcze pie niec. Oj ciec był mniej po dejrz li -
wy. Już sa mo wspo mnie nie Kal wa rii Ze brzy dow skiej, do któ rej or -
ga ni zo wał do rocz ne piel grzym ki, utwier dzi ło go w prze ko na niu, że
je go cór ka zdą ża wła ści wą dro gą. A ra dość i uśmiech? Prze cież dla te -
go był tak po pu lar ny w oko licz nych wio skach na szej pa ra fii, że wszę -
dzie wno sił du żo ra do ści. Za czy na jąc oczy wi ście od swo je go do mu. 

Kie dy pod ję łam pierw szą mo ją pra cę, ja ko na uczy ciel ka geo -
gra fii w kra kow skim „No wo dwor ku”, dys ku to wa li śmy na ra dach
pe da go gicz nych jak za chę cić mło dzież do udzia łu w za ję ciach po -
za lek cyj nych (kół ka za in te re so wań, or ga ni za cje mło dzie żo we, pra -
ce spo łecz ne itp). Je den ze star szych (sta żem i wie kiem) na uczy cie li
za pro po no wał sar ka stycz nie, że by po pro sić o ra dę Oj ców Do mi ni -
ka nów. Oj co wie nie da ją stop ni, nie ob ni ża ją ocen ze spra wo wa nia,
nie do da ją punk tów na stu dia – a co dzien nie ra no ich ko ściół jest
pe łen na szych uczniów. Tuż przed ósmą wy cho dzą ro ze śmia ni, we -
se li,  od prę że ni psy chicz nie – go to wi do pod ję cia ko lej ne go dnia in -
ten syw nej na uki w szko le. 

Pro szę nie za po mi nać, że był to rok 1969 – wów czas Oj ców o
nic nie py ta no. Na wet przy sta nek tram wa jo wy ka za no mi li cjan tom
na zy wać przy Pla cu „Ze ro, Ze ro” (OO) Do mi ni ka nów.      

Bli sko pół wie ku upły wa już od mo ich kra kow skich cza sów.
Nie przy pusz cza łam wów czas, że wspo mnie nia tam tych zda rzeń
mu szą wy star czyć mi na wie le, wie le lat... Jed no jest pew ne, tam te
prze ży cia wy war ły ogrom ny wpływ na ukształ to wa nie mo jej oso -
bo wo ści, na at mos fe rę w ro dzi nie, któ rą wy pa dło mi za ło żyć z da la
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od Pol ski w zu peł nie od mien nych wa run kach. Po raz ko lej ny
utwier dzam się w prze ko na niu, że nie wszyst ko za wsze mu si być
ła twe, ale po go da du cha po ma ga po ko ny wać wszel kie trud no ści,
za rów no w do mu jak i w pra cy za wo do wej. 

Oczy wi ście pod sta wą ra do sne go po dej ścia do ży cia jest dzie ciń -
stwo spę dzo ne w po god nym do mu. Nikt te mu nie za prze cza, nikt
nie kwe stio nu je tej tak oczy wi stej praw dy. Nie ste ty, ta ra dość ro -
dzin ne go do mu jest nie raz wy pa cza na, szcze gól nie w ostat nich cza -
sach. Cie szyć się – to zna czy mieć. Mieć coś, co jest now sze, lep sze,
niż ma ją in ni. Na to trze ba za ro bić, czy li dłu żej i wię cej pra co wać
sa me mu, al bo jak naj wcze śniej za chę cić dzie ci do szu ka nia pra cy
za rob ko wej. To wszyst ko dla nich – po to, że by one mia ły, że by się
cie szy ły. Ta ka ra dość jest jed nak krót ko trwa ła. To jest ra czej na -
miast ka ra do ści, po goń za czymś, co wy da je się być w za się gu rę ki
– ale w rze czy wi sto ści jest nie osią gal ne, bo za wsze znaj dzie się ktoś,
kto bę dzie miał wię cej, bę dzie po sia da czem cze goś, co wy da je się
lep sze. Chy ba nie tę dy wie dzie dro ga do szczę śli we go dzie ciń stwa.

Kie dy na prze ło mie lat 1970. i 1980. przy cho dzi ły na świat i ro -
sły na sze dzie ci, zda li śmy so bie z mę żem spra wę, ja kie nie bez pie -
czeń stwo nas ota cza. Nie by ło wła ści wie za chcian ki, któ rej nie by -
li by śmy w sta nie na szym po cie chom za spo ko ić. Na su nę ło się istot -
ne py ta nie, co zro bić, jak po stę po wać, aby nie ode brać im ra do ści
ma rzeń. Od po wiedź by ła pro sta, cho ciaż nie tak ła twa do wy ko na -
nia – skie ro wać ma rze nia na in ne to ry. Zmi ni ma li zo wać, bo wy eli -
mi no wać cał ko wi cie się nie da, chęć po sia da nia.

Pię cio let ni syn do stał na uro dzi ny od chrzest ne go (bez dziet ne,
nie zwy kle kul tu ral ne ma łżeń stwo) wspa nia łą za baw kę. Był to kom -
plet sa mo cho dzi ków i au to strad z mo sta mi, wia duk ta mi, roz jaz da mi
i wie lo ma jesz cze do dat ko wy mi ak ce so ria mi. Wszyst ko im po nu ją ce
i nie zbyt trud ne w ob słu dze. Po kil ku chwi lach za chwy tu dzie ci (ca -
ła czwór ka) stwier dzi ły: „ale my wo li my ten po ciąg, co śmy z ma mą
zro bi li”. Po wsta ła kon ster na cja, kie dy do po ko ju zo sta ły wcią gnię te
po łą czo ne ze so bą kar to ny po jaj kach, z ko lo ro wy mi spi na cza mi od
pra nia w ro li pa sa że rów. Dla mi siów i la lek też by ło tam miej sce.

Do kla sy, w któ rej uczy łam, wszedł chło piec, aby zwró cić swo -
je mu ko le dze po ży czo ne wcze śniej pie nią dze. W rę ku trzy mał
bank not 100-do la ro wy. Na mo je zdzi wie nie oraz uwa gę, że ope ru ją
ta ki mi su ma mi, pod czas kie dy mo je wła sne dzie ci za do wa la ją się
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pa ro ma do la ra mi, na sto la tek od po wie dział: „Pro szę nie za po mi -
nać, że Pa ni mo że dać swo im dzie ciom o wie le wię cej niż pie nią dze,
a na si ro dzi ce nie. Dla te go też bio rą do dat ko we pra ce po po łu dnia -
mi, że by śmy mie li wszyst ko to, cze go pra gnie my”.

Sta ram się zro zu mieć tych ro dzi ców. Tłu ma czę im jed nak przy
oka zji ka żde go spo tka nia, że to nie pie nią dze są naj wa żniej sze. Ka -
żda ro dzi na ma wie le do prze ka za nia swo im dzie ciom. Cho dzi tu
szcze gól nie o war to ści nie ma te rial ne. I tu wi dzę prze ogrom ne po le
do po pi su dla wy cho waw ców, na uczy cie li, dla księ ży. Trze ba wpa -
jać w mło dych lu dzi po go dę, ra dość ży cia. Czy nić to trze ba na ka -
żdym kro ku, nie zra ża jąc się, że jest to tyl ko kro pla w mo rzu.
Wszak Mat ka Te re sa po wie dzia ła, że i oce an skła da się z kro pel.

Nie mo że my zmie nić lu dzi, ale mo że my zmie nić nasz sto su nek do
sy tu acji, w ja kiej i oni, i my zna leź li śmy się, naj czę ściej przy pad ko wo.

W ro ku 1987, po 17 la tach przy je cha li śmy do Pol ski. Ca ło noc -
na pod róż z Kra ko wa do Lu bli na by ła tyl ko tro chę mniej mę czą ca
jak ta z Syd ney do War sza wy. Dzie ciom chcia ło się pić, a cze ka ła
nas jesz cze dwu go dzin na pod róż au to bu sem. Tuż ko ło dwor ca
PKS na pla cy ku roz sta wio no stra ga ny z ró żno ścia mi. Po de szłam
do pierw szej z brze gu stra ga niar ki z  za py ta niem: „Co pa ni ma do
pi cia?”, po prze dzo nym oczy wi ście grzecz nym „dzień do bry”.  „To,
co pa ni wi dzi”– od burk nę ła bar dzo nie grzecz nie za gad nię ta.

– „Pro szę so bie wy obra zić, że ja nie wi dzę” (te ety kiet ki ani
kształ ty bu te lek ni cze go nam nie mó wi ły).

– „To co, pa ni śle pa, czy jak …”. 
„Chodź, ma mo, chodź – przy na gla ły dzie ci – wy trzy ma my”.

Ale ja nie da wa łam za wy gra ną. „Pro szę pa ni” – od po wie dzia łam –
„ta ka pięk na po go da, świe ci sło necz ko, na po bli skim drze wie śpie -
wa ją pta ki, a pa ni tak nie ma hu mo ru. Wie pa ni, mam po mysł.
Uznaj my tam tą roz mo wę za nie by łą. Tak jak w te atrze – to by ła
pró ba, a te raz za cznie my jesz cze raz, już na praw dę.  Ja pod cho dzę i
mó wię – Dzień do bry, co pa ni ma do pi cia?”

– „O, dzień do bry pa ni. Tu taj wszyst ko stoi. Jest płyn ny owoc,
jest wo da mi ne ral na, le mo nia da” – wy ja śnia ła zbi ta z tro pu ko bie -
ta. Roz ba wio ne ca łą sy tu acja dzie ci po wy bie ra ły so bie na po je, a
sprze daw czy ni na wet nie chcia ła wziąć kau cji za bu tel ki, twier dząc,
że zdą ży my wy pić, za nim au to bus nad je dzie. Ma my bu tel ki zo sta -
wić, ona je so bie już zbie rze. Od je cha li śmy, że gna ni sze ro kim
uśmie chem stra ga niar ki z Lu bli na.
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Do dnia ślu bu na szej cór ki wra ca my wspo mnie nia mi nie ze
wzglę du na to, czym mło dzi je cha li do ślu bu, jak by li ubra ni, gdzie
i ja kie by ło przy ję cie – ale wspo mi na my naj wspa nial szą at mos fe rę
sa mej ce re mo nii, któ rą stwo rzył głów ny ce le brans – ks. Bp An to ni
Dłu gosz. Ra dość tam te go dnia po zwa la mło dej ro dzi nie sta wić czo -
ło wie lu prze ciw no ściom, ja kie  spię trzy ły się na ich dro dze. Są i
bę dą ra zem. Two rzą wzo ro wą, po god ną ro dzi nę. Do ich do mu gar -
ną się przy ja cie le i zna jo mi.

Jed ną z naj cen niej szych cech czło wie ka jest umie jęt ność śmia -
nia się z sa me go sie bie. Na to po trze ba jed nak du żej do zy po czu cia
wła snej war to ści, aby się nie oba wiać ośmie sze nia. I tu taj zno wu
na le ży po móc mło dym lu dziom od kryć i umoc nić wia rę w sie bie.
Ka żdy czło wiek ma wie le po zy tyw ne go do za ofe ro wa nia in nym.
Trze ba to umieć jed nak od na leźć. Umie jęt ność ro bie nia so bie żar -
tów z wła snych sła bo stek do po ma ga w prze kra cza niu ba rier ob co -
ści, a tym sa mym w zjed ny wa niu so bie przy jaź ni.

Naj czę ściej ten sam czło wiek, któ ry nie po tra fi się śmiać z sa -
me go sie bie, wy rów nu je so bie kom plek sy, śmie jąc się z in nych,
opo wia da jąc żar ty wy mie rzo ne prze ciw ko na ro do wo ściom czy in -
nym gru pom osób. Au stra lia, ja ko kraj wie lo kul tu ro wy, ab so lut nie
nie to le ru je żad nych te go ty pu żar tów.  Opo wia da nie ta kich żar tów
nie na le ży w to wa rzy stwie do do bre go sma ku.

Umie jęt ność opo wia da nia żar tów to praw dzi wy dar. Tak jak
wszyst ko, mu si jed nak być sto so wa ny z umia rem. War to za pa mię -
tać so bie sta re pol skie przy sło wie: „Z żar ta mi jak z so lą, nie prze -
sól, bo bo lą.” W opo wia da niu żar tów czę sto trud no ścią jest ba rie ra
ję zy ko wa, cza sa mi nie mo żli wa do prze kro cze nia. Wie lu żar tów,
szcze gól nie ję zy ko wych, po pro stu nie da się prze tłu ma czyć bez
zgu bie nia pu en ty. Te jed nak, któ re prze tłu ma czyć mo żna, sta ją się
bar dzo po pu lar ne. 

W Au stra lii nie ma ta kże aż ty lu żar tów o pod ło żu po li tycz nym.
To dzie dzi na, w któ rej do mi nu je Pol ska. Ka żde zda rze nie, ka żde
po su nię cie po li ty ków w Pol sce na tych miast przed sta wia ne jest w
for mie żar tu. Był to przez wie le dzie siąt ków lat i jest te raz bar dzo
po zy tyw ny spo sób re ago wa nia na ist nie ją cą sy tu ację, któ rej nie jest
się w sta nie zmie nić.

Żart, któ ry da się opo wie dzieć w oby dwu ję zy kach, jest o pol -
skim emi gran cie, któ ry po la tach po by tu w Au stra lii po je chał w od -
wie dzi ny do swo jej wio ski w Pol sce. Po nie waż był wła ści cie lem
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far my, go spo da rze py ta li go, ile ma zie mi, ja kie du że jest je go go -
spo dar stwo. Nie bar dzo wie dział, jak akry prze li czyć na mor gi czy
na hek ta ry, po wie dział więc: „Wie cie, chło py, jak bym tak ra niut ko
wsiadł na ko nia, to bym do sa me go wie czo ra na wet po ło wy mo je go
po la nie ob je chał”.

– „Jom to tyż  raz miał ta ką par szy wą szka pę” –  sko men to wał
je den z go spo da rzy. 
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Jaki powinien być człowiek, którego 
nazywam swoim przyjacielem, i jaki ja sam

jako jego przyjaciel?
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Cy ta ty 

BOG DAN BIA ŁEK (frag men ty z mie sięcz ni ka psy cho lo gicz ne go 
„Cha rak te ry”)

Naj pięk niej sze pa ry przy ja ciół, ja kie znam, to Je zus i Piotr, św.
Fran ci szek i św. Kla ra. Ich mi łość do sie bie by ła prze peł nio na przy -
jaź nią. Ich przy jaźń by ła peł na mi ło ści. Wy strze gam się przy jaź ni bez
mi ło ści. Nie ce nię mi ło ści bez przy jaź ni. Mi łość i przy jaźń – tak bar -
dzo roz dziel ne, tak bli sko sie bie trwa ją, przy czym więk sza jest przy -
jaźń. Już sa mo sło wo ja kże jest bo ga te – przy jaźń, tak bli sko, że przy
sa mej jaź ni, przy naj istot niej szej isto cie dru gie go.

KS. MA REK DZIE WIEC KI. Ak cep ta cja czy przy jaźń (frag men ty)

Kto z ni kim nie jest w sta nie roz ma wiać o swo ich sła bo ściach 
i błę dach, ko mu ni ku je świa tu, że nie po trze bu je przy ja ciół.

Przy ja ciel wie o mnie wszyst ko? Co raz wię cej lu dzi ża li się na to,
że nie ma przy ja ciół. Ma ło kto z tych lu dzi zda je so bie spra wę z te go,
że czy ni wszyst ko, by zbu do wa nie z nim trwa łej przy jaź ni sta ło się
nie mo żli we. Jed nym z nie bez piecz nych błę dów w pa trze niu na przy -
jaźń jest prze ko na nie, że przy ja ciel to ktoś, kto wie o mnie wszyst ko,
a mi mo to mnie ko cha. Zwy kle kon se kwen cją te go błę du jest błąd ko -
lej ny: prze ko na nie, że mam obo wią zek mó wić przy ja cie lo wi wszyst ko
o mnie, zwłasz cza o mo ich sła bo ściach, al bo że on ma pra wo wręcz te -
go ode mnie żą dać. Wte dy przy ja ciel za mie nił by się w po li cjan ta czy
sę dzie go, któ ry przy pi su je so bie pra wo roz strzy ga nia za mnie mo ich
spraw i oce nia nia mnie we wszyst kim. Tym cza sem mą dry przy ja ciel
nie po trze bu je i nie chce wie dzieć o mnie wszyst kie go! Chce wie dzieć
tyl ko ty le, ile ja chcę, by wie dział. Przy ja ciel to ktoś, kto po tra fi mnie
ko chać za wsze i wszę dzie nie za le żnie od te go, cze go się o mnie do wie.
Gdy do wia du je się o mnie – ode mnie sa me go, od in nych lu dzi czy z
wła snej ob ser wa cji – rze czy do brych, to cie szy się ze mną i mo bi li zu -
je mnie do dal sze go roz wo ju, a gdy do wia du je się o mo ich sła bo ściach
czy błę dach, to z cier pli wą mi ło ścią po ma ga mi ro snąć.
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KS. MA REK DZIE WIEC KI. Przy jaźń czy li po czą tek nie ba na zie mi 
(frag ment)

Przy jaźń mo że przy bie rać ró żne ob li cza. In ne są prze ja wy przy -
jaź ni mię dzy ma łżon ka mi niż na przy kład mię dzy ro dzi ca mi a dzieć -
mi, mię dzy na sto lat ka mi czy mię dzy ludź mi u schył ku ich ży cia do -
cze sne go. Jed nak isto ta przy jaź ni w ka żdym przy pad ku po zo sta je ta
sa ma. Jest nią bez in te re sow na i czy sta, wier na i świę ta, ra do sna i tę sk -
nią ca mi łość. W przy jaź ni nie ma za bor czo ści ani za zdro ści. Przy ja ciel
ofe ru je mi ca łą swo ją mi łość, a jed no cze śnie po zo sta wia mi ca łą mo ją
wol ność. W chwi lach mo ich sła bo ści czy zwąt pień przy ja ciel chro ni
mnie nie tyl ko przed za gro że nia mi z ze wnątrz, ale też przed mo ją wła -
sną sła bo ścią czy bez rad no ścią. Wła śnie dla te go przy jaźń da je naj -
więk sze po czu cie bez pie czeń stwa. Przy ja ciel to wi dzial na wer sja anio -
ła stró ża. Dla przy ja cie la je stem bez cen nym skar bem, a on sta je się dla
mnie nie za wod nym sej fem. Przy ja ciel to sejf wy jąt ko wy. Zwy kłe sej fy
chro nią wło żo ne w nich kosz tow no ści w ten spo sób, że je ukry wa ją,
cho wa ją przed świa tem, izo lu ją. Tym cza sem przy ja ciel to ktoś, kto ko -
cha mnie tak moc no i tak mą drze, że jest o mnie spo koj ny. Wie, że z
je go po mo cą po ra dzę so bie z ca łym świa tem. Wła śnie dla te go jest sej -
fem, któ ry mnie nie za my ka, ani nie stra szy świa tem, lecz po ma ga od -
wa żnie wyjść na spo tka nie z tą trud ną cza sem rze czy wi sto ścią, w któ -
rej roz gry wa się na sze co dzien ne ży cie.
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KON WER SA TO RIUM XLV 
(19 lutego 2011)

Ja ki po wi nien być czło wiek, któ re go na zy wam swo im
przy ja cie lem, i ja ki ja sam ja ko je go przy ja ciel?

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii pw. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go), ks. Ma rek Dzie wiec ki (psy cho log, na uczy ciel
aka de mic ki UKSW, dok tor, re ko lek cjo ni sta, au tor ksią żek o wy -
cho wa niu), Ma ria Śro doń (so cjo log, na uczy ciel aka de mic ki UW,
dok tor), Ma te usz Śro doń (ar ty sta pla styk, ab sol went szko ły pi sa -
nia ikon w Pi reu sie, ma larz ikon), Pa weł Za jąc (ar ty sta pla styk,
spe cja li sta od mo zaik).

Pa ne li ści: ks. Adam Zel ga, Ma ria Śro doń, Pa weł Za jąc, 
Ma te usz Śro doń i ks. Ma rek Dzie wiec ki

Ks. Adam Zel ga
Te mat dzi siej sze go spo tka nia do ty czy przy ja ciół i przy jaź ni.

Jest dla ka żde go  ogrom nie wa żny, bo bez przy ja ciół trud no żyć.
Czło wiek bez przy ja cie la jest ska za ny na sa mot ność, a w sa mot no -
ści gi nie. Bo jest po wo ła ny do wspól no ty. 
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Naj trud niej szą przy go dą mo je go ży cia jest bu do wa ko ścio ła. Je -
stem hu ma ni stą, a ka za no mi bu do wać ko ściół. Więc go bu du ję, ale
wła ści wie nie ja go bu du ję. Co ty dzień, od kil ku lat, zu peł nie bez -
in te re sow nie przy je żdża gru pa mę żczyzn, spe cja li stów. Jest ich
ośmiu. Oprócz in spek to ra bu dow la ne go, kie row ni ka bu do wy, ar -
chi tek ta, in we sto ra – nie cho dzi tu, wbrew po zo rom, przede
wszyst kim o mnie, przy by wa ją po pro stu moi przy ja cie le. Mi mo
na wa łu pra cy przy je żdża ją w po nie dzia łek na 13.30 z ca łej War sza -
wy, z ró żnych bu dów i biur, że by dwie – trzy go dzi ny, ty dzień w ty -
dzień, na ra dzać się, do ra dzać, kon sul to wać, dys ku to wać… Ro bią to
cał ko wi cie bez in te re sow nie. Oni są krwio obie giem tej bu do wy. Ja
je stem tyl ko jej ser cem i ster ni kiem. To  fa scy nu ją ce świa dec two
przy jaź ni. Przy jaź ni do mnie i do Pa na Bo ga. Kie dy bę dzie kon se -
kra cja ko ścio ła, to po wiem, że nie czu ję się je go bu dow ni czym. Są
ni mi moi przy ja cie le. Tym świa dec twem chcia łem za cząć. 

Ma ria Śro doń
Je stem so cjo lo giem, więc je śli mo żna, to chcia ła bym po wie -

dzieć na po czą tek pa rę słów o tym, w ja kich cza sach przy szło nam
się przy jaź nić, to zna czy o zmia nach spo łecz nych, z któ ry mi obec -
nie ma my do czy nie nia. Naj bar dziej od czu wa je mło de po ko le nie,
któ re te raz wcho dzi w ży cie, a ta kże po ko le nie trzy dzie sto lat ków.
Wy ni ka ją one mię dzy in ny mi z te go, że ma my do czy nie nia z gi -
gan tycz ną zmia ną tech no lo gicz ną. Wszy scy ma my kom pu te ry, ko -
mór ki i in ter net. Wszyst kie te wy na laz ki spo wo do wa ły ogrom ną
zmia nę. Nie któ rzy so cjo lo go wie mó wią, że ma my do czy nie nia z
za ni kiem po ję cia cza su i prze strze ni w ta kim ro zu mie niu, ja kie
mie li śmy do tej po ry, to zna czy, że prze strzeń dzi siaj to już nie jest
od le głość. De cy du je obec ność w sie ci. Są ta kie miej sca na świe cie,
któ re znaj du ją się po za sie cią, mi mo że są bli sko nas. Rów no cze śnie
są ta kie, jak Hong kong, Taj wan al bo in ne roz wi nię te pań stwa w
Azji, któ re są w sie ci i z któ ry mi na sza łącz ność mo że być bar dzo
szyb ka, mi mo że są bar dzo da le ko po ło żo ne. Kie dyś przy jaź nie nie
się z kimś, kto miesz kał w od le głych stro nach, by ło nie mo żli we.
Dziś przez szyb kość ko mu ni ka cji przez in ter net jest to uła twio ne.

Nam się czę sto wy da je, że roz wój spo łecz ny idzie rów no mier -
nie. Tak nie jest – są ta kie mo men ty w hi sto rii cy wi li za cji, kie dy
ten roz wój jest sko ko wy. Tak by ło sto lat te mu, kie dy zo sta ły wy -

178

Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:05  Page 178



179

na le zio ne no we środ ki trans por tu – ro wer, sil nik itd. I te raz, od
koń ca lat 70., znów ma my do czy nie nia z ta ką ko lej ną, sko ko wą
zmia ną tech no lo gicz ną, któ ra się prze kła da na na sze ży cie co dzien -
ne. Ta zmia na spo łecz na nie po koi so cjo lo gów. Są ta cy, któ rzy na -
wet mó wią, że być mo że ma my do czy nie nia z koń cem na szej cy wi -
li za cji. Ob ser wu je my, na przy kład, kry zys nor ma tyw ny. Mło dzież
uzna je nor my wła ści wie wy łącz nie na po zio mie abs trak cyj nym. Je -
że li na to miast prze cho dzi się do kon kret nych przy pad ków, któ re
mło dzi lu dzie ma ją oce nić, to oka zu je się, że – po pierw sze, nie po -
tra fią  przy po mnieć so bie sy tu acji, kie dy zła ma li ja kąś nor mę. Po
dru gie, kie dy oce nia ją ja kąś kon kret ną sy tu ację, to je śli nie do ty czy
ona ich wro ga, ale oso by im obo jęt nej bądź też przy ja cie la, czy ko -
goś z ro dzi ny, to oka zu je się, że ka żdy przy pa dek ła ma nia nor my
da je się uspra wie dli wić. To są ta kie zja wi ska, któ re na zy wa my per -
mi sy wi zmem mo ral nym. Po nie waż so cjo lo go wie do tej po ry uwa -
ża li, że to, co łą czy spo łe czeń stwo, to są wła śnie wspól nie uzna wa -
ne nor my, to ro dzi się py ta nie, co nas trzy ma ra zem, je śli uzna wa -
nie norm jest w kry zy sie.

Wróć my do zmian tech no lo gicz nych. Wy da wa ło by się, że
znacz ne przy spie sze nie i ła twość ko mu ni ko wa nia się, czy to przez

Ma ria Śro doń, obok Pa weł Za jąc i Ma te usz Śro doń
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in ter net, czy przez te le fo ny ko mór ko we, po win no po wo do wać
wzrost in ten syw no ści kon tak tów i być mo że ła twość pod trzy my wa -
nia przy jaź ni. Tym cza sem pa ra dok sal nie wy da je się, że ra zem ze
zmia ną tech no lo gicz ną idzie w pa rze kom plet na zmia na w re la -
cjach lu dzi mię dzy so bą. Świat kon tak tów mię dzy ludz kich, in te -
rak cji spo łecz nych za ła mu je się. Mło dzi ko mu ni ku ją się za po mo -
cą sms -ów, a co raz czę ściej za po mo cą por ta li spo łecz no ścio wych.
My w Pol sce trak tu je my to jesz cze ja ko ma ło zna czą cą no win kę.
Tym cza sem ci, któ rzy  le piej zna ją ży cie spo łecz ne w Azji, któ ra
tech no lo gicz nie bar dzo nas wy prze dza, mó wią, że w śro do wi skach
mło dzie ży, je że li nie ma cię na por ta lu spo łecz no ścio wym, to to wa -
rzy sko nie ist nie jesz. Ży cie się wir tu ali zu je. Dla cze go? Bo ży cie to -
wa rzy skie za po śred nic twem kom pu te ra ma tę ogrom ną za le tę, że
jak się znu dzi my in te rak cją, to mo że my wy łą czyć nasz kom pu ter i
krop ka. So cjo lo go wie twier dzą, że kon se kwen cją ta kich zmian bę -
dzie spa dek umie jęt no ści in te rak cyj nych, czy li co raz mniej bę dzie -
my umie li ob co wać z ludź mi „twa rzą w twarz”. Ta ka jest te raz ten -
den cja. Py ta nie, co da lej bę dzie się z tym dzia ło. Te zja wi ska, któ re
obec nie ob ser wu je my, są bar dzo nie po ko ją ce. 

Dru gą oko licz no ścią, któ ra utrud nia nam dziś przy jaźń, jest to,
że ży je my w spo łe czeń stwie kon su men tów. Za sa da spo łe czeń stwa
kon sump cyj ne go, jak uwa ża Bau man, nie po le ga tyl ko na tym, że
ma my wol ność wy bo ru i coś wy bie rze my i skon su mu je my; my ca -
ły czas je ste śmy uwi kła ni w me cha nizm ku po wa nia – wy rzu ca nia –
ku po wa nia – wy rzu ca nia... Spo łe czeń stwo kon sump cyj ne to spo łe -
czeń stwo to tal ne go nad mia ru. So cjo lo go wie mó wią, że ten me cha -
nizm kon sump cji prze no si się na re la cje z in ny mi ludź mi. Jest klu -
czem do zro zu mie nia tzw. wol nych związ ków, w któ rych uczest ni -
czą ce oso by od po cząt ku za kła da ją, że mo że dojść do zmia ny part -
ne ra lub part ner ki. Ina czej mó wiąc, lu dzie, któ rzy wcho dzą w ta kie
związ ki, od po cząt ku da ją so bie pra wo zre zy gno wa nia z nich w sy -
tu acji, w któ rej ten zwią zek prze sta je ich sa tys fak cjo no wać. To jest
ta ka re la cja jak do przed mio tu kon sump cji, któ ry ma nam przy no -
sić przy jem ność. W mo men cie, kie dy na sze bu ty, swe te rek czy
spód ni ca prze sta ją nam się po do bać, wy rzu ca my je i ku pu je my no -
we. Przy jem ność w na szym ży ciu sta je się na czel ną war to ścią, dla
wie lu lu dzi sta je się dziś naj wa żniej szą ka te go rią. Ży cie ma nam
do star czać przy jem no ści. Wszyst ko, co spra wia ja kąś trud ność, jest
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wy rzu ca ne po za na wias. Po dob nie jest w na szych re la cjach z ludź -
mi. So cjo lo go wie pi szą, że to jest ten mo ment, kie dy z kon su men -
ta tak na praw dę sta je my się przed mio tem kon sump cji. Ten, kto
wcho dzi w tak zwa ny wol ny zwią zek, jest za rów no kon su men tem,
bo on kon su mu je tę dru gą oso bę, jak i jest też dla tej oso by przed -
mio tem kon sump cji. Je ste śmy więc za rów no kon su men ta mi, jak i
przed mio ta mi kon sump cji. 

Wy da je mi się, że war to na przy jaźń po pa trzeć w szer szym kon -
tek ście zmian spo łecz nych. O praw dzi wą przy jaźń trze ba czę sto
wal czyć, przy jaźń nie ko niecz nie mu si nam do star czać sa mych
przy jem no ści, nie rzad ko wy ma ga wy sił ku, a za tem czę sto bę dzie
pod prąd tren dom spo łecz nym. Ty le chcia łam po wie dzieć ty tu łem
ogól niej sze go wstę pu. 

Ks. Ma rek Dzie wiec ki
W swo jej wy po wie dzi spró bu ję się sku pić nad tym, co jest isto tą

przy jaź ni, nie za le żnie od cza su, w któ rym ży je my. Cha rak ter te go
cza su na to miast spra wia, że al bo nam jest trud niej al bo ła twiej o tę
przy jaźń. To, co po wie dzia ła mo ja po przed nicz ka, wska zu je na fakt,
że jest nam dzi siaj trud niej bu do wać doj rza łą przy jaźń niż w mi nio -
nych dzie się cio le ciach. Wła śnie dla te go tym wa żniej sze jest to, by
ro zu mieć, co sta no wi isto tę praw dzi wej przy jaź ni. Im trud niej jest
bu do wać przy jaźń ze wzglę du na do mi nu ją cy typ ni skiej kul tu ry,
tym le piej trze ba wie dzieć, na czym po le ga przy jaźń. Wte dy mo że -
my mieć szan sę, żeby w tych nie przy ja znych dla przy jaź ni cza sach
sta wać się przy ja ciół mi i znaj dy wać przy ja ciół. Do syć zna na jest
chy ba sen ten cja na te mat przy jaź ni, któ rą wy czy ta łem gdzieś kil ka
lat te mu i któ ra mnie wzru szy ła: „przy ja ciel to ktoś, kto wie o mnie
wszyst ko, a mi mo to mnie ko cha”. Naj pierw wzru szy łem się ta ką
de fi ni cją przy jaź ni, ale po chwi li po my śla łem, że sko ro się tak bar -
dzo wzru szam, to mo że coś tu taj nie gra. Sen ten cja ta dla te go tak
wzru sza, że nie jest re ali stycz na. To nie praw da, że przy ja ciel jest
kimś, kto wie o mnie wszyst ko, a mi mo to mnie ko cha. Dla cze go?
Dla te go, że przy ja ciel nie wie o mnie wszyst kie go. Przy ja ciel ani nie
chce wie dzieć o mnie wszyst kie go, ani nie jest w sta nie te go wie -
dzieć. Na wet gdy bym chciał wszyst ko przy ja cie lo wi po wie dzieć, to
nie je stem w sta nie te go zro bić ze wzglę dów cza so wych, a po dru gie
rów nież dla te go, że ja sam nie wiem wszyst kie go o so bie. 
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Ks. Ma rek Dzie wiec ki

Jest ogrom nie wa żne, by wy ja śnić, dla cze go owa wzru sza ją ca de -
fi ni cja jest de fi ni cją błęd ną i groź ną dla tych, któ rzy pra gną uczyć się
za sad przy jaź ni. Otóż je śli uzna li by śmy po wy ższą de fi ni cję za praw -
dzi wą, to ła two mo gli by śmy wy sta wiać sa mych sie bie na szan taż ze
stro ny ko goś nie doj rza łe go, kto uzna je się za na sze go przy ja cie la.
Ktoś ta ki mógł by po wie dzieć: „sko ro uwa żasz mnie za przy ja cie la i
chcesz być dla mnie przy ja cie lem, to w ta kim ra zie po wiedz mi
wszyst ko o so bie, o tym, co prze ży wasz, o czym ma rzysz, czym się
mar twisz”. Po dru gie, uzna jąc za praw dzi wą wspo mnia ną de fi ni cję,
ja sam mógł bym szan ta żo wać sa me go sie bie i przy mu szać do zwie -
rza nia się tej dru giej oso bie do słow nie ze wszyst kie go, sko ro przy ja -
ciel to ktoś, kto wie o mnie wszyst ko i kto ma do te go pra wo. Na wet
je śli cze goś nie chciał bym po wie dzieć przy ja cie lo wi z ró żnych wzglę -
dów, to w ob li czu ta kiej de fi ni cji przy jaź ni mu siał bym zmu sić sie bie
do po wie dze nia te go, co chciał bym za trzy mać dla sie bie. 

Do kład ne zde fi nio wa nie przy jaź ni oka zu je się szcze gól nie wa -
żne w re la cjach dziew czy na – chło pak oraz ko bie ta – mę żczy zna,
gdyż dziew czę ta i ko bie ty ma ją zwy kle znacz nie bo gat szy spo sób
prze ży wa nia sie bie i świa ta, są znacz nie wra żliw sze niż my, mę -
żczyź ni. Je że li przy ja ciel to nie ktoś, kto po wi nien wie dzieć o mnie
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wszyst ko, to w ta kim ra zie ja ka jest lep sza i bar dziej ści sła de fi ni -
cja przy jaź ni? Otóż przy ja ciel to ktoś, kto po tra fi mnie ko chać w
ka żdej sy tu acji, nie za le żnie od te go, cze go się o mnie do wie. War -
to od ra zu do dać, że przy ja ciel po tra fi mnie ko chać za ka żdą ce nę,
w skraj nych sy tu acjach po tra fi od dać za mnie na wet ży cie. Po tra fi
ko chać mnie tak moc no i wier nie nie za le żnie od te go, cze go się o
mnie do wie. Gdy do wie się cze goś ne ga tyw ne go o mnie – z mo ich
zwie rzeń, z ob ser wa cji me go za cho wa nia czy z re la cji ko goś in ne -
go, to mnie wspie ra, mo bi li zu je do roz wo ju, do po ko na nia sła bo ści,
do na wró ce nia. Nie od wra ca się wte dy ode mnie, nie gor szy się, nie
wpa da w pa ni kę. Po ma ga mi wyjść z pro ble mu, ze sła bo ści, z kry -
zy su. Gdy na to miast do wia du je się o mnie cze goś do bre go, to
ogrom nie się cie szy, oka zu je mi swo ją ra dość i du mę ze mnie. Po -
ma ga mi trwać na tej do brej dro dze. Po ma ga, gdyż wie, że trze ba
mieć wię cej si ły po to, by trwać w do bru, niż by uwal niać się od zła. 

Przy jaźń mię dzy ludź mi doj rza ły mi to naj pięk niej szy spo sób
by cia ra zem. Dla cze go do da ję, że cho dzi tu o lu dzi doj rza łych?
Otóż dla te go, że przy jaźń to mi łość wza jem na, dwu stron na. Na
przy kład, wie lu ro dzi ców bar dzo mą drze ko cha swo je dzie ci. Mo -
żna po wie dzieć, że ro dzi ce są przy ja ciół mi dla swo ich dzie ci, ale te
dzie ci nie są jesz cze przy ja ciół mi dla ro dzi ców, zwłasz cza ma łe
dzie ci. One są na ra zie głów nie kon su men ta mi mi ło ści ro dzi ców.
Na po cząt ku jest to mi łość w jed ną stro nę. Przy jaźń tym się ró żni
od in nych form mi ło ści, że jest wza jem na. W przy jaź ni za kła da się,
że obie stro ny są dla sie bie na wza jem przy ja ciół mi. Oczy wi ście
owo za ło że nie nie ozna cza, że obie stro ny ma ją iden tycz ny po ziom
roz wo ju czy ce chy oso bo wo ści. Nie ist nie ją prze cież dwie iden tycz -
ne oso by. W przy jaź ni jest na to miast tak, że ist nie je wy raź na sy me -
tria w po zio mie doj rza ło ści. W jed nej dzie dzi nie ja mo gę być doj -
rzal szy od mo je go przy ja cie la (na przy kład w dzie dzi nie emo cjo -
nal nej czy in te lek tu al nej), ale w in nej dzie dzi nie jest od wrot nie (na
przy kład w dzie dzi nie wra żli wo ści czy ofiar no ści). Przy ja cie le uczą
się od sie bie wza jem nie cze goś po zy tyw ne go i dla te go ro sną nie tyl -
ko we wza jem nej przy jaź ni, ale ta kże w swo jej oso bi stej doj rza ło -
ści. Po wtó rzę, że przy jaźń to naj pięk niej szy spo sób by cia ra zem
doj rza łych lu dzi, w doj rza łej mi ło ści. Wła śnie dla te go Je zus po wie -
dział do swo ich uczniów, gdy osią gnę li wy so ki sto pień doj rza ło ści:
„już nie na zy wam was słu ga mi, ale przy ja ciół mi”. Przy jaźń to
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mak si mum te go, co mo żna osią gnąć w świe cie wza jem nych re la cji
mię dzy ludz kich. To wy jąt ko wo doj rza ła, wza jem na mi łość. 

Ma te usz Śro doń
Na wią żę do pierw szej de fi ni cji przy jaź ni, o któ rej mó wił ksiądz

Ma rek. Oso bą, któ ra  wie o nas wszyst ko, a mi mo wszyst ko nas ko -
cha, jest Pan Je zus. 

Mó wiąc o przy jaź ni, chciał bym po słu żyć się przy kła dem. Chcę
po wie dzieć o przy jaź ni do nas Paw ła Za ją ca, sie dzą ce go tu taj obok
nas. Mo że po krót ce po wiem o ce chach, któ re trze ba mieć, że by się
przy jaź nić. Od ra zu mu szę za zna czyć, że ce chy te ma Pa weł. Na sza
przy jaźń za czę ła się w Gre cji, gdzie by łem przez rok w szko le pi sa -
nia ikon. Wcze śniej sła bo zna li śmy Paw ła.  Przed sa mym wy jaz dem
spo tka li śmy go u ro dzi ców Ma ryj ki i za pro si li śmy, że by przy je chał
do nas do Gre cji. Pa weł przy jął na sze za pro sze nie i przy je chał.  Pa -
mię tam ta ką sy tu ację: Pa weł, pro sto z lot ni ska, wcho dzi do na sze go
miesz ka nia, a tam na szta lu dze sta ła iko na. Pra co wa łem wła śnie nad
twa rzą jed ne go ze świę tych asce tów. Pa weł pa trzy na nią i mó wi: „to
jest okrop ne, strasz nie mi się nie po do ba; na czar no trze ba to za ma -
lo wać”. Brzmi to mo że prze ra ża ją co, ale w rze czy wi sto ści Pa weł po -
tra fił po wie dzieć to tak, że czu łem, że jest to szcze re. Wła śnie z Paw -
łem przy jaźń po le ga na tym, że ma on dar mó wie nia wprost i nie ra -
nie nia. W ten spo sób po wie dzia na praw da nie nisz czy, ale bu du je.

Ma te usz Śro doń (z mi kro fo nem)
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Dru ga rzecz, któ ra ko ja rzy mi się z pierw szym po by tem Paw ła
u nas w Gre cji, to mo ment, kie dy szli śmy ra zem na Akro pol. Był
pięk ny, sło necz ny dzień, ja kaś wcze sna wio sna. Mie li śmy z Ma ryj -
ką po my sły, co mu po ka że my te go dnia. Idzie my szyb kim kro -
kiem, a Pa weł idzie spo koj nie i czę sto przy sta je. My trosz kę ner wo -
wo pa trzy my na ze gar ki. A on: „zo bacz cie, tu jest tak pięk nie”. My
pa trzy my, rze czy wi ście. Sto imy i ner wo wo my śli my, że nie zdą ży -
my zwie dzić Akro po lu. Pa weł na to: „nie szko dzi, tu jest pięk nie”.
On uczył nas ta kie go zwol nie nia. Uczy nas ca ły czas. W mo im
prze ko na niu Pa weł jest bar dzo bo ga ty w czło wie czeń stwo i tym
czło wie czeń stwem dzie li się z na mi, swo imi przy ja ciół mi. 

Pa weł Za jąc
Ktoś mi kie dyś po wie dział: „dla cze go ty wszyst kim mó wisz to,

co o nich my ślisz? Nie bę dziesz miał żad nych przy ja ciół, wszy scy
się po obra ca ją! To jest strasz ne”. Ja od po wie dzia łem: „tak, masz
ra cję, dla te go ci, któ rych mam za przy ja ciół, są praw dzi wy mi przy -
ja ciół mi. Bo ci, któ rym  to prze szka dza ło, to prze sta li być mo im
przy ja ciół mi. I na wet nie za czę li. I to jest pew na gwa ran cja przy jaź -
ni, że się mó wi szcze rze, a nie po chle bia”. Co in ne go jest ży cie to -
wa rzy skie, a co in ne go jest przy jaźń, to trze ba bar dzo wy raź nie roz -
ró żniać. Ma ryj ka mó wi ła, że jak ko goś nie ma na fe ce bo oku, to nie
ist nie je. Ale to  do ty czy ży cia to wa rzy skie go. Na to miast przy jaźń
jest to coś zu peł nie in ne go. We dług mnie przy jaźń to jest zdol ność
do iden ty fi ka cji z dru gim czło wie kiem. Nie em pa tii, bo em pa tia
po zwa la nam zro zu mieć dru gie go czło wie ka, ale wca le nie mu si my
się z nim iden ty fi ko wać. W tym też jest, jak ksiądz Ma rek po wie -
dział, wmie sza na mi łość. Je że li dziec ko się prze wró ci i pła cze, a
mat ka bie gnie je pod nieść, to ona wła ści wie ro bi to dla sie bie, ją tak
sa mo bo li to, co bo li jej dziec ko. Ona ra tu je swój ból,  a nie zda je so -
bie spra wy, że jed no cze śnie ból dziec ka. Tak sa mo jest w przy jaź ni,
że my się iden ty fi ku je my z przy ja cie lem. Je go zmar twie nia są na -
szy mi zmar twie nia mi, je go ra do ści są na szy mi ra do ścia mi. My, po -
ma ga jąc przy ja cie lo wi, po ma ga my so bie. Nie zda je my so bie spra -
wy,  że nie ma roz ró żnie nia, on ma kło pot, to jest mój kło pot  i ja
mu szę ten kło pot roz wią zy wać.

Po za tym jest jesz cze jed na spra wa. Do te go trze ba mieć pew ną
psy chi kę. Cza sa mi lu dzie mó wią, że mę żczy zna nie mo że się przy -
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jaź nić z ko bie tą, za wsze jest gdzieś ja kiś pod tekst ero tycz ny. Nie, dla
jed nych tak jest, jak mó wią, ale dla dru gich to nie ma zna cze nia.
Jed ni i dru dzy są zu peł nie ina czej ukształ to wa ni, to, co dla pew nych
lu dzi jest oczy wi ste, dla dru gich jest w ogó le nie do zro zu mie nia.

Chciał bym po wie dzieć pa rę słów o so bie, przed sta wić się. Je -
stem sta rym ka wa le rem, je dy na kiem, czy li je stem ta ki sa mot ny
teo re tycz nie. Ist nie ją jed nak czte ry ro dzi ny, mię dzy in ny mi tu
obec ni Ma ryj ka i Ma te usz, któ re uwa ża ją mnie za człon ka swo jej
ro dzi ny. Więc ja zu peł nie nie od czu wam tej sa mot no ści. Mo że sta -
ło się tak dla te go, że nie mia łem ro dzeń stwa, a bar dzo chcia łem je
mieć ja ko dziec ko, dla te go „wcze pia łem się” w ró żnych lu dzi. Nie -
któ rzy od pa da li, ale za wsze ktoś zo sta wał. Z bie giem lat do szlu so -
wy wa li mło dzi. Ma ryj ka i Ma te usz nie są mo imi naj młod szy mi
przy ja ciół mi. Przy jaź nię się też z ma łżeń stwem, któ re po bra ło się
kil ka mie się cy te mu. Ona ma 26 lat, a jesz cze ma sio strę sie dem na -
sto let nią, któ ra cią gle do mnie ma ilu je, bo miesz ka my da le ko. I
przed sta wia mi wszyst kie swo je pro ble my. Ja jej jak umiem, po ma -
gam. To jest przy jaźń. Ona te raz u mnie by ła, mia ła pra co wi te po -
po łu dnie. Pla no wa ła po wrót do Po zna nia wie czo rem, kie dy jest
strasz ny tło k, no to wsta łem ra no, po sze dłem ku pić jej bi let, że by
mia ła miej sców kę. Stwier dzi łem, że wła ści wie nie ro bię te go tyl ko
dla niej, ja to ro bię rów nież dla sie bie, bo bym nie wy trzy mał ca ły

Pa weł Za jąc, obok Ma te usz Śro doń
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dzień my śleć, że ona bę dzie na sto ją co je cha ła z War sza wy do Po -
zna nia. To jest pew na ce cha cha rak te ru. 

Mam zna jo me go, któ ry ma żo nę, piąt kę dzie ci i nie wie, ile ma
wnu ków. Z żo ną jest „roz sta ny”, bo ani roz wie dzio ny, ani w se pa -
ra cji. Dzie ci wi du je bar dzo rzad ko, miesz ka ją w in nych kra jach.
On miesz ka w Pol sce. Jest zu peł nie sam, jesz cze ma sio stry i bra ta,
czy li teo re tycz nie po wi nien być po wią za ny wie lo ma wię za mi z in -
ny mi ludź mi. Na to miast jest sam. Na wią za li śmy kon takt, bo mi
jest go strasz nie żal. Od wie dzam go bez po wo du. On nie jest mo im
przy ja cie lem, bo się z nim nie iden ty fi ku ję. Uwa żam, że wszyst ko
to, co zro bił lub cze go nie zro bił, to przez brak umie jęt no ści iden -
ty fi ko wa nia się z żo ną, z dzieć mi czy z wnu ka mi. 

Ktoś mi po wie dział: „jak mó wisz o przy jaź ni, to mu sisz po wie -
dzieć o wier no ści”. My ślę, że pro blem wier no ści po dob ny jest jak
w me cha ni ce śrub ki i na kręt ki. Nie ma do brych śru bek, nie ma do -
brych na krę tek, jest tyl ko pro blem, że by do sie bie pa so wa ły. Je że li
przy ja cie le do sie bie pa su ją, to zo sta ną na ca łe ży cie. Je że li do sie -
bie nie pa su ją, to nie jest przy jaźń, tyl ko ja kiś przy pa dek, ilu zo -
rycz na przy jaźń, któ ra po tem się roz pa da. Nie trze ba mieć pre ten -
sji  do ni ko go, że nie jest wier ny,  jest tyl ko nie do pa so wa ny. 

Ks. Adam Zel ga
Kil ka na ście lat te mu, z dnia na dzień, do wie dzia łem się, że ta ta

ma ra ka płuc i trze ba go ope ro wać. Roz po czą łem piel grzym kę po
War sza wie, aby zna leźć to ra ko chi rur ga. Wte dy by łem świe żym
War sza wia kiem, więc nie bar dzo so bie mo głem po ra dzić. Po ru szy -
łem wszyst kie sprę ży ny, któ ry mi dys po no wa łem, jed nak ni cze go
mi się nie uda wa ło za ła twić. Przy po mniał mi się wte dy le karz, z
któ rym zna łem się z piel grzy mek na Ja sną Gó rę. Ra zem cho dzi li -
śmy tam z dzie sięć ra zy. Po je cha łem do nie go. Usie dli śmy, on zro -
bił ka wę, a ja mó wię: „Wie sław, słu chaj, ta ka i ta ka spra wa, ta ta
mu si mieć ope ra cję, ja ni ko go nie znam”. On na to: „Wiesz, kie dyś
by łem na zjeź dzie chi rur gów i tam je dli śmy ko la cję z to ra ko chi rur -
giem z oko lic War sza wy, i on po wie dział, że je że li bę dzie kie dyś ja -
kaś po trze ba po mo cy, to że by przy je chać do nie go”. Na stęp ne go
dnia ten le karz z piel grzym ki wziął bez płat ny urlop, po je chał ze
mną i za ła twi li śmy ten szpi tal. Oto pięk ne świa dec twa przy jaź ni. 
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Ks. Ma rek Dzie wiec ki
Na wią żę te raz bez po śred nio do ty tu łu na sze go spo tka nia, któ ry

brzmi: Ja kie ce chy po wi nien mieć przy ja ciel? Ja kie ce chy po wi -
nien mieć ka żdy z nas, je śli chce sta wać się przy ja cie lem dla in -
nych? Naj pierw kil ka krót kich sen ten cji mo je go au tor stwa na te -
mat, co to zna czy być przy ja cie lem. Oto nie któ re z mo ich oso bi -
stych de fi ni cji: przy ja ciel to wi dzial na wer sja Anio ła Stró ża. Al bo:
przy ja ciel to ktoś, kto nie opu ści mnie na wet wte dy, gdy ja opusz -
czę sa me go sie bie. Al bo też: przy ja ciel to ktoś, dla ko go mo je prze -
ży cia są wa żniej sze, a przy naj mniej rów nie wa żne, jak je go wła sne.
Przy ja ciel to sejf, któ ry mnie chro ni przed świa tem, ale nie za sła -
nia jąc mnie przed nim fi zycz nie, lecz umac nia jąc mnie tak bar dzo,
że nie bo ję się wyjść na spo tka nie z twar dą rze czy wi sto ścią. Przy ja -
ciel to ktoś, przy kim w żad nej sy tu acji nie bo ję się żyć.

Sej fy chro nią skarb przez to, że go za my ka ją, fi zycz nie od gra -
dza ją, od dzie la ją od oto cze nia. Tym cza sem przy ja ciel chro ni mnie
nie w ta ki spo sób, że za my ka mnie w so bie czy że za sła nia mnie
przed świa tem. Prze ciw nie, swo ją mą drą obec no ścią, doj rza łą mi ło -
ścią, swo imi traf nie do bra ny mi sło wa mi i czy na mi tak bar dzo mnie
umac nia, że mo gę wyjść na spo tka nie z ota cza ją cym świa tem i do -
brze so bie po ra dzić. Otóż że by mieć ta kie go przy ja cie la, że by ktoś
mógł by być dla mnie ta kim przy ja cie lem, to trze ba być czło wie -
kiem z naj wy ższym zna kiem ja ko ści, z Bo żym zna kiem ja ko ści! To
zna czy, że trze ba być czło wie kiem o bar dzo bo ga tym czło wie czeń -
stwie i wy so kim stop niu roz wo ju. Przy jaźń wy ma ga od lu dzi naj -
więk sze go po czu cia wła snej god no ści, naj więk szej doj rza ło ści, naj -
więk szej bez in te re sow no ści, naj więk szej si ły, rów no wa gi psy chicz -
nej i emo cjo nal nej, pięk nych i mą drych war to ści. 

Przy ja ciel to z de fi ni cji czło wiek pra wy, ko cha ją cy, uczci wy i
wier ny. Ko mo że być aż tak doj rza ły? Szu ka jąc od po wie dzi na to
py ta nie w per spek ty wie Bi blii, gdyż an tro po lo gia bi blij na jest naj -
bar dziej re ali stycz na i ca ło ścio wa, stwier dza my, że jest to ktoś, kto
od krył, że jest ko cha ny przez Bo ga, że jest ko cha ny nie odwo łal nie
i mą drze. Bóg nas ko cha bez wa run ko wo, ale nas nie roz piesz cza.
Nie my li mi ło ścią z na iw no ścią, z to le ran cją czy ak cep ta cją. Gdy
błą dzi my, wte dy Bóg nie prze szka dza nam po no sić kon se kwen cji
na szych błę dów czy sła bo ści. Bóg ko cha mnie w ka żdej sy tu acji.
Gdy czy nię coś szla chet ne go, wte dy wspie ra mnie i cie szy się, a gdy
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błą dzę, wte dy nie prze szka dza mi po no sić kon se kwen cji mo ich
błę dów. Dzię ki ta kiej mą drej mi ło ści mam szan sę na to, by się za -
sta no wić i by się zmie niać. Przy ja ciel to ktoś, kto od krył, że je go
pierw szym i nie za wod nym przy ja cie lem jest Bóg. To przy ja ciel,
któ ry da je mi praw dzi wą wol ność. Mo gę Go na wet śmier tel nie
skrzyw dzić, gdy przyj dzie do mnie w ludz kiej na tu rze, ale nie je -
stem w sta nie za bro nić Mu, by mnie ko chał. Nie je stem w sta nie
za ka zać Bo gu mi ło ści do mnie. Mo gę wy rzu cić Bo ga z mo je go ży -
cia, mo gę Bo ga za bić  w mo im ży ciu, a On i tak po zo sta nie ze mną,
gdyż jest ta kim przy ja cie lem, dla któ re go je stem bez cen nym dziec -
kiem. Bo ga stać na przy jaźń zu peł nie bez in te re sow ną i o tym wiem.
Wiem też, że Bóg jest ta kim przy ja cie lem, któ ry  po tra fi po łą czyć
mi łość sza leń czo ofiar ną z mi ło ścią nie zwy kle mą drą, czy li oka zy -
wa ną w spo sób do sto so wa ny do mo je go za cho wa nia tu i te raz.
Przy ja ciel to, po pierw sze, ktoś, kto wie, że ma przy ja cie la więk sze -
go od sie bie. Wie też, że je śli kie dyś sam znaj dzie się w kry zy sie i
bę dzie mu trud no być dla mnie przy ja cie lem, to pój dzie do Bo ga o
po moc. Po dru gie, przy ja ciel to ktoś, kto uczy się mi ło ści od Bo ga,
czy li od swo je go naj lep sze go przy ja cie la. 

Przy ja ciel jest am ba sa do rem Bo ga dla mnie. On uczy mnie ko -
chać tak, jak Bóg je go i mnie pierw szy po ko chał. Przy ja ciel to, po
trze cie, ktoś, kto się nie ustan nie roz wi ja. Sko ro Bóg nas stwo rzył
na swo je po do bień stwo, to ni gdy nie bę dę tak po dob ny do Nie go,
że by nie móc być po dob ny jesz cze bar dziej. W ob li czu Bo ga i w od -
nie sie niu do Je go mi ło ści wszy scy je ste śmy w wie ku roz wo jo wym.
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Przy ja ciel to ktoś, kto ży je w obec no ści Bo ga, kto się roz wi ja i kto
chce się roz wi jać bez gra nic. Po czwar te, przy ja ciel wie, że jest bez -
cen ny, że jest skar bem w oczach Bo ga i sam sie bie ce ni, sza nu je
swo ją god ność i nie ukry wa te go. Jest ko cha ny przez Bo ga nad ży -
cie i w związ ku z tym wie, że Bóg nie trak tu je go jak swo jej wła sno -
ści, któ rą do wol nie za rzą dza, lecz jak dro go cen ne dziec ko, któ re ro -
zu mie, ko cha i uczy ko chać. Przy ja ciel wie, że mnie ko cha, ale wie
też, że nie je stem je go wła sno ścią. Ta kże w przy jaź ni po win ni śmy
strzec wła snej wol no ści i au to no mii. Przy ja ciel zna swo ją war tość i
dla te go po tra fi do strzec oraz sza no wać mo ją war tość – ta kże wte dy,
gdy odkry wa mo je sła bo ści i ogra ni cze nia, czy też swo je sła bo ści i
ogra ni cze nia. Przy ja ciel wie, co mo że, a cze go ni gdy nie po wi nien
mi ofia ro wać. Mo że mi ofia ro wać swój czas, si ły, zdro wie, a w skraj -
nych przy pad kach na wet ży cie do cze sne. Tak uczy nił wiel ki przy -
ja ciel ro bot ni ków –  ksiądz Je rzy Po pie łusz ko.

Po wtó rzy my: przy ja ciel mo że mi ofia ro wać czas, si ły i ży cie do -
cze sne. Na to miast doj rza ły przy ja ciel nie ofia ru je mi ni gdy te go, co
po zba wi ło by go god no ści i zdol no ści do te go, by mógł ko chać. Gdy -
by na wet ktoś ko chał mnie do słow nie nad ży cie, to – je śli jest czło -
wie kiem doj rza łym – nie ofia ru je mi swo jej wol no ści, nie po świę ci
mi swo jej czy sto ści, swo jej wia ry, swo jej świę to ści, swo je go trwa nia
na dro dze do zba wie nia. Te go mi nie ofia ru je, po nie waż sza nu je
swo ją god ność i ko cha sa me go sie bie doj rza le. Nie roz trwo ni swo jej
god no ści i te go, co w nim naj cen niej sze i co po zwa la mu ko chać.
Gdy by chło pak dziew czy nie lub dziew czy na chło pa ko wi ofia ro wał
czy ofia ro wa ła tej dru giej oso bie swo ją czy stość, god ność, wol ność,
świę tość, swo je trwa nie na dro dze zba wie nia, to w tym mo men cie
ktoś ta ki stał by się sam zra nio ny, po padł by w kry zys, nie był by już
w sta nie po zo stać dla mnie przy ja cie lem. Je że li ty, nie doj rza ły przy -
ja cie lu, żą dasz ode mnie cze goś nie doj rza łe go, a ja bym ci to dał, to
w tym mo men cie prze sta ję być two im przy ja cie lem, w ogó le prze -
sta ję być zdol nym do te go, by ko chać. Sam je stem w ta kiej sy tu acji
po ra nio ny, po trze bu ję po mo cy, wszyst kie go mi się w ży ciu ode -
chcie wa. Zwłasz cza to wi dać u ko biet. Za tem przy ja ciel to ktoś, kto
ce ni swo ją god ność i wie, że nie wol no mu pró bo wać ko chać czy być
przy ja cie lem za ce nę wła snej god no ści czy wła sne go zba wie nia. 

Po pią te, przy ja ciel to ktoś mą dry, ro zum ny. To ktoś, kto od ró -
żnia do bro od zła – co jest nie raz trud ne. Je że li jed nak ma ewan ge -

190

Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:05  Page 190



191

licz ną hie rar chię war to ści i jest mą dry, ma in te li gen cję mo ral ną, to
so bie po ra dzi. Po szó ste, przy ja ciel to ktoś wol ny od uza le żnień,
czy li to ktoś ob li czal ny w swo ich za cho wa niach w od nie sie niu do
sa me go sie bie i do in nych lu dzi. Po siód me, przy ja ciel ma świa do -
mość zra nie nia. On też jest dziec kiem grze chu pier wo rod ne go i po -
no si kon se kwen cje te goż grze chu. W związ ku z tym to ktoś czuj ny
i ktoś, kto cią gle wy ma ga od sie bie na wró ce nia. Im bar dziej ko cha,
im bar dziej jest przy ja cie lem dla mnie i dla sie bie, tym bar dziej ma
świa do mość, że ma szan sę sta wać się jesz cze więk szym przy ja cie -
lem. Ostat nią, ósmą ce chą przy ja cie la jest  to, iż ma świa do mość, że
jest po wo ła ny do świę to ści. Praw dzi wy przy ja ciel chce być świę tym
i chce po ma gać mi w do ra sta niu do świę to ści.  On wie, że do Nie ba
idzie się pa ra mi.

Pod su muj my, przy ja ciel to ktoś, kto wie, że jest za przy jaź nio ny
z Bo giem, że Bóg jest je go naj więk szym przy ja cie lem. To ktoś, kto
się uczy przy jaź ni do mnie od sa me go Bo ga. Po trze cie, to ktoś, kto
nie ustan nie się roz wi ja, gdyż wie, że dzi siej szy roz wój wy star czy
mu naj wy żej na dzi siaj, ale nie na ju tro. Po czwar te, to ktoś świa do -
my swo jej god no ści, kto na wet przy ja cie lo wi nie po świę ci swo jej
wol no ści czy czy sto ści, gdyż gdy by coś ta kie go po świę cił, to nie
był by już zdol ny do przy jaź ni. Po pią te, przy ja ciel to ktoś nie zwy -
kle mą dry, zwłasz cza mą dry w od ró żnia niu do bra od zła. Po szó ste,
to ktoś wol ny, nie uza le żnio ny. Po siód me, to ktoś świa do my swo -
ich zra nień, sła bo ści, grzesz no ści i dla te go nie ustan nie pra cu je nad
swo im na wró ce niem. Po ósme, to ktoś, kto dą ży do świę to ści.

Po opi sa niu wy mie nio nych cech, do któ rych ja też dą żę, po dam
krót kie świa dec two o jed nej z mo ich przy jaź ni. Mam spo rą grup kę
do brych przy ja ciół, je stem za przy jaź nio ny z kil ko ma ro dzi na mi,
któ rych człon ko wie są dla mnie co naj mniej tak sa mo wa żni, jak
mo ja wła sna ro dzi na. Do mo ich przy ja ciół je stem go tów w ka żdej
chwi li je chać choć by na ko niec świa ta, je śli by za wo ła li o po moc.
Wspo mnę tu o mo jej przy jaź ni z pew nym księ dzem, któ ry na zy wa
się Don Fran ce sco Bo es so i jest pro bosz czem w pa ra fii ko ło Ro vi -
go, w pół noc nych Wło szech.  Po zna łem go na dru gim ro ku mo ich
rzym skich stu diów. Po je cha łem wte dy od wie dzić pew ną sio strę za -
kon ną, któ ra ze mną stu dio wa ła, gdyż jej ta ta był cię żko cho ry. Po -
pro si łem ją, by spy ta ła swo je go pro bosz cza o to, czy mo gę u nie go
za no co wać. Oka za ło się, że pro boszcz się z te go wręcz cie szy, bo jest
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sam na pa ra fii i li czy na mo ją po moc w naj bli ższą nie dzie lę, gdy w
je go pa ra fii bę dzie I Ko mu nia Świę ta. Z dwor ca ko le jo we go ode -
brał mnie brat owej za kon ni cy i za wiózł mnie do szpi ta la, do swe -
go cię żko cho re go ta ty. Wie czo rem za pro wa dził mnie na ple ba nię.
Za dzwo ni łem do drzwi. Wy szedł ktoś o ta kiej po wierz chow no ści,
że już w pro gu mnie prze stra szył. Był to pro boszcz, lat oko ło 45,
nie co po dob ny do Fran ken ste ina z fil mów gro zy. Po pa trzył na
mnie sro go, więc już w drzwiach po my śla łem: „Bo że, za raz stąd
wy ja dę”. Don Fran ce sco za pro wa dził mnie do przy go to wa ne go dla
mnie po ko ju, a w cza sie ko la cji oznaj mił mi, że ju tro jed ną Mszę
mam od pra wić, a w cza sie dru giej i trze ciej mam spo wia dać. To by -
ła ostat nia nie dzie la Ad wen tu. W cza sie ko la cji oglą da li śmy dzien -
nik te le wi zyj ny. Po da no mię dzy in ny mi wia do mość o ko lej nych
po rwa niach. Był to gru dzień 1983 ro ku, kie dy to po rwa nia we Wło -
szech by ły nie mal co dzien no ścią. A ksiądz Fran ce sco: „ja bym ni -
gdy nie za pła cił oku pu, gdy by ktoś mi po rwał ko goś z mo ich bli -
skich”. Od po wie dzia łem: „a ja bym od dał wszyst ko, że by tyl ko ra -
to wać tych, któ rych ko cham”. Wy da wa ło mi się, że zu peł nie nie
pa su ję do don Fran ce sco i że ró żni nas nie mal wszyst ko. 

A jak się po to czy ły da lej na sze lo sy? Otóż dziś je ste śmy ogrom -
nie za przy jaź nie ni. Don Fran ce sco był już wie lo krot nie w Pol sce, a
ja re gu lar nie by wam u nie go. W pew nym mo men cie za chwy cił
mnie wręcz so bą. Prze ko na łem się, że pod nie zbyt mi łą i nie zbyt
po cią ga ją cą po wierz chow no ścią kry je się czło wiek nie zwy kłej głę -
bi, szla chet no ści, wiel kie go ser ca, mi ło ści, de li kat no ści, czu ło ści.
Wie dział, że je stem z Pol ski i że mam trud no ści, by pła cić za stu -
dia. Gdy od je żdża łem, dał mi pre zent. By ła to su ma pie nię dzy wy -
star cza ją ca na to, bym mógł opła cić ko lej ny se mestr. Wrę czył mi
pie nią dze bez ko per ty i po wie dział: „wiesz, że je stem nie wy cho wa -
ny”. On nie przej mo wał się dro bia zga mi. Stop nio wo za czą łem po -
zna wać go co raz le piej. Wi dzia łem, że bar dzo ko cha swo ich pa ra -
fian, że jest dla nich od świ tu do no cy. Ku pił na wet fur go net kę po
to, aby przy wo zić i od wo zić dzie ci cho dzą ce do przed szko la  pa ra -
fial ne go. Mó wił mi: „kie dy po znam te dzie ci i kie dy się z ni mi za -
przy jaź nię, je śli nie przez te dwa, trzy la ta, gdy cho dzą do przed -
szko la?”. Oka za ło się, że don Fran ce sco no si w so bie nie zwy kle
pięk ny świat we wnętrz ny. Pro mie niu je z nie go szla chet ność, de li -
kat ność, wier ność w przy jaź ni. Ma ło kto z pa ra fian wie dział o tym.
Mu siał być ktoś bli sko nie go, że by się nim za chwy cić. 
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Opo wiem jesz cze je den epi zod. Kil ka lat te mu by łem u don
Fran ce sco w cza sie świąt Wiel ka noc nych. W te le wi zji po ka za no
wte dy w Wiel kim Ty go dniu film o Ma rii Go ret ti. To by ła pre mie -
ra te le wi zyj na te go fil mu. Ku mo je mu zdu mie niu don Fran ce sco,
któ re go uwa ża łem za naj więk sze go twar dzie la, pła kał w cza sie te go
fil mu jesz cze bar dziej niż ja. Gdy jest mi z ja kie goś po wo du cię żko,
gdy je stem bar dzo zmę czo ny, gdy coś po no cach mu szę pi sać, gdy
nie mam chwi li wy tchnie nia dla sie bie, pro wa dząc roz mo wy czy
re ko lek cje, to so bie my ślę, że don Fran ce sco od świ tu do no cy ha -
ru je i już od zy sku ję ra dość ży cia. Przy ja ciel to ktoś, kto do da je mi
sił i en tu zja zmu już przez sam fakt, że ist nie je. 

Ma ria Śro doń
Tak jak mó wi łam na po cząt ku, przy jaźń nie za wsze jest przy -

jem no ścią. Wy da je mi się, że z przy jaź nią jest po dob nie jak z ma -
łżeń stwem. W pierw szych la tach czer pie my z nie go przede wszyst -
kim przy jem ność. Po dob nie z przy jaź nią. Ale po tem po ja wia się
wy si łek bu do wa nia tej re la cji. Bar dzo czę sto jest to wy zwa nie w sy -
tu acji, kie dy nasz przy ja ciel się zmie nia al bo ro bi rze czy, któ rych
my nie ak cep tu je my. To są bar dzo trud ne sy tu acje, kie dy mu si my
to wa rzy szyć ko muś, mu si my lub chce my, bo czu je my się zo bo wią -
za ni ja ko je go przy ja ciel do wier no ści, do nie po rzu ca nia go, gdy
błą dzi. W tym świe tle pięk nym dla mnie świa dec twem przy jaź ni
by ła re ak cja śro do wi ska „Wię zi” w sy tu acji, kie dy oka za ło się, że
ich asy stent ko ściel ny i bar dzo bli ski przy ja ciel ks. Czaj kow ski był
współ pra cow ni kiem SB. Nie zo sta wi li go sa me go w tej sy tu acji.
My, ja ko oto cze nie, czę sto ocze ku je my po tę pie nia grze chu i zo sta -
wie nia win ne go sa me go so bie i przez to po ka za nie oto cze niu, że nie
ak cep tu je my ja kie goś za cho wa nia. Tym cza sem wy da je mi się, że
ro lą przy ja cie la w ta kiej sy tu acji  jest po wie dze nie: „ja te go nie ak -
cep tu ję, ale ty je steś mo im przy ja cie lem i ja czu ję się za cie bie od -
po wie dzial ny”. Śro do wi sko „Wię zi” w ten spo sób się za cho wa ło.
Wzię li ks. Czaj kow skie go na ro dzaj re ko lek cji, gdzie co dzien nie
od pra wiał dla nich Mszę, gdzie ca ły mi go dzi na mi  roz ma wia li z
nim o tym, co się sta ło, pró bu jąc mu po móc za ak cep to wać to, co on
pró bo wał wy przeć z pa mię ci. To są bar dzo trud ne sy tu acje. To jest
ta ka ce cha, któ rą bym chcia ła aby miał mój przy ja ciel – wier ność, a
przy tym też szcze rość, po zwa la ją cą na po wie dze nie: „ja nie ak cep -
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tu ję two je go za cho wa nia, nie ak cep tu ję te go, że np. zo sta wi łeś żo nę,
ale je steś mo im przy ja cie lem i ja nie chcę zry wać z to bą kon tak tów,
tyl ko chcę ci po móc, gdy się w ży ciu po gu bi łeś”.  To jest trud ne,
jest nam ła twiej w ta kiej sy tu acji al bo uda wać, że wszyst ko jest w
po rząd ku, al bo zu peł nie ze rwać sto sun ki.

Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Od ja kie goś cza su co raz wię cej osób bie rze udział w na szych

Kon wer sa to riach dro gą ko re spon den cyj ną. Wczo raj do sta łam bar -
dzo in te re su ją cą wy po wiedź z Au stra lii od na uczy ciel ki geo gra fii,
ma te ma ty ki i ję zy ka an giel skie go na te mat przy jaź ni. Na pi sa ła o
wzro ście przy jaź ni w ma łżeń stwie. Ma łżeń stwo jest po lem dla przy -
jaź ni. Czy ta jąc jej świa dec two, po my śla łam so bie, że w tej chwi li
ota cza ją nas ze wsząd in for ma cje o roz wo dach i roz pa dzie ma -
łżeństw. Z dru giej stro ny, ma my co rusz za pro sze nia na ju bi le usze
pięć dzie się ciu lat ma łżeń stwa. My tych lu dzi zna my, wie my, że to są
szczę śli we ma łżeń stwa, któ re te pięć dzie siąt lat prze by ły wspól nie.

Ma ria Śro doń, obok Pa weł Za jąc
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Na czym to po le ga? Wła śnie na przy jaź ni. Na sza ko re spon dent ka z
Au stra lii wła śnie o tym pi sze, że wraz z la ta mi ma łżeń stwa wzra sta
przy jaźń z wszyst kim ce cha mi, o któ rych mó wił ksiądz Ma rek.
Przy jaźń, któ ra jest for mą naj wy ższej sym pa tii do te go dru gie go
czło wie ka, naj więk szej mi ło ści. Po my śla łam so bie, że wła ści wie
trze ba by wy dać ksią żkę za wie ra ją cą wspo mnie nia ma łżeństw, któ -
re ma ją czter dzie ści lat lub wię cej na swo im kon cie. Dla cze go im się
to uda ło? Jak oni to zro bi li, że prze ży li wspól nie ty le lat? Mo że
wspo mnie nia ta kie po zwo lą wyjść z kry zy sów in nym ma łżeń stwom
i po ka żą im dro gę ura to wa nia swo je go ma łżeń stwa. 

An na Ba nach
Je stem ma łżon ką swo je go mę ża od po nad 35 lat, więc już mam

pew ne do świad cze nie. Na sze ma łżeń stwo za czę ło się wła śnie od
przy jaź ni. By ło za fa scy no wa nie wspól nie spę dza nym cza sem, spra -
wy zwią za ne z wy cho wy wa niem dzie ci, pra cą za wo do wą, ale ca ły
czas w tle by ła przy jaźń. Na sze ma łżeń stwo mia ło swo je wzlo ty i
upad ki, le piej lub go rzej nam się mo men ta mi wio dło, ale za wsze
by li śmy ra zem i za wsze umie li śmy się zro zu mieć i z naj gor szych

Anna Banach
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opre sji wy cho dzi li śmy obron ną rę ką. Bar dzo je stem szczę śli wa w
na szym ma łżeń stwie i je stem prze ko na na, że bę dzie my ra zem do
koń ca na szych dni. To dzię ki przy jaź ni, któ ra da je zro zu mie nie i
si łę. Dla cze go tak by wa, że ma łżeń stwa się roz cho dzą? Ja my ślę, że
jed ną z przy czyn jest brak  po ro zu mie nia na płasz czyź nie przy ja -
ciel skiej i ko le żeń skiej. Za czy na się od „kon sump cji” tej dru giej
oso by, o czym mó wi ła pa ni Ma ria. Ta kon sump cja mo że mieć ró -
żny cha rak ter. Mo że być zwią za na z tym, że je den od dru gie go
czer pie swo ją si łę. Mo że to być kon sump cja czy sto fi zycz na, mo że
być ma te rial na, mo że być ka żda in na. Jak się ta kon sump cja koń -
czy, to koń czy się to, co jest naj istot niej sze w ta kich związ kach i zo -
sta je pust ka. Mo że za bra kło cza su lub chę ci do te go, że by stwo rzyć
in ną płasz czy znę, płasz czy znę głę bo kiej przy jaź ni. Wie rzę w to, że
je że li dwo je lu dzi nie tyl ko się ko cha, ale też ma ze so bą re la cje
przy ja ciel skie, to wyj dą z naj gor szej opre sji. To jest jed na kwe stia. 

Na to miast dru ga kwe stia, do któ rej chcia łam przy oka zji na wią -
zać, to ide al ne ce chy przy jaź ni, o któ rych mó wił ksiądz. Po my śla łam
wte dy, że ja już ni gdy ta ka nie bę dę, ja ta ka ni gdy nie by łam i nie
znam ta kich lu dzi, więc jest to chy ba czy sta teo ria. Ja my ślę, że to, o
czym ksiądz mó wił, to jest przy jaźń naj wy ższych lo tów, w prak ty ce
ma ło zna na. Dla te go chcę po wie dzieć: nie szu kaj my lu dzi ide al nych
wo kół sie bie, po pa trz my na lu dzi z przy chyl no ścią, po przy ja ciel sku.
Po sta raj my się zo ba czyć i do ce nić ich życz li wość w sto sun ku do nas,
ich otwar tość. Nie szu kaj my przy ja ciół ide al nych, bo pew nie w ta -
kim co dzien nym ży ciu ich nie znaj dzie my. Po pa trz my, jak du żo jest
przy jaź ni wśród mło dzie ży, wśród do ro słych, lu dzi wy kształ co nych
i lu dzi bar dzo pro stych, któ rzy nie my ślą o przy jaź ni naj wy ższe go lo -
tu. Oni po pro stu z ser ca da ją. Dla mnie przy jaźń jest tym, co jest da -
wa ne z ser ca na ró żnym po zio mie, na po zio mie in te lek tu ali sty, ale
rów nież na po zio mie pro ste go czło wie ka, któ ry po mo że dru gie mu w
po trze bie, nie tyl ko swo je mu przy ja cie lo wi, ale też in ne mu po trze bu -
ją ce mu. Na tej ba zie na wią zu ją się no we re la cje, któ re prze kształ ca ją
się w przy jaźń. Ro zej rzyj my się wo kół sie bie i po pa trz my na po ten -
cjal nych przy ja ciół od tej pro stej, co dzien nej stro ny. 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Współ pro wa dzi my od lat trzy dzie stu spo tka nia – re ko lek cje dla

ma łżeństw i dla na rze czo nych. Ude rzy ło nas kie dyś świa dec two
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jed nej z par na rze czeń skich. Do ty czy ło ko niecz no ści bu do wa nia
przy jaź ni od sa me go po cząt ku w ma łżeń stwie. Na rze cze ni mó wi li
nam, że my ślą o ślu bie, ale nie wie dzą, gdzie bę dą miesz ka li. Ro dzi -
ce na rze czo nej ma ją dom i ro dzi ce na rze czo ne go też ma ją dom.
Jed ni i dru dzy ma rzą, że by mło da pa ra za miesz ka ła z ni mi i na rze -
cze ni wie dzą, że oba ma łżeń stwa ro dzi ców ro zej dą się, je że li oni nie
za miesz ka ją z ni mi. Ca łe ich ma łżeń skie ży cie by ło na sta wio ne na
dzie ci, a nie na sie bie, na bu do wa nie re la cji mię dzy so bą. 

My mó wi li śmy na rze czo nym, że nie po no szą od po wie dzial no -
ści za swo ich ro dzi ców, rów no cze śnie zwra ca li śmy im uwa gę, aby
od sa me go po cząt ku ma łżeń stwa bu do wa li przy jaźń mię dzy so bą,
nie tyl ko re la cje swo je do dzie ci, bo wte dy jak dzie ci wyj dą z do mu,
to zo sta nie pust ka. Zo sta ną dwie ob ce so bie oso by. 

Ur szu la Kos sow ska -Ce zak
Z ogrom nym za in te re so wa niem wy słu cha łam wy stą pie nia pa ni

Ma rii, w któ rym nam tak pięk nie za ry so wa ła, jak w cią gu ostat nich
kil ku dzie się ciu lat na stę pu je ewo lu cja re la cji mię dzy ludz kich.
Chcia łam dać dwa przy kła dy, któ re ilu stru ją, jak  ta zdol ność do
przy jaź ni zmie nia się z la ta mi. Otóż przez kil ka lat tu taj, w Szko le
Wy ższej Przy mie rza Ro dzin pro wa dzi łam za ję cia na wy dzia le tu ry -
sty ki i by ły to za ję cia trosz kę nie ty po we. By ły one na zwa ne po -
praw no ścią ję zy ko wą; cho dzi ło w nich o to, że by stu den tów zmu -
sić do for mu ło wa nia swo ich my śli na pi śmie, co na praw dę z ro ku
na rok przy cho dzi co raz go rzej i co raz gor szym ję zy kiem. W ra -
mach tych za jęć da wa łam im do pi sa nia ma łe wy pra co wan ka na
100 słów, to jest mniej wię cej kart ka z ze szy tu. Mię dzy in ny mi ka -
żde go ro ku da wa łam wy pra co wa nie na te mat „Mój naj lep szy przy -
ja ciel”. Ja kie to by ły wy pra co wa nia? Dziew czę ta zwy kle wska zy wa -
ły na in ne dziew czę ta, chłop cy na chło pa ków, ale wśród tych wy -
pra co wań znaj do wa ły się też nie zwy kle in te re su ją ce. Mia no wi cie,
na ka żdym ro ku by ło kil ka wy pra co wań o tym, że mo im naj lep -
szym przy ja cie lem jest mo ja ma ma. Zna ko mi cie, że ma ma jest naj -
lep szym przy ja cie lem, ale jak się ma lat 20-22 to rze czą na tu ral ną
jest, że po ja wia się po trze ba rów nież in nych przy jaź ni. Tych przy -
jaź ni, jak wi dać u tych lu dzi nie by ło. Ale to jest jesz cze pół bie dy.
Pro szę pań stwa, by ło w wy pra co wa niu: „Mo imi naj lep szy mi przy -
ja ciół mi są ksią żki i w ogó le nie lu bię lu dzi”. By ło kil ka wy pra co -
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wań: „Mo im naj lep szym przy ja cie lem jest mój  pies”. I tu opi sy wa -
ne by ły uro ki te go psa. Szczy to wym jed nak prze gię ciem by ło wy -
pra co wa nie: „Mo im naj lep szym przy ja cie lem jest mój sa mo chód”.

Chcia łam też dać przy kład ze swo je go ży cia. Ma tu rę zda wa łam
już 55,5 lat te mu. W ze szłym ro ku świę ci ły śmy 55-le cie ma tu ry.
Zo stał zor ga ni zo wa ny uro czy sty obiad, na któ rym spo tka ły się
dwie rów no le głe kla sy. By ło nas po nad 30 pań (bo szko ła by ła żeń -
ska) i re la cje mię dzy na mi by ły tak ży we, jak by śmy roz sta ły się po -
przed nie go dnia. Mo ja kla sa przez 55 lat co ro ku spo ty ka się na
„an drzej kach” i za wsze przy cho dzi kil ka na ście osób. Ma my pięk ny
ze szyt, w któ rym są wpi sy wa ne na zwi ska mę żów, imio na dzie ci.
Te raz już są wpi sy wa ne imio na wnu ków i, nie ste ty, w nie któ rych
przy pad kach już da ta śmier ci. Na po grze bach spo ty ka się nas też
du ża gru pa. Mo że ktoś po wie dzieć, że nie ko niecz nie jest to przy -
jaźń, mo że jest to tyl ko do bra zna jo mość. Ale tym nie mniej jest to
coś, co na praw dę so bie bar dzo ce ni my. 

Jak się spo ty ka my z ko le ga mi ze stu diów al bo z ty mi kil ka lat
ode mnie młod szy mi, z któ ry mi pra cu ję ra zem w jed nym za kła dzie
na Uni wer sy te cie, to cią gle ma my wie le  wspól nych wspo mnień i
prze żyć z wy jaz dów te re no wych. A te raz, jak mam do czy nie nia ze
stu den ta mi na spe cja li za cji, to oni na wet nie wszy scy wie dzą na -

Ur szu la Kos sow ska -Ce zak (stoi ty łem po pra wej stro nie)
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wza jem, jak się na zy wa ją. Uwa żam, że jest to nie sły cha nie smut ne.
Wy da je mi się, że po trze ba przy jaź ni w czło wie ku za wsze tkwi i
chy ba czło wiek ni gdy się jej nie wy zbę dzie. Je że li ma my przy ja ciół,
to z ca łą pew no ścią po win ni śmy  to so bie ce nić.

Ma ria Śro doń
Chcia ła bym po wie dzieć na te mat re la cji ro dzi ców z dzieć mi.

Jest ta ka pa ni pro fe sor Han na Świa da -Zię ba, któ ra od woj ny ba da
ko lej ne po ko le nia mło dzie ży, więc ma sze ro kie, prze kro jo we spoj -
rze nie. Od kil ku lat za zna cza się pe wien fe no men, nie ob ser wo wa -
ny wcze śniej, któ ry po le ga na tym, że ma my do czy nie nia z pierw -
szy mi po ko le nia mi, któ re nie wcho dzą w kon flikt po ko leń z ro dzi -
ca mi. Ka żde po ko le nie, jak mó wi pa ni pro fe sor, ma ta ki te mat dy -
żur ny, o któ rym mó wi w wy wia dach czy w an kie tach. Jak się roz -
ma wia ło kie dyś z mło dzie żą, to te ma tem dy żur nym był kon flikt z
ro dzi ca mi, że ro dzi ce są strasz ni. Dzi siaj mło dzież mó wi, że ro dzi -
ce są faj ni, że ro dzi ce są ich przy ja ciół mi. Wła śnie to jest za sad ni -
cza ró żni ca w sto sun ku do wcze śniej sze go po ko le nia (te raz te ma -
tem dy żur nym sta ły się pie nią dze, od nie sie nie do nich – czy pod -
po rząd ko wu ję ży cie suk ce so wi fi nan so we mu, czy wręcz od wrot -
nie – to jest ta ki te mat, przez któ ry mło dzież się de fi niu je). Brak

Ma ria Śro doń obok ks. Adam Zel ga
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kon flik tu po ko leń z jed nej stro ny brzmi opty mi stycz nie, z dru giej
jed nak jest nie po ko ją cy, bo psy cho lo gicz nie kon flikt po ko leń mo -
że mieć ro lę ta kie go „od ci na nia pę po wi ny”. Jest ucią żli wy dla ro -
dzi ców, ale po wo du je, że dziec ko okre śla swo ją wła sną to żsa mość,
gra ni ce wła snej nie za le żno ści i in tym no ści.

Obec nie sa ma ob ser wu ję wśród tro chę star szych zna jo mych al -
bo wśród na szych ró wie śni ków, któ rzy mie li wcze śniej dzie ci, że
pa nu je zna czą cy sto pień in ge ren cji ro dzi ców w ży cie ich dzie ci. Jak
dzie ci w pod sta wów ce kłó cą się ze so bą, to już te go sa me go dnia po
po łu dniu mat ki oma wia ją te kon flik ty przez te le fon, przy wią zu jąc
do te go znacz ną wa gę. Nie ro zu mie ją, że kon flikt dziec ka nie jest
ta ki sam w swo im cha rak te rze jak kon flik ty do ro słe go. Dziec ko
dzi siaj po kłó ci się z ko le żan ką, a na stęp ne go dnia bę dzie z nią w
naj lep szej przy jaź ni. 

Je śli zaś cho dzi o przy jaź nie w szko le, to wie le osób, któ re ma ją
dzie ci w gim na zjum lub w li ceum, mó wi, że  jak się wej dzie na
prze rwę do szko ły, to wi dać dzie ci, któ re nie roz ma wia ją ze so bą,
tak jak to by ło kie dyś, ale sto ją po je dyn czo pod ścia na mi, trzy ma ją
ko mór ki, wy sy ła ją sms -y lub na nich gra ją. Nie bu du ją wię zi ko le -
żeń skich.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Na szczę ście nie jest to zja wi sko po wszech ne. Ca ła piąt ka na -

szych wnu ków prze szła przez Szko ły Przy mie rza Ro dzin i, mi mo
że uczą się już w in nych szko łach czy są na stu diach, ma ją wszy scy
sze ro kie gro na przy ja ciół wy wo dzą cych się z „przy mie rzo wych”
ko le gów.

Bar ba ra Siel czak
Mam 54 la ta i szes na sto let nie go sy na, więc te ma ty po ru szo ne

tu taj są mi bar dzo bli skie i ogrom nie ak tu al ne. Od nio sę się do wy -
po wie dzi pa ni Ma rii. Mój syn jest bar dzo barw ną po sta cią, rów no -
cze śnie do brze uło żo nym dziec kiem. To jest dziec ko póź ne go ro -
dzi ciel stwa, wy mo dlo ne u Ma ryi, wy mo dlo ne, bo cho ru ję prze wle -
kle na cho ro bę, przy któ rej nie ro dzi się dzie ci. Do sta łam tę ła skę,
ale naj pierw  mu sia łam do stać krzyż, któ ry nio sę i bar dzo dzię ku ję
co dzien nie Ma ryi za ten krzyż, bo mam dzię ki nie mu mo je go Jaś -
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ka. Chcia łam się od nieść do spraw kon flik tów. Te kon flik ty są, tyl -
ko po pro stu ro dzi ce są dzi siaj ina czej do nich przy go to wa ni dzię ki
wy kła dom, dzię ki pi smom, li te ra tu rze, rów nież dzię ki in ter ne to wi
i wy mia nie zdań mię dzy ro dzi ca mi. To nie jest tak, że mło dzież
jest nie kon flik to wa i że oni wy pie ra ją z sie bie ten kon flikt czy też
my nie chce my go wi dzieć. On jest, tyl ko sta ram się przy go to wać
do te go kon flik tu. Wiem, że on ma 16 lat, że się w nim bar dzo du -
żo dzie je, że on ma metr dzie więć dzie siąt, że jesz cze ro śnie, że mu -
szę speł nić wie le je go ocze ki wań i cza sem przy jąć „bok sy”.

Na ma cie rzyń stwo cze ka łam 13 lat, więc na wie le spraw pa trzę
ina czej niż mat ki, któ re omi nę ło to bo le sne do świad cze nie. Chcia -
łam bar dzo po dzię ko wać księ dzu, ogrom nie się uto żsa miam ze
wszyst kim, co ksiądz prze pięk nie mó wił. To był bal sam dla mo je -
go ser ca, dla mo jej du szy. W mo jej kuch ni wi si opra wio na te za: ży -
cie to łą ka, któ rej barw do da ją przy ja cie le. 

Elżbie ta Pier ścio nek
Mia łam w ży ciu du żo szczę ścia, że tra fia łam na oso by, któ re

oka zy wa ły się god ne przy jaź ni. Do dziś mam dwie przy ja ciół ki z
lat szkol nych, z któ ry mi przy jaź ni my się ca ły czas. Trwa  to już po -
nad 50 lat. Ja koś tak się uło ży ło, że wszyst kie trzy ma my mę żów,

Barbara Sielczak
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nie za zdro ści my so bie, nie plot ku je my na nich, je ste śmy z nich
dum ne, ka żda na swój spo sób. Czer pie my z sie bie, je ste śmy dla sie -
bie wspar ciem, da je my so bie du żo. Ma my dla sie bie czas. Uwa żam,
że przy jaźń głów nie po le ga na tym, że by nie od ma wiać przy ja ciół -
ce cza su. To nie zna czy, że mu szę go dzi na mi z nią plot ko wać, ale
wte dy, kie dy za dzwo ni, ze sta wić pa tel nię z ognia i przy naj mniej
przez 3 mi nu ty po słu chać, o co cho dzi. Dłu ższą roz mo wę odło żyć
na po tem, je śli mo żna, a je że li nie, to po świę cić te 10 mi nut. Ni gdy
nie wy sy ła my do sie bie sms -ów, za wsze skła da my so bie ży cze nia,
al bo bez po śred nio al bo przez te le fon. Spo ty ka my się rzad ko, 2-3 ra -
zy w ro ku i spo ty ka my się też al bo we trzy, al bo we dwie, al bo one
we dwie. Wie my o tych spo tka niach, nie re la cjo nu je my póź niej
mię dzy so bą, o czym roz ma wia ły śmy. Po pro stu ma my peł ne do
sie bie za ufa nie. Po nie waż te mat jest wart wier sza, a mo je wier sze
ta kie są „ka wa na ła wę”, więc po zwo lę so bie prze czy tać krót ki
wiersz pt. „U We dla”. Tam naj czę ściej się spo ty ka my, na go dzin kę,
na pół to rej. 

U WE DLA

Je stem wdzięcz na lo so wi 
za przy ja ciół ki, któ re mi dał
od kąd pa mię tam 
za wsze ku po mo cy
Czym so bie za słu ży łam?
Ka żda ory gi nal na, sty lo wa, no bli wa, 
ser decz na na ka żdy czas.
Jak ulał pa su ją do sie bie, 
bo tak bar dzo pięk nie się ró żnią,
na wet cze ko la dę za ma wia ją ka żda w in nym ko lo rze.
Pierw szą da mą jest skocz na zgrab ni ca
Zaw sze – po, w trak cie lub przed – da le ką pod ró żą.
Dru ga, to z ni tek i z kłęb ków po tar ga ny fi zyk,
Pa ra lel nie – po eta.
A trze cia – zwy czaj nie na szczę ście.
Trzy da my z epo ki
Pik i Kier i Ka ro,
ni ko mu nie da dzą zro bić się na sza ro. 
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Ma te usz Śro doń 
W na wią za niu do któ reś wy po wie dzi sko ja rzy ło mi się py ta nie,

gdzie się za czy na przy jaźń i co po win no być fun da men tem ta kiej
re la cji. Kie dy je ste śmy mło dzi, spo ty ka my się z ró żny mi ludź mi,
ko goś za czy na my lu bić,  ktoś nas in te re su je, z kimś chce my spę -
dzać czas. Jest w tym też ta ki po ziom es te tycz ny – np. ide ał czar no -
wło sej ko bie ty (śmiech). By ły ta kie mo men ty w mo im ży ciu, kie dy
ist nia ło pew ne nie bez pie czeń stwo, że za tym ide ałem po dą ży mo ja
re al ność, ale Anioł Stróż ja koś czu wał. W przy pad ku Ma ryj ki na to -
miast pierw szym mo mentem, kie dy po czu łem, że coś nas łą czy, że
to jest ktoś na praw dę in te re su ją cy, by ła dys ku sja z do syć eks cen -
trycz nym przy ja cie lem na szych ro dzi ców, któ ry miesz ka w gó rach
nad Ochot ni cą. Jest  to fi zyk, któ ry wy niósł się z Kra ko wa i za -
miesz kał sa mot nie wła śnie tam, na szczy cie. Ma bar dzo spe cy ficz -
ne po glą dy. Sym pa tycz ny, cie ka wy czło wiek, w je go gło wie du żo
się za wsze dzia ło. Z gru pą przy ja ciół – mło dzie ży by li śmy wte dy w
są siedz twie. Przy szedł do nas i roz po czę ła się roz mo wa, któ ra po
pew nym cza sie ze szła na po ję cie Bo ga i py ta nie, kim jest Bóg. On
mó wił o swo im prze ko na niu, że po gląd, iż Bóg jest mi ło ścią, jest
nie pre cy zyj ny – mó wił, że Bóg jest przede wszyst kim mą dro ścią. Ja
się po pro stu za go to wa łem. Czu łem, że to jest wbrew mo je mu głę -
bo kie mu prze ko na niu. Po dob ną re ak cje zo ba czy łem u Ma ryj ki. W
tej dys ku sji, w fer wo rze opo no wa nia prze ciw ko po glą dom te go
star sze go, bar dzo sym pa tycz ne go zresz tą czło wie ka, zo ba czy li śmy
sie bie na wza jem ja ko ma ją cy w tak głę bo kich kwe stiach ja kąś
wspól ną ba zę, wspól ne my śle nie, wspól ne po strze ga nie rze czy wi -
sto ści. Dla mnie to by ło bar dzo wa żne. Oczy wi ście by ła jesz cze
dłu ga dro ga do ma łżeń stwa, ale dziś je stem wdzięcz ny Opatrz no -
ści, że w ten spo sób po zwo lił nam sie bie zo ba czyć.

Ks. Ma rek Dzie wiec ki
Jed na z mo ich za przy jaź nio nych ro dzin to ro dzi na wy jąt ko wo

szczę śli wa, w któ rej mąż ko cha żo nę, żo na mę ża, dzie ci ko cha ją ro -
dzi ców i sie bie wza jem nie. Tam ka żdy ko cha ka żde go. W ro dzi nie
tej ka żdy czu je się bez piecz ny. Do ro sła cór ka du żo opo wia da o tych
jej ko le gach, z któ ry mi nie jest zwią za na emo cjo nal nie, mniej zaś
mó wi o tych, któ rzy sta ją się dla niej emo cjo nal nie wa żni. Ro dzi ce
tych có rek po zo sta wia ją im cał ko wi tą wol ność. Tak bar dzo je ko -

203

Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:05  Page 203



204

cha ją i tak świet nie wspie ra ją je w roz wo ju, że wie dzą, iż one do sko -
na le po ra dzą so bie w ka żdej sy tu acji. Ni cze go im nie do ra dza ją, ani
nie su ge ru ją. Je że li one o coś wprost py ta ją, to też nie da ją im go to -
wej od po wie dzi, tyl ko wy ra ża ją swo je opi nie. To jest wiel ka mi łość,
po łą czo na z wiel ką mą dro ścią, za ufa niem, sza cun kiem.

Naj szczę śliw szy na zie mi jest ten czło wiek, dla któ re go naj bli -
ższy mi przy ja ciół mi są Bóg i współ ma łżo nek. Na wet naj bar dziej
ko cha ją cy się ma łżon ko wie nie wy star czą so bie na wza jem, gdyż nie
są bo ga mi, ale w kon tek ście re la cji mię dzy ludz kich ich przy jaźń
jest naj sil niej sza, na pierw szym miej scu. Ma łżeń stwo to naj wspa -
nial sza przy jaźń, ja ka jest mo żli wa mię dzy ko bie tą i mę żczy zną.
Ma łżon ko wie po trze bu ją przy jaź ni ta kże z in ny mi ludź mi, ale ka -
żda ta ka przy jaźń jest mniej sza niż przy jaźń ze współ ma łżon kiem.

Wzo rem przy ja cie la jest Je zus, któ ry ko cha wszyst kich, ale ka -
żde mu oka zu je mi łość w in ny spo sób, gdyż ka żdy z nas po stę pu je
ina czej. Gdy Je zus spo ty kał lu dzi szla chet nych, to ich wspie rał;
gdy spo ty kał błą dzą cych, to oka zy wał im mi łość twar dą, upo mi nał
ich i wzy wał do na wró ce nia. Gdy spo ty kał krzyw dzi cie li, to się
przed ni mi bro nił, by nie sta li się jesz cze więk szy mi krzyw dzi cie -
la mi, a gdy spo ty kał lu dzi prze wrot nych, fa ry zej skich, to ich pu -

Ks. Ma rek Dzie wiec ki, da lej sie dzą Ma te usz Śro doń, Pa weł Za jąc,
Ma ria Śro doń i ks. Adam Zel ga
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blicz nie de ma sko wał. Przy ja ciel to ktoś, kto – jak Je zus – ma peł ny
re per tu ar spo so bów ko mu ni ko wa nia mi ło ści: po tra fi wspie rać, po -
tra fi upo mi nać, po tra fi sta wiać wy ma ga nia. A wszyst ko to czy ni z
mi ło ści i z mi ło ścią.

Głos z sa li
Chcia ła bym opo wie dzieć o przy jaź ni, któ ra mnie się zda rzy ła.

Jest to przy jaźń – a wła ści wie by ła, bo już nie ste ty nie ży ją – z mo -
imi te ścia mi. We szłam w tę ro dzi nę w bar dzo trud nym mo men cie,
bo moi te ścio wie stra ci li wów czas cór kę i być mo że mo ja oso ba by -
ła na po cząt ku ta ką za stęp czą cór ką i na tym się zro dzi ło przy wią -
za nie do mnie czy przy jaźń. Nie wa żne, w ka żdym ra zie ta przy jaźń
rze czy wi ście się roz wi nę ła i trwa ła do koń ca ich ży cia. Naj pierw
dość wcze śnie ode szła te ścio wa, z któ rą mo je re la cje by ły od po -
cząt ku du żo lep sze niż z te ściem. Zo stał nam pod opie ką ta ta, bo to
był dla mnie rze czy wi ście od po cząt ku ta ta, cho ciaż nie ko niecz nie
na po cząt ku mo je go ma łżeń stwa. Ja ko żo na sy na mo je go te ścia by -
łam w peł ni za ak cep to wa na, ale z la ta mi rów nież z mo im te ściem
bar dzo się za przy jaź ni li śmy. Ko niec je go ży cia to by ło za mknię cie
pięk nej przy jaź ni mię dzy na mi. Dla mnie to by ło wiel kie szczę ście,
że tak roz wi nę ły się na sze wza jem ne sto sun ki. Bar dzo to wpły wa ło
na na sze ma łżeń stwo i wpły wa w za sa dzie do tej po ry, mi mo że zo -
stał nam obec nie tyl ko je den ro dzic – mo ja ma ma, któ ra nie jest
oso bą ła twą cha rak te ro lo gicz nie. Prze szła w ży ciu bar dzo du żo, by -
ła też w obo zie kon cen tra cyj nym. Jest oso bą, tak jak wspo mnia łam,
trud ną, a mi mo to mój mąż po tra fi jej oka zać bar dzo du żo przy jaź -
ni i po mo cy, jak by to, co ja mo głam prze ka zać swo im te ściom, w tej
chwi li wra ca ło do mnie wła śnie od mo je go mę ża. Przy jaźń jest wa -
żna nie tyl ko mię dzy ma łżon ka mi, ale rów nież jest bar dzo cen na z
te ścia mi. 

Spi sa ła z na gra nia Agniesz ka Nisz tor

205

Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:05  Page 205



206

Cd. dys ku sji uzy skany dro gą ko re spon den cyj ną 

Ma rian na Ła cek  (Au stra lia)
„Od fał szy we go przy ja cie la za cho waj mnie Pa nie, bo od wro ga

się sam obro nię”
Wy da wa ło by się, że w tym sta ro pol skim przy sło wiu ukry ty jest

ab surd. Bo je śli fał szy wy – to nie mo żna go na zwać przy ja cie lem.
Oka zu je się jed nak, że mo żna. Wszak fał szy wy to nie ko niecz nie
ob łud ny i prze wrot ny. Przy ja ciel fał szy wy to ta kże nie wła ści wy,
nie od po wied ni, cho ciaż że by się o tym prze ko nać, po trze ba nie raz
bar dzo du żo cza su.

Przy ja ciel praw dzi wy to ktoś, kto nie zdra dzi, kto po mo że, na
ko go mo żna li czyć. To ktoś, kto do ra dzi, jak po stą pić, szcze gól nie
wte dy, kie dy zda rzy nam się sta nąć na roz dro żu. Ktoś, kto po tra fi
spoj rzeć bar dziej obiek tyw nie na pro blem, z ja kim się bo ry ka my.
Ktoś, kto pod su nie, pod po wie, wska że in ne roz wią za nia, być mo że
ta kie, o ja kich my na wet nie po my śle li śmy.

Tak po win no być. A jak jest w rze czy wi sto ści? Ileż to ra zy się
zda rza, że wła śnie naj bar dziej za ufa ny przy ja ciel pod po wie nie ko -
rzyst ne roz wią za nie, po pchnie na złą dro gę. Bę dzie miał wpływ na
de cy zję, któ ra w ne ga tyw ny spo sób mo że wpłynąć na ca łe ży cie
czło wie ka. Cho dzi tu przede wszyst kim o de cy zje na tu ry etycz nej i
mo ral nej. Coś ty, głu pia? Nie bądź na iw na. Nie bądź nie dzi siej sza!
Wszy scy tak ro bią! Spy taj się. Jest tyl ko jed no wyj ście. Raz po dej -
mij de cy zję! Nie ste ty, są to naj czę ściej de cy zje nie od wra cal ne.

Znam przy pa dek, kie dy dwu dzie sto pa ro let nia dziew czy na zwie -
rzy ła się naj lep szej przy ja ciół ce, że jest jesz cze dzie wi cą. Tro chę star -
sza od niej przy ja ciół ka bar dzo się tym prze ję ła. Na po mi na ła ko le żan -
kę, że mu si „to” zro bić jak naj prę dzej, bo póź niej szy part ner bę dzie
się śmiał, że jej nikt nie chciał. Znam in ny rów nież dra stycz ny przy -
pa dek, kie dy mło da dziew czy na zwie rzy ła się naj lep szej przy ja ciół ce,
że jest w cią ży. Tam ta da ła jej tyl ko jed ną ra dę – usu nąć! Za pro wa dzi -
ła ją na wet do le ka rza, z któ re go usług sa ma po dob no kil ka krot nie
ko rzy sta ła. Ja ko re zul tat  tam tej tra ge dii ta obec nie do ro sła już ko bie -
ta ma za so bą nie uda ne ma łżeń stwo – nie ste ty, nie mo że mieć dzie ci. 

Szko dli wa ra da nie ko niecz nie mu si  być udzie lo na przez złą wo -
lę ta kie go przy ja cie la. On mo że na praw dę być prze ko na ny o swo jej
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ra cji. Zda rza się, że ma jąc za so bą po dob ne do świad cze nie, pod świa -
do mie, al bo nie raz na wet ce lo wo, pró bu je za przy jaź nio ną oso bę na -
kło nić do ta kie go sa me go po stęp ku. Jest to swo je go ro dza ju sa mo -
uspra wie dli wie nie się. Je śli wie le osób tak ro bi – na wet naj groź niej -
szy wy stę pek mo żna uznać za nor mę. Nic bar dziej błęd ne go! Si dła
fał szy we go przy ja cie la naj groź niej sze są dla lu dzi mło dych. 

Zdo by wa jąc sa mo dziel ność, dzie ci po wo li wy my ka ją się spod
skrzy deł ro dzi ców. Co raz więk szy wpływ na ich za cho wa nie za czy -
na ją mieć ko le żan ki i ko le dzy. Spo śród nich wy ło nią się ci, któ rych
wkrót ce bę dą mo gli na zwać przy ja ciół mi. Oni się li czą. Li czy się
ich opi nia. Dla te go wła śnie do bór od po wied nie go to wa rzy stwa dla
dzie ci po wi nien być spra wą naj więk szej wa gi. Na sto lat ko wi przy ja -
ciół nie mo żna na rzu cić. Mo żna jed nak i na le ży za dbać o to, z kim
na sze dzie ci bę dą utrzy my wać kon takt. Pil nie ob ser wo wać, kim są
ich ko le dzy i ko le żan ki, z kim za czy na ją się przy jaź nić. Ka żda oba -
wa, ka żdy nie po kój ze stro ny ro dzi ców po wi nien być oka zją do ser -
decz nej roz mo wy – i to od naj wcze śniej szych lat ży cia dziec ka.

Czy wo bec te go ro dzi ce mo gą być przy ja ciół mi swo ich dzie ci?
Psy cho lo go wie ró żnie wy po wia da ją się na ten te mat. Jed nak pro sta
lo gi ka pod po wia da, że nie. Ro la ro dzi ców jest zu peł nie in na. Na
pew no w re la cji ro dzi ce – dzie ci po win na obo wią zy wać życz li wość
i szcze rość, nie mo że jed nak być tam part ner stwa, bo oby dwie stro -
ny nie są rów ne. W przy jaź ni na to miast part ner stwo jest nie odzow -
ne. Ro dzi ce po nad to po win ni mieć au to ry tet, pod czas gdy jed no -
stron ny au to ry tet w przy jaź ni nie jest wska za ny.

Przy jaźń mię dzy mło dy mi ludź mi stwa rza so lid ną pod sta wę do
po wsta nia mi ło ści. Trwa to nie raz dłu go i zda rza się, że za przy jaź nio -
ne oso by ta kiej zmia ny nie do strze ga ją. Cza sa mi po trze ba ja kie goś
zna czą ce go wy da rze nia, aby so bie to uświa do mić. Mo że to być, na
przy kład, oba wa utra ty bli skiej oso by, aby do strzec, że to już nie tyl -
ko przy jaźń, ale mi łość wy ro sła. Mo że ta kże za ist nieć sy tu acja od -
wrot na. Sza lo na, mło dzień cza mi łość  po wo li w trak cie trwa nia ma -
łżeń stwa prze ra dza się w przy jaźń. Jest to nie zwy kle po zy tyw ne zja wi -
sko. Przy ja cie le ni gdy się nie znu dzą w swo im to wa rzy stwie, ni gdy
jed no dru gie go nie zdra dzi, nie wy ko rzy sta przy jaź ni do ego istycz -
nych ce lów – i to bę dzie mo gło  za pew nić  trwa łość ma łżeń stwa.

Je śli tak jest, to dla cze go ty le za war tych z mi ło ści ma łżeństw
ule ga roz pa do wi? Co stoi na prze szko dzie wy two rze niu się mię dzy
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ma łżon ka mi przy jaź ni? I tu taj zno wu na le ża ło by wró cić do wy cho -
wa nia. Dzi siej sze spo łe czeń stwo nie zna sło wa „na pra wić”. A jesz -
cze nie tak daw no na pra wia ło się wszyst ko – nie tyl ko że laz ko, bu -
ty u szew ca czy wy krę co ny przez wiatr pa ra sol. Na bi ja ło się tu szem
wy pi sa ny dłu go pis, ła pa ło się oczka w poń czo chach, by ły punk ty
re pe ra cji ra dio od bior ni ków, te le wi zo rów itp. Obec nie sy tu acja się
zmie ni ła. Po ko le nie na szych dzie ci jest po ko le niem wy rzu ca ją cym.
Nie opła ci się re pe ro wać. Nie dzia ła? – wy rzu cić i ku pić no we. Na
to po trzeb ne są pie nią dze,  sta ją się one nie tyl ko nie odzow ne, ale
czę sto le żą u pod sta wy two rzą cych się kon flik tów, roz pa du przy jaź -
ni i ma łżeństw. 

Przy to czo ny przy kład mo żna za sto so wać ja ko ana lo gię do sy tu -
acji ży cio wych. Je śli przy ja ciel spo wsze dnie je, to za miast sta rać się
po szu kać cze goś wspól ne go, aby tę przy jaźń oży wić – le piej po szu kać
ko goś no we go. Po dob nie jest i w ma łżeń stwie. Wie le osób nie do pu -
ści do wy two rze nia się przy jaź ni ze współ ma łżon kiem. Nie przy go to -
wa ni do roz wią zy wa nia pro ble mów, zna ją tyl ko jed no wyj ście – ro -
zejść się. Usłu żni przy ja cie le po mo gą, pod su ną na wet praw ni ka, któ -
ry im sa mym po mógł. Po szu kać ko goś no we go. Ale zno wu bez żad -
nej pew no ści, że już na sta łe. Sy tu acja naj czę ściej się po wta rza.

Pa rę dni te mu uczest ni czy li śmy z mę żem w bar dzo przy jem -
nym spo tka niu to wa rzy skim. Nie któ re z kil ku dzie się ciu osób zna -
łam, ale nie wszyst kie. Zna la złam się w gru pie pań, któ re – jak to
czę sto by wa – roz ma wia ły o swo ich mę żach, na zy wa nych mod nie
part ne ra mi. Roz mo wa to czy ła się po an giel sku.  „Mój part ner jest
fan ta stycz ny, tyl ko ma dziec ko ze swo je go pierw sze go ma łżeń stwa
i to czę sto po wo du je kon flik ty” – po wie dzia ła jed na. „Mój ma dwo -
je z pierw sze go i na szczę ście nie ma dzie ci z dru gie go ma łżeń stwa”
– do da ła dru ga. „No i co, jak so bie ra dzisz?” – py ta ły słu chacz ki.
„O, le piej nie mó wić” – od po wie dzia ła za gad nię ta. Po dłu ższej
chwi li na rze kań na dzie ci z pierw szych i dru gich ma łżeństw swo -
ich part ne rów, do da łam i ja swo je „trzy gro sze”: „Mój mąż ma
czwo ro dzie ci z pierw sze go ma łżeń stwa”. Za nie mó wi ły. „I jak so -
bie ra dzisz?” „Do sko na le” – od po wie dzia łam. „To już do ro śli lu -
dzie. Uwiel biam ich, a oni mnie ce nią, po wa ża ją i mam na dzie ję, że
ko cha ją”. By ły zdu mio ne. Do pie ro po chwi li jed na z pań, któ ra nas
do brze zna ła, wy buch nę ła śmie chem: „Słu chaj cie, to jest ich
pierw sze ma łżeń stwo. I to są ich dzie ci”. 
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Żart się udał. Nie przy pusz cza łam jed nak, że dal sza roz mo wa
bę dzie do ty czyć na sze go ma łżeń stwa. To, że je ste śmy  bli sko 40 lat
ma łżeń stwem, by ło dla więk szo ści zdu mie wa ją ce. Nie ma cie pro -
ble mów? Nie znu dzi li ście się so bą? Nie by ło tak, że chcia ła byś się
ro zejść? – to tyl ko nie któ re z py tań. Więk szych i mniej szych pro -
ble mów ży cie stwa rza wie le. To jest nie do unik nię cia, jed nak nie
mu szą one być po wo dem do ro zej ścia się.  O znu dze niu nie mo że
być mo wy. Mąż to mój naj lep szy przy ja ciel. Oczy wi ście, nie jest to
ta ka sa ma przy jaźń, ja ka łą czy ła nas za cza sów stu denc kich, bo i my
je ste śmy in ni po la tach. 

Przy jaźń nie jest czymś sta tycz nym. Ona się mo że i po win na
zmie niać  wraz z upły wem cza su. Po win na ro snąć wraz z du cho -
wym wzro stem czło wie ka. Je śli cho dzi o do bór przy ja ciół, to mo -
żna by ło by tu taj za cy to wać sło wa św. Te re sy z Avi li: „Wspa nia łym
środ kiem, aby cie szyć się ży ciem, jest przy jaźń z przy ja ciół mi Bo -
ga”. A co w przy pad ku, gdy na si przy ja cie le nie są przy ja ciół mi Bo -
ga? – chcia ło by się za py tać. Wów czas mo żna so bie przy po mnieć, że
na ka żdym z nas spo czy wa obo wią zek pra cy mi syj nej. Nie na wy -
spach, nie gdzieś na koń cu świa ta – ale wśród swo ich: w pra cy, w
to wa rzy stwie, cza sem na wet w ro dzi nie. I to nie gło sze niem wiel -
kich słów, ale przy kła dem. 
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Czy przeżyte cierpienie ubogaciło mnie
wewnętrznie?
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Cytaty

BENEDYKT XVI. Dlaczego cierpimy (Cierpienie jest wpisane w naturę
ludzką, fragmenty).

Możemy starać się ograniczyć cierpienie, walczyć z nim, ale nie
możemy go wyeliminować. Właśnie tam, gdzie ludzie, usiłując
uniknąć wszelkiego cierpienia, starają się uchylić od wszystkiego, co
może powodować ból, tam, gdzie chcą zaoszczędzić sobie wysiłku i
bólu związanego z prawdą, miłością, dobrem, staczają się w życie
puste, w którym być może już prawie nie ma bólu, ale coraz bardziej
dominuje mroczne poczucie braku sensu i zagubienia. Nie unikanie
cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia człowieka, ale zdolność jego
akceptacji, dojrzewania w nim, prowadzi do odnajdywania sensu
przez zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną
miłością. (…) 

(…jest miarą człowieczeństwa, fragmenty)
Zasadniczo miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do

cierpienia i do cierpiącego. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku
jednostki, jak i społeczeństwa. Społeczeństwo, które nie jest w stanie
zaakceptować cierpiących ani im pomóc i mocą współczucia
współuczestniczyć w cierpieniu, również duchowo, jest
społeczeństwem okrutnym i nieludzkim. Społeczeństwo nie może
jednak akceptować cierpiących i wspierać ich w cierpieniu, jeśli nie są
do tego zdolne jednostki. Co więcej, jednostka nie może akceptować
cierpienia drugiego, jeśli ona sama nie potrafi odnaleźć w cierpieniu
sensu, drogi oczyszczenia i dojrzewania, drogi nadziei. Zaakceptować
drugiego, który cierpi, oznacza bowiem przyjąć na siebie w jakiś
sposób jego cierpienie, tak że staje się ono również moim. (…)

LEO MAASBURG. MATKA TERESA. Cudowne historie (Cierpienie i śmierć,
fragmenty)

W jednym z filmów Matka Teresa pytana o to, czy możliwe jest
zrozumienie cierpienia odpowiada: „Cierpienie samo w sobie nie ma
wartości, ale cierpienie, w którym łączymy się z cierpieniem Chrystusa,
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ma olbrzymie znaczenie. Cierpienie, które jest zadośćuczynieniem,
ofiarą, ma niezwykle głęboki sens. Jeżeli przyjmujemy cierpienie jako
dar od Boga, nabiera ono niesłychanie głębokiego znaczenia.
Cierpienie takie stanowi naprawdę najpiękniejszy sposób wzrastania w
świętości i upodabniania się do Jezusa”.

Owa perspektywa dotyczy nie tylko wielkiego cierpienia, straty,
która jest dla nas trudna do zniesienia. Możemy przyjmować ją w
całym naszym życiu, ofiarując Bogu trudne drobne sprawy w szkole,
pracy i rodzinie. Przykład: Matka Teresa bardzo nie lubiła znajdować
się w centrum uwagi. Jeszcze bardziej nie lubiła być fotografowana.
Gdy jednak nie dało się tego uniknąć, zawierała - jak sama to
określała - „umowę z niebem”. Prosiła, aby za każde zdjęcie, które jej
robiono, Jezus uwolnił jedną duszę z czyśćca i przyjął ją do nieba. W
ten sposób z uciążliwych sesji zdjęciowych potrafiła uczynić ofiarę.
Gdy Matka Teresa składała w jakimś miejscu wizytę, jeszcze na pasie
startowym lub w hali przylotów często ustawiano podest dla
oczekujących fotoreporterów. Ledwo znajdowała się w zasięgu
obiektywów, następowała prawdziwa eksplozja fleszy. Gdy trwała ona
bardzo długo, Matka Teresa stwierdzała z filuternym uśmiechem:
„Już wystarczy, czyściec jest już pusty”.

Kiedyś z szelmowskim mrugnięciem oznajmiła, że inflacja tak
wzrosła, że treść umowy uległa zmianie: „Teraz za każde robione mi
zdjęcie z czyśćca do nieba muszą być uwalniane dwie dusze!” 

(Duchowa matka Misjonarek Miłości, fragmenty) Oddając się
całkowicie Jezusowi, Matka Teresa wcielała w czyn zasadę, zapisaną
w statucie jej zgromadzenia – prawdziwe oddanie polega między
innymi na tym, by „przyjmować z Jego rąk to, co nam daje, dawać to,
co nam odbiera, a obie te rzeczy czynić z pogodnym uśmiechem”.
Przynależność do Jezusa oznaczała dla Matki Teresy i jej sióstr
przyzwolenie Mu na posługiwanie się nimi, jak tego tylko zapragnie,
bez konieczności pytania ich o zgodę.

Konsekwencją owego pełnego miłości zaufania i całkowitego
oddania jest pogoda ducha. Jeżeli wypływa ona z tego źródła, stanowi
owoc działania Ducha Świętego i jest znakiem rozpoznawczym
Królestwa Bożego. Pogoda ducha stanowi sieć miłości, którą
możemy zarzucić na połów dusz. Siostra promieniująca pogodą
ducha ewangelizuje bez słów. „Siostra pełna pogody ducha”
powiedziała kiedyś Matka Teresa – „jest niczym promień Bożej
miłości, promyk nadziei wiecznej radości, płomień żarliwej miłości”.
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KON WER SA TO RIUM XLVI 
(19 marca 2011) 

Czy prze ży te cier pie nie ubo ga ci ło mnie we wnętrz nie?

Prowadzący: ks. Adam Zelga (proboszcz parafii  im. bł. Edmunda
Bojanowskiego),  Magdalena i Piotr Konczewscy (rodzice rodziny
wielodzietnej), Krzysztof Ziemiec (dziennikarz, prezenter
Wiadomości w TVP1).

Ks. Adam Zelga 
Dzi siej sze Kon wer sa to rium jest spo tka niem nie zwy kłym, któ re

wią że się z okre sem li tur gicz nym prze ży wa nym przez  Ko ściół,
przez chrze ści jan – Wiel kim Po stem.

Wi tam pań stwa Kon czew skich, Mag dę i Pio tra. Zło żą oni nie -
zwy kłe świa dec two, jak na dro dze pięk na ich wspa nia łej ro dzi ny
sta nął krzyż. Prze pra szam, że bę dę trzy mał się tej kon wen cji re li gij -
nej... Bar dzo ser decz nie wi tam pa na Krzysz to fa Ni cie ję. Pan

Pa ne li ści: ks. Adam Zel ga, Mag da le na i Piotr Kon czew scy oraz
Krzysz tof Zie miec
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Krzysz tof zo stał wy pi sa ny ze szpi ta la, po nie waż jest cię żko cho ry i
szpi tal nie miał od wa gi pro wa dze nia dal szej te ra pii (wy po wiedź pa -
na Krzysz to fa zo sta ła do sła na po Kon wer sa to rium i jest do łą czo na
na koń cu tek stu). Wi tam Pa na Krzysz to fa Ziem ca, któ ry w ży ciu
prze żył ogrom ny dra mat, prze szedł przez pró bę wiel kie go cier pie -
nia w wy ni ku roz le głe go po pa rze nia i dłu gie go le że nia w szpi ta lu. 

Leo Ben haac ker, by ły tre ner re pre zen ta cji Pol ski w pił ce no -
żnej, cy to wał po wie dze nie o ja snej i ciem nej stro nie księ ży ca. Mo że
to me ta fo ra ży cia: ja sna i ciem na stro na? Po tem po my śla łem, że jest
to mo że rów nież me ta fo ra Bo ga. Mi sty cy, któ rzy w ja kimś wy mia -
rze nie omal do tknę li bez po śred nio Bo ga, mó wią że On jest ja sno -
ścią, ale na der czę sto jest i ciem no ścią. Ta ką ja sno ścią, że nam lu -
dziom ja wi się ona ja ko ciem ność. To zna czy, że ciem ność sta no wi
war tość, że jest czymś cen nym. Mo że dla te go Po la cy, dzię ki ta kiej
in tu icji, z na rze ka nia uczy ni li kult. My na rze ka my, cią gle kul ty wu -
je my tę ciem ną stro nę. Do te go na da je się na sza hi sto ria. W chwi -
lach wiel kich suk ce sów by ły cią gle woj ny, ja kieś Cho ci mie, Kir -
chol my, ja kieś Kłu szy ny, Grun wal dy, cią gły prze marsz wojsk. A
po za tym po wsta nia, roz bio ry, ka ta stro fy i cią gle za bor czy są sie dzi
– po dzień dzi siej szy. Mi mo to trwa my i z te go, co trud ne, uczy ni li -
śmy coś cen ne go, war tość. Nie trze ba te go ko niecz nie ne go wać. Ta -
ki jest pa ra doks cier pie nia. 

Przed chwi lą do sta łem od Pa ni rek tor ksią żkę Ta de usza Pień -
kow skie go pt. „Zbrod nia ka tyń ska”. Au to ra zna my z jed ne go z Kon -
wer sa to riów, po świę co ne go  prze ba cze niu. Swo ją ksią żkę o zbrod ni
ka tyń skiej kie ru je do mło dzie ży. Ca łe ży cie po świę cił on ba da niu tej
zbrod ni, w spo sób bar dzo do kład ny i szcze gó ło wy. Mo żna są dzić, że
pan Ta de usz wie chy ba wszyst ko, al bo pra wie wszyst ko, o Ka ty niu.

Za ry zy ku ję te zę, że nie by ło by 1980 ro ku i wol no ści Pol ski, od -
zy ska nej w spo sób po ko jo wy, gdy by nie Ka tyń, gdy by nie ofia ra
tam tych lu dzi. Po sta wię dru ga te zę, któ ra za brzmi jesz cze bar dziej
pro wo ka cyj nie – nie by ło by be aty fi ka cji Ja na Paw ła II tak szyb ko,
gdy by nie ofia ra tych „96” z ka ta stro fy smo leń skiej. Ta ki, moi dro -
dzy, by wa pa ra doks cier pie nia. Je ste śmy upraw nie ni, a na wet zo bo -
wią za ni do ta kiej re flek sji, do szu ka nia sen su w tak tra gicz nych wy -
da rze niach. Są jed nak lu dzie, któ rzy te go sen su nie wi dzą. Ka ta -
stro fa się wy da rzy ła. Ktoś był win ny, ktoś był nie win ny. Tyl ko to
jest wa żne. 
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Py ta nie o sens tra gicz nych wy da rzeń na le ży po sta wić Pa nu Bo -
gu. Dla chrze ści jan mo gą one stać się do tknię ciem, wej ściem czy
udzia łem w mę ce i krzy żu Chry stu sa. I to mo że pro wa dzić do zmar -
twych wsta nia. Po wie dział bym, że w krzy żu jest za war ty im pe ra tyw
zmar twych wsta nia. W krzy żu Chry stu sa za war ta jest ko niecz ność,
za po wiedź, we wnętrz ne zo bo wią za nie do zmar twych wsta nia, nie ja -
ko przy mus zmar twych wsta nia. 

Kie dy spo ty ka my się z ludź mi z po gra ni cza świa to po glą du
chrze ści jań skie go, nie mo żna ich trak to wać z uśmie chem, tyl ko z
peł ną po wa gą. To, co naj cie kaw sze w pol skiej kul tu rze, do ko ny wa ło
się czę sto gdzieś na po gra ni czu, na kre sach. Ka żde po gra ni cze jest
cie ka we. W tych dwóch  ró żnych po dej ściach mu si my szu kać sen su.

Piotr Kon czew ski
Wstęp księ dza zmu sza mnie do jesz cze więk szej po ko ry w tym,

o czym bę dę mó wił. Chcia łem wy tłu ma czyć, ja kie my, ja ko ma łżeń -
stwo, ma my kom pe ten cje, aby sie dzieć  w pa ne lu te go spo tka nia.
Jest nią wy da rze nie, ja kie prze ży li śmy w ma łżeń stwie. Przed sta wił
nas ksiądz ja ko ro dzi nę wie lo dziet ną, ale my je ste śmy nor mal ną ro -
dzi ną, tyl ko że ma my dość du żo dzie ci. Ma my ich dzie się cio ro. Nie
ró żni my się wie le od in nych ro dzin. 

Piotr i Mag da le na Kon czew scy
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Na wstę pie chcia łem po wie dzieć o tym wy da rze niu, któ re nas
tu taj spro wa dza i póź niej je krót ko sko men to wać. Kil ka lat te mu
do świad czy li śmy moc ne go do świad cze nia cier pie nia. Cier pie nia o
ty le cię żkie go, że nie do ty czą ce go nas sa mych, ale na sze go dziec ka,
ma łe go dziec ka. To by ła dziew czyn ka, mia ła na imię Ma ria i by ła
na szym szó stym dziec kiem. W wie ku czte rech lat za cho ro wa ła na
no wo twór mó zgu, któ ry nie da wał żad nych po zy tyw nych ro ko wań.
Wia do mo by ło, że idzie my w jed nym kie run ku. W tym dra ma cie
uro dził nam się syn. By li śmy w ta kiej sy tu acji, że z jed nej stro ny pa -
trzy li śmy na cho ro bę i umie ra nie na szej cór ki, a z dru giej stro ny do -
świad cza li śmy te go, że ro dzi się no we ży cie, no we dziec ko. By li śmy
tro chę roz dar ci, ale mo że to ta ka sym bo li ka mię dzy krzy żem a
zmar twych wsta niem. Przez te trzy na ście mie się cy cho ro by na szej
cór ki, któ ra prze szła ca ły cykl te ra peu tycz ny, od cię żkiej ope ra cji
przez che mio te ra pię i ra dio te ra pię, sta nę li śmy w miej scu, kie dy Pan
Bóg za pro sił nas do ak cep ta cji al bo od rzu ce nia. Ja oso bi ście mia łem
ta kie do świad cze nie, że Pan Bóg mi mó wił: Oto stoi przed to bą wy -
da rze nie. Mo żesz je przy jąć, a ja bę dę ci w nim to wa rzy szył, ale mo -
żesz je od rzu cić. Czu łem ogrom ną wol ność, że Pan Bóg nie zrzu ca
na mnie ja kiejś ogrom nej ce gły, któ ra wa li mnie w gło wę i nie wiem,
co ro bić, ale czu łem Je go obec ność i mo żli wość wy bo ru. Otrzy ma -
łem ła skę, któ ra nie jest zu peł nie uza sad nio na, nie wy ni ka ła z mo -
ich uczyn ków, z mo jej wcze śniej szej wia ry czy z mo ich re li gij nych
do świad czeń. Otrzy ma łem ją, że by za ak cep to wać, że jest to trud ne
do świad cze nie, któ re prze kra cza mo ją eg zy sten cję, mo je pla ny, mo -
ją mi łość do mo je go dziec ka, mo je ma rze nia o jej ży ciu. Czu łem, że
w tym obec ny jest Pan Bóg i że w tej czar nej dziu rze, w krzy żu, w
tym miej scu, gdzie czło wiek jest kom plet nie bez rad ny, jest przy bi -
ty, przy wią za ny, nie mo że się ru szać, nie ma po my słu, jak coś zro -
bić, że w tym za czę ło po ja wiać się świa teł ko. Mu sia łem zo sta wić
swo ją pra cę, swo ją ka rie rę za wo do wą, swo je pie nią dze, swój świę ty
spo kój, swo je przy zwy cza je nia, swo ją po trze bę od po czyn ku. Nie był
to he ro izm, to by ła ła ska, że Pan Bóg po zwo lił mi te go do świad czyć.
Wspie ra ny rów nież przez lu dzi mo głem wejść w to do świad cze nie.
Mo głem spę dzać z mo ją cór ką trzy na ście, pięt na ście go dzin, ty le ile
by ło trze ba, asy stu jąc jej w szpi ta lu, bę dąc z nią, ro biąc to, co mo -
głem zro bić, czy li być bli sko niej. W koń cu na sza cór ka umar ła w
do mu. To też by ła ła ska, że spo tka li śmy le ka rza, któ ry po wie dział,
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że szko da ją mę czyć ty mi szpi tal ny mi prze ży cia mi, oto cze niem, me -
dy ka men ta mi, le ka rza mi, cią głym stre sem, i za bra li śmy ją do do -
mu. Umie ra ła po wo li, spo koj nie. Ro dzeń stwo star sze i młod sze słu -
ży ło jej, opie ko wa ło się nią. Ode szła jed nej sierp nio wej no cy.

Chciał bym sko men to wać to wy da rze nie nie w sen sie in te lek tu al -
nym, ale z mo je go wła sne go do świad cze nia, któ re jest za war te w ty -
tu le te go Kon wer sa to rium: „Czy cier pie nie uszla chet nia”. Mo że
pań stwo sły sze li, że ksiądz Ti sch ner, bar dzo cier piąc pod ko niec ży -
cia, za pi sał gdzieś na kart ce, że cier pie nie nie uszla chet nia. I w tym
trzy czło no wym ty tu le – „cier pie nie”, „uszla chet nia” i ja kiś łącz nik
mię dzy ty mi dwo ma czę ścia mi ty tu łu – ja nie mam kom plet nie pro -
ble mu, że by ak cep to wać cier pie nie. Cier pie nie jest po pro stu czę ścią
ży cia czło wie ka, im ma nent ną je go czę ścią, ka żde go dnia spo ty ka my
się z cier pie niem. Trze ba jed nak po wie dzieć, że zbyt czę sto cier pie -
nie ogra ni cza my do bó lu fi zycz ne go. Ta ka jest kul tu ra w świe cie, ta -
ki jest prze kaz me dial ny, że nie trze ba cier pieć: „Apap i po bó lu”.
Uni kać bó lu, uni kać cier pie nia. Za war te jest w tym pew ne nad uży -
cie, bo sa mo cier pie nie fi zycz ne, ból, wy da je się rze czą trud ną, ale
jest do znie sie nia, mo żna so bie z nim po ra dzić. Mo żna się znie czu lić
i w tym kie run ku idzie pro po zy cja kul tu ry współ cze snej. Znacz nie
trud niej sze – a prze ży wa łem to bar dzo moc no – jest po czu cie cier pie -
nia psy chicz ne go, du cho we go, te go, że sta ję wo bec ja kie goś wy da rze -
nia, ho ry zon tu, któ re go nie ro zu miem, nad któ rym nie mam żad ne -
go pa no wa nia. Ono jest da wa ne z ze wnątrz. Pra co wa łem przez wie le
lat z oso ba mi, któ re są cho re psy chicz nie, i wiem, że jest to ogrom ne
cier pie nie, któ re jest trud ne do znie czu le nia. W grun cie rze czy naj -
więk szym, naj trud niej szym cier pie niem jest po czu cie bra ku sen su
cier pie nia. My ślę, że mó wił o tym rów nież Ksiądz Adam, że bez od -
nie sie nia cier pie nia do ja kiejś wer ty kal nej re la cji do Ko goś, kto jest
po wy żej, do Ko goś, kto jest obec ny, nie ma ono sen su. Nie wa żne jak
On ma na imię, gdy czło wiek sta je wo bec ta kie go cier pie nia to tal ne -
go, któ re mo że za bi jać, mo że być czymś nie do znie sie nia.

Mam pe wien pro blem z czło nem dru gim, że uszla chet nia, że czy -
ni do bro. My ślę, że cier pie nie mo że da wać czło wie ko wi więk szą wra -
żli wość, mo że da wać więk szą otwar tość na dru gie go czło wie ka, mo -
że le czyć go z ego izmu, ego cen try zmu, zaj mo wa nia się wy łącz nie so -
bą, co jest jesz cze po sie wem grze chu pier wo rod ne go, aby być w cen -
trum świa ta. Cier pie nie mo że uczyć czło wie ka mą drzej je zno sić i

Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:05  Page 219



220

uczyć się, jak być bar dziej mę żnym. Ta kie jest za ło że nie te go sło wa
– uszla chet nia. Mo że, ale nie mu si. To jest pro po zy cja, wy zwa nie,
skie ro wa ne do nas za pro sze nie. By łem świad kiem cier pie nia, któ re
za bi ja ło lu dzi, wi dzia łem w szpi ta lu ma łżeń stwa, któ re się roz pa da -
ły, mę żo wie ucie ka li od swo ich żon, ucie ka li od swo ich dzie ci. Mo gę
so bie wy obra zić, że czło wiek, któ ry nie ma re la cji z Bo giem, mo że
nie być w sta nie sta nąć wo bec cier pie nia z je go ak cep ta cją. Wte dy
ono mo że go za bi jać. Cier pie nie wca le mo że nie być tym, co uszla -
chet nia, mo że być tym, co nisz czy. My ślę, że w ja kimś sen sie to, cze -
go do świad cza li lu dzie w Au schwitz czy gu ła gach, by ło wła śnie
czymś ta kim. Gra ni ca śmier ci sta ła się dla mnie czymś ta kim, że wi -
dzę sens te go wszyst kie go. W mo im do świad cze niu by ło bar dzo wa -
żne, że co dzien nie ra no wsta wa łem do spo tka nia z cier pie niem, że
co dzien nie ra no prze ży wa łem to od po cząt ku. Mo je py ta nie by ło: ja -
ki jest sens? I otrzy my wa łem od po wiedź po przez ła skę Bo ga: jest
sens. Nie mu sisz go ro zu mieć, bo two ja gło wa nie jest tak wiel ka, że -
byś go ro zu miał, ale jest sens, jest Bóg, któ ry to przy go to wał.

Trze cim czło nem jest ta re la cja mię dzy cier pie niem a szla chet -
no ścią, uszla chet nie niem, by ciem lep szym. Tu taj też mam pro blem,
czy jest to na stęp stwo cza so we, czy jest ja kiś zwią zek przy czy no wo -
-skut ko wy. W mo im przy pad ku w wy ni ku cier pie nia ina czej pa trzę
na ży cie. Na sze star sze dzie ci, któ re bar dzo ofiar nie asy sto wa ły nam
w ca łym tym pro ce sie, mó wi ły mi, że te raz pa trzą na ży cie zu peł nie
ina czej, chcia ło by się po wie dzieć le piej, mą drzej, głę biej, szla chet -
niej. By ły też ta kie dni, kie dy py ta łem się o sens ży cia i nie mo głem
zo ba czyć te go, że jest le piej, że ła twiej to zno szę. Mia łem kry zy sy,
zwąt pie nia. Ta re la cja mię dzy cier pie niem a by ciem lep szym, szla -
chet niej szym – w sen sie zno sze nia cier pie nia – nie jest au to ma tycz -
na, jest tym, czym jest wia ra. Jest za pro sze niem Pa na Bo ga, w któ -
rym czło wiek mo że mieć wo lę od po wie dzieć: tak, niech się sta nie,
niech się dzie je. Ale za wsze spo ty ka się z po ku są, by zwąt pić, zgor -
szyć się cier pie niem dru gie go czło wie ka, ma łe go, nie win ne go dziec -
ka. Ta re la cja nie jest więc au to ma tycz na, jest wła śnie nie zwy kłą ta -
jem ni cą Pa na Bo ga, w któ rej czło wiek otrzy mu je ła skę i przez cier -
pie nie wcho dzi w świat zmar twych wsta nia, cze goś zu peł nie in ne go,
cze goś, cze go nie mo że so bie wy obra zić, cze go nie mo żna prze wi -
dzieć. Ja te go do tkną łem przez ży cie i śmierć mo jej cór ki. 
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Mag da le na Kon czew ska
Mo gę po wie dzieć, że na praw dę je stem Pa nu Bo gu wdzięcz na, że

dał nam ta kie do świad cze nie, mi mo że wy da wa ło mi się nie zwy kle
trud ne prze żyć śmierć wła sne go dziec ka. Ale to by ło nie zwy kłe, że
Pan Bóg był ca ły czas obec ny w nas, w tym wy da rze niu. Nie mia łam
ta kie go dnia, że bym my śla ła, co bę dzie da lej, co bę dzie ju tro. Ka -
żde go dnia cie szy łam się, że mo gę być z na szą có recz ką, że mo gę jej
to wa rzy szyć, opie ko wać się nią. Naj wa żniej sza w tym wszyst kim by -
ła re la cja z Pa nem Bo giem, że On dał mi wiel ka ła skę. Dał mi ła skę
zno sić to wszyst ko i jesz cze wi dzieć w tym do bro. Z te go wy ni ka ło
wie le do bra w na szym ży ciu, przede wszyst kim dla na sze go ma łżeń -
stwa. Pan Bóg bar dzo nam po ma gał w na szym ma łżeń stwie, my ślę,
że dał nam to wy da rze nie, że by zjed no czyć na sze ma łżeń stwo. My -
ślę rów nież, że Bóg dał nam to wy da rze nie – lu dziom, któ rzy je ste -
śmy w Ko ście le – aby je prze żyć, dał nam się bar dzo mo dlić w tym
cza sie, dał nam lu dzi do oko ła, któ rzy się z na mi mo dli li, któ rzy
nam bar dzo po ma ga li w naj prost szych dzia ła niach: ro bie niu za ku -
pów, obia dów, prze wo że niu. I to by ło nie zwy kłe, że ta kie cier pie nie
nie sie ty le do bra i że te go do bra czło wiek nie za trzy mu je tyl ko dla
sie bie, roz le wa się ono rów nież na in nych lu dzi, mo żna się by ło nim
dzie lić. I to nie wy pły wa ło ze mnie, ale od Pa na Bo ga, On mi da wał
to wszyst ko. To jest nie zwy kłe i je stem Mu za to bar dzo wdzięcz na.
Chrze ści jań stwo jest war to ścią ze wzglę du na dru gie go czło wie ka.
Ci, co są w Ko ście le, ma ją po ma gać tym, któ rzy nie zna ją Bo ga. Nie
wia do mo, dla cze go Bóg wy brał tych do Ko ścio ła, a in nych nie. To
jest Je go ta jem ni ca. Cier pie nie jest też ta jem ni cą. Nie mu si my
wszyst kie go ro zu mieć, wy star czy, że Pan Bóg da je ła skę, że czło -
wiek to wszyst ko zno si i mo że wi dzieć w tym ja kieś do bro. Ja te go
do świad czy łam bar dzo wy raź nie. I mó wiąc te raz o cier pie niu, wi -
dzę, że cier pie nie jest nie od łącz ne w na szym ży ciu. Wi dzę, jak cier -
pie nie przy wo łu je mnie do Bo ga. Wszyst kie cier pie nia, ja kie mam
w mo im ma łżeń stwie czy z mo imi dzieć mi, a do świad czam ró żnych
cier pień w mo im ży ciu, są po to, aby przy bli ża ły mnie do Pa na Bo -
ga. Bóg wo ła mnie, abym się do Nie go ucie ka ła po przez mo dli twę.
Kie dy to ro bię, to Bóg da je mi ak cep ta cję, po zwa la mi ak cep to wać
ró żne wy da rze nia w mo im ży ciu. Uczy mnie po ko ry wo bec dru gie -
go czło wie ka, bo ka żdy czło wiek ma py chę w so bie, któ rą mu si zo -
ba czyć i uświa do mić ją so bie. W ten spo sób Pan Bóg wo ła lu dzi do
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sie bie. Na pew no nie któ rzy z nich są po za Ko ścio łem i jest im trud -
niej, ale Bóg da je im mo żli wość spo tka nia lu dzi, któ rzy są w Ko ście -
le, któ rzy mo gą świad czyć o tym, że jest Bóg, i że po zwo li im przejść
przez śmierć, na wet przez śmierć swo je go dziec ka. Przejść przez
śmierć i zmar twych wstać. Po tem czło wiek mo że żyć nor mal nie. Jest
Bóg, któ ry na praw dę ko cha ka żde go czło wie ka.

Krzysz tof Zie miec 
Chcia łem prze pro sić za spóź nie nie, ale ca ły czas je stem w bie gu.

Za du żo rze czy dzie je się. Du żo cza su spę dzam rów nież na pra cy
spo łecz nej. Cię żko po go dzić pra cę, dom i ta kie spo tka nia, jak to dzi -
siej sze. Bar dzo chcia łem tu przyjść. Dzię ku ję za za pro sze nie. Nie
chcę się wy mą drzać. Nie je stem eks per tem w po ru sza nym te ma cie.
Nie je stem ani fi lo zo fem, ani teo lo giem. Je stem nor mal nym, zwy -
kłym czło wie kiem, któ ry na swo im kon cie ma ja kiś ta ki, nie naj ła -
god niej szy za kręt ży cio wy, z któ re go uda ło mi się wyjść. I jak cza sa -
mi się gam pa mię cią, za sta na wiam się, co mi po mo gło. To jest do bre
py ta nie, co mi po mo gło, co da ło mi si łę, że by przejść przez to
wszyst ko, że by to wszyst ko prze żyć, wstać i pójść do przo du, zdo by -
wać ko lej ne szczy ty. Tak to dzi siaj wi dzę, że coś, co by ło po ten cjal -
nym złem, w mo im przy pad ku ob ró ci ło się w ab so lut ne do bro, bo

Mag da le na i Piotr Kon czew scy
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tak du żo, ile osią gną łem w cią gu ostat nich mie się cy czy ro ku, to
wcze śniej nie by ło mi to da ne. Cy tu jąc ty tuł mo jej ksią żki „Wszyst -
ko jest po coś”, my ślę, że mo że to wła śnie by ło po to, że bym od zy -
sku jąc no we ży cie, od zy skał no we si ły. Nie wiem. 

Krzysz tof Zie miec

Trze ba za cząć od opi su wy pad ku, któ ry prze ży łem, bo nie wszy scy
o nim wie dzą. Był to po żar w mo im do mu, nie da le ko od te go miej sca, w
któ rym się znaj du je my, mo że 200-300 me trów, przy uli cy Cy na mo no -
wej. To był let ni wie czór i nic nie za po wia da ło tra ge dii ani ja kie go kol -
wiek przy kre go zda rze nia, kie dy na gle w na szym miesz ka niu po ja wił
się po żar, w miesz ka niu nor mal nej ro dzi ny, czy li to po ka zu je, że wca le
nie trze ba być me li nia rzem, że by za pró szyć ogień. Za sta nów my się, jak
czę sto ma my w do mach otwar ty ogień w po sta ci ku chen ki ga zo wej, a
nie ma my żad nej ga śni cy. W ka żdej szko le, biu rze, skle pie, ho te lu, w ki -
nie, w te atrze mu szą być ga śni ce i bez te go straż po żar na w ogó le nie
przyj mie bu dyn ku, nie pod pi sze je go od bio ru. Nie po zwo li, że by tam
kto kol wiek wcho dził. Zu peł nie ina czej w na szych miesz ka niach. My
nie mu si my, ale ape lu ję, opie ra jąc się na wła snym do świad cze niu, że by
ga śni cę po sia dać, bo cza sa mi mo że nam ona ura to wać ży cie. 
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W cza sie, kie dy uda ło mi się ura to wać ro dzi nę, ja sam zo sta łem
bar dzo moc no po szko do wa ny, bo by łem bar dzo moc no po tur bo wa -
ny i mia łem po nad 40% po wierzch ni cia ła znisz czo ne przez pło mie -
nie. Jest to ból, są to po pro stu tor tu ry, tak jak by naj pierw ko goś żyw -
cem opie kać na ro żnie, a po tem w szpi ta lu jest jesz cze go rzej, bo kie -
dy przy cho dzi zmia na opa trun ku, to tak na praw dę czu je się czło wiek
ob dzie ra ny żyw cem ze skó ry. Przy naj mniej raz dzien nie, cza sa mi
na wet dwa. Ktoś, kto miał opa tru nek na ra nie, wie, co to jest zry wa -
nie opa trun ku, jak to bo li. Ja by łem za ban da żo wa ny od czub ka gło -
wy do ma łe go pal ca u sto py, czy li wła ści wie ca łe mo je cia ło to by ła
jed na wiel ka ra na i tę ra nę trze ba by ło co dzien nie z tych ban da ży od -
wi jać. Rów no cze śnie pa mię tam do sko na le jed ną rzecz, kie dy przy je -
cha ła naj pierw straż po żar na, a po tem po go to wie i kie dy mnie zno si li
do ka ret ki w no szach łup ko wych, że by nie znisz czyć krę go słu pa, pa -
mię tam jak dziś, że czu łem wte dy, mo że ksiądz Adam mi po wie dla -
cze go, we wnętrz ny spo kój, na wet nie by łem zde ner wo wa ny. Mo że
nie czu łem, bo by łem w szo ku, ale mo że dla te go, że wie dzia łem, że
na de mną czu wa Naj wy ższy Re ży ser i ma dla mnie ja kieś in ne za da -
nia i że mam jesz cze wie le do zro bie nia. Nie wiem i być mo że ni gdy
się na tym świe cie te go nie do wiem, pa mię tam jed nak, że by łem na -
praw dę wy jąt ko wo spo koj ny. Pa mię tam, że by łem jesz cze w sta nie
dow cip ko wać z pie lę gnia rza mi w ka ret ce. Oni na wet się dzi wi li, że
pa cjent w ta kim sta nie mo że jesz cze ga dać i ob ra cać to w dow cip. 

Praw dzi wa mę czar nia za czę ła się do pie ro w szpi ta lu i wte dy za -
czy na ło do mnie po wo li, po wo li do cie rać, co tak na praw dę się sta ło,
i że wła ści wie cu dem zo sta łem na tym świe cie. Po tem po dwóch lub
trzech ty go dniach do wie dzia łem się od żo ny, że tak na praw dę dwa
ra zy do sta łem no we ży cie. Pierw sze, kie dy ura to wa łem się w miesz -
ka niu z te go ognia pie kiel ne go, a dru gie w szpi ta lu, kie dy nie za ra zi -
łem się sep są. W sy tu acji znisz cze nia skó ry i ogrom nych ob sza rów
świe żych ran na ca łym cie le za gro że nie jest ogrom ne. My ślę, że bar -
dzo po ma ga ła mi wo la wal ki, któ rą w so bie mia łem, chęć prze ży cia,
mo że za da nie, któ re sta ło przede mną, bo ja tak na praw dę jesz cze nie
wie dzia łem, co mam przed so bą do wy ko na nia. Wo la pod ję cia te go
za da nia w mo im or ga ni zmie, a przede wszyst kim w ser cu i gło wie
by ła jed nak tak du ża, że zna la złem w so bie spo ro si ły, że by to wszyst -
ko prze ła mać. Być mo że po mógł mi też fakt, że ani pie lę gniar ki, ani
le ka rze, ani żo na nie mó wi li mi o tym, że za gra ża mi śmier tel ne nie -
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bez pie czeń stwo, ale rze czy wi ście tak by ło. Przez dwa lub trzy ty go -
dnie nie dzia łał na mnie ża den an ty bio tyk, mia łem co dzien nie go -
rącz kę po wy żej 40°C. Dzi siaj czę sto za da ję so bie py ta nie: skąd we
mnie by ło ty le si ły? My ślę, że si łą za sad ni cza jest na sza re la cja z Gó -
rą. Te go ty pu cię żkie sy tu acje ro dzin ne, kry zy so we, zdro wot ne to
jest dla nas eg za min, eg za min z doj rza ło ści czło wie ka, ale rów nież z
doj rza ło ści chrze ści jań skiej, na ile my je ste śmy zwią za ni z Bo giem i
na ile ufa my Mu, na ile je ste śmy w sta nie za wie rzyć Mu na sze ży cie,
a na ile jest to tyl ko ta kie ry tu al ne, co nie dziel ne, cza sa mi świą tecz ne. 

Ca ła ta sy tu acja by ła dla mnie bar dzo zna czą cym eg za mi nem.
Ten spo kój w ka ret ce, a póź niej ta si ła prze trwa nia to by ło od da nie
się Bo gu, cho ciaż ja nie mó wi łem te go wprost ni ko mu, że co bę dzie,
niech bę dzie. Ba łem się. Oczy wi ście, że się ba łem i śmier ci, i cho ro -
by, ale rów no cze śnie z dru giej stro ny mia łem po czu cie ja kie goś bez -
pie czeń stwa, że to, co się sta nie i tak bę dzie dla mnie naj lep sze.
Oczy wi ście, to nie jest tak, że mu si my się pod dać i nie wal czyć. Są
ta kie sy tu acje w na szym ży ciu, kie dy po zna je my sie bie i kie dy wi -
dzi my, na ile to, co wy zna wa li śmy do tej po ry w sło wach, mo że my
te raz do ko nać w czy nie. Pro szę mi uwie rzyć, tak jak z tą ka ret ką,
mo że nie wie dzia łem, co mnie jesz cze cze ka, ale wie dzia łem, że
Ktoś na de mną czu wa na sa mej gó rze. W szpi ta lu jed na z sióstr po -
wie dzia ła mo jej żo nie, że jest ze mną kiep sko, i spy ta ła, co we dług
żo ny da mi wię cej sił. Żo na od po wie dzia ła, że spo ro si ły czer pię z
niej, ale ona już go ni reszt ka mi ener gii. Na gło wie mo jej żo ny by ło
spa lo ne miesz ka nie i dzie ci. To by ły wa ka cje, po czą tek wa ka cji.
Ona by ła sa ma i nie wie dzia ła, co ro bić, nie ja dła, nie spa ła. I mó wi -
ła sio strze, że już nie ma si ły. Sio stra po wie dzia ła jej wte dy, że wo da
z Lo ur des mo że po sta wić mnie na no gi. Na pew no wie le osób ro ze -
śmia ło by się na ta ką pro po zy cję. Wo da jak wo da, gór ska, ze źró dła,
mo żna pójść na Gu ba łów kę czy wy żej w Ta try i ta kiej wo dy za czerp -
nąć ze stru my ka. Pro szę uwie rzyć, że w cią gu dwóch go dzin ktoś z
na szych zna jo mych dał znać, że ma wo dę z Lo ur des w do mu, bo
ktoś z ro dzi ny był z piel grzym ką i na pa miąt kę przy wiózł do do mu
fla ko nik. Stał gdzieś w ką cie, ta ki nie po trzeb ny. Jak żo na ro ze sła ła
wi ci, to na tych miast ta oso ba się zja wi ła i przy nio sła ten fla ko nik.
Pa mię tam jak dziś, że pi łem tę wo dę, ani się nie śmie jąc, ani nie ma -
jąc spe cjal nej na dziei. Po pro stu pod da łem się tej te ra pii, tak jak
wier ny pod da je się Bo gu i je go wo li. Na stęp ne go dnia al bo po
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dwóch dniach wszyst ko mi nę ło. Tem pe ra tu ra spa dła, mi nął kry zys.
Ktoś mo że po wie dzieć, że mo że wresz cie za czął dzia łać an ty bio tyk,
mo że si ła wo li, mo że tak mia ło być, mo że wo da, a mo że wszyst ko ra -
zem. Nie wiem, ale rze czy wi ście tak się sta ło, że je że li cho dzi o mój
or ga nizm, to wszyst ko za czę ło wra cać do nor my. Już wie dzia łem, że
żad na bak te ria mnie nie za bi je, choć ból i cier pie nie nie usta wa ło,
ka żde go dnia był na wet więk szy, mi mo mor fi ny, któ rą bra łem. Nie -
wie le mi ona po ma ga ła. Do te go do cho dził rów nież ból psy chicz ny.
Ca ły dzień się ba łem, że za raz po mnie przyj dą, tro chę jak w ce li,
gdzie się cze ka na ka rę śmier ci, przyj dą i za czną mnie obie rać ze
skó ry. Sam nie wiem, co by ło gor sze, sam mo ment kie dy zdzie ra no
opa trun ki, czy mo ment ocze ki wa nia jak na kul kę w łeb. Tak to wte -
dy od bie ra łem. Ale za wsze kie dy mia łem kry zys, my śla łem so bie:
„sta ry, mło dzi chłop cy w cza sie woj ny, w ka tow niach ge sta po wy -
trzy my wa li, po woj nie w ka tow niach UB też wy trzy my wa li, nie wy -
da jąc ni ko go, dla cze go ty masz nie wy trzy mać cze goś, co jest zwy kłą
czyn no ścią lecz ni czą w szpi ta lu, pod opie ką, a nie pod pej czem i
knu tem”. Więc da łem ra dę.

Je że li wra cam do od po wie dzi na py ta nie, co mi da ło si łę, to na
pew no da ło mi ją sil ne za wie rze nie Bo gu wszyst kich spraw oraz, bez
wąt pie nia, obec ność bli skich, żo ny, dzie ci, świa do mość, że są ze
mną, że mnie nie zo sta wią, że je stem dla nich wa żny i po trzeb ny.
Wa żna by ła też dla mnie świa do mość wię zi, któ rą da wa li mi ko le -
dzy z pra cy. Przez pierw sze dni nie by łem w sta nie się na wet prze -
wró cić, naj mniej szy ruch był zwią za ny z  po twor nym bó lem. Przez
pa rę ty go dni w szpi ta lu le ża łem nie ru cho mo i pa trzy łem w su fit.
Ni ko go nie chcia łem wi dzieć ani nic czy tać, słu chać ra dia, oglą dać
te le wi zji, ko rzy stać z te le fo nu, nic.

Kie dy by ło już tro chę le piej i po pro si łem o te le fon, ode bra łem
wte dy wie le sms -ów. Pła ka łem ze szczę ścia. Pi sa li lu dzie, o któ rych
za po mnia łem, że gdzieś się kie dyś spo tka li śmy, pi sa li lu dzie, o któ -
rych my śla łem, że się nie lu bi my. Wszy scy da wa li mi sy gna ły otu -
chy, wspar cia, po mo cy w mo dli twie, po mo cy fi zycz nej czy ma te rial -
nej. W ta kich mo men tach czło wie ko wi wszyst ko się sy pie, nie ma
nic, ani miesz ka nia, ani pra cy, ani zdro wia. To świa dec two ko le gów
z pra cy, któ rzy po tem od wie dza li mnie w szpi ta lu i mó wi li: „Jesz cze
tro chę po le żysz, ale my już cze ka my na cie bie. Twój fo tel cze ka, nie
jest za ję ty, jak tyl ko wró cisz, ru szy my, je steś nam po trzeb ny, bez
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cie bie jest ja koś ku la wo”. To by ły bar dzo wa żne sy gna ły. One do da -
wa ły mi ener gii. To by ło dla mnie wię cej niż an ty bio tyk. My ślę, że
w ta kich sy tu acjach wspar cie du cho we jest nie do prze ce nie nia. 

Nie ste ty, nie ode bra łem go od  ka pe la na szpi tal ne go. Być mo że,
miał za du żo pra cy na gło wie lub za du żo po koi do od wie dze nia, ale
wpa dał jak po ogień i na tych miast wy cho dził, nie by ło cza su na mo -
dli twę, na za sta no wie nie się, nie by ło cza su na roz mo wę, na wspar -
cie. Pierw sze go dnia, jak do mnie przy szedł ran kiem, spy tał się, co
się sta ło. Jak się do wie dział, chciał mi dać ostat nie na masz cze nie.
Mo że miał ra cję, ale cho ry w ta kim sta nie ostat nią rze czą, ja ką
chciał by do stać, to ostat nie na masz cze nie, bo od bie ra to jak nie ma -
lże wy rok śmier ci.

Ks. Adam Zel ga
To jest sa kra ment cho rych.

Krzysz tof Zie miec
Ja wiem, ale...

Ks. Adam Zel ga
W swo im my śle niu nie kie ru je się Pan teo lo gią rzym sko ka to lic -

ką, tyl ko men tal no ścią rzym skich ka to li ków.

Krzysz tof Zie miec
…i men tal no ścią cho rej oso by, któ ra jest tro chę za gu bio na. I to

jest tak, przy cho dzi ksiądz i mó wi:
– Je steś po pa rzo ny, je steś wie rzą cy? To do sta niesz ostat nie na -

masz cze nie.
– To ze mną już tak kru cho?
– Ni gdy nic nie wia do mo.
Brzmia ło to tak, jak bym wie czo rem już miał umrzeć

Ks. Adam Zel ga
To, nie ste ty, był ru ty niarz. Rę ce opa da ją, jak się coś ta kie go sły szy.

Krzysz tof Zie miec
Chcę po wie dzieć, że gdy bym nie miał in ne go wspar cia, to mo że

był by to ta ki mo ment, kie dy bym po wie dział: „Nie, kur czę, to
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wszyst ko, w co wie rzy łem do tej po ry, nie ma sen su”. Tak jak po -
wie dzia łem, to był eg za min z mo jej wia ry. 

Ks. Adam Zel ga
Gdy by mi Pan za dał py ta nie „Czy tak ze mną kru cho?”, to bym

od po wie dział: „Nie, tyl ko Pan Bóg chce sa kra li zo wać Pa na cier pie -
nie”.

Krzysz tof Zie miec
Ale te go nie usły sza łem. Po tem zro bił mi krót ką spo wiedź, bar -

dzo krót ką, tak że gdy bym był na wet naj więk szym grzesz ni kiem, to
bym prze szedł.

Ks. Adam Zel ga
To już do brze.

Krzysz tof Zie miec
Są ta kie sy tu acje w ży ciu, któ re sta wia ją nas przed ja kimś ro dza -

jem ko mi sji eg za mi na cyj nej. Na py ta nie „czy ta ki ksiądz jest w sta -
nie zmie nić mo je ca łe do tych cza so we ży cie, czy nie?”, od po wie -
dział bym „Na szczę ście nie”.

Na szczę ście mia łem wspar cie du cho we rów nież od in nych księ -
ży, któ rych po zna łem wcze śniej i przy cho dzi li do mnie. Mia łem go
rów nież od zna jo mych, ko le gów. Mógł bym wy mie nić ca łą li stę osób. 

Wra ca jąc do cier pie nia i zma ga nia się z nim, zda ję so bie spra wę,
że dzię ki mo jej wo li ży cia i dzię ki znacz ne mu mo je mu udzia ło wi w
re ha bi li ta cji nie je stem dziś czło wie kiem, któ ry jeź dzi na wóz ku in -
wa lidz kim. Wiem, co mó wię, bo wi dzia łem lu dzi znacz nie młod -
szych ode mnie, któ rzy ab so lut nie nie chcie li pod jąć wy sił ku psy -
chicz ne go i fi zycz ne go, aby po ta kim wy pad ku, po dob nym do mo -
je go, mo gli dojść do zdro wia. 

Naj gor sze, oprócz ran, któ re się jed nak stop nio wo go ją, są tzw.
bli znow ce. Mia łem ca łe cia ło po pa rzo ne. Bli znow ce mia łem wszę -
dzie. Po wo du ją one przy kur cze, któ re po stę pu ją. Je że li nie ro bi się
in ten syw nych ćwi czeń, to po ja kimś cza sie te go już się nie ro ze rwie.
Rów no cze śnie ostra re ha bi li ta cja dzia ła cu da. Do świad czy łem te go
sam. Wi dzia łem też star szych lu dzi, któ rzy po wy le wach do cho dzi li
do sie bie, na wet po dwóch mie sią cach in ten syw nych ćwi czeń z
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gum ką i pi łecz ką. Wa ru nek pod sta wo wy – mu si my chcieć. Je śli wi -
dzi my w na szej gło wie sens te go, co ro bi my, to na praw dę je ste śmy
w sta nie osią gnąć szczy ty. Ja ro bi łem wszyst ko, co mi na ka zy wa no i
do sze dłem do pra wie cał ko wi tej spraw no ści. Spo tka łem jed nak lu -
dzi, któ rzy nie chcie li nic ro bić, któ rzy nie wi dzie li sen su dal sze go
ży cia: fa cet tro chę star szy ode mnie, sa mot ny, z am pu to wa ną jed ną
no gą, miesz ka ją cy ze sta ry mi ro dzi ca mi na wsi, i dru gi, mło dy czło -
wiek, dwu dzie sto pa ro let ni, któ ry za parł się, że nie i nie, żad nych
ćwi czeń, tyl ko le ży. Dziś więc jeź dzi na wóz ku, nie jest w sta nie ru -
szać no ga mi, ma ta kie przy kur cze, że na wet ope ra cyj nie nic nie da
się zro bić. Wie le za le ży od nas. Oczy wi ście ta re ży se ria pły nie z sa -
mej gó ry, ale jest mar gi nes, gdzie my mo że my z na szym ży ciem zro -
bić, co chce my.

Czu łem opie kę Bo żą oraz mia łem świa do mość i prze ko na nie, że
sko ro prze trwa łem, prze ży łem, to mu szę te raz coś z tym ży ciem zro -
bić, tzn. jest to po coś. Ja do dziś nie wiem, po co tak na praw dę to
by ło. Nie wiem, nie je stem w sta nie od po wie dzieć, ale cza sem wła -
śnie na ta kich spo tka niach my ślę, że mo że po to, że bym mógł się
tym wszyst kim po dzie lić z ty mi, któ rzy chcą się ze mną spo ty kać.

Krzysz tof Zie miec
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Wiem też, że ksią żka, któ rą na pi sa łem, czy ni wie le do bre go, bo do -
sta ję li sty od lu dzi, któ rzy ją prze czy ta li, i jak pi szą, moc no ją prze -
ży li i zmie ni li swo je ży cie. Część osób pi sze mi, że gdy by wcze śniej
o tym wie dzie li, to być mo że ich ży cie wy glą da ło by ina czej. Na
przy kład, pi sze żo na, że wię cej cza su po świę ci ła by cho re mu mę żo -
wi, któ ry był by te raz w lep szym sta nie. 

Kie dy przy sze dłem po ro ku od wy pad ku na wi zy tę kon tro l ną,
le karz, któ ry mnie ba dał, po wie dział: „To pan jesz cze ży je?” „A cze -
mu?” „Czło wiek z ta ki mi ob ra że nia mi nie miał pra wa prze żyć”. A
ja prze ży łem. Mo że wła śnie po coś? On mó wi: „Dzię ku ję za to, co
pan ro bi”. „A co ja ta kie go ro bię? Prze cież ja nic nie ro bię.” To był
jesz cze ta ki czas, że nie pra co wa łem, bo nie by łem w sta nie. A on mi
mó wi: „Za to, co pan ro bi, że cza sa mi pa na wy po wiedź jest w ga ze -
cie al bo cza sa mi po ja wia się pan w te le wi zji. To co pan mó wi, do -
cho dzi, do cie ra do lu dzi. Pan jest ta kim łącz ni kiem mię dzy na mi,
le ka rza mi, a pa cjen ta mi. Gdy by to, co pan po wie dział, po wie dział
le karz, to ma ło. Któ ry pa cjent by le ka rzo wi uwie rzył, bo pa cjent
czę sto my śli, że le karz tak mó wi, że by mó wić, bo jest le ka rzem. A je -
śli mó wi to czło wiek, któ ry sam to prze szedł i wie, co to ból i cier -
pie nie, i mó wi o tym lu dziom, to pa cjent od bie ra to zu peł nie ina -
czej, niż gdy bym to ja mó wił”. 

Jesz cze pa rę słów na ko niec. Ka żdy ból jest do znie sie nia. Ten
ból, któ re go do świad cza łem, jest w ska li ró żnych bó li na trze cim al -
bo dru gim miej scu. Jest więc dość sil ny. Ka żde cier pie nie jest do
przej ścia, tyl ko mu si my so bie uświa do mić, po co i dla cze go ono jest.
To po pierw sze. A po dru gie, że na wet w naj trud niej szym mo men cie
cier pie nia po tra fi my zna leźć w so bie ta kie wiel kie po kła dy si ły i mo -
cy, któ rych nor mal ny, zdro wy czło wiek nie jest w sta nie w so bie od -
na leźć. Tyl ko trze ba wie dzieć, jak ten klucz do te go mo żna zna leźć.

Na ko niec jesz cze nie mo je sło wa, tyl ko pa pie ża Ja na Paw ła II,
któ ry w fil mie do ku men tal nym „Szu ka łem Was” Ja ro sła wa Szmid -
ta mó wi, że cier pie nie i ból to nie jest żad na ka ra za grze chy, tyl ko
jest to pew ne go ro dza ju ła ska, któ ra na nas spły wa. Mu si my to so bie
uświa do mić. Ja wiem, że jest to trud ne. Gdy by mi się nie uda ło
przejść przez ból i cier pie nie, to pew nie dzi siaj bym tak nie mó wił.
Nie wiem. Ale po nie waż mi się to uda ło, zda łem so bie spra wę, że
ból i cier pie nie na ma cal nie zbli ża nas do cier pie nia Chry stu sa, po -
zwa la zo ba czyć pod wa li ny na szej wia ry i sens te go wszyst kie go wo -
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kół nas i do świad czyć, że wszyst ko jest po coś. Dzię ki te mu je ste śmy
w sta nie, tak so bie my ślę, przejść ró żne za krę ty ła twiej niż oso by,
któ re nie ma ją w so bie wia ry w Bo ga. 

Dys ku sja

Wa cław Cie plu cha
Znacz nie trud niej sze od cier pie nia fi zycz ne go jest cier pie nie

psy chicz ne. Przy to czę sło wa, któ re kie dyś usły sza łem w pew nym
wiej skim ko ściół ku w cza sie sta nu wo jen ne go. Sło wa te mo że są
zna ne nie któ rym z pań stwa: „Ni czym Sy bir, ni czym knu ty, gdy w
na ro dzie duch za tru ty, to naj więk szy z bó lów ból”. W isto cie rze czy
o nic in ne go na szym oku pan tom (hi tle row com i ko mu ni stom) nie
cho dzi ło. Za bić du cha w na ro dzie, a wszyst ko in ne jest już sto sun -
ko wo ła twe do zro bie nia. A więc wie dza i jesz cze raz wie dza. Bądź -
my sil ni du chem. 

Wa cław Cie plu cha
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Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
My ślę, ze ka żdy z nas ma na swo im kon cie ja kieś sy tu acje zwią -

za ne z cier pie niem, któ re w da nym mo men cie prze kra cza ją je go
mo żli wo ści zro zu mie nia. Z mo je go do świad cze nia, ra tun kiem w ta -
kiej sy tu acji jest za wie rze nie Pa nu Bo gu, że rzecz, któ ra się zda rza,
któ ra nas do ty czy, na szych bli skich, mo żna prze żyć, gdy się wie rzy,
że coś z te go do bre go wy nik nie, ja kaś war tość. Cho ciaż w da nej
chwi li czło wiek te go nie wi dzi.

Po wiem, że w swo im ży ciu pa rę ra zy ta ką sy tu ację prze ży łam i
wte dy ab so lut nie nie wi dzia łam, ja ki cel ma to zda rze nie. Do pie ro
póź niej, z per spek ty wy cza su zo ba czy łam, że z te go wy ro sła ja kaś
war tość, któ rej nie mo głam wcze śniej prze wi dzieć. Rów nież śmierć
naj bli ższych, na przy kład mo jej mat ki, 56-let niej wów czas oso by,
by ło dla mnie wiel ką tra ge dią. Opie ko wał się nią w cu dow ny spo sób
mój młod szy brat i jak wi dzia łam go wcze śniej i po tem, to był in ny
czło wiek. Ogrom nie doj rzał w tym okre sie. Po dob nie nasz oj ciec,
dla któ re go śmierć mo jej mat ki by ła nie opi sa ną tra ge dię, po jej
śmier ci zmie nił się. Stał się jak by bar dziej sa mo dziel ny i wię cej wy -
ma ga ją cy od sie bie sa me go. Z tej na szej ro dzin nej tra ge dii wy ro sły
owo ce trud ne wcze śniej do prze wi dze nia. 

Elżbie ta Pier ścio nek
Ja chcia łam po dzie lić się z Pań stwem do syć świe żym bó lem.

Wspo mi na łam na po przed nich Kon wer sa to riach, że Bóg mnie ze -
tknął z mło dą, sa mot ną oso bą, któ ra zma ga ła się z no wo two rem
twa rzy. Z uwa gi na od le głość (miesz ka ła w Mła wie) w ostat nim
okre sie wspo ma ga łam ją ra czej du cho wo, tro chę ma te rial nie, mniej
fi zycz nie. Na sza zna jo mość trwa ła sześć lat. Te raz Ma rzen ka zmar -
ła. Umie ra ła bar dzo dziel nie, he ro icz nie, w strasz nym osa mot nie -
niu. No wo twór – wia do mo, że to okrop ne cier pie nie. Do dat ko wo
tra gicz ne jest to, że zo sta wia ła nie speł na czte ro let nie dziec ko, zu peł -
nie sa mo na tym świe cie, bo oj ciec się do nie go nie przy znał. Prze -
ży wa łam z nią te ostat nie dni bar dzo emo cjo nal nie. Zmar ła 6 stycz -
nia i do dziś nie mo gę dojść do sie bie, bo ca ły czas jesz cze o tym my -
ślę i prze ży wam. I ta mo ja bez rad ność, któ ra jest cią gle obec na, jesz -
cze nie da je mi się po go dzić z tą sy tu acją. Chcia łam do dat ko wo po -
wie dzieć, że jej ży cie uło ży ło się w ta ki spo sób, że ona od Bo ga ode -
szła, mo że nie zu peł nie, ale nie współ pra co wa ła z Bo giem. Mi mo to
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przyj mo wa ła sło wa na dziei, mo dli twy, bła ga nie o cud. W ostat nim
okre sie nie mo gła już pra wie mó wić, ale wy sy ła ła du żo sms -ów.
Chcia łam prze czy tać Pań stwu je den z ostat nich jej sms -ów, któ ry
my ślę, że otwie ra jej dro gę do nie ba, dro gę do Bo ga.

Elżbie ta Pier ścio nek

Za nim go jed nak prze czy tam, chcę po wie dzieć, że w sierp niu,
kie dy Ma rzen ka mia ła jesz cze na dzie ję, że prze ży je, że Bóg da jej
zdro wie, po pro si ła mnie, też sms -em, że by prze słać jej mo dli twę do
pa tro na od spraw bez na dziej nych, św. Ta de usza Ju dy. Mia łam z
tym nie zły kło pot, bo w żad nej ksią żecz ce nie by ło tej mo dli twy.
Po szłam do księ dza, a by łam aku rat na wa ka cjach, któ ry obie cał, że
przy nie sie na na stęp ną nie dzie lę, bo przy so bie jej nie ma. W ko lej -
ną nie dzie lę prze pra szał mnie, że nie zna lazł, rów no cze śnie ktoś sły -
szą cy na szą roz mo wę po wie dział, że on się czę sto mo dli tą mo dli twą
i że mi ją udo stęp ni. Prze pi sa łam ją i wy sła łam Ma rzen ce. By ła bar -
dzo wdzięcz na i od te go dnia mo dli ła się do św. Ta de usza Ju dy. 

Te raz prze czy tam sms: „Nie wiem, co Bóg pla nu je, ale ja mam
już tyl ko krwa wą ga la re tę za miast po ło wy twa rzy i szyi. Nie mo gę
już na wet wsta wać. Ko le żan ki przy nio sły mi ka wa łek re li kwii, sza -
ty Oj ca Pio w ob raz ku. Mo dlę się o cud, ale nie wiem, czy mam żyć
czy odejść. Chcia ła bym jesz cze Pa nią zo ba czyć”.
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Już nie da ne nam by ło się zo ba czyć tu na zie mi, ale mo że kie dyś
spo tka my się tam… zdro we, we so łe i szczę śli we.

Ks. Adam Zel ga
Po zwo lę so bie uzu peł nić wy po wiedź pa na Krzysz to fa o świa dec -

two pa ni or dy na tor jed ne go z od dzia łów in ter ni stycz nych. Kie dy
umie rał Jan Pa weł II, i by ło to pu blicz nym świa dec twem, po wie -
dzia ła, że chcia ła by po dzię ko wać Pa pie żo wi, że upu blicz nił pro ces
swej cho ro by, swe go od cho dze nia. Te raz ina czej roz ma wia się jej z
ludź mi, któ rzy przy cho dzą do umie ra ją cych bli skich. 

W naj bli ższych dniach wy bie ra my się pa ra fia na mi na film „Szu -
ka łem was”, w któ rym pan Krzysz tof jest lek to rem.

Krzysz tof Zie miec
Je stem w tym fil mie nar ra to rem. Nie któ rzy my lą, że ja je stem

tym, któ ry swo im gło sem opla ta ca łość. Nie, je stem tyl ko dzien ni -
ka rzem, któ ry pro wa dzi ka me rę po tych miej scach, gdzie Jan Pa weł
II był, spo ty kał się z ludź mi, mó wił do nich. Kon kret nie są to miej -
sca, któ re Jan Pa weł II zmie nił, szcze gól nie zmie nił. On zmie nił ca -
ły świat, ale my, Po la cy, czę sto o tym za po mi na my, sku pia jąc się
głów nie na Pol sce czy kra jach ościen nych. Za po mi na my, że Jan Pa -
weł II zmie nił Eu ro pę Za chod nią, któ ra by ła u pro gu ogrom nej la -
icy za cji. Tam Ko ściół na praw dę stał nad prze pa ścią. Jan Pa weł II
zmie nił Ame ry kę Po łu dnio wą, oba lił, bez uży cia si ły i pie nię dzy,
tam tej sze re żi my. Zmie nił tam też Ko ściół, któ re mu gro zi ły nie bez -
pie czeń stwa teo lo gii wy zwo le nia. Od no wił też wia rę w Afry ce, któ -
ra dziś tam kwit nie. Zwy kła nie dziel na Msza Świę ta w Afry ce wy -
glą da tak, jak u nas nie wy glą da żad ne mi ste rium. Uży wa jąc ję zy ka
te le wi zyj ne go, to jest show. Lu dzie tań czą, śpie wa ją, mo dlą się ca -
łym so bą. My ślę, że w du żej czę ści jest to dzie ło Ja na Paw ła II, po -
nie waż Pa pież był nie zwy kłym orę dow ni kiem wpla ta nia w li tur gię
ele men tów miej sco wych kul tur. My ślę, że by ła to bar dzo mą dra i
od wa żna spra wa. W fil mie po ka za na jest Msza Świę ta ze śpie wa mi,
tań ca mi, mo dli twą ca łym cia łem i pro ce sją z da ra mi, w któ rej ci
bied ni lu dzie nio są to, co ma ją naj cen niej sze go. A jak my wy glą da -
my na tym tle z na szy mi drob ny mi zło tów ka mi? 
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Krzysz tof Zie miec, obok Mag da le na i i Piotr Kon czew scy

Ks. Adam Zel ga
Chcia łem do dać jesz cze jed no: Chri sto fo ros zna czy „nio są cy

Chry stu sa”. To na si dzi siej si pa ne li ści. Wy po wiedź pa na Krzysz to -
fa Ziem ca by ła wstrzą sa ją ca, ale bar dzo ra do sna, opty mi stycz na. 

Ma rze na Pfef fer
Mam na dzie ję, że mo je świa dec two też bę dzie, w tym du cho wym

zna cze niu, opty mi stycz ne. Chcę po wie dzieć o mo jej ma mie, któ ra
zmar ła. Mia ła bar dzo ostre za pa le nie trzust ki, ogrom nie cier pia ła.
Le ka rze po cząt ko wo nie roz po zna li cho ro by, nie zda wa li so bie spra -
wy z jej cier pie nia i nie po da wa li jej mor fi ny. Ból był ta ki, że cho ciaż
by ła to oso ba wie rzą ca, ma rzy ła o śmier ci. Idąc do szpi ta la, po wie -
dzia ła, że bar dzo boi się cier pie nia i że chce je od dać Mat ce Bo żej.
Wie rzę głę bo ko, że te dwa czy trzy dni strasz ne go bó lu, któ ry prze -
ży ła (po tem by ła już mor fi na, po tem śpiącz ka), za pew ni ły jej miej sce
u Mat ki Bo żej. Ode szła 13 paź dzier ni ka, w świę to Mat ki Bo skiej Fa -
tim skiej. To nie był przy pa dek. Te go dnia, kie dy ona umie ra ła, czy -
ta łam o ob ja wie niach fa tim skich, a na si przy ja cie le, któ rzy te go dnia
by li w Fa ti mie, mo dli li się za nią. Kie dy Msza Świę ta się skoń czy ła,
ona wła śnie zmar ła. Mam na dzie ję, że tych pa rę dni bó lu za pew ni ło
jej miej sce u Pa na Bo ga i że jest te raz szczę śli wa.
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Krzysz tof Zie miec 
Chciał bym na wią zać do Pa ni wy po wie dzi. Kie dy już mo głem

przyj mo wać w szpi ta lu go ści, bar dzo czę sto przy cho dzi li do mnie
ko le dzy i ko le żan ki z pra cy i mó wi li: „Krzy chu, jest ty lu łap ser da -
ków na świe cie, ty lu złych lu dzi i im się nic złe go nie dzie je, a ty, w
su mie ta ki po rząd ny gość, i ta ka tra ge dia. Zo bacz, jak to jest, że nie
o oni, ale ty”. Ja ni gdy w ten spo sób nie my śla łem. Za da wa łem so bie
py ta nie, że sko ro ja i uda ło mi się to ja koś prze trwać, to dla cze go zo -
sta łem wy bra ny wła śnie ja. Dla cze go Bóg wy brał mnie na ten eg za -
min. Czu łem się w ja kiś spo sób na masz czo ny. W gło wie oso by wie -
rzą cej te wszyst kie spra wy ja koś się ukła da ją. 

Zro bi łem to sa mo, co wspo mnia na przez Pa nią oso ba. Jak tyl ko
od zy ska łem przy tom ność w szpi ta lu, ofia ro wa łem mo je cier pie nie
nie ży ją ce mu już od 10 lat mo je mu oj cu, któ ry bar dzo cier piał, bo
umie rał na ra ka. Chłop jak dąb, zdro wy, ni gdy na nic nie na rze kał, a
tu rak w cią gu nie ca łe go ro ku go zwa lił. Po nie waż za wsze po śmier ci
oj ca mia łem ta kie prze czu cie, świa do mość, że chy ba nie jest do koń -
ca tam, gdzie ja bym chciał, że by był, więc tak jak ta Pa ni ofia ro wa -
łem ca łe swo je cier pie nie w in ten cji mo je go ta ty. Mam na dzie ję, że
ja koś mu po mo głem i kie dyś bę dzie tam, gdzie ja bym chciał, że by
był. To chy ba po ka zu je, że lu dzie, któ rzy ma ją in ną wra żli wość, po -
tra fią so bie te spra wy zu peł ni ina czej wy tłu ma czyć i uło żyć w gło wie.
Nie na za sa dzie: „Patrz, to ten pi jak po wi nien tu le żeć, a nie ty”.

Piotr Kon czew ski
Chcia łem wró cić do te go, co mó wi li moi po przed ni cy, że cier -

pie nie bar dzo „wo ła” lu dzi. My śmy też mie li ta kie do świad cze nie,
bo gdy umie ra ła na sza cór ka i uro dził się nam syn, a Mag da by ła w
szpi ta lu, to na wie le go dzin przy je żdża ła do nas dość od le gła ku zyn -
ka. Przy je żdża ła ro bić nam obia dy, opie ko wa ła się na szy mi dzieć mi.
Wi dzia łem, jak wo kół te go na sze go cier pie nia po ja wia się ta ka
otocz ka, że Pan Bóg po sy ła od ra zu lu dzi, któ rzy po ma ga ją to cier -
pie nie ja koś ak cep to wać, ro zu mieć, da ją ta ka au re olę wo kół te go
wy da rze nia.

Krzysz tof Zie miec
Sły sza łem ta kie po wie dze nie, że Pan Bóg dla cier pie nia wy bie ra

tyl ko tych lu dzi, któ rych na praw dę ko cha i co do któ rych ma ja kiś
plan. 
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Bog dan Mo tel ski
Po wiem o do świad cze niu, któ re fi zycz nie nie do ty czy mnie oso -

bi ście. W cza sach stu denc kich od wie dza łem pew ną oso bę na neu ro -
chi rur gii po bar dzo cię żkiej ope ra cji. Po nie waż przy cho dzi łem tam
przez dłu gi czas, wi dzia łem wie le cier pią cych osób. Wi dzia łem też
czło wie ka, któ ry klę cząc na ko ry ta rzu, wa lił gło wa w pod ło gę z po -
wo du bó lu, mi mo że do sta wał mak sy mal ną daw kę mor fi ny. Na stęp -
na daw ka by ła by śmier tel na. Za sta na wia łem się, po co by ło mi to
oglą dać, to dla mnie by ło bez sen su. Kil ka lat póź niej mój oj ciec za -
cho ro wał na ra ka i po krót kim cza sie umarł. Nie był ope ro wa ny. I
oka za ło się, że ja już by łem do te go przy go to wy wa ny. Nie trze ba
szu kać sen su w cier pie niu, bo to mo że mieć zna cze nie dla ko goś zu -
peł nie in ne go.

Ks. Adam Zel ga 
We współ cze snej kul tu rze, w beł ko cie me dial nym, bo li ste ro wa -

nie czło wie ka w kie run ku uko cha nia swo je go „ja”, pod sy ca nie ludz -
kie go ego izmu. Oka zu je się, że w sy tu acji kie dy „ja” nik nę, gi nę, to
je dy na szan sa prze trwa nia jest, gdy obok „ja” po ja wi się „ty”, po ja -
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wi się dru gi. Na gle oka zu je się, że je ste śmy oto cze ni wia nusz kiem
ko cha ją cych lu dzi. Po ja wia ją się ko le dzy z pra cy, są ja kieś sms -y, te -
le fo ny. Oni po pro stu są. Wte dy wła śnie „prze kie ro wu je” się spoj -
rze nie z „ja” na „ty”. „Ja” nic nie zna czę, w roz ma itych sy tu acjach
po pro stu się roz sy pię, ale wa żniej sze jest „ty”. Trze ba za bie gać o
dru gie go, mu szę mieć z nim re la cję, bo jak nie bę dę jej miał,  to „ja”
się go nie na uczę. Mu szę cho dzić na na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej
od mło do ści, bo gdy przyj dzie do świad cze nie mo je go „ja” w ta kim
wy da rze niu, na gle oka że się, że obec ność przy czło wie ku, któ ry
umie rał, a ja  uwa ża łem, że jest to bez sen su i „po co ja na to pa trzę”,
mo że oka zać się zba wien na. Tu cho dzi o do strze że nie w dru gim
czło wie ku zwy czaj nej ludz kiej god no ści. Więc nie „ja”, tyl ko „ty”.

Słu cha cze

Mag da le na Kon czew ska
Mó wi li śmy tu taj o ró żnych przy czy nach cier pie nia: o śmier ci,

cho ro bie, opusz cze niu, sa mot no ści. Wiel kim cier pie niem mo że być
ta kże brak prze ba cze nia. Nie wiem, czy ktoś z pań stwa miał ta kie
do świad cze nie – nie mo żno ści prze ba cze nia dru gie mu, ko muś bli -
skie mu. Jest to strasz ne cier pie nie, je że li w re la cjach z dru gim czło -
wie kiem nie ma zgo dy i nie ma prze ba cze nia. 
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Ks. Adam Zel ga 
Śp. ksiądz Bo zow ski, zna ny war szaw ski ka płan, pro wa dził w se -

mi na rium re ko lek cje przed świę ce nia mi i opo wia dał hi sto rię, któ rą
do brze za pa mię ta łem. Rzecz dzie ła się 17 wrze śnia 1939 ro ku. Ks.
Bo zow ski był wte dy we Fran cji i za chwi lę, ubra ny w or nat, miał
wy cho dzić od pra wić Mszę Świętą. W tym mo men cie do tar ła do nie -
go in for ma cja, że woj ska so wiec kie za ata ko wa ły Pol skę od wscho du. 

Ksiądz Bo zow ski opo wia dał nam o tym, co się wów czas wy da -
rzy ło, ja ko o jed nym z naj więk szych zwy cięstw swe go ży cia. Mó wił,
że przez dłu gą chwi lę nie był w sta nie wyjść ze Mszą Świę tą, bo wie -
dział, że bę dzie mu siał po wie dzieć sło wa „i od puść nam na sze wi ny,
ja ko i my od pusz cza my na szym wi no waj com”. W koń cu po tej wal -
ce we wnętrz nej otrzy mał ła skę, zu peł nie ir ra cjo nal ną, sam nie wie
skąd, któ ra po zwo li ła mu na re flek sję, co bę dzie, je śli wyj dzie z nie -
na wi ścią. Wy szedł i od pra wił tę Mszę Świę tą z prze ba cze niem.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Na Uni wer sy te cie mia łam sze fo wą, któ ra by ła oso bą za cną, ale

trud ną. Kie dyś pro wa dzi li śmy prak ty ki stu denc kie w te re nie, na
któ rych by li śmy tak po dzie le ni, że ka żdy z asy sten tów pro wa dził
swo ją gru pę stu denc ką. Bar dzo do brze pra co wa ło mi się z mo ją gru -
pą i gdy stu den ci po pro si li mnie o do dat ko wy wy jazd w te ren, że by
jesz cze coś zo ba czyć, zba dać, zgo dzi łam się wspól nie z ni mi po je -
chać. Po po wro cie mo ja sze fo wa zmy ła mi gło wę. Nie po ma ga ło tłu -
ma cze nie, że by ło to już po za ję ciach. Uwa ża łam, że jest to ab so lut -
nie bez pod staw ne i nie spra wie dli we w sto sun ku do mnie. Rzecz się
za koń czy ła wraz z prak ty ka mi, ale żal po zo stał. 

By li śmy póź niej na wa ka cjach w san do mier skiem i w pa ra fii by -
ła or ga ni zo wa na krót ka piel grzym ka do sank tu arium Mat ki Bo -
skiej. By li śmy zna ni w tej wsi, bo przy je żdża li śmy od kil ku już lat
na wa ka cje do cha łup ki nia ni na szych dzie ci, więc lu dzie pro si li, że -
by śmy szli z ni mi na tę piel grzym kę. W cza sie piel grzym ki przy szła
mi na gle do gło wy myśl, że mu szę coś zro bić z tą mo ją re la cją z sze -
fo wą. Po piel grzym ce na pi sa łam do niej list, w któ rym wy ja śni łam
war tość te go do dat ko we go wy pa du w cza sie prak ty ki. List sta ra łam
się na pi sać w to nie przy ja znym. Mi mo że nie do sta łam żad nej na
nie go od po wie dzi, ani pi sem nej ani słow nej, to od czu łam wy raź ny
je go efekt. Sto sun ki na sze ule gły wy raź nej po pra wie. To jest drob ny
przy kład, ale po ka zu je, jak wa żne jest prze ba cze nie.
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Ks. Adam Zel ga 
Pa ni Rek tor pro si ła, że by śmy na za koń cze nie po mo dli li się. Że -

by to by ła mo dli twa o zdro wie za wsta wien nic twem ks. Kar dy na ła
Ste fa na Wy szyń skie go i że by ją ofia ro wać za pa na Krzysz to fa Ni cie -
ję z wdzięcz no ścią, że był z na mi.

Krzysz tof Ni cie ja (sie dzi w ostat nim rzę dzie)

Bo że w Trój cy Świę tej Je dy ny, Ty w swo jej nie wy po wie dzia nej
do bro ci po wo łu jesz cią gle no wych apo sto łów, aby przy bli ża li świa -
tu Two ją Mi łość. Bądź uwiel bio ny za to, że da łeś nam opatrz no ścio -
we go Pa ste rza Ste fa na Kar dy na ła Wy szyń skie go, Pry ma sa Ty siąc -
le cia. Bo że, źró dło wszel kiej świę to ści, spraw, pro si my Cię, aby Ko -
ściół za li czył go do gro na swo ich świę tych. Wej rzyj na je go he ro icz -
ną wia rę, cał ko wi te od da nie się To bie, na je go mę stwo wo bec prze -
ciw no ści i prze śla do wań, któ re zno sił dla imie nia Twe go. Po mnij,
jak bar dzo mi ło wał Ko ściół Two je go Sy na, jak wier nie ko chał Oj -
czy znę i ka żde go czło wie ka, bro niąc je go god no ści i praw, prze ba -
cza jąc wro gom, zło do brem zwy cię ża jąc. Otocz chwa łą wier ne go
Słu gę Two je go Ste fa na Kar dy na ła, któ ry wszyst ko po sta wił na Ma -
ry ję i Jej za wie rzył bez gra nic, u Niej szu ka jąc po mo cy w obro nie
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wia ry Chry stu so wej i wol no ści Na ro du. Oj cze nie skoń cze nie do bry,
uczyń go orę dow ni kiem na szych spraw przed To bą. Amen.

Bła gam Cię, Bo że, po kor nie, udziel mi za wsta wien nic twem Ste -
fa na Kar dy na ła Wy szyń skie go tej ła ski, o któ rą Cię te raz ka żdy z
nas szcze gól nie pro si. Pro si my zwłasz cza, że byś był z pa nem
Krzysz to fem Ni cie ją, któ ry ży jesz i kró lu jesz na wie ki wie ków.
Amen.

Spi sał z na gra nia Łu kasz Bu jak

Cd. dys ku sji uzy skay dro gą ko re spon den cyj ną 

Krzysz tof Ni cie ja (War sza wa)
Naj pierw da ły znać o so bie nie wiel kie do le gli wo ści brzu cha.

Kto by tam zwra cał uwa gę, tym bar dziej, że raz by ło go rzej, a raz zu -
peł nie do brze. In ten syw na pra ca, obo wiąz ki do mo we nie skła nia ły
do za ję cia się po wa żnie nie wiel ki mi bó la mi. Aż „nie wiel kie bó le”
prze sta ły ustę po wać. Już przed pój ściem na ba da nia kon tro l ne za -
kła da łem, że mo że to być rak. Wstęp na dia gno za by ła bar dzo nie po -
ko ją ca. Co raz bar dziej oswa ja łem się z my ślą, że je stem po wa żnie
cho ry. W koń cu naj gor sze przy pusz cze nia się po twier dzi ły: zło śli -
wy no wo twór je li ta. Z peł nym za ufa niem od da łem się w rę ce le ka -
rzy. W ocze ki wa niu na ope ra cję, od stycz nia do kwiet nia, prze cho -
dzę che mio te ra pię i ra dio te ra pię. W ma ju nie spo dzie wa nie lą du ję w
szpi ta lu na ostrym dy żu rze, z cał ko wi tą nie dro żno ścią je lit.

I tu taj za czy na ją się mo je zma ga nia z bó lem. Prze sta ję przyj mo wać
ja kie kol wiek po kar my i na po je. Po zo sta ją tyl ko kro plów ki. Bar dzo szyb -
ko tra cę na wa dze. Z tru dem po ru szam się o wła snych si łach. W ta kich
oko licz no ściach mu szę do trwać do swo jej pla no wej ope ra cji w in nym
szpi ta lu, czy li oko ło 10 dni. Czy wy trzy mam?  Ja tak. A mój brzuch?

I od te go mo men tu ból sta je się dla mnie czymś nie roz łącz nym,
nie ro ze rwal nym, nie ustę pu ją cym. Stał się czę ścią mnie. Ból ca łą
uwa gę ka że sku pić na so bie!

Chwi la re tro spek cji. Pa rę lat te mu bar dzo zbli ży łem się do Bo -
ga. Czu łem, że mu szę zra dy ka li zo wać swo ją po sta wę. Odejść od po -
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wierz chow no ści, przy zwy cza jeń, ru ty ny, miał ko ści. By ła to mo ja
od po wiedź Pa nu Je zu so wi. Po Mszy Świętej z mo dli twą o uzdro wie -
nie, z mo ją proś bą o wy zwo le nie z na ło gu pa pie ro so we go, wie dzia -
łem, że już ni gdy nie za pa lę pa pie ro sa. To był cud. Nie mia łem żad -
nych skut ków ubocz nych, czu łem się wol ny po la tach nie sku tecz -
nych zma gań i prób po rzu ce nia te go zgub ne go na ło gu. Za czą łem się
zmie niać. Mo je ży cie za czę ło się zmie niać. Z wdzięcz no ścią sta łem
bli sko Bo ga.

Kie dy le ża łem na łó żku szpi tal nym, na po cząt ku do pa da ła mnie
myśl o wła snej wy jąt ko wo ści. Na świe cie je stem tyl ko ja i mój ból.
Przy cho dzi ły my śli z pre ten sja mi, nie zgo dą, fru stra cją i bez na dzie ją.
Czu łem jed nak bez ce lo wość i bez sens ta kie go my śle nia. Wte dy ulgę
przy no si ła mi myśl o dra ma tach in nych. Ła gry, obo zy kon cen tra cyj -
ne, ubec kie piw ni ce. My śląc o tym, nie da wa łem so bie upraw nień do
uża la nia się nad so bą. Ja, bę dąc w bez piecz nym miej scu, pod opie ką
le ka rzy i pie lę gnia rek, le ża łem w czy stym i cie płym łó żku. 

I w ta kich chwi lach otwie ra się miej sce na dzięk czy nie nie i
wdzięcz ność Bo gu.

Zo sta wa ły jesz cze sa mot ne, nie prze spa ne z bó lu no ce. Wy da wa -
ło mi się, że je stem bli sko gra ni cy ludz kiej wy trzy ma ło ści. Wte dy
przy po mi na łem so bie sło wa księ dza, mo je go kie row ni ka du cho we -
go: „Z dru giej stro ny krzy ża, obok Chry stu sa jest pu ste miej sce.
Ono cze ka na cie bie.” Zro zu mia łem, że tam te sło wa do ty czy ły tej
sy tu acji. Do sta łem za pro sze nie na krzyż i przy ją łem je. Ca łe cier pie -
nie po wie rzy łem Je zu so wi, a im więk sze go bó lu do świad cza łem,
tym więk sze mia łem za ufa nie, że to, co prze ży wam, ma sens.

My ślę, że Pan Bóg przy go to wał mnie do tej sy tu acji: po przez ro -
dzi ców, księ ży, lu dzi, któ rych po sta wił na mo jej dro dze. Je stem im
za to wdzięcz ny.

Do cze ka łem do ope ra cji. Na dru gi dzień po raz pierw szy od
dwóch ty go dni nie czu łem żad nych do le gli wo ści (by łem pod wpły -
wem sil nych le ków prze ciw bó lo wych). To wa rzy szy ła mi ulga, ra -
dość i wdzięcz ność. Źró dło bó lu zo sta ło usu nię te, ale no wo twór
oka zał się nie ope ro wal ny.

Wie dzia łem, że roz po czął się ko lej ny nie zna ny okres re kon wa -
le scen cji, a po tem okres zdro wie nia i ocze ki wa nia na wiel ką nie wia -
do mą. Zo sta łem „zdys kwa li fi ko wa ny” z dal sze go le cze nia i wy pi sa -
ny ze szpi ta la pod opie kę ho spi cjum.
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W mo im ży ciu zmie ni ło się wszyst ko. Po go dze nie się z utra tą
zdro wia, pra cy, by ło bar dzo trud ne, ale za czą łem do strze gać też coś
in ne go. Ty tu ło we „ubo ga ce nie we wnętrz ne”. Umoc ni ły się mo je re -
la cje z Pa nem Bo giem. Na wie le trud nych py tań znaj du ję te raz od -
po wiedź. Bar dzo na ko rzyść zmie ni ły się mo je re la cje z mo ją żo ną.
Daw no nie by li śmy so bie tak bli scy. 

Wi dzę też du żą zmia nę na ko rzyść w za cho wa niu u mo je go sy na. 
Bar dzo so bie ce nię od no wie nie daw nych zna jo mo ści. Do świad -

czam du że go cie pła i wspar cia, a przede wszyst kim ce nię so bie  za -
pew nie nie o mo dli twie. Je stem pew ny, że nie są to ge sty bez owoc ne.
A za po moc ma te rial ną  brak mi słów wdzięcz no ści.

Je stem pod tro skli wą opie ką pie lę gniar ki i pa ni dok tor z ho spi -
cjum. Z ka żdej stro ny pły ną do mnie po zy tyw ne sy gna ły. Z ka żdej
stro ny czu ję wspar cie. Ja kże je stem tym zbu do wa ny.

Te raz ina czej prze ży wam cho ro bę, cho ciaż da lej to wa rzy szą mi
ból, tro ska o ro dzi nę, zma ga nia z wła sny mi sła bo ścia mi. Wiem już,
że z te go do świad cze nia mo że rów nież wy pły wać do bro. 

Krzysz tof Ni cie ja zmarł 5 czerw ca 2011 r.  Pa mię taj my o Nim w
na szych mo dli twach (przyp. red.).

Mo ni ka Gna tow ska (War sza wa)
Bo gu nie sta wia się py ta nia: dla cze go?     
Ka żdy z nas ma swo je do świad cze nia  
I nie raz to, co ob ra żo ny i po krzyw dzo ny,
uwa żał za krzyw dę, oka za ło się póź niej
nie prze wi dzia ną ła ską dla nie go. 
Zau fa nie mą dro ści Bo żej 
Jest naj wa żniej sze       

(KS. JAN TWAR DOW SKI)     

Ka żdy z nas w swo im ży ciu do świad czył cier pie nia. Jed ni  stra -
ci li bli ską oso bę w wy pad ku lub w wy ni ku jej cię żkiej cho ro by, in ni
w wy ni ku ka ta kli zmu stra ci li do ro bek swo je go ży cia, a mo że są i ta -
cy, któ rzy nie za zna li cie pła w ro dzin nym do mu. 

Cier pie nie mo że być więk sze lub mniej sze  za le żnie od ma te rii,
któ rej do ty czy, ale za wsze jest do świad cze niem dla czło wie ka. Se ne -
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ka po wie dział: „Drze wo nie sma ga ne wia trem rzad ko kie dy wy ra sta
na sil ne i zdro we”. Ludz ką rze czą jest to, że pła cze my wte dy, je ste -
śmy znie chę ce ni, my śli my, że nie po do ła my tej sy tu acji. To są od -
czu cia ludz kie i trud no wy ma gać, aby np. stra ta ko goś bli skie go na -
peł nia ła nas ra do ścią. 

Przy cho dzi jed nak czas na po go dze nie się z tym, cze go nie mo -
że my zmie nić. Jest to trud ne, ale mu si my pa mię tać, że nie je ste śmy
sa mi. Wy da je mi się, że lu dzie wie rzą cy ła twiej przyj mu ją cier pie -
nie, bo iden ty fi ku ją się z cier pią cym Chry stu sem. Jest też ta kie cier -
pie nie, któ re jest ła ską, cho ciaż w chwi li, gdy go do świad cza my, zu -
peł nie nie zda je my so bie z te go spra wy. Cier pie nie ma bo wiem moc
oczysz cza ją cą i czę sto jest wła śnie ta kim za krę tem w ży ciu dla wie -
lu z nas.

Ka żdy z nas na pew no po tra fi wska zać przy kład czło wie ka, któ -
ry do świad czył cier pie nia i któ ry wy szedł z tej sy tu acji moc niej szy
niż przed tem. Ja pa mię tam, że pa rę lat te mu czy ta łam re por taż o
dziew czy nie, u któ rej w szko le śred niej wy kry to ra ka. Nie ste ty, trze -
ba by ło am pu to wać no gę, wy pa dły jej wło sy, ale Do mi ni ka nie pod -
da ła się. Naj pierw sa ma wy zdro wia ła, a póź niej już ja ko wo lon ta -
riusz ka wspie ra ła in nych w po wro cie do zdro wia lub by ła przy nich
do koń ca ich dni. Za czę ła też stu dia na pe da go gi ce, by w przy szło ści
po ma gać cho rym dzie ciom. Le karz w szpi ta lu, w któ rym Do mi ni ka
by ła wo lon ta riusz ką, po wie dział, że ona ma coś, cze go na wet on nie
ma. Ona przyj dzie, po ka że się, opo wie o so bie i po tra fi roz bu dzić w
mło dych lu dziach chęć do wal ki z cho ro bą, wia rę w to, że bę dzie do -
brze. Do mi ni ka tak pod su mo wu je swo je do świad cze nie: te raz ży ję
peł nią ży cia i po tra fię je sma ko wać. To cier pie nie nie tyl ko od mie -
ni ło ją, ale przez to cier pie nie roz la ło się mo rze do bra na in nych.

Ja ta kże w swo im ży ciu mia łam szcze gól ne do świad cze nie, któ re
na uczy ło mnie wy trwa ło ści i sa mo za par cia. Uro dzi łam się z czte re -
ma punk ta mi w ska li Ap gar, póź niej wy kry to u mnie wod nia ki, któ -
re w po rę zo pe ro wa no, mia łam też lek ki nie do wład pra wo stron ny.
Wła śnie przez to mia łam trud no ści w na dą ża niu w prze pi sy wa niu z
ta bli cy. Cią gle z czymś nie zdą ża łam, co nie wy ni ka ło z le ni stwa, ale
z ob ni żo nej spraw no ści. Dziec ko jed nak bar dzo prze ży wa pierw sze
szkol ne nie po wo dze nia, by ło mi przy kro i czu łam się z tym źle.

Pod ko niec szko ły pod sta wo wej trze ba by ło do ko nać wy bo ru co
do dal szej szko ły. By łam w du żej roz ter ce, z jed nej stro ny bar dzo

244

Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:05  Page 244



chcia łam uczyć się w tech ni kum, a z dru giej nie wie dzia łam, czy po -
do łam jesz cze szyb sze mu pi sa niu. Na szczę ście w szko le śred niej
dzię ki mo jej de ter mi na cji tak wy ćwi czy łam rę kę, że nie tyl ko na dą -
ża łam za ró wie śni ka mi, ale za czę łam od no sić suk ce sy w kon kur sach
i na olim pia dach. Po jed nej z nich (olim pia da re li gij na) ka płan za -
pro po no wał mi przy go to wa nie mło dzie ży do bierz mo wa nia. By łam
szczę śli wa, że wresz cie mo ja pra ca zo sta ła do ce nio na, a ja nie czu ję
się wy alie no wa na.

To do świad cze nie nie wąt pli wie mia ło i ma wpływ na mo je ży -
cie. Przede wszyst kim mam bar dzo po zy tyw ne my śli, na temat
osób nie peł no spraw nych i uwa żam, że trze ba im stwo rzyć jak naj -
lep sze wa run ki do pra cy i na uki. Ka żde mu na le ży się sza cu nek, bo
wszy scy je ste śmy dzieć mi Bo ga. 

Ur szu la Kos sow ska -Ce zak (War sza wa)
Re flek sja „nie po praw na po li tycz nie”
Pod czas Kon wer sa to rium wy słu cha łam wstrzą sa ją cych świa -

dectw cier pień, któ re nie ocze ki wa nie zro dzi ły do bro. Opra co wu jąc
tekst wy po wie dzi do dru ku pod wzglę dem ję zy ko wym (wia do mo –
ży wy, mó wio ny ję zyk rzą dzi się in ny mi pra wa mi niż tekst pi sa ny),
ze tknę łam się z ni mi po now nie. Wte dy to wy raź nie na wie dzi ła mnie
re flek sja, któ ra już nie ja sno plą ta ła mi się po gło wie pod czas Kon -
wer sa to rium: czy ka żde ludz kie cier pie nie ro dzi do bro? Czy ka żdy
po prze ży tym cier pie niu sta je się lep szy, głęb szy du cho wo, bar dziej
wra żli wy? Gdy by ka żde cier pie nie tak wzbo ga ca ło we wnętrz nie
czło wie ka, naj więk szy mi do bro czyń ca mi ludz ko ści by li by naj gor si
zbrod nia rze, gdyż, za da jąc in nym cier pie nia, da wa li by cier pią cym
nie po wta rzal ną oka zję sta nia się lep szy mi, głęb szy mi, mą drzej szy mi.

Zdro wy in stynkt mó wi nam jed nak, że tak nie jest! Ża den przy -
zwo ity czło wiek nie przy czy nia cier pień in nym (rów nież zwie rzę -
tom), cier pią cym w mia rę mo żli wo ści po ma ga, a sam cier pień uni ka
– i nikt nie ma mu te go za złe. Glo ry fi ko wa nie cier pie nia ja ko ta kie -
go jest na iw no ścią lub cy ni zmem. Je śli zaś cza sem z wiel kie go cier -
pie nia wy ni ka do bro, to już jest ta jem ni ca Pa na Bo ga, któ rej czło -
wiek nie jest w sta nie prze nik nąć. Mo że tyl ko z po ko rą po chy lić gło -
wę. I to ty le w związ ku z tym, co by ło na Kon wer sa to rium.

A te raz o tym cze go nie by ło – a szko da, bo mo że dys ku sja po to -
czy ła by się w in nym kie run ku. Otóż by ła mo wa o cier pie niach
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zwią za nych z wy da rze nia mi lo so wy mi – cho ro bą, śmier cią bli skich,
nie szczę śli wym wy pad kiem. Nie by ło na to miast ani sło wa o cier pie -
niach psy chicz nych, ja kie za da je je den czło wiek dru gie mu.

Mam tu na my śli cier pie nia lu dzi od rzu co nych, upo ka rza nych,
wzgar dzo nych, znie wo lo nych, trak to wa nych in stru men tal nie, pod -
da nych prze mo cy in ne go czło wie ka, czę sto zresz tą czło wie ka naj bli -
ższe go. Ten na wet mo że nie być świa do my za da wa nych przez sie bie
cier pień, a je śli pró bu je się mu to uświa do mić, to nie ro zu mie i nie
przyj mu je te go do wia do mo ści, ba ga te li zu je – że ni by o co cho dzi?
Jest to sy tu acja zna na z wie lu ma łżeństw. By wa i tak, że cier pie nia
są za da wa ne z peł ną świa do mo ścią, w prze ko na niu, że przy nio są do -
bre owo ce. To sy tu acja, w któ rej ro dzi ce bru tal nie in ge ru ją w  ży cie
dzie ci, na przy kład w spra wie wy bo ru za wo du lub ma łżon ka. By wa
też i tak, że czło wiek za da je cier pie nia dru gie mu, trak tu jąc go in -
stru men tal nie, ja ko śro dek pro wa dzą cy do ce lu, zu peł nie się z nim
nie li cząc. „Szczy to we osią gnię cie” w tej mie rze sta no wi po stę po wa -
nie osła wio ne go Frit zla, ale i w co dzien nym ży ciu iluż mo że my spo -
tkać sze fów bez względ nie „uży wa ją cych” swo ich pra cow ni ków. My -
ślę, że te go ro dza ju cier pie nia nie da ją żad nych szans na ja kie kol -
wiek „ubo ga ce nie we wnętrz ne”, po dob nie jak cier pie nia Ży da pro -
wa dzo ne go do ga zu na Maj dan ku. Ta kie cier pie nia psy chicz ne by -
wa ją strasz ne, mo gą czło wie ka tyl ko znisz czyć, nie kie dy śmier tel -
nie. Bo czy mże jest sa mo bój stwo, je śli nie skut kiem cier pień już nie
do wy trzy ma nia? A z ilu lu dzi drę czo nych i upo ka rza nych w dzie -
ciń stwie wy ra sta ją po two ry, któ re po tem przez ca łe ży cie msz czą się
na in nych za swo je daw ne cier pie nia? 

Nie na le ży więc gło sić po chwa ły cier pie nia, bo z nie go do bro
mo że wy nik nąć, ale wca le nie mu si. Gło śmy po chwa łę mi ło ści bliź -
nie go, mi ło sier dzia, wra żli wo ści i em pa tii. Nie za po bie gnie my cho -
ro bom, wy pad kom ani klę skom ży wio ło wym, ale przy naj mniej po -
win ni śmy się sta rać, aby nie być je den dru gie mu ka tem.
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Czy doceniam otrzymane błogosławieństwo 
i czy nie skąpię go innym?
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Cy ta ty 

KS. AL FONS JÓ ZEF SKOW RO NEK Nie koń czą ce się bło go sła wień stwo
(frag men ty)

Wnie bo wstą pie nie jest świę tem bło go sła wień stwa, ostat nim ak -
tem da nym Ko ścio ło wi do oglą da nia Je zu sa. (…) Bło go sła wień -
stwo Aaro no we, któ re po dziś dzień ka płan czę sto wy gła sza na za -
koń cze nie Mszy Świętej: „Niech cię Pan bło go sła wi i strze że.
Niech Pan roz pro mie ni ob li cze swe nad to bą, niech cię ob da rzy
swą ła ską. Niech zwró ci ku to bie ob li cze swo je i niech cię ob da rzy
po ko jem” (Lb 6, 24-26). (…) Czyń cie rów nież i to na Mo ją pa miąt -
kę! Wy, bło go sła wie ni, po da waj cie da lej to, co otrzy mu je cie! W ka -
żdym koń co wym bło go sła wień stwie Mszy Świętej oży wia się na
no wo po że gnal ny ów gest rę ką. Są lu dzie, któ rzy w dzień po wsze -
dni przy cho dzą na na bo żeń stwo „tyl ko” po to, aże by umoc nie ni
wkro czyć mo gli w no wy dzień ty go dnia.

U Łu ka sza Je zus za cho wu je swój gest bło go sła wień stwa aż do
te go mo men tu odej ścia. Od uczniów nie od wra ca się na głym ru -
chem. Nie kie ru je się ener gicz nym kro kiem ku wyj ściu. Po zo sta je
zwró co ny do nas. Bło go sła wiąc, ski nię ciem dło ni da je nam znak,
że jest z na mi, prze rzu ca ku nam po most. Bło go sła wień stwo jest
nie zwy kle głę bo kim ge stem ko mu ni ka cji – nie ja ko nie wi dzial ną
wstę gą mię dzy tym, któ ry bło go sła wi, i tym, któ ry bło go sła wień -
stwo przyj mu je. Ów ruch rę ki jest wiel ce obie cu ją cy i ucznio wie go
ro zu mie ją. Tych, któ rych bło go sła wi, Je zus nie po zo sta wia sa mych
i zda nych na swój los. Bło go sła wień stwo trwa i na nich spo czy wa.
W ge ście tym do ko nu je się sa mo udzie le nie się.

(…) Nie kie dy bo le je my, że że gna jąc się, nie wpa dło nam do
gło wy coś wznio ślej sze go, głęb sze go i bar dziej oso bi ste go do po -
wie dze nia po nad ogra ni czo ny re per tu ar zdaw ko wych ba na łów:
Żyj! Do na stęp ne go ra zu! Daj o so bie znać! Cześć!

I wła śnie dla te go ry ty ara nżo wa ne u pro gu, na za krę cie, nie po -
win ny ni gdy za gi nąć:
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– uj mu ją cy gest mat ki, któ ra od pra wia swe dzie ci w co dzien ny
dzień do przed szko la lub szko ły, kre śląc na czo le znak krzy ża, ów
znak na dziei, że na stą pi do bre i zdro we wi dze nie się;

– ko ją cy i uzdro wi ciel ski do tyk mię dzy ma łżon ka mi i u cho -
rych: uścisk ra mion, po ca łu nek, prze lot ny ca łus warg, ale i zna czo -
ne na czo le bło go sła wień stwo!

– dusz pa ste rzom zna na jest proś ba wie lu pod ró żu ją cych i tu ry -
stów o bło go sła wień stwo na dro gę. W An glii na wjaz dach na mo sty
czę sto wid nie je mo dli tew ny ła ciń ski na pis: „Do mi ne, di ri ge nos!”
– „Pa nie, pro wadź nas!” Na śla duj my tę pięk ną bo żą for mu łę ży cze -
nia szczę ścia: znacz my so bie na wza jem na czo le śla dy bli sko ści
Chry stu sa! Wte dy spły nie na na sze cia ło szczę sny ślad nie ba, na tę
zie mię. Al bo wiem Bóg obie cu je nam no we wi dze nie się. Nie bo jest
zaś miej scem, gdzie znów się zo ba czy my u Bo ga i w Bo gu.

W tym miej scu nie mo gę so bie od mó wić zre la cjo no wa nia zda -
rze nia, ja kie od kil ku lat po wta rza się w ko ście le, w któ rym co nie -
dzie lę spra wu ję Eu cha ry stię. Uczest ni czą w niej ta kże mło de mat -
ki i oj co wie przy cho dzą cy z ich przed szkol ny mi po cie cha mi. Przyj -
mu jąc Ko mu nię Świętą, trzy ma ją je za rącz kę i cho wa ją za sie bie.
Za czą łem te dziew czyn ki i chłop ców wy ła wiać z te go ukry cia i po -
daw szy ro dzi co wi Ho stię, ją łem po chy lać się nad ka żdym z nich,
kre śląc mu na czo le znak krzy ża. Z po cząt ku gest ten przyj mo wa no
z pew nym za dzi wie niem, lecz nie dłu go nie wy szu ka ny ten ryt tak
się za do mo wił, że stał się sta łym ele men tem przy roz dzie la niu Ko -
mu nii Świętej Ma lu chy pod cho dzą z ro dzi ca mi i czę sto z uśmie -
chem na ustach po ka zu ją swe no we za baw ki. 

KS. HEN RYK RO MA NIUK Bło go sła wień stwa – ży cze nia szczę ścia 
(frag men ty)

Już w Psal mach 1 i 128 spo ty ka my „szczę śli we go czło wie ka”,
któ ry zna lazł swo je miej sce na Bo żych dro gach w pra wo ści i po ko -
ju. Szcze gól nym przy kła dem za chę ty do szczo dro bli wo ści są sło wa
Apo sto ła: „Wię cej szczę ścia jest w da wa niu, ani że li w bra niu”
(Dz 20, 35b; por. Tb 12, 8), któ ry mi św. Pa weł zwra ca się do pre zbi -
te rów w Mi le cie. Ten agra fon bi blij ny (sło wa Je zu sa za pa mię ta ne
tyl ko w tra dy cji ust nej, nie za pi sa ne) od da je du cha Bło go sła -
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wieństw obec ne go i w in nych po ucze niach: „Dar mo otrzy ma li ście,
dar mo da waj cie!” (por. Mt 10, 8b). Za sa dę ra do sne go czy nie nia do -
bra, któ ra sta no wi li te rac ką klam rę dla Ka za nia na Gó rze, znaj du -
je my w Zło tej Re gu le: „Wszyst ko, co by ście chcie li, że by wam lu -
dzie czy ni li, i wy im czyń cie! Al bo wiem na tym po le ga Pra wo
i Pro ro cy” (Mt 7, 12). Niech Apo stoł Na ro dów po ma ga nam w mo -
dli tew nym wspi na niu się na Gó rę Bło go sła wieństw: „Ra duj cie się
za wsze w Pa nu!” (por. Flp 4, 4-9). Tam jest szko ła praw dzi we go
szczę ścia czło wie ka.

Czyż nie są ja kimś po twier dze niem no we go pol skie go od czy ta -
nia Je zu so wych Bło go sła wieństw pa pie skie sło wa z Gli wic? „Dzi -
siaj zwra cam się jesz cze raz do wszyst kich mo ich ro da ków w Oj -
czyź nie. Bu duj cie przy szłość na ro du na mi ło ści Bo ga i bra ci, na po -
sza no wa niu przy ka zań Bo żych i na ży ciu ła ski. Szczę śli wy jest bo -
wiem czło wiek, szczę śli wy jest na ród, któ ry ma upodo ba nie w Pra -
wie Pa na”. Po nie wie lu la tach ta ka wi zja ży cia zno wu wy da je się
nie któ rym ja koś nie prak tycz na, ode rwa na od rze czy wi sto ści wal ki
o zysk i za mknię ta we wspo mnie niach po bo żnych wzru szeń. Prze -
cież to jest pro gram dla Pol ski, dla kon kret nych Po la ków i dla ca -
łe go spo łe czeń stwa, dla któ re go Jan Pa weł II jesz cze coś zna czy.
Mó wił on pod ko niec XX wie ku, za czy na jąc w Gdań sku swo je piel -
grzy mo wa nie: „Dzi siaj po trze ba świa tu i Pol sce lu dzi moc nych ser -
cem, któ rzy w po ko rze słu żą i mi łu ją, bło go sła wią, a nie zło rze czą,
i bło go sła wień stwem Zie mię zdo by wa ją”. Owi „po trzeb ni lu dzie
ser ca” to my, świad ko wie tam tych dni, i ci, któ rzy ro dzą się i do ra -
sta ją, przez nas wy cho wy wa ni na szczę śli wych lu dzi. Czyż oni nie
na le żą do „po ko le nia JP2”?

(…) Po trze ba mo że Po la kom ja kiejś no wej „ko ron ki Bło go sła -
wieństw”, no wej po bo żno ści lu dzi szczę śli wych ina czej, niż ma lu ją
to ekra ny te le wi zo rów i re kla my na uli cach na szych miast. Niech
to bę dzie for ma pier ście ni z per ła mi, czy wia nusz ków z pa cior ka -
mi, by po wta rzać Bło go sła wień stwa w ci chej za du mie i w cza sie pu -
blicz nych mo dłów. Mo żna usta no wić na bo żeń stwo Bło go sła -
wieństw, ro dzaj no wen ny z przy kła da mi z ka ta lo gu nie tyl ko pol -
skich świę tych, by w nim wy cho wy wać lu dzi do szczę śli we go czło -
wie czeń stwa, po god ne go chrze ści jań stwa. Te mo dli twy za pro wa -
dzą nas przed oł tarz, do przy ję cia Ko mu nii Świętej, na świę to od -
no wio ne go przy mie rza: „Bło go sła wie ni, któ rzy są we zwa ni
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na ucztę Go dów Ba ran ka” (Ap 19, 9). Na kar mie ni tak cu dow nie jak
nad brze ga mi Ge ne za ret i w je ro zo lim skim Wie czer ni ku, prze ży je -
my w Pol sce jed ność lu dzi po jed na nych w Chry stu sie. Bło go sła -
wie ni Po la cy, szczę śli wi chrze ści ja nie. Te go pra gnął i te go nam ży -
czył szczę śli wy ja ko na zie mi tak i w nie bie – tak wie rzy my – Słu ga
Bo ży, Pa pież z Pol ski.

252

Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:05  Page 252



KON WER SA TO RIUM XLVII 
(16 kwietnia 2011)

Czy do ce niam otrzy ma ne bło go sła wień stwo 
i czy nie ską pię go in nym?

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii  pw. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go), O. Woj ciech Ję drze jew ski OP,  Jan Szub ski (ab -
sol went SGGW, pro wa dzą cy wła sną fir mę), Do ro ta Szub ska (pe da -
gog, lo go pe da i re edu ka tor), Ze non Ko sic ki.

Pa ne li ści: ks. Adam Zel ga, Do ro ta i Jan Szub scy, Ze non Ko sic ki 
i O. Woj ciech Ję drze jew ski

Ks. Adam Zel ga
Współczesna kultura, współczesny świat jest skupiony na sobie,

na „ja”. Mówienie, że człowiek potrzebuje obecności drugiego,
potrzebuje jego „łaski”, jego błogosławieństwa, wsparcia,
życzliwości, nie jest, być może, do końca zrozumiałe. Stąd
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dzisiejszy temat. Biblia przedstawia nam bardzo prostą drogę
życia: „tak” i „nie”, czarno – białe barwy. Psalm mówi o wyborze
„błogosławieństwa lub przekleństwa”. Propozycja biblijna jest
bardzo radykalna: tak – nie. Chodzi zatem o radykalne świadectwo
owemu „tak”. Jak to możliwe? Czy jest możliwa realizacja
Ewangelii w życiu prostego, szarego „zjadacza chleba”? Jak
realizować drogę propozycji Pana? Tak, jest to możliwe, bo On
powiedział: „Ja jestem z wami aż do skończenia świata”. 

Do ro ta Szub ska
Je stem w ma łżeń stwie aż od 18 lat al bo do pie ro od 18 lat, ma my

tro je dzie ci, al bo pię cio ro, bo dwo je jest w nie bie. Są tu z na mi dwie
cór ki, a syn jest te raz na re ko lek cjach ze swo ją kla są z Przy mie rza
Ro dzin. Zo sta li śmy za pro sze ni, że by dać świa dec two na te mat bło -
go sła wień stwa. W mo im ży ciu bło go sła wień stwo by ło i jest obec ne
dzi siaj. Kie dy by łam jesz cze w szko le, uczest ni cząc w ży ciu ko ścio -
ła, w ka te chi za cji, bło go sła wień stwo by ło obec ne w mo im ży ciu w
na tu ral ny spo sób. Przyj mo wa li śmy je na koń cu ka żdej Mszy
Świętej, a ta kże jak ksiądz cho dził po ko lę dzie i bło go sła wił ca łą ro -
dzi nę i nasz dom. Rów nież bło go sła wień stwo sta ło się dla mnie
bar dziej obec ne i bar dziej uświa do mio ne, kie dy mo głam przyj mo -
wać je ta kże od mo je go oj ca, któ ry nas bło go sła wił, gdy by li śmy
dzieć mi. Zna cze nie te go bło go sła wień stwa przyj mo wa ne go z rąk
oj ca zro zu mia łam znacz nie póź niej. Bło go sła wił nas w nie dzie lę
pod czas wspól nej mo dli twy. Dzi siaj cie szę się, że mo że my bło go -
sła wić na sze dzie ci. 

Bło go sła wień stwo przyj mo wa ne od Oj ca w nie bie za po śred nic -
twem ka pła na jest dla mnie czymś szcze gól nie wa żnym, bo Bóg
przez to bło go sła wień stwo da je mi pew ność, że nie po zo sta wia
mnie sa mej tu na Zie mi, z kło po ta mi, z pro ble ma mi, z trud ny mi
sy tu acja mi, że jest obec ny, że chce to mo je ży cie pro wa dzić. To
wca le nie zna czy, że je śli ja przyj mę bło go sła wień stwo, to w mo im
ży ciu nie bę dzie pro ble mów, żad nych kło po tów, cier pie nia, ale że
w tych cier pie niach, kło po tach je stem umoc nio na wła śnie przez to
bło go sła wień stwo. My ślę, że nikt z nas nie jest po zba wio ny cier pie -
nia w swo im ży ciu. Ja kie by ono nie by ło, to świa do mość, że jest to
bło go sła wień stwo, po ma ga w ży ciu, umac nia. Na co dzień po ma ga
mi świa do mość, że nie je stem w kło po tach po zo sta wio na sa ma so -
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bie, że mo gę zwra cać się do Bo ga o bło go sła wień stwo, o po moc.
Chcia ła bym te raz od dać głos mo je mu mę żo wi, któ ry ja ko oj ciec ro -
dzi ny bło go sła wi na sze dzie ci. 

Jan Szub ski
Hi sto ria mo ja i Do ro ty, z któ rą zna li śmy się z wi dze nia przed

ma łżeń stwem tro chę wię cej niż 7 lat, by ła po dob na. W mo jej ro dzi -
nie za wsze w nie dzie lę ro dzi ce za pra sza li nas na po ran ną mo dli twę,
pod czas któ rej mo gli śmy czy tać Sło wo i roz ma wiać z ro dzi ca mi.
Pod czas tej mo dli twy był ta ki wa żny mo ment, kie dy oj ciec kładł
rę ce na gło wie dzie ci i bło go sła wił je. Kie dy dzi siaj, z per spek ty wy
cza su, pa trzę na sie bie ja ko na wte dy nie grzecz ne go i krnąbr ne go
chło pa ka, któ ry bun to wał się, dla cze go w nie dzie lę, prze cież jest ty -
le cie ka wych rze czy do zro bie nia – wiem, ja kie to by ło wa żne.  Na
szczę ście po słu szeń stwo wzglę dem oj ca de cy do wa ło o tym,  że sia -
da łam ra zem  przy sto le – fi zycz nie, bo psy chicz nie nie ko niecz nie
by łem obec ny. Kie dy przy szło doj rze wa nie, wzra sta nie, mo głem
pa trzeć na to wy da rze nie ja ko na ła skę, któ rą do sta łem od Pa na.
Nie wiem, co bym ro bił i kim był bym dzi siaj, gdy by nie tam te wy -
da rze nia.  Je stem dzi siaj prze ko na ny, że Pan Bóg mi bło go sła wi,

Do ro ta Szub ska
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mam na to wie le do wo dów w co dzien nym ży ciu – przez mo je do -
świad cze nia w pro wa dze niu fir my, jak i ży cie w ro dzi nie. Ro bi my
tak sa mo, jak by ło w na szych do mach ro dzin nych, też mo dli my się
ra zem z dzieć mi. Mo gę wła sny mi rę ko ma bło go sła wić dzie ci, nie
ja ko ja, ale wie rzę głę bo ko, że Pan Bóg im bło go sła wi, nie mo ją si -
łą, ale Je go, że by prze ży wać ko lej ne ty go dnie. Zaw sze w nie dzie lę,
kie dy jest ogól ne bło go sła wień stwo dzie ci: „Niech Cię Pan Bóg
bło go sła wi, strze że i do pro wa dzi do ży cia wiecz ne go” – kie dy kre -
ślę znak krzy ża na ich czo łach, jest to szcze gól ny mo ment. Spe cjal -
ne bło go sła wień stwo jest za wsze 1 stycz nia. Czy ta my wte dy wer set
z księ gi liczb i jest to peł ne bło go sła wień stwo na ca ły rok. Pew nych
rze czy uczy my się. Dzie cia ki nie chcą iść spać, je śli nie do sta ną
krzy ża na czo le. Czu ję, że Pan Bóg da je im ła skę, że ro zu mie ją, że
to wa żne. Ta kże jest na szym zwy cza jem znak krzy ża, kie dy zo sta -
wia my dzie cia ki pod ró żny mi szko ła mi, ja ko bło go sła wień stwo na
ten kon kret ny dzień, na wy da rze nia, któ re ten dzień przy nie sie.

Jan i Do ro ta Szub scy

Ze non Ko sic ki
Ży je my w ma łżeń stwie od 10 lat, ma my dwo je dzie ci, syn i cór -

ka, trze cie „w dro dze”.  Wła śnie dla te go nie ma tu mo jej żo ny, że
mu si le żeć. Czy ta jąc cy tat, przy go to wa ny na dzi siej sze kon wer sa to -
rium, chcę po wie dzieć, że u nas za ist nia ła po dob na sy tu acja. W pa -
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ra fii po ja wił się ksiądz, któ ry za czął bło go sła wić dzie ci. Mo ja naj -
star sza cór ka, kie dy wi dzi, że ten ksiądz udzie la Ko mu nii, to „cią -
gnie” mnie, że by do stać krzy żyk na czo ło. To bło go sła wie nie dzie -
ci jest dla nich wiel ką fraj dą. Kie dy ksiądz udzie la Ko mu nii do ro -
słym, to przy  tym bło go sła wi dzie ci. U nas w do mu my bło go sła -
wi my dzie ci i one na wza jem bło go sła wią nas. To jest nasz ta ki nor -
mal ny ry tu ał, kie dy idzie my spać czy gdy wy cho dzę do pra cy.

Ze non Ko sic ki

Chciał bym jesz cze po wie dzieć o bra ku bło go sła wień stwa, po -
dzie lić się hi sto rią, ja kiej sam do świad czy łem. W swo im ży ciu nie -
ste ty nie do świad cza łem bło go sła wień stwa od swo ich ro dzi ców.
Wręcz prze ciw nie, wiem, że kie dy ja się po czą łem, to mój ta ta nie
był za do wo lo ny z te go po wo du. Kie dyś Pan Bóg na mo dli twie dał
mi zo ba czyć tę sce nę. Kie dy już miesz ka łem po za do mem i przy je -
cha łem do do mu, za py ta łem ma mę o tę sy tu ację. Jak to by ło rze czy -
wi ście, kie dy ma ma po wie dzia ła mo je mu ta cie, że ja zo sta łem po -
czę ty (je stem naj młod szym, czwar tym z ko lei dziec kiem). Usły sza -
łem wów czas od niej sło wa, któ re dał mi Pan Bóg po znać, te sa me,
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któ re usły sza łem w trak cie mo dli twy. To był dla mnie du ży szok.
Wte dy też zro zu mia łem, dla cze go przez dłu gie la ta ży łem w po czu -
ciu, że je stem nie po trzeb ny na świe cie, że czu łem się ta ki tro chę do
ni cze go. Wy da je mi się, że te sło wa mo je go oj ca, to, że od rzu cił
mnie, prze klął, od ci snę ły pięt no na mo im ży ciu. To spo wo do wa ło,
że za wsze by łem ta kim, któ ry du żo słu chał, pa trzył na in nych, ma -
ło da wał z sie bie i za wsze był „jak by z ty łu”, wy co fa ny. My śla łem
wte dy – po co mam się od zy wać, kie dy in ni są mą drzej si. Czu łem
się przez to tro chę in ny. Pan Bóg mnie w koń cu z te go wy pro wa -
dził. Bar dzo wa żny był mo ment, kie dy ja mo głem mo je mu oj cu
wy ba czyć, wy ba czyć z ser ca. To prze kleń stwo w tym mo men cie
stra ci ło swo ją moc. Do świad czy łem uczu cia, że Pan Bóg mnie
chciał, za pla no wał, uko chał od sa me go po cząt ku, po czu łem się po -
trzeb ny na świe cie. To by ło dla mnie bar dzo wa żne do świad cze nie. 

Ze non Ko sic ki sie dzi mię dzy O. Woj cie chem Ję drze jew skim 
a Ja nem Szub skim

Chcę też po wie dzieć o in nym wy mia rze bło go sła wień stwa, co
jest zwią za ne z mo im przy ja cie lem, któ ry był po dob ny do mnie,
tyl ko po wie dział bym, jesz cze bar dziej wy co fa ny niż ja. Je go prze -
kleń stwo po le ga ło na tym, że je go ta ta ni gdy nie do pusz czał go do
żad nych dzia łań wspól nych. Kie dy by ły ja kieś pra ce w go spo dar -
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stwie, je go oj ciec mó wił mu: ty te mu nie po do łasz, nie po tra fisz,
nie na da jesz się. Te sło wa oka za ły się bar dzo sil ne. To był czło wiek
w gor szej sy tu acji niż ja, któ re go jesz cze by ło mniej wi dać. I my -
śmy się spo tka li, być mo że dla te go, że po do bień stwa się przy cią ga -
ją. Pa mię tam, jak on był mi bar dzo wdzięcz ny, kie dy go słu cha łem.
Po raz pierw szy pew nie ktoś go wy słu chał, miał dla nie go czas,
uwa żał, że to jest war to ścio we, co on mó wi. Na sza przy jaźń ja kiś
czas trwa ła, w tym cza sie dzie li li śmy się na szym do świad cze niem.
Mo dli li śmy się ra zem, że by sło wa je go ta ty, wie le ra zy wy po wia da -
ne,  prze sła ły mieć zna cze nie, że by Pan Bóg to prze mie nił. Dzi siaj
mo gę po wie dzeń, że po 12 la tach od tam tej mo dli twy to jest zu peł -
nie in ny czło wiek, jest księ dzem za kon ni kiem, jest bar dzo ak tyw -
ny, udzie la ją cy się, nie ma pro ble mów z kon tak tem z in ny mi ludź -
mi. Jest to mo je do świad cze nie, że mo żna zna cze nie bło go sła wień -
stwa po znać przez je go brak. Mo żna do świad czyć cze goś od wrot ne -
go, je śli na sze ży cie nie by ło bło go sła wio ne, nie by ło przy ję te, ko -
cha ne tak, jak by śmy chcie li. Dla Pa na Bo ga to nie jest pro blem.
Pro blem jest ta ki, że je śli ja uwie rzę w prze kleń stwo, to ono ma nie -
ste ty na de mną wła dzę. Je śli ja je od dam Oj cu w Nie bie, to on mo -
że to zmie nić. Mo ja obec ność tu taj, fakt, że mo gę o tym mó wić, jest
do wo dem, świa dec twem, że prze kleń stwo mo je go oj ca zo sta ło zła -
ma ne i że w mo im dzi siej szym ży ciu jest obec ne bło go sła wień stwo.

O. Woj ciech Ję drze jew ski
Po cho dzę z za ko nu, któ ry ja ko swo ją for mu łę przy jął trzy sło -

wa: lau da re (uwiel biać), be ne di ce re (bło go sła wić) i pra edi ca re (prze -
po wia dać, gło sić).  Za kon Bra ci Ka zno dzie jów zro dził się z tro ski o
lu dzi od cho dzą cych z Ko ścio ła, o lu dzi, któ rzy czu li się zdra dze ni
przez Ko ściół. Ja kie by ły re alia hi sto rycz ne  po wsta nia Do mi ni ka -
nów? Gdy ro dzi ła się he re zja ma ni che izmu, pa pież In no cen ty  III
wy słał swo ją ar mię do ma łe go mia stecz ka, gdzie pa rę ty się cy osób
zo sta ło za mor do wa nych w ko ście le Św. Ma rii Mag da le ny. Opi sał
to zda rze nie le gat pa pie ski Ar naud Amau ry, opat z Cîte aux.  22 lip -
ca 1209 zdo by to Béziers, za miesz ka ne przez ka to li ków i ka ta rów.
Do szło wów czas do wy jąt ko wo dra stycz nych wy da rzeń. W ko ście -
le św. Ma rii Mag da le ny wy rżnię to w pień 7000 lu dzi, w tym ko bie -
ty i dzie ci. Na uli cach mia sta za bi to i oka le czo no dal sze kil ka ty się -
cy. Ar naud zdał In no cen te mu III na stę pu ją cą re la cję: „Dzi siaj,
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Wa sza Świą to bli wość, dwa dzie ścia ty się cy miesz kań ców wy da no
mie czo wi, nie za le żnie od po sa dy, wie ku czy płci". Nie zwy kle smut -
ne i upo ka rza ją ce dla Ko ścio ła zda rze nie. 

W tym sa mym cza sie Bóg wzbu dza w Św. Do mi ni ku cha ry zmat
gło sze nia sło wa Bo że go, któ ry wy ra sta z dwóch źró deł.: pierw szym
jest uwiel bie nie Bo ga, od kry cie Je go mi ło ści, Je go pięk na, o któ rym
pra gnie się śpie wać, dru gim zaś po sta wa be ne di ce re (bło go sła wić).
To  spoj rze nie na lu dzi peł ne życz li wo ści, w któ rym wi dzi się nie
wred nych, pa skud nych od stęp ców, ale lu dzi po zba wio nych Ewan -
ge lii w wy ni ku za nie dbań sa me go Ko ścio ła. Pa pież mó wił wte dy,
że bi sku pi by li jak „nie me psy”. Pro bosz czo wie nie mo gli, we dług
pra wa ko ściel ne go, gło sić ka zań, z czym wią za ł się fak t, że ca łe rze -
sze lu dzi nie sły sza ło Ewan ge lii. 

Do mi nik roz po czy na swo ją po słu gę ka zno dziej ską w ta ki oto
spo sób: na po ty ka  or szak pa pie ski, wra ca ją cy „na tar czy” z mia sta,
z któ re go lu dzie ich prze gna li, mó wiąc: „Sko ro przy je cha li ście po -
tę pić nas i  na ka zać nam po wrót do Ko ścio ła, to nie chce my z Wa -
mi roz ma wiać”. Do mi nik po le ca, aby or szak pa pie ski od pra wił
swo je bo ga te po wo zy, ca łą świ tę i wró cił ra zem z nim, aby roz ma -
wiać z od stęp ca mi. Pierw szą noc Do mi nik spę dza w karcz mie,
gdzie ca łą noc roz ma wia (praw do po dob nie nie tyl ko przy wo dzie)

O. Woj ciech Ję drze jew ski

Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:05  Page 260



261

z wła ści cie lem karcz my – he re ty kiem, któ ry nad ra nem de cy du je
się na po wrót do ka to li cy zmu. To jest po sta wa, któ rą Do mi nik
prze ka zał za ko no wi i jest ona pod sta wą gło sze nia Ewan ge lii. Oto
re gu ła św. Do mi ni ka: je śli nie sza nu jesz lu dzi, któ rym gło sisz
Ewan ge lię, je śli ich nie lu bisz, je śli w two ich oczach nie są nic war -
ci, za słu gu ją na po tę pie nie i  sfor ma to wa nie, nie za bie raj się do gło -
sze nia. For mu łę Lau da re, be ne di ce re, pra edi ca re ro zu miem więc na -
stę pu ją co: głoś Ewan ge lię tyl ko wów czas, kie dy je steś za chwy co ny
Bo giem i czło wie kiem. Oczy wi ście mo żesz wi dzieć w czło wie ku
ko goś, kto błą dzi,  po szu ku je, niech jed nak, po mi mo swych upad -
ków, po zo sta nie  za wsze kimś war to ścio wym w two ich oczach.

Bi blij na idea bło go sła wień stwa bie rze się z Księ gi Ro dza ju.
Wte dy to  „Bóg wi dział, że to, co uczy nił, by ło bar dzo do bre”. Bóg
pa trzył na rze czy wi stość, na świat i wi dział, że jest do bra. Kie dy
Ży dzi ży czą so bie bło go sła wień stwa, to mó wią: „Niech Pan roz pro -
mie ni nad to bą swo je ob li cze. Oby ci da ne by ło zo ba czyć spoj rze -
nie Bo ga, w któ rym On, pa trząc na cie bie, wi dzi z du mą swo je go
sy na, swo ją cór kę”. 

Dru gi mo ment idei bło go sła wień stwa po le ga na tym, że Bóg
bar dzo chce umoc nić to, co w to bie jest naj lep sze: dać ci si łę, że byś
roz wi nął swój po ten cjał. To są te dwa ele men ty bi blij nie ro zu mia -
ne go bło go sła wień stwa. Ra dość i pra gnie nie, że by prze ka zać si łę –
kon kret ną ener gię, któ ra bę dzie po ma ga ła w roz wo ju czło wie ka.

Bar dzo mnie za chwy ca ów po mysł Pa na Bo ga na ka zno dziej -
stwo, któ re wte dy w XIII wie ku by ło szcze gól nie  po trzeb ne z ra cji
wiel kie go gło du Sło wa. Pięk ne jest to, że cha ry zmat gło sze nia Sło -
wa zo stał wzbu dzo ny z po dwój ne go za chwy tu nad Bo giem i czło -
wie kiem. Ten, któ ry gło si – ka zno dzie ja – przy cho dzi z wiel ką wia -
rą w czło wie ka, aby po móc mu zo ba czyć coś, cze go on pra gnie
(choć z ró żnych przy czyn od te go się od da la). Ka zno dzie ja przy -
cho dzi, aby umac niać, aby od bu do wać w czło wie ku na dzie ję. To
jest wła śnie ka zno dziej stwo prze nik nię te du chem bło go sła wień -
stwa. 
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Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Mó wi li śmy o ró żnych for mach bło go sła wień stwa w ro dzi nach,

jak je dzie się w da le ką pod róż, czy zwy czaj, że że gna my się, wsia da -
jąc do sa mo cho du, al bo kre śli my znak krzy ża na czo le  dzie ciom
czy ko muś wy cho dzą ce mu z do mu.

Chcia łam po wie dzieć o dwóch in nych for mach bło go sła wień -
stwa. Jed ną cha rak te ry stycz ną for mą dla wschod niej Pol ski jest ta,
któ rej do świad cza my tam, gdzie ma my dział kę i gdzie je ste śmy za -
przy jaź nie ni z ro dzi ną, któ ra miesz ka nie da le ko nas. Jak wy je żdża -
my, to czę sto tam wstę pu je my, że by się po że gnać. Wte dy go spo dy ni
– wła ści ciel ka do mu wy cho dzi przed bra mę i jak my wy je żdża my,
kre śli w po wie trzu znak krzy ża, że by śmy szczę śli wie do je cha li do
do mu. Jest to bar dzo sym pa tycz ny zwy czaj i bar dzo go so bie ce ni my. 

Dru gą  for mą bło go sła wień stwa mo że być prze ka za na życz li -
wość, np. uści ska się ko goś czy choć by po wie coś mi łe go dru giej
oso bie. Je ste śmy tu taj po śred ni ka mi w prze ka zy wa niu Bo żej mi ło -
ści do czło wie ka, sym pa tii i życz li wo ści. 
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An drzej  Dow giał ło, za nim sie dzi An na Cie pie la
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An drzej Do wgiał ło
Prze ka za nie życz li wo ści jest wa żne, bo po ma ga in nym, lu dzie

jej po trze bu ją, nie chęć i nie na wiść szko dzi im. Ma to swo je od -
zwier cie dle nie w ła ciń skich okre śle niach be ne di co i ma le di co, czy li
do brze mó wię, do brze ży czę i źle ży czę, zło rze czę ko muś.

Elżbie ta Pier ścio nek
Chcia łam po dzie lić się z Pań stwem zda rze niem z mo jej pa ra fii.

Otóż ksiądz pro boszcz, tu obec ny ksiądz Adam Zel ga, od kąd bu du -
je ko ściół, za ma wia na Nie dzie lę Pal mo wą pal my gdzieś na wsi pod
War sza wą i za chę ca pa ra fian, że by je ku po wa li, a pie nią dze z ich
sprze da ży prze zna cza na fun dusz bu dow la ny. W ubie głym ro ku
przy pad ko wo zna la złam się w po bli żu bu do wy, kie dy za je cha ła fur -
go net ka wy pa ko wa na po brze gi pa lem ka mi. Sły sza łam roz mo wę
te le fo nicz ną kie row cy z księ dzem Ada mem, któ ry mó wił, że jest
gdzieś da le ko, że in ni księ ża też są nie uchwyt ni i za pro po no wał, że -
by te pal my przy wieźć na stęp ne go dnia. Kie row ca miał nie we so łą
mi nę. Za czę li śmy roz ma wiać. Po wie dział, że aby  wy wią zać się na
czas, je go żo na, któ ra jest na bez płat nym urlo pie ma cie rzyń skim,
przez ca łą ostat nią noc wią za ła te pa lem ki i tak bar dzo cie szy ła się
na te pie nią dze, któ re jej on przy wie zie. Za py ta łam, ile cza su je -
chał. Od po wie dział, że trzy go dzi ny, bo to wpraw dzie nie co po nad
100 km, ale był du ży ko rek. Za dzwo ni łam do księ dza Ada ma i za -
pro po no wa łam, że wy ło żę ze swo ich pie nię dzy, że by te go pa na dwa
ra zy nie fa ty go wać, a pa lem ki zło ży my w kruch cie. Ksiądz był nie -
co za sko czo ny, ale chęt nie przy stał na ta kie roz wią za nie. Po je cha -
li śmy do ban ku, po bra łam od po wied nią kwo tę pie nię dzy i prze ka -
za łam ura do wa ne mu kie row cy. „Niech pa ni  Bóg bło go sła wi –
usły sza łam na po że gna nie – opo wiem wszyst ko żo nie, to bę dzie się
za pa nią mo dli ła”. Pro ste sło wa, ale ja kże wspa nia łe. Ksiądz Adam
od dał mi ca łą kwo tę bank no ta mi dzie się cio zło to wy mi. By ły to
dwie cał kiem spo re pacz ki. „Niech pa ni prze li czy, że bym nie zwró -
cił za ma ło.., a zresz tą, je śli na wet, to niech Pan Bóg pa ni wy na gro -
dzi” – za żar to wał jak za wsze. 

Co dzien ne za ku py, te za go tów kę, ro bię w osie dlo wym skle pi ku
„U Zbysz ka”. Za któ rymś tam ko lej nym ra zem, kie dy re gu lo wa łam
na le żność dzie siąt ka mi, pa ni Agniesz ka za in te re so wa ła się: „Skąd
pa ni ma ty le tych dzie sią tek? Czy to aby praw dzi we pie nią dze?” –
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śmia ła się. Sa ma się dzi wię: mam je i mam, chy ba mi się roz mno -
ży ły, bo one z ko ścio ła, z ta cy i po bło go sła wio ne. 

O. Woj ciech Ję drze jew ski
Mo gę tro chę roz sze rzyć bi blij ne po le zna cze nia bło go sła wień -

stwa. Prze nie śmy się ocza mi wy obraź ni w ten  mo ment, kie dy oj -
ciec – sta rzec bło go sła wi swo je go sy na. Co tam tak na praw dę się
dzie je? On mó wi ca łym so bą: „Chciał bym ci prze ka zać to, co mam
naj lep sze go. Ten ro dzaj do świad czeń, któ ry stał się mo im udzia -
łem, któ ry umoc nił mo je ser ce. By ło wie le do świad czeń, któ re
mnie osła bi ły, ale te go nie chcę ci prze ka zy wać. By ło mnó stwo
prze żyć, któ re mnie we wnętrz nie prze obra zi ły, wy peł ni ły świa -
tłem, si łą, wiel ką uf no ścią, któ rą po kła dam w Bo gu. I to wszyst ko
pra gnę ci dać”.

Kie dy Pa triar cha wy cią ga pra wi cę (a pra wi ca jest sym bo lem si -
ły, mo cy), to ów gest sta je się zna kiem – pra gnie niem, aby tę ener -
gię prze ka zać. 

Dla mnie jest nie zwy kłe, że ten prze ka zu ją cy bło go sła wień stwo
sta rzec nie chce po uczać, mó wić, ja kie błę dy zro bił, a co uda ło mu
się po zy tyw ne go osią gnąć. Nie, on pra gnie prze ka zać tę re al ną si łę,
któ ra zro dzi ła się z owych bło go sła wio nych, do brych, oży wia ją -
cych do świad czeń, któ re da ne mu by ło prze żyć. Ja ko wie rzą cy Żyd,
wi dzi za ni mi Bo ga, Źró dło ży cia.

Jed nym z bi blij nych ob ra zów, któ ry mó wi o bło go sła wień stwie
Bo ga, jest wi zja rwą ce go stru mie nia, któ ry wy pły wa spod pro gu
świą ty ni (Ez 47,1nn). Ów stru mień oży wia te wszyst kie miej sca,
przez któ re pły nie. Przy je go brze gach ro sną drze wa, a gdy wpły wa
do sło nych wód, one zo sta ją uzdro wio ne. Ka żdy z nas mie wa ta kie
do świad cze nia, kie dy da ne jest nam wkro czyć i po czuć si łę ta kie go
stru mie nia. Jest nim mi łość, tro ska o ko goś, od po wie dzial ność. To
są te prze ży cia, któ re nas zmie nia ją, któ re nas umac nia ją, da ją ży -
cie, gdzie kol wiek się ga my po tę ener gię.

Ma rze na Pfef fer
Bło go sła wień stwo Urbi et or bi (mia stu i świa tu) udzie la ne przez

Oj ca Świę te go i od ma wia nie ra zem z nim w nie dzie lę mo dli twy
Anioł Pań ski jest dla mnie ogrom nie wa żne, da je mi si łę na ca ły
nad cho dzą cy czas. 
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Bog dan Mo tel ski
Po wiem o ró żnych for mach bło go sła wień stwa w ro dzi nie. Jed -

no mo że być udzie la ne w imie niu Bo ga przez księ dza przy cho dzą -
ce go po ko lę dzie, in ne przez ro dzi ca, któ ry bę dąc w łącz no ści z Bo -
giem bło go sła wiąc, prze ka zu je do bre ży cze nia od sie bie i od Bo ga
jed no cze śnie. To nie mu si być bło go sła wień stwo w for mie krzy ża.
Wy star czy po my śleć, że bło go sła wię to bie, i po ło żyć rę kę na gło wie
dziec ka i po gła skać je. Jest to bło go sła wień stwo z mi ło ści. Z mo je -
go do świad cze nia wy ni ka, że mo że być to wa żne na wet dla do ro -
słych dzie ci. Mam cór ki, któ re już pi szą ma gi ste rium, a mi mo te go
przy cho dzą wie czo rem, że by je po bło go sła wić na do bra noc.

Elżbie ta My ciel ska-Do wgiał ło 
Po wiem o jesz cze in nej for mie bło go sła wień stwa, któ re otrzy -

mu ję dro gą ko re spon den cyj ną. Opra co wa ne tek sty kon wer sa to -
riów roz sy łam obec nie do oko ło 500 osób w Pol sce i na świe cie. W
za mian otrzy mu ję wie le li stów z po dzię ko wa nia mi i za pew nie niem
o mo dli twie, cza sem wy ra żo ne sło wa mi, któ re wzru sza ją i do głę bi
po ru sza ją. My ślę, że dzie ło, któ re trwa już pra wie sześć lat, nie by -

O. Woj ciech Ję drze jew ski
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ło by mo żli we  bez te go ty pu wspar cia. Od bie ram je ja ko for mę bło -
go sła wień stwa. 

Ks. Adam Zel ga
Rze czy wi stość i po trze ba bło go sła wień stwa bie rze się z Ob ja wie -

nia Bo że go i na tu ry czło wie ka. Po trze bu je my, że by in ni się nam
„udzie la li”, da wa li sie bie. Przed chwi lą pan Ze non mó wił o nie -
obec no ści oj ca w je go ży ciu. In ny oj ciec po zba wiał sy na kon tak tu ze
so bą, po zba wiał go udzia łu we wspól nej pra cy, w do bru, któ re oj ciec
wy twa rzał na po trze by ro dzi ny. Mo je do świad cze nia są po dob ne.
Mój ta ta cią gle prze ka zy wał mi: „Ty te mu nie po do łasz, te go nie za -
ła twisz, odejdź”. To strasz nie bo li.  Lek cja dzi siej sze go spo tka nia
wska zu je, że trze ba po zwa lać in nym, by czer pa li z te go, co ja mam,
co po tra fię i że by po ka zać, że ja chcę udzie lać się in nym i da wać. To
pod sta wo wa  za sa da an tro po lo gii chrze ści jań skiej: bło go sła wić, po -
zwa lać z sie bie ko rzy stać. W re la cji ja – ty wa żniej szy jest „ty” – dru -
gi czło wiek. Dra mat współ cze sno ści po le ga na sku pie niu się na „ja”
i za po mi na niu, że ist nie ją in ni, że w re la cjach wa żniej szy masz być
„ty”. Ina czej się od hu ma ni zu je my i odej dzie my od Pa na Bo ga. 

O. Woj ciech Ję drze jew ski
Z mo je go ro dzin ne go do mu nie wy nio słem świa dec twa bło go -

sła wień stwa. Mój oj ciec był czę sto nie obec ny i w związ ku z tym
wcho dzi łem w doj rze wa nie, w swo ją do ro słość w ta kim po czu ciu,
że mu szę czer pać ze swo ich wła snych za so bów. Ma to też pew ne
plu sy. Pan po tra fi bło go sła wić rów nież na prze klę tej zie mi. 

Czu łem, że ko mu ni ka ty, któ re otrzy my wa łem od ro dzi ców, by -
ły prze nik nię te lę kiem: „Co z cie bie wy ro śnie?” Po tem był czas,
kie dy zda wa łem so bie spra wę, że te lę ki tkwi ły we mnie i  wy sy sa ły
ze mnie si łę, wia rę, że mo gę po do łać ró żnym za da niom, trud no -
ściom, prze szko dom, że mo je ży cie mo że być czymś obie cu ją cym.
W chwi li, kie dy zda łem so bie z te go spra wę, za czą łem za pi sy wać
my śli, któ re się po ja wia ły, my śli de pry mu ją ce, np. „ty za wsze
wszyst ko spie przysz”. Za pi sy wa łem je i po tem z wiel ką eks pre sją
kart kę gnio tłem i wy rzu ca łem do śmiet ni ka. I mó wi łem z na ci -
skiem: „nie praw da!” By ła to for ma mo je go zmie rze nia się z bra -
kiem do brej ener gii, z bra kiem za ufa nia po kła da ne go we mnie.
Oczy wi ście po tem so bie uświa do mi łem, że ta po sta wa nie umie jęt -
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no ści da nia na dziei i si ły wy ni ka ła z nie doj rza ło ści mo ich ro dzi ców.
Bar dzo pro si łem Pa na Bo ga o ła skę wy ba cze nia im i tak się sta ło.
Zro zu mia łem, że oni też we szli w swo ją do ro słość „na re zer wie”. W
ich „ban ku” by ło nie wie le do brych do świad czeń. To jest ogrom ny
dra mat, że te złe do świad cze nia prze kła da ją się z po ko le nia na po -
ko le nie. W nie któ rych ro dzi nach prze ka zu je się bar dzo nie wie le do -
brych do świad czeń. Od po wie dzial ność za in nych wy ra ża się w tym,
że by nie ob da rzać in nych swo im „nie do mia rem”, tyl ko tak przy jąć
swo je ży cie, tak coś z nim zro bić, że by mój syn czy cór ka (w mo im
przy pad ku mo je dzie ci du cho we), do któ rych bę dę mó wił, mo gli
wziąć coś po zy tyw ne go ode mnie. Trze ba po wstrzy mać ten po chód
prze kleń stwa, ten brak, tę pust kę, któ ry wy sy sa si ły i ra dość ży cia.

Ze non Ko sic ki
Wy po wiedź, ja ką usły sza łem przed chwi lą od Oj ca Woj cie cha,

przy po mnia ła mi jesz cze jed ną spra wę, o któ rej chciał bym po wie -
dzieć. Pra cu ję w du żej fir mie mo to ry za cyj nej ja ko me na dżer. Pra -
cu ją w niej głów nie mę żczyź ni, wie lu z nich ta kich ty pu „ma cho”.
Mam z ni mi co dzien ny kon takt, aby roz wią zy wać ró żne pro ble my,
jak w nor mal nej dzia łal no ści fir my. Dla mnie by ło du żym za sko -
cze niem, jak dzia ła bło go sła wień stwo. Po nie waż sam do świad czy -
łem, że Pan Bóg jest do bry i mnie ko cha, sta ram się tym swo im do -
świad cze niem dzie lić z in ny mi. Je stem życz li wie na sta wio ny do in -
nych, co nie zna czy, że cza sem ktoś mnie nie zde ner wu je, nie je -
stem ta kże wol ny od ne ga tyw nych emo cji, np. wo bec prze ło żo ne -
go, ale do świad czam rów nież te go, że we wszyst kich sy tu acjach,
kie dy od wo łu ję się do Pa na Bo ga, do świad czam zwy cię stwa. Po
pierw sze, po tra fię przejść po nad so bą sa mym, po nad swo imi emo -
cja mi, po nad tym, że mam ocho tę cza sem ko goś skrzyw dzić, a rów -
nież, z dru giej stro ny,  gdy wpusz czam w ten „ka nał pra cy” zwy kłej
mo jej dzia łal no ści to mo je bło go sła wień stwo, to rze czy wi ście się
ono roz sze rza. Nie raz lu dzie, któ rzy przy cho dzą do mnie po po -
moc, z ja kimś pro ble mem, mó wią po na szej roz mo wie, że do świad -
czy li po raz pierw szy, że by li w sta nie roz wią zać pro blem bez emo -
cji, bez nie po trzeb nych ner wów, bez szu ka nia win nych.

Pa nu je ta ka ten den cja w my śle niu lu dzi: „ja je stem naj wa żniej -
szy i mo je mu si być na wierz chu”. Sta ram się my śleć ina czej. Naj -
wa żniej szy jest pro blem, któ ry trze ba wspól nie roz wią zać, a nie szu -
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ka nie win nych za ist nia łej sy tu acji. Je że li bę dzie my się „ko pać po
kost kach” i szu kać win ne go, to ni gdy nie doj dzie my do żad ne go po -
ro zu mie nia. Ta me to da, któ rą za czerp ną łem z te go, że sam do świad -
cza łem Bo że go prze ba cze nia, spra wia, że du żo rze czy do brych uda -
je mi się zro bić w fir mie. Ma ło te go. Lu dzie, któ rzy czę sto są osko -
ru pie ni, ma ją opi nie twar dzie li, któ rzy lu bią wszyst kie spra wy roz -
wią zy wać si ło wo, na gle od kry wa ją sie bie. Po ka zu ją, że nie są ta cy
sil ni, jak by się to wy da wa ło. Ma ło te go, czę sto oka zu je się, że sa mi
po trze bu ją wspar cia, że by ktoś im po wie dział do bre sło wo, że by ich
ktoś za uwa żył. Oka zu je się, że nikt im te go wcze śniej nie mó wił, ta -
kie zwy kłe bło go sła wień stwo w co dzien no ści. Wy star czy, że po -
wiem: „Dzię ku ję ci, świet nie to zro bi łeś, za wsze mo gę na cie bie li -
czyć, na two ją po moc”. Na po cząt ku mnie to dzi wi ło, że ta kie zwy -
kłe sło wo spra wia, że lu dzie otwie ra ją ser ca, otwie ra ją się też ró żne
mo żli wo ści za ła twie nia z ni mi spraw. Mo ja re flek sja jest ta ka, że je -
śli nie sły szy my do brych słów, po moc nych, to bę dzie my się za my -
kać. W mi kro kli ma cie mo jej fir my do świad czam, że je śli się nie
otwo rzy my na dru gie go czło wie ka, nie spró bu je my dać mu szan sy
(bo on za cho wu je się w spo sób, któ ry nam  nie od po wia da), to nie
zo ba czy my, jak dzia ła bło go sła wień stwo, jak po sze rza się je go krąg.

Jan Szub ski
Chcę po wie dzieć nie co wię cej o mo jej ro dzi nie, w któ rej mia -

łem szczę ście mieć ta kie go oj ca. Je stem pier wo rod ny, jest nas tro je.
Re la cje z mo im oj cem to dłu ga hi sto ria. Bę dąc w do mu, czę sto nie
mo głem się z nim do ga dać. Trza ska nie drzwia mi i ró żne awan tu ry
dzia ły się w mo im do mu i wła śnie w tej sy tu acji Pan Bóg da wał to
bło go sła wień stwo, przez ta kie go oj ca, ja kie go mia łem. Dzi siaj mo -
gę być mu wdzięcz ny, bo on nie miał tej ła ski bło go sła wień stwa w
swo im do mu. Je go dzie ciń stwo by ło bar dzo skom pli ko wa ne. On z
tym wszedł w ma łżeń stwo, z któ re go Pan Bóg po wo łał mnie do ży -
cia. Do dzi siaj po zna ję mo je go oj ca. Pan Bóg chce nam bło go sła wić
w ta kim do mu, w ja kim nas sta wia. 

Wa żne jest roz po zna wa nie Je go wo li na co dzień, w pra cy i w
ro dzi nie oraz szu ka nia tych bło go sła wieństw na wet tam, gdzie wy -
da je się nam po ludz ku, że ich nie ma. Pro wa dzi łem ho len der ską
fir mę i mu sia łem z dnia na dzień zre zy gno wać z pra cy ze wzglę du
na ró żne spra wy, któ re nie po do ba ły mi się w dzia łal no ści tej fir my.
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To by ła bar dzo trud na de cy zja, ale czu łem, że to jest zgod ne z wo -
lą Bo żą. Z dnia na dzień stra ci li śmy środ ki na utrzy ma nie. Dzi siaj
z per spek ty wy cza su, mi mo że wte dy wy da wa ło mi się ina czej, uwa -
żam, że po wi nie nem być wdzięcz ny za ten mo ment. Gdy bym wów -
czas nie zre zy gno wał z pra cy, oko licz no ści nie zmu si ły by mnie do
szu ka nia ja kie go kol wiek in ne go środ ka dla utrzy ma nia ro dzi ny.
Mu sia łem wte dy za ło żyć wła sną fir mę i dzi siaj mo gę po wie dzieć:
„Dzię ki Bo gu ma my to wszyst ko, o czym ma rzy li śmy od 15 lat”.
Miesz ka my od pół ro ku we wła snym do mu. Dla mnie jest to ewi -
dent ny do wód Bo że go bło go sła wień stwa. Z sy tu acji dla mnie bar -
dzo trud nej Pan Bóg wy pro wa dził ogrom ne do bro. Dzie ci, a wła -
ści wie dzi siaj już mło dzież, mo że po wie dzieć, ja kim je stem oj cem,
na pew no nie ide al nym. 

Pa trząc na mo je go oj ca, na je go hi sto rię, kim jest, kim był, do -
ce niam bło go sła wień stwo, że mnie Pan bło go sła wił je go rę ka mi.
Pa trząc na mo ją hi sto rię, wiem, że prze ze mnie też Pan Bóg dzia ła.

Mag da le na Goł da now ska
Kie dy by łam ma łą dziew czyn ką, dziad ko wie za bie ra li mnie do

ko ścio ła. Nie ko niecz nie mi się to po do ba ło, nie zu peł nie ro zu mia -
łam zna cze nie bło go sła wień stwa. Na to miast po wie lu la tach, kie dy
je stem ma mą i mam swo je dzie ci, a moi dziad ko wie już nie ży ją,
od kry łam, że to bło go sła wień stwo mi wie le da ło. 

Chcę po wie dzieć też, że kie dyś z mo im dziec kiem je cha łam du -
żą win dą i mój syn za czął za da wać mi py ta nia: „Ma mo, czy tu
zmie ścił by się Spi der man?” „Ma mo, czy zmie ścił by się tu Bat -
man?” Kie dy mu od po wie dzia łam, usły sza łam na stęp ne py ta nie:
„A czy tu zmie ścił by się Pan Je zus?” Nie ukry wam, że zdzi wi łam
się, ale jed no cze śnie ucie szy łam się, że Pan Je zus jest w ka te go rii
naj wa żniej szych bo ha te rów dla mo je go dziec ka. Nie wie dzia łam,
co od po wie dzieć, jak wy tłu ma czyć, że to nie jest cie le sna oso ba, ale
że na pew no zmie ści się  w win dzie ra zem z na mi.

Mam też py ta nie związane z moim zainteresowaniem hi sto rią
Pol ski po gań skiej. Wia do mo, że czę sto chrze ści jań stwo by ło wpro -
wa dza ne si łą, po dob nie jak i ustrój po li tycz ny. Czy wia do mo, jak
wów czas wy glą da ło ka zno dziej stwo i bło go sła wień stwo? Czy za ko -
ny po wsta wa ły w tym sa mym cza sie, czy do pie ro póź niej, po wpro -
wa dze niu chrze ści jań stwa?
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O. Woj ciech Ję drze jew ski
Jak ka żda wiel ka idea, jej wpro wa dza nie od bie ga ło czę sto od

ide ału. Dla te go by ło nie zwy kle istot ne, że by prze kaz Ewan ge lii do -
ko ny wał się w at mos fe rze wiel kiej życz li wo ści do czło wie ka, że by
był jak naj bar dziej in dy wi du al ny. Kie dy Do mi nik znaj do wał się w
mie ście, w któ rym bar dzo wie le osób wy bra ło re li gię ma ni chej ską,
wda wał się w dłu gie de ba ty z przy wód ca mi du cho wy mi lu dzi z te -
go mia sta. Do ko ny wa ła się de ba ta na sło wa, na ar gu men ty. To by -
ło ab so lut ną no wo ścią w ów cze snym świe cie. W du cho wo ści do mi -
ni kań skiej jest nie zwy kłe za ufa nie do ludz kie go umy słu, do si ły ro -
zu mu. Trze ba po da wać ar gu men ty, ape lo wać do ro zu mu, do tej
mo żli wo ści, ja ką czło wiek po sia da –  ro ze zna wa nia, my śle nia, roz -
po zna wa nia. Jest to naj lep sza cząst ka du cho wo ści do mi ni kań skiej,
któ ra przez ró żne za wi ro wa nia hi sto rii prze trwa ła i cią gle jest obec -
na. Kie dy roz ma wiam z ka te che ta mi, na ka te che zie pod sta wą jest
otwar te wej ście w dia log, roz mo wę. Nie cho dzi tu tyl ko o dzie ci, ale
też o doj rze wa ją ce oso by, że nie jest to ko mu ni kat z gó ry, tyl ko wej -
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ście w roz mo wę, kon fron ta cję z tym, co ja wiem, co jest istot ne, z
tym, co mi pro po nu jesz. Po wiem o sy tu acji, któ ra mnie spo tka ła
jesz cze pod czas stu diów. Jed ne go wie czo ru sie dzie li śmy so bie z ta -
kim hip pi sem, on pił ca ły czas pi wo i py tał mnie: „Jak to jest z tym
Pi smem Świę tym, dla cze go Ko ściół tak się przy cze pił, że tyl ko on
je den do brze je in ter pre tu je?”. Ja sta ra łem się przy wo łać naj lep sze
my śli i przy to czyć naj lep sze zna ne mi ar gu men ty w tej roz mo wie.
On po go dzi nie słu cha nia bek nął, do koń czył pi wo i po wie dział:
„Sta ry, nie prze ko na łeś mnie, ale już mi się nie chce roz ma wiać”.
To mnie za sta no wi ło. Dla cze go wcho dzę w ta ką rze czy wi stość, któ -
ra nie jest oczy wi sta dla in nych, dla mo ich roz mów ców, na wet dla
lu dzi wie rzą cych, któ rzy są w ko ście le. Wte dy do tar ło do mnie, że
to, co mo gę zro bić naj uczciw sze go, to tak sa me go sie bie prze ko nać,
że by ar gu men ty, któ re bę dę po da wać, czy mój spo sób my śle nia o
chrze ści jań stwie był żar li wym świa dec twem, że mó wię o tym, o
czym je stem sam prze ko na ny. Kie dy przy go to wu ję ka za nie, sta ram
się sie bie sa me go prze ko nać i mó wić o tym, co do mnie do trze.

Ks. Adam Zel ga
Świat wciąż za fa scy no wa ny jest ro zu mem. W oświe ce nio wym

„my ślę, więc je stem” tkwi pod sta wo wy błąd, bo prze cież bar dziej
„je stem”, kie dy ko cham. Gdy o. Woj ciech przy go to wu je ka za nie,
szu ka od po wied nich ar gu men tów ro zu mo wych, wni ka w ra cje
tych, do któ rych bę dzie mó wił, wi dać, że ich ko cha. W tym zde rze -
niu „my ślę” czy „ko cham, więc je stem” sta now czo bro nił bym tej
dru giej te zy. Ona ujaw nia  głę biej praw dę o czło wie ku. 

Ja ko ka te che ta po ka zy wa łem chrzest ja ko śa kra ment, akt re li -
gij ny. Za sta na wia łem się nad wia rą tych, któ rzy przy ję li chrzest w
966 roku. Oczy wi ście, me to dy by ły ró żne. Abs tra hu jąc od te go, cią -
gle mnie fa scy nu je i py tam sam sie bie, ja ka by ła wia ra Miesz ka I?
Jak ona się ro dzi ła? Ja ka by ła wia ra Bo le sła wa Chro bre go? Jak ją
przyj mo wa no? Po do ba mi się sa ga An to nie go Go łu bie wa „Bo le -
sław Chro bry”, w któ rej po ka zu je on, jak chrze ści jań stwo z tru dem
prze cie ra ło so bie dro gę, jak wcho dzi ło, jak tra fia ło na te po gań skie
du sze. Nie znam sło wiań skiej mi to lo gii, więc trud no mi z pa nią
Mag da le ną po le mi zo wać. Jed nak to, co mnie dzi siaj, pra wie 60-lat -
ka, naj bar dziej fa scy nu je w chrze ści jań stwie, to fakt, że kie dy szu -
kam od po wie dzi na pro ble my lu dzi i mo je wła sne, naj bar dziej ra -
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cjo nal ne od po wie dzi znaj du ję wła śnie w chrze ści jań stwie. Być mo -
że jest to świa dec two wia ry, a nie ra cji, ale to są wła śnie ra cjo nal ne
ar gu men ty. Ca ły czas za sta na wiam się, dla cze go Je zus zba wił świat
przez krzyż. My ślę, że dla te go, że ży cie jest czę sto bar dzo okrut ne –
wła śnie trze ba by ło to po ka zać przez krzyż. I jesz cze – czło wiek
mo że przejść przez ta kie ży cie god nie, jak Je zus. On do szedł do
koń ca. To bar dzo ra cjo nal ne. A da lej idzie za tym prze sła nie na -
dziei – zmar twych wsta nie. Nie umiem w mo im ży ciu od na leźć in -
ne go ro dza ju bło go sła wień stwa niż to chrze ści jań skie. 

Wy da je mi się, że jed nym z te ma tów na Kon wer sa to ria w przy -
szłym ro ku, któ ry tu po ja wił się w ró żnych wy po wie dziach, jest oj -
co stwo i ma cie rzyń stwo. Pa mię tam z dzie ciń stwa, kie dy wy cho dzi -
łem do szko ły, ma ma sta wia ła mi krzy żyk na czo le. Jest w nas po -
trze ba udzie la nia się i nie lę kaj my się udzie lać sie bie in nym. Przez
to bło go sła wień stwo udzie la my się, ma my od wa gę da wać z sie bie
to, co naj lep sze. 

Do ro ta Szub ska 
Bło go sła wień stwo ro dzi ców dla na rze czo nych przed ślu bem

jest ak cep ta cją ich związ ku nie tyl ko przez Pa na Bo ga, ale i przez
ro dzi ców. Je śli otrzy mu ję bło go sła wień stwo od Pa na Bo ga, to zna -
czy, że nie zo sta ję sa ma w mo im związ ku. To da je wiel ką si łę by cia
w ma łżeń stwie, prze ba cza nia so bie na wza jem, wspie ra nia się.
Wiem od par, któ re nie otrzy ma ły bło go sła wień stwa od ro dzi ców,
że bar dzo to prze ży wa ły. By ło ono dla nich bar dzo wa żne i po trzeb -
ne. Bło go sła wień stwo ro dzi ców jesz cze przed ślu bem po ka zu je, że
oni ak cep tu ją nas, że chcą  uczest ni czyć w na szym dal szym ży ciu,
że bę dą nas wspie rać w trwa niu ra zem, wspie rać w prze ba cza niu.
Pa mięć o tym bło go sła wień stwie wspie ra nas, kie dy ma my wąt pli -
wo ści, czy trwać w ma łżeń stwie czy nie le piej żyć sa me mu i bez
wie lu pro ble mów iść przez ży cie. 

O. Woj ciech Ję drze jew ski
By łem bar dzo szczę śli wy, kie dy do sta wa łem ha bit, a mój oj ciec

przy je chał, przy tu lił mnie i po wie dział: „Sy nu, je stem z cie bie
dum ny”. To by ło pięk ne bło go sła wień stwo.
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Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Wraz z mę żem pro wa dzi my od prze szło 30 lat re ko lek cje dla

par ma łżeń skich. Wśród nich są też ta kie, któ re prze ży wa ją głę bo -
kie kry zy sy. Na te re ko lek cje przy je żdża ją z my ślą, że by ra to wać
swo je ma łżeń stwo. Czę sto są to ma łżeń stwa z ogrom ny mi kło po ta -
mi, któ re do pro wa dzi ły je już do zło że nia pa pie rów roz wo do wych.
Na re ko lek cje przy je żdża ją jak po ostat nią de skę ra tun ku. Na koń -
cu tych re ko lek cji jest bło go sła wień stwo par. Jest nie zwy kłe, jak te
ma łżeń stwa, wła śnie te z naj więk szy mi kło po ta mi, moc no prze ży -
wa ją to bło go sła wień stwo. Ma my do świad cze nie, co się dzie je z ty -
mi ma łżeń stwa mi póź niej, ja ka jest si ła te go bło go sła wień stwa.
Wie le z nich po zo sta je w związ ku od wie lu lat i są szczę śli wi.

An drzej Cie pie la
Mó wi cie Pań stwo wszy scy o bło go sła wień stwie, jak by to by ło

tu i te raz. Jest tak dla te go, że je go owo ce cią gle trwa ją. Ja pa mię tam,
jak mo ja ma ma mnie bło go sła wi ła, kie dy wy cho dzi łem do szko ły,
sta wia ła mi krzy żyk na czo le. Jej już te raz nie ma, a jej bło go sła -
wień stwo ca ły czas mi to wa rzy szy. To tak jak by dać ko muś ka pi tał,
bo gac two. To wła śnie jest mo je bo gac two, mo ja si ła. Do bre bło go -
sła wień stwa, któ re w ży ciu do sta łem od ma my, od księ dza, któ re go
sza nu ję i lu bię, to ka pi tał, któ ry zo sta je na ca łe ży cie. Ja te raz prze -
ka zu ję bło go sła wień stwo mo im dzie ciom. One też z te go ka pi ta łu
bę dą kie dyś ko rzy sta ły.

Mo ni ka Cie pie la 
Tu by ło wie le ra zy pod kre śla ne, że bło go sła wień stwo to da wa -

nie sie bie. Nikt jed nak nie zwró cił uwa gi, że cza sem za bło go sła -
wień stwem nic nie idzie, że jest to tyl ko pu sty gest, a stro na obie ra -
ją ca nic nie do sta je. Trze ba być sza le nie ostro żnym, że by udzie la ne
przez nas bło go sła wień stwo nie by ło tyl ko pu stym ge stem, ale by -
ło zwią za ne z na szą wia rą. To nie po win na być ma ni fe sta cja, nie
mo że być w tym ge ście fał szu. Świec ki gest życz li wo ści, przy tu le nia
mo że w wie lu wy pad kach być bar dziej od po wied ni.
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An na Słom ka
Przy oka zji ró żnych spo tkań opłat ko wych, w miej scach cza sem

przy pad ko wych, kie dy nie zna się bli żej lu dzi i nie wia do mo, cze go
im ży czyć, to za wsze ży czy się zdro wia – bo zdro wie jest naj wa żniej -
sze. To jest trud ne dla osób, któ re te go zdro wia nie ma ją. Al bo też
ży czy się du żo pie nię dzy. Czę sto ta kże ży czy się speł nie nia wszyst -
kich ma rzeń, cho ciaż wia do mo, że to nie mo żli we. Dla mnie te sza -
blo no we ży cze nia wy da ją się pu ste i bar dzo mi nie od po wia da ją. Tu
kie ru ję py ta nie, jak prze ka zy wać so bie ży cze nia, że by ni ko go nie
ura zić, nie prze stra szyć, a jed no cze nie być so bą, nie uda wać ko goś,
kim się nie jest. Co raz czę ściej my ślę, że trud no jest zna leźć zło ty
śro dek. Czy wcho dzić w re la cje, je śli ktoś so bie ich nie ży czy? 

Je śli ma my z wła snych do mów złe wzor ce, al bo nie ma my żad -
nych, to ja kże trud no so bie ra dzić. W na szych ro dzi nach mó wi ło
się tyl ko o złych rze czach, na to miast kie dy ktoś zro bił coś do brze,
to by ło po mi ja ne mil cze niem. To od bie ra pew ność sie bie i trud no
z te go wyjść. Oby dwo je z mę żem sta no wi my za po rę dla tych złych
wzor ców po przed nich po ko leń – nie tyl ko ro dzi ców, ale i dziad -
ków, a mo że i pra dziad ków. Mó wi my te mu stop, ale to wy ma ga
nie ustan ne go sta ra nia, bo ani mnie, ani mo je go mę ża te go nie na -
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Mo ni ka Cie pie la (z mi kro fo nem)
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uczo no, ale na szczę ście już od pa ru lat to po tra fi my. Mó wi my na -
szym dzie ciom, kie dy są do bre: „Su per wy pa dłaś”. Ma my na dzie ję,
że po nio są da lej to na sze bło go sła wień stwo.

Mag da le na Goł da now ska
Uwa żam, że nie mo żna ob wi niać swo ich ro dzi ców, trze ba ich

po pro stu ko chać, a nie mieć do nich pre ten sje. Mo żna im je dy nie
współ czuć, że by li ubo dzy w wie dzę, w uczu cia. Kie dy to zro zu mia -
łam, za czę łam nor mal nie funk cjo no wać. 

Spi sa ła z na gra nia Ewa Smol ska

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

Ma rian na Ła cek  (Au stra lia)
„God Bless you, ha ve a Hap py Easter” – Niech cię Pan Bóg

bło go sła wi, we so łych Świąt Wiel ka noc nych, po wta rza ją ko le żan ki
z mo je go po ko ju na uczy ciel skie go, kie dy się że gnam z ni mi przed
je sien ny mi fe ria mi. Fe rie te wy pa da ją za wsze oko ło Świąt Wiel ka -
noc nych. Nie by ło by w tym po że gna niu nic nad zwy czaj ne go, gdy -
by nie fakt, że wy po wia da ją je przed sta wi ciel ki nie tyl ko ró żnych
ko ścio łów, ale na wet re li gii. Jed na jest wy zna nia an gli kań skie go,
dru ga grec ko -or to dok syj ne go (ra czej nie prak ty ku ją ce), trze cia jest
Ży dów ką, czwar ta wy znaw czy nią hin du izmu, pią ta to mu zuł man -
ka. Szó stą je stem ja, ka to licz ka. 

Nie raz w roz mo wach wspo mi nam, jak mo dli li śmy się w No wej
Hu cie wśród mu rów bu do wa ne go ko ścio ła, pod go łym nie bem, w
deszcz, mróz i za wie ru chę, aby z bło go sła wień stwem Bo żym, uczy -
nio nym rę ką ka pła na sta wiać czo ła wy zwa niom ko lej ne go ty go -
dnia. Z tam tych cza sów utkwił mi w pa mię ci ury wek Psal mu: „Bo
sko ro śmy się tu taj zgro ma dzi li, to strze żmy się wszyst kie go, co nas
roz dzie la”. I to wła śnie przy ję li śmy ja ko de wi zę współ pra cy w tak
zró żni co wa nym kul tu ro wo i re li gij nie śro do wi sku, w ja kim przy -
szło nam tu taj eg zy sto wać.

Ta kie wzor ce sta ra li śmy się wpo ić dzie ciom.  Kie dy cór ka i sy -
no wie, je den, dru gi i trze ci, już ja ko mło dzi do ro śli, opusz cza li ro -
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dzin ny dom, na dro gę otrzy my wa li na sze bło go sła wień stwo oraz
po sag ka to lic kie go wy cho wa nia. Wie dzie li, że  nie za wsze mu si być
ła two i że trze ba przede wszyst kim wy ma gać od sie bie. A co naj wa -
żniej sze, nie wol no ni gdy przejść obo jęt nie wo bec po trze bu ją ce go
czło wie ka.

W ubie głym ro ku w grud niu, tuż przed świę ta mi Bo że go Na ro -
dze nia, Piotr cze kał na no wo jor skim lot ni sku, aby do stać się na
Świę ta do Pol ski. Śnie ży ca i mróz pa ra li żo wa ły ko mu ni ka cję. Wie le
po łą czeń zo sta ło od wo ła nych. Nie po tra fił wy tłu ma czyć, dla cze go z
li czą ce go pa rę set osób tłu mu je go wy bra ła ob ca ko bie ta i zwró ci ła się
z za py ta niem, czy on mo że mó wi po ro syj sku. Od po wie dział, że ow -
szem, uczył się kie dyś ro syj skie go, ja ko hob by w Au stra lii, nie wie,
czy po tra fił by mó wić bie gle, ale z pew no ścią ro zu mie. Ko bie ta po -
pro si ła, że by był jej tłu ma czem. Ona jest Ukra in ką i nie zna do brze
an giel skie go. Po ka za ła na pa ku nek, mó wiąc, że mu si to za brać do sa -
mo lo tu, ale oba wia się, że jej nie bę dą chcie li prze pu ścić z tym ba ga -
żem.  Na za py ta nie, co to jest, ko bie ta z pła czem wy ja śni ła, że wie zie
pro chy swo jej mat ki, któ ra zmar ła w Sta nach, ale chcia ła, by ją po -
cho wa no na ukra iń skim cmen ta rzu. 

Piotr opo wia dał nam, że wy ko rzy stał nie tyl ko do sko na łą zna -
jo mość an giel skie go, ale swo ją elo kwen cję oraz wszyst kie umie jęt -
no ści ar gu men ta cji i per swa zji, a ta kże em pa tii – aby prze ko nać
urzęd ni ków na lot ni sku, że urna z pro cha mi zmar łej mat ki nie mu -
si być pod da wa na do dat ko wym, mo gą cym na wet trwać kil ka dni
ba da niom i że ko bie ta mo że tę urnę za brać ze so bą do sa mo lo tu.

Kie dy w War sza wie zbli ża li się do wyj ścia, Ukra in ka po raz
wtó ry od na la zła go w tłu mie, tym ra zem, że by mu po dzię ko wać:
„Niech Pan Bóg pa nu bło go sła wi. Mo że i Pan kie dyś znaj dzie się w
po trze bie...”  

Ty dzień po by tu u ro dzi ny w Pol sce mi nął szyb ko. Po wtór nie
zna lazł się na lot ni sku. Po go da nie tyl ko się nie ustat ko wa ła, ale
by ło na wet go rzej. Po wy lą do wa niu w No wym Jor ku pa sa że ro wie
przez pa rę go dzin nie mo gli opu ścić sa mo lo tu z po wo du śnie ży cy.
W koń cu zna lazł się w tak sów ce. Za pła cił za kurs i  wal cząc z wi -
chu rą oraz śnie ży cą, do tarł do drzwi swo je go miesz ka nia... że by się
prze ko nać, że zgi nął mu pasz port i in ne wa żne do ku men ty. Wy -
biegł z po wro tem na uli cę. Skąd tu wziąć tak sów kę? Na szczę ście
ktoś wła śnie przy je chał. Tak sów karz w pierw szej chwi li nie chciał
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je chać na lot ni sko, ale kie dy się do wie dział, o co cho dzi, po sta no -
wił po móc. 

Wy je cha li na czte ro pa smo wą au to stra dę. Pio tro wi wy da wa ło
się, że da le ko przed ni mi wi dzi sa mo chód po dob ny do tak sów ki,
któ rą przy je chał z lot ni ska. Po pro sił kie row cę, że by przy spie szył.
Kie dy ja dąc z pręd ko ścią po nad 100 km zrów na li się z tam tą tak -
sów ką, po znał, że to ten sam kie row ca. Za czął da wać mu zna ki.
Tam ten nie co zwol nił i otwo rzył okno. Piotr przy po mniał, że je -
chał z nim i po wie dział mu o swo im pro ble mie. Tak sów karz po pa -
trzył – tak, na pod ło dze le ża ły do ku men ty. Zje cha li do naj bli ższe -
go miej sca, gdzie mo żna się by ło za trzy mać. Piotr ode brał zgu bę.
Oby dwaj tak sów ka rze nie mo gli wyjść z po dzi wu – pan ma nad so -
bą Bo że bło go sła wień stwo, zgod nie orze kli.
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czy wybiórczo?
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Cy ta ty

BE NE DYKT XVI Przy ka za nia Bo że po ma ga ją od na leźć praw dzi we ży -
cie, 18. 03. 2007 (frag ment)

W Ewan ge lii (w przy po wie ści o sy nu mar no traw nym) wy stę pu -
ją trzy oso by: oj ciec i dwóch sy nów. A za ty mi oso ba mi kry ją się
dwie znacz nie ró żnią ce się od sie bie wi zje ży cia. Oby dwaj sy no wie
ży ją spo koj nie, są do syć za mo żny mi rol ni ka mi, ma ją więc z cze go
żyć, sprze da ją do brze swo je plo ny, ich ży cie wy da je się do bre.

A jed nak młod sze mu sy no wi to ży cie po wo li za czy na wy da wać
się nud ne, nie za do wa la ją ce; uwa ża, że tak nie mo że wy glą dać ca łe
ży cie – co dzien nie wsta wać, nie wiem, mo że o szó stej, na stęp nie
zgod nie z tra dy cją Izra ela mo dlić się, czy tać Bi blię, po tem iść do
pra cy i na ko niec zno wu się mo dlić. I tak dzień za dniem. My śli so -
bie: ależ nie, ży cie to coś wię cej; mu szę wy brać in ne ży cie, w któ -
rym bę dę na praw dę wol ny i bę dę mógł ro bić, co mi się po do ba; ży -
cie wol ne od tej dys cy pli ny i norm za war tych w przy ka za niach Bo -
żych, w po le ce niach oj ca. Chcę być sam i mieć ca łe ży cie tyl ko dla
sie bie, z ca łym je go pięk nem. A te raz to tyl ko pra ca i pra ca... 

Po sta na wia więc za brać swo ją część ma jąt ku i odejść. Oj ciec jest
czło wie kiem peł nym sza cun ku i wspa nia ło myśl nym – sza nu je wol -
ność sy na. On sam mu si uło żyć so bie ży cie. I – jak mó wi Ewan ge -
lia – syn od je żdża w da le kie stro ny. Praw do po dob nie da le kie w
sen sie geo gra ficz nym, bo pra gnie zmia ny, ale ta kże da le kie du cho -
wo, bo chce żyć zu peł nie ina czej. Te raz my śli o jed nym: być wol -
nym; ro bić, co się chce; oby wać się bez norm te go da le kie go Bo ga;
nie być nie wol ni kiem dys cy pli ny do mo wej; ro bić to, co wy da je się
pięk ne, co się po do ba; ko rzy stać z ca łe go pięk na i peł ni ży cia.

Na po cząt ku – mo żna przy jąć, że trwa ło to kil ka mie się cy –
wszyst ko ukła da się gład ko: wy da je mu się pięk ne, że wresz cie od -
na lazł ży cie, czu je się szczę śli wy. Ale po tem, po wo li, rów nież tu za -
czy na od czu wać znu dze nie, rów nież tu wszyst ko jest za wsze ta kie
sa mo. I na ko niec po zo sta je co raz bar dziej nie po ko ją ca pust ka. Co -
raz żyw sze sta je się po czu cie, że to jesz cze nie ży cie, wię cej, po śród
te go wszyst kie go ży cie co raz bar dziej się od da la. Wszyst ko sta je się
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pu ste: rów nież i te raz jest nie wol ni kiem ro bie nia te go sa me go. W
koń cu wy czer pu ją się pie nią dze i mło dzie niec od kry wa, że ja kość
je go ży cia jest ni ższa od ja ko ści ży cia świń.

Za czy na się wów czas za sta na wiać i za da je so bie py ta nie, czy to
by ła rze czy wi ście dro ga ży cia: wol ność poj mo wa na ja ko ro bie nie
te go, na co mam ocho tę, ży cie tyl ko dla sie bie; czy też mo że by ło by
le piej żyć dla in nych, wno sić wkład w bu do wę świa ta, w roz wój
wspól no ty ludz kiej... I tak za czy na się no wa dro ga, dro ga we -
wnętrz na. Chło piec za sta na wia się i roz wa ża te wszyst kie no we
aspek ty pro ble mu, za czy na do strze gać, że był o wie le bar dziej wol -
ny w do mu, bę dąc współ wła ści cie lem, przy czy nia jąc się do bu do wy
do mu i spo łecz no ści w ko mu nii ze Stwór cą, zna jąc cel swe go ży cia,
od kry wa jąc, ja kie pla ny miał w sto sun ku do nie go Bóg. Na tej we -
wnętrz nej dro dze, w tym pro ce sie doj rze wa nia no wej wi zji ży cia,
młod szy syn wy ru sza, rów nież w sen sie do słow nym, by roz po cząć
na no wo swo je ży cie, po nie waż zro zu miał już, że wy bra ny kie ru nek
był po mył ką. Mó wi: mu szę po now nie wy ru szyć w dro gę z no wym
po my słem; mu szę za cząć jesz cze raz.

I przy cho dzi do do mu oj ca, któ ry nie ogra ni czał je go wol no ści,
by sam zro zu miał głę bo ko, co zna czy żyć i co zna czy nie żyć. Oj ciec
z mi ło ścią bie rze go w ra mio na, wy pra wia mu ucztę, któ ra mo że
być po cząt kiem no we go ży cia. Syn poj mu je, że wła śnie bez pra cy,
po ko ry i co dzien nej dys cy pli ny nie ma praw dzi we go świę ta i praw -
dzi wej wol no ści. Wra ca więc do do mu we wnętrz nie doj rza ły i
oczysz czo ny. Zro zu miał, co zna czy żyć. Z pew no ścią rów nież w
przy szło ści je go ży cie nie bę dzie ła twe, znów przyj dą po ku sy, ale
jest już w peł ni świa do my, że ży cie bez Bo ga szwan ku je: bra ku je te -
go, co istot ne, bra ku je świa tła, bra ku je od po wie dzi na py ta nie: dla -
cze go? bra ku je sen su ludz kie go ist nie nia. Zro zu miał, że Bo ga mo -
że my po znać je dy nie na pod sta wie Je go sło wa. (My chrze ści ja nie
mo że my do dać, że o tym, kim jest Bóg, do wie dzie li śmy się od Je zu -
sa, w któ rym uka za ło się nam rze czy wi ście ob li cze Bo ga). Mło dzie -
niec poj mu je, że przy ka za nia Bo że nie są prze szko dą dla wol no ści i
pięk ne go ży cia, ale wska zu ją dro gę, któ rą na le ży iść, by od na leźć
ży cie. Poj mu je, że rów nież pra ca, dys cy pli na oraz dzia ła nie nie dla
sie bie, ale dla in nych po sze rza ho ry zont ży cia. Wła śnie trud, ja kie -
go wy ma ga pra ca, na da je ży ciu głę bię, bo wte dy od czu wa my za do -
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wo le nie, że przy czy ni li śmy się do roz wo ju te go świa ta, w któ rym
ro śnie wol ność i któ ry sta je się pięk niej szy.

Nie chciał bym te raz mó wić o dru gim sy nu, któ ry po zo stał w
do mu, ale w je go re ak cji, po dyk to wa nej za zdro ścią, wi dzi my, że w
głę bi ser ca on rów nież my ślał, że być mo że by ło by znacz nie le piej
w peł ni ko rzy stać z wol no ści. On rów nież w swo im ser cu mu si „po -
wró cić do do mu” i zro zu mieć na no wo, czym jest ży cie; zro zu mieć,
że mo żna praw dzi wie żyć tyl ko z Bo giem, z Je go sło wem, we wspól -
no cie wła snej ro dzi ny, pra cy, we wspól no cie wiel kiej ro dzi ny Bo -
żej. Nie chcę te raz oma wiać tych szcze gó łów: niech ka żdy z nas na
swój spo sób za sto su je tę Ewan ge lię do sie bie. Sy tu acja ka żde go z
nas jest in na i ka żdy ma swój świat. Do ty czy to jed nak nas wszyst -
kich i ka żdy z nas mo że do trzeć – swo ją we wnętrz ną dro gą – do głę -
bi Ewan ge lii.
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KON WER SA TO RIUM XLVIII
(20 maja 2011)

Czy De ka log sto su ję w ży ciu w ca ło ści, czy wy biór czo?

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii  pw. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go), Adam Pie trzak (wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia Przy -
mie rze Ro dzin), Ire na i Je rzy Grzy bow scy (li de rzy kra jo wi Sto wa -
rzy sze nia Spo tka nia Ma łżeń skie)

Ks. Adam Zel ga 
Bar dzo ser decz nie gra tu lu ję pa ni Rek tor. Szko ła Wy ższa Przy -

mie rza Ro dzin uzy ska ła w te go rocz nym ogól no pol skim ran kin gu
Szkół Wy ższych „Rzecz po spo li tej” i „Per spek tyw” pierw sze miej -
sce w gru pie uczel ni li cen cjac kich. To do wód ka pi tal nej pra cy,
ogrom nie mo zol nej, cier pli wej. Mo żna ją po rów nać do pra cy nad
na szy mi Kon wer sa to ria mi. Pa ni Rek tor sześć lat te mu wpa dła na
ten po mysł, po tra fi ła zgro ma dzić  od po wied nich lu dzi i po bu dzić
w nich ma sę życz li wo ści dla dzie ła. Dzię ki wy sił ko wi wie lu osób
uka zu ją się co ro ku ko lej ne to my ksią żki „Od po wie dzi na trud ne
py ta nia dzi siej sze go świa ta”. 

Dzi siej sze Kon wer sa to rium do ty ka spra wy wol no ści. Jan Pa weł
II „wol ność” uczy nił  jed nym ze sztan da ro wych po jęć pon ty fi ka tu.
Spoj rze nie bi blij ne na to za gad nie nie mo że skła dać się z dwu czę ści:
wol ność w uję ciu Sta re go i No we go Te sta men cie oraz ró żni ce mię dzy
ni mi. De ka log skła da się z na ka zów i za ka zów ze słowem „nie”.  Oby
na sze spo tka nie po mo gło od kryć rze czy wi stość, któ ra ukry wa się za
tym ma łym słowem „nie”. De ka log nie sie bar dzo po zy tyw ne prze sła -
nie, wzy wa ją ce do ko rzy sta nia z na szej wol no ści w peł ni. Jak to wy -
glą da w prak ty ce – mam na dzie ję, że roz ja śnią za pro sze ni go ście. 

Adam Pie trzak 
Dzi siej szy te mat jest bar dzo trud ny, trud ny dla na szych su -

mień, na wet dla wy ja śnie nia te go, o czym chce my mó wić. Nie jest
to żad na no wość, nie jest to przy pa dłość XXI wie ku, w tym ce lu
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wy star czy spoj rzeć do Pi sma Świę te go. W No wym Te sta men cie
jest ta ki frag ment, w któ rym Pan Je zus tłu ma czy nie ro ze rwal ność
ma łżeń stwa, na co apo sto ło wie od po wia da ją Mu, że jak tak ma się
spra wa z ma łżeń stwem, to le piej się nie że nić.

Ro zu mie nie Bo że go Pra wa i trud no ści w je go prze strze ga niu –
Pra wa ob ja wio ne go nam w Sta rym i po twier dzo ne go, a na wet roz -
sze rzo ne go i wy peł nio ne go w No wym Te sta men cie – jest spra wą
dość trud ną dla na szej na tu ry, skrzy wio nej grze chem pier wo rod -
nym. To py ta nie, któ re jest te ma tem na sze go dzi siej sze go roz wa ża -
nia, jest na pi sa ne w pierw szej oso bie: „czy ja?” Chciał bym być
rzecz ni kiem na szych wspól nych su mień i je śli py ta my się, czy
prze strze ga my jed na ko wo wszyst kich przy ka zań, to chciał bym, że -
by ka żdy z nas za uwa żył, jak re agu je na grze chy cu dze, na grze chy
lu dzi, o któ rych się do wia du je my. W tej wi zji od kry wam in ną re ak -
cje wo bec czło wie ka, któ ry za bił bądź ukradł, a któ ry jest nam
przed sta wia ny z wy raź ną dez apro ba tą lub zgor sze niem, a po -
wszech nie znacz nie słab szym po tę pie niem w sto sun ku do  czło wie -
ka, któ ry ko lej ny raz zdra dza swo ją żo nę czy od niej od cho dzi. W
tym dru gim przy pad ku wy ka zu je my du żo wy ro zu mia ło ści. Ilu stra -
cją te go jest obec nie po wszech ne na ru sza nie szó ste go przy ka za nia
„nie cu dzo łóż” oraz to, że – jak mó wią sta ty sty ki – jest w Pol sce
oko ło 60 ty się cy roz wo dów rocz nie. My ży je my obok, mó wi my „to

Pa ne li ści: ks. Adam Zel ga, Je rzy Grzy bow ski i Adam Pie trzak
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nie na sza spra wa”, wię cej – apro bu je my tych lu dzi to wa rzy sko,
ostra cyzm wo bec tych lu dzi nie ist nie je. Kie dy by łem mło dy, to
by ło tak, że cio cia mó wi ła do Edzia: „z tą pa nią do mnie nie przy -
chodź, to nie jest two ja żo na, a mój dom nie jest do mem scha dzek”.
Dzi siaj zaś czę sto się sły szy, że „ta ko lej na jest du żo ład niej sza od
po przed niej” i  „do brze wy bra łeś”. Jest to swe go ro dza ju przy zwo -
le nie na prze kra cza nie norm wy zna czo nych nam przez Pa na Bo ga.

Chciał bym za cząć od pierw szych przy ka zań De ka lo gu, gdyż są
one trak to wa ne przez nas dość luź no, tak jak by śmy nie mo gli prze -
ciw ko nim zgrze szyć. Przyj rzyj my się więc pierw sze mu przy ka za niu
(„Nie bę dziesz miał bo gów cu dzych przede Mną”). Tak czę sto za -
miast wie rzyć w Bo ga, wie rzy my w to, co nam prze ka zu ją me dia, na
przy kład dzi siaj są peł ne prze po wied ni o koń cu świa ta. Ta ką wia rę
ma my czę sto przy czy ta niu ho ro sko pów, od któ rych wie lu lu dzi za -
czy na lek tu rę ga zet. Tłu ma czą wpraw dzie, że to tyl ko za ba wa, że
oczy wi ście w to nie wie rzą, ale le piej na wszel ki wy pa dek to wie -
dzieć. To jest tak trosz kę jak z czar nym ko tem lub z prze są dem mó -
wią cym o tym, że jak się cze goś za po mni, to trze ba wró cić do do mu
i ko niecz nie usiąść, bo jak nie, to się coś złe go nam przy da rzy. 

Któ ryś z teo lo gów mą drze po wie dział, że w ka żdym czło wie ku
po ziom je go re li gij no ści jest con stans, czy li jest war to ścią sta łą. Im

Adam Pie trzak
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wię cej te go „czar ne go ko ta” w nas, tym mniej jest miej sca dla Chry -
stu sa. Jest ta ki ka nał te le wi zyj ny, w któ rym wy stę pu je wró żka, któ -
ra sta wia kar ty ta ro ta i ma bar dzo du żo py tań te le fo nicz nych i cie -
szy się du żą oglą dal no ścią. Co raz czę ściej spo ty ka my ta kże ogło sze -
nia o wró żkach. Lu dzie, de kla ru ją cy się ja ko ka to li cy, cho dzą do
nich, wie rząc im i pła cąc za to cię żkie pie nią dze, nie zda jąc so bie
spra wy, że jest to prze cież na ru sze nie pierw sze go przy ka za nia.

Mia łem przy ja cie la, oj ca Pla cy da Ga liń skie go, któ ry był opa tem
ty niec kim. On mi kie dyś po wie dział, że jest „zle wem pa ra fial nym”.
Ta ka jest mię dzy in ny mi funk cja ka pła na, że w kon fe sjo na le wy le -
wa się bru dy. On pew nie wie dział by wię cej na te mat, jak ma ło lu -
dzi zda je so bie z spra wę, że na ru sza pod sta wo we przy ka za nie mi ło -
ści Bo ga: „Bę dziesz mi ło wał Pa na Bo ga swe go ca łym swo im ser -
cem, ca łym swo im umy słem, ca łą swo ją mo cą…”, że tam nie ma
miej sca na te go „czar ne go ko ta”, bo ser ce jest wy peł nio ne Bo giem,
mi ło ścią do Nie go. Mi łość do Pa na Bo ga wy ra ża się w pra gnie niu
wy peł nia nia Je go wo li. 

Ma my ogrom ną to le ran cję wo bec pro po no wa ne go nam przez
świat spo so bu na ży cie, w któ rym za mie nia my Bo ga praw dzi we go,
Bo ga mi łu ją ce go i mi ło sier ne go na te wszyst kie prze są dy ró żne go
ro dza ju. Pan Bóg dał nam na kaz prze strze ga nia De ka lo gu nie po
to, by nas drę czyć, nie po to, by nam utrud nić ży cie, lecz że by
wska zać nam dro gę do szczę ścia i świę to ści. Tu taj od wo łam się do
św. Ja ku ba, któ ry tak mó wi w Pi śmie Świę tym: „Choć by ktoś prze -
strze gał ca łe go Pra wa, a prze stą pił tyl ko jed no przy ka za nie, po no si
wi nę za wszyst ko”. To jest tak, jak by śmy szli dro gą wy zna czo ną
przez dro go wska zy i zbo czy li na ku szą cym nas wska za niu, że by
pójść in ną dro gą. Je że li zbo czy my na nią, nie doj dzie my do ce lu,
któ ry so bie po cząt ko wo ob ra li śmy. Je że li „zej dzie my” na któ rym -
kol wiek z przy ka zań, to na koń cu tej dro gi, na któ rą zbo czy li śmy,
mo że nie być drzwi z na pi sem „nie bo”. W tym za kre sie Pan Bóg
dał nam wol ność. Mo że my wy brać tę lub in ną dro gę. 

Z tą wol no ścią szcze gól nie du żo kło po tów ma mło dzież. Roz -
ma wiam z nią na fo rum „Po roz ma wiaj my o wie rze” na Opo ce i tam
czę sto pa da ją ta kie py ta nia: „Dla cze go Bóg mi ło sier ny, wszech mo -
gą cy, któ ry wszyst ko wie, na wet to, że zgrze szę, po zwa la mi na to,
dla cze go nie zro bił tak, że bym nie mu siał grze szyć al bo nie mógł
zgrze szyć?” Bo Pan Bóg nie chce mieć w nie bie cy bor gów, któ rzy
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przy szli tam, bo nie ma ją in ne go wyj ścia,  tak zo sta li za pla no wa ni,
tyl ko chce za lud nić nie bo ludź mi, któ rzy przy cho dzą z mi ło ści do
Nie go, bo wy bra li w spo sób wol ny tę dro gę i mi łość do Bo ga. Ta -
kich lu dzi chce mieć Pan Bóg w nie bie. My ślę, że na Są dzie Osta -
tecz nym Pan Bóg, bro niąc nas przed oska rży cie lem, któ rym jest
sza tan, nie ma jąc już ar gu men tu, za pła cze:  „Umar łem za cie bie na
krzy żu, a twój wol ny wy bór jest ta ki, że nie chcesz być ze mną”. 

Aby być wol nym, trze ba od wa gi. Nie ma wol no ści bez od wa gi.
Ktoś, kto nie jest od wa żny w sy tu acjach, któ re tej od wa gi wy ma ga -
ją, jest w nie wo li u tych, któ rych na ci skom ule ga. Mę stwo, któ re
jest jed nym z da rów Du cha Świę te go, do da je si ły do po ko na nia
trud no ści i wy trwa nia w do brem. 

Dru gie przy ka za nie mó wi o tym, że by nie uży wać imie nia Pa na
Bo ga nada rem no („Nie bę dziesz brał imie nia Pa na Bo ga twe go
nada rem no”). Ma my ta kie za cho wa nia, przy zwy cza je nia, że cza sem
nam się wy ry wa „o mój Bo że”, „o Je zu” itp. Nie po win no się tak
mó wić z sza cun ku do imie nia Bo że go. Jed nak znacz nie po wa żniej -
sze na ru sze nie dru gie go przy ka za nia, któ re jest czę sto przez nas
nie zau wa ża ne, jest wte dy, kie dy mąż zo sta wia żo nę lub żo na mę ża.
Prze cież w cza sie ślu bu wy po wia da li sło wa: „Ślu bu je ci mi łość,
wier ność i uczci wość ma łżeń ską oraz, że cię nie opusz czę aż do
śmier ci. Tak mi do po móż, Pa nie Bo że Wszech mo gą cy, w Trój cy
Je dy ny i wszy scy Świę ci”. Ma ło ko mu przy cho dzi do gło wy, że  ła -
miąc to uro czy ste ślu bo wa nie, użył imie nia Pa na Bo ga nada rem no
i na ru szył dru gie przy ka za nie. 

Czę sto nie zda je my so bie spra wy, że Imię Bo że wy ra ża ne jest
nie tyl ko w sło wach, ale rów nież w zna kach i sym bo lach ró żne go
ro dza ju. W krzy żu naj moc niej. Ile osób, zu peł nie nie dla te go, że
chce bluź nić, tyl ko dla te go, że nie ro zu mie te go sym bo lu, wie sza
so bie na przy kład kol czyk z krzy ży kiem na uchu. To jest na ru sze -
nie dru gie go przy ka za nia, bo jest to uży wa nie imie nia Bo że go
nada rem no, któ re jest za pi sa ne w tym krzy żu. War to, ro biąc ra chu -
nek su mie nia, za sta no wić się, czy wła ści wie i w peł ni ro zu mie my
przy ka za nia De ka lo gu. Pro śmy Du cha Świę te go o dar ro zu mu, dar
ro zu mie nia De ka lo gu. 
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Je rzy Grzy bow ski 
Te mat kon wer sa to rium zo stał po sta wio ny bar dzo oso bi ście,

więc i ja od po wiem oso bi ście i szcze rze: De ka lo gu nie sto su ję w ca -
ło ści, tyl ko wy biór czo, bo jak pi sze św. Pa weł w li ście do Rzy mian
(Rz 7,15-19) „Nie ro zu miem bo wiem te go, co czy nię, bo nie czy nię
te go, co chcę, ale to, cze go nie na wi dzę – to wła śnie czy nię. Je że li
zaś czy nię to, cze go nie chcę, to tym sa mym przy zna ję Pra wu, że
jest do bre. A za tem już nie ja to czy nię, ale miesz ka ją cy we mnie
grzech (...) Nie czy nię bo wiem do bra, któ re go chcę, a czy nię to zło,
któ re go nie chcę”. Dla cze go tak się dzie je? Bo je ste śmy sła bi, bo
był grzech pier wo rod ny – pierw sze nie po słu szeń stwo.

Je rzy Grzy bow ski

W ra mach przy go to wa nia do te go Kon wer sa to rium obej rza łem
w do mu frag men ty cy klu „De ka lo gu” Kie ślow skie go. Sce na riusz
te go cy klu na pierw szy rzut oka luź no wią że się z po szcze gól ny mi
przy ka za nia mi, ale za chę ca do za sta no wie nia się nad ni mi.   Pa -
trząc i na ten film, i na sy tu acje, z któ ry mi się na co dzień spo ty -
kam, wi dzę, że po pro stu nie po tra fi my w wie lu sy tu acjach od nieść
ży cia co dzien ne go do przy ka zań, uwspół cze śnić ich, roz sze rzyć
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kon tek stu. Na uczy li śmy się w szko le, na szkol nej ka te che zie, tych
dzie się ciu zdań i dla te go tak czę sto dzi siaj po wta rza my, że je ste śmy
OK, bo „prze cież ni ko go nie za bi łem, ni cze go nie ukra dłem, ży ję w
wier no ści z wła sną żo ną.” A po tem uspra wie dli wie nie, re la ty wi za -
cja: „dzień świę ty świę cę, wła śnie ro bi my ro dzin ne go gril la” itd.
Ka te che tycz na wer sja De ka lo gu, któ rej się uczy my, jest po zba wio -
na współ cze sne go wąt ku kul tu ro we go, sy tu acyj ne go. Wie le sfor -
mu ło wań De ka lo gu roz wi nię tych okre śle nia mi od no szą cy mi się do
ów cze snych wy da rzeń, bar dzo wa żnych ko men ta rzy, zo sta ło w
wer sji ka te che tycz nej usu nię tych. Słusz nie je usu nię to,  po nie waż
do ty czy ły tam tych sy tu acji, ale rów no cze śnie bra ku je nam bar dzo
te go ko men ta rza w od nie sie niu do dzi siej szych sy tu acji ży cio wych,
cho cia żby na przy kład „Nie krad nij” w kon tek ście praw au tor skich
czy oszustw po dat ko wych. Zau wa żmy zwią zek „Nie mów fał szy we -
go świa dec twa prze ciw bliź nie mu swe mu” z nie jed ną  dys ku sją sej -
mo wą.  Zau wa żmy pró by re la ty wi za cji przy ka za nia „Nie za bi jaj” w
związ ku z abor cją, eu ta na zją czy pro ble mem „in vi tro”. Nie ma my
świa do mo ści, że za bić mo żna sło wem, że mo żna ukraść ko muś je go
do bre imię, że mo żna w cu dzych pu bli ka cjach coś zmie nić i bez po -
wo ła nia się na źró dło wy dru ko wać ja ko swo je. Wszyst ko są to wy -
kro cze nia prze ciw ko De ka lo go wi. Nie ma my też świa do mo ści, że
ist nie ją bo żki w na szym ży ciu, „bo gi cu dze przede Mną”. Mo że to
być sa mo chód, kom pu ter, pie nią dze, ka rie ra, gry ha zar do we, por -
no gra fia i wie le in nych. Wy da je mi się, że Ko ściół za ma ło w nas
bu dzi świa do mość ich ist nie nia w na szym ży ciu. 

De ka log w co raz mniej szym stop niu jest punk tem od nie sie nia
na szych wy bo rów mo ral nych, brak nam wła śnie tej zdol no ści od -
nie sie nia ich do Pa na Bo ga, bo kie ru je my się wła snym „wi dzi mi
się”. Re la ty wi zu je my przy ka za nia – „tak, ale…”. Jest na pi sa ne
„Nie po żą daj żo ny bliź nie go swe go”, ale uspra wie dli wia my się, że
do pie ro te raz prze ży wa my praw dzi wą mi łość, a  wszyst ko to, co by -
ło wcze śniej, to by ły po mył ki, to by ło „nie to”.  Te po mył ki to w
rze czy wi sto ści by ło to, że mąż i żo na, ma ją cy czę sto bar dzo od -
mien ne oso bo wo ści, nie    po tra fią pro wa dzić dia lo gu: nie po tra fią
wy słu chać, zro zu mieć się na wza jem, prze ba czyć so bie. Nie zda je -
my so bie też spra wy, że jed na nie prze my śla na de cy zja, je den błąd,
jed na sła bość, jed no prze kro czo ne przy ka za nie cią gnie za so bą ciąg
czę sto nie od wra cal nych zda rzeń, w któ rych już tyl ko da lej za bi jam
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sło wem, mó wię fał szy we świa dec twa, że by utrzy mać się na po -
wierzch ni i nie uto nąć. Jest to efekt do mi na. Kar mi my się da lej
drob ny mi kłam stwa mi, mó wie niem za ple ca mi i da je my so bą ma -
ni pu lo wać. Wszyst ko dla te go, że nie po tra fi my od nieść na sze go po -
stę po wa nia do De ka lo gu bądź go na gi na my, al bo uda je my, że nie
sły szy my i świa do mie „za po mi na my”. Czę sto zda je nam się, że nie
mó wi my  „fał szy we go świa dec twa prze ciw ni ko mu”, ale po pro stu
„po wta rza my to co ktoś nam o kimś po wie dział”. Nie wi dzi my w
tym nic złe go, wręcz fa scy nu je my się ta ki mi plot ka mi. Tłu ma czy -
my so bie, że to nie jest żad ne wy ko py wa nie ko goś, pod wa ża nie je -
go au to ry te tu, to jest tyl ko wal ka o praw dę. Z cza sem mo że do nas
dojść, że tę praw dę wła śnie nisz czy li śmy. 

W na szej pra cy w Spo tka niach Ma łżeń skich spo ty ka my lu dzi,
któ rzy wła śnie, ni by w tro sce o praw dę, w tro sce o mi łość skom pli -
ko wa li swo je ży cie, od cho dząc od przy ka zań. Ode szli od jed ne go, a
to po cią gnę ło za so bą odej ście od in ne go. Nie za cho wa ne np. „Nie
cu dzo łóż” po cią ga za so bą nie za cho wa nie „Pa mię taj, abyś dzień
świę ty świe cił”.    

De ka log to nie jest zbiór ode rwa nych prze pi sów. To jest sys tem
po wią za nych ze so bą  war to ści, sys tem ca ło ścio wy, spój ny i je że li
nie za cho wu ję jed ne go przy ka za nia, to naj czę ściej po cią ga za so bą
nie za cho wa nie  in nych. 

Jak re agu je my, wi dząc cu dze grze chy, o czym mó wił wcze śniej
Adam Pie trzak? Jak ja na to re agu ję? Pa mię tam o sło wach Pa na Je -
zu sa „Kto z was jest bez grze chu, niech pierw szy rzu ci ka mie -
niem”. Dla te go w sta łej dro dze do mo je go Oj ca sta ram się wsłu chi -
wać w Je go przy ka za nia, sta rać się je ro zu mieć w kon tek ście współ -
cze sne go ży cia i je go za gro żeń. Nie po tę piam oso by, ro zu miem, jak
bar dzo uwi kła ła się w ró żne sy tu acje. Re agu ję wte dy, gdy wi dzę, że
jest jej z tym źle, że szu ka wyj ścia, wy plą ta nia się z ja kiejś mat ni.
Je że li te go wyj ścia jesz cze nie szu ka, to pró żne by ło by mo je po -
ucza nie.   

Adam Pie trzak 
Po wie dzia no tu ogrom nie wa żną rzecz, że nie ro zu mie my przy -

ka zań Bo żych. Je zus Chry stus w Ka za niu na gó rze przy szedł, że by
wy peł nić pi smo. „Wy peł nić” to nie zna czy speł nić, lecz że by coś
co, jesz cze nie by ło peł ne, do peł nić. W Ka za niu na gó rze Je zus

Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:05  Page 292



Chry stus „do peł nia” Pra wo Sta re go Te sta men tu po przez ko men -
tarz, że by przy ka za nia by ły le piej ro zu mia ne. Przy szó stym przy ka -
za niu (Mt 5, 27-28) Chry stus mó wi: „Sły sze li ście, co po wie dzia no:
Nie cu dzo łóż! A Ja wam po wia dam: Ka żdy, kto po żą dli wie pa trzy
na ko bie tę, już się w swo im ser cu do pu ścił z nią cu dzo łó stwa”. 

Wa żne jest, że by zro zu mieć, że przy ka za nia do ty czą ka żde go z
nas, a nie tyl ko nie któ rych. Przy ka za nie szó ste, tak jak i przy ka za -
nie dzie wią te („Nie po żą daj żo ny bliź nie go twe go”) jest czę sto w
po wszech nym od bio rze od no szo ne tyl ko do osób zwią za nych wę -
złem ma łżeń skim. Osób bę dą cych w wol nych związ kach one, w ich
prze ko na niu, nie do ty czą.

Przy ka za nie pią te „Nie za bi jaj” ro zu mie my w spo sób oczy wi -
sty:  „nikt nie wy szedł ode mnie z sie kie rą w ple cach”, „ni ko go nie
za bi łem”, „na wet mu chy nie za bi łem”. A Chry stus mó wi (Mt 5, 21-
22) „Sły sze li ście, że po wie dzia no przod kom: Nie za bi jaj. A Ja wam
po wia dam: ka żdy, kto się gnie wa na swo je go bra ta, pod le ga są do wi.
A kto by mu rzekł: Bez bo żni ku (naj cię ższe oska rże nie u Izra eli -
tów), pod le ga ka rze pie kła ogni ste go”. Przy ka za nie pią te nie do ty -
czy tyl ko mor der stwa, ale też za bi ja nia sło wem, za bie ra nia god no -
ści czło wie ka, za da wa nia tak zwa nej śmier ci cy wil nej. Py ta my „ja -
ka jest Pań ska god ność?”, py ta jąc o na zwi sko. W obo zach kon cen -
tra cyj nych za bie ra no na zwi sko, a da wa no nu mer. Po zba wia no
czło wie ka god no ści. Tej god no ści mo żna po zba wiać w ró żno ra ki
spo sób.  Je ste śmy mi strza mi w po zba wia niu god no ści wła snych
dzie ci, przez nie roz trop ne i nie mą dre ich wy cho wa nie. 

A przy ka za nie czwar te („Czcij oj ca twe go i mat kę two ją”) – czę -
sto lu dzie mło dzi nie wie dzą, jak prze strze gać te go przy ka za nia.
Py ta ją mnie czę sto: „Jak mam czcić swo je go oj ca, któ ry bi je mo ją
mat kę? Jak mam go czcić?” Trze ba tu od ró żnić sło wo sza cu nek od
czci. Sza cu nek jest na szą od po wie dzią na war to ści etycz ne. Oj ciec,
któ ry się upi ja, bi je mat kę,  za cho wu je się nie god nie i nie jest wart
na sze go sza cun ku, ale jest go dzien czci. Cześć jest dzięk czy nie niem
Bo gu za dar ży cia. Bóg dał mi ży cie, po słu gu jąc się tą pa rą ludz ką,
tą mat ką i tym oj cem. Ktoś, kto nie sza nu je ży cia, nie prze strze ga
czwar te go przy ka za nia. 

Kie dyś le ża łem w szpi ta lu z czło wie kiem cho rym na cho ro bę
Bürge ra. Le żał tam już dzie więć mie się cy. Am pu to wa no mu ko lej -
no jed ną no gę, po tem dru gą.  Le żał pe łen po ko ry. Mó wił, że bar dzo
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grze szył w swo im ży ciu, że nie bę dzie nam te go opo wia dał, ale ma
sta le ogrom ne wy rzu ty su mie nia. Był na ogół po god ny. Pła kał tyl -
ko, kie dy wspo mi nał swo ją cór kę. Miesz ka ła opo dal te go szpi ta la,
nie da lej niż 100 me trów. W cią gu dzie wię ciu mie się cy po by tu je go
w szpi ta lu by ła tyl ko raz. Ni gdy nie mia ła dla nie go do bre go sło wa,
mo dli twy, czy też zwy kłej ludz kiej tro ski o swo je go oj ca, nie za le -
żnie od te go, że nie wart był sza cun ku w sen sie etycz nym. Je śli ro -
zu mie my wła ści wie czwar te przy ka za nie, to nie bę dzie my za po mi -
nać w mo dli twie o kimś, kto upa da, kto zna lazł się na sa mym mo -
ral nym dnie czy le ży w rynsz to ku. Pan Je zus umarł rów nież za nie -
go, a Mi ło sier dzie Bo że otwar te jest dla wszyst kich. Przy ka za nie
czwar te jest czę sto wy ko rzy sty wa ne do szan ta żo wa nia uczu cio we go
dzie ci przez ro dzi ców. 

Chciał bym po wie dzieć o zda rze niu, któ re jest sta le we mnie ży -
we i cią gle mnie po ru sza. Pew na ko bie ta, któ ra po uro dze niu dziec -
ka za cho ro wa ła na stward nie nie roz sia ne, wkrót ce mu sia ła prze -
siąść się na wó zek in wa lidz ki, bo cho ro ba po czy ni ła tak ruj nu ją ce
po stę py. Jej dziec ko po szło w tym ro ku do szko ły. Te ścio wa miesz -
ka gdzieś na Ma zu rach i nie ak cep tu je sy no wej, któ ra jeź dzi na

Adam Pie trzak
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wóz ku. Ktoś, kto jeź dzi na wóz ku, nie po wi nien być jej sy no wą, żo -
ną dla jej sy na, „któ ry jest wspa nia ły”. Ona ni gdy nie dzwo ni ani
do sy na, ani do sy no wej. Ni gdy z nią nie roz ma wia. Na wet jak syn
dzwo ni, to ona ni gdy nie py ta, jak się sy no wa czu je.  Kie dyś za -
dzwo nił syn do mat ki, za czął z nią roz ma wiać i za py tał: „Co u Cie -
bie, ma mo?”  „O nie, nie, nie mów my o tym – od po wie dzia ła, – ja
tu się nie li czę. To nie wa żne”. „Ale co ta kie go się sta ło?” „Nie, nie
mów my o tym”. „Ale po wiedz, ma mo”.  „Wie sza łam wczo raj fi ran -
ki i spa dłam ze stoł ka, ale nic się nie sta ło”. Nie mo gąc nic z niej
wy du sić, wsiadł w sa mo chód i po je chał na Ma zu ry. Tam stwier -
dził, że rze czy wi ście mat ce nic się nie sta ło. Czy mu sia ła mu mó -
wić, że spa dła ze stoł ka, aby bu dzić je go nie po kój? 

Mój uko cha ny au tor, obec nie czę sto wy da wa ny, oj ciec  An selm
Grün, be ne dyk tyn, na pi sał w jed nej z ksią żek, że je że li mat ka sa -
mot na pro si cię, że byś przy szła, bo tę sk ni bar dzo za to bą i chcia ła -
by cię wi dzieć, a ty je steś umó wio na na ten dzień i na tę go dzi nę do
te atru ze swo im mę żem, to idź do te atru, bo to jest w tej chwi li wa -
żniej sze. Ona mu si so bie po ra dzić z tą tę sk no tą, do któ rej ma pra -
wo, ale nie mo że cię znie wa lać tym swo im pra gnie niem zo ba cze nia
cie bie. Nie mo żesz być u niej w nie wo li. Ro zu mie nie czwar te go
przy ka za nia po zwa la na wła ści we ro zu mie nie re la cji z ro dzi ca mi.
Uczy wol no ści wo bec swo ich ro dzi ców, któ rych ma my ko chać,
czcić, ni gdy ich nie opu ścić, ale też nie być przez tę mi łość znie wo -
le ni. To bar dzo wa żne. Nie ste ty, ni gdy nie sły sza łem w ho mi liach
wła ści wej in ter pre ta cji. Wie le na to miast ra zy sły sza łem, że ksiądz,
mó wiąc o czwar tym przy ka za niu, za czy nał mó wić o czci, a koń czył
o sza cun ku. Czcić trze ba za wsze, bo nie jest po wie dzia ne „czcij oj -
ca swe go, jak on się do brze pro wa dzi”, tyl ko „czcij oj ca swe go i
mat kę swo ją” bez in nych wa run ków. Ma ło te go, to jest je dy ne
przy ka za nie z obiet ni cą „a bę dzie ci się do brze po wo dzi ło”. 

Je rzy Grzy bow ski 
Od nio sę się do pew nych do świad czeń ze Spo tkań Ma łżeń skich,

któ ry mi od wie lu lat zaj mu je my się z mo ją żo ną, tu obec ną Ire ną.
Pod sta wo we po ję cie, któ re wy ty cza kie ru nek Spo tka niom Ma łżeń -
skim, to dia log. Nie je ste śmy oczy wi ście au to ra mi po ję cia dia lo gu,
ale nada li śmy te mu po ję ciu pew ną bar dzo kon kret ną, do syć spe cy -
ficz ną de fi ni cję. Jest to roz mo wa czy re flek sja, w któ rej sta ram się
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bar dziej słu chać, ani że li mó wić, bar dziej ro zu mieć, niż oce niać,
bar dziej dzie lić so bą, ani że li dys ku to wać, a na de wszyst ko prze ba -
czać. I to ma swo je od nie sie nia w re la cjach ma łżeń skich, w re la -
cjach z in ny mi ludź mi i przede wszyst kim w re la cjach z Pa nem Bo -
giem. Trze ba to od nieść przede wszyst kim do sa me go sie bie, wsłu -
chać się w sie bie i pró bo wać sie bie zro zu mieć. Rów nież do wszyst -
kie go z ota cza ją cej rze czy wi sto ści trze ba pod cho dzić z ta kim na sta -
wie niem. Po dob nie do na uki Ko ścio ła, że by sta rać się nie oce niać,
że  na przy kład De ka log jest nie dzi siej szy, nie re la ty wi zo wać go,
mó wiąc „tak, ale...”, lecz sta rać się zro zu mieć, że w nim jest praw -
da, któ ra przy no si do bro i naj wła ściw sze roz wią za nia. Aby do te go
dojść, mu szę oczy ścić sie bie z wła snych po my słów, swo je go wła -
sne go kom bi no wa nia, ro zu mie nia i do trzeć do te go, co na praw dę
kry je się w da nym przy ka za niu i do ko nać wy bo ru. War to sta rać się
wnik nąć w sie bie i usły szeć tę praw dę, cza sem za ko pa ną gdzieś głę -
bo ko w so bie  na dnie, któ ra jest mi czę sto nie wy god na, trud na,
któ rą chciał bym cza sem po mi nąć. Ale to ona wła śnie jest tym dro -
go wska zem do ży cia szczę śli we go. 

Je rzy Grzy bow ski, obok Adam Pie trzak
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Adam Pie trzak
Św. Ja kub w trze cim roz dzia le swo je go li stu pi sze „Niech zbyt

wie lu z was nie ucho dzi za na uczy cie li, moi bra cia, bo wie cie, iż
tym bar dziej su ro wy cze ka nas sąd”. To do nas! Pa mię taj my, że nie
po win ni śmy po uczać, bo sa mi je ste śmy grzesz ni. W czwar tym roz -
dzia le św. Ja kub pi sze: „Bra cia, nie oczer niaj cie je den dru gie go.
Kto oczer nia bra ta swe go lub są dzi go, uwła cza pra wu i osą dza pra -
wo. Sko ro zaś są dzisz pra wo, je steś nie wy ko naw cą pra wa, lecz sę -
dzią. Je den jest pra wo daw cą, a dru gi sę dzią, w któ re go mo cy jest
zba wiać lub po tę piać. A ki mże Ty je steś, byś są dził bliź nich?”
Ósme przy ka za nie („Nie mów fał szy we go świa dec twa prze ciw bliź -
nie mu twe mu”) na wią zy wa ło do pra wa mo jże szo we go, któ re obo -
wią zy wa ło w ju da izmie, a któ re mó wi ło, że na świa dec twie dwóch
świad ków opie ra się pra wo, do wód prze ciw ko oska rżo ne mu. Pa -
mię ta my wszy scy sąd nad Chry stu sem, kie dy fał szy wi świad ko wie
ze zna wa li i Go oska rża li.

Wy star czy otwo rzyć ra dio, aby do wie dzieć się ró żnych rze czy o
oso bach, o któ rych nie ko niecz nie chce my wie dzieć, a któ re nie ko -
niecz nie są po chleb ne. My ślę so bie tak: „ znów je stem tu taj sę dzią
i, Pa nie Bo że, od puść. Niech mi Pan Bóg te go nie po li czy”.  Ale jak
pa trzę na lu dzi, któ rzy przed chwi lą wy po wia da li bar dzo nie po -
chleb ne, nie spraw dzo ne, a cza sem na wet spraw dzo ne, ale nie po -
chleb ne są dy o bliź nich i za raz idą do Sto łu Pań skie go, to my ślę so -
bie  „Mój Bo że”. Sta ram się nie osą dzać ich, ale mam wra że nie, że
chy ba nie bar dzo zro zu mie li, o co tu taj cho dzi, bo na wet mó wie nie
praw dy ale złej praw dy o dru gim czło wie ku nie jest ko niecz ne.
Nie ko niecz nie ca ły Ur sy nów mu si wie dzieć, że Ko wal ski pi je i bi -
je żo nę. Daj my mu szan se na to, że by się na wró cił. Pan Je zus po -
wie dział (Mt 18,15-17): „Je śli by zaś zgrze szył prze ciw ko to bie brat
twój, idź, a upo mnij go w czte ry oczy. I gdy by cię usłu chał, po zy -
skasz bra ta twe go. Ale je że li cie bie nie usłu cha, we źmij z so bą jesz -
cze jed ne go al bo dwóch, aby na ze zna niu dwóch al bo trzech świad -
ków opie ra ła się wszel ka spra wa. A je że li by ich nie usłu chał, po -
wiedz Ko ścio ło wi. A je że li by i Ko ścio ła nie usłu chał, niech ci bę -
dzie ja ko po ga nin i cel nik”. Mi łość bliź nie go do ma ga się te go, że by
mu po móc, a nie że by roz no sić o nim praw dzi we, ale nie po chleb ne
in for ma cje. My ślę, że w tym wzglę dzie mo że my mieć naj wię cej do
wy rzu ce nia so bie, po nie waż grze chy „dłu gie go ję zy ka” nie zna ją
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za dość uczy nie nia. Świę ty Fi lip Ne ri, zna ko mi ty spo wied nik, ale
też bar dzo dow cip ny ka płan, kie dyś spo wia dał ko bie tę z grze chów
ob mo wy. Po wie dział jej: „Te raz prze rwie my spo wiedź. Pój dziesz
na ry nek, ku pisz ku rę w pió rach i idąc do mnie osku biesz ją, rzu ca -
jąc pió ra za sie bie”. Po ja kimś cza sie ko bie ta wró ci ła do kon fe sjo -
na łu z osku ba ną ku rą. Świę ty Fi lip Ne ri po wie dział jej wte dy: „To
te raz po zbie raj wszyst kie te pió ra, któ re rzu ca łaś za sie bie, idąc do
mnie”, a ona na to: „Ależ oj cze, te go się nie da zro bić!”  – „No wi -
dzisz, z tym wszyst kim, co po wie dzia łaś na bliź nich, też już nic się
nie da zro bić, te go się po pro stu nie da na pra wić” Ob cią ża my swo -
je su mie nie i ła mie my obo wią zek mi ło ści bliź nie go tyl ko dla te go,
że by się oka zać lep szy mi, bo czę sto roz mo wa dwóch pań, któ re ob -
ma wia ją są siad kę, jest prze pla ta na sło wa mi: „Ja, pro szę pa ni, to nie
tak. Mo je dzie ci to są znacz nie zdol niej sze”. Te go ty pu roz mo wy są
tyl ko po to, aby wy ka zać, że mój dom, mój mąż, ja sa ma je stem
znacz nie lep sza od tych Ko wal skich, któ rzy miesz ka ją tuż obok. 

Mój przy ja ciel ks. Bi skup Dem bow ski kie dyś mi po wie dział:
„Ada siu, nie ka żdy mu si ci się po do bać, nie ka żdy mu si bu dzić w
to bie uczu cia za chwy tu. Ta są siad ka, któ ra miesz ka na prze ciw ko,
któ ra za mia ta ci śmie ci pod two ją sło mian kę, nie mu si być przez
cie bie lu bia na, ale spójrz na nią w ta ki spo sób, mó wiąc: „Pa nie Bo -
że, daj mi do strzec w niej do bro”. I to jest naj lep sze le kar stwo na to,
że by śmy mie li życz li wy sto su nek do bliź nie go i że by śmy po wścią -
ga li ję zyk wte dy, kie dy dia beł nam pod su wa myśl, że by po wie dzieć
o nim coś złe go. W ży ciu spo łecz nym grzech ten, lub ta strasz li wa
wa da, sze rzy się w spo sób za stra sza ją cy i od no si ogrom ne suk ce sy.
Bar dzo chęt nie nad sta wia my ucha, że by się do wie dzieć cze goś złe -
go o kimś, praw dzi we go lub nie praw dzi we go, wa żne, że by to by ło
atrak cyj ne. Pi sma ilu stro wa ne, któ rych wie le jest w ka żdym kio -
sku, peł ne są ta kich wy my ślo nych hi sto ry jek ob cią ża ją cych lu dzi.

Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska-Do wgiał ło
Chcia ła bym na wią zać do dwóch wy po wie dzi. Po pierw sze, do

krzy ży ka w uchu.  Wy obraź my so bie czło wie ka, któ ry jest głę bo ko
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wie rzą cy, któ ry chce po ka zać in nym, że krzyż jest dla nie go bar dzo
wa żnym sym bo lem i uwa ża, że je że li bę dzie no sił krzy żyk na pier -
si, to nikt te go nie za uwa ży, więc wcze pia go w ucho.  Oczy wi ście
jest to bar dzo wy jąt ko wa sy tu acja i mo że trud na do wy obra że nia,
ale po dej ście lu dzi jest ró żne i mo że ta kie być.  Jed nak na miej scu
te go czło wie ka mu si my wziąć pod uwa gę rów nież spra wę dru gą.
Czy wcze pia jąc krzy żyk w ucho, nie gor szy my tym ko goś in ne go.
Te go nie wol no nam ro bić. To jest jed na spra wa. Z dru giej stro ny,
gdy wi dzi my w tram wa ju lub au to bu sie u ko goś wspo mnia ny krzy -
żyk w uchu (lub coś in ne go, co nas gor szy), to nie sta raj my się go
na tych miast oce niać, bo nie wie my, ja ka jest je go mo ty wa cja. 

Dru ga spra wa, któ rą chcia łam po ru szyć, to kwe stia mi ło ści
bliź nie go. W ży ciu spo ty ka my lu dzi, któ rzy nas de ner wu ją, nie
wia do mo z ja kich przy czyn. Trud no nam z ni mi roz ma wiać, prze -
by wać, wszyst ko nas w nich iry tu je. I co my, wie rzą cy i prak ty ku ją -
cy ka to li cy ma my z tym fan tem zro bić. Po wiem, jak ja się z tym sta -
ram upo rać. Oczy wi ście jest pod sta wo wa spra wa, że by nie ży wic tej
nie chę ci, nie pod sy cać jej. Nie my śleć o tym, co zro bić, aby on się
ode mnie od cze pił lub na wet o tym, jak mu zro bić ja kąś przy krość.
Je że li znam ta kie go czło wie ka, to sta ram się ro bić mu ró żne do bre
rze czy, za le żne od sy tu acji: po wie dzieć mu coś mi łe go (zu peł nie
świa do mie), uśmiech nąć się, po czę sto wać her ba tą, słu żyć po mo cą
itp. Na gle po ta kich mi łych ge stach wi dzi my, że ten czło wiek wca -
le nie jest ta ki zły, jak nam się po cząt ko wo wy da wał i bę dzie mi ła -
twiej „mi ło wać te go bliź nie go jak sie bie sa me go”.

Bog dan Mo tel ski
Mam pa rę luź nych uwag.
By ło wcze śniej po wie dzia ne, że wy peł nia my wszyst kie dzie sięć

przy ka zań, aby dą żyć do świę to ści. To jest oczy wi ście nasz cel.
Mło dy czło wiek jed nak mó wi – po tem bę dzie świę tość, po tem o nią
za dbam. A te raz chcę być szczę śli wy. Na su wa się py ta nie – czy
speł nia jąc przy ka za nia, mam być nie szczę śli wy? 

Dru ga spra wa jest ta ka – na sza na tu ra i na sza cy wi li za cja skła -
nia ją nas, aby być ra czej we so łym niż ra do snym. Ob śmiać wszyst -
ko, niż głę bo ko prze ży wać. Ży je my i my śli my płyt ko, po łeb kach.
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Bog dan Mo tel ski

W na wią za niu do god no ści czło wie ka – jak idzie my do urzę du,
sły szy my py ta nie: „ja ki jest twój pe sel?” Nikt nie py ta o imię i o
na zwi sko. Ja ja ko oso ba nie je stem in te re su ją cy. Wa żny jest tyl ko
mój pe sel.

Wie le się ko ło nas dzie je, w co zo sta je my wcią ga ni tak mi mo -
cho dem. Na przy kład, zna la złem w in ter ne cie bar dzo cie ka we in -
for ma cje, new sy. Po wsta je py ta nie, czy je że li za po znam się z tre ścią
te go new sa, czy to bę dzie dla mnie wa żne, czy to mnie ja kość ubo -
ga ci? Mo żna się do wie dzieć z pism na uko wych, na przy kład me -
dycz nych, o ja kiś cho ro bach psy chicz nych. To jest cie ka we, ale czy
aku rat ja mu szę to wie dzieć? Le karz po wi nien to wie dzieć, le karz
psy chia tra po wi nien to wie dzieć, ale czy ja to mu szę wie dzieć? Czy
mnie to bu du je?

Zwra cam uwa gę na to, że lu dzie bez za sta no wie nia no szą ja kieś
pier ścion ki, amu le ty i in ne przed mio ty przy no szą ce „szczę ście”.
Wie rzą w te przed mio ty, a rów no cze śnie mie nią się chrze ści ja na mi.
Jak ich za py tać, dzi wią się: w czym pro blem? Pro blem w tym, że
nie my śli my. Ży je my płyt ko, po łeb kach. 
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An drzej Do wgiał ło
Chciał bym do dać, że we dług nie któ rych daw nych i współ cze -

snych au to ry te tów pra wo za war te w De ka lo gu ogra ni cza ludz ką
wol ność i mod ne obec nie pra wa czło wie ka (pra wa ko biet, dziec ka,
mniej szo ści itp.), ale wiem, że ogra ni cze nia te skie ro wa ne są ku
mo je mu po żyt ko wi.

Za cy tu ję bli skie mi frag men ty ksią żecz ki „Dzie się cio ro przy -
ka zań” Ta de usza Ży chie wi cza, au to ra nie gdy siej szej „Pocz ty Oj ca
Ma la chia sza” w „Ty go dni ku Po wszech nym”. Czło wiek re spek tu ją -
cy przy ka za nia jest szczę śliw szy w ży ciu od ta kie go, któ ry uwa ża,
że mu wszyst ko wol no. Do brą ana lo gią jest re spek to wa nie ko dek su
dro go we go. Mo gę na si łę wy prze dzać pod gó rę lub na za krę cie na
cią głej li nii, na wet mo że się to wie lo krot nie udać, ale czy za wsze?
Mo gę lek ce wa żyć za le ce nia le ka rza, pro wa dzić nie zdro wy tryb ży -
cia, nie mą drze się odży wiać i pa lić jak smok, ale jak dłu go? 

Świat był by miej scem o wie le bar dziej do rzecz nym, gdy by
owe dzie sięć Bo żych przy ka zań by ło za cho wa ne. Świat bez
kłamstw, oszustw, kra dzie ży, prze mo cy i wszel kich krzywd, któ re
czło wiek czy ni dru gie mu, z ca łą pew no ścią nie był by prze ciw ny
mo je mu do bru, wol no ści i god no ści. Przy tym je stem na praw dę
isto tą wol ną i za wsze mo gę po wie dzieć „nie” au to ro wi in struk cji
ob słu gi, le ka rzo wi, a na wet sa me mu Bo gu, ale czy do brze na tym
wyj dę? Szko da mi ró żnych zna jo mych osób, któ re na pro po zy cje
de ka lo gu od po wia da ją bun tem, bo sam ni gdy nie czu łem się przy -
gnie cio ny cię ża rem przy ka zań.

Adam Pie trzak
Kie dy przy je chał Oj ciec Świę ty w 1991 ro ku i mó wił o przy ka -

za niach De ka lo gu, je cha łem do Olsz ty na, aby go po słu chać. Wszy -
scy mi mó wi li: „wa riat, je dzie do Olsz ty na sa mo cho dem, bę dzie
szedł 20 km na sta dion”. Wje cha łem do środ ka mia sta, gdzie by ły
pu ste par kin gi. Po my śla łem, kto chce dziś słu chać o De ka lo gu? 

Zbi gniew Wi tec ki
Zga dzam się z tym, co by ło po wie dzia ne, że w po wszech nym

my śle niu nas, chrze ści jan (nie mó wię oczy wi ście o lu dziach nie -
wie rzą cych), to ro zu mie nie De ka lo gu jest nie sły cha nie płyt kie i
po wierz chow ne. Czę sto sły szy się za rzu ty, że De ka log jest nie dzi -
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siej szy i że nie ma nic wspól ne go ze współ cze sny mi re alia mi. Nie
ma prze cież nic w De ka lo gu, czy wol no mi nie pła cić abo na men tu
te le wi zyj ne go, czy na przy kład wol no mi ścią gać nie opła ca ne pli ki,
gry, fil my, mu zy kę? Po wszech ny ar gu ment, któ ry się sły szy – że
prze cież wszy scy tak ro bią, ni cze go nie wy ja śnia, nie roz strzy ga. 

Zbi gniew Wi tec ki

Po dam przy kład, któ ry dał mi wie le do my śle nia i usta wił mo -
je ży cie. By ło to w cza sach PRL, kie dy te le fon był nie do ści głym
ma rze niem. Za ła twia łem wraz z gru pą in nych osób re ko lek cje i
trze ba by ło wy ko nać pa rę te le fo nów, że by za ła twić trans port oraz
usta lić jesz cze ja kieś spra wy z pro wa dzą cy mi. Je dyna mo żli wość
sta no wił te le fon na po czcie. Nie ste ty, tam by ła za wsze ogrom na ko -
lej ka i wy ko na nie dzie się ciu te le fo nów by ło nie re al ne. Jed na z ko -
le ża nek pra co wa ła wte dy w urzę dzie gmi ny, więc ją spy ta łem:
„Słu chaj, ja wpad nę do cie bie, za ła twi my tych pa rę te le fo nów i bę -
dzie my mie li spra wę z gło wy”. A ona na to: „Do brze, ale ja za te te -
le fo ny za pła cę”. Ja się zdzi wi łem: „Jak to?” A ona na to: „Ja za
wszyst kie roz mo wy te le fo nicz ne, je śli nie są słu żbo we, pła cę sa ma.
Mi mo że nikt mnie nie kon tro lu je, zwra cam pie nią dze.”  Mu szę
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przy znać, że by ło to dla mnie ogrom ne za sko cze nie, jak ta mło da
dziew czy na pod cho dzi po wa żnie do przy ka za nia „Nie krad nij”. 

Ksiądz Adam wspo mniał o roz sze rze niu De ka lo gu w No wym
Te sta men cie. Więk szość z nas chrze ści jan uwa ża jed nak, że jest bez
grze chu, bo: „prze cież nie za bi łem, nie krad nę, Imie nia Bo skie go
sta ram się nie uży wać, żo ny nie zdra dzam itd.” Je że li jed nak roz -
sze rzy my Pra wo Bo że o osiem bło go sła wieństw, któ re prze ka zał
nam Chry stus, to wte dy rów nież De ka log za czy na cał kiem ina czej
brzmieć. A jak jesz cze do te go by śmy do ło ży li Paw ło wy hymn o
mi ło ści (1 Kor.13), wsta wia jąc w miej sce sło wa „mi łość” swo je
imię, to do pie ro wte dy Pra wo Bo że ina czej by sma ko wa ło i wy glą -
da ło („Mi łość cier pli wa jest” – je stem cier pli wy; „Mi łość ła ska wa
jest” – je stem ła ska wy i da lej: nie za zdrosz czę, nie dzia łam ob łud -
nie, nie na dy mam się, nie łak nę czci, nie szu kam swe go, nie wpa -
dam w gniew, nie pa mię tam ura zy, nie cie szę się z nie spra wie dli -
wo ści, ale współ we se lę się z praw dy. Przyp. red.). Wte dy też na sze
ży cie by ło by ina czej prze ży wa ne.  

Ja cek Żu rek
Wy po wie dzi pre le gen tów by ły bar dzo sta now cze, pro ste i su ro -

we. My ślę, że nasz sto su nek do dzie się ciu przy ka zań za le ży od cza -
sów, w któ rych ży je my. To jest nie unik nio ne. Sły sze li śmy tu gro -
my na prze są dy, astro lo gię, ja ko sprzecz ne z jed nym lub dwo ma
Bo ży mi przy ka za nia mi. W daw nych cza sach, ta kże wśród bar dzo
po bo żnych lu dzi, w po bo żnych śro do wi skach, na sza wia ra w astro -
lo gię i ho ro sko py nie kłó ci ła się z przy ka za nia mi Bo ży mi. Na przy -
kład na dwo rze Zyg mun ta III Wa zy, któ ry był wład cą bar dzo
chrze ści jań skim, ży li ofi cjal nie ta kże astro lo go wie i wy kła da li ho -
ro sko py. Po pro stu wie rzo no, że gwiaz dy ma ją wpływ na ludz kie
ży cie, stąd to po wie dze nie „uro dzo ny pod do brą lub złą gwiaz dą.”
To się nie kłó ci ło z przy ka za nia mi, uzna wa no to za pew ną rze czy -
wi stość, tak jak dzi siaj uzna je się wpływ księ ży ca, wpływ kli ma tu,
po go dy itd. Tę wia rę w ho ro sko py w grun cie rze czy oba li ło Oświe -
ce nie, któ re mi mo że by ło nie chęt ne i wro gie Ko ścio ło wi, ale po -
przez ró żne go ro dza ju od kry cia na uko we uczy ni ło tę wia rę bez -
przed mio to wą.
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Ja cek Żu rek

Dru gi przy kład. Ja ki był, w ro zu mie niu chy ba wszyst kich
wier nych chrze ści jan –  po czy na jąc od tych bar dzo skrom nych,
nie uczo nych, a koń cząc na ko ro no wa nych gło wach, czy oso bach
du chow nych łącz nie z pa pie ża mi – sto su nek do sa kra men tów, a
szcze gól nie sa kra men tu spo wie dzi? So bór try denc ki w XVI wie ku
po sta no wił, że ka żdy chrze ści ja nin, ka żdy ka to lik po wi nien raz w
ro ku spo wia dać się u swo je go pro bosz cza. Oczy wi ście co naj mniej
raz, a je śli czę ściej, to do brze, acz kol wiek ta czę sta spo wiedź aż do
XIX stu le cia, je śli cho dzi o lu dzi świec kich, by ła tro chę po dej rza -
na w oczach du cho wień stwa. Czę sto mógł się spo wia dać ksiądz,
za kon ni ca, ale nie ko niecz nie świec ki. Po dob nie by ło z lek tu rą Pi -
sma Świę te go.

Na su wa się py ta nie, co za chę ca ło do speł nie nia na ka zu co rocz -
nej spo wie dzi, a wia do mo, że gros lu dzi ży ło na wsi, w ma łych
wspól no tach wiej skich, w pa ra fiach. Czy cho dzi ło o to, że by rze czy -
wi ście pójść się wy spo wia dać do pro bosz cza, czy de cy do wał lęk
przed ostra cy zmem spo łecz nym, a na wet ja ki miś gor szy mi kon se -
kwen cja mi. Je śli ktoś, na przy kład, nie by wał na nie dziel nej Mszy
Świętej, to mo gło dojść do te go, że ta ką oso bę za ku wa no w dy by w
cza sie Mszy przed ko ścio łem, tak że by wszy scy wi dzie li, że ten nie
cho dzi na Mszę i ja ka ka ra mo że ta kie go czło wie ka spo tkać.
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Na sze cza sy, wy da je się, są da le ko bar dziej wy ma ga ją ce pod
wzglę dem mo ral nym i du cho wym. „Po stęp” uła twia nam co dzien -
ne by to wa nie, co dzien ną eg zy sten cję, na sze ży cie spo łecz ne, ale
jed no cze śnie ja koś nam utrud nił, mo żna po wie dzieć, ży cie du cho -
we. Przez zwięk szo ne wy ma ga nia.

To był pe wien przy tyk do tych ostrych są dów, któ re usły sze li śmy,
broń Bo że, nie zna czy to, że by ły one nie słusz ne czy nie praw dzi we.

Ma ło je stem gra mot ny, ale wi dzę pro blem tak. Praw da i bo gac -
two De ka lo gu dla te go bi ją, że, przy je go do słow nej nie zmien no ści
i su ro wej spra wie dli wo ści, mo że za wie rać w so bie i go dzić po glą dy
na wza jem sprzecz ne. Ten pa ra doks chrze ści ja nin poj mie tyl ko (?)
dzię ki przy ka za niu mi ło ści. Prze mi ja po stać te go świa ta, a my wraz
z nią i wraz z na szym ro zu mie niem je go praw oraz isto ty. Bo le sław
Chro bry zdej mo wał gło wy tym, co skła da li obia ty bo gom w świę -
tych ga jach. Czy był bar dziej ro zum ny i po bo żny od Zyg mun ta
Wa zy, sta wia ne go przez pa pie ży i Pio tra Skar gę za wzór mo nar chy
chrze ści jań skie go, któ ry mógł ra dzić się na dwor nych astro lo gów, a
w ka żdym ra zie po pie rał go rą co al che mi ków? A mo że za lat pięć set
na si po tom ko wie bę dą mó wi li z uśmie chem o po ko le niu, któ re
wie rzy ło w si łę spraw czą chro mo so mu iks czy igrek? Ludz kość, za -
pew ne od cza su, gdy skie ro wa ła oczy ku nie bu, wie rzy ła, że dro gą
czło wie ka mo gą kie ro wać gwiaz dy. Prze szli śmy wiek pa ry i elek -
trycz no ści, dzie cięc two ra cjo na li zmu, a na uka dziś – o pa ra dok sie –
od kry wa co raz wię cej nie wzru szo nych (?) praw na tu ry, któ re od -
rzu ca ją opty mizm sprzed lat stu, wska zu jąc na co raz głęb sze de ter -
mi ni zmy rzą dzą ce na szym ży ciem. Czy kłó cą się one nie od wra cal -
nie z praw dzi wą, ży wą wia rą?

Wy obra żam so bie ta ką sy tu ację. Pew nej po bo żnej du szy czar ny
kot za biegł dro gę. Sta ra ła się ona, jak mo gła, te mu za po biec, ale nie
wy szło. Mo dli się zaś tak: „Bo że, wi dzia łeś, że uży łam ro zu mu,
Twe go bez cen ne go da ru, by za po biec złu. Wszy scy wie my wszak,
co zna czy, gdy czar ny kot prze le ci nam przed no sem. Nie uda ło się,
trud no. Nie cof nę się, choć spo tka mnie nie szczę ście, bo Ty pro wa -
dzisz Swo imi dro ga mi czar ne go ko ta i Ty po sta wi łeś go na mej
dro dze. Wi dać, choć to nie po ję te, ta ka jest Two ja świę ta wo la”.

I jesz cze jed no. To masz z Akwi nu zwal czał – słusz nie – po gląd,
ja ko by de mon mógł za płod nić cza row ni cę, gdyż by ło to nie zgod ne
z Bo żym na ucza niem o stwo rze niu czło wie ka i świa ta. Do pusz czał
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jed nak myśl, zgod ną i z dzi siej szym na ucza niem Ko ścio ła, że su -
kub, isto ta nie ma te rial na, mo że do ko ny wać czy nów o cha rak te rze
ma te rial nym. 

Adam Pie trzak
Chcia łem zwró cić uwa gę na to, co jest w Dzie jach Apo stol skich

opi sa ne o Ze sła niu Du cha Świę te go w dzień pięć dzie siąt ni cy. Ży -
dzi, usły szaw szy szum, zbie gli się i sły sze li prze ma wia ją cych Apo -
sto łów, ka żde go w swo im ję zy ku, i py ta li, co to ma zna czyć. Jed ni
mó wi li, że: upi li się mło dym wi nem i wte dy wy stą pił Piotr, któ ry
po wie dział: „Nie mo żli we jest upić się mło dym wi nem, jest prze -
cież do pie ro trze cia go dzi na”. We dług tam te go spo so bu ob li cza nia
cza su by ła 9 ra no. Nie mo żli we by ło, że by ktoś o 9 ra no był pi ja ny.
To był ar gu ment,  któ ry miał prze są dzić, że to, co mó wio no o Apo -
sto łach, jest bez sen su. Czy w dzi siej szych cza sach ten ar gu ment
mógł by  funk cjo no wać? Wi dać w tym znak cza su. Ten nasz ry go -
ryzm mo ral ny nie wszę dzie jest jed na ko wo sto so wa ny i ule ga też
zmia nom w cza sie. Rów no cze śnie jed nak współ cze sny czło wiek i
Ko ściół pro wa dzo ny przez Du cha Świę te go co raz wię cej ro zu mie. 

Je rzy Grzy bow ski
Wró cę do tych astro lo gów, o któ rych mó wił pan Ja cek. Ta kże

za Bo le sła wa Chro bre go by ły jesz cze świę te ga je, ale rów no cze śnie
cho dzi ło się już na Mszę świę tą. Skła da ło się ofia ry bo żkom tak na
wszel ki wy pa dek. Wia ra chrze ści jań ska wzra sta ła na grun cie po -
gań skim. Być mo że dziś – pa trząc ogól nie na spo łe czeń stwo – je ste -
śmy bli żej tej Praw dy niż za cza sów Bo le sła wa Chro bre go i Zyg -
mun ta III Wa zy, choć mie li śmy i w tam tych epo kach Świę tych
Bra ci Mę czen ni ków, dwie Świę te Ja dwi gi, Kró le wi cza Ka zi mie rza
i in ne wiel kie po sta ci, któ re z wró żbiar stwem mia ły nie wie le
wspól ne go. Wia ra w astro lo gię i wró żki kłó ci się z wia rą w Pa na
Bo ga i  przy ka za niem „Nie bę dziesz miał bo gów cu dzych przede
Mną”. Być mo że dzi siej sze cza sy są bar dziej wy ma ga ją ce pod
wzglę dem mo ral nym i du cho wym niż po przed nie epo ki. Oso bi ście
nie trak tu ję te go jed nak ja ko utrud nie nia, ale ja ko swe go ro dza ju
oczysz cza nie wi dze nia Praw dy.  War to też za uwa żyć, że to, co jest
na praw dę war to ścio we, na ogół nie przy cho dzi ła two, kosz tu je tro -
chę wy sił ku i pra cy nad so bą. Nie ste ty, jed nak i w dzi siej szych cza -
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sach wró żbiar stwo i astro lo gia ma ją się nie naj go rzej. Ta kże kwe stia
prak tyk re li gij nych co raz bar dziej prze cho dzi z płasz czy zny oby -
cza jo wej, kul tu ro wej na grunt doj rza łej wia ry.

Ks. Adam Zel ga 
Je że li współ cze sne cza sy są wy ma ga ją ce wo bec du cho wo ści, a

spra wy wia ry zo sta ły bar dziej oczysz czo ne, co mię dzy in ny mi za -
wdzię cza my ja sne mu pro my ko wi Oświe ce nia – bo ma też ono
ciem ny pro myk, to chwa ła Bo gu. To oczysz cza, uła twia wia rę. Sło -
wa pa na Jac ka wy pro wa dzi ły na szą dys ku sje na cie kaw sze to ry.

Mam od sie bie ta ką uwa gę. Do nie daw na w nie któ rych czę -
ściach Pol ski cho dzą cy po ko lę dzie ksiądz spraw dzał kart ki od
świą tecz nej spo wie dzi. Mnie złosz czą te kart ki, ale… W kon fe sjo -
na le mam nie raz ta ką świa do mość, że ktoś ni gdy by nie przy szedł
do spo wie dzi, gdy by nie te kart ki. To są do bre spo wie dzi. Bo jak
już ktoś do sta nie tę kart kę, że by być oj cem chrzest nym, to wa ha się
– iść, nie iść… Jak już w koń cu się zde cy du je, to są to do bre spo wie -
dzi – dzię ki tej kart ce. Ja nie da ję kar tek. Py tam: „Pój dziesz do spo -
wie dzi?” – pa trząc w oczy. Głu pio mi te kart ki da wać. Ale – z dru -
giej stro ny – pe wien ksiądz mó wił na nie „bło go sła wio ne kart ki”.
Tak wy glą da rze czy wi stość, w któ rej je ste śmy za nu rze ni. Nie jest
ta ka jed no znacz na, jak by to wy ni ka z wy po wie dzi mo ra li stów.

Ire na Grzy bow ska
Chcia łam zwró cić uwa gę na pew ne ca ło ścio we uję cie do ty czą ce

De ka lo gu. Dzie sięć przy ka zań po prze dza pre am bu ła, któ ra mó wi
nam o czymś bar dzo wa żnym: „Słu chaj, Izra elu.   Jam jest Pan Bóg
twój, któ ry cię wy wiódł z zie mi Egip skiej, z do mu nie wo li.” Jest to
zda nie,  któ re rzu ca nam świa tło na ca łość tych 10 zdań, przy ka zań
– „Słu chaj, Izra elu” to jest skie ro wa ne do nas, bo my je ste śmy Izra -
elem. Je ste śmy zo bo wią za ni, że by Sta ry Te sta ment od czy ty wać w
świe tle No we go. Do nas jest we zwa nie „Słu chaj.” „Słu chaj Bo ga”
jest we zwa niem naj bar dziej pod sta wo wym i to, co w tej chwi li ro -
bi my, to sta ra my się wsłu chi wać  w to, co Pan Bóg przez te 10 przy -
ka zań do nas mó wi. Mam wra że nie, że w tej chwi li wy ko nu je my to
po le ce nie.  „Słu chaj, Izra elu, jam jest Pan Bóg twój…”, to jest też
we zwa nie do te go, że by śmy zro zu mie li, że Pan Bóg nas wy wiódł z
nie wo li. Przez chrzest wy zwo lił nas z nie wo li grze chu. Jest to wspa -

307

Odpowiedzi VI_Odpowiedzi IV.qxd  2011-10-11  11:05  Page 307



308

nia ła za po wiedź te go, że te wska zów ki, któ re do sta je my w 10 przy -
ka za niach, są mo żli we do wy ko na nia, gdyż Pan Je zus nas zba wił.
Ina czej by ły by nie do wy ko na nia, tak jak świę ty Pa weł mó wił:
„Nie je stem w sta nie te go wy ko nać.” Tyl ko dzię ki po mo cy Je zu sa
bę dzie my mo gli wy ko nać przy ka za nia, sa mi nie po tra fi my, nie da -
my ra dy. Ka żdy z nas te go do świad cza. Jest to mo żli we przez prze -
ba cza nie.

Ire na Grzy bow ska (z mi kro fo nem)

Chcia ła bym po ru szyć jesz cze jed ną spra wę. Cho dzi o oce nę ró -
żnych za cho wań. Te za cho wa nia po ja wia ją się z ró żnych mo ty wów:
czy no sze nie kol czy ka w uchu jest prze ja wem lek ce wa że nia, czy
apo stol stwa – mo gą być ró żne oce ny, ale je że li nie wy pły wa ją z mo -
jej życz li wo ści wo bec dru gie go czło wie ka, to i tak nic nie po mo gą,
ni cze go nie zmie nią, do ni cze go do bre go nie do pro wa dzą. Tyl ko ta
mi łość, któ ra kie ru je oce ną, któ ra kie ru je za cho wa niem, któ ra jest
mo ty wem my śle nia, po stę po wa nia, tyl ko ona mo że do do bre go do -
pro wa dzić. 
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Adam Pie trzak
Chciał bym do dać jesz cze jed ną rzecz do te go tła de ka lo go we go

i na wią zać do wska zań ewan ge licz nych Je zu sa Chry stu sa. W Sta -
rym Te sta men cie by ło po wie dzia ne: „Świę ty mi bądź cie, bo Bóg,
bo Oj ciec wasz jest świę ty”. Je zus Chry stus przy szedł i po wie dział:
„Świę ty mi bądź cie tak, jak Oj ciec wasz jest świę ty”. Za py ta li go:
„Po każ nam Oj ca”, a on po wie dział: „Ka żdy kto Mnie wi dzi, wi dzi
Oj ca.” Wy star czy spoj rzeć na ży cie Je zu sa Chry stu sa, na to, co się z
nim dzia ło od uro dze nia, że by zna leźć dro gę do świę to ści. Trze ba
się tyl ko za pa trzyć, za paść się w kon tem pla cję, że by zo ba czyć praw -
dzi we go Je zu sa Chry stu sa, któ ry nam po ka zu je dro gę ku zba wie -
niu. Trze ba brać przy kład z Je zu sa Chry stu sa, z Je go ży cia, bo On
po to przy szedł. Że by nam dać świa dec two te go, jak żyć, aby wkro -
czyć do świę to ści. 

Je rzy Grzy bow ski
Na za koń cze nie na wią żę do słów św. Paw ła: „Wszyst ko mi wol -

no, ale nie wszyst ko  przy no si ko rzyść.”  Mo że my so bie ży czyć,
aby śmy po tra fi li w tym słu cha niu sie bie mieć ta ką re flek syj ną po -
sta wą we wnętrz ną, któ ra po zwo li nam od naj dy wać w na szym ży ciu
to, co przy no si ko rzyść. Mam ta kie swo je okre śle nie na dzie sięć
przy ka zań, że one są dla nas jak ban da sta dio nu, któ ra chro ni nas
od wy pad nię cia z gry, czy li ze szczę śli we go ży cia. 

Ks. Adam Zel ga
Bar dzo  lu bię na ślu bach ma łżeń skich po wie dzieć ka za nie o

tym, czym się ró żni przy ka za nie mi ło ści w Sta rym i No wym Te sta -
men cie. W Sta rym Te sta men cie brzmi: „Mi łuj my bliź nie go, jak
sie bie sa me go”, a Chry stus mó wi: „Mi łuj my się wza jem nie jak Ja
was umi ło wa łem”. Za chę cam wszyst kich pań stwa do kon tem pla cji
Chry stu sa, ta kże z punk tu wi dze nia słów św. Paw ła: „Wszyst ko
przy no si ko rzyść, je że li jest w Chry stu sie”. 
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Słu cha cze

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Przy ka za nie mi ło ści Bo żej jest po wią za ne z mi ło ścią bliź nie go

(„a bliź nie go swe go, jak sie bie sa me go”). Chry stus mó wi nam (Mt
25, 31-45): „łak ną łem, a na kar mi li ście mnie, pra gną łem, a da li ście
mi pić, go ściem by łem, a przy ję li ście mnie, na gim, a przy odzia li -
ście mnie, cho rym, a na wie dzi li ście mnie, więź niem by łem, a przy -
szli ście do mnie”.

My ślę, że sło wa Chry stu sa nie po ko ją su mie nia ka żde go z nas:
czy do strze gam na szych są sia dów na klat ce scho do wej lub w są -
sied nim do mu i czy po tra fię świad czyć im po moc choć by życz li -
wym sło wem, czy po ży czę pie nią dze ko muś, kto na praw dę ich w
da nym mo men cie po trze bu je, choć mam świa do mość, że mo że ich
ni gdy nie do sta nę z po wro tem, czy od wie dzę ko goś sa mot ne go lub
za pro szę go do do mu, mi mo że jest to dla mnie ucią żli we, czy zmó -
wię dzie sią tek ró żań ca za ko goś, kto mnie o to pro sił? A z trud niej -
szych rze czy: czy przyj mę do ro dzi ny dziec ko, któ re z ja kiś wzglę -
dów po trze bu je na szej po mo cy, czy za opie ku ję się star szą, sa mot ną
oso bą, któ ra miesz ka po są siedz ku, czy udzie lę po mo cy oso bie, któ -
ra jej po trze bu je na tych miast? Sy tu acji ta kich jest ogrom na roz ma -
itość, jak ró żno rod ne są ludz kie ży cia. Ka żdy je zna z wła sne go do -
świad cze nia i wie, co z ni mi zro bił. Czy zro bił wszyst ko co mógł?
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Jo an na Per kow ska, któ ra spi sy wa ła tekst z na gra nia

Na za koń cze nie szó ste go rocz ne go cy klu Kon wer sa to riów ży -
czę szczę śli wych i ra do snych wa ka cji i za pra szam na ko lej ne spo -
tka nie, któ re od bę dzie się w trze cią so bo tę paź dzier ni ka. Dzię ku ję
rów nież ser decz nie wszyst kim tym, któ rzy wraz ze mną two rzą to
wspól ne dzie ło – ko lej ne to my ksią żki „Od po wie dzi na trud ne py -
ta nia dzi siej sze go świa ta”.

Nie wy obra żam so bie, aby bez tej gru py wspa nia łych, ofiar nych
osób, z na szym ko cha nym księ dzem Ada mem na cze le, by ło to mo -
żli we.

Spi sa ła z na gra nia Jo an na Per kow ska
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„Odpowiedzi  na trudne pytania dzisiejszego świata”

Spis treści

Tom pierwszy, 2005/2006 

I            Czy angażować się w politykę – ks. Adam Zelga, Jacek Ci-
chocki

II           Jak pogodzić rolę ojca, matki z karierą zawodową? – 
ks. Adam Zelga, Anna i Łucjan Sokołowscy

III          Czym dla współczesnego człowieka jest modlitwa? – 
ks. Adam Zelga, Magda i Wojtek Wicher, Jacek Grabow-
ski, Maks Pudłowski, Ania Pogłód

IV          Wolontariat – służba potrzebującemu – ks. Adam Zelga, Ja-
nina Fabisiak, Iwona Iwińska, Małgorzata Wielopolska

V           Czym we współczesnym świecie jest jałmużna? – 
ks. Adam Zelga, s. Małgorzata Chmielewska, Janina
Ochojska, ks. Mieczysław Jaworski

VI          Czym jest dla mnie post i wyrzeczenie? – ks. Adam Zelga,
ks. Krzysztof Sielski

VII        Sport w przesłaniu Ojca świętego – ks. Adam Zelga, Ro-
bert Korzeniowski

VIII       Odpowiedzialność – jak ją rozumiem? – ks. Adam Zelga,
Sławomir Ratajski, Ryszard Szaniawski, Jacek Waksmundzki

Tom drugi, 2006/2007 

IX          Prosta droga w chaosie dzisiejszego świata – Adam Piet-
rzak, ks. Józef Maj, Robert Tekieli, Marcin Jędrzejczak

X           Czy małżeństwo katolickie jest przeżytkiem? – ks. Adam
Zelga, Anna i Krzysztof Łoskotowie, Agnieszka i Sławomir
Jaworscy

XI Czy rodzina może obronić ład społeczny? – ks. Adam
Zelga, Jolanta i Tadeusz Epszteinowie, Maria i Jerzy Ber-
lińscy, Krystyna i Grzegorz Styczkowie
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XII Jakie wartości wynieśliśmy z domu rodzinnego? – ks. Adam
Zelga, Paweł P. Piotrowicz, Aleksander Ciepiela, Jerzy Gór-
ski, Zofia Epsztein, Filip Osmański, Łukasz Pilch

XIII Prawda i kłamstwo w naszym życiu – ks. Adam Zelga,
Ewa i Maciej Bednarkiewiczowie, Tomasz Terlikowski,
Marian Wiśniewski

XIV Co dziś dla nas znaczy „dzień święty święcić?” – ks.
Adam Zelga, Irena i Maxymilian Byliccy, Agnieszka i Jan,
Maria Jackowscy, Andrzej Ciepiela

XV W czym wyraża się współczesny patriotyzm? – ks. Adam
Zelga, Anna Radziwiłł, Izabela Dzieduszycka, Tomasz Bo-
recki, Maciej Dąbski

XVI Nasz stosunek do innych ludzi: życzliwy, obojętny, czy
wrogi? – ks. Adam Zelga, Krzysztof Dowgiałło, Grzegorz
Nurkiewicz, Jacek Waksmundzki

Tom trzeci, 2007/2008 

XVII        Czy byliśmy kochani w dzieciństwie i jak to wpływa na
nasze dorosłe życie? – ks. Piotr Hartkiewicz, Krystyna
Dylik, Sabina Zalewska

XVIII       Nagroda czy kara są ważniejsze w wychowaniu? – ks.
Adam Zelga, Róża Piwoni-Cieślińska

XIX          Czy puste nakrycie przy wigilijnym stole jest dla nas wy-
łącznie symbolem? – ks. Zdzisław Wojciechowski, Anna
Grocholska, Maria Górska-Zabielska

XX           Jaki według ciebie powinien być proboszcz 
w twojej parafii? – ks. Adam Zelga, ks. Tadeusz Aleksand-
rowicz, Teresa Kapela, Anna i Łucjan Sokołowscy, Krzysz-
tof Olęcki

XXI          Co dla nas znaczy przykazanie „nie kradnij”? – 
ks. Adam Zelga, ks. Piotr Hartkiewicz, Maria Rotkiel

XXII        Czy potrafimy przyjmować dary z wdzięcznością? – 
ks. Piotr Hartkiewicz, Grzegorz Gruca
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XXIII       Jakie znaczenie ma dla mnie cisza? – ks. Adam Zelga, 
s. Stella Drużdżel, Wojciech Brański, Krystyna Dolebska,
Jerzy Rakowicz, Andrzej Lipski

XXIV       Jaką wartość ma dla mnie dane słowo? – ks. Zdzisław
Wojciechowski, Piotr Bejnarowicz, Jacek Krawczyk,
Franciszek Podlacha, Jacek Waksmundzki

Tom czwarty, 2008/2009 

XXV        Czy jestem świadomym członkiem społeczeństwa oby-
watelskiego? – ks. Adam Zelga, Dorota i Jacek Cichoccy,
Rafał Miastowski, Krzysztof Zanussi

XXVI       Czy starość Panu Bogu się udała? – ks. Adam Zelga,
Wiesław Chrzanowski, Krystyna Długosz-Kuczabowa,
Izabela Dzieduszycka

XXVII      Czy oferta handlowa zabija w nas ducha świętowania (mieć
czy być)? – ks. Adam Zelga, Aleksandra Siewko, Krzysztof
Tyszowiecki, Mikołaj Wróblewski, Marek Łuszczyna

XXVIII    Czy potrafię w pełni zaufać Bogu i ludziom? – ks. Adam
Zelga, ks. Tomasz Bieliński, Maria Berlińska

XXIX      Czy to co robię uważam za swoją misję? – ks. Adam
Zelga, Robert Kościuszko, Grzegorz Polak, ks. Tomasz
Szyszka

XXX        Jak wpływa na mnie posiadanie władzy i/lub sławy? –
ks. Adam Zelga, Marek Kamiński, Rafał Muchacki, Prze-
mysław Babiarz, Dariusz Kowalski

XXXI       Czym mnie wzbogaca sport i turystyka? – ks. Adam
Zelga, Jerzy Engel, Ewa Twarowska, Jarosław Prugar, To-
masz Leżajski, Krzysztof Wojtkowski

XXXII      Moja droga do Pana Boga – ks. Adam Zelga, Monika i
Krzysztof Oczkowscy, Zenon Kosicki, Małgorzata Ba-
licka, Jarosław Babiński
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Tom piąty, 2009/2010 

XXXIII    Czy potrafię dostrzec ludzi słabszych od siebie (starych,
chorych, dzieci…)? – ks. Adam Zelga, Paweł Wdówik,
Krystyna Mrugalska, Rafał Strent, JarosławKalinowski

XXXIV     Co dla mnie znaczy Boży nakaz: Czyńcie sobie Ziemię
poddaną? – ks. Adam Zelga, Andrzej Zalewski, Tomasz
Borecki, Joanna Angiel, Iwona Waksmundzka

XXXV      Kto jest dla mnie autorytetem i dlaczego? – ks. Zdzisław
Wojciechowski, Franciszek Kampka, Małgrzata i Jacek
Grabowscy, Maciej Dąbski,  Anna Ciepiela.

XXXVI     Co dla nas znaczy fragment Modlitwy Pańskiej: Od-
puść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom? – ks. Adam Zelga, Rafał Wieczyński, Se-
bastian Domagała, ks. Włodzimierz Kwieciński, Tadeusz
Pieńkowski

XXXVII   Czy wiara w Boga ma wpływ na moje codzienne życie?
– ks. Adam Zelga, Jakub Papierski, Monika Nagórko,
Leszek Marks

XXXVIII  Czym jest dla mnie i jaka powinna być praca zawodowa,
społeczna, domowa itp.? – ks. Adam Zelga, Maria i Wi-
told Płotczykowie, Tomasz Berent, Andrzej Ciepiela

XXXIX    Czy jestem szczęśliwa/y i czy potrafię dzielić się moim
szczęściem z innymi? – ks. Adam Zelga, Zofia Zielińska,
Ewa Błaszczak, Paweł Szczęsny

XL             Czy liczę się z drugim człowiekiem, czyli miłość bliźniego
w praktyce? – ks. Adam Zelga, Zdzisław Bielecki, Alojzy
Witeska, o. Benedykt Malewski, s. Kazimiera Fleran

Tom szósty, 2010/2011 

XLI           Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną – co to
znaczy w moim życiu? – ks. Adam Zelga, ks. Eugeniusz
Guździoł, Radosław Pazura, Dorota Kaczmarowska
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XLII         Jakie są dla mnie granice kompromisu? – ks. Adam
Zelga, Andrzej Mastalerz, Andrzej Filipiak, Jerzy Kijow-
ski, Krzysztof Haman

XLIII        Co dla mnie znaczy przykazanie >Nie cudzołóż< ? – ks.
Adam Zelga, Sylwester Laskowski, Magda Korzekwa

XLIV        Czy potrafię śmiać się… również z siebie? – ks. Piotr
Hartkiewicz, ks. Bogusław Kowalski, Katarzyna Ła-
niewska

XLV          Jakim powinien być człowiek, którego nazywam swoim
przyjacielem i jakim ja sam jako jego przyjaciel? – 
ks. Adam Zelga, ks. Marek Dziewiecki, Maria i Mateusz
Środoń, Paweł Zając

XLVI         Czy przeżyte cierpienie ubogaciło mnie wewnętrznie?
– ks. Adam Zelga, Magdalena i Piotr Konczewscy,
Krzysztof Ziemiec

XLVII       Czy doceniam otrzymane błogosławieństwo i czy nie ską-
pię go innym? – ks. Adam Zelga, o. Wojciech Jędrzejewski
OP, Jan i Dorota Szubscy, Zenon Kosicki

XLVIII    Czy Dekalog stosuję w życiu w całości, czy wybiórczo? –
ks. Adam Zelga, Adam Pietrzak, Irena i Jerzy Grzybowscy 

Tom siódmy, 2011/2012 

XLIX      Czy Jan Paweł II miał wpływ na moją twórczość? – ks.
Adam Zelga, Małgorzata Ajnenkel, Andrzej Horubała,
Jerzy Derkacz, Krzysztof Osman 

L               Wyznawane wartości i ich realizacja w moim codzien-
nym życiu – ks. Adam Zelga, Justyna Cyran-Wak-
smundzka, Maria Łubowicz, Jarosław Świderski, Paweł
Wilski, Michał Grodzki 

LI             Jakie są moje możliwości zwyciężania zła dobrem? – ks.
Adam Zelga, s. Małgorzata Chmielewska, Elżbieta
Strzałkowska, Elżbieta Wydra
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LII            Czy potrafię kształtować w sobie charakter, silną wolę
i świadczyć o tym innym? – Andrzej Dowgiałło, Jan Wil-
czak, Aleksander Ciepiela 

LIII           Czy i jak strapionych pocieszam? – ks. Adam Zelga, ks. dr
Jan Sikorski, Adam Pietrzak, Maciej Syka 

LIV          Wierność w małżeństwie – jak ją rozumiem? – ks. Piotr
Hartkiewicz; Karol i  Katarzyna Wyszyńscy, Dominika
Figurska i Michał Chorosiński, Anna i Krzysztof  Łosko-
towie 

LV            Czy słucham głosu sumienia? – ks. Włodzimierz Kwie-
ciński, Zofia i Sławomir Ratajscy, Alicja i Peter Węgo-
rzewscy-Whiskerd

LVI            Czego szukam i do czego dążę w życiu? – Teresa 
i Marek Stankiewiczowie, Anna i Maciej Srebro, Konrad
Falkowski

Tom ósmy, 2012/2013 

LVII         Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich na-
leży królestwo niebieskie – ks. Adam Zelga, Maria Płot-
czyk, Wojciech Puzyna, Andrzej Skoczek

LVIII        Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą po-
cieszeni –  ks. dr Henryk Małecki, Adam Pietrzak, Jo-
anna Krupska, Kazimierz Szałata,

LIX          Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą
ziemię –  ks. Adam Zelga, Karolina Pietruk, brat Kazi-
mierz Dmitrzak, Alojzy Witeska, Małgorzata Jabłońska,
ojciec diakon Wojciech Mojecki

LX            Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni – ks. Adam Zelga, Izabela
Szwarocka, Jerzy Wratny, Zdzisław Bielecki

LXI          Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia do-
stąpią – ks. Adam Zelga, brat Mirosław Kruk, Joanna
Trzcionka, siostra Małgorzata Ochęduszko, Anna Niepiekło
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LXII         Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglą-
dać będą – ks. Adam Zelga, Jadwiga Puzynina, s. Kazi-
miera Fleran, Paweł Zuchniewicz

LXIII       Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem
oni będą nazywani synami Bożymi – ks. Adam Zelga,
Andrzej Szpor, ks. dr Paweł Wojtas, Maja Komorowska,
Anna Słomka

LXIV       Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla spra-
wiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebie-
skie – ks. Adam Zelga, Emmanuel Hakizimana, Halina
Bortnowska, Krzysztof Dowgiałło, siostra Rafaela
(Urszula Nałęcz)

Tom dziewiąty, 2013/2014 
(w roku bł. Edmunda Bojanowskiego tematy spotkań zostały po-
święcone jego przesłaniu)

LXV         Czy praca u podstaw ma dziś znaczenie w kształtowaniu
tożsamości narodowej? – ks. Adam Zelga, Kazimierz
Adamaszek, Anna i Piotr Goławscy

LXVI         Czy potrafię rozmawiać z trudną młodzieżą lub z młodzieżą
w tzw. trudnym wieku? – ks. Adam Zelga, s. Jolanta Glapka,
ks. Wacław Pokrzywnicki, Alicja i Krystyn Nawroccy

LXVII      Czy jestem zaangażowanym członkiem Kościoła Kato-
lickiego i jak to realizuję mimo trudności? – ks. Adam
Zelga, Waldemar Bieniak, Tatiana Cariuk, Magda Ko-
rzekwa, Aleksander Ciepiela

LXVIII    Czy rozumiem i doceniam wartość Mszy świętej i jakie
widzę możliwości w dokształcaniu się w tym zakresie?
– ks. Jarosław Piłat, Maria Pieńkowska, Zbigniew Wi-
tecki, Alicja Dyrda, Sebastian Tull, Mirosława Misiejuk,
Joanna Żywot

LXIX        Jakie widzę możliwości wykorzystania wartości religijnych
jako sposobu kształtowania sumień? – Agnieszka Jac-
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kowska, Joanna Jackowska, Maciej Srebro, Andrzej Srebro,
Anna Słomka, Bogna Słomka, Katarzyna Gromelska

LXX        Czego oczekuję od oświaty w zakresie kształtowania
godności człowieka? –  ks. Adam Zelga, Maria Łubo-
wicz, S. Katarzyna Szulc, Alicja Siemak-Tylikowska, Ewa
Jurewicz, ks. Michał Jabłoński, Dariusz Wasik

LXXI Czy doceniam wartość męskiej przyjaźni w wychowaniu
chłopców i jak ją realizuję? – ks. Adam Zelga, Maciej
Górski, Ojciec Tomasz Rojek OP; Adrian Anczarski,
Szymon Fulara 

LXXII Czy doświadczyliśmy cudów we własnym życiu? – ks.
Adam Zelga, Maria Preisner, Stanisława Augustyn;
Krzysztof Żurowski, S. M. Loyola Opiela, S. Jolanta
Glapka

Tom dziesiąty, 2014/2015 

LXXIII       Czy widzę władzę jako służbę? – Elżbieta Mycielska-
Dowgiałło, Maciej Trybulec, Elżbieta Piórkowska,
Jerzy Szyszko, Wojciech Zabłocki, Paweł Zalewski.

LXXIV       Moje powołanie – jak je rozumiem i realizuję? – ks.
Adam Zelga, s. Leonarda Brzozowska, Ewa Cygańska,
Ewa Ślizień-Kuczapska, Lech Królikowski.

LXXV         Czy tradycyjne zwyczaje dnia Wigilijnego, Bożego Na-
rodzenia i Święta  Trzech Króli są dla mnie ważne 
i dlaczego? – Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Magda-
lena i Mateusz Dembińscy, Małgorzata i Jan Żaryn, Jo-
anna Puchalska.

LXXVI       Czy sumienie w zawodzie uważam za zbędny balast
czy czynnik rozwoju? – ks.Adam Zelga, Bogdan Cha-
zan, Michał Otrębski, Witold Kołodziejski.

LXXVII      Jak rozumiem odpowiedzialne rodzicielstwo? – ks.
Tadeusz Bożełko, Marta i Andrzej Witeccy, Joanna 
i Mariusz Dzieciątko, Barbara i Grzegorz Cieślik,
Maria i Lech Łubowicz.
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LXXVIII    Jakie są moje uzależnienia i jak z nimi walczę? – 
ks. Tadeusz Bożełko, Artur Groszek, Jacek Racięcki.

LXXIX       Czy opieka nad chorym człowiekiem jest wzajemnym
obdarowywaniem? – ks. Adam Zelga, s. Teresa To-
czydłowska, Barbara Kowalska.

LXXX        Czy biorę odpowiedzialność za Kościół i jak ją reali-
zuję? – ks. Adam Boniecki, Jacek Waksmundzki, Jo-
anna Święcicka, Marek Cichucki, Grzegorz Polak

Tom jedenasty, 2015/2016 

LXXXI       Jak być w mediach świadkiem wiary? – ks. Adam
Zelga, Przemysław Babiarz, ks. Henryk Drozd, Paweł
Lisicki, Tan Turnau

LXXXII      Wrażliwość na potrzeby bliźnich. Jak realizuję miło-
sierdzie w swoim życiu? – Grzegorz Polak, Magdalena
Korzekwa-Kaliszuk, Zbigniew Kaliszuk, o. Hubert
Matusiewicz, Renata Trzeszczak, Elżbieta Byrtek

LXXXIII    Kim jest dla mnie uchodźca, bliźnim czy zagroże-
niem? – ks. Adam Zelga, o. Mariusz Batuzi, o. Zyg-
munt Kwiatkowski, Shadi i Lady Kassis, Zeinab
Hashmat-Makowska

LXXXIV    Fair play w moim życiu. Czy uczciwość popłaca? – ks.
Adam Zelga, Dorota i Jacek Cichoccy, Jerzy Engel,
Małgorzata Ludwikowska, Grzegorz Polak

LXXXV      Jak rozumiem feminizm? – ks. Adam Zelga, Aneta
Gawkowska, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Zofia Ra-
tajska, Biruta Przewłocka-Pachnik

LXXXVI    Polsko, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Jak to widzę?
– Grzegorz Polak, Iwona Waksmundzka,  Krzysztof
Zanussi, Marek Barański, Tadeusz Wyszomirski

LXXXVII   Czym jest dla mnie praca społeczna i jak ją realizuję?
– ks. Adam Zelga, ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Jacek
Waksmundzki, Maria Środoń, Marta Bejnar-Bejnaro-
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wicz, Adam Wiśniewski, Szymon Fulara, Ignacy De-
mbiński

LXXXVIII  Podziały społeczne – czy mam na nie wpływ? Czy dzia-
łam na rzecz pojednania? – Włodzimierz Wieczorek,
Kazimierz Kloc, Michał Łuczewski, Andrzej Ciepiela

Tom dwunasty, 2016/2017

LXXXIX Sytuacja kobiety-matki, po niekorzystnej diagnozie
prenatalnej. Co dalej? Nasze wybory – Włodzimierz
Wieczorek, Michał Troszyński, Jerzy Rodzeń, Bogdan
Chazan, Maria Pietrzak, Agnieszka Strzoda, Marta
Dzbeńska-Karpińska

XC Niepłodność małżeńska – in vitro – naprotechnologia
– adopcja. Co dalej? Nasze wybory – Włodzimierz
Wieczorek, Ewa Dmoch-Gajzlerska, Zofia Dłutek,
Magdalena Dubaniewicz, Małgorzata Zysińska, Kata-
rzyna Jankowska

XCI Mężczyzna-ojciec po niekorzystnej diagnozie prena-
talnej.  Co dalej? Nasze wybory – Włodzimierz Wie-
czorek, Michał Chorosiński, Jerzy Siwiec, Przemysław
Wrzosek

XCII Odpowiedzialne rodzicielstwo a adopcja – nasze wy-
bory – Ks. Adam Zelga, Włodzimierz Wieczorek, Mo-
nika Redziak, Magdalena Modlibowska, Marcin
Hoszwa

XCIII Etyczny status ludzkiego embrionu – czy to kwestia
naszej decyzji? – Ks. Adam Zelga, Włodzimierz Wie-
czorek, Marek Jurek, Andrzej Kochański, Błażej Kmie-
ciak, Ewa Ślizień-Kuczapska, Michał Troszyński

XCIV Transplantacje narządów – możliwości i granice –
Włodzimierz Wieczorek, Anna Jakubowska-Winecka,
Jarosław Czerwiński, ks. Jan O’Dogherty
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XCV Granice między terapią wytrwałą a uporczywą – moż-
liwości i ograniczenia – Włodzimierz Wieczorek, Bar-
bara Kozakiewicz, ks. dr Roberto Saltini, Krzysztof Fus

XCVI Kryterium śmierci – dylematy medyczne i etyczne – Ks.
Adam Zelga, O. Jacek Maria Norkowski OP, Włodzi-
mierz Wieczorek
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Wydawnictwo
Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

ul. Marii Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa

www.swpr.edu.pl
(48) 22 644-07-97

Wydawnictwo SWPR wydaje zarówno książki, jak i wydawnictwa
ciągłe i seryjne. Pełen spis wydanych pozycji znajduje się na stronie
internetowej. Książki można zamawiać drogą internetową.
Poniżej znajdują się tylko wybrane pozycje.

Z zakresu pamiętników i wspomnień:
– Kucem na Ursynów – Izabela Dzieduszycka (2011)
– Spotkani na drodze – Leszek Starkel (2011)
– Chwile czasu minionego – Andrzej Mycielski (2012 – wydanie

trzecie, rozszerzone)
– Ci, o których powinniśmy pamiętać. Fascynujące życiorysy Polaków

rozsianych po świecie, tom I, II i III – pod red. Elżbiety Myciel-
skiej-Dowgiałło (2010, 2011, 2012)

– 50 lat Wspólnoty Parafialnej Opatrzności Bożej na Rakowcu w War-
szawie, 1962-2012 – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło (2012)

– Chleb stał się granicą – Leon Kowalski (2013)
– Ballada marcowa – Jan Białek, Jan Cichy, Klaudia Dawidko, Mi-

chał Dudek (2013)
– Polscy pianiści – Jan Sierpiński (2014)
– Od Uralu po Brazylię i nie tylko... – Alina M. Lenczewska (2014)
– Kocham twą urodę złą, najdroższe miasto na świecie. Wspomnienia

z getta łódzkiego – Salomea Kape (2014)
– Na drogach czasu i przestrzeni. Saga rodziny kresowej XIX-XXI wiek,

wspomnienia nauczycielki – Barbara Majewska-Luft i Maria Bor-
suk-Majewska (2014)
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– Wojenne dzieciństwo. Losy mojej rodziny (maj 1939 – marzec
1945) – Elżbieta Wichrzycka-Lancaster (2014)

– Rozmowa z Umarłymi – Jean Clair. Tłumaczenie Maria Żurawska
(2015) 

– A jednak przeżyłem... Losy pilota dywizjonu 305 Stefana Zygner-
skiego – Krystyna Kenig (2016)

– Przez Chiny – kraj przyjaznych ludzi, śmieci i dymu – Aleksander
Ciepiela (2017)

Z zakresu podręczników i monografii:
– Okolice Zarzecza. Przyroda, człowiek, czas – Piotr Szwarczewski, Ma-

ciej Dąbski, Magdalena Blok (2017) 
– Podstawy meteorologii i klimatologii – Urszula Kossowska-Cezak

(2007) 
– Badania cech tekstualnych osadów czwartorzędowych i wybrane

metody oznaczania ich wieku – pod red. Elżbiety Mycielskiej-
Dowgiałło (2007) 

– Chemia dla przyrodników (wyd. II) – Hanna Rembertowicz (2010)
– Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania

(wyd. II) – Mikołaj Krasnodębski (2009)

Z zakresu wiedzy historycznej:
– Opactwo Czerwińskie w średniowieczu – Marek Stawski (2007)
– Kościół i Państwo w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością

– pod red. Marka Stawskiego (2008)
– Duchowieństwo i laicy – pod red. Andrzeja Wałkówskiego (2010)
– Kościół i społeczeństwo – pod red. Janusza Grabowskiego (2013)
– Ksiądz Bolesław Stefański, żołnierz bezdomny – Jacek Żurek (2014)

Z zakresu publicystyki społecznej i pedagogicznej:
– Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata – pod red. Elż-

biety Mycielskiej-Dowgiałło, tom I – XIII (2006 – 2018)
– Nowy Nauczyciel – Nowa Edukacja – pod red. Magdy Lejzero-

wicz, Teresy Stankiewicz, Mikołaja Krasnodębskiego (2014)

271



– Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu – pod red. An-
drzeja Murzyna i Mikołaja Krasnodębskiego (2014)

– Gender – spojrzenie z różnych perspektyw – pod red. Włodzimierza
Wieczorka (2015)

– Życie i Płodność – praca zbiorowa (2016)
– Baśnie terapeutyczne dla młodzieży i dorosłych – Jadwiga Glińska

(2018)

Z zakresu poezji:
– Kiedy będę do Ciebie szedł – Marek Antoni Wasilewski (2010)
– Na geograficznych ścieżkach życia (eseje geograficzne) – Joanna An-

giel (2012)
– Rozmowy z Panem – Bona (2012)
– Odrobina Pana Boga – Bona (2013)
– Stabat Mater. W cieniu krzyża – Bona (2014)
– Tchnienie Ewangelii – Bona (Bożena Fabiani) (2014)
– Bliżej Boga – Bona (2015)
– Geograficzne wędrówki myślowe – Joanna Angiel (2015)
– Szkicownik A – Krystyna Wojtyna-Drouet (2017)
– Szkicownik B – Krystyna Wojtyna-Drouet (2017)

Z zakresu wydawnictw ciągłych recenzowanych:
– Zeszyty Naukowe SWPR trzech serii: geograficzno-turystycznej,

pedagogicznej i humanistycznej. (Zeszyty naukowe serii geogra-
ficzno-turystycznej i pedagogicznej są na liście czasopism punk-
towanych).
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