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Przed mo wa

Od da jąc do rąk czy tel ni ka pią ty, ju bi le uszo wy tom „Od po wie dzi
na trud ne py ta nia dzi siej sze go świa ta” chcia ła bym po wtó rzyć w przed -
mo wie pod sta wo we in for ma cje opu bli ko wa ne w przed mo wach po -
przed nich to mów. Ta treść bę dzie po da na po ni żej w cu dzy sło wie.

„Po dob nie jak to my po przed nie pią ty tom za wie ra 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.

Po mysł Kon wer sa to riów od sa me go po cząt ku był zwią za ny z na -
ucza niem Oj ca świę te go Ja na Paw ła II, a Je go na uka by ła in spi ra cją dla
szu ka nia od po wie dzi na drę czą ce nas wszyst kich py ta nia. Obec nie
wie le te ma tów, któ re są po ru sza ne na na szych spo tka niach wy szło już
po za za kres bez po śred nie go prze ka zu na uk Oj ca świę te go, czu je my
jed nak sta le Je go opie kę i bło go sła wień stwo nad dzie łem Je mu po świę -
co nym.

Pią ty tom „Od po wie dzi…” opie ra się, po dob nie jak to my po -
przed nie, 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. Na le ży im się wszyst kim ser -
decz na na sza wdzięcz ność. Trud no so bie wy obra zić Kon wer sa to riów
bez zna ko mi tych wpro wa dzeń do po szcze gól nych te ma tów Księ dza
Ada ma Zel gi oraz spraw ne go pro wa dze nia przez nie go spo tkań. Rów -
nież Księ dzu Ada mo wi za wdzię cza my kon takt w wie lu wspa nia ły mi
ludź mi, któ rzy go dzą się uczest ni czyć w na szych Kon wer sa to riach”.

Pro wa dze nie jed ne go z Kon wer sa to rium za wdzię cza my Księ dzu
Zdzi sła wo wi Woj cie chow skie mu, któ ry jest od lat zwią za ny z na szy mi
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spo tka nia mi i za wsze słu ży ra dą i po le ca nam zna ko mi te oso by do pa -
ne lów po szcze gól nych Kon wer sa to riów.

Po wsta nie pią te go to mu „Od po wie dzi…” po dob nie jak to mów
po przed nich, jest wspól nym dzie łem du żej gru py osób, dzia ła ją cych
wy łącz nie spo łecz nie. Nie  ża łu ją one swo je go cza su i umie jęt no ści i
do kła da ją swo je „ce gieł ki”, aby osta tecz ny efekt był mo żli wie naj lep -
szy.  Żmud ną pra cę prze pi sy wa nia tek stu z na gra nia za wdzię cza my w
bie żą cym ro ku ośmiu oso bom: An drze jo wi Skocz ko wi, Bo gu mi ło wi
Chleb ne mu, Bog da no wi Mo tel skie mu, Ewie Mo drzew skiej, Łu ka szo -
wi Bu ja ko wi, Do ro cie Gi riat, Na ta lii Cho le wie i Ewie Smol skiej. Po -
dob nie jak to mów po przed nich osta tecz ną ko rek tę tek stu do ko na ła dr
Ur szu la Kos sow ska -Ce zak, zaś więk szość fo to gra fii za war tych w tek -
ście za wdzię cza my Pa nu Wal de ma ro wi Kom pa le. Okład ka to mu pią -
te go jest we dług pro jek tu Pa na Mar ka An gie la.

Pu bli ka cję pią te go to mu, po dob nie jak i to mów po przed nich, za -
wdzię cza my wspar ciu fi nan so we mu Pa na Jac ka Wak smundz kie go.
Też dzię ki nie mu „Od po wie dzi…” roz cho dzą się sze ro ko w Pol sce, jak
rów nież do cho dzą do lu dzi, któ rych nie stać na za kup ksią żek.

Pro ces po wsta wa nia pią te go to mu „Od po wie dzi…” za da je kłam
ste reo ty po wi Po la ka, o któ rym mó wi się, że nie po tra fi pra co wać wy -
trwa le i w ze spo le. Dzię ku ję wszyst kim bar dzo ser decz nie i je stem
dum na, że z ta kim ze spo łem mam szczę ście współ pra co wać. 

Na stęp ny cykl spo tkań za czy na my w paź dzier ni ku 2010, jak za -
wsze w trze cią so bo tę mie sią ca o godz. 11, w sie dzi bie na szej Uczel ni
(War sza wa, Usy nów, ul. M. Grze go rzew skiej 10). Tek sty wszyst kich
Kon wer sa to riów są na na szej stro nie in ter ne to wej www.swpr.edu.pl
Wszyst kie to my „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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Czy potrafię dostrzec ludzi słabszych od siebie
(starych, chorych, dzieci...)?

Odpowiedzi V:Odpowiedzi IV.qxd  2010-10-11  11:35  Strona 9



Cy ta ty

Wal ter J. Bur ghardt. Lu dzie w po de szłym wie ku (frag ment). 

Ja kie wy ma ga nia sta wia na szej kul tu rze bi blij na spra wie dli wość?
Wy ma ga sza cun ku dla lu dzi star szych i tro ski o nich. Nie dla te go, że
od kry li śmy, iż sta no wią oni wa żną gru pę wy bor czą, ale po nie waż sa mo
by cie jest bło go sła wień stwem. Po nie waż są oni dla nas źró dłem ży cia,
współ twór ca mi z Bo giem. Po nie waż są ży wym świa dec twem Bo żej
obec no ści – je śli tyl ko ma my oczy, by to do strzec. Gorz ka to praw da
i źle świad czy o na szej kul tu rze, je śli star szym lu dziom da je my do zro -
zu mie nia, że są cię ża rem dla go spo dar ki; je śli mę żczyź ni i ko bie ty po -
nie wie ra ją się w do mach spo koj nej sta ro ści, li cząc na to, że ich dzie ci
spę dzą z ni mi jed ną go dzi nę; je śli le kar stwa ra tu ją ce ży cie le żą po za za -
się giem ich fi nan so wych mo żli wo ści; je śli ży cie tra ci dla nich sens, bo
nie ma już ni ko go, ko mu by na nich za le ża ło. Są to wy pa czo ne re la cje.
Jak kol wiek Bóg jest w nich za wsze obec ny, po dej rze wam jed nak, że
– za wy jąt kiem nie któ rych świę tych – „sam Bóg” nie wy star czy, by
utu lić nas w na szych ludz kich tę sk no tach, by za spo ko ić na szą po trze -
bę by cia ko cha nym.

Be ne dykt XVI. Wi zy ta w Po li kli ni ce San Mat teo. 
W cho rych Bóg cze ka na na szą mi łość (frag ment)

Kie dy je stem tu po śród was, przy cho dzi mi na myśl Je zus, któ ry
w cza sie swo je go ziem skie go ży cia za wsze po świę cał szcze gól ną uwa gę
cier pią cym, uzdra wiał ich i da wał im mo żli wość po wro tu do ży cia ro -
dzin ne go i spo łecz ne go, od bu do wa nia wię zi, któ re nad szarp nę ła cho -
ro ba. My ślę ta kże o pierw szej wspól no cie chrze ści jań skiej, w któ rej
– jak czy ta my w tych dniach w Dzie jach Apo stol skich – licz ne uzdro -
wie nia i cu da to wa rzy szy ły prze po wia da niu apo sto łów. Ko ściół od za -
wsze, bio rąc wzór ze swo je go Pa na, ota cza spe cjal ną tro ską tych, któ rzy
cier pią, i – jak po wie dział pan pre zes po li kli ni ki – wi dzi w cier pią cym
sa me go Chry stu sa, nie ustan nie spie szy z nie zbęd ną po mo cą cho rym,
ofia ru je fa cho wą po moc i ludz ką mi łość, świa do my, że je go po wo ła -
niem jest uka zy wać tro skli wą mi łość Chry stu sa do cho rych oraz
do tych, któ rzy się ni mi opie ku ją. Z po stę pem tech nicz nym, tech no lo -
gicz nym mu si za wsze iść w pa rze ludz ka mi łość. Szcze gól nie ak tu al nie
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brzmią w tym miej scu sło wa Je zu sa: „Co uczy ni li ście jed ne mu z tych
bra ci mo ich naj mniej szych, Mnie ście uczy ni li” (Mt 25, 40. 45). W ka -
żdej oso bie do tknię tej ja kąś cho ro bą On sam cze ka na na szą mi łość.
Cier pie nie oczy wi ście bu dzi sprze ciw ludz kie go umy słu, praw dą oka -
zu je się jed nak za wsze, że kie dy przyj mu je się je z mi ło ścią i współ czu -
ciem i pa trzy się na nie w świe tle wia ry, sta je się ono cen ną oka zją, by
w ta jem ni czy spo sób zjed no czyć się z Chry stu sem Od ku pi cie lem, Mę -
żem Bo le ści, któ ry na krzy żu wziął na sie bie ból i śmierć czło wie ka.
Po przez ofia rę swe go ży cia od ku pił On ludz kie cier pie nie i uczy nił
z nie go pod sta wo we na rzę dzie zba wie nia. 

Ks. Zbi gniew So bo lew ski. Roz świetl dzie ciom przy szłość (frag ment).

W pierw szą nie dzie lę ad wen tu Ca ri tas w Pol sce roz pocz nie Wi gi -
lij ne Dzie ło Po mo cy Dzie ciom. Te go rocz ne ha sło „Edu ka cja szan są
dzie ci ubo gich” zwra ca uwa gę na pro blem stwo rze nia rów nych szans
dzie ciom z ro dzin naj ubo ższych. Po mi mo to, że edu ka cja jest pra wem
ka żde go dziec ka, ubó stwo sta no wi po wa żną prze szko dę w je go prak -
tycz nej re ali za cji. 

Jak wy ni ka z ra por tu Ko mi sji Eu ro pej skiej 29% dzie ci w Pol sce ży -
je w bie dzie. Ozna cza to, że po nad 650 tys. dzie ci po trze bu je ma te rial -
ne go wspar cia przy za ku pie pod ręcz ni ków szkol nych, odzie ży i obu -
wia spor to we go, otrzy ma nia cie płe go po sił ku w szko le. Są to dzie ci,
któ rych ro dzi ców nie stać na ko re pe ty cje i do dat ko we za ję cia z ję zy -
ków ob cych. Po wa żnym pro ble mem sta je się rów nież od le głość dzie lą -
ca dom od szko ły. Brak środ ków na opła ce nie in ter na tu lub bi le tu
mie sięcz ne go spra wia, że du ża gru pa mło dych lu dzi koń czy edu ka cję
na po zio mie szko ły pod sta wo wej lub gim na zjal nej. 

Jo lan ta Kra snow ska. Po dziel się do mem i mi ło ścią (frag men ty).

W do mu Osłow skich w pod sie dlec kim Wi śnie wie ni by wszyst ko
wy glą da zwy czaj nie. Ko lo ro we ob raz ki na ścia nach, nad ku chen ny mi
szaf ka mi przy kle jo ny roz kład obo wiąz ków, po usta wia ne na pa ra pe cie
ro dzin ne zdję cia.

Tyl ko przed po kój wy glą da ina czej niż w in nych pol skich miesz ka -
niach. Na wy cie racz ce stoi kil ka na ście par dzie cię cych bu tów, a krze -

11
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seł w ja dal ni osiem. Dzien nie u Osłow skich idą trzy chle by i kil ka li -
trów mle ka. Wszyst ko mu si być po dwój ne, bo tu nad ra bia się dzie ciń -
stwo. Mi ło ści rów nież nie mo że za brak nąć. Bo dzie ci do ko cha nia też
jest wię cej niż w prze cięt nej ro dzi nie… 

(…) Pro wa dze nie ro dzi ny za stęp czej nie jest ła twe. Czę sto trze ba
bo ry kać się z urzęd ni ka mi, któ rzy po tra fią tyl ko sta wiać wy gó ro wa ne
wy ma ga nia i nie ro zu mie ją pra cy za stęp czych ro dzi ców, bra kiem pie -
nię dzy, a ta kże zma gać się z bez pod staw ną za zdro ścią oto cze nia, któ re
my śli, że pro wa dze nie pla ców ki to ży ła zło ta, do no sa mi, kon tro la mi. 

Czy gdy by mo gli cof nąć czas, zde cy do wa li by się na za ło że nie ta kiej
ro dzi ny?

– To by ła wo la Bo ga. Nam po zo sta je być tyl ko jej wier nym, wbrew
znie chę ce niom, kło po tom fi nan so wym czy wy cho waw czym. Wia ra
i mi łość czy nią cu da – mó wią Osłow scy.

12
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KON WER SA TO RIUM XXXIII (17.10.2009 r.) 

Czy po tra fię do strzec lu dzi słab szych od sie bie
(sta rych, cho rych, dzie ci...)? 

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii im. bł. Ed mun da
Bo ja now skie go), Kry sty na Mru gal ska (ho no ro wy pre zes Pol skie go
Stow. na rzecz Osób z Upo śle dze niem Umy sło wym oraz wi ce pre -
zes Fo rum Osób Nie peł no spraw nych), Pa weł Wdó wik (kie row nik
Biu ra do spraw Osób Nie peł no spraw nych na Uni wer sy te cie War -
szaw skim i re dak tor Ra dia Jó zef), Ra fał Strent (pro fe sor ASP, gra -
fik), Ja ro sław Ka li now ski (psy cho log kli nicz ny, te ra peu ta, al ko ho -
lik nie pi ją cy od 20 lat). 

Ks. Adam Zel ga
Jest mi szcze gól nie mi ło, że już pią ty rok mo gę pro wa dzić co -

mie sięcz ne Kon wer sa to ria w Szko le Wy ższej Przy mie rza Ro dzin.
Bło go sła wio ny Ed mund Bo ja now ski, któ ry jest pa tro nem mo jej pa -
ra fii, jak rów nież pa tro nem SWPR, po chy lał się czę sto nad ubo gi -
mi, sta ry mi i cho ry mi. Te mat dzi siej szy był by mu bar dzo bli ski.

Za pro si li śmy dzi siaj oso by, któ re na sku tek do świad czeń swo je -
go ży cia po tra fią do strzec lu dzi słab szych od sie bie, jak i ta kich, któ -
rzy mo gą ucho dzić za słab szych. My ślę, że po dzie lą się z na mi swo -
imi do świad cze nia mi. 

Wi tam ser decz nie pa na Ra fa ła Stren ta, któ ry jest mo im pa ra fia -
ni nem, pro fe so rem Aka de mii Sztuk Pięk nych i wy bit nym gra fi -
kiem. Miał być ra zem z żo ną, któ ra nie ste ty za cho ro wa ła. Pa na Ra -
fa ła pro si łem, aby po wie dział hi sto rię, któ rą znam, a któ ra mnie
ogrom nie wzru sza i uka zu je pięk no czło wie ka. Pan pro fe sor wraz
z żo ną w swo im do mu opie ko wa li się pra cow ni cą uczel ni, ob cą ko -
bie tą, któ ra umie ra ła na ra ka.

Wi tam ser decz nie pa na Ja ro sła wa Ka li now skie go, któ ry jest
psy cho lo giem kli nicz nym i w swo im bo ga tym ży ciu prze szedł nie -
ja ko dwie fa zy, pierw szą – scho dze nia i dru gą wciąż trwa ją cą
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– wcho dze nia. Pan jest nie pi ją cym od dwu dzie stu lat al ko ho li kiem
i zaj mu je się po mo cą oso bom uza le żnio nym.

Wresz cie wi tam ser decz nie i szcze gól nie cie pło pa na Paw ła
Wdó wi ka, nie wi do me go, któ ry przy był do nas z dwo ma syn ka mi
i psem. Gdy by wziął Pan ze so bą jesz cze trze cie go swo je go syn ka,
to bym po wie dział, że ma my czte rech pan cer nych i psa. Pan Pa weł
jest kie row ni kiem Biu ra ds. Osób Nie peł no spraw nych na Uni wer -
sy te cie War szaw skim i re dak to rem Ra dia Jó zef, któ re jest mi
ogrom nie bli skie.

Jesz cze nie ma wśród nas pa ni Kry sty ny Mru gal skiej, któ ra
za chwi lę do nas do trze. 

Ra fał Strent
Czu ję się za że no wa ny, bo to, co się nam przy da rzy ło, ks. Adam

ob ser wo wał na bie żą co. Umie ra ją ca oso ba czę sto przyj mo wa ła wi -
zy ty ks. Ada ma, więc w ostat nim okre sie jej ży cia po zna li śmy się
wszy scy bar dzo do brze. Ksiądz Adam pew nie wie o tej pa ni znacz -
nie wię cej niż ja, bo był jej spo wied ni kiem. 

Oso ba, któ ra u nas koń czy ła ży cie, by ła se kre tar ką w dzie ka na -
cie. Tak by ła od da na spra wom stu denc kim, że po kąt nie za miesz ki -

Fot. 1. Paneliści: ks. Adam Zelga, Rafał Strent 
i Jarosław Kalinowski
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wa ła w tym dzie ka na cie przez dłu gie la ta.
Mia ła swój dom na Bie la nach, któ ry kom -
plet nie za nie dba ła. By ła oso bą sa mot ną. Jej
je dy na sio stra miesz ka ła w Pa ry żu. Kie dy
wy szło na jaw, że pa ni Jan ka jest bar dzo cię -
żko cho ra i za mie rza ży cie do koń czyć w dzie -
ka na cie, to by li śmy w wiel kim kło po cie. Po -
sta no wi li śmy za brać ją do sie bie, gdzie mo ja
żo na, ma ją ca przy go to wa nie pie lę gniar skie,
mo gła się nią w szcze gól ny spo sób za jąć.

I tak pa ni Jan ka za miesz ka ła u nas. Wo zi -
li śmy ją na che mio te ra pię. Uwa żam, że by ła
to rzecz na tu ral na. Kie dy czło wiek jest w po -
trze bie, to trze ba mu po ma gać – i ty le. Nie
wi dzę w tym nic nad zwy czaj ne go. Mo że to
przez wy cho wa nie, a mo że ta ki mam cha rak -
ter, że za wsze sta ję po stro nie lu dzi prze gra nych. 

Mo ja żo na nie pra co wa ła i mia ła wię cej cza su, aby się cho rą zaj -
mo wać ca łą do bę. W ostat nich ty go dniach jej ży cia mu sia ła jed nak
ko rzy stać z po mo cy są siad ki przy pie lę gna cji oso bi stej. Na ostat ni
ty dzień mu sie li śmy ją od dać do ho spi cjum, bo le ki prze ciw bó lo we,
któ re do sta wa ła w do mu, prze sta ły dzia łać. Nie mia ła już wte dy
przy tom no ści i w ho spi cjum za koń czy ła ży cie. Po wta rzam, że czu -
ję się za że no wa ny, po nie waż nie wi dzę w na szym po stę po wa niu nic
szcze gól ne go.

Przed Bo żym Na ro dze niem w 1981 ro ku, kie dy wła dza lu do -
wa wy ka za ła się ludz kim od ru chem i za wie si ła na ja kiś czas go dzi -
nę mi li cyj ną, cho dzi li śmy na re ko lek cje do o. Jac ka Sa li ja. Po tych
re ko lek cjach o. Sa lij za pro po no wał roz mo wę po za „pro gra mem
obo wiąz ko wym”. By ła wśród nas wiel ce eg zal to wa na ko bie ta, któ -
ra wciąż po wta rza ła, jak ona ko cha Chry stu sa. Oj ciec Sa lij w pew -
nym mo men cie jej prze rwał i po wie dział: „Jak mo że pa ni ko chać
Chry stu sa, prze cież Go pa ni nie zna. Jak mo żna ko chać ko goś, ko -
go się nie zna? Aby ko chać Chry stu sa, trze ba ko chać lu dzi”. Zda -
nie to bar dzo przy pa dło mi do gu stu, by ło zgod ne z mo imi prze ko -
na nia mi i po stę po wa niem, któ re re ali zu ję w spo sób nie mal od ru -
cho wy. I nie jest to spra wa tyl ko wy cho wa nia, ale i wra żli wo ści. Nie
mo żna ko chać Bo ga, nie ko cha jąc lu dzi. 

15

Fot. 2. Rafał Strent

Odpowiedzi V:Odpowiedzi IV.qxd  2010-10-11  11:35  Strona 15



Ja ro sław Ka li now ski
Ksiądz Adam po wie dział już o mnie wszyst ko, co naj wa żniej -

sze. Dwa dzie ścia lat w dół i dwa dzie ścia lat do gó ry. Te raz je stem
wol nym czło wie kiem. Za nim jed nak do szło do mo je go wy zwo le -
nia, to do pro wa dzi łem się do kra wę dzi czło wie czeń stwa. Dzi siaj
wiem, że nikt nie roz po czy na swo ich do świad czeń z al ko ho lem, że -
by cier pieć czy do star czać cier pień in nym lu dziom. Wiem też, że

lu dzie nie po tra fią wy ła pać mo men tu,
kie dy prze kra cza ją bez piecz ne to wa rzy -
skie pi cie i kie dy roz po czy na się na łóg.
Nie je ste śmy w sta nie cze goś ta kie go zo -
ba czyć, choć by z te go po wo du, że na sie -
bie pa trzy my su biek tyw nie. I tak by ło ze
mną.

Do pie ro kie dy tra fi łem na te ra pię
w 1989 ro ku, zo ba czy łem z ogrom nym
zdu mie niem, że od je de na stu lat je stem
uza le żnio ny od al ko ho lu i że nie mia łem
o tym po ję cia. Tłu ma czy łem so bie na ró -
żne spo so by, że prze cież nie mo gę być al -
ko ho li kiem, bo spraw nie za wo do wo
funk cjo nu ję, a w do mu ni cze go nie bra -
ku je, do brze za ra biam i tyl ko od cza su
do cza su się na pi ję. Prze cież nie ma
w tym nic złe go. Prze cież wszy scy lu dzie
tak ro bią. Dzi siaj wiem, że tak nie jest. Są

lu dzie, któ rzy po tra fią pić i są ta cy, któ rzy nie umie ją i nie po win -
ni. Na le żę do tych dru gich.

Przez je de na ście lat, ko rzy sta jąc z ró żnych pre tek stów, się ga -
łem po al ko hol, uspra wie dli wia jąc się w ró żny spo sób i ob wi nia jąc
za to ko go się da ło. Ob wi nia łem ustrój, rząd, go dzi nę mi li cyj ną
i wszyst ko, co mi przy szło na myśl. Pi łem dwa dzie ścia lat i trud no
jest ten czas za mknąć w pa ru mi nu tach opo wia da nia.

Pa mię tam 1989 rok, kie dy czu łem się czło wie kiem prze gra -
nym, nie chcia ło mi się żyć i na cho dzi ły mnie my śli, aby bez bo le -
śnie zejść z te go świa ta, że by wresz cie mo ja ro dzi na mia ła spo kój
i ja nie mu siał bym się mę czyć i cier pieć. Ca ły czas jed nak od zy wa -
ło się we mnie coś, co na zy wa się su mie niem, ta ki ka wa łek mo jej
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Fot. 3. Jarosław Kalinowski
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du cho wo ści. Ono mnie gry zło, nie da wa ło spo ko ju, bo ro bi łem rze -
czy nie uczci we, na któ re nie mia łem wła snej zgo dy. 

W 1989 ro ku tra fi łem do jed ne go z pierw szych miejsc, gdzie na -
praw dę za czę to le czyć uza le żnie nia, a nie stra szyć po ga dan ka mi
czy ser wo wać le ki, od któ rych też mo żna się by ło uza le żnić.
Od tam tej po ry nie pi ję. Nie przy szło to ła two. Dzię ki te ra pii,
uczest nic twu w niej in nych po dob nych do mnie, i te ra peu cie, któ -
ry był nie pi ją cym al ko ho li kiem zro zu mia łem, że to, z czym wal czę
i na co cier pię od iluś tam lat, mo je za cho wa nie i spo sób my śle nia
oraz re ak cje emo cjo nal ne, to wszyst ko jest cho ro ba, któ ra na zy wa
się uza le żnie niem od al ko ho lu. Jest to cho ro ba, któ ra ma swój nu -
mer sta ty stycz ny, jest w re je strze cho rób Świa to wej Or ga ni za cji
Zdro wia i mo żna się na uczyć z tą cho ro bą żyć. Te ra peu ta po wie -
dział mi też rzecz, któ ra sta ła się póź niej bar dzo cen na w mo im ży -
ciu, że wy cho dze nie z cho ro by al ko ho lo wej mo żna wy ko rzy stać ja -
ko si łę na pę do wą do ro bie nia w ży ciu ró żnych war to ścio wych rze -
czy. Tak rze czy wi ście się sta ło. Na praw dę to spra wa oczy wi sta
i pro sta do zo ba cze nia, bo prze cież wcze śniej po świę ca łem pi ciu
ileś tam go dzin, ileś tam ener gii, też ileś pie nię dzy, bo prze cież nikt
za dar mo nie da wał. Wy star czy ło tyl ko część tej ener gii po świę cić
na in ne cie kaw sze rze czy w ży ciu. Cie kaw sze – to mo że nie jest do -
bre okre śle nie, ra czej na rze czy bar dziej du cho we. Pro gram wy cho -
dze nia z uza le żnie nia jest uzdra wia niem ży cia na płasz czyź nie psy -
chicz nej i du cho wej. Wy star czy tyl ko część cza su prze zna czyć
na swój roz wój, tę część, któ rą czło wiek po świę cał na pi cie i na or -
ga ni zo wa nie so bie oka zji. Mam świa do mość, że od dwu dzie stu lat
się roz wi jam, szcze gól nie gdy spoj rzę wstecz na po przed nie dwa -
dzie ścia lat, kie dy by łem za ję ty wy łącz nie so bą, by łem ego istą
i czło wie kiem kon sump cyj nie na sta wio nym do świa ta i wszyst kie -
go, co mnie ota cza ło. Mó wi łem – na le ży mi się. Oczy wi ście mo żna
szu kać źró deł w mo im wy cho wa niu, w ustro ju, w któ rym ży łem.
Jed nak obok mnie ży li lu dzie, któ rzy mie li po dob ne wy cho wa nie,
w tym sa mym ustro ju, a nie by li uza le żnie ni. By łem po dat nym
grun tem. Dziś wiem, że by ła to pre dys po zy cja do uza le żnie nia, bo
tę mo że mieć ka żdy czło wiek bez po wo du.

Gdy w 1989 ro ku skoń czy łem z pi ciem, to czu łem się bar dzo
sa mot ny, po gu bio ny w swo im ży ciu, bę dą cy w kon flik cie ze
wszyst ki mi, a też z sa mym so bą. Sza cun ku do sa me go sie bie pra wie
już nie by ło. Te ra pia i in ni lu dzie, któ rzy uczest ni czy li w te ra pii
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i któ rych spo ty ka łem na spo tka niach AA, po mo gli mi od bu do wy -
wać stra co ny świat. By li wzor ca mi, na uczy cie la mi, od któ rych mo -
żna by ło się uczyć. Tam wła śnie za szcze pio no mi myśl, że mo gę coś
z tym zro bić, że mo gę się zmie nić. Na gle oka za ło się, że je stem
w środ ku zu peł nie in ny, niż mi się wy da wa ło, a mo je daw ne „pi ja -
ne ży cie” by ło przy kła dem ego cen try zmu, ma ni pu lo wa nia ludź mi
i my śle niem o so bie, że je stem pęp kiem świa ta. Tam to ży cie gdzieś
ode szło i zo ba czy łem też, że mo gę coś dać in nym i z te go czer pać
ra dość i sa tys fak cję. Wte dy zo ba czy łem, że mo gę ina czej żyć. 

Po ro ku nie pi cia do sta łem pro po zy cję po ma ga nia: „Czy mógł -
byś po pro wa dzić gru pę tych, któ rzy za czy na ją?” Wy da wa ło mi się
to nie wia ry god ne. Ja, z wy kształ ce nia elek tro nik, nie wi dzia łem
sie bie w tej ro li. Brać – to tak, ale dać coś ko muś – to nie! Ale lu dzie
na ma wia li – „Słu chaj Ja rek, ty mógł byś coś dać in nym, mógł byś
coś im prze ka zać z wła snych do świad czeń” – i usłu cha łem. Po cząt -
ko wo za czą łem pra co wać ja ko wo lon ta riusz w po rad ni od wy ko wej,
a póź niej za pro po no wa no mi tam pra cę na eta cie. Zo ba czy łem, że
jest to coś bar dzo war to ścio we go. Po czu łem ogrom ną sa tys fak cję,
że mo gę ko muś po ka zać dro gę i że on ma szan sę z niej sko rzy stać.
Bar dzo czę sto spo ty ka łem lu dzi, któ rzy utra ci li już wia rę, że mo gą
ina czej żyć, że mo gą prze stać pić. Po ka zy wa łem im dro gę, da wa łem
świa dec two. Pa mię ta łem, ja kie zna cze nie mia ło dla mnie świa dec -
two mo je go te ra peu ty. On mnie „za strze lił” swo im wy zna niem.

Zo ba czy łem, że to, co ro bię, ma dla mnie więk sze zna cze nie
niż pra ca w do tych cza so wym za wo dzie i ro bie nie ka sy. Pra cu jąc
wte dy w po rad ni od wy ko wej, otrzy my wa łem 1/3 po przed niej pen -
sji w Cen trum Ra dia i Te le ko mu ni ka cji. Lu dzie pu ka li się w gło -
wę, co ja ro bię? Mój wy bór był jed nak cał kiem świa do my, wie dzia -
łem, co ro bię. Za czą łem się wte dy uczyć no we go za wo du. Ukoń czy -
łem Stu dium Po mo cy Psy cho lo gicz nej, warsz ta ty Do sko na le nia
Umie jęt no ści Po ma ga nia itp. i osta tecz nie pod ją łem stu dia na psy -
cho lo gii kli nicz nej, do wie dziaw szy się, że ma tam po wstać ka te dra
uza le żnień.

To, że zmie ni łem za wód, że na uczy łem się cze goś no we go, ma
bez po śred nie źró dła w mo jej cho ro bie, tej mo jej ener gii, któ ra kie -
dyś słu ży ła mi do pi cia, a dziś słu ży do mo je go roz wo ju. W tej

18

Odpowiedzi V:Odpowiedzi IV.qxd  2010-10-11  11:35  Strona 18



19

chwi li mam 56 lat i za sta na wiam się, co by jesz cze po stu dio wać?
Bar dzo cią gnie mnie fi lo zo fia.

Chcia łem po wie dzieć jesz cze o jed nej wa żnej rze czy. Dwa dzie -
ścia lat te mu za czą łem się mo dlić. Pierw sza mo ja mo dli twa by ła
bar dzo pro sta, za czerp nię ta z ru chu Ano ni mo wych Al ko ho li ków.
Da wa ła mi uko je nie i za lą żek spo ko ju i rów no wa gi du cho wej. Ta -
ka pro sta mo dli twa: „Bo że, użycz mi po go dy du cha, abym go dził
się z tym, cze go nie mo gę zmie nić; od wa gi, abym zmie niał to, co
mo gę zmie nić i mą dro ści, abym od ró żniał jed no od dru gie go”. 
Naj wię cej kło po tu mia łem z mą dro ścią, ale znaj do wa łem ją w in -
nych lu dziach. Za czą łem py tać, szu kać i otrzy my wa łem od po wie -
dzi.

Ktoś mi kie dyś po wie dział: „Po ko chaj pra cę, to nie bę dziesz
mu siał pra co wać!” Jest to głę bo ka praw da. Mo ja pra ca jest mo ją pa -
sją i jest to dla mnie naj wspa nial sza przy go da. Żo na się już z tym
po go dzi ła, po dob nie moi dwaj do ro śli sy no wie, że mo je ży cie jest
pod po rząd ko wa ne po mo cy lu dziom i jest dla nich zro zu mia łe, je śli
od wo łam ja kieś spo tka nie lub spóź nię się na nie. 

Pa weł Wdó wik
Cie szę się, że jest tu wśród nas pa ni Kry sty na Mru gal ska, któ rej

z ca łą pew no ścią za wdzię czam to, kim je stem i co ro bię oraz mo je
obec ne spoj rze nie na nie peł no spraw ność i oso by nie peł no spraw ne.
Sa ma za pew ne nie po wie, jak wy bit ną jest oso bą, więc sam mu szę
po wie dzieć, że wła śnie pa ni Kry sty na zmie ni ła w prze ogrom ny spo -
sób sy tu ację osób nie peł no spraw nych w Pol sce. 

Chciał bym po wie dzieć o rze czach, któ re dla mnie, ja ko oso by
nie peł no spraw nej, są do syć bo le sne, bo do świad czam ich na co
dzień i ich nie ak cep tu ję. 

Przy je cha łem z mo imi chło pa ka mi, gdyż Jaś miał obie ca ne
przez pa nią Rek tor po ka za nie eks po na tów, któ re go sza le nie in te re -
su ją, zwią za nych z geo gra fią i pod ró ża mi, a Fra nio z ko lei od by wa
pierw szą sa mo dziel ną pod róż bez ma my i dla nie go jest to wy jąt ko -
wy dzień. Dłu go się zbie rał, że by z ta tą gdzieś po je chać, a te raz je -
chał Jaś, więc by ła wy jąt ko wa oka zja. Mó wię o tym, aby po ka zać
nor mal ność czło wie ka, któ ry bę dąc nie peł no spraw nym, nie ży je
jed nak, pa trząc na swo je ży cie przez pry zmat nie peł no spraw no ści. 
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Fot. 4. Krystyna Mrugalska i Paweł Wdówik
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W Pol sce bar dzo czę sto pa trzy się na nie peł no spraw ność przez
pry zmat bra ków, któ re ona ze so bą nie sie. I po tem je ste śmy z sie bie
sza le nie dum ni, że roz wi ja my mo de le do bro czyn no ści, opie kuń czo -
ści, wspar cia itd., itp. To jest coś, co oso bę nie peł no spraw ną, któ ra
chce nor mal nie żyć, strasz nie ogra ni cza i w nie któ rych mo men tach
strasz nie bo li. Pa mię tam ta ką sy tu ację, jak umó wi łem się z ludź mi
z dusz pa ster stwa aka de mic kie go z Wro cła wia, że się spo tka my
w Ma łym Ci chym, w pa ra fii przy ko ście le, któ ry też jest pro wa dzo -
ny przez O. O. Do mi ni ka nów. Je cha łem z War sza wy, oni je cha li
z Wro cła wia. Przy je cha łem do Za ko pa ne go, nie by ło żad ne go au to -
bu su, deszcz lał jak z ce bra, na szczę ście zna lazł się ktoś, kto je chał
w tam tą stro nę i mnie pod rzu cił. Kie dy tam do tar łem, oj ciec do mi -
ni ka nin, któ re go imie nia nie wy mie nię przez grzecz ność, po wie -
dział na mój wi dok: „W pa na sy tu acji to trze ba w do mu sie dzieć,
a nie lu dziom pro blem ro bić. Co ja te raz mam z pa nem zro bić na tej
pa ra fii?” Mó wię, że za raz przy ja dą lu dzie z dusz pa ster stwa. „A co
oni z pa nem zro bią?” 

Jest to kli mat tym bar dziej bo le sny, że nie ste ty w bar dzo istot ny
spo sób roz wi ja ny przez Ko ściół. Je ste śmy tu taj w swo im wła snym
gro nie, dla te go o tych rze czach mó wię do syć otwar cie, ja ko czło -
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Fot. 5.  Paweł Wdówik z synkami Jasiem i Franiem
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wiek, któ ry się moc no iden ty fi ku je z Ko ścio łem ka to lic kim, choć by
przez to, że pra cu ję w daw nym Ra dio Jó zef, a obec nie od dwóch ty -
go dni w Ra dio Plus War sza wa.

Je ste śmy z żo ną od pię ciu lat we wspól no cie Neo ka te chu me nal -
nej i to ja koś okre śla na szą to żsa mość. Chcę jed nak po wie dzieć, że,
to co ro bi Ko ściół ka to lic ki w Pol sce, jest w wie lu mo men tach
krzyw dzą ce dla wie lu osób z ta ką nie spraw no ścią, któ ra nie wy ma -
ga spe cjal nej tro ski i ge stów cza sa mi wręcz upo ka rza ją cych dla osób
nie peł no spraw nych.

Pa mię tam ta ki film w TV z ju bi le uszo wej piel grzym ki w 2000
ro ku. Na zy wał się „Ju bi le uszo wa Piel grzym ka Nie peł no spraw -
nych”. Nie osób, że by by ło ja sne! Naj czę ściej oso ba nie peł no spraw -
na nie jest oso bą, lecz „nie peł no spraw ną”. Wszy scy to po wta rza ją,
bo tak mó wią me dia. Więc ta piel grzym ka osób nie peł no spraw nych
wy glą da ła tak, że do tar to do nie peł no spraw nych we dług wska zó wek
pro bosz czów, po wy cią ga ło się ich z do mów, ze bra ło się wo lon ta riu -
szy i ca łe to wa rzy stwo za ła do wa ło do po cią gu, aby za wieźć do Rzy -
mu. Był to bar dzo do bry wy ci skacz łez, bo wszy scy by li szczę śli wi,
śpie wa li przy akom pa nia men cie wo lon ta riu szy gra ją cych na gi ta -
rach. Jed nym sło wem, by ło su per! 
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Po tem wszy scy po wró ci li do do mów. Nie peł no spraw ni pła ka li,
że te raz zno wu wra ca ją w swo je czte ry ścia ny, a or ga ni za cje ka to lic -
kie by ły z sie bie sza le nie dum ne. Trud no mi by ło zro zu mieć, dla -
cze go nie zro bio no tak, aby tych lu dzi włą czyć do piel grzy mek pa -
ra fial nych, gdzie ka żdy je chał by w swo im śro do wi sku. Da wa ło to
szan sę, że pa ra fia, zna jąc ogra ni cze nia swo je go pa ra fia ni na, od te go
mo men tu mo gła by mu na przy kład or ga ni zo wać udział we Mszy
św. nie dziel nej. 

Ewan ge lia ja sno mó wi, ja ki po wi nien być układ. Pa ra li ty ka
przy nio sło czte rech. Nie wy star czy je den wo lon ta riusz, któ ry jed no -
ra zo wo po mo że oso bie nie peł no spraw nej, za to mu si od po wia dać ja -
kaś spo łecz ność. Ko ściół się od te go w fa tal ny spo sób wy krę ca,
na do da tek bu du jąc w so bie prze ko na nie, ja cy to je ste śmy świet ni.
Pro szę po pa trzeć na ró żne or ga ni za cje po mo co we, któ re po tem w te -
le wi zji ta kiej lub in nej, lub w ga zet ce pa ra fial nej pi szą ja ką to ak cję
zro bi ły. Nie cho dzi o ak cje, ale o to, aby śmy by li nor mal nym spo łe -
czeń stwem, w któ rym ka żdy czło wiek czu je się peł no war to ścio wy.
Przy je cha łem tu taj z mo imi chło pa ka mi, po nie waż ży ję w prze ko -
na niu, że je stem nor mal nym fa ce tem, któ re go stać nie tyl ko na spło -
dze nie trój ki dzie ci, ale jesz cze na ich wy cho wy wa nie. Nie wy ma -
gam od pań stwa, aby za fun do wa ło mi niań kę, któ ra wy cho wa mo je
dzie ci. Do ma gam się na to miast, aby pań stwo, wszyst kie in sty tu cje,
ca ły układ spo łecz ny, w któ rym funk cjo nu je my, zna ło mo je pra wa.

Pro szę zo ba czyć, co się dzie je w edu ka cji, bo to mój ko nik. Ca ły
czas się mó wi, że szko ły nie są przy go to wa ne. Spy tam się, ilu ma cie
na wa szej uczel ni stu den tów nie peł no spraw nych? Tro je, a po win no
być 2-3 pro cent! Ta ki jest roz kład sta ty stycz ny. W gru pie wie ko -
wej 19-24 la ta ma my 2 do 3% osób nie peł no spraw nych. Na Uni wer -
sy te cie War szaw skim, gdy za czy na łem pra cę ja ko Peł no moc nik
Rek to ra ds. Osób Nie peł no spraw nych, na 50 ty się cy stu den tów
mie li śmy 50 stu den tów nie peł no spraw nych. To był je den pro mil!
Po dwu na stu la tach ma my po nad ty siąc (!) stu den tów nie peł no -
spraw nych, czy li 1,5%. Bra ku je nam do od zwier cie dle nia sta ty stycz -
nej śred niej dru gie ty le! Co zro bił Uni wer sy tet War szaw ski? Przede
wszyst kim zde cy do wał, że oso ba nie peł no spraw na jest nor mal nym
oby wa te lem, czy li ma pra wo stu dio wać. Nie py ta my, czy je ste śmy
przy go to wa ni, lecz gdy zda eg za min wstęp ny, to jest przyj mo wa ny.
Po tem Uni wer sy tet wy cią ga pie nią dze z ró żnych źró deł, aby stwo -
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rzyć od po wied nie wa run ki. Je dy ne, co jest wa żne to, że ta oso ba ma
te sa me obo wiąz ki, ale ta kże te sa me pra wa.

Pa trzy my na nie peł no spraw ność ja ko na pew ną in ność. Gdy
czło wiek nie mo że wejść na dru gie pię tro, to nie jest je go pro blem.
Jest to pro blem nasz wspól ny. Nie po le ga on na tym, że tak się nie -
szczę śli wie zda rzy ło, że masz spa ra li żo wa ne no gi, ale tak się nie -
szczę śli wie zda rzy ło, że ten bu dy nek nie ste ty nie ma win dy. Kto
jest za to od po wie dzial ny? Być mo że Pan Bóg, ale z ca łą pew no ścią
też lu dzie. Do pie ro ta ki punkt wi dze nia, gdy za cznie my spo strze -
gać, że nie peł no spraw ność nie sie dzi w czło wie ku, lecz jest pew ną
in te rak cją. Nie jest ubyt kiem, ale in te rak cją, któ ra cza sem da je ne -
ga tyw ne skut ki, wte dy kie dy śro do wi sko nie jest przy sto so wa ne.
Zmia na cza sem do ty czy oso by, cza sem śro do wi ska. Kie dy przy je -
żdża czło wiek na wóz ku do pa ła cu Ka zi mie rzow skie go, czy li sie dzi -
by władz Uni wer sy te tu War szaw skie go, to dzie sięć lat te mu nie był
w sta nie spo tkać się z rek to rem. Rek tor scho dził do nie go na dół.
Część rek to rów my śla ła, że pro blem jest w tym czło wie ku, w je go
nie peł no spraw no ści. Gdy by sie dział w za kła dzie pra cy chro nio nej,
nie miał by te go pro ble mu, że chce wejść na gó rę. Te raz mo że już
wje chać na dru gie pię tro, spo tkać się z tym lub in nym rek to rem
i nie pa mię ta ją obaj, że wcze śniej ba rie rą był wó zek in wa lidz ki. Nie -
peł no spraw ność nie bo li do pó ty, do pó ki nie zde rzy się z ja kąś ba rie -
rą w śro do wi sku. 

Nie je stem zwo len ni kiem tak eks tre mal nych roz wią zań, jak
w Ru mu ni, gdzie 15 paź dzier ni ka w Mię dzy na ro do wy Dzień Osób
Nie wi do mych zor ga ni zo wa no wiel ką de mon stra cję przed Par la -
men tem z bia ły mi la ska mi, że by do ma gać się nor mal ne go trak to wa -
nia, wła śnie w wy mia rze spo łecz nym. Nie opie ki, ale pra wa do nor -
mal ne go trak to wa nia, tzn. pra wa do bez piecz ne go po ru sza nia się,
do kształ ce nia się w nor mal nych szko łach. 

Uwa żam, że du żo zmie nia się na plus. Rów no cze śnie trze ba mó -
wić o tym, gdzie nie wi dać zmian na lep sze. Na praw dę fa tal nie jest
w edu ka cji. Pol ski sys tem oświa to wy jest sys te mem dys kry mi nu ją -
cym, gdzie do cho dzi do ewi dent nej dys kry mi na cji osób nie peł no -
spraw nych. Pra wo mó wi, że ro dzi ce mo gą wy bie rać dla dziec ka
szko łę, ja ką chcą, a szko ła ma obo wią zek za pew nić wszyst kie roz -
wią za nia, aby to dziec ko uczy ło się na rów nych pra wach, uczy ło się
te go sa me go i na tym sa mym po zio mie. Prak ty ka jest jed nak in na.
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Gdy dziec ko nie wi do me po ja wi się w szko le ogól no do stęp nej, to dy -
rek tor zro bi wszyst ko, że by skie ro wać to dziec ko do szko ły spe cjal -
nej. Je że li jed nak ro dzi ce się uprą, to dy rek tor nie zro bi nic, że by te -
mu dziec ku za pew nić od po wied nie wa run ki. Tak się dzie je naj czę -
ściej. Oczy wi ście są wy jąt ki, ale dy rek to rów, któ rzy coś ro bią i sta ra -
ją się zmie nić sy tu ację, jest garst ka. Są to naj czę ściej pa sjo na ci, któ -
rzy roz po zna ją god ność rów nież w oso bie nie peł no spraw nej. 

Ks. Adam Zel ga 
Spo ty ka łem się ostat nio z ludź mi, któ rzy pra cu ją z dzieć mi au -

ty stycz ny mi. Jest to ogrom ny dra mat, bo czę ści dzie ci au ty stycz -
nych nie chce nikt. Część z nich spraw dza się w szko łach in te gra -
cyj nych, część w szko łach spe cjal nych, ale jest du ża część dzie ci,
dla któ rych nie ma miej sca ani w szko łach spe cjal nych, bo są za do -
bre, ani w szko łach in te gra cyj nych, bo są za sła be. Jest więc ni sza,
ale i ogrom na nie chęć spo łe czeń stwa, a ze stro ny oświa ty brak po -
my słów na ja kieś roz wią za nie tych pro ble mów.

Kry sty na Mru gal ska
Chcę po dzię ko wać Paw ło wi za życz li we sło wa. Na sza rze czy wi -

stość jest wspól na, bo ja wpraw dzie zaj mu ję się upo śle dze niem
umy sło wym ja ko ro dza jem nie peł no spraw no ści i o tym bę dę da lej
mó wić, ale rów nież po wie lu la tach pra cy na rzecz upo śle dze nia
umy sło we go za ło ży łam or ga ni za cję, któ ra na zy wa się Pol skie Fo -
rum Osób Nie peł no spraw nych. Fo rum zrze sza or ga ni za cje lu dzi
o ró żnych ro dza jach nie peł no spraw no ści, a więc nie wi dzą cych,
głu chych, nie spraw nych ru cho wo, a ta kże ro dzi ców osób z nie peł -
no spraw no ścią in te lek tu al ną. Wi dzę do sko na le, że ka żdy po stęp,
któ ry się uda je wy wal czyć w ka żdym ro dza ju nie peł no spraw no ści,
jest dzie łem ta kich zde ter mi no wa nych lu dzi jak Pa weł. Żad -
na zmia na po le ga ją ca na god nym, nor mal nym ży ciu oso by nie peł -
no spraw nej sa ma nie przy cho dzi.

Pa weł był pierw szym czło wie kiem nie wi do mym, któ ry za czął
krzy czeć, że to jest dys kry mi na cja, gdy lu dzie nie peł no spraw ni nie
mo gą się do stać do szkół wy ższych. Mó wi ło się, że oni nie po ja wia -
ją się na ryn ku pra cy, bo nie ma ją kwa li fi ka cji, a prze cież nie ma ją
kwa li fi ka cji, bo się nie do sta ją na wy ższe uczel nie i nie mo gą stu -
dio wać. To są na czy nia po łą czo ne. Je śli nie zro bi się kro ku w jed -
nej dzie dzi nie, to dru ga już jest nie do stęp na. 
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Te raz mam mó wić o swo jej dzie dzi nie, przy czym mu szę się za -
strzec, że mam ta ką wy pra co wa ną fi lo zo fię przez czter dzie ści osiem
lat, że o so bie nie mó wię, po nie waż wa żne jest tyl ko to, co ro bię.
Mo gło by się tak zda rzyć, że gdy bym mó wi ła o so bie i o swo jej spra -
wie, to lu dzie by po wie dzie li, że ro bi to w grun cie rze czy dla sie bie,
bo ma ta ki pro blem. A mo że zda rzy ło by się, że zna leź li by się lu dzie
li to ści wi, któ rzy by mi współ czu li i w efek cie nie uzy ska ła bym rze -
czo wej re la cji, o któ rą mi cho dzi, na sta wio nej na czyn, tyl ko spo -
tka ła bym się z li to ścią i współ czu ciem. Mo że na wet lu dzie ci by li -
by prze ko na ni, że zro bi li wszyst ko, co trze ba i co mo żna.

Swo je świa dec two po sta ram się po wie -
dzieć krót ko. Otóż w 1960 ro ku mnie i mo je -
mu mę żo wi, któ ry był pra cow ni kiem na uko -
wym Po li tech ni ki War szaw skiej, a ja wła śnie
skoń czy łam stu dia mu zycz ne, uro dził się
syn. Wkrót ce oka za ło się, że ma bar dzo cię -
żki uraz oko ło po ro do wy mó zgu. Ca łe ży cie
był głę bo ko upo śle dzo ny umy sło wo, na wet
sam nie sie dział i był nie wi do my. Wo bec te -
go mia łam do świad cze nia z kil ku ro dza jów
nie peł no spraw no ści. Tak się zda rzy ło, że za -
nim nasz Grześ się uro dził, in te re so wa ła
mnie nie peł no spraw ność ja ko pro blem. 

Jesz cze w cza sie stu dio wa nia w szko le
mu zycz nej jeź dzi łam do La sek i pro wa dzi -
łam tam za ję cia ru cho we z mu zy ką dla gru py
dzie ci nie wi do mych i jed no cze śnie upo śle -
dzo nych umy sło wo. To sprzę że nie pro ble -
mów wy stę po wa ło u nie któ rych uczniów w La skach, a nie by ło
osób, któ re umia ły pro wa dzić ta kie za ję cia. Pra cę tę prze rwa łam,
gdy by łam w po ło wie cią ży.

Gdy uro dził się mój syn i oka za ło się, że jest nie peł no spraw ny,
do gło wy nam z mę żem nie przy szło, że by roz pa czać i py tać Pa -
na Bo ga i lu dzi, a dla cze go nas to spo tka ło? 

My śmy so bie nie za da wa li ta kich py tań, po nie waż tak się szczę -
śli wie zło ży ło, że obo je ma my do ży cia na sta wie nie za da nio we. To
zna czy, uwa ża my, że ka żde mu się w ży ciu przy tra fia i do bro
i zło. I jak się już przy tra fia, to wi docz nie ta kie by ło za mie rze nie
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Bo ga. Trze ba wte dy roz po znać, co to dla nas zna czy i co po tra fi my
z tym zro bić. Za rów no za da nie w sto sun ku do oso by, w na szym
przy pad ku dla na sze go sy na, jak i sze rzej – dla do bra wspól ne go. 

Nasz syn wy ma gał bar dzo du żo opie ki. Sam nie zro bił żad nej
świa do mej czyn no ści przy sa mo ob słu dze. W ogó le nie miał ta kiej
świa do mo ści. Le żał i nie mó wił. Bar dzo szyb ko zo rien to wa li śmy
się, że w pew nych sy tu acjach ma my z nim ka pi tal ny kon takt i że
ten kon takt to szczę ście dla nie go, to ca ły świat i naj wa żniej sza
spra wa. Nie zga dzam się z opi nia mi – „wie pa ni to są prze cież wa -
rzy wa, to są ro śli ny, to co my tu taj bę dzie my ro bić.” Zda rza ło się,
że mó wi ły to oso by znaj du ją ce się na bar dzo wy so kim świecz ni ku
mo ral nym, któ re czer pa ły sa mo za do wo le nie i sła wę z te go, że coś
ro bi ły dla nie peł no spraw nych.

Ten kon takt z oso bą głę biej nie peł no spraw ną uzy sku je się
przez by cie bli sko niej, na wet bez słów. Przez by cie ra zem, przez
trzy ma nie się za rę kę i mó wie nie, mi mo że – być mo że – bar dzo
nie wie le słów jest zro zu mia nych. Jest jed nak świa do mość, że mó -
wię do cie bie i ty da jesz mi sy gnał, że to od bie rasz i je ste śmy ra zem,
ko cha my się. In to na cja gło su, rytm mo wy, po wta rza ne sło wa, kon -
takt – to bar dzo wa żne ele men ty re la cji war te za cho du.

Nasz syn, na przy kład, miał swo je ulu bio ne ko lę dy, roz ró żniał
me lo dię hym nu pol skie go i mar sy lian ki, pró bo wał to wa rzy szyć
„mru czan do” ró żnym me lo diom, m.in. gra nym przez mę ża na ust -
nej har mo nij ce.

W 1963 ro ku, gdy nasz syn miał trzy la ta, w me diach, a ma cie
Pań stwo świa do mość, ja ki to był ustrój i ja kie cza sy, po ja wi ła się
in for ma cje, że ro dzi ce z War sza wy, ma łżeń stwo Ewa i Ro man Gar -
lic cy chcą się skon tak to wać z in ny mi ro dzi ca mi, któ rzy też ma ją
dzie ci nie peł no spraw ne. Pań stwo Gar lic cy mie li do ro słą już cór kę
z ze spo łem Do wna. Za czę li za kła dać or ga ni za cję. Chcie li, że by po -
wstał zwią zek ro dzi ców ana lo gicz ny do Związ ku Nie wi do mych
i Związ ku Głu chych. Ale wła dze na szcze blu wi ce pre mie ra zde cy -
do wa ły, że to nie jest mo żli we, bo wiem pa to lo gia spo łecz na nie ma
pra wa ist nieć w ustro ju ogól nej szczę śli wo ści i nie ma pra wa mieć
re pre zen ta cji. Po wie dzie li, że „po nie waż je ste ście ro dzi ca mi to mo -
że cie coś dla swo ich dzie ci ro bić, wy bierz cie so bie or ga ni za cję, któ -
ra jest już kon ce sjo no wa na. Przy niej mo że cie dzia łać”. I tak włą -
czy łam się w bu do wa nie i roz wój or ga ni za cji ro dzi ców, naj pierw ja -
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ko se kre tarz, po tem wi ce pre zes, a wresz cie ja ko pre zes – już w wol -
nej Pol sce. Przez 30 lat by ła to je dy na w Pol sce te go ty pu or ga ni za -
cja ro dzi ców. 

Przej rze li śmy sta tu ty trzech or ga ni za cji. Pol ski Czer wo ny
Krzyż nam nie od po wia dał, bo nie chcie li śmy, aby upo śle dze nie
umy sło we ko ja rzy ło się z ka ta stro fą, trzę sie niem zie mi, z za ra zą,
epi de mią i woj ną. To wa rzy stwo Wal ki z Ka lec twem nas nie chcia -
ło, bo nie chcia ło ro dzi ców, a To wa rzy stwo Przy ja ciół Dzie ci w sta -
tu cie da wa ło mo żli wość od ra zu pra cy or ga nicz nej, czy li or ga ni zo -
wa nia wy cie czek, ko lo nii, świe tlic. Po wstęp nej roz mo wie z wła -
dza mi usły sze li śmy, że mo że my ro bić to, co uwa ża my za słusz ne
dla swo ich dzie ci, ko rzy sta jąc z wszyst kie go, co TPD ma do za ofe -
ro wa nia, a tym czymś by ły przede wszyst kim źró dła fi nan so wa nia,
któ re TPD mia ło do dys po zy cji, oraz le gal ność two rze nia kół ro -
dzi ców w te re nie.

Or ga ni za cja ro dzi ców za czę ła usta lać, co chce zro bić dla swo ich
dzie ci. Wie dzie li śmy, że dzie ci, ale i do ro śli głę biej upo śle dze ni
umy sło wo, sie dzą w do mach i nie ma ją żad nych kon tak tów z in ny -
mi ludź mi, po mo cy me dycz nej ani edu ka cji. Dla pań stwa i dla spo -
łe czeń stwa oso by te nie ist nia ły. Pa mię tam dra ma tycz ne wy stą pie -
nie star sze go już oj ca, miesz ka ją ce go w śród mie ściu, któ ry po wie -
dział, że wy cho dzi z sy nem na spa cer na uli cę Mio do wą w no cy.
Czy nił tak, po nie waż nie by ło w tym cza sie ak cep ta cji spo łecz nej
dla osób upo śle dzo nych umy sło wo. Ro dzi ce by li po są dza ni o cho -
ro by we ne rycz ne, nie mo ral ne pro wa dze nie się i to, że uro dzi ło się
ta kie dziec ko, by ło uzna wa ne za ich wi nę i ka rę za grze chy. 

To, co ro bi li śmy przez wszyst kie la ta, mia ło dać szan sę dzie -
ciom i do ro słym z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną, że by by li
rów no upraw nio ny mi człon ka mi spo łe czeń stwa, jak in ni. Sta ra li -
śmy się zmie niać spo łecz ny wi ze ru nek tych osób. Ten smut ny wi -
ze ru nek wy ni kał ze ste reo ty pu, że jest to ka ra za grze chy oraz że lu -
dzie ci ni cze go się nie na uczą, bo nie są w sta nie, że są nie bez piecz -
ni i wo bec te go po sta wy lu dzi cha rak te ry zo wa ły się bar dzo znacz -
nym dy stan sem spo łecz nym. Mó wio no: „Nie chce my mieć ta kich
są sia dów. Nie chce my, że by na sze dziec ko z ta kim cho dzi ło
do szko ły. Nie chce my że by ra zem pra co wa li. Nie chce my, że by się
ra zem ba wi li w pia skow ni cy. Nic nie chce my! Niech sie dzą za -
mknię ci w do mach ro dzin nych al bo w do mach po mo cy spo łecz -
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nej.” Zda rza ło się, że księ ża wy pra sza li z ko ścio ła ro dzi nę z ta kim
dziec kiem czy ca łą gru pę nie peł no spraw nych i ich opie ku nów, od -
ma wia li sa kra men tów.

Chcie li śmy prze ko nać lu dzi, że ten ste reo typ jest nie praw dzi -
wy, że są to lu dzie mi li, prze wi dy wal ni, uczci wi, do brzy, któ rzy
pra gną ko chać i po tra fią ko chać, i chcą być uży tecz ni i pra co wi ci,
tyl ko tę pra cę trze ba im dać. Z sa tys fak cją mu szę stwier dzić
po czter dzie stu sze ściu la tach ist nie nia na szej or ga ni za cji – naj -
pierw w ra mach TPD ja ko „Ruch Po mo cy Dzie ciom Spe cjal nej
Tro ski”, a od 1991 ro ku ja ko sa mo dziel nej or ga ni za cji o na zwie
„Pol skie Sto wa rzy sze nie na Rzecz Osób z Upo śle dze niem Umy sło -
wym” – tro chę się zmie ni ło.

My ślę, że zmie ni li śmy wi ze ru nek osób upo śle dzo nych u bar dzo
wie lu lu dzi. Po za tym wy wal czy li śmy pra wo do edu ka cji. Dzię ki
na szym na ci skom pań stwo otwo rzy ło pierw szą eks pe ry men tal ną
szko łę, są te raz w sys te mie oświa ty szko ły dla dzie ci z umiar ko wa -
nym i znacz nym stop niem nie peł no spraw no ści. Jak po wsta wa li -
śmy, to tyl ko dzie ci lek ko upo śle dzo ne mia ły szko łę spe cjal ną. Co -
raz wię cej tych dzie ci uczy się w szko łach in te gra cyj nych, two rzy -
li śmy też przed szko la. Wy wal czy li śmy po wiel kiej kam pa nii, prze -
ła mu jąc opór Mi ni ster stwa, Sej mu i Se na tu, pra wo do edu ka cji dla
osób głę bo ko upo śle dzo nych, czy li ta kich jak mój syn. 

Otwo rzy łam pierw szy w Pol sce i je den z pierw szych na świe cie
ośro dek wcze snej in ter wen cji, czy li ośro dek dia gno zo wa nia i sty -
mu lo wa nia roz wo ju ma lut kich dzie ci, na wet od nie mow lę cia oraz
wspie ra nia ro dzi ny, któ ra jest w szo ku, prze ra żo na nie wie, co ro bić.
W tej chwi li w Pol sce dzia ła kil ka dzie siąt ta kich ośrod ków. Zno wu
nie mo że my wy wal czyć spo so bu fi nan so wa nia. Na ro do wy Fun dusz
Zdro wia tyl ko w czę ści to fi nan su je. Jed nym sło wem, wciąż spra wa
nie jest za ła twio na. Otwo rzy li śmy też ośrod ki przy go to wa nia
do pra cy dla mło dzie ży, a te raz, dzię ki unij nym pie nią dzom, spe -
cjal ne agen cje po śred nic twa pra cy o na zwie Cen trum Do radz twa
Za wo do we go i Wspie ra nia Osób Nie peł no spraw nych In te lek tu al -
nie. Prze szli śmy przez te la ta od cał ko wi tej bier no ści, izo la cji i bra -
ku ja kich kol wiek szans wej ścia w spo łe czeń stwo, po pra cę,
po miesz kal nic two chro nio ne w ma łych gru pach, a nie w wiel kich
do mach po mo cy spo łecz nej, gdzie nie ma żad nej in dy wi du al nej
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szan sy na ży cie, in tym ność, sa mo sta no wie nie, bo tam jest „hur to -
we” ży cie, jak po wie dział je den z wra żli wych dy rek to rów.

W tej chwi li po su wa my się w kie run ku ucze nia osób upo śle dzo -
nych by cia oby wa te la mi. Świa do mość by cia oby wa te lem jest opar -
ta na tak grun to wym pod ło żu war to ści, że ży czy ła by so bie i wszyst -
kim, że by na si par la men ta rzy ści czy po li ty cy mie li świa do mość, że
są oby wa te la mi i umie li od po wie dzieć na py ta nie: Ja kie z te go wy -
pły wa ją kon se kwen cje dla mnie i in nych oby wa te li? Stwo rzy li śmy
mo żli wo ści oso bi ste go roz wo ju i ra do ści ży cia przez udział w two -
rze niu i kon su mo wa niu kul tu ry. To nie do wia ry, ile osób nie peł -
no spraw nych ma ta len ty i jak wzbo ga ca ją one świat.

Oso by z głęb szym upo śle dze niem ma ją trud no ści z czy ta niem
i pi sa niem. Wy na le zio no więc na świe cie tzw. tekst ła twy do czy ta -
nia. W spe cjal ny spo sób prze ra bia się ró żne go ro dza ju in for ma cje.
Opra co wu je się bro szur ki w ra mach edu ka cji usta wicz nej, że by oni
mo gli ko rzy stać ze sło wa pi sa ne go, ale w ta ki spo sób sfor mu ło wa -
ne go, że by to nie by ło za trud ne. Na gle się oka zu je, że rów nież lu -
dzie star si i lu dzie bar dzo za pra co wa ni chęt nie czy ta ją ten ła twy
tekst do czy ta nia. Po nie waż nie ma ją cza su czy tać ca łe go do ku men -
tu, to czy ta ją tyl ko frag men ty mó wią ce o isto cie spra wy, ta kie jak -
by pod ty tu ły. Mo je sto wa rzy sze nie (PSO UU) sys te ma tycz nie wy -
da je ta kie bro szur ki – rów nież ja ko wkład ki do kwar tal ni ka „Spo -
łe czeń stwo dla Wszyst kich”.

Przy go to wu jąc się do dzi siej sze go spo tka nia, za uwa ży łam w ty -
tu le wy raz „…do strzec”, „czy do strze gam oso bę słab szą”. Co zna -
czy „do strze gam”? Je stem dość do cie kli wa. Wo lę sfor mu ło wać to
ina czej: „od ró żniam” wśród lu dzi mnie ota cza ją cych, tzn. wska zu -
ję, że to jest ktoś in ny. Czy mi to wy star cza? Nie. To kłó ci się z mo -
im za da nio wym po dej ściem do ży cia. Uwa żam, że do strze ga nie to
nie jest na wet ab so lut ne mi ni mum. Le piej brzmia ło by – za uwa -
żam. Zau wa ża nie nie sie ze so bą ja kieś zo bo wią za nie w sto sun ku
do tej oso by. To ob da rza nie uwa gą, co zo bo wią zu je.

Czy do strze gam oso bę słab szą? Jest to kwe stia sys te mu war to -
ści, ja ki wy zna ję. Jak oce niam war tość czło wie ka, czy czy nię to
pod ką tem wy łącz nie przy dat no ści lub za gro że nia dla mnie sa mej.
Wów czas by ło by to po dej ściem cał ko wi cie przed mio to wym. Nie -
daw no by ły ro bio ne ba da nia na te mat po dej ścia wy bra nej gru py lu -
dzi do osób o upo śle dze niu umy sło wym. Oka zu je się, że więk szość
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tych, któ rzy nie chcie li miesz kać bli sko osób upo śle dzo nych, mó -
wi ło: „lę kam się ich, oni są nie prze wi dy wal ni”. In ne po dej ście,
któ re jest mo im ide ałem, to za uwa ża nie, co tej oso bie mo żna dać
od sie bie, że by wy rów nać jej szan se na roz wój, po czu cie sen su ży -
cia, któ re przy no si da wa nie cze goś in nym. 

Czy ta łam wczo raj ksią żkę Ti sch ne ra o czło wie ku i w niej ulu -
bio ny te mat au to ra – czyn. Po strze gam słab szą oso bę ja ko tę, któ ra
mo że mnie po trze bo wać, nie dla te go, że bym się psy chicz nie le piej
po czu ła, że je stem ta ka do bra, bli ższa Pa nu Bo gu, ale dla te go, że
ten czło wiek słab szy ma pra wo do roz wo ju. Je że li mu po mo gę,
stwo rzę ja kieś wa run ki, że by mógł zro bić krok do przo du, to wte dy
nie tyl ko go za uwa żam, lecz włą czam się czy nem, aby dać mu szan -
sę roz wo ju, do któ re go ma ją wszy scy pra wo z ty tu łu te go, że są
ludź mi. Ti sch ner na pi sał tak: „Czyn to jest do świad cze nie war to -
ści”. W ety ce war to ścią jest dru gi czło wiek. War to ścią je stem ja
sam. I war to ścia mi są roz ma ite płasz czy zny ob co wa nia czło wie ka
z czło wie kiem. Je że li to do strze że nie bę dzie sprzę żo ne z czy nem, to
mo że my po wie dzieć wte dy, że zro bi li śmy coś dla dru gie go czło wie -
ka. Uwa żam jed nak, że po dej ście czy sto cha ry ta tyw ne, że da się cu -
kier ka, po głasz cze, zro bi kon cert na rzecz tych osób, to zbyt ma ło.
To nie uła twia uzna nia, że wszy scy są rów ni w swo jej in no ści, bo
ka żdy ma pra wo się ró żnić, ale też ma pra wo do rów nych szans.

Na ko niec chcę opo wie dzieć dwie hi sto rie. Pierw sza do ty czy za -
kła da nia gru po we go miesz ka nia w War sza wie, w któ rym miesz ka
dzie więć osób głę biej upo śle dzo nych. Jest to praw dzi we miesz ka -
nie, praw dzi wy dom i ży cie ro dzin ne. Za sta na wia li śmy się, co się
sta nie, gdy te oso by z bie giem lat bę dą się sta rzeć, bę dą cho ro wać
i je że li stan jed nej z nich bę dzie wy ma gał ta kiej pie lę gna cji, któ rej
nie bę dzie mo żna za pew nić w tym do mu. Wte dy bę dzie my szu kać
od po wied niej pla ców ki – stwier dzi li śmy. Tak się zda rzy ło, że pan
Wie sio z ze spo łem Do wna za cho ro wał na al zhe ime ra. Jest to dość
czę ste po łą cze nie, bo obie cho ro by są ulo ko wa ne na tej sa mej pa rze
chro mo so mów. Wie sio tra cił spraw no ści ży cio we z dnia na dzień
i za czę li śmy się za sta na wiać, czy nie na de szła po ra, aby prze nieść
go do od po wied niej pla ców ki. Wte dy te osiem osób upo śle dzo nych
w cza sie dys ku sji ro dzin nej orze kło, że Wie sia nie od da dzą, bo nikt
Wie sia tak nie zro zu mie jak oni sa mi i wte dy bę dzie on nie szczę śli -
wy. On tu taj bę dzie do koń ca ży cia. I Wie sio po szedł do szpi ta la
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na dwa dni przed śmier cią, po nie waż po trzeb ny był tlen. Wszy scy
miesz kań cy przy Wie siu dy żu ro wa li we dług usta lo ne go pla nu. Or -
dy na tor od dzia łu po wie dział, że jesz cze mu się nie tra fił ta ki umie -
ra ją cy, któ ry był by pod tak czu łą opie ką i miał za pew nio ne ta kie
wspar cie i mi łość.

I dru gie zda rze nie. Bar dzo nie daw no te mu zmar ła mo ja naj bli -
ższa współ pra cow ni ca w Sto wa rzy sze niu, pa ni Te re sa Dłu ska, mat -
ka 50-let nie go nie peł no spraw ne go sy na, któ ra pro wa dzi ła Ko ło
war szaw skie. To wszyst ko, co dzie je się w War sza wie, to jej za słu -
ga. Pa ni Te re sa zo sta ła w dzie ciń stwie wy wie zio na z Wo ły nia
na Sy be rię. Ma jąc 11 lat, by ła opie kun ką czwor ga młod szych dzie -
ci, bo ro dzi ce zmar li. Od prze szło 40 lat współ pra co wa ły śmy. Od -
wie dzi łam ją na dwa dni przed jej śmier cią. Na czas roz mo wy ze
mną od zy ska ła przy tom ność. Po wie dzia ła do mnie: „zo bacz, tak
nas Pan Bóg ob da rzył. Ty le uda ło nam się zro bić”. My ślę, że umie -
ra nie z ta ką świa do mo ścią jest na praw dę wiel kim da rem, cho ciaż
ży cie jest trud ne i jesz cze jest wie le do zro bie nia. 

Czter dzie ści pięć lat te mu wy pra co wa li śmy lo go i ha sło sto wa -
rzy sze nia. Ha sło brzmia ło. „Otwórz my przed ni mi ży cie”. Wte dy
to ha sło by ło re wo lu cją. To był 1964 rok. Po dej ście do nie peł no -
spraw nych by ło ta kie, jak mó wił Pa weł. Je den z po li ty ków ze Ślą -
ska po wie dział: „Kup cie mło tek i wy bij cie so bie z gło wy, że by wa -
sze dzie ci jeź dzi ły na ko lo nie. One nie po trze bu ją świe że go po wie -
trza.” Od tam tej po ry bar dzo du żo się zmie ni ło. Ale je że li uzy sku -
je my wi docz ne re zul ta ty, szyb ko oka zu je się, że oso by upo śle dzo ne,
któ re osią gnę ły okre ślo ny po stęp, po trze bu ją otwie ra nia na stęp -
nych drzwi. Jest to pro ces nie ustan ny. Osią gnię cie ka żde go po zio -
mu wy ma ga otwie ra nia no wych szans, bo nie peł no spraw ni po tra fią
z nich sko rzy stać. Na ko niec za cy tu ję wy po wie dzi dwóch mę -
żczyzn upo śle dzo nych umy sło wo: „Jak czło wiek pra cu je, to mó wią
do nie go pro szę pa na”. A dru gi mó wi: „Jak czło wiek pra cu je, to go
sza nu ją”. Nie trze ba mieć dok to ra tu i pro fe su ry, że by zo ba czyć,
na czym po le ga pra ca ja ko źró dło pre sti żu i źró dło po czu cia oso bi -
stej war to ści. 

Ra fał Strent
My się z tu obec nym pa nem Paw łem zna my od daw na, choć on

za pew ne o tym nie wie. Pra cu je my na prze ciw sie bie na Kra kow -
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skim Przed mie ściu i wi dzę go czę sto. Je cha li śmy kie dyś po cią giem
do Wro cła wia i prze ga da li śmy ca łą dro gę. Nie sły cha nie mi ło to
wspo mi nam. Mam dla nie go wiel ki sza cu nek. 

Chciał bym się z Pań stwem po dzie lić pew nym do świad cze niem.
Za pro szo no mnie kie dyś do Bri gh ton Uni ver si ty, ja ko „vi si ting
pro fes sor.” Za sa da pra cy po le ga ła na tym, że stu den ci wie dzie li
wcze śniej, że przy je dzie ktoś z „dzi kie go” Wscho du i bę dzie z nim
mo żna po roz ma wiać o ró żnych rze czach i wspól nie po pra co wać.
Po śród stu den tów, któ rzy zgło si li się do współ pra cy, by ła ko bie ta
uro dzo na po ta li do mi dzie w la tach sześć dzie sią tych. Był to śro dek
uspa ka ja ją cy, któ ry za ży wa ny przez ko bie ty w cią ży po wo do wał, że
dzie ci ro dzi ły się z ró żny mi dys funk cja mi na rzą dów ru chu. Ko bie -
ta, o któ rej mó wię, mia ła szcząt ko we no gi i rę ce. Nie mo gła sa ma
funk cjo no wać. Le ka rze do ro bi li jej pro te zy, mi mo te go gło wę no si -
ła na wy so ko ści me tra. Spę dzi łem z nią naj wię cej cza su. Prze ga da -
li śmy mnó stwo go dzin. Stu dio wa ła na wy dzia le ar ty stycz nym i ma -
lo wa ła za po mo cą ust. Pró bo wa ła być rów nie spraw na, jak by ła wra -
żli wa i mą dra. 

O czym jesz cze war to po wie dzieć. Dla tej jed nej ko bie ty prze -
bu do wa no ca ły bu dy nek Uni wer sy te tu. Zbu do wa no win dę, któ ra
mia ła obok pio no wych gu zi ków dru gi ich ciąg ulo ko wa ny po zio -
mo, dzię ki cze mu mo gła, na ci ska jąc no sem, wy brać od po wied nie
pię tro. Szko ła za trud ni ła Hisz pan kę, któ ra ją przy wo zi ła, ucząc jed -
no cze śnie ję zy ka. W szko le mia ła do stęp do wszyst kich mo żli wych
urzą dzeń. Mia ła spe cjal nie przy sto so wa ną kla wia tu rę kom pu te ra,
któ rą mo gła ob słu gi wać za po mo cą no sa. Klam ki za mie nio no
na ta kie, któ re mo gła otwie rać bro dą. To by ło dla mnie nie sły cha -
ne, że ty le uczy nio no dla jed nej oso by. 

Kil ka lat te mu zna la złem w jed nej z na szych ga zet ar ty kuł o tej
ko bie cie. Czy ta łem go au ten tycz nie wzru szo ny, bo ona uło ży ła so -
bie ży cie, rów nież oso bi ste. Wy szła za mąż za czło wie ka, któ ry był
rów nież uro dzo ny po ta li do mi dzie. 

W mo jej uczel ni ko lej nym rek to rom przy po mi nam, że jest to
mo ral ny obo wią zek przy sto so wa nia bu dyn ku dla po trzeb osób nie -
peł no spraw nych. Pan Pa weł prze ko nał rek to ra Uni wer sy te tu War -
szaw skie go i mo że się z nim, on sam i je go pod opiecz ni, kon tak to -
wać bez pro ble mu. 

My ślę, że trze ba po li ty kom przede wszyst kim, ale i stu den tom ar -
chi tek tu ry wpro wa dzić do pro gra mów obo wią zek uczest ni cze nia
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Fot. 7. Od lewej: ks. Adam Zelga, Rafał Strent 
i Jarosław Kalinowski

w spo tka niach do ty czą cych osób nie peł no spraw nych, aby się zo rien -
to wa li, do ilu miejsc nie mo gą dziś do trzeć lu dzie nie spraw ni ru cho -
wo. To nie jest ich wy bór, że ma ją ta ką lub in ną dys funk cję, ale my
wszy scy, w peł ni spraw ni mo że my zmniej szyć ich ży cio we ogra ni cze -
nia. Przy pa dek pa ni Mru gal skiej do wo dzi, że zro bi ła bar dzo wie le do -
bre go dzię ki do świad cze niu oso bi ste mu. To sa mo pan Pa weł, któ ry
ma jąc świa do mość, że jest ta kim sa mym czło wie kiem jak my wszy -
scy, miał od wa gę i si łę, że by wal czyć o bliź nich.
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Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Wy słu cha li śmy wy stą pień ogrom nie cie ka wych dla nas, lu dzi,

któ rzy nie ma ją ta kich do świad czeń, a chcą za uwa żać oso by słab sze.
My ślę, że nie zwy kle wa żne jest po pro stu do bre wy cho wa nie i za -
uwa ża nie dru gie go czło wie ka wła śnie po przez za sa dy do bre go wy -
cho wa nia. Jest to for ma re ali za cji mi ło ści bliź nie go. An gli cy na zy wa -
ją do brze wy cho wa ne go czło wie ka „gen tle man” – do słow nie „czło -
wiek de li kat ny”. Dam przy kład. Gdy ktoś wy cho dzi przez drzwi
i pusz cza te drzwi, nie zwra ca jąc uwa gi, że ktoś idzie za nim, to nie
jest do brze wy cho wa ny. Ka żdy z nas to po wie. Gdy jed nak się od -
wró ci i przy trzy ma drzwi, a w au to bu sie wsta nie i ustą pi miej sca
słab sze mu, to do brze o nim świad czy. Ży cie co dzien ne do star cza
wie lu przy kła dów, kie dy nie za uwa ża my dru gie go czło wie ka. Na wet
nie umie my się do nie go uśmiech nąć. Ma my z mo im mę żem do -
świad cze nia z Eu ro py Za chod niej, gdzie jest czę sty kon takt przez
uśmiech, mię dzy cał ko wi cie nie zna jo my mi ludź mi, co jest sza le nie
sym pa tycz ne. U nas bo imy się uśmie chu, bo imy się za re ago wać
uśmie chem do dru giej oso by, mi łym sło wem. Bra ku je nam te go
w wy cho wa niu. My ślę, że do bre wy cho wa nie to jest to mi ni mum
w za uwa ża niu dru gie go czło wie ka, te go słab sze go, po pro stu dru gie -
go czło wie ka.

Oba wy przed ja kim kol wiek kon tak tem z dru gim czło wie kiem
by ły wy raź nie wi docz ne w Pol sce, gdy w li tur gii Mszy świę tej wpro -
wa dzo no znak po ko ju przez po da nie są sia dom rę ki. Wi dzie li śmy
wte dy wśród lu dzi w ko ście le nie tyl ko brak te go ge stu, ale na wet ja -
kie go kol wiek mi łe go zwró ce nia się ku są sia do wi. Wy ma ga ło to wie -
lu lat, aby ten gest wszedł w zwy czaj. Nie zda je my so bie czę sto spra -
wy, jak ten szcze gół li tur gii wpły wa na wła ści we kształ to wa nie na -
szych wza jem nych re la cji i wpro wa dza wa żny ele ment do na sze go
wy cho wa nia.

Bog dan Mo tel ski 
Na wią żę do te go, co mó wi ła Pa ni Pro fe sor o wy cho wa niu. Mo żna

się pod pi sać pod tym dwie ma rę ko ma. Ale że by wy cho wać, ro dzi ce
mu szą mieć na to czas. Nie mo żna za bie rać dzie ci ro dzi com do ze -
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Fot. 8. Słuchacze
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rów ki, jak bę dzie mia ło pięć al bo czte ry la ta. Trze ba dać czas na dzie -
ciń stwo. Czy ta łem w ga ze cie kil ka dni te mu sfor mu ło wa nie, że dzie -
ci wy ra ża ją ro dzi com wdzięcz ność za to, że po sy ła li je do żłob ka
i wdzięcz ność w ten spo sób, że sa mi po sy ła ją ro dzi ców do do mu star -
ców. Kto z nas mło dych lu dzi my śli o tym, że gdy bę dzie sta ry, to
pój dzie do do mu star ców. Mo że to jest dra stycz ne sfor mu ło wa nie,
ale po pa trz my, że to, że dziec ko idzie do ze rów ki, ma jąc pięć lat nie
za le ży od ro dzi ców, ale od te go, co po li ty cy – po sło wie i se na to ro wie
wy my ślą. Trze ba ich od po wied nio wy bie rać. To jest w na szych rę -
kach. Je że li oni bę dą w ten spo sób dzia łać, to bę dzie wię cej lu dzi nie -
peł no spraw nych w sta ro ści, któ rzy bę dą wy ma ga li opie ki spo łe czeń -
stwa, a ta oczy wi ście kosz tu je. My ślę, że stać spo łe czeń stwo pol skie
na opie kę nad ludź mi nie peł no spraw ny mi, na to miast nie stać nas
na wy twa rza nie lu dzi nie peł no spraw nych.

Od nio sę się jesz cze do urzęd ni ków. Po wszech nie pa nu je opi nia,
że urzęd ni cy od no szą się bez dusz nie do lu dzi sta rych. Urzęd nik ma
obo wią zek sto so wać prze pi sy, nie za le żnie od te go, ja kie są. Kto je zaś
usta la? Zno wu ci sa mi po sło wie i se na to ro wie. Wy bie raj my świa do -
mie!
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Mag da Oszaj ca 
Chcia ła bym po dzie lić się swo im do świad cze niem. Spo tka łam

w swo im ży ciu ka pła na, któ ry po dzie się ciu la tach od zy skał wzrok.
Wcze śniej był, wła ści wie wciąż jest, oso bą nie peł no spraw ną. Od te -
go ka pła na do świad czy łam do bro ci i mi ło ści Pa na Bo ga. Chcia ła bym
po wie dzieć, jak on dzi siaj funk cjo nu je. Opo wia dał mi hi sto rię swo -
je go ży cia. Otóż przez ja kiś czas sta rał się do stać do za ko nu, chciał
być ka pła nem. W dwu dzie stu trzech za ko nach mu od mó wio no!
Wresz cie w dwu dzie stym czwar tym go przy ję li. Dzi siaj jest oso bą
cho dzą cą, choć ma rę kę nie spraw ną i krót szą no gę. Był czas, że dłu -
go prze by wał w do mu, nie cho dził, więk szość cza su le żał w łó żku.
Wiem, że jest po etą i to wszyst ko, co prze żył, prze lał na pa pier. Dzi -
siaj jest kie row ni kiem se mi na rium i wy ko nu je wie le funk cji, mi mo
że jest oso bą nie peł no spraw ną. Or ga ni zu je dla osób nie peł no spraw -
nych ko lo nie i wcza sy po łą czo ne z re ko lek cja mi. Wiem, że w tym ro -
ku na te wa ka cje po je cha ło kil ka dzie siąt osób. By li tam wo lon ta riu -
sze i oso by uczest ni czą ce w re ko lek cjach.

Jest rów nież dru ga spra wa, o któ rej chcia łam po wie dzieć. Po cho -
dzę z ro dzi ny pa to lo gicz nej. Mam oj ca al ko ho li ka. Pro blem al ko ho -
li zmu nie jest czymś ła twym. Cza sem uda je się tak, jak mó wił Pan Ja -
ro sław. Chcę na to miast po wie dzieć z wła sne go do świad cze nia, że jest
to pro blem bru tal ny. Do dzi siaj mój oj ciec pi je. Dla te go jak słu cha -
łam pa na Ja ro sła wa, to po my śla łam – ja kich ma on ro dzi ców? Pew -
nie do brych. Mo że dla te go je mu się uda ło.

Pa ni Kry sty na po wie dzia ła, że ka żdy w swo im ży ciu otrzy mu je
krzyż, czy li cię żar, któ ry mu si dźwi gać. Je stem też w ja kiś spo sób
nie peł no spraw na, bo mam uraz ko la na. Też cier pię, szcze gól nie
trud ne mam do świad cze nia z dzie ciń stwa i to wszyst ko wpły wa
na mo je obec ne ży cie, choć tej mo jej nie peł no spraw no ści ze wnętrz -
nie nie wi dać. Dla te go nie po go dzi ła bym się z tym, że oso by nie peł -
no spraw ne są dzi siaj trak to wa ne ina czej lub źle. Ka żdy czło wiek
w swo im ży ciu do świad cza ja kiejś nie peł no spraw no ści, krzy ża i cię -
ża ru, z któ rym na co dzień się bo ry ka.

Elżbie ta Pier ścio nek 
Chce my po ma gać. Do strze ga my lu dzi, któ rzy cze ka ją na po moc.

Naj ła twiej jest oczy wi ście po móc fi nan so wo, to jest naj prost sze. Dzię -
ki Bo gu mam ta ką sy tu ację, że mo gę po ma gać fi nan so wo. Po ma gam.
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O tę po moc, o któ rej po wiem nie pro szo no mnie. Po pro stu wy szłam
sa ma z ini cja ty wą. Wiem, że dzię ki tej po mo cy oso ba, któ rej po ma -
gam, ży je, że ma na dzie ję na ży cie. Te raz oka zu je się, po czte rech la -
tach tej po mo cy, że to nie wy star czy. Ta oso ba pro si mnie o po moc,
któ rej ja nie po tra fię udzie lić. Nie wiem, do ko go się zwró cić. By łam
u księ dza pro bosz cza i to, co od nie go do sta łam, jest dla mnie wiel kim
wspar ciem, ale nie mo gę na przy krzać się oso bom, któ re nie zna ją po -
trze bu ją cej, któ ra jest z in nej pa ra fii, z pro win cji. Tam jesz cze więk -
sza bie da, jesz cze go rzej, jesz cze trud niej. Je stem wdzięcz na za to
Kon wer sa to rium, za to spo tka nie z ludź mi, któ rzy opie ku ją się, któ -
rzy pro fe sjo nal nie po ma ga ją cho rym. Znam też przy pa dek z Mła wy,
któ re go nie chcę te raz opi sy wać. Jest to sa mot na mat ka z dziec kiem
nie peł no spraw nym. Dziec ko uro dzi ło się dwa la ta te mu. Jest cho re
ge ne tycz nie. Mo że znaj dzie się ktoś, kto im po mo że.

Na te mat po strze ga nia osób, któ re po trze bu ją po mo cy, na pi sa -
łam dwa krót kie wier szy ki. Oto one:

Je zu, czy pa mię tasz?

Prze suń się gó ro, ustąp, za wa dzasz dziec ku.
Je go mat ka chwy ta się brzy twy,
Nie prze sta je ko chać.
Jak ci po móc syn ku?
Je zu Wszech mo gą cy, nie od ma wiaj mat ce ła ski,
Wszak je steś nie tyl ko bo ga ty i szczo dry w mi ło sier dzie
Ty też by łeś dziec kiem.

Je zu, czy pa mię tasz?

Czy cza sem wspo mi nasz swo je ziem skie dzie ciń stwo?
Bo że, to dziec ko to też ma ły chłop czyk,
Czy go do strze gasz?
Swo ją ja sną twa rzycz kę zwra ca ku po god ne mu nie bu,
Czy żby czuł, że je steś i cze kał?

Bo ża Fun da cja

Dziew czyn ka w ni czym nie gor sza od cie bie
Wsta je w no cy i idzie dwa ki lo me try przez las

37

Odpowiedzi V:Odpowiedzi IV.qxd  2010-10-11  11:35  Strona 37



Fot. 9. Wśród słuchaczy Elżbieta Pierścionek
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Do dro gi, z któ rej za bie rze ją gim bus.
Dziew czy na w ni czym nie gor sza od cie bie
Za cho ro wa ła z dnia na dzień
I przyj mu je che mio te ra pię.
Ko bie ta w ni czym nie gor sza od cie bie
Ma po tar ga ne wło sy, pod bi te oko i wy bi te zę by.
Mat ka w ni czym nie gor sza od cie bie
Ma nie ca łe dwa eu ro
Na przy go to wa nie obia du dla troj ga dzie ci.
Lu dzie nie lep si od cie bie
Po ma ga ją, wspie ra ją, da ją na dzie ję.
A ty, ko wa lu wła sne go szczę ścia
Czy masz już wszyst ko?
Na pew no?

Ka sia Ko wa luk 
Pro po nu jąc ko muś po moc, trze ba pa mię tać, że mu si być ona

chcia na obu stron nie. To zna czy mu si być oso ba, któ ra chce udzie lić
po mo cy, i dru ga, któ ra tę po moc chce przy jąć. Rów no cze śnie trze ba
pa mię tać, że zda rza ją się lu dzie, któ rzy chcą na szą po moc w ja kimś
stop niu wy ko rzy stać. Nie mo że my po ma gać w sfe rach, w któ rych
ktoś po wi nien być sa mo dziel ny. Kie dyś usły sza łam wa żne sło wa
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od oso by, któ rej bar dzo chcia łam po móc, bo by ła oso bą nie peł no -
spraw ną fi zycz nie. Na mo ją pro po zy cję po wie dzia ła mi, że mo że to
zro bić sa ma, a jak bę dzie po trze bo wa ła po mo cy, to po pro si. 

Mam do świad cze nia z mo je go wcze śniej sze go wy dzia łu, z pe da go -
gi ki na UW, gdzie stu diu je wie le osób ru cho wo nie peł no spraw nych,
dzię ki uła twie niom tech nicz nym wpro wa dzo nych przez uczel nię
i gdzie jest nor mal na i na tu ral na wza jem na po moc. Nie ste ty nie
na wszyst kich wy dzia łach Uni wer sy te tu ta kie udo god nie nia ist nie ją. 

Ka mi la Ło zow ska 
Je stem wdzięcz na, że mo głam po raz pierw szy w ży ciu uczest ni -

czyć w ta kim spo tka niu. Je stem peł na po dzi wu dla pa na Paw ła, któ -
ry po tra fi być po nad pro ble mem swo je go nie wi dze nia i mó wić o nim
otwar cie, po ka zu jąc, że war to wal czyć o sie bie i o in ne oso by, któ re
dzię ki nie peł no spraw no ści stra ci ły kon takt z dru gim czło wie kiem.
Dzię ku ję Pa nu, że po tra fi Pan sta wić czo ła trud no ściom i po ka zać
lu dziom nie peł no spraw nym i nam ta kże tu taj, że war to nie re zy gno -
wać w sta ra niach o nor mal ne ży cie.

Pa weł Wdó wik 
Nie trak tu ję swo je go ży cia ja ko ży cia czło wie ka z pro ble mem.

Mam kil ka pro ble mów, o któ rych mo gę opo wie dzieć. Na przy kład,
cza sa mi nie je stem w sta nie za pa no wać nad swo imi dzieć mi. Dla
mnie naj wa żniej sze są te nor mal ne pro ble my, wa żniej sze niż to mo -
je nie wi dze nie, któ re nie jest pro ble mem. 

Więk szość wy po wie dzi Pań stwa do ty czy po ma ga nia, a głów ne na -
sze prze sła nie z pa nią Kry sty ną jest prze ka za nie Pań stwu, że pod sta -
wo wą spra wą jest nor mal ne trak to wa nie nie peł no spraw nych, tzn.
przy zna nie ko muś, kto jest in ny, tych sa mych praw, któ re so bie przy -
zna ję i któ re mi się na le żą. Dla te go za wsze się nad tym po ma ga niem
za sta na wiaj cie, bo to jest strasz nie krzyw dzą ce i de ner wu ją ce, gdy cią -
gle ktoś chce mi po ma gać. Jak po trze bu ję po mo cy, to po wiem. Po -
za tym chcę nor mal nie funk cjo no wać i np. iść z ko le gą na pi wo.

Kie dyś po sze dłem do ba ru na ul. Ra ko wiec kiej, któ ry jest
przy ko ście le O. O Je zu itów. Na mie rzy łem na ucho, gdzie jest ka sa
i mó wię do pa ni w ka sie: „Chciał bym zjeść ja kiś obiad.” „Tak? Do -
brze. Dla pa na to mo że pie ro żki z ser kiem, a mo że ewen tu al nie pie -
ro żki z mię skiem, al bo na le śnicz ki” – in fan ty li zu je na wej ściu. Mó -
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wię: „Po cze kam, za sta no wię się.” Przy cho dzi fa cet i pro si ło so sia
i ziem nia ki z wo dy. Po my śla łem – dla cze go pa ni mi o tym ło so siu
nie po wie dzia ła? Mó wię więc do niej: „Ja też po pro szę ło so sia i ziem -
nia ki z wo dy”. A ona: „Ale pan jest nie peł no spraw ny, z ren ty?”
„Z ja kiej ren ty – py tam się? O ja kiej ren cie my mó wi my?” „Ale to
kosz tu je trzy dzie ści zło tych!” „Pro szę bar dzo, tu taj mam stó wę.”
„Ale star czy pa nu do koń ca mie sią ca?” Mó wię –„Je stem nor mal nym
fa ce tem, któ ry za ra bia pie nią dze i chce zjeść nor mal ny obiad. Nie -
chże pa ni ze chce mnie nor mal nie trak to wać.” I to jest ten po ziom.
Trze ba się z te go wy le czyć.

Oso ba nie peł no spraw na jest jak ka żda in na, ty le że ma ja kąś nie -
spraw ność, któ rą trze ba trak to wać jak ce chę, a nie jak nie szczę ście.
Krzyż ka żdy z nas ja kiś ma, je że li pa trzy na ży cie przez ten pry -
zmat. I one są zu peł nie nie po rów ny wal ne. Być mo że któ raś z pań tu
obec nych, zma ga jąc się z krzy żem szu ka nia fa ce ta, bar dziej cier pi niż
ja. Więc nie mów my o tych rze czach w ka te go riach krzy ża, tyl ko
w ka te go riach ró żno rod no ści. Wiem, że to brzmi strasz nie le wac ko,
ale fa tal nie jest, gdy mo je spra wy za ła twia ją fe mi nist ki i ge je, bo to
się do te go spro wa dza. Oni są naj bar dziej po stę po wi w roz wią zy wa -
niu ró żnych pro ble mów spo łecz nych. A ja bym chciał, że by to wła -
śnie pra wi ca i Ko ściół by ły ty mi or ga ni za cja mi, któ re idą do przo du,
a nie cią gle funk cjo nu ją w kli ma cie po chy le nia, do bro czyn no ści
i speł nia nia do brych uczyn ków. Chrza nić ta kie do bre uczyn ki, trze -
ba się wziąć w garść i za cząć trak to wać czło wie ka jak czło wie ka, a nie
przed miot do swo je go do bre go sa mo po czu cia.

Kry sty na Mru gal ska 
Chcia ła bym jed no, a mo że dwa zda nia do dać na te mat po ma ga -

nia. Po pierw sze, nie trze ba uwa żać, że ka żda oso ba nie peł no spraw -
na jest ob ję ta tym sa mym ste reo ty pem: bied ny, nie za rad ny, sa mot -
ny, po zba wio ny szans, za mknię ty itd. Do pó ki się w ten spo sób pa -
trzy na ka żdą oso bę nie peł no spraw ną, to nie bie rze się pod uwa gę in -
dy wi du al nej sy tu acji. W tej chwi li po ko le nie nie peł no spraw nych
w po de szłym wie ku, lu dzie, któ rzy ży li w epo ce, kie dy nie by ło żad -
nych szans dla nich, sie dzą w do mach i są nie szczę śli wi. Na to miast
mło de po ko le nie jest prze ko na ne, że ma rów ne pra wa z in ny mi ludź -
mi i po win no mieć wy rów na ne szan se. Czy li to nie ma być po moc
cha ry ta tyw na, ale da wa nie no wych mo żli wo ści. Nie tyl ko win da
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stwo rzy te mo żli wo ści, gdyż oso by nie spraw nych na wóz kach, nie są
je dy ny mi nie peł no spraw ny mi. Są też in ne ro dza je nie peł no spraw no -
ści, któ re ma ją od mien ne ba rie ry i in ne spo so by wy rów ny wa nia
szans.

By ła bym za tym, że by śmy by li przy go to wa ni na to, że gdy za -
uwa ża my oso by słab sze, po tra fi li po sta wić so bie py ta nie, czy to jest
rze czy wi ście sła bość czy tyl ko obec ność ba rier, dla nich nie do po ko -
na nia, któ re jed nak mo żna usu nąć. W grun cie rze czy cho dzi nam
o zu peł nie in ny wi ze ru nek oso by nie peł no spraw nej i o in ne my śle -
nie o ba rie rach i obo wiąz kach spo łe czeń stwa. Oso ba – rów ne pra wa
– wy rów ny wa nie szans. Nie po dej ście cha ry ta tyw ne i eks po no wa nie
cier pie nia, lecz wspie ra nie osób nie peł no spraw nych, aby mo gły być
mak sy mal nie sa mo dziel ne, nie za le żne i prze ży wać swo ją war tość. 

Ja ro sław Ka li now ski 
Co to zna czy po ma gać? Tak na praw dę – trosz czyć się. To jest

tro ska. I wie lu lu dzi da je wy raz tej swo jej tro ski, ale cza sa mi po ma -
ga ją nie umie jęt nie. To sły chać i to wi dać. Czę sto od bie ram
w Ośrod ku te le fo ny i sły szę na ten te mat wie le. Mie siąc te mu mia -
łem ta ką roz mo wę. Dzwo ni ła mat ka al ko ho li ka i py ta ła: „Co ja jesz -
cze mam zro bić, aby mu po móc? Go tu ję mu, sprzą tam, pio rę, da ję
pie nią dze, a on obie cu je i… cią gle pi je. Co ja mam jesz cze ro bić?”
Py tam się tej pa ni: „A ile Pa ni syn ma lat?” Pa da od po wiedź – 48
lat. Więc dla cze go ma prze stać pić, je że li od ty lu lat nie jest od po -
wie dzial ny za swo je ży cie?

Je stem węd ka rzem i w per spek ty wie węd ko wa nia war to od po -
wie dzieć na py ta nie, czy dać czło wie ko wi ry bę, czy na uczyć go węd -
ko wać? Lep sze jest to dru gie. Ale to wca le nie jest ła twe. To, że nie
pi ję, że zmie ni łem ca łe swo je ży cie, to by ła naj trud niej sza rzecz dla
mnie. Zmie nić przy zwy cza je nia, zmie nić sche ma ty. Lu dziom bar -
dzo trud no jest uwol nić się od swo ich sche ma tów po stę po wa nia,
swo ich sche ma tów za cho wa nia. Spo ty kam na uli cy pro szą cych
o pięć dzie siąt gro szy na buł kę. Ja wiem, ja ka to „buł ka”. Nie dam
tych pięć dzie się ciu gro szy. Mo gę je dy nie ku pić tę buł kę. Ale czy
Pań stwo nie da je cie tych pięć dzie się ciu gro szy? Od kąd mam tro chę
wie dzy o uza le żnie niach, nie do ło ży łem się do czy je goś pi cia. Buł kę
mo gę ku pić, nie ma spra wy.
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Że by ko muś tak na praw dę po móc, to trze -
ba mieć ogrom ną wie dzę, bo nie umie jęt nym
po ma ga niem mo żna czło wie ka zra zić. Są lu -
dzie, któ rzy chcą po mo cy, ale jesz cze o tym
nie wie dzą. Po przez ró żne swo je dzia ła nia
ma ni fe stu ją, aby ich za uwa żyć. Opie ra ją się
jed nak przed kon kret ną po mo cą, przed ja kąś
te ra pią, przed wi zy tą u spe cja li sty. Wi dzę, ile
błę dów po peł nia ją ro dzi ny. Mó wią – ty nie
pij. On nie pi je przez dwa ty go dnie i ocze ku -
je, że w tym cza sie bę dą go no sić na rę kach.
A za co? Za to, że jest nor mal ny i nic złe go nie
ro bi? Mó wię to na pod sta wie swo ich do świad -
czeń. Bo mnie też pro szo no – ty nie pij, je steś
ta kim wspa nia łym czło wie kiem, masz ró żne
ta len ty, tyl ko nie pij. Py tam się, kto w tej dys -
ku sji ma prze wa gę? Czy ten, któ ry pro si, czy

pro szo ny? To ja mia łem prze wa gę. 
Bar dzo czę sto lu dzie, któ rzy ma ją ja kiś pro blem, ja kąś cho ro bę,

uczą się ma ni pu lo wać oto cze niem. Jest to wpi sa ne w nie któ re cho ro -
by, np. uza le żnie nia. Czę sto ca łe oto cze nie po stę pu je w okre ślo ny
spo sób, po słu gu jąc się sche ma ta mi. To jest to, o czym mó wił pan Pa -
weł. Za pew ne z ser ca ta oso ba w ba rze pro po no wa ła Pa nu pie ro żki.
Trze ba mieć jed nak tro chę roz sąd ku, wie dzy i wy czu cia.

Trosz czyć się, to dla mnie jest tak na praw dę ko chać. Tro ska to
sy no nim mi ło ści. Tyl ko tro ska po win na być ro zum na. Cza sa mi
przy cho dzą do mnie ró żni lu dzie z ró żny mi po my sła mi. A ja ka żde -
go czło wie ka trak tu ję tak sa mo, z ca łym sza cun kiem, któ ry na le ży
się ka żde mu, bez wzglę du na to, ja ki ma pro blem i na co cho ru je.
Dla mnie to nie wa żne, czy ktoś, kto przy cho dzi do Ośrod ka, ma
czte ry kla sy szko ły pod sta wo wej, czy jest księ dzem pro fe so rem, bo
ta kie go pa cjen ta też mie li śmy. Ka żdy czło wiek mo że się roz cho ro -
wać i po błą dzić. Po dob nie czy ni ca ły nasz per so nel w Ośrod ku.
W więk szo ści ma my swo je oso bi ste do świad cze nia i wie my, jak to
jest trud no pro sić o po moc, a póź niej, jak jest trud no sko rzy stać
z niej. Nie umie jęt nym po ma ga niem mo żna wie le za szko dzić. Ca ła
mo ja ro dzi na przez la ta chcia ła mi po móc, ale tak na praw dę po ma -
ga ła mi w kon ty nu owa niu mo ich za cho wań i chro ni ła przed kon se -
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kwen cja mi. Do pie ro w kon fron ta cji z rze czy wi sto ścią, gdy ży cie za -
czę ło mnie bo leć, pod ją łem de cy zję, aby z tym coś zro bić. Da łem so -
bie szan sę.

Kry sty na Mru gal ska 
Część ro dzi ców dzie ci z ró żny mi ro dza ja mi nie peł no spraw no ści,

w tym z upo śle dze niem umy sło wym jest na do pie kuń cza. Na do pie -
kuń czy ro dzi ce ogra ni cza ją ini cja ty wę mło dych osób nie peł no -
spraw nych. Je że li wy cho wu ją ich w prze ko na niu, że oni nic nie mo -
gą, a ro dzi ce są po to, że by im po ma gać, to ta kie oso by nie ma jąc wła -
snych do świad czeń, nie ma ją od wa gi do ma gać się cze goś dla in nych
i dla sie bie. Mi mo jed nak ró żnych trud no ści wi dać na szczę ście sta -
łe zwięk sza nie się licz by nie peł no spraw nych osób, któ re żą da ją dla
sie bie szans. Nie opie ki, ale szans. Chcą być nie za le żni i sa mo dziel -
ni, uczest ni czyć w ży ciu spo łecz nym tak sa mo jak in ni, a wspie ra nie
ich w tym po win ni śmy uzna wać za swój obo wią zek.

Ja dwi ga Ja ku bas -Prze włoc ka 
Czy wo bec te go wy stę po wa nie z chę cią po mo cy jest wska za ne?

Czy tyl ko w sy tu acji, gdy ktoś o to po pro si?

Kry sty na Mru gal ska 
Pro blem jest w tym, jak wy stę po wać z pro po zy cją po mo cy i ja kie -

go ro dza ju po moc bę dzie ofe ro wa na.

Pa weł Wdó wik 
Gdy je cha łem z dzieć mi na dzi siej sze spo tka nie, spo tka łem „ka -

na rów”, któ rzy kon tro lo wa li bi le ty w au to bu sie. Po wie dzia łem:
„Bar dzo do brze, że pa no wie są, bo po mo gą mi bez piecz nie wy sa dzić
dzie ci”. Mo że ura to wa łem ko goś, kto nie miał bi le tu, bo oni już cze -
ka li grzecz nie ze mną na przy sta nek, aby mi po móc.

Mo ni ka Grze grzół ka (stu dent ka)
Kie dy cho dzi łam do szko ły pod sta wo wej mia łam ko le żan kę

w kla sie, z któ rej wy śmie wa ła się ca ła gru pa, bo by ła bied na, źle się
uczy ła, nie umia ła grać w siat ków kę, mia ła pro blem z wy mo wą nie -
któ rych słów. Smut no mi by ło jak pa trzy łam na jej roz pacz, sta ra łam
się z nią roz ma wiać, jak in ne dziew czy ny w kla sie te go nie wi dzia ły,
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ale gdy tyl ko prze cho dzi ły obok nas, to szyb ciut ko od cho dzi łam, by
nie po my śla ły, że z nią roz ma wia łam. Nie chcia łam się tak za cho wy -
wać, by ło mi smut no z te go po wo du, cier pia łam, ale ba łam się, że je -
śli ktoś za uwa ży mo ją sym pa tię, któ rą ob da rzy łam Ka ro li nę, to
i mnie za czną trak to wać po dob nie, bo prze cież też by łam z bied nej
ro dzi ny, w któ rej ta to nad uży wał al ko ho lu. Bar dzo lu bi łam Ka ro li -
nę, chcia łam być bli sko niej, wspie rać ją, przy jaź nić, ale strach
przed gru pą był tak sil ny, że nie po tra fi łam te go zro bić. Cie szy łam
się, że nikt mi nie do ku cza i w tym spo ko ju ży łam z dnia na dzień.
Lecz pew ne go dnia coś we mnie pę kło! Zo ba czy łam w szat ni, że ko -
le żan ki na śmie wa ją się z Ka ro li ny, szar pią ją i wy rzu ca ją wszyst ko
z ple ca ka, a ona bied na sie dzi pod ścia ną po ły ka jąc gorz kie łzy. Wte -
dy krzyk nę łam „DOŚĆ”! Krzyk nę łam to do dziew czyn upo ka rza ją -
cych słab szą i do sie bie sa mej! Sta nę łam w jej obro nie, co wpra wi ło
w osłu pie nie „sil niej sze” dziew czy ny jak i słab szą ko le żan kę. Po mo -
głam jej i nie po zwo li łam na dal sze upo ka rza nie i wy śmie wa nie.
Wszyst kie dziew czy ny by ły w tzw. „szo ku”. Ow szem ba łam się, że
od te go mo men tu za czną do ku czać rów nież i mnie, ale ku mo je mu
wiel kie mu za sko cze niu tak się nie sta ło. Od tam te go zda rze nia za -
rów no ja jak i Ka ro li na by ły śmy trak to wa ne z na le ży tym sza cun -
kiem, bez wy zwisk, wy śmie wa nia, do ku cza nia! Mo że nie by ła to ja -
kaś wiel ka sym pa tia z ich stro ny, ale naj wa żniej sze, że Ka ro li na mo -
gła w spo ko ju cho dzić do szko ły, a ja zy ska łam w niej naj lep szą przy -
ja ciół kę, a przy jaźń na sza trwa do dzi siaj.

Ks. Adam Zel ga 
My ślę, że war to z punk tu wi dze nia for my po mo cy ofe ro wa nej

dru gie mu czło wie ko wi prze czy tać jesz cze raz Ewan ge lię. Jak ro bił to
Je zus? Kie dy udzie lał po mo cy, kie dy się po chy lał, kie dy cze kał, aż
przy nio są cho re go we czte rech.

Spi sał z na gra nia An drzej Sko czek

Odpowiedzi V:Odpowiedzi IV.qxd  2010-10-11  11:35  Strona 44



Co dla mnie znaczy Boży nakaz: 
Czyńcie sobie Ziemię poddaną?
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Cy ta ty

Pa weł VI. En cy kli ka Po pu lo rum Pro gres sio (frag ment).

Już na pierw szej stro nie Pi sma Świę te go czy ta my te sło wa: Na -
peł niaj cie zie mię i czyń cie ją so bie pod da ną. Po ucza ją nas one, że
wszyst kie rze czy na świe cie zo sta ły stwo rzo ne dla czło wie ka i że
otrzy mał on za za da nie po zna wać ich war tość swo im umy słem oraz
prze twa rzać je i do sko na lić przez swo ją pra cę i dla swo je go po żyt ku.
Sko ro zaś zie mia zo sta ła stwo rzo na w tym ce lu, aby po szcze gól nym
lu dziom do star czać za rów no środ ków do ży cia, jak i na rzę dzi roz -
wo ju, wy ni ka stąd, że ka żdy czło wiek ma pra wo otrzy mać z niej to,
co dla nie go jest ko niecz ne. So bór Po wszech ny Wa ty kań ski II przy -
po mniał to w na stę pu ją cych sło wach: Bóg prze zna czył zie mię ze
wszyst kim, co ona za wie ra, na uży tek wszyst kich lu dzi i na ro dów
tak, by do bra stwo rzo ne do cho dzi ły do wszyst kich w słusz nej mie -
rze, w du chu spra wie dli wo ści, któ rej to wa rzy szy mi łość.

Nor mie tej trze ba pod po rząd ko wać wszyst kie in ne pra wa, ja -
kie kol wiek by one by ły, łącz nie z pra wem wła sno ści i wol ne go han -
dlu; przy czym nie tyl ko nie po win ny one prze szka dzać jej wy ko -
na niu, ale ra czej ma ją obo wią zek je uła twiać; przy wró ce nie zaś tym
pra wom ich pier wot ne go ce lu win no być uwa ża ne za wa żne i na glą -
ce za da nie spo łecz ne.

Kto by miał ma jęt ność te go świa ta, a wi dział by bra ta swe go
w po trze bie i za mknął przed nim ser ce swo je – ja kże mo że w nim
prze by wać mi łość Bo ża?

Wia do mo wszyst kim, jak do bit nie przed sta wia li Oj co wie Ko -
ścio ła obo wiąz ki lu dzi bo ga tych wzglę dem bę dą cych w po trze bie:
Nie z two je go da jesz ubo gie mu – mó wi świę ty Am bro ży – ale od da -
jesz mu to, co jest je go. Sam uży wasz te go, co jest wspól ne, da ne
na uży tek wszyst kich. Zie mia na le ży do wszyst kich, nie do bo ga -
tych. Sło wa te stwier dza ją, że wła sność pry wat na nie da je ni ko mu
ta kie go pra wa, któ re by ło by naj wy ższe i nie pod le ga ło by żad nym
ogra ni cze niom. Ni ko mu nie wol no dóbr zby wa ją cych za trzy my wać
je dy nie dla pry wat nej ko rzy ści, pod czas gdy in nym bra ku je te go,
co ko niecz ne do ży cia. Jed nym sło wem we dług tra dy cyj nej na uki
Oj ców ko ścio ła i zna ko mi tych teo lo gów ni gdy nie mo żna uży wać
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pra wa wła sno ści ze szko dą dla do bra wspól ne go. Je że li by zaś pra wa
na by te i za sad ni cze po trze by spo łecz no ści zna la zły się w kon flik cie
ze so bą, wła dza pu blicz na ma obo wią zek sta rać się te za gad nie nia
roz wią zać przy współ pra cy oby wa te li i grup spo łecz nych.

Jan Pa weł II. Pa mięć i to żsa mość (frag ment).

Trze ba, aby śmy mie li przed oczy ma ten za rys pier wot ne go sta -
nu czło wie ka, gdy wró ci my raz jesz cze do pierw sze go roz dzia łu
Księ gi Ro dza ju, gdzie jest mo wa o tym, że Bóg stwo rzył czło wie ka
na ob raz i po do bień stwo swo je i po wie dział: „Czyń cie so bie zie mię
pod da ną”. Te sło wa bo wiem są naj pier wot niej szą i naj bar dziej
kom plet ną de fi ni cją pol skiej kul tu ry. Czy nić so bie zie mię pod da ną
to zna czy od kry wać i po twier dzać praw dę o wła snym czło wie czeń -
stwie, któ re jest w rów nej mie rze udzia łem mę żczy zny i ko bie ty.
Bóg te mu czło wie ko wi, je go czło wie czeń stwu, dał ca ły stwo rzo ny
świat wi dzial ny i rów no cze śnie mu go za dał. Tym sa mym Bóg za -
dał czło wie ko wi kon kret ną mi sję: re ali zo wać praw dę o so bie sa -
mym i o świe cie. Czło wiek mu si kie ro wać się tą praw dą o so bie sa -
mym, aby mógł we dług niej kształ to wać świat wi dzial ny, aże by
mógł go pra wi dło wo uży wać, nie nad uży wa jąc go. In ny mi sło wy, ta
dwo ista praw da – o świe cie i o so bie – jest pod sta wą wszel kiej pra -
cy, któ rą czło wiek wy ko nu je, prze obra ża jąc wi dzial ny świat.

Ta mi sja czło wie ka wo bec wi dzial ne go świa ta, jak ją ry su je
Księ ga Ro dza ju, ma w dzie jach swo ją ewo lu cję, któ ra w cza sach
naj now szych do zna ła nie zwy kłe go przy śpie sze nia. Wszyst ko za -
czę ło się od wy twa rza nia no wo cze snych ma szyn: od te go mo men -
tu czło wiek prze twa rza już nie tyl ko su row ce do star cza ne mu przez
na tu rę, ale ta kże pro duk ty swo jej pra cy. W tym sen sie pra ca ludz -
ka sta ła się pro duk cją prze my sło wą, któ rej za sad ni cza nor ma po zo -
sta je jed nak ta sa ma: czło wiek mu si po zo stać wier ny praw dzie o so -
bie sa mym i o przed mio cie swej pra cy, za rów no w przy pad ku gdy
tym przed mio tem jest su ro wiec na tu ral ny jak i gdy tym przed mio -
tem jest wy two rzo ny pro dukt.
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KON WER SA TO RIUM XXXIV (17.11.2009 r.) 

Co dla mnie zna czy Bo ży na kaz: 
Czyń cie so bie Zie mię pod da ną? 

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii im. bł. Ed mun -
da Bo ja now skie go), An drzej Za lew ski (re dak tor i twór ca Eko Ra dia
w pierw szym pro gra mie Pol skie go Ra dia oraz ini cja tor świę ta pol -
skiej nie za po mi naj ki 15 ma ja), To masz Bo rec ki (le śnik, pro fe sor
SGGW, by ły rek tor, obec nie dy rek tor In sty tu tu Pro ble mów
Współ cze snej Cy wi li za cji), Jo an na An giel (geo graf, na uczy ciel aka -
de mic ki, dok tor), Iwo na Wak smundz ka (po lo nist ka, po et ka).

Ks. Adam Zel ga
Te mat na sze go spo tka nia „Czyń cie so bie Zie mię pod da ną” mo -

żna ró żnie ro zu mieć. Mo żna zda nie to trak to wać ja ko po le ce nie:
„Ma cie wła dzę, więc rób cie z tą Zie mią, co chce cie”, ina czej – Zie -
mia jest wa szym nie wol ni kiem. Zda nie to mo żna jed nak trak to wać
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Fot. 11. Paneliści: ks. Adam Zelga, Iwona Waksmundzka, 
Joanna Angiel i Tomasz Borecki
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ina czej: „Czyń cie so bie Zie mie pod da ną – czy li je ste ście za nią od -
po wie dzial ni”, a więc Zie mia jest nie ja ko wa szym part ne rem.
Chciał bym, aby za pro szo ne tu oso by wy po wie dzia ły się na ten te -
mat, po nie waż swo im ży ciem da ją świa dec two te mu zda niu; są oso -
ba mi, któ re pra gną, aby Zie mia by ła pod da na czło wie ko wi. Za pra -
szam do przed sta wie nia wła snych świa dectw. 

To masz Bo rec ki 
Uwa żam, że w „Księ dze Ro dza ju” Bóg mó wiąc „Czyń cie so bie

zie mię pod da ną”, nie wziął pod uwa gę te go, że czło wiek stwo rzo ny
na Je go ob raz i po do bień stwo nie ko niecz nie bę dzie bo ski ro zu -
mem. Czło wiek w swo im dzia ła niu po peł nia wie le głu pot i wie le
błę dów i ja, ja ko le śnik i przy rod nik, chciał bym za brać w tej kwe -
stii głos. Gdy bym miał wprost od po wie dzieć na py ta nie, jak ro zu -
miem ten czę sto po wta rza ny za pis, to Bo że po le ce nie, sfor mu ło wał -
bym je na stę pu ją co: aby „czło wiek zmie niał Zie mię i tak ją przy -
spo sa biał, aby czło wie ko wi ży ło się na niej do brze i co raz le piej”.
Wie my jed nak, że ego izm ludz ki i par ty ku lar ne in te re sy ka żde go
z nas, al bo grup ludz kich, do pro wa dza ją do te go, że tak się nie dzie -
je ani w pol skiej, ani świa to wej rze czy wi sto ści. Jak pi sze zna ko mi -
ty pi sarz ame ry kań ski Fried man, je ste śmy obec nie na ta kim eta pie
glo ba li za cji, w któ rym jed nost ki de cy du ją o po stę pie. Ten etap, we -
dług nie go, za czy na się od wiel kiej ka ta stro fy w No wym Jor ku, kie -
dy to ja cyś wa ria ci te go świa ta, chcąc zbu rzyć ist nie ją cy po rzą dek,
spra wi li, że sa mo lo ty pa sa żer skie ude rzy ły w bu dyn ki World Tra -
de Cen tre. Glo ba li za cja ta cha rak te ry zu je się tym, że po je dyn czy
czło wiek nie za le żnie od miej sca, w któ rym się znaj du je, ma mo żli -
wość od dzia ły wa nia na za cho dzą ce zmia ny, a wy bit ne jed nost ki
w co raz więk szym stop niu de cy du ją o tym świe cie. W dzi siej szej
rze czy wi sto ści, przy obec nej po pu la cji lu dzi na Zie mi, mu si my
dzia łać w spo sób nie zmier nie roz trop ny.

Przy to czę pew ne fak ty, sku pia jąc się na tym, na czym do brze
się znam, czy li na przy ro dzie i na le sie. 

Na tu ral ny przy rost lu dzi na Zie mi wy no si obec nie oko ło 11
pro mi li, czy li co 14 lat przy by wa nas ok. 1 mi liar da. Dla po rów -
na nia: w 1820 r. by ło na glo bie ziem skim 1 mi liard miesz kań ców,
a po 110 la tach, czy li w 1930 r., by ło nas już 2 mi liar dy, a dzi siaj
na glo bie ziem skim ży je ok. 6,7 mi liar da lu dzi. Za trzy la ta bę dzie
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nas 7, a za na stęp ne 13 lat – 8 mi liar dów. Jesz cze nie daw no smu ci -
li śmy się fak tem, że na glo bie ziem skim by ło 750 mi lio nów lu dzi,
któ rzy są co dzien nie głod ni, któ rzy je dzą tyl ko raz dzien nie lub
rza dziej. Dzi siaj ma my ta kich bied nych lu dzi już mi liard. Świa -
to we or ga ni za cje twier dzi ły nie daw no, że lu dzi gło du ją cych po -
win no uby wać, a w rze czy wi sto ści cią gle ich przy by wa. Dzi siaj ca -
ły świat chce „le piej i wię cej” i trze ba po my śleć, jak ten świat, ta
Zie mia, któ ra jest zmie nia na przez czło wie ka (tak jak po wie dział
Bóg w „Księ dze Ro dza ju”), ma na star czyć, jak po do łać te mu
wszyst kie mu. Mó wi się już, że pro ble mem nie bę dzie je dze nie, ale
bę dzie wo da, któ rej i w Pol sce też nie ma za du żo. Wszy scy do -

brze wie my, że nisz czy my świat, a ro bi my
to przez swo ją nie roz wa gę, brak ro zu mu,
przez swo ją chci wość. W Pol sce ta kże
chce my za wład nąć brze ga mi je zior, brze -
ga mi rzek; chce my je ogro dzić, a nie ma
to nic wspól ne go z na ka zem Bo żym. Bo -
wiem to, co jest na Zie mi, jest dla wszyst -
kich lu dzi i nie łącz my te go z so cja li -
stycz nym czy ko mu ni stycz nym my śle -
niem. Zna ne są przy kła dy wiel kich cy wi -
li za cji ba bi loń skiej i asy ryj skiej, gdzie
nie roz wa żny czło wiek przez nie umie jęt -
ność współ ży cia z przy ro dą do pro wa dzał
do jej za gła dy, a wraz z nią i do za gła dy
wła snej cy wi li za cji. Tu, gdzie obec nie jest
Sa ha ra, gdzie dzi siaj pia sek wsy pu je się
do Eu ro py Po łu dnio wej, by ły kie dyś bar -
dzo wy so ko po sta wio ne cy wi li za cje. To
jest sku tek na sze go dzia ła nia. Ame ry ka -

nie za go spo da ro wu jąc wiel kie te re ny sta nów Mi nes so ta czy Da -
ko ta, wiel kich ste pów, gdzie opa dy są nie wiel kie, za po mi na ją
o tym, że zmie nia jąc tę rze czy wi stość i pro wa dząc in ten syw ne
upra wy na tych ob sza rach, mo gą do pro wa dzić do de gra da cji śro -
do wi ska. Uwa gi kry tycz ne z ze wnątrz nie od no szą skut ku.

Po tym krót kim glo bal nym spoj rze niu zaj mę się mo ją dzie dzi -
ną. Las był za wsze dla mnie fra pu ją cy. Jak wszy scy Pań stwo wie cie,
las ży wił, chro nił, był miej scem zdo by wa nia po kar mów, schro nie -

Fot. 12. Tomasz Borecki
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nia, ogrze wał. Wła śnie do la su ucie ka li lu dzie, aby uchro nić się
przed za gła dą w cza sie epi de mii, któ re by ły tak czę ste w wie kach
śred nich, a na wet w wie ku XIX. W ukła dzie glo bal nym po wierzch -
nia la sów kur czy się. Jesz cze w XVI wie ku Zie mia w znacz nym
pro cen cie by ła po kry ta la sa mi, któ rych po wierzch nia wy no si ła 7,6
mi liar da hek ta rów; w 1958 ro ku by ło ich już tyl ko 4,4 mld ha,
a obec nie po wierzch nia la sów wy no si je dy nie 3,6 mld ha. Ka żde go
ro ku jest nisz czo nych lub gi nie na świe cie 15 mln ha la sów, w tym
oko ło 10÷12 mln ha la sów tro pi kal nych, nie zmier nie wa żnych ze
wzglę du na wy mia nę tle nu w po wie trzu, glo bal nych ukła dów prą -
dów mor skich, cy klicz no ści po go dy itp. Dzi siaj ro zum ny czło wiek,
któ ry ma zmie niać Zie mię, po wi nien wie dzieć, że co kol wiek
i gdzie kol wiek czy ni, to od dzia łu je na ca ły glo bal ny świat. Zna ne
są przy pad ki de wa sta cji wiel kich po wierzch ni le śnych, np. 20 lat
te mu Bra zy lij czy cy wy pa li li 200 000 km2 pusz czy tro pi kal nej, la sów
desz czo wych, la sów nie zmier nie wa żnych z punk tu wi dze nia kli -
ma tu, po to tyl ko, że by za mie nić ten ob szar w te re ny rol ni cze. Ta -
kie dzia ła nie nie ma nic wspól ne go z lo gi ką. 

Obec na in du stria li za cja świa ta na bra ła bar dzo ży we go tem pa.
Na przy kład, Chiń czy cy uwa ża ją, że „dzi siaj jest pięć mi nut dla
Chin” i bez sza cun ku dla śro do wi ska eks plo atu ją za so by na tu ral ne
i roz wi ja ją prze mysł. Czło wiek jest cząst ką ota cza ją cej przy ro dy,
jest cząst ką eko sys te mu – te go wiel kie go glo bal ne go eko sys te mu
i mu si zda wać so bie spra wę, że jest gra ni ca, któ rej nie mo że prze -
kro czyć, by nie do pro wa dzić do znisz cze nia świa ta. Chce my żyć
wy god nie, chce my jeź dzić sa mo cho da mi, go li my się od krę ca jąc ku -
rek z cie płą wo dą na pe łen re gu la tor, nie zda jąc so bie spra wy, że
jest to zwią za ne z po wsta wa niem du żych ilo ści dwu tlen ku wę gla
i z wy dzie la niem się związ ków siar ki. Wszy scy chce my żyć do brze,
miesz kać wy god nie i nie bie rze my pod uwa gę, jak istot ny i wa żny
jest ota cza ją cy nas świat, ota cza ją ca nas przy ro da oraz to, co w tej
przy ro dzie się dzie je. 

Głów na de wa sta cja la sów ma miej sce w la sach tro pi kal nych
Ame ry ki Po łu dnio wej, Afry ki i Azji, ale to nie ma nic wspól ne go
z mą dro ścią: „Czyń cie so bie Zie mię pod da ną”, bo je że li wy le sia się
prze po tę żne ob sza ry pusz czy ama zoń skiej – jed ne go z naj więk -
szych re zer wu arów tle nu i czy ste go po wie trza – po to tyl ko, aby po -
wsta ły pa stwi ska na bar dzo ubo gich gle bach, gdzie dla jed nej kro -
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wy trze ba aż 5 ha zie mi, to nie ma to nic wspól ne go z lo gi ką i mą -
drą dzia łal no ścią czło wie ka. W wie lu kra jach la sy prze sta ły już ist -
nieć lub po wierzch nia ich jest bar dzo nie wiel ka. Stra ty są prze -
ogrom ne, a dal sze kur cze nie się la sów mo że wy wo łać la wi no we na -
stęp stwa. Błę dy po peł nia ne przez czło wie ka msz czą się. Przy kła -
dem te go mo gą być na sze Kar ko no sze, gdzie z jed nej stro ny mo no -
kul tu ra świer ko wa, z dru giej wiel kie za nie czysz cze nia dwu tlen -
kiem siar ki, a z trze ciej nie prze my śla na go spo dar ka czło wie ka po -
łą czo na ze zmia na mi kli ma tu, a w szcze gól no ści obec no ścią susz

na tym te re nie, spo wo do wa ły, że pro ces de wa sta cji la sów kar ko no -
skich miał prze bieg la wi no wy. Na po łu dniu Pol ski i Po gó rzu czło -
wiek, wpro wa dza jąc nie wła ści we skła dy ga tun ko we la sów, czy niąc
„Zie mię pod da ną so bie”, przy czy nił się do zu bo że nia tych la sów.

Świa to wa Unia Ochro ny Przy ro dy in for mu je, że 12% ga tun ków
ro ślin i 75% ga tun ków ssa ków jest w tej chwi li za gro żo nych
na świe cie w wy ni ku osła bie nia la sów.

Je że li cho dzi o la sy i ich funk cje, są trzy ró żne gru py za gro żeń.
Pierw sze – to te, któ re po wsta ją w wy ni ku kon ku ren cji o zie mię.
Do ty czy to szcze gól nie la sów tro pi kal nych. Na tych te re nach jest
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Fot. 13. Od prawej: Tomasz Borecki, Andrzej Zalewski i Joanna Angiel
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to bez myśl na kon ku ren cja, bo po zy ska ną zie mię wy ko rzy stu je się
rol ni czo tyl ko w krót kim okre sie, gdyż w tych wa run kach kli ma -
tycz nych i gle bo wych bar dzo trud no jest o dłu ższą pro duk cję rol -
ni czą.

Dru gie za gro że nie to ro sną ce za po trze bo wa nie na drew no,
a trze cie wy ni ka ze zmian kli ma tycz nych i zmniej sza ją cej się ró -
żno rod no ści bio lo gicz nej. W naj bli ższym okre sie, do ro ku 2050
wzro śnie za po trze bo wa nie na drew no prze my sło we o 50% i o pra -
wie 50% na drew no opa ło we. My w Pol sce ży je my w luk su sie w po -
rów na niu z lud no ścią Azji, Afry ki i Ame ry ki Po łu dnio wej, gdzie
bie dy jest wie le i lu dzie gło du ją. Że by za go to wać tam raz dzien nie
tro chę stra wy lub wo dę na her ba tę, po trzeb ny jest opał, a naj czę -
ściej drew no, któ re jest pod sta wo wym źró dłem ener gii. 

La sy gro ma dzą co naj mniej 1/3 wszyst kich ga tun ków ro ślin
i zwie rząt; bio tycz na ró żno rod ność la sów jest wy ko rzy sty wa na ja -
ko źró dło ge nów dla wy daj nej ho dow li wa żnych dla go spo dar ki
czło wie ka ro ślin i zwie rząt. 

Eu ro pa jest je dy nym kon ty nen tem, gdzie la sów przy by wa, a ra -
cjo nal ność my śle nia pod tym wzglę dem jest da le ko po su nię ta i do -
brze, że tak się dzie je. My Po la cy ko cha my la sy, ale rów no cze śnie
w le sie opró żnia my po piel nicz ki z na szych sa mo cho dów i wy rzu ca -
my wszyst ko co się da: sta re łó żka, sta re lo dów ki itp. Za śmie ca my
wszyst ko, co mo żna, jak by śmy ro zu mu nie mie li.

W 1945 r. by ło w Pol sce 21% po wierzch ni le śnej, a obec nie ma -
my już 29%. Dzie je się tak na sku tek za mie rzo nej i ra cjo nal nej go -
spo dar ki. Część tych za le sień po II woj nie świa to wej do ty czy ła
szcze gól nie Ziem Od zy ska nych. Dzi siaj w Pol sce jest re ali zo wa ny
pro gram za le sień do 2015 ro ku, prze wi du ją cy za le sie nie 700 tys.
hek ta rów gleb rol ni czych mar gi nal nych. Nie ma po ję cia „le si sto ści
opty mal nej”. Im wię cej jest la sów, tym le piej ży je się czło wie ko wi.
Las to zie leń, czy li na dzie ja, to do bre uko je nie i wy po czy nek czło -
wie ka, to ró żno rod ność ga tun ków gwa ran tu ją ca mu prze trwa nie,
bo w tej ró żno rod no ści jest pięk no, ale rów nież i bez pie czeń stwo
trwa nia. Dzi siaj pol skie la sy są zmie nia ne w kie run ku la sów li ścia -
stych, la sów o struk tu rze bar dziej zró żni co wa nej. Czę sto sły szy my
po wie dze nie, któ re bar dzo mnie bo li, że „le śni cy to tyl ko wy ci na ją
la sy”. Wy ci nać też trze ba, bo ka żdy chce mieć w do mu ład ny stół
dę bo wy al bo bu ko wy i do brą klep kę na pod ło dze. Trze ba to jed nak
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uzy ski wać w roz trop ny spo sób, aby w użyt ko wa niu la su ni cze mu
co do bre nie prze szko dzić.

Ame ry ka nie ma ją prag ma tycz ne po dej ście do śro do wi ska; nie
pa trzą na nie tyl ko z za chwy tem. W cy to wa nych czę sto prze ze mnie
ba da niach ame ry kań skich jest po da wa ne, że drew no to tyl ko 5÷7%
war to ści la su, a praw dzi wa je go war tość za wie ra się w tym wszyst -
kim, co się na zy wa: bio ró żno rod ność, ochro na śro do wi ska, ochro -
na wo dy, ochro na ga tun ków, to ta kże izo la cja od prze my słu, izo la -
cja od szo sy, wy po czy nek, do zna nia es te tycz ne.

Las za wsze na stra ja nas mi ło i cie pło. Kie dyś, kie dy nie by ło
wsty dem pi sać o ta kich do zna niach pięk na, wiel ki Jan Ko cha now -
ski pi sał: 

„Ser ce ro ście pa trząc na te cza sy! 
Ma ło przed tym go łe by ły la sy
Śnieg na zie mi wy żej łok cia le żał
A po rze kach wóz naj cię ższy zbie żał.
Te raz drze wa li ście na się wzię ły, 
Po lne łą ki pięk nie za kwit nę ły,
Lo dy ze szły, a po czy stej wo dzie
Idą stat ki i cio sa ne ło dzie.”

Uwa żam, że gdy by ka żdy z nas miał trzy „mer ce de sy”, dwie
wil le i czte rech ko chan ków al bo pięć ko cha nek, to nic nas nie bę -
dzie cie szy ło, jak nie bę dzie czy stej wo dy, czy ste go po wie trza i śpie -
wu pta ków.

Chciał bym jesz cze za cy to wać pi sa rza bar dzo mi bli skie go, by łe -
go stu den ta Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go – wiel kie go
Ste fa na Że rom skie go, któ ry tak pi sał:

„Przy szła zno wu na swe miej sce Pol ska. Nie za mie ni li Mo ska le
klasz to ru Św. Ka ta rzy ny na ko sza ry kon ni cy, jak to by ło w ich pla -
nie i nie przy ło żył Au striak sie kie ry do ko rze ni la sów. Stoi oto
wciąż dom Bo ży. Wi dać ze wszech stron bia łą je go wie żę w do li nie
fioł ko wej od la sów, co z da la i z bli ska cią gną ku nie mu wiel ki mi
pa sma mi. Jest ja ko by zwor ni kiem, w jed ność uj mu ją cym wie lo ra -
kie pust ko wie. Oko prze bie ga z ob sza rów i spo czy wa na je go bia -
łym kształ cie, a wy rzeź bio nych w źre ni cy – za cho wu je w ser cu
na za wsze. Żyj wiecz nie, świąt ni co, ogro dzie li lii, ser ce la sów! Prze -
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mi nę ły nad to bą złe cza sy zla ne ludz ką krwią. Cią gną in ne, in ne.
Lecz któż mo że wie dzieć, czy z ple mie nia lu dzi”, któ rym Bóg ka zał
Zie mię pod da ną czy nić so bie, „gdzie wszyst ko jest zmien ne i nie -
wia do me, nie wyj dą zno wu drwa le z sie kie ra mi, aże by ściąć do ko -
rze nia ma cierz jo dło wą na pod sta wie no we go pra wa, w in te re sie ja -
kie goś han dlu, lub czy je goś nie zbęd ne go zy sku. Ja kie bądź by ło by
pra wo, czy je kol wiek by by ło, do tych przy szłych bar ba rzyń ców po -
przez wszyst kie cza sy wo łam z krzy kiem: – nie po zwa lam! Pusz cza
kró lew ska, ksią żę ca, bi sku pia, świę to krzy ska, chłop ska ma zo stać
na wie ki wie ków ja ko las nie ty kal ny, sie dli sko bo żyszcz sta rych,
po któ rym świę ty je leń cho dzi – ja ko uciecz ka ana cho re tów, wiel ki
od dech zie mi i ży wa pieśń wiecz no ści. Pusz cza jest ni czy ja – ani
mo ja ani two ja, ani na sza, je no bo ża – świę ta!”.

Chciał bym, aby śmy bro ni li tych pol skich la sów, tej wła sno ści
pań stwo wej, bo ona jest gwa ran cją, że się te go nie roz dra pie, a to
też nie ma nic wspól ne go z ko mu ni stycz nym my śle niem. 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Na wią zu jąc do słów me go przed mów cy, chcia łam pa rę słów po -

wie dzieć o wiel kiej ro li edu ka cji i świa do mo ści oby wa tel skiej we
wła ści wej go spo dar ce śro do wi skiem. Przez wie le lat pro wa dzi łam
ba da nia na pu sty ni sa ha ryj skiej oraz uczest ni czy łam w pre zen ta cji
wy ni ków ba dań na pu sty ni Ne gev i Judz kiej w Izra elu.

Na ob sza rze Sa ha ry ob sza ry oaz się kur czą. Wo da, któ ra po ja wia -
ła się w ar te zyj skich źró dłach na po wierzch ni jesz cze 100 lat te mu,
obec nie jest pom po wa na z kil ku set me trów głę bo ko ści. W du żym
stop niu jest mar no wa na, gdyż pro wa dzo na na po wierzch ni otwar ty -
mi ka na ła mi, na sku tek pa ro wa nia ucie ka i w efek cie za sa la gle bę. 

Prze ciw nie, na te re nie pu styń Izra ela wi dać co fa nie się pu styń,
któ re stop nio wo po ra sta sa dzo ny las. Opa dy desz czu, mi mo że ską -
pe, są ła pa ne w od po wied nie, za my ka ne zbior ni ki lub in sta la cja mi
hy dro tech nicz ny mi są wpro wa dza ne pod zie mię w ce lu ochro ny
przed pa ro wa niem. Wo da zbie ra na w zbior ni kach zlo ka li zo wa nych
na wznie sie niach sys te mem ru rek na wad nia te re ny zbo czy i po zwa -
la stop nio wo zwięk szać are ał la sów i upraw. Me tod wy ko rzy sta nia
opa dów wi dzia łam na tym te re nie bar dzo du żo i po dzi wia łam dys -
cy pli nę lu dzi, któ rzy pod po rząd ko wu ją się w peł ni tym dzia ła niom
i świa do mie w nich uczest ni czą.
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An drzej Za lew ski 
Przy by łem tu taj z ra do ścią dla te go, że Szko ły Przy mie rza Ro dzin

uwa żam za kuź nię pol skiej in te li gen cji tak okrut nie nisz czo nej przez
pra wie 70 lat. Chy ba roz cza ru ję pań stwa, bo w mo im wy stą pie niu nie
bę dę mó wił, czy na Bo że Na ro dze nie w tym ro ku bę dzie śnieg, czy
też pój dzie my na pla żę, wy tłu ma czę to w Eko Ra dio i na mo jej stro -
nie in ter ne to wej – www.nie za po mi naj ki.pl. Chcę na to miast mó wić
o po tę dze du cha Po la ków wo bec te go, co dzie je się na świe cie.

Na pew no je stem naj star szy w tym za cnym gro nie; na le ża łem
i na le żę do po ko le nia tzw. „ko lum bów”, tj. po ko le nia, któ re ro dzi -
ło się od 1897 ro ku do 1930. Jest to po ko le nie strasz nie do tknię te
przez hi sto rię, po ko le nie, któ re w spo sób cu dow ny od bu do wy wa ło
swój kraj, przez dwa dzie ścia lat ży ło w peł nej wol no ści, aby po tem
stać się ofia rą zbrod ni i ze wscho du i z za cho du, gdy z nie zwy kłą
sta ran no ścią li kwi do wa no in te li gen cję pol ską. Je stem „ko lum -
bem”, z któ rej to gru py więk szość już ode szła, znacz na część mo ich
przy ja ciół ko le gów – na po lu chwa ły i wal ki o wol ność, in ni umie -
ra li śmier cią mniej czy bar dziej na tu ral ną. Wiel ka ich gru pa zgi nę -
ła w obo zach hi tle row skich i so wiec kich. Je stem w tej koń co wej
gru pie osób, któ ra otrzy ma ła po le ce nie od na szych przy ja ciół bę dą -
cych tam wy so ko: „Mów cie praw dę do koń ca o Du chu Po la ków
i Pol ski, o fe no me nie hi sto rycz nym, któ ry wią że my oczy wi ście
z sy tu acją przede wszyst kim eko lo gicz ną i w Pol sce, i na świe cie”.
„Ko lum bo wie” to lu dzie, któ rzy zdą ży li wnieść do Pol ski mnó stwo
wie dzy i na uki. Cho dzi łem do jed nej z ta kich szkół. Zdą ży łem
skoń czyć gim na zjum Gór skie go pod we zwa niem Św. Woj cie cha.
Mój wspa nia ły dy rek tor, Woj ciech Gór ski był ge nial nym pro ro -
kiem, któ ry prze wi dy wał to, co cze ka Pol skę i Po la ków w naj bli -
ższych kil ku dzie się ciu la tach; uczył nas po go dy du cha, uczył nas,
że na uka pro wa dzi nas do wie dzy, a dzi siaj try umf wie dzy na świe -
cie jest nie wy obra żal ny. Rów no cze śnie uczył nas, że naj więk szą si -
łą jest wia ra, któ ra jest isto tą na sze go ży cia. Pa trzę dzi siaj na świat
z po zy cji „ko lum ba”, któ ry wcze śniej czy póź niej do łą czy do mo ich
wspa nia łych ko le gów. Z mo jej kla sy w szko le Gór skie go na 34
chłop ców do cze ka ło 1945 ro ku szes na stu, na stęp nych sze ściu zgi -
nę ło w wię zie niach ubec kich. Znacz na część mo ich ko le gów, ta ki
np. wspa nia ły Go dlew ski, to by li nie zwy kli bo ha te ro wie; mo żna by
na pi sać ksią żkę o ka żdym z nich.
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To co po win no nas dzi siaj in te re so wać naj bar dziej, to jak naj -
szyb sza od bu do wa in te li gen cji bru tal nie znisz czo nej przez gi gan -
tycz ne za kła ma nie, ja kie przez dzie siąt ki lat utrzy my wa ło się
w Pol sce. W tej ko mu ni stycz nej Pol sce my śla łem nie raz, że je dy ną
praw dą, o któ rej się mó wi, to jest wschód i za chód słoń ca, a wszyst -
ko in ne by ło kom pi la cją mniej szych czy więk szych fak to idów
i po pro stu kłam stwem. Te raz my mu si my
to wszyst ko z sie bie zrzu cić i zrzu cać. Ro -
bi my to dzię ki na stęp ne mu cu do wi Nie -
pod le gło ści, któ ry zda rzył się w 1989 ro ku.

My ślę, że ta kich szkół jak wa sza bę dzie
w Pol sce co raz wię cej, bo isto ta rze czy po -
le ga na tym, że by śmy szyb ko by li mą drzy:
in spe re au da ce iu das, tzn. bądź mą dry już
na tych miast i my mu si my ta cy być. Jak
dzi siaj pa trzę na na sze spo łe czeń stwo i po -
rów nu ję je ze spo łe czeń stwem, z któ re go
wy sze dłem przed 1939 ro kiem, to ogar nia
mnie wiel ki smu tek. 

Po dam ta ki drob ny przy kład z epo ki
„ko lum bów”, czy li z mo je go dzie ciń stwa.
Tram waj, róg Pu ław skiej i Ra ko wiec kiej,
ja z tor ni strem ja dę tram wa jem, w nim
dwóch mło dych lu dzi od cza su do cza su
rzu ca sło wa nie cen zu ral ne na „k” lub „h”.
W tram wa ju obu rze nie: „Wy rzu cić tych
cha mów z tram wa ju”. Tram waj do je żdża do przy stan ku na Ra ko -
wiec kiej. Z po mo stu wcho dzi do tram wa ju mo car ny gra na to wy po -
li cjant i dwie ma rę ka mi wy no si oby dwu, na zwij my ich chu li ga na -
mi, ale w po rów na niu z dzi siej szy mi to by li cu dow ni chłop cy. Wy -
niósł ich na chod nik i pa łą gu mo wą, prze pra szam pań stwa, kil ka
ra zy zdzie lił po tył kach przy okla skach pu blicz no ści. Czy wy obra -
ża cie so bie pań stwo po dob ną sy tu ację dzi siaj, w ro ku pań -
skim 2009, kie dy by na tych miast mnó stwo po li ty ków, rzecz ni ków
praw dziec ka, blon dy nów, bru ne tów itp. in ter pe lo wa ło. Co wię cej
mu si my dzi siaj zro bić, aby ten duch, ro zum słu żył na szej wie dzy,
aby na uka da wa ła tę wie dzę i aby śmy stwo rzy li wa run ki dla ochro -
ny „tej Zie mi”, a na tej Zie mi nas sam Bóg osa dził. Cy tu je my tu

Fot. 14. Andrzej Zalewski
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„Księ gę Ro dza ju”, a ja za cy tu ję Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II, któ ry
po wie dział: „po ca łu nek Zie mi to po ca łu nek Mat ki”. Zu peł nie in -
ny czło wiek – po eta Jan Sztau dyn ger kie dyś na pi sał frasz kę:

W le sie nie trze ba kląć,
ka pe lusz trze ba zdjąć.

Co my, ka żdy z nas, dzi siaj mu si my w try bie nie zwy kle pil nym
czy nić? Nie za wa ham się po wie dzieć, ze sy tu acja na świe cie jest
dra ma tycz na. Uszko dze nia śro do wi ska i re wo lu cja oby cza jo wa są
ol brzy mie. Mó wi łem o mło dych chu li ga nach z 1933 ro ku, a dzi siaj
idąc uli ca mi War sza wy, sły szę za so bą i przed so bą gło sy chło pię ce
i dziew czę ce: k…, h…, k…h…, itp. i ro bi mi się sła bo.

Tę ochro nę śro do wi ska mu si my za cząć od nas sa mych, od ka -
żde go z nas, przy ka żdym od krę ce niu kur ka z wo dą, przy ka żdej
roz mo wie; mu si po wró cić do te go kra ju kult mą drych, in te li gent -
nych lu dzi, a wte dy wszyst ko bę dzie ja śniej sze. 

Nie sądź cie pań stwo, że tak ostro mó wiąc o oj czy stym kra ju, nie
mam świa do mo ści, iż kun dli się ca ły świat. Ko rzy sta jąc z In ter ne -
tu i po łą czeń sa te li tar nych, lu bię oglą dać nie któ re ka na ły te le wi zji
nie miec kiej. Ku swe mu prze ra że niu do wie dzia łem się wczo raj, że
w Niem czech, jed nym z trzech, czy czte rech naj bo gat szych kra jów
na świe cie, od ju tra czy od po ju trza w wiel kich mia stach, w ob li czu
co raz częst szych wy pad ków bi cia i ka to wa nia sta rych lu dzi, bę dą
wpro wa dzo ne do me tra po ste run ki prze bra nych ko man do sów.
Kun dli się świat? Tak, ale czy my w Pol sce mu si my się kun dlić?
Na pew no nie. 

Przej dę te raz do sa mej eko lo gii. Otóż otrzy mu ję od ra dio słu -
cha czy ty sią ce li stów. W do mu mo ja żo na z prze ra że niem pa trzy
na czte ry pa ki li stów, z któ rych za le d wie po ło wę zdą ży łem prze czy -
tać. Te li sty na pa wa ją mnie na dzie ją, że jest w Pol sce co raz wię cej
lu dzi, któ rzy ma ją świa do mość te go, że po tę ga du cha, na uka i wie -
dza do pro wa dzą nas z po wro tem na szcze bel wiel kiej wia ry, a nie
przy go dy in te lek tu al nej, jak to cza sem się dzie je z nie któ ry mi mó -
wią cy mi o so bie, że są wie rzą cy.

Mó wiąc tak ostro, świa do mie to ro bię. Po tę ga przy ro dy jest wiel -
ka; nie pró buj my nisz czyć tej po tę gi, bo wte dy świat bę dzie znisz czo -
ny nie przez przy ro dę, ale przez czło wie ka. W tej chwi li czło wiek jest
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prze ko na ny o swo jej im po nu ją cej wie dzy. Pró bu je my od czy ty wać
prze szłość ostat nich trzech mi liar dów lat, rów no cze śnie im głę biej
co fa my się w prze szłość, im głę biej wcho dzi my w mi kro świat, im
czę ściej za czy na my wpusz czać kom pu ter do ko mór ki czło wie ka, tym
co raz wy raź niej wi dzi my, że otwie ra ją się zu peł nie no we, nie zna ne
prze strze nie świa ta bo skie go. Zmu sza to nas do te go, aby śmy na ukę
prze bu do wy wa li w na szą wie dzę, ale pil no wa li na szej wia ry.

Kil ka cie ka wo stek. Ol brzy mia by ła ska la za kła ma nia w Pol sce
i jesz cze cią gle pró bu je my ma ni pu lo wać fak to ida mi opi nią pu -
blicz ną. Dla te go też Eko Ra dio jest bar dzo chwiej ne w swo jej obec -
no ści w me diach, ale trwa my – mo że nie tak sil nie jak te le wi zja
„Trwam”, ale trwa my. Eko Ra dio jest, a ostat nie za pew nie nia no -
we go za rzą du Pol skie go Ra dia na pa wa ją mnie na dzie ją, że jesz cze
bę dę mógł mó wić to, co mó wię, wska zu jąc na pro ble my bez pie -
czeń stwa eko bio me te oro lo gicz ne go, któ re mu szą być po zna ne
przez ka żde go przy pusz cza niu wo dy z kra nu, przy ka żdym je dze -
niu, przy ka żdym ru chu i w ca łej na szej byt no ści w pol skich la sach.
Ska la za śmie ce nia na szych la sów jest re kor do wa w Eu ro pie, a przy -
naj mniej w kra jach Unii Eu ro pej skiej. 

Po dam cie ka wost kę ob ra zu ją cą jak po wo li, ale sku tecz nie od -
cho dzi my od za kła ma ne go świa ta. Nie ma ona nic wspól ne go
z eko lo gią, na to miast do ty czy wspa nia łych Po la ków, wspa nia łej
pol skiej ar mii. Ka pi tu la cja po II woj nie świa to wej od by ła się
w Wil helm sha ven, gdzie na po le ce nie Eisen ho we ra ka pi tu la cję ad -
mi ra ła Dönit za i ad mi ra li cji Krieg sma ri ne, czy li naj sil niej szej
wów czas ma ry nar ki wo jen nej, przyj mo wał pol ski ge ne rał Sta ni -
sław Ma czek. Za kaz in for mo wa nia na sze go spo łe czeń stwa o tym
wy da rze niu trwał wła ści wie jesz cze do lat 90. XX wie ku. Do pie ro
od nie daw na za czę li śmy mó wić w Pol sce ca łą praw dę, rów nież
o tym, o czym chcę po wie dzieć. Ta uro czy stość od by ła się w spo sób
nie zwy kły. Po jed nej stro nie Dönitz z ad mi ra ła mi, po dru giej stro -
nie ge ne rał Ma czek z ofi ce ra mi. Ka pi tu la cja do bie ga ła koń ca, kie -
dy Dönitz wstał i po pro sił o głos: „Pa nie ge ne ra le, ja nie w spra wie
ka pi tu la cji, któ rą pod pi sa łem, ale pro szę o wy ja śnie nie na stę pu ją -
cej spra wy: po pa na pra wej stro nie sie dzi ofi cer Woj ska Pol skie go
– ma jor. On jest pań skim tłu ma czem, a mó wi do nas tak pięk nym
nie miec kim li te rac kim ję zy kiem, o ja kim my w Niem czech za po -
mnie li śmy. To jest nie mo żli we, że by to był pol ski ofi cer”. Wsta je
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Fot. 15. Andrzej Zalewski z mikrofonem, obok Tomasz Borecki 
i Joanna Angiel
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ge ne rał Ma czek i zwra ca się do ma jo ra: „Pa nie ma jo rze, pro szę się
przed sta wić”. Na to pan ma jor przed sta wia się w dwóch ję zy kach:
„By łem Niem cem. By łem i ucie kłem z Nie miec, nie przy zna ję się
do swe go nie miec kie go po cho dze nia, zwłasz cza w ob li czu wa szej
hi tle row skiej wła dzy. Na zy wam się Ot to Habs burg. Tra fi łem
do wię zie nia wsa dzo ny przez Hi tle ra, ura to wał mnie król szwedz -
ki, a dzi siaj je stem dum ny, że je stem ofi ce rem pol skim”. 

Nasz duch dzi siej szy mu si być du chem sil nej wia ry nie tyl ko
w Bo ga, ale w nasz Oj czy sty Kraj, któ ry po ko na wszyst kie prze ciw -
no ści, któ ry jest w sta nie wy trzy mać ol brzy mią re wo lu cję eko lo -
gicz ną i eko no micz ną, ja ka jest na świe cie.

Te raz tro chę o po go dzie. Za kłó ce nie rów no wa gi me te oro lo gicz -
nej na świe cie ma za sięg glo bal ny. O tym wszy scy wie dzą, tyl ko że
wal ka to czy się mię dzy dwo ma gru pa mi. Jed na gru pa po wia da, że
jest ocie ple nie i nad miar dwu tlen ku wę gla, i że mu si my wo bec te -
go odejść od na tu ral nych źró deł ener gii: wę gla, ro py i tych nie od -
twa rzal nych źró deł ener gii. Jak wia do mo, za kil ka na ście dni bę -
dzie my w Ko pen ha dze roz strzy ga li o lo sach świa ta i ludz ko ści. Jest
też gru pa in na, któ ra po wia da, że wszyst ko to nie praw da, bo w hi -
sto rii Zie mi na stę po wa ły cy klicz nie okre sy zim ne – zlo do wa ceń
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i cie płe – in ter gla cja łów, a ostat nie ozię bie nie 200 lat te mu, w Ma -
łej Epo ce Lo do wej, kie dy po za mar z nię tym Mo rzu Bał tyc kim mo -
żna by ło sa nia mi do stać się do Szwe cji, nie sta no wi ło wy jąt ku
w okre sie hi sto rii Zie mi i czło wie ka. Mi mo że stwier dze nia te są
słusz ne, wy da je mi się, że ta dru ga gru pa dzia ła w ści śle okre ślo -
nym in te re sie ener ge ty ki i prze my słu wę glo we go na świe cie, któ ry
jest za nie po ko jo ny tym, że zmniej szą się do cho dy je go wiel kich
kon cer nów. Wie lu z nas ob ser wu jąc za kłó ce nia w przy ro dzie, oba -
wia się, że na na tu ral ną cy klicz ność na ło żył się wpływ czło wie ka
i kwit ną cej cy wi li za cji, któ re za bu rzy ły od wiecz ne ryt my przy ro dy.
W związ ku z tym my mu si my po wró cić do sza cun ku do tej przy ro -
dy, wszę dzie gdzie na le ży, mu si my two rzyć za bez pie cze nie śro do -
wi ska, uczyć lu dzi współ ży cia z przy ro dą.

Ja ka jest po go da, któ rą wi dzi my za okna mi, jest rze czą oczy wi -
stą. Jak dłu go ona po trwa, te go na praw dę nikt nie wie. Wy da je się,
że do koń ca grud nia prak tycz nie po go da bę dzie bez zmia ny, ale to
się tyl ko wy da je. W naj bli ższym cza sie gro żą nam ró żne go ro dza ju
punk to we na wał ni ce, tak jak to dwa dni te mu sta ło się na po gra ni -
czu Szko cji i An glii, gdzie w cią gu jed nej do by spa dło 200 mm
desz czu. Cy wi li za cja uzbro jo na w ka na li za cję, wo do cią gi, bu dyn ki,
elek trycz ność w cią gu dwóch go dzin sta ła się cał ko wi cie bez rad na,
bo mia sta an giel skie – dwa lub trzy – zo sta ły za la ne dwu me tro wą
war stwą wo dy. Wczo raj za po mo cą śmi głow ców zdej mo wa no lu dzi
z da chów. Ta kie punk to we na wał ni ce są przed na mi. Re asu mu jąc:
to, co na pew no nam gro zi, to czę ste zmia ny, in cy den ty zi mo we
i wio sen ne nie w po rę i mu si my się do te go przy zwy cza ić. Na Bo że
Na ro dze nie bę dzie śnieg? Chy ba nie. Na No wy Rok bę dzie śnieg,
a jak do brze pój dzie, mróz bę dzie gdzieś w dru giej po ło wie stycz -
nia. Skąd to mo je przy pusz cze nie, opar te zresz tą na wie dzy mą -
drzej szych ode mnie me te oro lo gów, nie tyl ko pol skich? Kil ka dzie -
siąt lat te mu od kry to, ze nad ka żdą pół ku lą prze miesz cza ją się z za -
cho du na wschód wiel kie fa le po wie trza na prze mian cie plej sze go
i chłod niej sze go. Obec nie Atlan tyk do stał od po łu dnia fa le cie pła,
któ re do tar ły do Gren lan dii, Nor we gii i Spits ber ge nu. Jed nak tuż
za Ura lem fa la idzie w prze ciw nym kie run ku, na po łu dnie, aż
po Ty bet. Mro zy, któ re w cią gu ostat nich dzie się ciu dni ogar nę ły
Sy be rię, są uwa ża ne na tym te re nie w li sto pa dzie za re kor do we.
Tem pe ra tu ra spa dła tam do -44 ÷ -52°C. 
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Re asu mu jąc: dy na mi ka po go dy – nie zwy kła, po go da uroz ma -
ico na, wa run ki bio me te oro lo gicz ne bar dzo skom pli ko wa ne,
po pro stu sa pe re au de in ci pe – bądź my mą drzy już dzi siaj. 

Jo an na An giel
Mo je po dej ście do te ma tu spo tka nia by ło nie co in ne, gdyż wią -

za ło się z do świad cze niem ży cia, mo je go na uczy ciel skie go ży cia.
Szu ka łam słów – klu czy, któ re po zwo li ły by mi upo rząd ko wać mo -
je do świad cze nia pro -śro do wi sko we. Zie mia na le ży do wszyst kich
– zda nie to wy ni ka z de fi ni cji przy ro dy i z de fi ni cji pol skiej kul tu -
ry oraz z „dia lo gu” mię dzy na tu rą i kul tu rą. Co to zna czy od kry wać
Zie mię – czy ozna cza szu kać praw dy o so bie i o świe cie? Co zna czy
okre śle nie pra wi dło wo uży wać świa ta – nie nad uży wa jąc go? Czym
jest mo je prze obra ża nie świa ta? I wresz cie, co to zna czy być wier -
nym so bie, wier nym praw dzie o przed mio cie swo jej pra cy? Ta kie
bi lan se nie czę sto się two rzy; mu si być do te go ja kiś im puls – wy -
zwa nie i sta ło się nim dzi siej sze spo tka nie. 

Pierw szą mo ją re flek sją – wspo mnie niem na te mat te go, jak
wraz in ny mi słu ży łam spra wie ochro ny śro do wi ska, by ło spo tka nie
z geo gra fa mi (im bli ska by ła i jest idea roz wo ju zrów no wa żo ne go),
któ rzy oko ło 15 lat te mu stwo rzy li ksią żkę „Czło wiek bli żej Zie -
mi”. Jej ty tuł wska zu je na to, że do ty czy te ma tu, o któ rym dzi siaj
roz ma wia my. Oprócz za war tych w niej tek stów teo re tycz nych (fi -
lo zo ficz nych) i prak tycz nych (na uczy ciel skich), ta kże pięk ne ilu -
stra cje au tor stwa Zbi gnie wa Jóź wi ka, przed sta wia ją ce lu dzi za przy -
jaź nio nych z Zie mią, mo gą być przy kła dem te go, jak na le ży „na -
peł niać Zie mię” i jak jej „uży wać”. 

Na su nę ły mi się wów czas już py ta nia: jak na stę po wa ło od kry -
wa nie prze ze mnie miej sca, w któ rym miesz kam, ja kie jest to miej -
sce na Zie mi, w któ rym przy szło mi żyć, w któ rym Bóg mnie po sta -
wił? Ja kie jest mo je za da nie do wy ko na nia w ty mże miej scu na Zie -
mi? Co to zna czy czy nić so bie Zie mię pod da ną? 

Pod da ny to jest ktoś, kto słu ży. Ma ła Oj czy zna i du ża Oj czy zna
– Pol ska są miej sca mi, któ re słu żą mi w spo sób oczy wi sty. Od ci -
snę łam na nich ślad swo ich stóp po przez mo je ży cie w tych krę gach
prze strze ni. Po sta wi łam so bie ta kże ko lej ne py ta nie: w ja ki spo sób
rów no wa żę ten bi lans: ile wzię łam, a ile je stem w sta nie od dać?
Mo żna prze cież mó wić o za bie ra niu prze strze ni, w któ rej się ży je,
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czy też o ko rzy sta niu z su row ców od na wial nych lub nie od na wial -
nych. Jak pró bu ję od da wać i ni we lo wać stra ty, któ rych by łam i je -
stem przy czy ną? 

Mo je miej sce na Zie mi, ma ła Oj czy zna, jest mo im miej scem
pra cy – roz ma itych dzia łań i miej scem edu ka cji, czy też sa mo edu -
ka cji. War to uświa do mić so bie, ja kie są re la cje z miej scem, w któ -
rym się ży je. 

Ma ła Oj czy zna jest ta kim da rem, po któ ry trze ba się schy lić,
trze ba go za uwa żyć, ale trze ba go wpierw sa mej – sa me mu od kryć,
bo jest ukry tym skar bem, jak to by wa
zwy kle ze skar ba mi. Jest też skar bem
dzie dzicz nym; wią że się z na szym do -
mem, na szym dzie ciń stwem, z na szą
mło do ścią. Jan Sa bi niarz, ar chi tekt,
re gio na li sta zwią za ny z Bo ra mi Tu -
chol ski mi, na pi sał: „Ma łą Oj czy znę
otrzy mu je się w da rze w dniu swo ich
uro dzin, ale od naj du je się ją przez ca łe
ży cie, to w so bie, to na ze wnątrz sie -
bie”.

Bóg po wie dział nam: „Czyń cie so -
bie Zie mię pod da ną”, ale nie po wie -
dział nam, jak to ro bić. Ka żdy z nas
mu si roz wa żyć w głę bi swe go ser ca,
ko rzy sta jąc ze swo jej wie dzy, swe go
ro zu mu, swo jej hie rar chii war to ści,
czer piąc ze swo jej mą dro ści – jak to
na le ży czy nić. Wie my, ja ki po wi nien
być te go efekt; mó wio no o tym wcze -
śniej. Jest on okre ślo ny w stra te gii
eko ro zwo ju po szcze gól nych państw i w ska li glo bu. Mo żna po wie -
dzieć krót ko: „Żyj i ko rzy staj z da rów Zie mi tak, abyś zo sta wił
po so bie Zie mię w ta kim sta nie, by cie szyć się z niej mo gły na stęp -
ne po ko le nia”. To jest w wiel kim skró cie idea roz wo ju zrów no wa -
żo ne go. Czło wiek przez swo ją za chłan ność, pa zer ność, chci wość
pró bu je ko rzy stać z da rów Zie mi nad mier nie, pod wy ższa jąc stan -
dar dy swo je go ży cia. Na le ża ło by na to miast zwró cić uwa gę na ja -
kość ży cia, a mniej na stan dar dy ma te rial ne. Jan Pa weł II ja sno

Fot. 16. Joanna Angiel

63

Odpowiedzi V:Odpowiedzi IV.qxd  2010-10-11  11:35  Strona 63



okre ślił nam dro gę eko ro zwo ju, gdy mó wił, że trze ba „bar dziej
być”, niż chcieć „wię cej mieć”. 

Czy kon sump cyj ny styl ży cia nie wkrę cił nas w kie rat chę ci po -
sia da nia wię cej? W skle pach, już te raz, w li sto pa dzie, jest to wi -
docz ne. Na mie siąc przed świę ta mi wi dzi my, jak się nas wa bi, pró -
bu jąc wcią gnąć do „wię cej mieć” – po przez od po wied nią sce ne rię,
mu zy kę i re kla my. W okre sie przed świą tecz nym – war to się przyj -
rzeć na szym za ku pom z punk tu wi dze nia czer pa nia z za so bów Zie -
mi, nad uży wa nia jej dóbr. 

Jak więk szość z nas szu ka łam swo je go po wo ła nia. Zna la złam je
w geo gra fii, a we zwa nie „Czyń cie so bie Zie mię pod da ną” jest dla
mnie oka zją, ale też i bar dzo wy raź nym na ka zem po zna wa nia Zie -
mi. Ja wi mi się ona wciąż w in nych od sło nach, in nych sce ne riach.
Wy ma ga to je dy nie cią głe go otwar cia ro zu mu i ser ca. W swo im za -
wo do wym ży ciu na uczy ciel skim pa mię tam ta ki mo ment, w któ rym
za py ta łam sie bie: „Co Zie mi po so bie zo sta wię oprócz śla du mo ich
stóp?”. Wów czas prze war to ścio wa łam mo je ży cie, bo wy obra zi łam
so bie spo tka nie w nie bie z Oj cem, któ ry nie za py ta mnie, ile na pi -
sa łam ar ty ku łów na uko wych i ksią żek, ile wy gło si łam wy kła dów,
tyl ko za py ta, co kon kret ne go zro bi łam dla „tej Zie mi”, miej sca
swe go ży cia. Nie ty le wa żne są za tem sa me ba da nia na uko we, któ re
pro wa dzę, ale co się z ni mi da lej sta nie. Czy bę dą ko muś słu ży ły?
Wte dy uświa do mi łam so bie, że o Zie mi mu szę roz ma wiać z dzieć -
mi – czy li... mu szę pod jąć pra cę w szko le. Ze szłam za tem na etap
na ucza nia pod sta wo we go, po tem li ce al ny, ucząc geo gra fii. Zna la -
złam się w szko le mię dzy in ny mi po to, by do wie dzieć się, do -
świad czyć, jak ucznio wie pod cho dzą do kwe stii eko lo gicz nych, jak
prze ży wa ją swój zwią zek z przy ro dą, czy są zwią za ni z miej scem
swo je go ży cia. Te raz, gdy pra cu ję na uczel ni, zo ba czy łam ina czej
wła sne po wo ła nie i w peł niej szy spo sób wy ko rzy stu ję wcze śniej sze
do świad cze nia w pra cy ze stu den ta mi. Dzię ki kil ku oso bom obec -
nym tu taj na sa li zro zu mia łam też, że po zna wa nie war to ści, ja kie
ofe ru je nam Zie mia, tria dy war to ści: praw dy, do bra i pięk na, po -
win no za czy nać się od szu ka nia naj pierw pięk na, a po tem do bra
i praw dy. Są one oczy wi ście ści śle ze so bą po wią za ne. Uka zu ję za -
tem stu den tom naj pierw pięk no „tej Zie mi” nie tyl ko po przez two -
rze nie „geo gra fii ro zu mo wej”, ale przede wszyst kim „geo gra fii ma -
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low ni czej” – od wo ły wa nia się do po ezji, ese jów geo gra ficz nych,
do my śli, któ re pły ną z ser ca. 

I oto w pew nym cza sie po ja wi ło się ko lej ne py ta nie: a te raz
gdzie da lej iść, co two rzyć, z kim współ pra co wać, gdzie od na leźć
swą ko lej ną pa sję? No wy po mysł – ze słał mi Pan Bóg ja ko ko ło ra -
tun ko we w bar dzo trud nych mo men tach mo je go ży cia. Ze słał
po to, abym się nie pod da ła, nie znie chę ci ła, nie za trzy ma ła w roz -
wo ju. W przy pad ku pa na pro fe so ra To ma sza Bo rec kie go tą pa sją
jest las, pa na re dak to ra Za lew skie go – zja wi ska po go do we, a mo ją
pa sją jest... rze ka Wi sła. Łą czy ona w so bie ró żne zna cze nia, kon -
tek sty. Jest ele men tem śro do wi ska przy rod ni cze go Pol ski, swo -
istym fe no me nem, sym bo lem Pol ski i jej dzie jów, sym bo lem kul -
tu ry. Rze ce tej po świę ci łam kil ka ostat nich lat ży cia, pe ne tru jąc ją
z mo imi stu den ta mi i z wo dy, i z lą du. Wy da je mi się, że naj wa -
żniej szą rze czą w edu ka cji jest oso bi ste do świad cze nie: ob ser wa cja,
słu cha nie, prze ży wa nie itp. i two rze nie w ten spo sób wła snej struk -
tu ry wie dzy, jak rów nież two rze nie związ ków emo cjo nal nych,
w tym przy pad ku – z Wi słą. Ist nie je sze reg ste reo ty pów my śle nia
o Wi śle: że jest brud na, że śmier dzi, że nie war to nad nią cho dzić,
bo nic tam nie ma, tyl ko sa me krza ki, gdzie mo żna „do stać po gło -

Fot. 17. Joanna Angiel z mikrofonem
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wie” itp. Trze ba po ka zy wać lu dziom, że jest ina czej. Stwa rzać oka -
zję do „by cia nad rze ką” i jej do świad cza nia. Mo je szczę ście po le ga
na tym, że po zna łam gru pę mło dych lu dzi ko cha ją cych tę rze kę,
od któ rych na uczy łam się wie lu rze czy, z któ ry mi pe ne tro wa łam jej
brze gi i do świad cza łam tej „in nej Wi sły”, choć zna łam ją do brze
i wcze śniej. My ślę o lu dziach z Fun da cji „Ja Wi sła” (www. ja wi sla.
pl). To są mło dzi lu dzie, pa sjo na ci, któ rzy na pa wa ją opty mi zmem,
po nie waż przy wo łu ją war sza wia kom spo łecz ną war tość Wi sły. Mó -
wią: „Zo bacz cie, ja ka ona jest pięk na i wa żna – mo że być ta ka rów -
nież dla was – po znaj cie ją wraz z na mi”. 

Miesz kań cy War sza wy trak tu ją Wi słę czę sto tyl ko ja ko gra ni cę
ko mu ni ka cyj ną w mie ście lub ja ko rze kę nie wie le zna czą cą (nie pa -
mię ta jąc na wet, że słu ży im ona np. ja ko wo da pit na), na to miast mło -
dzi wo lon ta riu sze z fun da cji uświa da mia ją nam jej roz ma ite war to -
ści, np. kul tu ro we, cho cia żby przez pró by od no wie nia za po mnia ne -
go już pra wie szkut nic twa wi śla ne go. Dzię ki nim war sza wia cy mo gli
w tym ro ku pły wać po Wi śle tra dy cyj ny mi ło dzia mi, tzw. ba ta mi,
od two rzo no też kry pę wi śla ną, któ ra słu ży ła do edu ka cyj nych spły -
wów Wi słą na Bie la ny. I tak oto ra zem po zna je my rze kę, uczy my się
jej, słu ży my od twa rza niu jej war to ści w świa do mo ści lu dzi.

Pod su mo wu jąc – za chę cam do za da nia so bie py ta nia „Co ci da -
łam, Zie mio, w cią gu lat mo je go ży cia?”, do roz mo wy, dia lo gu
z Zie mią na ten te mat. Mnie sa mej trud no to zbi lan so wać, choć
mam świa do mość te go, że ni gdy i w żad nej mie rze nie od pła cę
za to, co od niej otrzy ma łam, swo ją słu żbą – na wet naj sta ran niej
wy ko ny wa ną. 

Ks. Adam Zel ga
Pan Rek tor za brał nas do la su, pan Re dak tor ku nie bio som, ku

kli ma to wi, Pa ni spro wa dzi ła nas do rze ki, a wy da je mi się, że pod -
su mo wa nie znaj dzie my w wy po wie dzi pa ni Iwo ny. 

Iwo na Wak smundz ka 
Na dzi siej sze spo tka nie przy nio słam baj kę, tj. Ostat nią z ba jek

Cy pria na Nor wi da. Za nim przej dę do świa dec twa, chcia ła bym
krót ko opo wie dzieć o niej. Kto z nas nie lu bił ba jek? Jest to w koń -
cu je den z naj star szych ga tun ków wy po wie dzi li te rac kiej, któ ry
zna my od dzie ciń stwa. Dla cze go Nor wid na zwał swo ją baj kę ostat -
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nią? Mo że dla te go, że na pi sał ją już pod ko niec swo je go ży cia, ale
też mo że dla te go, że chciał od wró cić po wód, dla któ re go ona po -
wsta ła, a po wsta ła wte dy, kie dy na stą pi ło „roz da le nie”. Choć to ter -
min ty po wo Nor wi dow ski, nie trud no go zro zu mieć. Cho dzi o „roz -
da le nie” mię dzy czło wie kiem a zwie rzę ta mi. Na stą pi ło ono wte dy,
„od kąd czło wiek sa me go sie bie tyl ko w stwo rze niu po szu ki wał, nic
po za ten wi dok nie wa żąc so bie”.

Jak wie rzył au tor, pier wot nie, po stwo rze niu świa ta, ist nia ło
szcze gól ne po ro zu mie nie mię dzy czło wie kiem a świa tem zwie rząt,
któ re Bóg stwo rzył i któ re dał mu w po sia da nie. 

Z „Księ gi Ro dza ju” wie my, że kie dy Bóg stwo rzył zwie rzę ta,
za pro wa dził je do mę żczy zny, aby ten nadał im imio na. W świe cie
bi blij nym w imie niu za war ta jest nie
tyl ko na zwa zwie rzę cia, ale ta kże ca ła
je go isto ta, dla te go „mę żczy zna dał na -
zwę wszel kie mu by dłu, pta kom po -
wietrz nym, wszel kie mu zwie rzę ciu
wol ne mu”. W świe cie bi blij nym ta kże
znać czy jeś imię – jak mó wi An na Świ -
der ków na w Roz mo wach o Bi blii – to
rów nież „mieć nad nim wła dzę, wie -
dzieć o nim wszyst ko”, ale jed no cze -
śnie, i to chy ba naj wa żniej sze, wziąć
za nie od po wie dzial ność. Za tem
o czym jest Ostat nia z ba jek Nor wi da? 

Oto anioł przy no si no wi nę, ra do -
sną no wi nę: na ro dził się czło wiek, naj -
pięk niej sze ze stwo rzeń – czy sty, pięk -
ny, szcze ry, wdzięcz ny i wła śnie przyj -
mu je chrzest ja ko „nie mow lę, czy nią ce
na bo żeń stwo swej nie win no ści. Peł ni
swo ją mo dli twę, ja ka jest mu tchnię ta”
i wła ści wie tyl ko wte dy – ja ko dziec ko
– jest czy sty i pięk ny, bo im da lej, tym
bar dziej i wię cej ob ra sta tym, co dzie dzi czy i tym, co świat mu da je
w za mian, al bo co on sam ro bi z tym świa tem. Pod no si się gwar
zwie rząt, któ re ta kże wi ta ją no wo na ro dzo ne go, ale już nie tak ra -
do śnie jak anioł, bo wie dzą, co on przy no si ze so bą. Owa dy, pta ki,

Fot. 18. Ks. Adam Zelga
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wie wiór ki, ry by, cie lę ta, wszyst kie one wie dzą, cze go na le ży spo -
dzie wać się po czło wie ku. Owa dy mó wią o prze bi ja niu szpil ka mi
w ce lu eks po zy cji, pta ki mó wią o ka le cze niu oczu al bo o wy ry wa -
niu piór na ozdo bę ka pe lu szy. Wie wiór ka ża li się, jak przez lek ko -

myśl ność czło wie ka tra ci po karm, któ ry zgro -
ma dzi ła na ca łą zi mę. Ry ba i cie lę mó wią
o mor do wa niu w szcze gól nie okrut ny spo sób
dla uzy ska nia po ży wie nia. I jesz cze kil ka ta -
kich bar dzo smut nych hi sto rii za war tych
w baj ce. Głos zwie rząt za mie nia się w pieśń,
a ra czej w la ment, któ ry w koń cu do cie ra
do że bra ka, mo czą ce go w ka łu ży twar de
okru chy chle ba, że by się po ży wić. Ten ta kże
do łą cza do la men tu zwie rząt: prze cież czło -
wiek, któ ry miał umie jęt nie ko rzy stać z do -
bra, któ re zo sta ło mu da ne, ni gdy jesz cze nie
na kar mił lu dzi – bra ci. W koń cu pieśń do cie -
ra do żu bra, do pusz czy – pięk nej, ale jed no -
cze śnie dzie wi czej i groź nej, skry wa ją cej ca łą
mą drość stwo rze nia.

Za cy tu ję krót ki frag ment tej baj ki. Żubr
rzekł: 

„Czło wie ka jesz cze do -miar ko wa ne go nie
zna stwo rze nie: ener gia je go sa ma się 

z sie bie ra du je i dow cip sam w so bie sza le je z po tę gi wła snej.
Mo że on jesz cze ni gdy nie jadł – mo że on do pie ro po ką sał wszyst -
ko i wy ssał? Dla te go to i nie na kar mia swo ich wszyst kich!... Je że li
roz pu stu je w po zer stwie i łu pie niu zwie rząt, to iż onych ta kże za po -
mniał al bo nie zna wśród opatrz nych praw ich oj czy zny. – By dło
je go są to dzie ci i wnu ki jeń ców, drze wa są nie do rą ba ne wió ry!
– Ale on do pę dzi kre su tej chu ci, gdy spo tka się pierś w pierś z po -
mni kiem oj czy zny opatrz nej two rów na tej zie mi – gdy spo tka się
z La sem -Dzie wi cą!”

Za smu cił się anioł. Okrą żył jesz cze raz Zie mię, być mo że uro -
nił łzę, w któ rej od bi ła się tę cza, znak przy mie rza Bo ga z czło wie -
kiem. Po le ciał i zna lazł uko je nie do pie ro w ka pli cy – gro cie oj ców
pu stel ni ków, któ rą na po tkał gdzieś na pu sty ni. I ucie szył się anioł
wi do kiem lu dzi, „na któ rych ży wo cie, imie niu i oby cza ju nie by ło

Fot. 19. Iwona
Waksmundzka
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żad nej ska zy na zna czo nej gwał tem lub krzyw dą ja ką kol wiek bliź -
nie go, ludz ko ści i stwo rze nia!...”

I tak sa mo ta baj ka, krót ka baj ka, cho ciaż bar dzo smut na, zro -
bi ła okrą że nie: od stwo rze nia do Nor wi dow skie go „roz da le nia”,
a po tem wspo mnie nia Przy mie rza, kie dy po raz ko lej ny Bóg po bło -
go sła wił wszel kie stwo rze nie i zno wu dał je czło wie ko wi w po sia -
da nie. 

Ty le baj ka. My ślę, że gdy by Nor wid do żył na szych cza sów, pi -
sał by jesz cze smut niej sze baj ki, ale w ka żdej baj ce jest na dzie ja i za -
wsze na wet cho cia żby przez tę an ty te zę mo że my pró bo wać od wró -
cić po rzą dek rze czy, je że li ma my wia rę i wo lę od wró ce nia. W cy ta -
tach do te go Kon wer sa to rium oby dwaj pa pie że, tj. Pa weł VI i Jan
Pa weł II, upo mi na ją czło wie ka o tym, że on do stał w po sia da nie tę
Zie mię, ale po wi nien ra cjo nal nie ko rzy stać z te go, co otrzy mał dla
do bra swo je go i in nych. Po wi nien czer pać z niej tyl ko ty le i to, co
mu ko niecz ne do ży cia. Po nad to nic dla pró żno ści, obżar stwa czy
za nie dba nia. 

Krót ko o zwie rzę tach, o tym, co my mo że my zro bić i co się
dzie je w na szym naj bli ższym oto cze niu. Za rów no w cy ta tach, jak
i we wszyst kich in nych tek stach, któ re czy ta łam przed tym spo tka -
niem, zwró ci łam uwa gę, że ani Bóg, ani ża den z pa pie ży, ani też
Nor wid nie mó wią do mas, nie mó wią do szer sze go gro na, ale
do po je dyn cze go czło wie ka. My ślę więc, że to w na szych rę kach
jest nasz los i ta Zie mia, któ ra zo sta ła nam da na. Mo że brzmi to tro -
chę pa te tycz nie, ale mo że nie, je że li jed nak zo ba czy my, w ja ki spo -
sób re ali zu je my te go ty pu przy ka za nia w na szym oto cze niu. Nie
przy nio słam tu taj sta ty styk, bo nikt ich nie lu bi, tym bar dziej kie -
dy są prze ra ża ją ce a do ty czą schro nisk dla zwie rząt, eks tre mal nych
i okrut nych wa run ków prze trzy my wa nia czy za bi ja nia zwie rząt
w rzeź niach, ho do wa nia zwie rząt prze zna czo nych spe cjal nie
do walk dla roz ryw ki. Zacz nij my od sie bie, od trak to wa nia przez
nas zwie rząt do mo wych i na szej od po wie dzial no ści za nie. Je że li
bie rze my do do mu zwie rzę, to miej my świa do mość, że jest to zo bo -
wią za nie na co naj mniej pięt na ście lat i że jest to isto ta ży wa, któ ra
ma swo je po trze by. 

4 paź dzier ni ka br. w na szej pa ra fial nej ka pli cy pod we zwa niem
bł. Ed mun da Bo ja now skie go na Ur sy no wie by ła prze dziw na nad -
pro gra mo wa Msza Świę ta, od pra wio na z ini cja ty wy pro bosz cza tej
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pa ra fii, obec ne go tu ks. Ada ma Zel gi. Za pro sił on na tę Mszę Świę -
tą swo ich pa ra fian ra zem ze zwie rzę ta mi, któ re zo sta ły po bło go sła -
wio ne. Miał ra cję Nor wid, któ ry pi sał, że w oczach zwie rzę cia wi -
dać je go los. Mit o łzach zwie rząt cier pią cych? Nie, to praw da. One
cier pią i to oka zu ją. Po tra fią ta kże świad czyć o do bru i mi ło ści, któ -
rych za zna ją. Wła śnie wte dy, w cza sie tej Mszy Świę tej, lu dzie
i zwie rzę ta da wa li świa dec two o so bie i nie o „roz da le niu”, ale wła -
śnie o „spół -po ło że niu”, któ re by ło pier wot nie – w baj ce.

Ks. Adam Zel ga
Je śli cho dzi o tę Mszę Świę tą, to ba łem się strasz nie, że nie uda

nam się za pa no wać nad sy tu acją, jak przyj dzie ze 30 psów od naj -
mniej sze go do naj więk sze go, a do te go ko ty. Na Mszy Świę tej by ły
i psy, i ko ty, i wąż, cho mi ki i żółw, a to co by ło dla mnie zdu mie wa -
ją ce, to że jak za czę ła się Msza Świę ta, to te zwie rzę ta jak by mo dli -
ły się. Nie by ło żad ne go ha ła su, war cze nia, miau cze nia, złe go pa -
trze nia, szcze gól nie jak był znak po ko ju. 

Bar dzo dzię ku ję Iwo nie za jej wy stą pie nie, któ re wpro wa dzi ło
nas w kli mat li rycz ny. 

Za sta na wia łem się, skąd Pan Bóg ma ty le cier pli wo ści za te cy -
kle nisz cze nia Zie mi, że po wia da do czło wie ka, jak wy ra ża to Nor -
wid, czyń cie so bie Zie mię pod da ną, a czło wiek zno wu swo je i zno -
wu – czyń cie so bie Zie mię pod da ną. Te cy kle nisz cze nia Zie mi cią -
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Fot. 20. Iwona Waksmundzka z mikrofonem
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Fot. 21. Ks. Adam Zelga
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gle wra ca ją. My ślę, że Pan Bóg ma na Zie mi so jusz ni ków. Nie mó -
wię tu o świę tych, ale o ta kich lu dziach, jak pań stwo, któ rzy tu je -
ste ście i dzię ki któ rym w ja kiejś mie rze Pan Bóg mó wi „no to jesz -
cze raz po wia dam, czyń cie so bie Zie mię pod da ną, nie w sen sie nie -
wol nic twa, ale w sen sie part ner stwa”. 

Dys ku sja

To masz Umiń ski 
Peł ny tekst frag men tu, do któ re go od no si li śmy się dzi siaj, za -

czy na się od słów: „Ro śnij cie i mnó żcie się i na peł niaj cie wszyst ką
Zie mię” i trze ba by ło by w związ ku z tym do po wie dzieć, że tę Zie -
mię już na peł ni li śmy i po ra prze stać ją prze peł niać, po ra za trzy mać
eks plo zję de mo gra ficz ną, po nie waż kon ty nen ty Zie mi nie ro sną
w spo sób nie skoń czo ny. Mo żna oczy wi ście trzy mać kur cza ki
„broj le ry” po 20 w ma łej klat ce; lu dzi też tak mo żna by ło by trzy -
mać, ale czy te go chce my? Jest je den pro blem, a mia no wi cie śro do -
wi ska i or ga ni za cje mię dzy na ro do we, któ re bi ją na alarm, że jest
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eks plo zja de mo gra ficz na i że na gwałt trze ba ją za trzy mać, te sa me
śro do wi ska i te sa me or ga ni za cje, ja ko je den ze środ ków mniej lub
bar dziej lu bia nych, mniej lub bar dziej po tę pia nych, ale w ka żdym
ra zie do pusz czal nych, trak tu ją „abor cję na ży cze nie”. Trze ba zda -
wać so bie spra wę z te go, że to jest in ne za gad nie nie. Je że li my abor -
cję trak tu je my ja ko zbrod nię za bi cia nie na ro dzo ne go dziec ka, to
jest to jed na spra wa; w tym na sze sta no wi sko jest ta kie, ja kie jest.
To nie rzu tu je na to, czy lu dzi na świe cie po win no być wię cej, czy
też na le ży wszyst ko ro bić po za środ ka mi mo ral nie nie go dzi wy mi,
że by za trzy mać eks plo zję de mo gra ficz ną. Oczy wi ście to roz wa ża nie
do ty czy przede wszyst kim naj ubo ższych kra jów trze cie go świa ta.
Pol ska w tej chwi li nie ma eks plo zji de mo gra ficz nej; na wet w ostat -
nich la tach licz ba lud no ści Pol ski nie co ma le je i w tej spra wie nie
ma sen su ro bie nie pa ni ki. Jest jed no, z cze go nie wszy scy zda ją so -
bie spra wę: za trzy ma nie eks plo zji de mo gra ficz nej to jest do pro wa -
dze nie do sta nu ta kie go, w któ rym prze cięt ne ma łżeń stwo ma dwo -
je al bo tro je dzie ci. Dwo je al bo tro je dzie ci – to jesz cze cią gle zu peł -
nie nor mal ne ro dzi ny. Je śli cho dzi o sy tu ację Pol ski, chciał bym
przy po mnieć, że lud ność Szwe cji, Da nii, Bel gii i Ho lan dii łącz nie
li czy do kład nie ty le, ile lud ność Pol ski. Wo bec te go ja ko ab so lut -
nym prio ry te tem, rze czą naj wa żniej szą by ło by, że by ka żde pol skie
dziec ko by ło tak wy cho wa ne i tak wy kształ co ne, aby za 20 lat Pol -
ska od gry wa ła ta ką ro lę, jak dziś Szwe cja, Da nia, Bel gia i Ho lan dia
ra zem wzię te. Nie mó wię tu o wszyst kich kie run kach, w któ rych
przo du je np. Ho lan dia. 

Mo żli we są dwa nie sprzecz ne i uzu peł nia ją ce się spoj rze nia
na czło wie ka. Jed no, że czło wiek jest jed nym z ga tun ków istot ży -
wych, jed nym z ga tun ków zwie rzę cych; dru gie, że ten ga tu nek jest
ró żny od wszyst kich mo żli wych ga tun ków zwie rzę cych w stop niu
prze past nym, cze go aku rat w tym gro nie nie mu szę udo wad niać.
Ten po gląd o cał ko wi tej od mien no ści czło wie ka od świa ta zwie rzę -
ce go, do któ re go na le ży, nie jest po wszech nie przyj mo wa ny i mię -
dzy in ny mi wśród naj roz ma it szych przy ja ciół zwie rząt trze ba pil -
nie zwra cać uwa gę, czy nie kry ją się wśród nich rów nież ta cy, któ -
rzy uwa ża ją, że po nie waż we dług nich nie ma ró żni cy mię dzy czło -
wie kiem i zwie rzę ciem, to nie ma żad nej do brej ra cji, dla któ rej dla
do bra czło wie ka mia ło by się ro bić eks pe ry men ty bio me dycz ne
na zwie rzę tach. W tej chwi li po Eu ro pie to czy się spór o no we li za -
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cję dy rek ty wy 86/609 sprzed 22 lat sta rej Eu ro pej skiej Wspól no ty
Go spo dar czej, któ ra mó wi o trak to wa niu zwie rząt eks pe ry men tal -
nych w ba da niach bio me dycz nych. Po nie waż we dług nie któ rych
zwie rzę tom przy słu gu ją pra wa, mó wi się o czymś ta kim, jak pra wa
zwie rząt, wo bec te go pro po nu je się cał ko wi ty za kaz ja kie go kol wiek
eks pe ry men to wa nia na mał pach, psach i ko tach. W tych pro jek -
tach no we li za cji jest rów nież o tym, że trze ba uwzględ nić zdol ność
od czu wa nia cier pie nia przez za rod ki i pło dy zwie rząt krę go wych.
Pa ra dok sem jest, że tro ska o cier pie nie za rod ków krę gow ców wy -
cho dzi do kład nie z tych sa mych kół, któ re „abor cję na ży cze nie”
trak tu ją ja ko jed no z ele men tar nych praw czło wie ka i oby wa te la.
Do tych, o któ rych cier pie nie trosz czą się w sza le ją cej w tej chwi li
dys ku sji, do cho dzą nie wy lę gnię te jesz cze kur czę ta. W te raź niej -
szych kło po tach z gry pą nie zwy kle ce nio nym ma te ria łem przy ho -
dow li szcze pio nek i w in nych za sto so wa niach są za ra żo ne jaj ka, po -
nie waż kur cza ka w ja ju ani nie trze ba kar mić, ani po ić, nie trze ba
po nim sprzą tać; jest to ide al ny ma te riał. Ist nie je już pro jekt usta -
wy, że by to pod dać kon tro li ze wzglę du na cier pie nia, któ rym mo -
gą być pod da wa ne nie wy lę gnię te kur cza ki.

Cał ko wi cie zga dzam się z tym, że je że li bie rze się zwie rzę
do do mu, to bie rze się od po wie dzial ność za to zwie rzę na ileś lat, że
zwie rzę cia nie po win no trak to wać się jak za baw ki i że nie po win no
ku po wać go się w pre zen cie, je że li nie jest ocze ki wa ne i po żą da ne.

Fot. 22. Tomasz Umiński
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Rów no cze śnie trze ba zda wać so bie spra wę, że ka żdy, kto pro te stu -
je prze ciw ko ba da niom bio me dycz nym na zwie rzę tach jest wro -
giem ka żde go, kto bądź sam, bądź ktoś z je go bli skich bę dzie miał
ja kąś na praw dę po wa żną cho ro bę. Pro te stu ją cy lu dzie dzia ła ją
w rze czy wi sto ści w tym ce lu, że by nie by ły mo żli we sku tecz niej sze
me to dy le cze nia niż te, któ re ist nie ją dzi siaj.

Ma ciej Ja ku bow ski 
Chciał bym na wią zać do wy po wie dzi pa ni Wak smundz kiej. Wią -

że się to z pew nym do świad cze niem mo je go ży cia z ostat nie go okre -
su, zu peł nie dla mnie za ska ku ją ce go. Mo ja cór ka ra zem z dwie ma
przy ja ciół ka mi za ło ży ły in sty tu cję, któ ra na zy wa się „Ho tel dla
psów”, przy czym nie jest to wy łącz nie ho tel, bo są tam jesz cze miej -
sca po zo sta wio ne do dys po zy cji fun da cji, któ ra zaj mu je się psa mi po -
rzu co ny mi, wy rzu co ny mi z do mu, zna le zio ny mi w le sie itp.
W związ ku z tym to miej sce jest dla mnie po lem nie sły cha nie cie ka -
wej ob ser wa cji, po nie waż je żdżę tam i po ma gam cór ce. Ko rzy stam
z do świad czeń cór ki, ale mam ta kże wła sne spo strze że nia, któ re są
dla mnie no we, po nie waż ni gdy nie ho do wa li śmy zwie rząt w do mu.
Chciał bym zwró cić uwa gę na pro blem, któ ry wią że się z my ślą
o „roz da le niu” i „współ po ło że niu” mię dzy czło wie kiem a tą czę ścią
stwo rze nia Bo że go, ja ką są zwie rzę ta. Ta ka in sty tu cja, jak ten ho tel,
szcze gól nie w czę ści schro ni sko wej, da je wgląd w to, ja ki jest rze czy -
wi sty sto su nek lu dzi do zwie rząt – od bar dzo nie do bre go aż do bar -
dzo bu du ją cych przy kła dów. Jest też po lem ob ser wa cji, jak za cho wu -
ją się sa me zwie rzę ta. Fa scy nu je mnie ob ser wa cja ko mu ni ka cji mię -
dzy czło wie kiem i zwie rzę ciem, a wła ści wie zwie rzę cia, któ re ko mu -
ni ku je czło wie ko wi. Ta kim zwie rzę ciem jest pies. To ko mu ni ko wa -
nie jest prze dziw ne, a ob ser wa cja zró żni co wa nia tych psich oso bo -
wo ści jest dla mnie fa scy nu ją ca. Mo żna tu po wie dzieć o struk tu rze
stwo rze nia, któ ra za wie ra w so bie bo gac two i ró żno rod ność – to jest
rzecz chcia na przez Stwór cę. W kon kret nym przy pad ku spro wa dza
się to do stwier dze nia, że nie ma dwóch jed na ko wych li ści na drze -
wie, nie ma dwóch jed na ko wych pa sków na ze brze, bo ka żda jest in -
na, nie ma dwóch ta kich sa mych szcze niąt w tym sa mym mio cie,
cho ciaż po cho dzą od tej sa mej mat ki i te go sa me go oj ca, a to już
stwa rza pew ną sy tu ację, któ rą trze ba brać pod uwa gę, czy li trze ba
umieć po stę po wać, tzn. trze ba się uczyć i trze ba wie dzieć. 
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Tu chciał bym na wią zać do pew nej my śli po cho dzą cej wprost
od kar dy na ła Rat zin ge ra, iż „ska lę pa no wa nia czło wie ka nad Zie -
mią, nad stwo rze niem wy zna cza sam Stwór ca przez swo je stwo rze -
nie, przez je go ję zyk, je go ryt my, je go sens i je go lo gi kę”. Nie wąt -
pli wie za tra ci li śmy umie jęt ność słu cha nia stwo rze nia, słu cha nia
Zie mi. Mó wi się o pier wot nych lu dach: In dia nach, Pig me jach itp.,
wto pio nych w śro do wi sko i ro zu mie ją cych je go ję zyk, i chy ba jed -
nym z wa run ków po szu ki wa nia tej ja kiejś no wej rów no wa gi w re -
la cjach czło wiek – Zie mia, czło wiek – stwo rze nie jest po wtór ne
ucze nie się ję zy ka, któ rym stwo rze nie do nas mó wi. Las ma swój
ję zyk, dla nas geo gra fów kra jo braz ma swój ję zyk, czy li to, co po -
wie dzia łem – pew ne ryt my, pew ne pra wa; te go trze ba się chy ba
na no wo uczyć, a więc ma my przed so bą ta ką per spek ty wę ucze nia
się o stwo rze niu. Na uka, przy ro do znaw stwo, do świad cze nie ludz -
kie idą na przód i trze ba się cią gle te go uczyć, a więc uczyć się
o stwo rze niu, ale ta kże uczyć się od stwo rze nia. Ja wła śnie w tej
chwi li uczę się tych pie sków, a one sy gna li zu ją: przy no si mi pa tyk
i mó wi „po baw się ze mną”. Ostat nio za ob ser wo wa li śmy, jak pies
przy cho dzi do mi ski, sia da przy mi sce i nie pi je. Dla cze go pies nie
pi je, cho ciaż wo da jest w mi sce? Bo by ło sprzą ta nie w do mu, a wo -
da jest peł na ku rzu i pa pro chów. On mó wi: „daj mi in nej wo dy”.
Te go ty pu opo wie ści mo żna by mno żyć. Na ko niec chciał by więc
jesz cze raz po wtó rzyć myśl, któ ra jest mi ostat nio bli ska: „uczmy
się o stwo rze niu i uczmy się od stwo rze nia”. 

Iwo na Wak smundz ka
Ostat nie zda nie mo je go przed mów cy ob ra zu je, że do po ro zu -

mie wa nia się mię dzy zwie rzę ciem a czło wie kiem ko niecz ne są
pew ne wa run ki. Wy mie nia je ta kże Nor wid w swo jej baj ce. By ły
one speł nio ne pier wot nie, za nim na stą pi ło owo „roz da le nie”. 

„Spół -po ło że nie”, a więc funk cjo no wa nie w jed nej prze strze ni,
w jed nym oto cze niu: to wła śnie ję zyk i „uczu cie praw dy”. Nor wid
mó wi o tym, że ten ję zyk na dal ist nie je – oczy wi ście cho dzi o czas,
kie dy au tor pi sze tę baj kę – i ist nie je na wet mi mo za nie cha nia,
a pier wot nie był bar dziej czy tel ny niż np. nie któ re od mia ny ję zy ka
Pa pu asów. Ot, ta ka cie ka wost ka. W związ ku z tym, że ję zyk ten zo -
stał za nie cha ny, za gi nął spo sób po ro zu mie wa nia się mię dzy czło -
wie kiem i zwie rzę ciem i … mu sia ła po wstać baj ka.
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Fot. 23. Iwona Waksmundzka
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Ks. Adam Zel ga 
Nor wid w swo jej baj ce za chę ca do po wro tu na pu sty nie jak ana -

cho re ci i pu stel ni cy, że by od zy ski wać ten ję zyk. 

Elżbie ta Pier ścio nek 
Dzię ku ję pa nu Ja ku bow skie mu za spro wa dze nie dys ku sji

do psów, czy li te mat „zszedł na psy”. Do ko ścio ła cho dzę na go dzi nę
szó stą ra no, jest jesz cze noc i ca ły chod nik jest za bru dzo ny od cho da -
mi psów. Raz wdep nę łam tak po rząd nie, że mu sia łam się wró cić
i do ko ścio ła nie do szłam. Mi jam po dro dze tzw. osie dle za mknię te,
więc nie ma tam miej sca na to, że by psy za ła twia ły swo je po trze by fi -
zjo lo gicz ne. Wo bec te go, jak tyl ko wy bie gną za bra mę, pę dzą w kie -
run ku wsi, w kie run ku wła śnie ko ścio ła i ca ły chod nik jest za bru -
dzo ny. Sta ram się zwra cać uwa gę, ale zwy kle ro bię to nie udol nie
i wy cho dzi ja koś głu pio. Nie wiem, jak po wie dzieć i co po wie dzieć,
że by tra fi ło do wła ści cie li psów. Kie dy je stem nad mo rzem i wi dzę,
jak psy i dzie ci, mło dzież i star si nisz czą klif, wte dy umiem zwró cić
uwa gę, mó wiąc: „Pro szę pa na, pro szę pa ni, czy pa ni nie cho dzi ła
do szko ły”. Wte dy ta ka uwa ga tra fia. Oka zu je się, że ka żdy cho dził
do szko ły. Więc ape lu ję do na uczy cie li i księ ży, mów cie o tym sprzą -
ta niu po swo ich pu pi lach, mów cie, że jest to obo wią zek.
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Pan Za lew ski za cy to wał ślicz ną frasz kę Sztau dyn ge ra o le sie.
Ob ser wu ję mło dzież, któ ra idzie na pla żę, idzie przez dwu ki lo me -
tro wy od ci nek par ku, pa li pa pie ro sy, a nie do pał ki wy rzu ca gdzie -
kol wiek, nie raz ma słu chaw ki na uszach i nie sły szy, jak się do nich
mó wi. Ja za cy tu ję dru gą frasz kę Sztau dyn ge ra: 

Kto za bi je pa la cza, 
te mu Pan Bóg wy ba cza.

An drzej Za lew ski 
Niech to za brzmi jak za wo ła nie mo je go po ko le nia „ko lum -

bów”: „Pol ska i Po la cy nie ma ją in ne go wy bo ru, mu si my być mą -
drzy”. Ży je my w ta kim miej scu świa ta i Eu ro py, że to za gro że nie
dla nas, dla na szej eg zy sten cji wca le nie ustą pi ło; ono tyl ko zmie -
nia for my i jest w dal szym cią gu ak tu al ne. Bądź my mą drzy, mą -
drzy wszę dzie: w le sie, nad Wi słą, w skle pie, na uli cy, w do mu
i Ko ście le. Na uka, wie dza, wia ra. Wia ra to isto ta na sze go ży cia.
Tyl ko wte dy atrak cyj ność Po la ków utrzy ma się w tej nie sły cha nej
kon ku ren cji na świe cie. Po la cy ma ją szan se. Wie rzę głę bo ko, że
przed na mi Opatrz ność sta wia no we za da nia, tyl ko nie wszy scy Po -
la cy jesz cze to do kład nie zro zu mie li. Bądź my mą dry mi Po la ka mi,
bu duj my Kraj tak, jak go bu du je my, ale jesz cze le piej, mą drzej
i chroń my tę przy ro dę, któ rą nam Pan Bóg dał. Ma my je den z naj -
pięk niej szych kra jo bra zów przy rod ni czych w Eu ro pie. Po jedź cie
cho cia żby do Ho lan dii i po szu kaj cie tam drze wa, i praw dzi we go
kra jo bra zu; chy ba nie znaj dzie cie. Jesz cze raz po wia dam w imie niu
mo ich ko le gów zza gro bu i mo im wła snym: na sze po ko le nie „ko -
lum bów”, przy ca łym dra ma ty zmie nie szczę ścia ka so wa nia pol -
skiej in te li gen cji, spra wi ło, że dzi siaj ta Pol ska jest w Unii, że ma -
my wol ność sło wa, tyl ko cią gle jesz cze nam się wy da je, że naj lep sze
jest ha sło „Rób ta, co chce ta”. Jest to nie praw da.

To masz Bo rec ki 
Chcę się od nieść do pa ru kwe stii, któ re mnie tu taj po ru szy ły.

Zacz nę od te go, o czym po wie dział pan An drzej Za lew ski, a mia no -
wi cie „bądź cie mą drzy”. Bar dzo trud no jest być mą drym, ale nie
po zo sta je nam nic in ne go. O tej na dziei, że Pol ska mo że być wiel -
ka, na pi sał, przy wo ły wa ny już dzi siaj zna ko mi ty ame ry kań ski pi -
sarz Fried man, w swo jej naj now szej ksią żce, w któ rej twier dzi, że
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Fot. 24. Tomasz Borecki i Andrzej Zalewski (z mikrofonem) 
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w cią gu 20, 30 lat Pol ska bę dzie jed ną z po tęg Eu ro py po rów ny wal -
ną z Niem ca mi, co daj Pa nie Bo że. 

Pra gnę na wią zać też do wy po wie dzi pa ni An giel o Wi śle: pi -
sa łem o swej ma łej rzecz ce Pi wo nii, któ ra by ła kie dyś tak pięk na,
peł na ka czeń ców, bo to by ło kie dyś tor fo wi sko ni skie i na wio -
snę, jak się roz le wa ła, to czło wiek mógł wie rzyć, że ten świat jest
bar dzo pięk ny. Po tem przy szły me lio ra cje, któ re zro bi ły du żo do -
bre go, ale ze psu ły też bar dzo wie le. Wra ca jąc do te go, o czym mó -
wi li śmy wcze śniej, od cze go za czę li śmy: „czyń cie so bie Zie mię
pod da ną”, ka żde na sze dzia ła nie mu si być wszech stron nie prze -
my śla ne. To, co zro bi li śmy w la tach sześć dzie sią tych, wy pro wa -
dza jąc wo dę z la sów, by ło ka ta stro fą. Dzi siaj wra ca my do ma łej
re ten cji, do mły nów, do wszyst kie go, co by ło i ko mu na znisz czy -
ła. An drzej Za lew ski o tym kie dyś mó wił w swo im Eko Ra -
dio: 140 tys. ma łych przy ta mo wań na rze kach, któ re da wa ły wy -
ższy po ziom wo dy grun to wej, pra cę mły na rzo wi, któ ry był ku ła -
kiem, ale ry by na Wi gi lię by ły i pięk no kra jo bra zu z so czy stą zie -
le nią i bo gac twem pta ków. 

Dba łość o wo dę to jest też dba łość o Pol skę. My ma my naj -
mniej wo dy w Eu ro pie. Spływ jed nost ko wy, czy li to, co na jed ne -
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go Po la ka spły wa w cią gu ro ku, to jest tyl ko 1500 m3, a w Eu ro pie
śred nio pra wie 5000 m3. Mu si my wo dę za trzy mać i mieć ją czy stą.

Chcę te raz po łą czyć trzy wy bit no ści, któ re by ły dzi siaj wspo mi -
na ne. Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II, u któ re go kie dyś mia łem przy -
jem ność spę dzić pa rę do brych go dzin w ma łym gro nie osób, czy li
mo głem z Nim roz ma wiać i mu szę po wie dzieć, że Oj ciec Świę ty,
jak nikt in ny po tra fił zo ba czyć, co jest istot ne i wa żne. Roz ma wia -
li śmy o wie lu spra wach, ale dwie z nich po ru szy ły nie sa mo wi cie
Oj ca Świę te go. Jed na – to pol ska mło dzież. Jak py tał, ja ka jest, ja
mó wię „wspa nia ła”, znam ją, je stem bel frem ty le już lat. Dru ga
spra wa – to pol ska przy ro da i pol skie la sy, że są tak pięk ne i po tra -
fi my o nie dbać. Ar cy bi skup Dzi wisz mó wił wte dy, że ma pre ten sje
do Wojt ka Byr cy na -Gą sie ni cy, że on wpro wa dził opła ty za wej ście
do par ku; Woj tek był jesz cze wte dy dy rek to rem Par ku Ta trzań -
skie go. Na to Oj ciec Świę ty od parł, że „My w Ko ście le na ta cę też
zbie ra my”.

Na wią żę te raz do oso by, któ ra by ła bar dzo bli ska Oj cu Świę te -
mu, mia no wi cie do księ dza prof. Jó ze fa Tisz ne ra, do fi lo zo fii tisz -
ne row skiej. Mó wił on „Mo że ci ja kaś by le tra wecz ka to ci du szy nie
ma, ale brzo za to ci du szę na pew no ma. A te opusz czo ne psy

Fot. 25. Słuchacze
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Fot. 26. Jacek Waksmudzki

na dział kach, te zwie rza ki, mo że ci pod lej szą du szę, ale du szę ma -
ją”. My ślę, że ro zu mie nie ta kie i ta kie po dej ście do świa ta jest gwa -
ran cją te go, że bę dzie my trwa li i że bę dzie my ist nieć. 

Po wró cę też do wiel kie go Nor wi da. Chcę po łą czyć to, co mó wił
pan An drzej Za lew ski i pa ni Iwo na Wak smundz ka, a więc tro skę
o Pol skę, o tę przy szłość Pol ski, o tę po zy cję, in te li gen cję, a jed no -
cze śnie tro skę o śro do wi sko i o przy ro dę. Oto kim był w swo jej wy -
mo wie sam Nor wid? Ja, pro sty ga jo wy tak ro zu miem, że przy wró -
ce nie Nor wi da w ostat nim okre sie za wdzię cza my Oj cu Świę te mu
oraz krę gom ko ściel nym. Sły sza łem to ostat nio z bar dzo wy bit -
nych ust, że Nor wid był naj więk szym pol skim po etą, a jed no cze -
śnie wy ra żał tra ge dię, jak gdy by tra ge dię Pol ski, bo ten wiel ki Po -
lak, zna ko mi ty po eta umarł w przy tuł ku i nie wie my na wet, gdzie
jest po cho wa ny, a je go sym bo licz na mo gi ła znaj du je się na cmen ta -
rzu Mont mo ren cy pod Pa ry żem, gdzie le ży Knia zie wicz i ca ła po -
li sto pa do wa eli ta Po la ków. Chcę po wie dzieć pań stwu, że SGGW
dba o ten cmen tarz i o gro by na tym cmen ta rzu, i zbie ra jąc skład -
ki, sta ra my się, aby tam by ło co raz pięk niej. Aże by po łą czyć te
dwie my śli, po wiem pań stwu ma ło zna ny, a pięk ny wiersz Nor wi -
da:
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„Je śli ma Pol ska pójść nie dro gą mlecz ną
W ca ło -ludz ko ści grom nym hu ra ga nie,
Je że li ma być nie de mo kra tycz ną,
To niech pod ca rem na wie ki zo sta nie!

Je śli mi Pol ska ma być anar chicz ną,
Lub so cja li zmu roz wi nąć py ta nie,
To już ja wo lę tę pan sla wi stycz ną,
Co pod Mo ska lem na wie ki zo sta nie 

Tu oba dłoń mi ude rzą w ko la na,
Aż się po ru szył stół, za sto łem ścia na,
Aż się obe rwał z gwoź dziem krzyż gip so wy
I padł, jak śnie gu garść...

... Ko niec roz mo wy.”

Fot. 27. Bożena Zalewska 
(żona red. Andrzeja Zalewskiego)
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Jo an na An giel 
Na za koń cze nie uj mę się za ka żdym, naj drob niej szym na wet

ele men tem przy ro dy, ta kim jak np. źdź bło tra wy, ja ko za na szym
wspól nym skar bem i chcę za pro sić do spo tka nia z po ezją księ dza
Ja na Twar dow skie go, czy li „księ dza od bie dron ki”. Dzi siaj nie po -
win no go tu taj za brak nąć. „Ksiądz Jan od bie dron ki” mó wił tak:

Pięk ne są gó ry i la sy i ró że są rów nie cie ka we,
lecz z wszyst kich cu dów na tu ry je dy nie po wa żam tra wę,
bo ona dep ta na, ni ziut ka, bez żad nych owo ców, bez kło sa,
tra wo, sio strzycz ko mo ja, kar me li tan ko bo sa!

Spi sał z na gra nia Bo gu mił Chleb ny
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Kto dla mnie jest au to ry te tem i dla cze go?
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Cy ta ty

Ks. Woj ciech Żmu dziń ski, SJ. Po mnik nie mo że być au to ry te tem
(frag men ty).

Mat ka czter na sto let niej Mag dy wró ci ła do do mu ze szkol nej wy -
wia dów ki, gdzie przez go dzi nę słu cha ła wy kła du za pro szo ne go go -
ścia. Te ma tem był „Au to ry tet u dzie ci i mło dzie ży”. Usia dła z cór -
ką przy sto le i za py ta ła: „Czy masz w ży ciu ko goś, kto jest dla cie bie
au to ry te tem?”. Na co Mag da od po wie dzia ła py ta niem: „A w two im
ży ciu, ma mo, jest ktoś ta ki?”.

„Mo im naj więk szym au to ry te tem – kon ty nu owa ła ma ma – jest
pa pież Jan Pa weł II. Za ka żdym ra zem, gdy wi dzę go w te le wi zji, jak
prze ma wia, po szła bym za ka żdym je go sło wem. A gdy przy je chał
do Gdy ni, ty pew nie te go nie pa mię tasz, to przez ca ły rok ży łam peł -
na ener gii i od zy ska łam sens wszyst kie go, co ro bię”.

„A mo im au to ry te tem jest is landz ka pio sen kar ka i ak tor ka
Björk” – rze kła Mag da.

„Ty chy ba, dziec ko, żar tu jesz. Prze cież znasz ją tyl ko z MTV
i ja kie goś fil mu.”

„A ty znasz Pa pie ża oso bi ście?”

Dwa ro dza je au to ry te tów
Po wy ższa roz mo wa mat ki z cór ką uświa do mi ła mi, że są dwa

ro dza je au to ry te tów mo ral nych: ten „na od le głość” i ten wy pły wa -
ją cy z głę bo kiej re la cji oso bi stej. Ma ma Mag dy zna ła Pa pie ża je dy -
nie z te le wi zji i spo tka nia z miesz kań ca mi Trój mia sta. Po dob nie
jak Mag da, któ ra swo je go ido la oglą da ła na ekra nie i na wiel kim
kon cer cie w Gdy ni. Obie nie mia ły obok sie bie ni ko go, kto był by
dla nich ży wym przy kła dem co dzien ne go, god ne go po zaz drosz cze -
nia, war to ścio we go ży cia. Za da łem sam so bie py ta nie: „Czy jest
w mo im ży ciu ktoś, ko go znam oso bi ście i o kim mógł bym po wie -
dzieć, że jest mo im au to ry te tem? Czy jest ktoś, kto wpły wa na mo -
je ży cie swo imi po sta wa mi? Czy ist nie je ta ka oso ba, z któ rą re la cja
zmie nia mnie na lep sze, mo ty wu je, wzbu dza pra gnie nie do na śla -
do wa nia jej?”. Przy po mnia łem so bie wie le osób, któ re spo tka łem
na dro dze swo je go ży cia. Ka żda z nich ode gra ła w mo im oso bi stym
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wzra sta niu ja kąś ro lę, ale czy dziś, ja ko wy cho waw ca, mam wo kół
sie bie au to ry te ty, z któ ry mi po zo sta ję w głę bo kiej, oso bi stej re la cji?
Do pó ki nie od po wiem so bie na to py ta nie, nie po wi nie nem dzi wić
się bra kiem ta kich au to ry te tów wśród mło dzie ży.

Fi lo zo fia suk ce su
Jed nak naj bar dziej po win ni się o swo je dzie ci oba wiać ro dzi ce,

któ rym się wszyst ko w ży ciu uda je. Ma rek od po wia da jąc na py ta -
nie: „Dla cze go za czął ćpać?”, opo wie dział mi o swo im oj cu i je go
cią głych suk ce sach. Już w szko le pod sta wo wej mat ka po ka zy wa ła
mu szkol ne świa dec twa oj ca, wy ró żnie nia, ja kie zdo by wał, i da wa -
ła wy raz swo je mu nie za do wo le niu, gdy Ma rek przy no sił ze szko ły
oce ny do sta tecz ne. Oj ciec ni gdy nie przy zna wał się do po ra żek
i da wał sie bie za przy kład czło wie ka, któ re mu się w ży ciu po wio -
dło. „Jak bę dziesz pra co wał tak jak ja, to też do cze goś doj dziesz”
– mó wił.

Oj ciec Mi cha ła za brał go kie dyś na wy ciecz kę do Nie miec. Po -
je cha li za ku pio nym nie daw no BMW. Gdy w Ber li nie po li cjant nie
po zwo lił im wje chać w jed ną z uli czek cen trum i gdy oj ciec za wró -
cił, Mi chał ode zwał się usa tys fak cjo no wa ny: „A jed nak ci się nie
uda ło”. Oj ciec spoj rzał roz dra żnio ny na sy na i rzekł: „Mnie się za -
wsze wszyst ko uda je. Za raz ci to udo wod nię”. Wró cił z po wro tem
do sto ją ce go u wlo tu do ulicz ki po li cjan ta i dał mu do rę ki plik ma -
rek. Spoj rzał za do wo lo ny na sy na i z pi skiem opon po je chał da lej.
Kil ka lat póź niej Mi chał tra fił do jed ne go z ośrod ków dla nar ko -
ma nów i na dal wal czy z uza le żnie niem od he ro iny. 

Fi lo zo fia po zo ru
„Jak ty wy glą dasz? Ubierz się po ludz ku, prze cież idzie my w go -

ści. Co lu dzie po wie dzą, gdy zo ba czą cię w ta kiej fry zu rze? Tak to
mo żesz so bie cho dzić na dys ko te kę, a je śli już wy cho dzisz ze mną,
to bę dziesz wkła da ła to, na co ja ci po zwo lę.”

„Gdy ro dzi ce do wie dzie li się, że ćpam, ukry wa li to
przed wszyst ki mi – mó wi Mo ni ka. – Ku po wa li mi naj lep sze ciu chy
i wy sy ła li co dru gi dzień do fry zje ra, abym nie wy glą da ła na nar ko -
man kę. Co by lu dzie o nich po my śle li, gdy by do wie dzie li się, kim
na praw dę jest ich cór ka. By li prze cież ta ką zgra ną pa rą, za wsze
uśmiech nię ci i ład nie ubra ni”.
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Nie je den dy rek tor szko ły, za py ta ny o pro blem za ży wa nia nar ko -
ty ków przez uczniów od po wia da zbul wer so wa ny: „W na szej szko le
pro blem nie ist nie je”. A gdy w szkol nej to a le cie po ja wia się za pach
pa lo nej ma ri hu any, to „z pew no ścią ktoś ma oma my wę cho we”. Na -
to miast wy cho waw ca sy gna li zu ją cy pro blem uza le żnie nia ucznia
od nar ko ty ków po ma wia ny jest cza sem o dzia ła nie na szko dę wi ze -
run ku szko ły. Po zo ran ci jed nak nie mo gą li czyć na au to ry tet wśród
na praw dę wra żli wych mło dych lu dzi. 

Fi lo zo fia po sia da nia
Jed ne go z nar ko ma nów od wie dzi ła w wię zie niu ma ma i za py ta -

ła go: „Dla cze go nam to zro bi łeś? Czyż ja i ta to nie da li śmy ci
wszyst kie go, cze go chcia łeś?”. On na to od po wie dział: „Tak, da li -
ście mi bar dzo du żo rze czy. Ja na to miast chcia łem mieć was”.

Oj ciec ośmio let nie go Ma cie ja, dy rek tor do brze pro spe ru ją cej
fir my, zwykł zle cać se kre tar ce ta kże ro bie nie za ku pów. Ma ma Ma -
cie ja umar ła kil ka lat te mu, dla te go oj ciec mu siał trosz czyć się o to,
aby do mo wa lo dów ka za wsze by ła peł na. Gdy zbli ża ły się świę ta Bo -
że go Na ro dze nia, se kre tar ka do sta ła od sze fa dwie kart ki ze spi sa ny -
mi ar ty ku ła mi do ku pie nia. Jed na kart ka by ła na pi sa na przez sze fa,
dru ga zaś, w za kle jo nej ko per cie, przez je go sy na. Co ro ku Ma ciej
mógł na pi sać trzy rze czy, któ re chciał by otrzy mać pod cho in kę.
Gdy obie kart ki do tar ły do se kre tar ki, zwró ci ła się do sze fa wy cho -
dzą ce go w po śpie chu na ko lej ną na ra dę: „Ależ, Pa nie Dy rek to rze,
nie mo gę zre ali zo wać li sty, ja ką otrzy ma łam od Mać ka”. „Niech Pa -
ni speł ni je go wszyst kie trzy ży cze nia. Stać mnie na wet na bar dzo
dro gie pre zen ty.” „Ale te go nie da się ni gdzie ku pić!” – krzyk nę ła
za zbie ga ją cym już po scho dach sze fem. Nie mo gąc go za trzy mać,
wró ci ła do biur ka i jesz cze raz prze czy ta ła li stę ży czeń przy go to wa -
ną przez Ma cie ja: „W tym ro ku na Bo że Na ro dze nie chciał bym,
abyś mi, ta to, nic nie ku po wał. Mo je trzy ży cze nia to, abyś był czę -
ściej ze mną, po szedł ze mną do ki na i na uczył mnie grać w sza chy”.

Ks. Adam Strecz ko. Au to ry tet ro dzi ciel ski (frag men ty)

Praw dzi wym au to ry te tem jest ro dzic, któ ry przy czy nia się
do wzro stu swe go dziec ka, po tra fi od po wia dać na je go naj głęb sze,
ludz kie po trze by. Po sia da ny przez ro dzi ców au to ry tet po wi nien
ujaw niać się w at mos fe rze mi ło ści i sza cun ku dla dziec ka.

86

Odpowiedzi V:Odpowiedzi IV.qxd  2010-10-11  11:35  Strona 86



Wła ści wie poj mo wa ny au to ry tet ro dzi ciel ski udzie la dziec ku
wol no ści osą du i dzia ła nia, sto sow nie do je go mo żli wo ści. Ro dzi ce,
któ rzy czu ją, iż po sia da ją au to ry tet, po tra fią zna leźć „zło ty śro dek”
mię dzy przy zwa la niem a ogra ni cza niem dziec ka. Po tra fią po wie -
dzieć sta now cze „nie” w re ak cji na nie od po wied nią proś bę dziec ka,
ale ta kże: „tak” lub „to za le ży od two jej de cy zji”, gdy dziec ko jest
zdol ne do więk szej sa mo dziel no ści.

Szcze gól nie wa żny jest au to ry tet ro dzi ców, je śli cho dzi o wy cho -
wa nie re li gij ne dzie ci. Ro dzi ce wy cho wu ją przede wszyst kim swo ją
oso bo wo ścią, tym, kim są. Od dzia łu ją przez swo je po sta wy mo ral ne
i re li gij ne, któ re dziec ko do strze ga, oglą da na ocz nie spo so by za cho -
wa nia się ro dzi ców i przez nie kształ tu je wła sne po sta wy. Har mo nia
mię dzy wia rą i ży ciem ro dzi ców jest naj lep szym klu czem do wy cho -
wa nia chrze ści jań skie go po tom stwa. Re li gij ność, je śli jest praw dzi -
wa, opar ta na głę bo kiej wie rze, pod no si au to ry tet ro dzi ców
w oczach dziec ka, a war tość dziec ka w oczach ro dzi ców. Wzra sta
wów czas od po wie dzial ność za ży cie dziec ka i za je go wy cho wa nie,
cze go bra ku je czę sto dzi siej sze mu wy cho wa niu w ro dzi nie.
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KON WER SA TO RIUM XXXV (19.12.2009 r.) 

Kto jest dla mnie au to ry te tem i dla cze go?

Pro wa dzą cy: ks. Zdzi sław Woj cie chow ski SJ, Fran ci szek Kamp ka
(na uczy ciel aka de mic ki SGGW, pro fe sor), Mał go rza ta Gra bow ska
(pra cow nik PIG, bi blio te karz), Ja cek Gra bow ski (geo log, dok tor,
pra cow nik PIG), Ma ciej Dąb ski (geo graf, na uczy ciel aka de mic ki,
dok tor), An na Cie pie la (stu dent ka so cjo lo gii).

Ks. Zdzi sław Woj cie chow ski
Te mat dzi siej sze go kon wer sa to rium brzmi: „Kto jest dla mnie

au to ry te tem i dla cze go?” Je ste śmy świad ka mi zja wisk, któ re za cho -
dzą za rów no w Ko ście le, jak i w spo łe czeń stwie i wi dzi my, jak
na na szych oczach ró żne au to ry te ty się po ja wia ją, a wie le daw nych
au to ry te tów się kom pro mi tu je. Dla te go też te mat ten jest sza le nie

Fot. 28. Paneliści: ks. Zdzisław Wojciechowski, Franciszek Kampka,
Jacek Grabowski, Małgorzata Grabowska, Anna Ciepiela, 

Maciej Dąbski
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wa żny. Po my sło daw cy te go te ma tu tak go sfor mu ło wa li, że by miał
on cha rak ter przede wszyst kim oso bi sty. Za chę ca on do świa dec -
twa. Do uka za nia te go, co w mo im ży ciu i dla mnie jest wa żne, i kto
jest dla mnie wa żny? Gra tu lu ję wszyst kim
pa ne li stom od wa gi pod ję cia się te go te ma -
tu. 

Za nim udzie lę gło su dzi siej szym
uczest ni kom, chciał bym roz po cząć
od przy po mnie nia pa ru spraw ogól nych,
czym jest au to ry tet w so cjo lo gii. Ogól nie
mo żna po wie dzieć, że jest to spo łecz ne
uzna nie dla oso by lub osób w in sty tu cji
spo łecz nej opar tych na ce nio nych w da -
nym spo łe czeń stwie war to ściach. Mo że to
być oso ba lub in sty tu cja cie szą ca się uzna -
niem, ma ją ca kre dyt za ufa nia co do pro fe -
sjo na li zmu, kom pe ten cji, praw do mów no -
ści czy bez stron no ści w oce nie ja kie goś
zja wi ska, czy wy da rze nia. Mo że to być ta -
kże oso ba, któ ra ma wy jąt ko wą cha ry zmę
i mó wi my wten czas, że to jest au to ry tet
wy ni ka ją cy z pew nych wła ści wo ści oso bo -
wych, z cha rak te ru i z pre fe ro wa nych war -
to ści. Z grub sza mo że my po wie dzieć, że mo że my wy mie nić ta kie
ro dza je au to ry te tów: 

• au to ry tet opar ty na kom pe ten cji, pro fe sjo na li zmie,
• au to ry tet de sy gno wa ny, wy ni ka ją cy z wła dzy, z funk cji lub

z pew nej ro li spo łecz nej,
• au to ry tet mo ral ny, wy ni ka ją cy z god ne go i mo ral ne go ży cia

tej kon kret nej oso by.
Gdy mó wi my o au to ry te tach, jest wa żne, aby śmy mie li świa do -

mość – do ja kie go za kre su się od no si my. 
Na koń cu jesz cze jed no sfor mu ło wa nie. W ję zy ku pol skim ma -

my dwie for mu ły, któ re od no szą się do au to ry te tów. Mó wi my, że
ktoś ma au to ry tet al bo, że ktoś jest au to ry te tem. Jed na i dru ga for -
mu ła od zwier cie dla ró żne stop nie ze spo le nia umie jęt no ści z war to -
ścia mi oso bo wy mi. Gdy mó wi my o tym, że ktoś ma au to ry tet, pa -
mię taj my, że nie jest to ce cha bez względ na i trwa ła, że da na oso ba
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Fot. 29. Ks. Zdzisław
Wojciechowski
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ten au to ry tet ma, ale go mo że utra cić. Cza sem to się zda rza w ży ciu
spo łecz nym czy po li tycz nym. Na to miast być au to ry te tem, zna czy
być nim bez względ nie, a więc jest to czło wiek, któ ry ma tak ze spo -
lo ną spraw ność w upra wia niu da nej dzie dzi ny za wo do wej ze swym
cha rak te rem, że jed no nie mo że ist nieć bez dru gie go. To jest pew -
na po sta wa mo ral na, to jest cha rak ter tej oso by, to są te war to ści. 

Mał go rza ta Gra bow ska
Za sta na wia jąc się nad oso ba mi, któ re by ły lub są mo imi au to ry -

te ta mi po my śla łam o księ dzu, któ ry za czął kie dyś pra co wać w na -
szej pa ra fii. By łam wte dy w li ceum. Nie mo gę po wie dzieć, że by
w tym cza sie moi ro dzi ce by li dla mnie szcze gól ny mi au to ry te ta mi.
Gdy się ma 17 lat, ro dzi ce rzad ko by wa ją dla nas au to ry te ta mi.
W mo im wy pad ku też tak by ło. Szu ka łam au to ry te tów na ze wnątrz
mo je go do mu ro dzin ne go. Ksiądz, o któ rym wspo mnia łam, był
kimś, kto miał ol brzy mią cha ry zmę. Był dla mnie wów czas przede
wszyst kim au to ry te tem mo ral nym, kie dy po ka zy wał in ną dro gę,
któ rą mo żna iść, zwłasz cza w swo im ży ciu we wnętrz nym, du cho -
wym. Był to czas, kie dy usil nie szu ka łam dro gi do Pa na Bo ga, ale
nie przy cho dzi ło mi to ła two. By ło to szu ka nie tro chę „na opak”.
Chwi lo wy mi au to ry te ta mi sta wa ły się mo je przy ja ciół ki, ktoś ze
szko ły, ale czu łam, że cze goś mi bra ku je, że nie tę dy dro ga. Ksiądz
stał się au to ry te tem dla te go wła śnie, że po ka zał mi dro gę do Pa -
na Bo ga. Przez wie le lat na szej zna jo mo ści, po nad dwa dzie ścia, ca -
ły czas jest dla mnie au to ry te tem. Oczy wi ście te raz nie mam z nim
czę stych kon tak tów jak wów czas, gdy miesz ka li śmy w jed nej miej -
sco wo ści – wte dy miesz ka łam na wsi. To, że od wie lu lat nie ma my
bli skie go kon tak tu, nie prze kre śla te go, co on zro bił dla mnie
w okre sie mo je go na sto let nie go ży cia. My ślę, że nie tyl ko dla mnie
jed nej był on au to ry te tem. Gdy tra fił do na szej pa ra fii, mło dzież
nie mia ła za cze pie nia przy ko ście le i ja koś nie bar dzo gar nę ła się
do Pa na Bo ga. Ksiądz po ka zał nam, że ży cie wia rą nie mu si być tyl -
ko czymś dla star szych lu dzi, że mo że my my sa mi coś two rzyć, że
mo że my zmie niać swo je ży cie i że to ży cie mo że być cie ka we. Za -
czę li śmy wy je żdżać na ró żne spo tka nia. Za czę li śmy or ga ni zo wać
fe sti wa le pio sen ki re li gij nej, ra zem spę dzać wa ka cje. Dla nas to by -
ło coś no we go i od kryw cze go. To by ło dla mnie tak wa żne, że gdy
już po ma tu rze zna la złam się w in nym mie ście i stra ci łam kon takt
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z mo ją gru pą, w któ rej by łam przez dwa
la ta, w no wym śro do wi sku za czę łam szu -
kać po dob nej gru py lu dzi. Bar dzo mi za le -
ża ło, że by kon ty nu ować po dob ną re la cję
z Pa nem Bo giem, a wie dzia łam, że bar dzo
po ma ga w tym wspól no ta. Ko lej ny etap
swo je go ży cia za czę łam w mło dzie żo wej
wspól no cie re li gij nej, któ ra w istot ny spo -
sób ukształ to wa ła mo je ży cie oso bi ste
i mo je ży cie do ro słe. Mia ła ogrom ny
wpływ na to, kim je stem te raz, ja kie mam
po dej ście do ży cia, kim sta ram się być
i chcę być. 

Z cza sem, po za wspo mnia nym księ -
dzem, za czę łam mieć ta kże in ne au to ry te -
ty. By li to wy kła dow cy, któ rzy mnie po cią -
ga li swo ją wie dzą i swo ją po sta wą. W ostat -
nich kil ku na stu la tach au to ry te tem jest
rów nież dla mnie mój mąż. W po sta wie ży cio wej, w po dej ściu
do ży cia, pa trze niu na świat za wsze mo gę po le gać na nim i na je go
zda niu. Je go opi nie są dla mnie bar dzo wa żne. Nie mo gę po wie -
dzieć, że jest tak przy or ga ni za cji ży cia do mo we go czy w pro wa dze -
niu do mu, bo w tym za kre sie mój mąż nie jest eks per tem, ale w in -
nych aspek tach na sze go wspól ne go ży cia ro dzin ne go je go zda nie
jest dla mnie istot ne.

An na Cie pie la
Nie po tra fię wy szcze gól nić jed nej oso by, któ ra by ła by dla mnie

naj wa żniej sza we wszyst kich kwe stiach. Je stem oto czo na ludź mi
nie zwy kły mi. Mam cu dow ną ro dzi nę, ro dzi ce by li dla mnie za wsze
wspar ciem. W wie ku lat 17, li ce al nym, kie dy się prze cho dzi naj -
więk sze za wi ro wa nia i okres bun tu, za wsze przy cho dzi łam do ta ty,
sia da li śmy so bie na scho dach w na szym miesz ka niu i po tra fi li śmy
roz ma wiać ca łą noc. Ta ta za wsze był dla mnie wa żny, li czy ła się dla
mnie je go opi nia i był wzo rem w wie lu kwe stiach.

Ale na au to ry te ty na tra fi łam rów nież po za do mem. Mam nie -
zwy kłe szczę ście do lu dzi, spo ty kam świet ne oso by na swo jej dro -
dze. Mam przy ja ciół od wie lu lat, któ rych świa dec two ży cia i za -
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Fot. 30. Małgorzata Grabowska
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cho wa nia bu dzi mój po dziw i uzna nie.
W wie lu spra wach dą żę do te go, że by być
tak do bra i mą dra jak oni. To wszyst ko za le -
ży od ró żnych czyn ni ków. Oni też po peł nia -
ją błę dy, ale to do da je mi sił, bo wiem, zna -
jąc ich do brze, że są nor mal ny mi ludź mi,
tak jak ja, i cho ciaż cza sem się my lą, po tra -
fią się pod nieść i iść da lej. Wi dzę, jak na pra -
wia ją swo je błę dy, jak się na nich uczą, że
nie za ła mu je ich po ra żka. Ob ser wu jąc ich,
zy sku ję si łę do wal ki z mo imi prze ciw no -
ścia mi i wia rę, że się uda. Gdy ich po pro szę,
za wsze słu żą mi ra dą i po mo cą. 

Ta ki ro dzaj au to ry te tu jest dla mnie
szcze gól nie wa żny. Nie jest to wy du ma -
na po stać ze świa ta me diów czy hi sto rii,
któ rej za ży cia tak na praw dę ni gdy nie bę -
dzie nam da ne po znać. Nie chcę do zna wać
za wo du, kie dy do wia du ję się, że oso ba, któ -

ra by ła dla mnie wzo rem i ide ałem, oka zu je się kimś zu peł nie in -
nym. Nie chcę od kry wać, że to, co po dzi wia łam, by ło tyl ko do brze
wy re ży se ro wa nym spek ta klem dla pu blicz no ści. Mo imi au to ry te ta -
mi ota czam się na co dzień, są bli sko mnie i uda wad nia ją mi, że do -
bre ży cie to nie tyl ko pu sty fra zes, to na sze co dzien ne drob ne wy -
bo ry.

Ma ciej Dąb ski 
Bar dzo po do ba ło mi się to, co ksiądz Zdzi sław po wie dział

na po cząt ku, gdy po dzie lił au to ry tet na trzy ro dza je – au to ry tet
znaw cy: oso ba, któ ra do brze zna się na okre ślo nej dzie dzi nie ży cia
czy wie dzy; au to ry tet prze ło żo ne go: czło wie ka de sy gno wa ne go wy -
ni ka ją cy z wła dzy, funk cji itp. oraz au to ry tet mo ral ny. 

O tych trzech au to ry te tach chciał bym się wy po wie dzieć. Kto
jest dla mnie au to ry te tem i dla cze go? Je śli cho dzi o au to ry tet znaw -
cy – w dys cy pli nie na uko wej, któ rą upra wiam, z dzie dzi ny mor fo -
lo gii ob sza rów zim nych, są to au to rzy bar dzo do brych pod ręcz ni -
ków, któ rych w do dat ku mia łem oka zję po znać na ró żnych szko le -
niach: pro fe sor... tu mo żna rzu cać na zwi ska mi, ale nie o to cho dzi.

Fot. 31. Anna Ciepiela
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To są kon kret ne oso by, któ re znam z imie -
nia i na zwi ska, wiem, jak wy glą da ją
i wiem, że rze czy wi ście zna ją się na rze czy.
Rów nież Pa ni Pro fe sor Elżbie ta Do wgiał -
ło, któ ra na uczy ła mnie me tod po stę po wa -
nia na uko we go, jest dla mnie au to ry te tem
z dzie dzi ny geo mor fo lo gii. Po zo sta jąc
w ob rę bie au to ry te tu znaw cy, jesz cze bym
wy ró żnił au to ry tet umie jęt no ści spor to -
wych: mój brat jest dla mnie wzo rem do -
brej jaz dy na nar tach, a ko le ga Ja rek wspi -
nacz ki skal nej.

W dzie dzi nie umie jęt no ści ar ty stycz -
nych mo im au to ry te tem jest, na przy kład,
ak tor Du stin Hof f man lub pio sen kar ka
Bar bra Stre isand. Wresz cie w dzie dzi nie
umie jęt no ści rze mieśl ni czych – kra wiec,
szewc są dla mnie au to ry te ta mi, bo le piej
zna ją się na szy ciu ubrań czy na ro bie niu bu tów niż ja sam. 

Je że li cho dzi o au to ry te ty z na zna cze nia, z nada nia, to w za sa -
dzie ta kie go au to ry te tu nie mam. Mo że Pa pież jest tą oso bą od po -
wie dzial ną za praw dy wia ry, któ re wy zna ję.

Na to miast je śli cho dzi o au to ry tet mo ral ny, świa to po glą do wy
– ten chy ba naj wa żniej szy dla mnie ro dzaj au to ry te tu, chciał bym
po wie dzieć o trzech oso bach: o mo jej ma mie, któ ra na uczy ła mnie
opty mi zmu ży cio we go, pod staw wia ry, od wa gi i umi ło wa nia przy -
ro dy; o Pa ni Pro fe sor Elżbie cie Do wgiał ło, mo jej mi strzy ni, któ ra
cha rak te ry zu je się ogrom ną otwar to ścią na dru gie go czło wie ka, za -
wsze po tra fi zna leźć czas dla in nych, za wsze uśmiech nię ta i peł -
na opty mi zmu. Jest dla mnie w tej kwe stii nie wąt pli wym au to ry te -
tem. Po wiem jesz cze o jed nej oso bie – księ dzu Jó ze fie Ma rii Bo -
cheń skim – do mi ni ka ni nie, w któ rym się za czy ty wa łem. Au tor
wie lu cie ka wych ksią żek – fi lo zof, lo gik, so wie to log. Ce nię go bar -
dzo za by strość my śle nia, kry ty cyzm, od wa gę i bez kom pro mi so -
wość. Im po no wał mi ja ko oso ba, żoł nierz i pi lot, któ ry jesz cze
w wie ku eme ry tal nym la tał awio net ką na swo je wy kła dy. Na praw -
dę chciał bym być w ta kiej for mie. 

Fot. 32. Maciej Dąbski
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Ja cek Gra bow ski
W swo jej wy po wie dzi chciał bym się sku pić na au to ry te tach

mo ral nych, bo one są tak na praw dę naj wa żniej sze. Pierw sze au to -
ry te ty nie wąt pli wie wy wo dzą się z do mu ro dzin ne go. Są ta kie mo -
men ty, któ re pa mię tam do dzi siaj, któ re mnie kształ to wa ły. Pa mię -
tam, na przy kład, zda rze nie z ro ku 1979, kie dy mia łem kil ka na ście
lat i by łem w pierw szej kla sie li ceum. Nie wie dzia łem, czy mam iść
na dys ko te kę, czy na ca ło noc ny Rajd Świe tli ków w Gó rach Świę to -
krzy skich. Chcia łem i tu, i tu. W koń cu ni gdzie nie po sze dłem. By -
łem zły na ma mę, że nie zde cy do wa ła za mnie. Ona mi po wie dzia -
ła: Ty nie za de kla ro wa łeś się, gdzie chcesz iść i co chcesz ro bić. Je -

steś już na ty le du ży, że po wi nie neś wie -
dzieć i umieć wy ar ty ku ło wać to, co chcesz
i na co masz ocho tę. Nie bę dę za cie bie de -
cy do wać, mu sisz to zro bić sam. Zro zu mia -
łem wte dy, że stra ci łem coś faj ne go przez
ten brak de cy zji. By ło to dla mnie bar dzo
wa żne do świad cze nie. Uświa do mi łem so -
bie, że mu szę wie dzieć, co chcę, że by ta kie
sy tu acje wię cej się nie po wta rza ły. Gdy póź -
niej pla no wa łem ja kieś sza lo ne wy jaz dy czy
po dej mo wa łem ini cja ty wy, to w my ślach
wra ca łem za wsze do tej roz mo wy z ma mą.
Gdy przy cho dzi łem do niej z mo imi po my -
sła mi, ma ma na ogół mi po zwa la ła. 

Nie ste ty ma ma szyb ko umar ła. Trze ba
by ło au to ry te tów szu kać gdzieś da lej. By ła
dru ży na har cer ska. W Rej ta nie „Czar na je -
dyn ka” to by ło bar dzo sym pa tycz ne śro do -
wi sko. Mu szę przy znać, że tak jak Go się

w okre sie li ceum ukształ to wał ksiądz, o któ rym opo wia da ła, tak
mnie w tym sa mym mniej wię cej cza sie har cer stwo. Spo tka łem tam
fan ta stycz nych lu dzi. Na uczy łem się po sta wy słu żby, lo jal no ści
i wier no ści – tych war to ści, któ re sta no wią o mo ral nym krę go słu -
pie czło wie ka. Wie le z tych osób, ko le gów z har cer stwa znam
do dzi siaj i ob ser wu ję ich roz wój ro dzin ny i za wo do wy. Po za kła da -
li fan ta stycz ne ro dzi ny. Są do sko na ły mi spe cja li sta mi: psy cho lo ga -
mi, le ka rza mi. Je den z mo ich dru ży no wych jest księ dzem, jest nie -

Fot. 33. Jacek Grabowski
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peł no spraw ny, bo miał wy pa dek sa mo cho do wy. Dzia ła na Ukra -
inie i Bia ło ru si. To ksiądz An drzej Ba fel tow ski, pal lo tyn. Za ło żył
fun da cję. Wspie ra drob ne ka to lic kie pa ra fie, któ re dzia ła ją w bar -
dzo trud nych wa run kach. 

Czę sto jest tak, że coś prze czy tam i w pew nym mo men cie au tor
tej ksią żki, któ ry wy ra ził wa żny dla mnie po gląd, sta je się dla mnie
au to ry te tem. Ta kim stał się wiersz Her ber ta „Prze sła nie Pa na Co -
gi to”, któ ry prze czy ta łem chy ba w 1981 ro ku. Mam wra że nie, że
ten wiersz ca ły czas tkwi we mnie. Jest on mo że pe sy mi stycz ny,
tro chę smut ny, ale da je po czu cie, że go na pi sał czło wiek, któ ry du -
żo prze żył, któ ry wie, co w ży ciu jest naj wa żniej sze. Au tor pi sze
w nim, że nie na le ży ocze ki wać ja kiejś szcze gól nej na gro dy za to, co
się ro bi, że war to być uczci wym, że by ro bić to, co się uwa ża
za słusz ne i nie oglą dać się za bar dzo za sie bie i nie cze kać, że ktoś
nas bę dzie bar dzo ko chał i do piesz czał na tym świe cie.

Du żym prze ży ciem by ło też dla mnie prze czy ta nie w wie ku kil -
ku na stu lat ksią żki Eri cha From ma „ O sztu ce mi ło ści”. By ło dla
mnie praw dzi wym od kry ciem, że mi łość ma ró żne twa rze i ró żne
są jej aspek ty, ale  za wsze nie sie ze so bą do bro i jest spo so bem na
ży cie. 

Je śli cho dzi o au to ry tet opar ty na kom pe ten cji i za ufa niu do na -
uki, to wspo mnę o mo jej pra cy In sty tu cie Pa le obio lo gii, któ ry był
do brym in sty tu tem opi nio twór czym. Mod na by ła wte dy dzie dzi na
zwa na so cjo bio lo gią. Jed nym z na czel nych au to ry te tów te go kie -
run ku był i jest Ri chard Daw kins. Jest to ate ista, ale sa ma teo ria
jest bar dzo po cią ga ją ca. So cjo bio lo gia to tro chę dar wi nizm spo łecz -
ny, w któ rym sta wia się py ta nia, czy wy łącz nie rzą dzą na mi ge ny,
czy ka żdy or ga nizm jest tyl ko opa ko wa niem na ge ny, a na praw dę
wa żne jest to, że by nie dzia łać prze ciw ko or ga ni zmom po krew nym.
To jest isto ta ist nie nia wszel kich or ga ni zmów, a we dług skraj nych
so cjo bio lo gów rów nież czło wie ka. 

An to ni Hof man był czło wie kiem, któ ry pięk nie wy kła dał teo -
rię so cjo bio lo gii. Kie dyś gdy szedł do In sty tu tu, pod sze dłem do
nie go i za py ta łem: czy to jest ak tu al ne, czy pan w to wie rzy, co pan
o tym są dzi? On po wie dział, że to jest in te re su ją ca teo ria, któ ra
praw do po dob nie do brze opi su je za cho wa nia świa ta or ga nicz ne go,
świa ta ży we go, ale by ło by źle, gdy by by ło praw dą, że opi su je rów -
nież mo del za cho wa nia lu dzi. Bar dzo mi tym za im po no wał, że mi -
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mo iż ty le wie, po tra fi mieć wąt pli wo ści i do nich się przy znać. Je -
go au to ry tet u mnie wzrósł. Ta po sta wa wąt pie nia jest dla mnie
bar dzo cen na. Ce nię lu dzi, któ rzy wąt pią tro chę w dzie dzi nę, któ rą
upra wia ją. To jest mo to rem po stę pu. Oczy wi ście są gra ni ce te go
wąt pie nia, bo nie mo żna wąt pić we wszyst ko. Gdzieś ten sta bil ny
grunt trze ba zna leźć. Z po mo cą przy cho dzi re li gia. 

Szu ka łem księ dza, któ ry wy ja śnił by mi ró żne wąt pli wo ści.
Cho dzi łem na Msze Świę te pa pie skie, ale przede wszyst kim, że by
po krzy czeć „so li dar ność” i po słu chać, kie dy on tej wła dzy przy wa -
li, bo to tro chę tak się od bie ra ło. Kie dyś prze czy ta łem „Opo wie ści
ewan ge li stów” Ko si dow skie go. Stwier dzi łem, że w Ewan ge liach
nie zga dza ją się po ko le nia Je zu sa. Tu jest 50 pa triar chów, tu 48 czy
45. Opis cu dów też nie za wsze się zga dzał. Na szczę ście zna la złem
księ dza, któ ry mi wy tłu ma czył, że Ewan ge lie nie zo sta ły na pi sa ne
ja ko ksią żki hi sto rycz ne, ja ko pod ręcz ni ki, że one prze ka zu ją wie -
dzę zu peł nie in ną. Po zwo li ło mi to po go dzić Księ gę Ro dza ju i hi -
sto rię stwo rze nia z wie dzą czło wie ka, któ ry zaj mu je się hi sto rią
Zie mi. Te roz mo wy z księ dzem, o któ rym wspo mi nam, wy raź nie
mnie ukształ to wa ły. 

Po dob nie jak w wy po wie dzi pa na Ma cie ja, au to ry te tem dla
mnie jest Jan Pa weł II. Do cho dzę do nie go jed nak jak by po śred nio.
Kształ tu ję go so bie po przez to, co pi szą o nim in ni, jak Pa weł
Zuch nie wicz, dzien ni karz ka to lic ki, czy Wan da Pół taw ska. 

Re asu mu jąc – jest wie le au to ry te tów i war to po szu ki wać w ka -
żdym mo men cie swo je go ży cia oso by, któ ra to ży cie po zy tyw nie
zmie ni. 

Fran ci szek Kamp ka
Mó wiąc na te mat au to ry te tów, chciał bym po ru szyć dwie kwe -

stie – po pierw sze, jak ro dzi się au to ry tet, a po dru gie opo wie dzieć
o kil ku oso bach, któ re sta ły się dla mnie au to ry te ta mi. Po zwo lę
so bie naj pierw przy wo łać opo wieść o dwóch uczniach idą cych do
Emaus. Pa mię ta ją Pań stwo, jak idą, roz cza ro wa ni i przy gnę bie ni,
i na gle pod cho dzi do nich ktoś ob cy – nie roz po zna ją prze cież od
ra zu Chry stu sa. Pod cho dzi ktoś ob cy i py ta: dla cze go je ste ście
smut ni? To zna czą cy mo ment – Chry stus prze cież wszyst ko wie,
mógł by ich od ra zu po uczyć, zwró cić im uwa gę, że prze cież
wszyst ko to by ło za po wia da ne – śmierć na krzy żu, a po tem zmar -
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twych wsta nie, że po win ni to so bie przy -
po mnieć, sko ja rzyć, a nie smu cić się i za -
ła my wać, bo to nie naj le piej o nich świad -
czy. On jed nak nie trak tu je ich w ten spo -
sób, tyl ko py ta: dla cze go je ste ście smut -
ni? I wte dy oni za czy na ją opo wia dać. To
jest ten mo ment, któ ry uwa żam za bar dzo
istot ny w ro dze niu się au to ry te tu. Gdy
spo ty ka my ko goś, kto nie pró bu je nas po -
uczać, tyl ko jest szcze rze za in te re so wa ny
tym, co my prze ży wa my, cze go my do -
świad cza my. Chry stus idzie z ni mi, tru -
dząc się dro gą, słu cha ich, za czy na im sta -
wiać py ta nia. Kie dy ucznio wie do cho dzą
z Chry stu sem do Emaus, a On spra wia
wra że nie, jak by miał iść da lej, ich ser ca
się otwie ra ją i ucznio wie pro szą: Pa nie,
zo stań z na mi. Uwa żam, że to jest ten mo ment, w któ rym oni
uzna li Je go au to ry tet.

Na le żę do tych lu dzi, któ rzy ja śniej wi dzą wła sne my śli i pro -
ble my, kie dy mo gą o nich po roz ma wiać, ująć je w sło wa. Jest to
mo żli we jed nak tyl ko wów czas, kie dy na tra fiam na czło wie ka, któ -
ry mnie słu cha, któ ry ma dla mnie czas, któ ry mnie nie po ucza,
nie pró bu je pro sto wać na wszyst kie mo żli we spo so by. Czło wiek
roz po zna je au to ry tet po tym, że ten ktoś ma dla nas czas, kto słu -
cha nas i chce na sze go do bra. Na wet wów czas, gdy je ste śmy ludź -
mi sła by mi, po peł nia my błę dy, upa da my, to nie jest to ktoś, kto
nas chce ko niecz nie na pra wiać. On chce, że by śmy zro zu mie li, że
trze ba iść da lej. Trze ba po wstać. Mi łość, na dzie ja, wia ra, za ufa nie,
wszyst ko wła ści wie się kon cen tru je na tym, że trze ba cią gle w ży -
ciu po wsta wać. To dla mnie jest kon tekst ro dze nia się au to ry te tu. 

Od wo łu jąc się do te go kon tek stu, przy po mnę sy tu ację sprzed
lat z mo je go ży cia. W ro ku 1967, tuż po śmier ci mo je go oj ca, nie -
spo dzie wa nie do na sze go miesz ka nia za pu kał ksiądz ka te che ta,
któ ry uczył mnie re li gii. Przy szedł, po nie waż miał świa do mość, że
ko muś z je go kla sy zmarł oj ciec i że trze ba się tym kimś za in te re -
so wać. Nie pa mię tam, o czym roz ma wiał z ma mą, ale pa mię tam,
że w pew nym mo men cie po wie dział, że bym po szedł z nim. Po sze -
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dłem z nim na ple ba nię, gdzie dał mi pie nią dze. Wrę czył mi 500
zł, a w tam tych cza sach by ło to bar dzo du żo. Wy cią gnął jesz cze ja -
kieś sło dy cze i ka kao i po wie dział, że mam to od dać ma mie. Choć
mi nę ło spo ro lat, ten czło wiek jest w mo jej świa do mo ści ca ły czas,
pa mię tam je go bez in te re sow ną wra żli wość, po moc udzie lo ną
zgod nie z bi blij ną za sa dą „niech nie wie le wi ca, co czy ni pra wi ca”.
Ta kiej do bro ci ser ca nie da się za po mnieć. 

Dru gą oso bą, o któ rej chcę opo wie dzieć, był in ny ksiądz, któ -
ry przede wszyst kim roz ma wiał ze mną. Dziś na zwał bym to per -
ma nent ną dzia łal no ścią wy cho waw czą, by ła to  bar dzo de li kat na,
ta ka wra żli wa obec ność je go w mo im ży ciu. Od dzia ły wał na mnie,
wy ko rzy stu jąc zwy kłe co dzien ne sy tu acje.  Kie dyś, na przy kład,
wy cho dzi li śmy ra zem i ja mu chcia łem po dać płaszcz. On wstrzy -
mał mo ją rę kę i spy tał: „a ma mie po da jesz?” „No nie.” „To mnie
też nie bę dziesz po da wał”. Cza sem wal czy łem sam ze so bą, że by
wpro wa dzać w swe ży cie dzia ła nia, któ re on su ge ro wał. Pa mię tam,
że za mie rza łem zmie nić szko łę. On mó wił tak: „Pa mię taj, że to
jest mo żli we. Mo że wy bra łeś źle, to zmień tę szko łę, ale rób tak,
że byś nie mu siał wię cej zmie niać. Bo ina czej bę dziesz czło wie -
kiem, któ ry ska cze z kwiat ka na kwia tek”. La ta mi ja ją, ja cią gle
utrzy mu ję kon takt z tym księ dzem. Ni gdy nie roz ma wia łem z nim
na te mat te go, czy on jest dla mnie au to ry te tem, czy nie, my ślę jed -
nak, że ten przy kład do brze po ka zu je, jak sil nie au to ry tet wpły wa
na na sze ży cie i jak bar dzo to za le ży od wra żli wo ści, do bro ci i tro -
ski o do bro dru giej oso by. 

Ko lej ną oso bą by ła mo ja na uczy ciel ka pol skie go w szko le śred -
niej. Ona rów nież wy war ła na mnie zna czą cy wpływ. To by ła oso -
ba, któ ra ob da ro wa ła mnie ogrom nym za ufa niem. To by ła ta ka sy -
tu acja, w któ rej na uczy ciel z jed nej stro ny wie rzy w mo żli wo ści
ucznia, a z dru giej stro ny po ka zu je mu spo so by wy ko rzy sta nia
tych mo żli wo ści, za szcze pia jąc w nim pew ne war to ści, roz bu dza -
jąc po trze by (np. uczest ni cze nia w ży ciu kul tu ral nym, przez wy -
jaz dy do te atru, ope ry, za chę ca nie do czy ta nia).  

Wy da je mi się, że w roz wa ża niu na te mat au to ry te tu wa żne jest
też, by zdać so bie spra wę, że je że li wy ko rzy stu je my in spi ra cje da -
wa ne nam przez oso by, bę dą ce dla nas au to ry te ta mi, zy sku je my
więk szą ra dość ży cia, po czu cie je go sen sow no ści, umie my le piej
wy ko rzy stać wła sny po ten cjał. 
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Ostat ni przy kład, o któ rym chciał bym po wie dzieć, nie do ty czy
oso bi ste go spo tka nia, Hen ry’ego No uwe na znam bo wiem tyl ko z
je go ksią żek. No uwen wy kła dał na naj lep szych ame ry kań skich
uni wer sy te tach. Po mi mo osza ła mia ją cej ka rie ry, cze goś mu bra ko -
wa ło. Pew ne go dnia spo tkał Je ana Va nie ra, któ ry wy słu chaw szy je -
go hi sto rii, za su ge ro wał mu, że by zo sta wił to wszyst ko i po świę cił
się pra cy z oso ba mi nie peł no spraw ny mi. No uwen to zro bił. Te raz
ja czy tam je go ksią żki i my ślę so bie – to nie zwy kły czło wiek. Urze -
ka mnie je go umie jęt ność wy do by wa nia głę bo kiej mą dro ści z po -
zor nie nie wie le zna czą cych dro bia zgów. Po zwo lę so bie przy to czyć
dwie sce ny. Oto No uwen opi su je, jak przy szedł do ośrod ka dla nie -
peł no spraw nych, miał zjeść z ni mi obiad i na gle uświa do mił so bie,
ile w nim i w nas wszyst kich jest pró żno ści. Zro zu miał bo wiem, że
dla tych lu dzi nie ma zna cze nia, że pra co wał na naj lep szych uni -
wer sy te tach. Że nie do ce nią te go, że na pi sał już ze trzy dzie ści ksią -
żek. Że nie mo że po ka zać, ja ki jest do bry, na wet w ten spo sób, że
po dzie li się ko tle tem, bo czło wiek, któ re mu chciał od dać ko tlet,
da je mu znak, że nie lu bi mię sa. Uświa do mił so bie wów czas – pi sze
– że nie cho dzi o to, by lu dzi epa to wać swo ją wiel ko ścią, do bro cią,
mą dro ścią itd., że by czu li, że są mi pod da ni przez to, że ja je stem
kimś. Cho dzi o to, że ja mu szę być czło wie kiem, któ ry tych lu dzi,
ja cy zo sta li mu da ni, po pro stu ko cha.

Ko lej na sce na po ka zu je, jak bar dzo No uwen był otwar ty na lu -
dzi. Miał po je chać do No we go Jor ku, aby wy gło sić ja kiś wa żny wy -
kład w sza cow nym gro nie. Gdy mó wił o tych pla nach, je den z nie -
peł no spraw nych po wie dział, że po je dzie z nim i bę dzie mu po ma -
gał. Pro szę so bie wy obra zić, ja ka to nie zręcz na sy tu acja – No uwen
ma wy stą pić w ro li wa żne go mów cy przed wa żny mi ludź mi, a przy
nim bę dzie stał ja kiś chło piec, któ ry bę dzie mu prze wra cał kart ki
w cza sie wy kła du. Ale No uwen wziął go ze so bą. Nie bał się śmiesz -
no ści. Au to ry tet bu du je się cza sem z drob nych ge stów. Gdy czy tam
No uwe na, świat dla mnie sta je się pięk niej szy. Gdy mam zły dzień
i nic mi nie wy cho dzi, to bio rę so bie któ rąś z ksią żek No uwe na i
uspo ka jam się, bo od nie go pro mie niu je ty le cie pła, ty le do bra i ty -
le opty mi zmu.  
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Ks. Zdzi sław Woj cie chow ski
Czas mo je go do ra sta nia to był zu peł nie in ny czas niż dzi siaj.

Te le wi zor do pie ro wcho dził do do mów, nie by ło In ter ne tu, a je dy -
na roz ryw ka, któ ra dla mnie by ła wte dy
do stęp na, to by ło czy ta nie ksią żek. Kie dy
mia łem lat 15, je dy ne pi smo, któ re wten -
czas funk cjo no wa ło ja ko pi smo re li gij ne,
to by ło „Sło wo Po wszech ne” wy da wa ne
przez PAX. By ło to pi smo, któ re w mo im
do mu by ło do czy ta nia i ja od cza su do
cza su roz wią zy wa łem w nim krzy żów ki i
cza sem wy sy ła łem roz wią za nia. Pa mię -
tam, że za jed no z ta kich roz wią zań otrzy -
ma łem w na gro dę Pi smo Świę te. Dzi siaj
zdo by cie Pi sma Świę te go nie jest żad nym
pro ble mem, kto chce, wej dzie do księ gar -
ni i po pro stu je ku pi. W tam tym cza sie, w
po cząt kach lat sie dem dzie sią tych, tak nie
by ło. Wiel kim suk ce sem by ło, gdy księ -
gar nia Świę te go Woj cie cha otrzy ma ła po -
zwo le nie na wy dru ko wa nie trzech czy pię -
ciu ty się cy eg zem pla rzy. Pi smo Świę te,
wła ści wie No wy Te sta ment, któ ry wów -

czas wy gra łem, spo wo do wał mo je za in te re so wa nie oso bą Je zu sa
Chry stu sa, któ ry to Czło wiek – Bóg stał się naj wa żniej szym au to ry -
te tem w mo im ży ciu. W tam tym okre sie bar dziej Go ro zu mia łem
ja ko na uczy cie la ży cia czy mą dro ści. Dzi siaj na in ne ele men ty
zwra cam uwa gę, ale my ślę, że dla mnie w ży ciu jest to naj wa żniej -
sza Oso ba i naj wa żniej szy au to ry tet. Kie dy po dej mu ję naj prze ró -
żniej sze de cy zje, na wet ta kie, któ re oka za ły się nie for tun ne, to jest
to Ktoś, kto za wsze mnie ak cep tu je i kto za wsze oka zu je mi życz li -
wość, przy jaźń i mi łość. Re li gij ność w ju da izmie, po dob nie jak w
ka to li cy zmie, jest re li gij no ścią le ga li stycz ną, zwra ca ją cą uwa gę na
to, czy przy ka za nie zo sta ło speł nio ne, czy po sze dłeś do sy na go gi,
czy stu dio wa łeś To rę itd., czy li, czy pew ne na ka zy czy za ka zy zo -
sta ły speł nio ne. Je zus wy szedł po za tę lo gi kę le ga li zmu. Dla Nie go
nie by ło naj istot niej sze, czy czyn za wsze od po wia da nor mie, ale czy
rze czy wi ście cho dzi w nim o bli ską re la cję przy jaź ni z Pa nem Bo -
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giem, czy ta kże cho dzi o au ten tycz ną przy jaźń i do bro dru gie go
czło wie ka. Nor my kul tu ro we, czy na wet re li gij ne, Je zus po ka zy wał
w no wym świe tle. To dla mnie by ło fa scy nu ją ce, po sta wie nie nie
na le ga lizm, tyl ko na przy jaźń i wol ność. Je zus ni ko go nie zmu szał,
ogrom nie sza no wał wol ność. To mnie – mu szę po wie dzieć – bar -
dzo moc no po cią ga ło. Mó wił „je śli chcesz” – i da wał czas na re flek -
sję, na to, że by doj rzeć. Nie na ci skał, nie sta wiał ni ko go pod pre sją. 

Dzie dzi na mi, któ ry mi od lat się in te re su ję, jest ju da izm i kul tu -
ra an tycz na. Pra gnę le piej zro zu mieć wa run ki funk cjo no wa nia lu -
dzi w tam tym okre sie, że by bar dziej ro zu mieć Je zu sa. To po zwa la
le piej wi dzieć Je go wiel kość, Je go au to ry tet i za po cząt ko wa ny przez
Nie go prze łom. Ogrom nie się cie szę i je stem dum ny, że je stem Je -
go uczniem. 

Z lu dzi, któ rzy by li dla mnie au to ry te ta mi, pierw szą oso bą był
mój dzia dek. Wiel ko po la nin, czło wiek, któ ry był bar dzo do brze
zor ga ni zo wa ny, bar dzo pra co wi ty, a to do brze zor ga ni zo wa ne ży cie
łą czył z pra wie dzie cię cą po bo żno ścią. By ło to u nie go coś na tu ral -
ne go, że trze ba się po mo dlić, że trze ba w nie dzie lę świę to wać, być
na Eu cha ry stii. By ło to dla nie go oczy wi ste i nor mal ne. Nie by ło to
coś nad czym on się za sta na wiał, to pły nę ło z nie go. Kie dy pa trzę na
mo je dal sze lo sy, to wi dzę, że w du żej mie rze je go przy kład bar dzo
był dla mnie wa żny, był au ten tycz ny i po cią ga ją cy. Do tej po ry je -
stem je go oso bą za fa scy no wa ny, mi mo że od 1973 ro ku już nie ży je.

Póź niej, kie dy mia łem lat 16, za chę co ny przez zna jo me go ku pi -
łem dwu to mo wą ksią żkę Ja mes’a Bro drick’a, ir landz kie go je zu ity
„Po wsta nie i roz wój To wa rzy stwa Je zu so we go”. Tom pierw szy był
o świę tym Igna cym, a tom dru gi o świę tym Fran cisz ku Ksa we rym
– wiel kim mi sjo na rzu w Ja po nii i wysp mie dzy Ja po nią a Chi na mi.
Ta ksią żka zro bi ła na mnie ogrom ne wra że nie, tak że póź niej by ło
czymś na tu ral nym, że gdy zda łem ma tu rę, wstą pi łem do je zu itów.
Do mnie bar dzo du żo do cie ra przez ksią żki lub przez bar dzo kon -
kret ne spo tka nia z ludź mi. 

Ko lej ną oso bą dla mnie wa żną był o. Ste fan Miecz ni kow ski SJ
(rocz nik 21), któ re go po zna łem w Ka li szu tuż przed roz po czę ciem
na uki w szko le śred niej. Był on przed woj ną w har cer stwie, któ re
mu na ca łe ży cie wpo iło głę bo ki pa trio tyzm i wra żli wość na spra wy
spo łecz ne. Przez wie le lat był dusz pa ste rzem aka de mic kim w Lu -
bli nie i Ło dzi. To z je go dusz pa ster stwa re kru to wa li się dzia ła cze
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nie pod le gło ścio wej or ga ni za cji „Ruch”, roz bi ci i aresz to wa ni przez
SB w 1967 ro ku. Do bro oj czy zny le ża ło mu głę bo ko w ser cu. Dzię -
ki kon tak tom z je zu ita mi ka li ski mi mia łem kon takt z ich bi blio te -
ką, z cze go bar dzo czę sto ko rzy sta łem. Ta tra dy cja nie pod le gło ścio -
wa prze ka zy wa na przez o. Ste fa na by ła do syć ży wa u mnie. Pa mię -
tam, że w szko le śred niej, pod czas lek cji hi sto rii, dys ku to wa łem z
na uczy cie lem o re pre sjach i wy wóz kach so wiec kich na Sy bir lud -
no ści kre so wej, pa mię tam też dys ku sje na lek cjach „wie dzy o Pol -
sce i świe cie współ cze snym” – czy w kon sty tu cji po wi nien być za -
pis o prze wod niej ro li par tii, czy też nie. Był to 1976 rok. Pa mię tam
te dys ku sje, mo głem so bie na nie po zwo lić, bo dość do brze się
uczy łem i mo głem mieć wła sne zda nie i zbyt nio mnie nie in te re so -
wa ło, co kto po wie i ja kie bę dą kon se kwen cje. Był to czas, kie dy
wie dzia łem, że chcę iść do je zu itów i nie mu sia łem się mar twić, że
ktoś da mi złą opi nię i nie do sta nę się na stu dia, mo głem więc so bie
na to po zwo lić. Ten typ księ ży re pre zen to wał póź niej ks. Je rzy Po -
pie łusz ko w War sza wie. Dla mnie, po cho dzą ce go z Wiel ko pol ski,
ta ka dzia łal ność ka pła nów nie by ła ob ca. Ta kich ka pła nów mie li -
śmy na co dzień – spo łecz ni ków, lu dzi, któ rzy by li bar dzo od da ni
za rów no Pa nu Bo gu, jak i tym prze ró żnym po sta wom pa trio tycz -
nym, a na de wszyst ko trosz czą cych się o lu dzi, or ga ni zu ją cych ży -
cie spo łecz ne, ży cie pu blicz ne czy na wet or ga ni zu ją cych spół dziel -
czość ban ko wą, czy ró żne for my sa mo obro ny spo łecz nej itp. O.
Ste fan był dla mnie przy kła dem czło wie ka, któ ry był kon ty nu ato -
rem wiel kich spo łecz ni ków – księ ży, któ rzy bar dzo moc no za wa ży -
li na na szej hi sto rii. To na pew no dla mnie był czło wiek, któ re go
wia ra i za an ga żo wa nie pa trio tycz ne po ry wa ło – też w ja kiś spo sób
sta ra łem się go póź niej na śla do wać w la tach 1983-89.

Nie wąt pli wie du żym au to ry te tem by ła dla mnie oso ba Ja na
Paw ła II. Ca łe mo je ka płań stwo by ło w cza sie te go pon ty fi ka tu.
Wie le by ło ta kich ele men tów, któ re by ły dla mnie fa scy nu ją ce w
tym czło wie ku, na przy kład je go au ten tycz ność w wie rze. Ta kie
pra wie dzie cię ce za ufa nie Pa nu Bo gu. To jest to, co wi dzi my u Je -
zu sa. Po wie rza nie wszyst kie go Pa nu Bo gu, naj prze ró żniej szych
spraw. To nie by ło tyl ko coś na po zio mie wy cho wa nia re li gij ne go,
ka to lic kie go, ja kie otrzy mał z do mu, ale to by ło coś bar dzo głę bo -
ko prze ży te na po zio mie in te lek tu al nym, ale ta kże na po zio mie
cha rak te ru, na po zio mie je go po staw. 
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Na za koń cze nie chcę po wie dzieć o jesz cze dwóch oso bach, któ -
re by ły dla mnie wa żne. Po dej mo wa ły one re flek sje na te mat ży cia,
sen su ży cia, sztu ki do bre go ży cia i na uki. To był ksiądz pro fe sor
Jó zef Ti sch ner i zmar ły nie tak daw no pro fe sor Le szek Ko ła kow -
ski. Te go pierw sze go zna łem oso bi ście i my ślę, że dość do brze.
Kie dy by łem stu den tem fi lo zo fii w Kra ko wie, to cho dzi łem na je -
go wy kła dy i tam wła śnie roz po czę ła się na sza zna jo mość, któ ra
póź niej trwa ła pra wie do koń ca je go ży cia. To był czło wiek z jed nej
stro ny nie by wa łe go i prze ni kli we go in te lek tu, a z dru giej au ten -
tycz nej wia ry. Wi dać to by ło w je go umie jęt no ści mó wie nia o Pa nu
Bo gu. Przez dłu gie la ta ja ko pro fe sor fi lo zo fii i an tro po lo gii chrze -
ści jań skiej miał ka za nia i od pra wiał Msze Świę te dla dzie ci. Wia -
do mo, że naj trud niej jest mó wić o trud nych spra wach w pro stych
sło wach. Do dzie ci nie ma in nej mo żli wo ści. Wy po wiedź trze ba
do sto so wać do men tal no ści dzie ci, a rów no cze śnie mó wić ję zy kiem
nie ba nal nym i nie dzie cin nym. Je mu to się uda wa ło. To by ło wi -
dać, że mó wi o tym, co by ło przez nie go głę bo ko prze ży te i znaj do -
wa ło się w je go ser cu. 

Lesz ka Ko ła kow skie go ce nię nie za tę je go dzia łal ność po woj -
nie ja ko dzia ła cza par tyj ne go, ale przede wszyst kim ja ko czło wie ka,
któ ry au ten tycz nie szu kał praw dy. Je go ostat nie ksią żki o sen sie
ży cia, o sztu ce do bre go ży cia, o Pa nu Bo gu, czy 26 ka zań o ist nie -
niu sza ta na ro bi ły na mnie nie sa mo wi te wra że nie. Był to jed nak
czło wiek, któ ry nie przy zna wał się wprost do chrze ści jań stwa, cho -
ciaż pi sał, że chrze ści jań stwo jest mu bli skie. Ale był to czło wiek
głę bo ko szu ka ją cy sen su ży cia i praw dy. Był w tym dla mnie bar -
dzo au ten tycz ny. Bar dzo  lu bię czy tać go ksią żki i zma gać się ze
sta wia ny mi tam py ta nia mi. Cza sem te py ta nia są bar dzo trud ne,
rów nież i dla nas ka to li ków. My ślę, że war to się gać po te ksią żki, bo
cza sem nie jest naj istot niej sza od po wiedź, tyl ko pro ces szu ka nia
od po wie dzi. 
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Dys ku sja

An drzej Sko czek
Chciał bym opo wie dzieć o spra wach do ty czą cych mo jej mło do -

ści. Był to czas, kie dy pod ją łem stu dia we Wro cła wiu. By łem bar dzo
mło dy, mia łem za le d wie 16 lat. Przez gru pę ko le gów zo sta łem wy sła -
ny, aby przy wieźć na spo tka nie ze stu den ta mi pierw sze go ro ku sę -
dzi we go pro fe so ra Alek san dra Za krzew skie go, pa mię ta ją ce go przed -
wo jen ne cza sy Lwow skiej Aka de mii Me dy cy ny We te ry na ryj nej. Dla
mnie to by ło nie praw do po dob nie trud ne za da nie i wiel kie prze ży cie.
Je cha łem tak sów ką mar ki „War sza wa” na od le gły Bi sku pin (dziel ni -
ca pro fe sor ska we Wro cła wiu), że by przy wieźć pro fe so ra. Ja dąc, za -
sta na wia łem się, jak ja bę dę roz ma wiał z tak wy bit nym na ukow cem?
On ta ki wiel ki au to ry tet, a ja mło dziut ki, nic nie zna czą cy stu dent,
roz po czy na ją cy do pie ro na ukę. Pro fe sor przy szedł punk tu al nie,
wsiadł do tak sów ki i za czę li śmy roz ma wiać. Roz po czął roz mo wę w
spo sób cu dow ny. Ga wę dzi li śmy jak sta rzy, do brzy zna jo mi. Po spo -
tka niu zo rien to wa łem się, że pro fe sor ma rze czy wi ście nie zwy kły in -
te lekt, je śli po tra fił ze mną, jak z kimś rów nym so bie, tak in te re su ją -
co roz ma wiać i to zu peł nie nie o spra wach na uko wych. 

W la tach póź niej szych du żym au to ry te tem był dla mnie pro fe -
sor, u któ re go bro ni łem pra cę dok tor ską – wy bit ny na uko wiec, spe -
cja li sta z dzie dzi ny mi kro bio lo gii. Po la tach za czę li śmy ze so bą
roz ma wiać rów nież na te ma ty re li gij ne. Oka za ło się, że ten czło -
wiek jest igno ran tem re li gij nym i zu peł nie nie ro zu mie prze sła nia
Ewan ge lii. Za czą łem się za sta na wiać, czy on dla mnie w dal szym
cią gu jest au to ry te tem, czy już nie? Spoj rza łem na no wo na je go do -
ro bek na uko wy i stwier dzi łem, że choć ni cze go w nim nie bra ku je,
to ma gia au to ry te tu gdzieś pry sła. 

Wczo raj w pa ra fii świę te go To ma sza Apo sto ła od by ła się uro -
czy stość z oka zji ju bi le uszu 70. uro dzin Księ dza Pra ła ta, na sze go
pro bosz cza. Przez 26 lat nie prze rwa nie pro wa dzi na szą wspól no tę.
Od po cząt ku or ga ni zo wał pa ra fię i bu do wał ko ściół. Dla wie lu pa -
ra fian ten ka płan jest au to ry te tem, choć nie dla wszyst kich. Wie le
osób uwa ża, że pro boszcz po stę pu je nie tak, jak oni te go ocze ku ją.
Oka zu je się, że w za le żno ści od punk tu wi dze nia i ocze ki wań ta sa -
ma oso ba dla jed nych mo że być au to ry te tem, a dla in nych już nie. 
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W pa mię ci na ro do wej są au to ry te ty wy da wa ło by się oczy wi -
ste, jak Jó zef Pił sud ski, Ro man Dmow ski czy Adam Mic kie wicz.
Nie dla wszyst kich. Przed kil ku la ty, w cza sie roz wa żań sta cji
dro gi krzy żo wej w Czę sto cho wie, je den z na szych ko le gów le ka -
rzy we te ry na rii, któ ry pro wa dził roz wa ża nia, na zwał na sze go
wiesz cza na ro do we go zdraj cą i naj gor szym szpic lem car skim. Za -
czął go ob ra żać w spo sób trud ny do opi sa nia. Nie mo żna by ło te -
go słu chać, zwłasz cza w cza sie roz my śla nia o wła snych upad -
kach, wa dach i ułom no ściach. Rze czy wi ście Mic kie wicz w cza -
sach mło do ści coś pod pi sał car skiej po li cji, bo ina czej nie był by
wy pusz czo ny z wię zie nia. Uczy nił po dob nie jak po zo sta li je go
ró wie śni cy. 

Mo że my tak wy li czać, ana li zo wać i wy kre ślać ró żne au to ry te ty
z pan te onu na szych bo ha te rów na ro do wych, z po wo du ich rze czy -
wi stych lub do mnie ma nych wad,  ale po ja wia się py ta nie, gdzie my
wów czas bę dzie my, co nam Po la kom po zo sta nie? Py ta nie to po zo -
sta wiam bez od po wie dzi. 

Ks. Zdzi sław Woj cie chow ski
Chciał bym skie ro wać py ta nie do Pa ni

Ani Cie pie li. Pa ni jest naj młod sza z nas.
Czy mło de po ko le nie, do któ re go Pa ni na -
le ży, czy stu den ci ma ją ja kieś au to ry te ty i
ja cy lu dzie ni mi są? Czy są to tyl ko przej -
ścio we sła wy? 

An na Cie pie la
Nie chcia ła bym się wy po wia dać w

imie niu ca łej pol skiej mło dzie ży, jest to
ogrom na zbio ro wość, a ja znam z niej je -
dy nie drob ny wy ci nek. Ale są dzę, że w
mo im śro do wi sku wie lu lu dzi my śli po -
dob nie jak ja – szu ka ją au to ry te tów w swo -
im oto cze niu, bli sko sie bie. Wy cho dzą z
za ło że nia,  że na praw dę do brze ko goś nie
zna jąc nie mo że my po wie dzieć z peł nym
prze ko na niem, że jest oso bą god ną sza -
cun ku we wszyst kich aspek tach swe go ży - Fot. 36. Anna Ciepiela
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cia. Zda rza się, że czło wiek po wszech nie sza no wa ny spo łecz nie, w
ży ciu pry wat nym do pusz cza się rze czy zu peł nie nie wy ba czal nych. 

My ślę, że moi zna jo mi i przy ja cie le, oso by w mo im wie ku, szu -
ka ją lu dzi, któ rzy ma ją im słu żyć za wzór, bli sko sie bie, aby mieć
pew ność, że mo żna im za ufać. Na sze oto cze nie zmie nia się bar dzo
szyb ko, ma my sta ły do stęp do in for ma cji z ca łe go świa ta, me dia
two rzą bo ha te rów tyl ko po to, że by na stęp ne go dnia ich oba lić. Ta -
ka co dzien ność spra wia, że już nie wie rzy my na sło wo, mu si my sa -
mi spraw dzić, do tknąć, zo ba czyć. 

Ks. Zdzi sław Woj cie chow ski
Uwa żam, że mło de po ko le nie jest bar dziej kry tycz ne niż my

star si i tak ła two nie przyj mu je za swo je na szych au to ry te tów. Są -
dzę, że jest w tym du ża do za au ten tycz no ści. 

Elżbie ta Pier ścio nek
Są funk cje spo łecz ne czy za wo dy, któ re z de fi ni cji cie szą się au -

to ry te tem. My ślę o na uczy cie lach, dusz pa ster zach, po li ty kach.
Oso by wy ko nu ją ce te za wo dy czę sto ro bią osza ła mia ją ce ka rie ry w
swo im śro do wi sku czy też swo jej par tii, ale czy są wzo rem dla mło -
dzie ży, któ rą kształ cą i wy cho wu ją, czy są sza no wa ni przez spo łe -
czeń stwo, któ re mu po win ni słu żyć. Je śli już zdo by li za wód czy
man dat, zdo by li au to ry tet, czy sta ra ją się go utrzy mać. 

Na co dzień po trzeb ne są nam au to ry te ty, któ re na zwa ła bym
pod ręcz ny mi: mat ka, oj ciec, brat, przy ja ciel. Pa ni Mał go rza ta po -
wie dzia ła, że w wie lu dzie dzi nach jej mąż jest dla niej au to ry te tem.
Mo że po le gać na je go zda niu i opi nii. Mo gło by się wy da wać, że to
ta kie oczy wi ste, a ja kie rzad kie.

Mo że to za brzmi hu mo ry stycz nie, ale zo sta łam au to ry te tem dla
mo je go pię cio let nie go wnu ka. Otóż je go star sza sio stra Ju lia od
wrze śnia po szła do pierw szej kla sy. Am bit ny Ja sio szyb ko na uczył
się i po tra fi wy mie nić wszyst kie szko ły, ja kie trze ba przejść przez
ży cie, po czy na jąc od przed szko la, aż po eme ry tu rę. Nie my li ko lej -
no ści i brnie bez błęd nie przez gim na zjum, li ceum, uni wer sy tet…

– Ja siu, a skąd ty to wszyst ko wiesz? – za py ta łam au ten tycz nie
za sko czo na.

– Ju lia mi po wie dzia ła – od parł pew ny swe go. – Bab ciu, ale mu -
sisz mi jesz cze po wie dzieć, co się ro bi po … eme ry tu rze.
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Od po wiedź mo ja wi dać mu się po do ba ła, bo po wie dział: Do -
brze bab ciu, że Cie bie za py ta łem, bo dzia dek to po wie dział, że nie
wie, jesz cze nie jest na wet na eme ry tu rze, tyl ko cią gle na uni wer sy -
te cie.

Mój zna jo my chi rurg lu bi żar to wać, że bab cie dla te go ma ją ta ki
do bry kon takt z wnu ka mi, że są z ni mi na tym sa mym po zio mie in -
te lek tu al nym. Chy ba ma tro chę ra cji.

Szczy cę się tym, że je stem bab cią, że ob da ro wu ję wnu ki swo im
cza sem, uwa gą i ser cem i znam ich po trze by. Kie dy je ste śmy ra -
zem, nie czu je my po trze by oglą da nia te le wi zji.

Ks. Zdzi sław Woj cie chow ski
W pod su mo wa niu pra gnę zwró cić uwa gę na pew ną pra wi dło -

wość – dla cze go te raz te na sze au to ry te ty tak szyb ko się de wa lu ują.
Chcę się po słu żyć roz wa ża nia mi ame ry kań skie go mor mo na Ste ve -
na Co wey’a. Mo że ktoś czy tał je go ksią żki „Sie dem na wy ków sku -
tecz ne go dzia ła nia” czy „Sie dem na wy ków szczę śli wej ro dzi ny”.
Ksią żki je go są pi sa ne tak, jak by je pi sał głę bo ko wie rzą cy chrze ści -
ja nin. 

Zwra ca on uwa gę na je den bar dzo istot ny ele ment: przez wie ki
by ło coś ta kie go jak ety ka cha rak te ru i gdzieś, mniej wię cej po
pierw szej woj nie świa to wej już co raz rza dziej mó wi się o cha rak te -
rze i o roz wi ja niu cha rak te ru, mó wi się na to miast o oso bo wo ści i
roz wi ja niu oso bo wo ści. Ety kę cha rak te ru za czę ła za stę po wać ety ka
oso bo wo ści. Cha rak ter jest to ce cha oso bo wo ści po wią za na z za sa -
da mi mo ral ny mi, na to miast oso bo wość to jest coś płyn ne go, czy li
jak mnie wi dzą, jak mnie od bie ra ją in ni. Czy mam suk ce sy, czy je -
stem gwiaz decz ką mniej szą, czy więk szą? Że by cza sem być tą
gwiaz decz ką, to nie są wa żne za sa dy mo ral ne, któ re z ko lei są sza -
le nie wa żne w ety ce cha rak te ru: da łem sło wo, to do trzy mam, ślu -
bo wa łem – nie wy co fam się, al bo że je stem lo jal ny, pra co wi ty lub
od po wie dzial ny. Przy ety ce oso bo wo ści zaś naj wa żniej sze jest, że by
do brze o mnie mó wio no, że by osią gnąć suk ces, na wet je że li jest to
kosz tem kłam stwa czy nie uczci wo ści. Li czy się koń co wy efekt al bo
to, że bę dę przez pa rę dni w świe tle re flek to rów. To, że oka że się
na stęp ne go dnia, iż je stem szu ją, to jest mniej wa żne, bo za ro bi łem
du że pie nią dze i wo bec te go je stem kimś. Tak nie ste ty je ste śmy
obec nie kształ to wa ni, nie przez ety kę cha rak te ru, lecz przez ety kę
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oso bo wo ści. Czy li sza le nie dba my o son da że, o to, że by być do brze
po strze ga ni, do brze wi docz ni, na to miast nie jest istot ne, czy je ste -
śmy ludź mi cha rak te ru. 

Je że li od tej stro ny po pa trzeć, to nie licz ni z na szych po li ty ków
są ludź mi cha rak te ru. Do wo dem mo gą być obiet ni ce wy bor cze.
Pięk nie się opo wia da, co się zro bi, póź niej za pa rę mie się cy już się
o tym za po mi na, a jak ktoś to przy po mi na, to jest wro giem czy
prze ciw ni kiem. Jest ogrom ny de fi cyt lu dzi z cha rak te rem. Jest to
przy czy na, mo im zda niem, dla któ rej au to ry te ty tak szyb ko się de -
za wu ują. Rów no cze śnie ma my ogrom ne za po trze bo wa nie na au to -
ry te ty. Wi dząc, co się dzie je na ze wnątrz, ucie ka my w sfe rę pry wat -
no ści, w sfe rę ro dzi ny. Mo że to i do brze, je śli ma my ro dzi ców, któ -
rzy są na szy mi przy ja ciół mi, są na szy mi au to ry te ta mi. Mo że wte dy
my ina czej bę dzie my póź niej funk cjo no wać na uczel ni, w pra cy, w
ży ciu pu blicz nym. 

Je śli jed nak brak nam au to ry te tów w do mu ro dzin nym, to bę -
dzie my mie li trud no ści w zna le zie niu ich w ży ciu pu blicz nym. Je -
że li wi dzi my, że w do mu mo żna kła mać, bo to się opła ca i to jest
na gra dza ne, bę dzie my to sa mo ro bić w ży ciu pu blicz nym czy na
uczel ni itd. Pa mię tam przed dwo ma la ty, kie dy by łem na jed nym z
Kon wer sa to riów i przez mo ment sta łem na ko goś cze ka jąc, po sły -
sza łem roz mo wę pa ru wa szych ró wie śni ków, któ rzy tu taj stu diu ją
w Szko le Wy ższej Przy mie rza Ro dzin. Jak po słu cha łem ich roz -
mów, to w pew nym mo men cie za czą łem się za nich wsty dzić i za -
sta na wiać się, czy są to oso by wie rzą ce, bo by ło sły chać ma ło mi łe
gło sy na te mat Ko ścio ła. Za da ję wszyst kim tu obec nym stu den tom
py ta nie, dla cze go, ma jąc ta kie po glą dy, ktoś przy cho dzi stu dio wać
do uczel ni, któ ra jest szko łą o ści śle okre ślo nym świa to po glą dzie, o
okre ślo nym wy bo rze ide owym, mo ral nym, dla cze go ta ką szko łę
wy bie ra. Nikt chy ba nie przy słał ich tu pod przy mu sem.

Je że li mi to nie od po wia da, to po pro stu idę do in nej uczel ni,
do ko nu ję in ne go wy bo ru. Nie mu szę cho dzić do szko ły o okre ślo -
nym wy bo rze war to ści. Nie mu szę na zy wać się chrze ści ja ni nem i
ka to li kiem. Wte dy je stem uczci wy w tym, co mó wię. To nie jest
tak, że jest to pań stwo wy zna nio we i wszyst kie szko ły wy zna ją
chrze ści jań skie war to ści. Są in ne. Kon klu du jąc, ży czył bym so bie i
wam, że by śmy by li rze czy wi ście ludź mi cha rak te ru. Że by śmy bu -
do wa li na sze ży cie oso bi ste, ro dzin ne i spo łecz ne na ja snych kry te -
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riach do bra i zła, praw dy i fał szu, spra wie dli wo ści i nie spra wie dli -
wo ści. 

Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Bo że go Na ro dze nia ży czę nam
wszyst kim, że by śmy przy lgnę li do do bra, do praw dy i do kon kret -
nej Oso by, któ ra ma na imię Je zus Chry stus. Niech te Świę ta bę dą
peł ne do bra, przy jaź ni i tej bli sko ści, któ rą da je Ten, któ ry wszedł
mię dzy nas ja ko Je zus Chry stus. 

Bar dzo ser decz nie dzię ku ję wszyst kim pa ne li stom i słu cha -
czom. Spo tka my się po No wym Ro ku.

Spi sał z na gra nia Bog dan Mo tel ski

dc. Dys ku sji (tekst otrzy ma ny dro gą ko re spon den cyj ną)

Ja cek My ciel ski (To ska nia, Wło chy)
My ślę, że ka żdy Po lak za py ta ny, kto jest dla nie go au to ry te tem,

przy to czy spon ta nicz nie imię Pa pie ża Po la ka. My – przed sta wi cie le
Po lo nii – rzecz ja sna do łą cza my się do te go chó ru. Do dam tyl ko, że
ku na sze mu za sko cze niu, re gu lar nie – jesz cze te raz – sły szy my we
Wło szech imię pa pa Gio van ni Pa olo Se con do na wie lu ustach. Po
do mach i na wej ściach do ko ścio łów są wy sta wio ne cią gle Je go fo to -
gra fie lub cy ta ty wy po wie dzi, spo ty ka my – tak jak w kra ju – oso by,
któ re twier dzą, ze JPII miał wpływ na ich oso bi ste dro gi ży cio we.
Cie pło na ser cu, a wszyst kie sły sza ne kie dyś cierp kie uwa gi ty pu
„wy Po la cy – évi dem ment – glo ry fi ku je cie swo je go pa pie ża” w tej
sy tu acji po twier dza ją się ja ko ten den cyj ne lub wręcz bez sen sow ne.

Ge ne ral nie au to ry tet ry su je mi się ja ko czło wiek, któ ry od po -
wied nio, pro por cjo nal nie roz wi nął i zre ali zo wał swo je – da ne mu –
mo żli wo ści. Cho dzi o rów no wa gę du cha, o zdro wy roz są dek, o wy -
bór i utrzy ma nie wła ści wych prio ry te tów ży cio wych. In ny mi sło wy,
au to ry te tem nie bę dzie dla mnie ktoś sław ny czy ogól nie po dzi wia -
ny, je śli ja kieś istot ne stro ny je go ży cia są za nie dba ne. Wiel ki ar ty -
sta czy po li tyk nie bę dzie dla mnie au to ry te tem, je śli na przy kład je -
go ma łżeń stwo jest roz bi te, dzie ci się nar ko ty zu ją, a on sam koń czy
swo ją eg zy sten cję po za na wia sem god no ści. Au to ry te tem mo że być
dla mnie ktoś z mniej szą re no mą, mniej po dzi wia ny, ale z rów no wa -
gą w istot nych dzie dzi nach ży cia. No i ... po zna cie go po owo cach.
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Co dla mnie znaczy fragment 
Modlitwy Pańskiej:  

«Odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom»?
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Cy ta ty

Ks. bp. Ka zi mierz Ro ma niuk. Ko men tarz do co dzien ne go pa cie -
rza (frag men ty)

Proś ba naj usil niej sza al bo pró ba prze ko na nia Bo ga.
Jest to nie ty le proś ba, co for mal na ar gu men ta cja, al bo pró ba

prze ko na nia Bo ga Oj ca, że po wi nien dać nam to, o co Go pro si my?
Ar gu men ta cja zaś na tym po le ga, iż od wo łu je my się do na szych za -
sług: od puść nam, bo i my od pusz cza my. Do ar gu men ta cji tej
ewan ge li sta Ma te usz zda je się przy wią zy wać szcze gól ną wa gę, gdyż
po ostat niej proś bie „Mo dli twy Pań skiej” do łą cza dwu wiersz, któ -
ry brzmi:

„Je śli bo wiem prze ba czy cie lu dziom ich prze wi nie nia, i wam
prze ba czy Oj ciec wasz nie bie ski. Lecz je śli nie prze ba czy cie lu -
dziom, i Oj ciec wasz nie prze ba czy wam wa szych prze wi nień”
(Mt 6, 14n).

Jest to, w grun cie rze czy, od wo ła nie się do Bo żej spra wie dli wo -
ści.

Zau wa żmy, iż nie jest to szcze gól na no wość w Pi śmie św.
W księ dze Sy ra cha (28, 2) czy ta my:

„Od puść prze wi nę bliź nie mu, a wów czas, gdy bła gać bę dziesz,
zo sta ną ci od pusz czo ne grze chy. Gdy czło wiek ży wi złość prze ciw
dru gie mu, ja kże u Pa na szu kać bę dzie uzdro wie nia?”

Isto ta oma wia nej tu ar gu men ta cji po le ga na od wo ła niu się
do Bo żej spra wie dli wo ści. Czło wiek zda je się ro zu mo wać tak: Je śli
Bóg jest spra wie dli wy, to niech mnie po trak tu je tak jak ja trak tu ję
in nych; niech prze ba czy, po nie waż ja też prze ba czam.

Oświad cze nie „bo i my od pusz cza my na szym wi no waj com” do -
ty czy nie tyl ko prze szło ści, nie tyl ko krzywd już do zna nych i już
od pusz czo nych lecz na szej po sta wy na przy szłość ta kże: je ste śmy
go to wi prze ba czać za wsze, do koń ca na sze go ży cia. I na do brą spra -
wę tyl ko ta ka po sta wa upraw nia nas do do ma ga nia się prze ba cze nia
od Bo ga.

„Bóg prze nig dy nie jest na szym Oj cem tak bar dzo jak wte dy,
kie dy ko cha i prze ba cza, a my ni gdy nie je ste śmy Je go dzieć mi tak
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bar dzo jak wte dy, kie dy czy ni my to sa mo w sto sun ku do na szych
bra ci” (słow nik teo lo gii bi blij nej, 626).

Proś ba o od pusz cze nie ob cią ża ją cych nas prze wi nień do ty czy
już ży cia przy szłe go.

A je śli nie prze ba czy my?
Aż strach po my śleć, w co prze mie nia się to prze ko ny wa nie Bo -

ga, je śli my w rze czy wi sto ści jed nak nie prze ba cza my. Cza sem zu -
chwal stwem jest prze chwa la nie się przed Bo giem uczyn ka mi, któ -
re co gor sza, czę sto nie mia ły miej sca. Bo ileż ra zy zda rza się, że ca -
łe mie sią ce i la ta no si my w ser cu nie na wiść do na szych bliź nich,
wca le im nie prze ba cza jąc! I na tym po le ga tra gizm na sze go za cho -
wa nia się, gdy wy po wia da my tę proś bę Mo dli twy Pań skiej. Po pro -
stu oszu ku je my Bo ga. Jak by prze wi du jąc te go ro dza ju sy tu ację sta -
ro te sta men tal ny Mę drzec Pań ski prze strze ga:

„Nie bę dziesz kła mał sło wem w swej mo dli twie” (Ko 5, 1).
A Sy ra ce des pra wie z obu rze niem py ta:
„Ty, ja ko czło wiek, cho wasz gniew na czło wie ka, a sam u Bo ga

szu kasz zmi ło wa nia? Sam nie masz mi ło sier dzia dla czło wie ka po -
dob ne go so bie, a Bo ga pro sisz o od pusz cze nie wła snych grze -
chów?” (Syr 28, 3).

I ja kże Pan Bóg ma nas wy słu chać? Ka ry słusz nej po win ni śmy
się spo dzie wać a nie wy słu cha nia Bo że go. Ca łe szczę ście, że Pan
Bóg nie jest jak czło wiek.

Po wie dzie li śmy już, że ta proś ba o prze ba cze nie jest naj usil niej -
sza ze wszyst kich próśb ca łej Mo dli twy Pań skiej. Rów no cze śnie
jest to jed nak proś ba naj bar dziej nas zo bo wią zu ją ca. Zo bo wią za nie
do ty czy nie tyl ko prze ba cze nia w ogó le, ale kon kret ne go ra chun ku
su mie nia, ja ki so bie trze ba czy nić ile kroć wy po wia da się tę proś bę. 

O po trze bie prze ba cza nia mó wił czę sto Je zus, a naj wy raź niej
chy ba w tym oto po le ce niu:

„Je śli więc przy nie siesz dar twój przed oł tarz i tam wspo mnisz,
że brat twój ma coś prze ciw ko to bie, zo staw tam dar twój przed oł -
ta rzem, a naj pierw idź i po jed naj się z bra tem swo im a po tem
przyjdź i dar swój ofia ruj” (Mt 5, 23n).

113

Odpowiedzi V:Odpowiedzi IV.qxd  2010-10-11  11:36  Strona 113



KON WER SA TO RIUM XXXVI (16.01.2010) 

Co dla mnie zna czy frag ment Mo dli twy Pań skiej: 
„Od puść nam na sze wi ny, ja ko i my od pusz cza my 

na szym wi no waj com”?

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii im. bł. Ed mun -
da Bo ja now skie go), Ra fał Wie czyń ski (re ży ser), Se ba stian Do ma -
ga ła (ak tor), ks. Wło dzi mierz Kwie ciń ski, Ta de usz Pień kow ski
(czło nek In sty tu tu Ka tyń skie go w Pol sce).

Ks. Adam Zel ga
Jed nym z naj więk szych pro ble mów, z ja kim spo tka łem się

w dzie ciń stwie, by ło po wie dze nie Chry stu sa o nad sta wia niu dru -
gie go po licz ka. Przez wie le, wie le lat nie mo głem so bie z tym po ra -
dzić, bo wy da wa ło mi się, że jest to pro po zy cja nie na mia rę czło -
wie ka. Po tem, w mia rę upły wu cza su, do sze dłem do wnio sku, że
w za sa dzie ludz kość ma szan se roz wo ju w dwóch kie run kach: al bo
bę dzie to kie ru nek wiecz nej wen de ty, od we tu, ze msty, al bo bę dzie
to kie ru nek kształ to wa nia w so bie zdol no ści do prze ba cza nia.

Daw no te mu prze czy ta łem po wieść Do sto jew skie go „Idio ta”,
gdzie jest ta ka sce na, któ ra mną wstrzą snę ła i któ rą do dziś no szę
w so bie ja ko ar che typ tej cy wi li za cji prze ba cze nia. Otóż jest to sce -
na, w któ rej lo kaj księ cia Mysz ki na, ro syj skie go księ cia, kłó ci się ze
swo ją sio strą. Jak wie cie, ko bie ta (prze pra szam wszyst kie Pa nie),
po tra fi wy pro wa dzić z rów no wa gi na wet nie zwy kle spo koj ne go
mę żczy znę, więc lo kaj w zde ner wo wa niu za mie rza ude rzyć swo ją
sio strę i wte dy wkra cza mię dzy sio strę i bra ta, mię dzy tych dwo je,
ksią żę Mysz kin, któ ry mó wi; „Je że li masz ją ude rzyć, to le piej
mnie uderz.” I dzie je się rzecz prze ra ża ją ca, po nie waż lo kaj, nie wie -
le my śląc, wy pro wa dzo ny z rów no wa gi przez swo ją sio strę, po wa la
księ cia na de ski. A co ro bi ksią żę? 

Otóż to by ła dla mnie jak by od po wiedź na to, co jest pro po zy cją
tej umie jęt no ści prze ba cze nia, wyj ścia dru gie mu czło wie ko wi na -
prze ciw w ta kiej sy tu acji. Ksią żę po chwi li wsta je, do cho dzi do sie -
bie, otrze pu je spodnie i mó wi, pa trząc swo je mu lo ka jo wi pro sto
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w oczy: „Pan się bę dzie za chwi lę te go bar dzo wsty dził”. Ja no szę to
w so bie jak wiel ki skarb, wiel kie od kry cie.

Bar dzo ser decz nie wi tam na szych go ści, na cze le z pa nem Ta de -
uszem Pień kow skim, któ re go oj ciec zgi nął za mor do wa ny w Ro sji
So wiec kiej, w cza sie dru giej woj ny świa to wej. Pan Ta de usz, oprócz
swo jej pra cy za wo do wej, przez ca łe ży cie, w spo sób głę bo ko na uko -
wy i emo cjo nal ny, po szu ki wał do ku men tów na te mat zbrod ni ka -
tyń skiej. 

Ser decz nie wi tam pa na Ra fa ła Wie czyń skie go, któ ry jest re ży -
se rem świet ne go fil mu pod ty tu łem „Po pie łusz ko.” Jest w nim
wstrzą sa ją ca sce na o prze ba cze niu.

Wi tam księ dza Wło dzi mie rza Kwie ciń skie go, któ ry ma bar dzo
barw ny ży cio rys: od opo zy cjo ni sty przez twór cę dzia łu fo to gra ficz -
ne go jed nej ze zna nych ga zet; przez ak tor stwo do ka płań stwa.

Wi tam pa na Se ba stia na Do ma ga łę, któ ry grał w fil mie „Po pie -
łusz ko” ro lę jed ne go z ne ga tyw nych bo ha te rów. 

Ks. Wło dzi mierz Kwie ciń ski
Jak przy sta ło na księ dza, za cznę od wstę pu teo lo gicz ne go. Aku -

rat tak się skła da, że obec ny czas to czas głów nie od wie dzin dusz -
pa ster skich po do mach. Cza sa mi się tra fia też na wy znaw ców in -
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Fot. 37. Pa ne li ści: ks. Adam Zel ga, Ta de usz Pień kow ski, Ra fał Wie czyń -
ski, ks. Wło dzi mierz Kwie ciń ski, Se ba stian Do ma ga ła
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nych wy znań chrze ści jań skich. Tym, co nas łą czy, jest mo dli twa,
któ rą wszyst kie wy zna nia zna ją, wy po wia da ją, mo dli twa, któ rej na -
uczył nas Je zus Chry stus, w któ rej za war te są wła śnie sło wa od no -
szą ce się do na sze go dzi siej sze go te ma tu: „I od puść nam na sze wi -
ny, ja ko i my od pusz cza my na szym wi no waj com”.

Wła ści wie, je śli cho dzi o Bi blię, to ma my tam dwie wer sje, dwa
spo so by po dej ścia do te go sfor mu ło wa nia. W wer sji Łu ka szo wej
bę dzie ak cent po ło żo ny bar dziej na nie pra wo ści, któ re czło wiek
wy rzą dza, czy też grzech. Sło wo grec kie αμαρτία to jest sło wo, któ -
re od no si się wła śnie do grze chu. 

W wer sji Ma te uszo wej jest bar dziej mo wa o od pusz cza niu dłu -
gów. To sło wo pol skie, któ re jest w na szej mo dli twie – „I od puść
nam na sze wi ny” ma pier wot nie od nie sie nie do dłu gu, któ ry ma my
wo bec Pa na Bo ga. Mo żna być ko muś win nym spła ty ja kie goś dłu -
gu i mo żna być win nym wo bec ko goś. Do brze jest pa mię tać, że
w sło wie pol skim wi na są za war te dwa zna cze nia. Pro si my Bo ga, by
nam od pu ścił – czy li wy ba czył po peł nio ne wo bec Nie go przez nas
wi ny, na sze grze chy i da ro wał za cią gnię te wo bec Nie go dłu gi. Te
dłu gi to by ły by da ry, któ re Je zus nam da je, któ re zmar no wa li śmy,
na sze za nie dba nia też nie czy nie nie do bra. I ja ko je dy ne go z na szej
stro ny ge stu wdzięcz no ści za owo da ro wa nie, te go ge stu ma łe go bo -
daj wy rów na nia, chce, by śmy zo bo wią za nie od pusz cze nia win pod -
ję li ta kże wo bec na szych dłu żni ków. Cza sa mi trud no wy rów nać to
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Fot. 38. Ks. Włodzimierz Kwieciński
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wo bec Pa na Bo ga, więc po dej mu je my ten gest wo bec tych, któ rych
skrzyw dzi li śmy lub za nie dba li śmy wo bec nich czy nie nie do bra.

Pa mię ta my ten frag ment Ewan ge lii, w któ rym św. Piotr py ta
Pa na Je zu sa: „Ile ra zy mam prze ba czać mo im wi no waj com...” Pan
Je zus mó wi, że aż sie dem dzie siąt sie dem ra zy. To jest bez po śred nie
od wo ła nie do Sta re go Te sta men tu. W rze czy wi sto ści ten przy kład
ozna cza, że ma my prze ba czać za wsze. A sym bo licz ne od nie sie nie
jest do grzesz ne go pra wa ze msty, wen de ty w Sta rym Te sta men cie,
sie dem dzie się cio krot ne go pra wa ze msty, któ re gło si La mek – po to -
mek Ka ina, o czym opo wia da Księ ga Ro dza ju (Ks. Rodz. 4: 23-24;).

Pan Je zus, od po wia da jąc Pio tro wi, umiesz cza w tej wer sji, któ rą
spi sał św. Ma te usz, przy po wieść o dłu żni ku, któ re mu pan da ro wał
ol brzy mi dług. Ów słu ga -dłu żnik, gdy tyl ko opu ścił dom swo je go
pa na, rzu ca się na swo je go słu gę, któ ry był mu wi nien nie wiel ką su -
mę pie nię dzy, żą da jąc zwro tu. W koń cu wtrą ca go do wię zie nia.
W re zul ta cie pan co fa ten nie wła ści wie da ro wa ny dług słu dze, któ -
ry po stą pił nie zgod nie z przy ję ta nor mą, z przy ję tym przy ka za niem.

Ta przy po wieść o dłu gach pie nię żnych tak na praw dę ma du żo
szer sze zna cze nie. Sta no wi ona od po wiedź na py ta nie Pio tra o od -
pusz cza niu win. Ka żda wi na jest ja kimś dłu giem. Ale nie ka żdą
krzyw dę da się wy rów nać. Nie ka żdy dług mo żna spła cić. Bar dzo
czę sto mo że my tyl ko li czyć na da ro wa nie nam win przez lu dzi, na -
szych bliź nich, kie dy od pusz cza je rze czy wi ście Pan Bóg. 

Ta przy po wieść, do któ rej się od wo łu ję, mó wią ca o nie współ mier -
no ści dłu gu wo bec Bo ga a dłu giem wo bec lu dzi, wo bec bliź nich,
wska zu je, ja kie zo bo wią za nie Pan Bóg na nas kła dzie. „Od puść nam
na sze wi ny...” – chce my te go żą dać od Pa na Bo ga, ale Pan Bóg sta wia
wa ru nek, że naj pierw mu si my prze ba czyć na szym wi no waj com.

W in nym miej scu Ewan ge lii ma my przy kład, kie dy słu ga przy -
cho dzi mo dlić się do świą ty ni, a Pan Je zus mó wi: naj pierw idź
i prze bacz swo im wro gom, a do pie ro wte dy bę dziesz mógł prze stą -
pić ten próg Świą ty ni Pań skiej.

Tak na praw dę mo gę po wie dzieć, że jest dla mnie głę bo ko po ru -
sza ją cym do świad cze niem tej mo dli twy, kie dy wy po wia dam sło wa
(te raz w cza sie wi zyt ko lę do wych na wet kil ka na ście al bo kil ka dzie -
siąt ra zy w cią gu dnia), któ re ma ją wa ru nek, że naj pierw ja mu szę
od pu ścić wi ny wo bec mo ich wi no waj ców, a do pie ro po tem mo gę
do ma gać się prze ba cze nia od Pa na Bo ga.
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W mo dli twie „Oj cze nasz” Je zus uczy nas, że mo że my otrzy mać
od Bo ga od pusz cze nie grze chów wów czas, gdy my rze czy wi ście od -
pusz cza my dru gim. To efekt czy też sku tek mi ło ści Bo ga, któ ra po -
cią ga nas do Nie go. Mi łość ta nie jest w sta nie po ru szyć na szych
serc bez wzbu dze nia w nas mi ło ści do współ bliź nich czy współ bra -
ci. Po ukoń cze niu swej mo dli twy Je zus do dał jesz cze sło wa: „Bo je -
śli lu dziom od pu ści cie ich prze wi nie nia, od pu ści i wam Oj ciec
wasz Nie bie ski. A je śli nie od pu ści cie lu dziom i Oj ciec wasz nie od -
pu ści wam prze wi nień wa szych” (Mt 6, 14n). 

Czę sto w prak ty ce dusz pa ster skiej – zwłasz cza na te re nie pod -
miej skim – do świad cza łem ko niecz no ści tłu ma cze nia, że do pó ki
spór o przy sło wio wą mie dzę nie do cze ka się osta tecz ne go roz wią za -
nia i nie zo sta nie za że gna ny, tak dłu go ob raz na sze go chrze ści jań -
stwa bę dzie wy ko śla wio ny, a ca łe przy ka za nie mi ło ści bę dzie wzię -
te w cu dzy słów. Trze ba zro zu mieć, że kto nie jest go tów do od pusz -
cze nia, ten sam za my ka so bie źró dło, z któ re go je dy nie mo że otrzy -
mać mi ło sier dzie. 

Uwa żam, że nie po win ni śmy my śleć, iż ma my pra wo nie od pu -
ścić in nym, gdy nie przy zna ją się do wy rzą dzo nej krzyw dy. Po -
trzeb na jest, oczy wi ście, skru cha i wy zna nie win, ale i my po win ni -
śmy mieć li tość nad ty mi, któ rzy zgrze szy li prze ciw ko nam, bez
wzglę du na to, czy za swe prze stęp stwo ża łu ją, czy nie. Na wet gdy
nas bar dzo ob ra zi li, nie po win ni śmy ży wić w so bie smut ku lub li -
to wać się nad so bą, ale wszyst kim, któ rzy prze ciw ko nam grze szą,
ma my tak od pu ścić, jak by śmy chcie li, aby nam Bóg od pu ścił wi ny
po peł nio ne wzglę dem nie go. 

Już pod czas swo jej świę tej mę ki pro sił On Oj ca o prze ba cze nie
dla swo ich opraw ców, a na sa mym krzy żu prze ba czył z mi ło ścią ło -
tro wi i obie cał mu raj. 

Je śli my prze ba czy my sa mi so bie po peł nio ne prze wi nie nia i On
nam je prze ba czy. Wie my, że czło wiek bę dąc jed nak sła bym i kru -
chym stwo rze niem, nie za wsze po tra fi wal czyć z po ku sa mi, złem
i grze chem. Bóg o tym wie i dla te go przez Swo je go Sy na ob ja wia
nie skoń czo ną wiel kość, do broć, mi łość i hoj ność Oj cow skie go Ser -
ca wo bec czło wie ka. Bóg zno si wszel kie gra ni ce dla mi ło sier dzia,
prze ba cze nia i po jed na nia. Bez wa run ko wo od pusz cza grze chy, wy -
star czy praw dzi wy żal. Bo – jak mó wi oj ciec Jó zef Au gu styn: „je śli
sa mi drę czy my się wła sny mi sła bo ścia mi, to nie dla te go, że Bóg
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z tru dem nam je prze ba cza, ale tyl ko dla te go że sa mi nie umie my
uwie rzyć w hoj ność Je go prze ba cze nia”.

Ra fał Wie czyń ski
W swo ich roz wa ża niach nad Mo dli twą Pań ską zwra cam uwa gę

na to, że zwrot „ja ko i my od pusz cza my” to jest wła ści wie je dy ne
dzia ła nie z na szej stro ny. W ca łej mo dli twie jest proś ba i wy chwa -
la nie Bo ga, a to jest je dy na rzecz, któ rą my mo że my dać od sie bie.
Resz ta to jest: „Święć się Imię Two je..., Daj nam chle ba...”, a tu taj
my coś ofia ro wu je my od sie bie. Jest to wy rze cze nie się nie na wi ści,
czy li w grun cie rze czy bi let wstę pu do dia lo gu z Pa nem Bo giem.

Swo je re flek sje bę dę od no sił do księ dza Je rze go, gdyż pra ca
przy fil mie i pró ba roz po zna nia du cho wo ści ks. Je rze go by ły dla
mnie naj głęb szym do świad cze niem, rów nież w roz po zna niu Chry -
stu sa. W ży ciu ks. Je rze go ob ser wo wa łem nie tyl ko dro gę do Chry -

stu sa, ale ta kże Je go na śla do wa nie. Dla księ dza Je rze go naj więk -
szym prze ciw ni kiem czło wie ka by ła je go wła sna nie na wiść.

Mó wi o tym sce na, w któ rej ks. Je rzy wy cho dzi z są du (część
z Pań stwa pew nie wi dzia ła film) pod czas pro ce su hut ni ków i wy -
bie ga za nim Ro ma Szczep kow ska: „Co się z księ dzem dzie je?”,
a on naj pierw nie chce nic po wie dzieć. Nie bę dzie się spo wia dał
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Fot. 39. Rafał Wieczyński
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przed ko bie ta mi, nie ma ta kie go zwy cza ju, jest nor mal nym ka pła -
nem, ale w pew nym mo men cie mó wi – „ucie kam przed nie na wi -
ścią”. Ona da lej py ta, a on po wta rza – „ucie kam przed nie na wi -
ścią”. To jest naj wa żniej sza spra wa, o ja ką on wal czy za rów no ze so -
bą, jak i dla niej.

Co ozna cza prze ba cze nie? Czy jest to przej ście do po rząd ku,
w wy mia rze spo łecz nym, na przy kład nad zdra dą? Czy sa mo prze -
ba cze nie otwie ra dro gę do po jed na nia? Na pew no otwie ra, ale nie
jest po jed na niem. Zwró ci ło mo ją uwa gę, że ks. Je rzy, za Oj cem
Świę tym, mó wił, iż „mi łość jest wa run kiem po jed na nia, tak sa mo
jak spra wie dli wość” i że „po win no być opar te na praw dzie”. Po -
dob nie w sa kra men cie po jed na nia naj pierw szcze rze wy zna je my
grze chy, oka zu jąc skru chę, po tem do pie ro na stę pu je po jed na nie,
czy li że jest to wa ru nek. Oczy wi ście z dru giej – Bo skiej stro ny – jest
wiel ka go to wość. 

Pa mię tam, jak wiel kie wra że nie zro bi ło na mnie świa dec two
św. Mar ty, któ ra za py ta na, kie dy wła ści wie nam Pan Bóg prze ba -
cza, po wie dzia ła, że w mo men cie, gdy wy cho dzi my z do mu z de cy -
zją, że by pójść do spo wie dzi. Jak po ja wia się pra gnie nie po jed na nia,
to już ma my nie ja ko wy ba czo ne. Jed nak mu si my te go sa kra men tu
do peł nić i wy ra zić skru chę. 

W wy mia rze spo łecz nym też skru cha mu si być. Prze ba cze nie ko -
muś jest jak by wstę pem z na szej stro ny w kie run ku je go na wró ce nia.
Ale czy po win ni śmy wte dy prze stać do ma gać się spra wie dli wo ści?

Ksiądz Je rzy mo dlił się za lu dzi słu żą cych re żi mo wi PRL, ja ko
tych ogar nię tych kłam stwem i nie na wi ścią, za ofia ry zła. Jest ta ki
mo ment w fil mie, też za czerp nię ty z ży cia, kie dy pa rę osób mó wi
ks. Je rze mu: „Dla cze go tak owi jasz w ba weł nę? Cy tu jesz tyl ko
Ewan ge lię. Dla cze go nie po wiesz wprost: Urban, Kisz czak, Ja ru -
zel ski..., dla cze go nie po wiesz po na zwi sku?” A on na to: „ Czy wy
nic nie ro zu mie cie? Ja wal czę ze złem, a nie z ofia ra mi zła”. Ksiądz
Je rzy wszyst kim prze ba czył, ale to nie zna czy, że za prze stał swo jej
dzia łal no ści do ma ga nia się praw dy, do ma ga nia się spra wie dli wo -
ści. Ja ko ka pła no wi za le ża ło mu też na tych, któ rym prze ba czył.

Te go je go przy ja cie le nie ro zu mie li i czuł się czę sto sa mot ny. Z
dru giej stro ny, nie za wsze spo ty kał się ze zro zu mie niem ko le gów
ka pła nów, bo był wte dy jak by dla nich za bli sko lu dzi, za bli sko
tych swo ich przy ja ciół.
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Chciał bym wró cić jesz cze do sce ny pro ce so wej. Sę dzia wte dy
unie win nił hut ni ków. Na sa mym po cząt ku sta nu wo jen ne go był
ta ki okres, kie dy sę dzio wie czę sto unie win nia li uczest ni ków straj -
ków – oczy wi ście tyl ko nie któ rzy sę dzio wie. Sę dzia Le wan dow ski
hut ni ków unie win nił. Po tem jed nak od by wa ły się przy mu so we
roz mo wy sę dziów z przed sta wi cie la mi słu żb bez pie czeń stwa i ten
sam sę dzia, kil ka ty go dni póź niej są dził spra wę iden tycz ną, tyl ko
do ty czą ca ro bot ni ków z Ur su sa, i już ich wszyst kich ska zał na trzy
la ta. A by ło to do kład nie to sa mo. Sę dzio wie by li za stra sze ni, pa no -
wał po wszech ny strach. 

Pa rę lat po tych pro ce sach w 1983 ro ku przy je żdża Oj ciec Świę ty
i ksiądz Je rzy dys po nu je za pro sze nia mi dla swo ich przy ja ciół. Wte -
dy pa mię ta też o sę dzim Le wan dow skim, że by dla nie go by ło ko -
niecz nie za pro sze nie. Hut ni cy się bun tu ją: „jak to, prze cież to sprze -
daw czyk! Prze cież on…” Wte dy on im tłu ma czy: To jest wal ka o te -
go czło wie ka, że by się nie bał, że by go za pro wa dzić do Pa pie ża, że by
po słu chał, że by prze stał się lę kać. Naj więk szym wro giem czło wie ka
jest je go wła sny lęk. A ksiądz Je rzy daw no mu już prze ba czył.

Prze ba czyć, bez do ma ga nia się praw dy, to jak by zre zy gno wać z
ko goś. Tak ja to poj mu ję. Oczy wi ście trze ba prze ba czać, ale nie
zwal nia to nas z dal szych obo wiąz ków. Na przy kład, w spra wie ka -
tyń skiej trze ba do ma gać się praw dy, nie za le żnie od te go, że wie le
ro dzin już prze ba czy ło. To do ma ga nie się praw dy jest dla nas cią -
głym wy zwa niem, rów nież te raz. Prze ba czyć, mo dlić się za ko goś,
nie cho wać oso bi stej ura zy, czy nić wo bec nie go do bro, ale do ma gać
się praw dy –  to po sta wa księ dza Je rze go w wy mia rze spo łecz nym.

W ta kich re la cjach mię dzy ludz kich, w mo im prze ko na niu, jest
po dob nie, ale trze ba brać pod uwa gę su biek ty wizm w oce nie sy tu -
acji. W oso bi stych re la cjach naj częst szą ba rie rą prze ba cze nia dru -
gie mu jest brak prze ba cze nia sa me mu so bie. Z po mo cą przy cho dzi
zno wu Mo dli twa Pań ska. Jest w niej za war te po dyk to wa ne przez
Chry stu sa przy zna nie się do wi ny. „Prze bacz nam na sze wi ny” –
jest to dla mnie bar dzo wa żny mo ment, z proś bą o prze ba cze nie –
jest to przy zna nie się do wi ny. W cza sie mo dli twy, w tym miej scu,
ro bię ro dzaj krót kie go ra chun ku su mie nia – co na bro iłem da ne go
dnia. Wte dy wiem, gdzie znaj du ję się na tej swo jej dro dze, w tym
sta ra niu i w usi ło wa niu na śla do wa nia Pa na Je zu sa. Wte dy mo gę
pod jąć de cy zję o spo wie dzi. W ten spo sób zbli żam się do prze ba -
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cze nia od Pa na Bo ga. Rów no cze śnie nie ma wyj ścia, sam mu szę
prze ba czyć. Mo im zda niem sło wa o prze ba cza niu w Mo dli twie
Pań skiej są na rzę dziem mi ło ści chro nią cym nas przed wła sną nie -
na wi ścią. 

Se ba stian Do ma ga ła
Jak już po wie dzie li moi przed mów cy, po win ni śmy od pusz czać

wi ny na szym wi no waj com. Ksiądz Adam wspo mi nał, że w dzie ciń -
stwie naj trud niej sze dla nie go by ło nad sta wie nie dru gie go po licz -
ka. Czy w dzie ciń stwie jest to w ogó le mo żli we? Kie dy by łem
chłop cem, ka żdy mu siał w szko le wal czyć o swo je. Nikt wte dy nie
my śli o tym, że by nad sta wiać dru gi po li czek. Z ta kim po dej ściem
prze trwa nie w gru pie ró wie śni czej by ło by prak tycz nie nie mo żli we.
Oczy wi ście to jest złe i nie po win no tak być, ale ro zu mie się to do -
pie ro póź niej. Po fak cie, z re gu ły. Mu szę przy znać, że do tej po ry w
ży ciu nikt nie wy rzą dził mi żad nej wiel kiej krzyw dy. Wszyst kie
drob ne nie spra wie dli wo ści, któ rych do zna łem, oczy wi ście wy ba -
czy łem. Bo trud no, że bym do dzi siaj ży wił ura zę do ko goś, kto w
dzie ciń stwie na ska rżył na mnie al bo pod sta wił mi no gę. Na praw dę
szcze rze do ce niam to, że nie mu sia łem do tych czas w ży ciu ni cze go
po wa żne go ni ko mu wy ba czać. 

W fil mie o Księ dzu Po pie łusz ce gra łem jed ne go z je go mor der -
ców. Oczy wi ście gra jąc tę ro lę, my śla łem o księ dzu Je rzym. By łem
dziec kiem, gdy go za mor do wa no. Pa mię tam, jak go szu ka no, jak
nie wia do mo by ło, co się z nim sta ło, a po tem się oka za ło, że zo stał
za mor do wa ny. Pa mię tam, jak zna le zio no cia ło księ dza Po pie łusz -
ki. Nie za po mnę też pro ce su je go mor der ców. Wiem, że mat ka
księ dza Je rze go wy ba czy ła mor der com czy zle ce nio daw com mor -
der stwa, ale ja cza sem za sta na wiam się, czy żą da nie od ko goś wy ba -
cze nia mor der com sy na jest wła ści we, spra wie dli we? Chy ba nie, ale
na tym, mię dzy in ny mi, po le ga na sza wia ra, że wy ba cza my. Nie po -
tra fię so bie wy obra zić, że je stem w ta kiej sy tu acji, że za mor do wa no
mi sy na. Nie wiem, czy po tra fił bym wy ba czyć. Mo gę mieć tyl ko
na dzie ję, że ni gdy nie bę dę mu siał…

Mo je go pra dziad ka za mor do wa no w Ka ty niu. Mo ja bab cia zo -
sta ła wte dy sie ro tą, jej mat ka już wów czas nie ży ła, zmar ła przed
woj ną. Oj ciec był ofi ce rem, wal czył wcze śniej w cza sie woj ny w
1920 ro ku i za raz na po cząt ku II woj ny za gi nął. Nie wia do mo by ło,
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Fot. 40. Se ba stian Do ma ga ła (z mi kro fo nem), obok ks. 
Wło dzi mierz Kwie ciń ski

co się z nim sta ło. Bab cia zo sta ła sa ma, z bra tem i sio strą. Do pie ro
póź niej ja kiś są siad wró cił z nie wo li ra dziec kiej i po wie dział, że oj -
ciec bab ci jest w Ko ziel sku. Z cza sem za czę ły na pły wać wia do mo -
ści. Wszy scy do my śla li się, co się sta ło. Po tem by ło już wia do mo.
Czy bab cia wy ba czy ła mor der com jej oj ca? My ślę, że tak, ale
wiem…że by ło jej bar dzo cię żko. Na pew no ina czej po to czy ło by się
jej ży cie, gdy by jej ta ta wró cił z woj ny. 

W fil mie „Ka tyń” jest ta ka sce na, w któ rej mor du ją ofi ce rów
pol skich. Ja koś sa mo na su nę ło mi się wów czas sko ja rze nie, że to
mo je go pra dziad ka wy cią ga ją z tłu mu i strze la ją mu w tył gło wy.
Strasz nie się wte dy czu łem. Za sta na wia łem się też, co on wte dy
czuł. Co ci wszy scy lu dzie mu sie li czuć. Trwa woj na, są w nie wo li,
ale jest prze cież kon wen cja ge new ska. Nie mo gli się spo dzie wać, że
idą na śmierć. Pro ce du ra prze wi du je prze cież prze słu cha nie, roz -
pra wę, czy li mo żna mieć na dzie ję. I na gle… strzał w gło wę! Sta ra -
łem się po sta wić w sy tu acji mo jej bab ci. Mor du ją mi oj ca, tra cę w
tym mo men cie wszyst ko, zo sta ję sam na świe cie. Jak mo żna to wy -
ba czyć? A jed nak trze ba. Jak żyć da lej? Z nie na wi ścią? Nie da się.
To je den z naj trud niej szych ży cio wych spraw dzia nów – od pu ścić
wi ny na szym wi no waj com. A czy na sze wi ny zo sta ną nam rów nież
od pusz czo ne? Te go nie wie my, nie mo że my wie dzieć, ale wie rzy -
my, że tak.
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Ta de usz Pień kow ski
W swo im wy stą pie niu sku pię się na zbrod ni ka tyń skiej. Dzia ła

się ona w okre ślo nym cza sie, miej scu i z udzia łem kon kret nych lu -
dzi. Ofia ry nie ży ją. Spo czę ły naj pierw w do łach śmier ci, rzu ce ni,
nie po grze ba ni. Po zo sta ło po nich pra wie 23 ty sią ce ro dzin osie ro -
co nych od oj ców, bra ci, krew nych oraz lu dzi, któ rzy wśród za mor -
do wa nych mie li zna jo mych i przy ja ciół. Wśród ży wych są spraw cy
zbrod ni – de cy den ci i wy ko naw cy. 

Prze nie śmy się my ślą do cza sów sprzed lat sie dem dzie się ciu.
Rok 1939 – pol ski „Wrze sień Ża gwią cy” – 1 wrze śnia zbroj ny na -
pad na Pol skę ze stro ny nie miec kiej; 17 wrze śnia – ze stro ny so -
wiec kiej. Jed no cze śnie oby dwaj na past ni cy zry wa ją sto sun ki dy -
plo ma tycz ne z rzą dem pol skim, dzia ła ją cym po 17 wrze śnia 1939 r.
na emi gra cji, naj pierw we Fran cji, a na stęp nie w An glii. Na oku po -
wa nych te re nach Pol ski oby dwaj na past ni cy sto su ją wo bec pol -
skich oby wa te li ter ror – osa dza nie w wię zie niach, roz strze li wa nia.
Na wio snę 1940 ro ku zo sta je do ko na na na po le ce nie naj wy ższych
władz po li tycz nych i pań stwo wych ZSRR, rę ka mi lu dzi apa ra tu
NKWD – zbrod nia ka tyń ska. 

W sa mej zbrod ni ka tyń skiej wy raź nie mo żna wy od ręb nić dwie
gru py lu dzi. Z jed nej ofia ry – pol scy jeń cy wo jen ni, z dru giej – lu -
dzie apa ra tu re pre sji NKWD ZSRR, a ka żdą z tych grup ce cho wa -
ła od mien na men tal ność, spo sób ży cia i my śle nia. 

Pol scy jeń cy wo jen ni, w więk szo ści Po la cy, osa dze ni w trzech
spe cjal nych obo zach NKWD – Ko ziel sku, Sta ro biel sku i Ostasz ko -
wie, ogó łem oko ło 15 ty się cy, w tym 9 ty się cy ofi ce rów i po nad 6 ty -
się cy po li cjan tów, by li to na ogół lu dzie wy kształ ce ni, otwar ci na
świat, któ rzy mie li głę bo ko za ko rze nio ne po czu cie ho no ru, do trzy -
ma nia sło wa, lo jal no ści w za war tych umo wach. Zetk nę li się ze świa -
tem lu dzi, któ rzy uwa ża li kłam stwo, wpro wa dza nie w błąd, nie do -
trzy ma nie umów za czyn szla chet ny. Dla cze go? Dla te go, że wy ko -
naw cy by li wy cho wa ni w du chu NKWD. By li to lu dzie wy od ręb nie -
ni, wy izo lo wa ni z wła sne go spo łe czeń stwa, ży ją cy wła snym ży ciem i
ma ją cy wpo jo ne ha sło, że są tar czą i mie czem re wo lu cji. Za rów no de -
cy den ci, jak i wy ko naw cy mie li wręcz za ko do wa ne, że wszyst ko, co
czy nią – jest do bre, wręcz szla chet ne, dla te go, że dzie je się to dla
wzmoc nie nia po tę gi Związ ku So wiec kie go, któ ry ma swo imi wpły -
wa mi ogar nąć nie ba wem ca ły świat, a cel uświę ca ka żde środ ki.
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Fot. 41. Tadeusz Pieńkowski

Po do ko na niu zbrod ni naj pierw pa nu je głę bo kie mil cze nie. W
1941 ro ku na stę pu je ra dy kal na zmia na sy tu acji po li tycz nej – 22
czerw ca Niem cy za ata ko wa li Zwią zek So wiec ki. W lip cu 1941 ro ku
zo sta ją na wią za ne sto sun ki dy plo ma tycz ne mię dzy rzą dem pol skim
dzia ła ją cym na emi gra cji w An glii i rzą dem so wiec kim. Dzię ki te mu
ty sią ce, set ki ty się cy Po la ków wię zio nych, de por to wa nych – wy cho -
dzi z wię zień i ła grów. Pierw sze śla dy są od kry wa ne w 1941 ro ku,
kie dy wśród zwal nia nych nie po ja wia ją się pol scy jeń cy wo jen ni osa -
dze ni od paź dzier ni ka 1939 r. w spe cjal nych obo zach NKWD. Rząd
pol ski, pod prze wod nic twem gen. Wła dy sła wa Si kor skie go, do ma ga
się wy ja śnie nia – co się sta ło z pięt na sto ma ty sią ca mi lu dzi – głów nie
ofi ce rów, a wśród nich są ucze ni, praw ni cy, du chow ni – ka pe la ni
woj sko wi. Gru pa lu dzi nie zwy kle wy kształ co nych. Rząd pol ski w
Lon dy nie otrzy mu je wy łącz nie kłam li we od po wie dzi. A Sta lin w
roz mo wie z gen. Si kor skim, ja ka mia ła miej sce na Krem lu w grud -
niu 1941 ro ku, mó wi, że jak ich nie ma, to „ucie kli do Man dżu rii”. 

Co my ślą na ten te mat en ka wu dzi ści, opraw cy? Z du żą do zą
praw do po do bień stwa, mo żna po wie dzieć, że są bar dzo za do wo le ni
z te go sta nu. Rząd so wiec ki uchy la się od wszel kie go ro dza ju od po -
wie dzi, a za tem oni są po za po czu ciem ja kiej kol wiek wi ny. 

Trwa da lej ca ły pro ces hi sto rycz ny i w kwiet niu 1943 ro ku na -
stę pu je od kry cie do łów śmier ci w le sie Ka tyń skim, oku po wa nym
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wów czas przez Niem ców. Po ja wia ją się pierw sze świa dec twa lu dzi
ro syj skich. Wie śnia cy, chło pi oko licz nych wio sek wi dzie li, że do
la su przy wo żą woj sko wych, żoł nie rzy i nikt stam tąd nie wy cho dzi.
Z ła two ścią do my śla ją się, że zo sta li oni tam wy mor do wa ni przez
funk cjo na riu szy NKWD. Ry zy ku jąc wła sną gło wą, ale i ży ciem ro -
dzin, de cy du ją się na nad zwy czaj szla chet ny czyn. Ci Ro sja nie skła -
da ją ze zna nia, umo żli wia ją ce od kry cie praw dy o zbrod ni. W tej sy -
tu acji rząd so wiec ki oświad cza, że mord na Po la kach wy ko na li
Niem cy. Jed no cze śnie rząd so wiec ki po now nie zry wa sto sun ki dy -
plo ma tycz ne z rzą dem pol skim. 

Zno wu lu dzie NKWD, któ rzy w tym wszyst kim bra li udział,
od naj wy ższych do naj ni ższych, mo gą czuć się zu peł nie roz grze sze -
ni i po zba wie ni po czu cia po peł nie nia prze stęp stwa. Wła dza twier -
dzi, że to nie oni do ko na li zbrod ni na pol skich jeń cach wo jen nych,
ale zro bi li to Niem cy. 

Przez dal sze pięć dzie siąt lat za rów no w Związ ku So wiec kim, jak
i we wszyst kich kra jach de mo kra cji lu do wej obo wią zy wa ła tyl ko
jed na ofi cjal na wer sja, że zro bi li to Niem cy. Nie przy zna wa nie się
naj wy ższych władz Związ ku So wiec kie go jest pój ściem „w za par te”. 

Co my mo że my zro bić ja ko chrze ści ja nie? Mo że my im prze ba -
czyć, bo nie wie dzie li, co czy nią. Sty ka łem się z wie lo ma ludź mi,
któ rzy mie li le żą cych tam krew nych i do cho dzi li do te go sa me go
wnio sku. Rów no cze śnie był sta ły nie do syt, chcie li śmy wie dzieć
wszyst ko o do ko na nej zbrod ni i usły szeć spra wie dli wy wy rok. Czas
zaś pły nął nie ubła ga nie. Spraw cy umie ra li, nie któ rzy pa da li ofia rą
ró żnych czy stek, świad ko wie się wy kru sza li. 

W po ło wie 1989 ro ku Pol ska od zy sku je nie pod le głość. Pod na -
ci skiem pol skich władz, już wol nej Pol ski, zo sta je otwar te w 1990
ro ku śledz two Nr 159 w spra wie zbrod ni ka tyń skiej, któ re roz po -
czy na Głów na Pro ku ra tu ra Woj sko wa Związ ku So wiec kie go. Po
roz pa dzie Związ ku So wiec kie go w grud niu 1991 r. przej mu je od
1992 ro ku śledz two ka tyń skie Nr 159 Głów na Pro ku ra tu ra Woj -
sko wa Fe de ra cji Ro syj skiej. 

Pro wa dzą śledz two czte rej wy so kiej ran gi ofi ce ro wie – praw ni -
cy Głów nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej FR: płk Alek sandr Trie tiec kij
– kie row nik ze spo łu, płk Ana to lij Ja bło kow, płk Mi ko łaj Ani si -
mow i płk Stie pan Ro die wicz. W pra cach śledz twa bie rze czyn ny
udział ofi cjal ny przed sta wi ciel pol skie go Mi ni ster stwa Spra wie dli -
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wo ści – mgr Ste fan Śnie żko,  za stęp ca pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP.
W trak cie eks hu ma cji pro wa dzo nych w Le sie Ka tyń skim, w VI
kwar ta le par ku le śne go na obrze żu Char ko wa oraz w po bli żu wio -
ski Mied no je – miej scach za ko pa nia ciał za mor do wa nych pol skich
jeń ców wo jen nych – od pra wia na bo żeń stwa i bło go sła wi za mor do -
wa nych ksiądz Zdzi sław Pesz kow ski,  ka pe lan Ro dzin Ka tyń skich. 

Sta je się rzecz nie sły cha na, wręcz nie praw do po dob na, jak na
zna ną dzia łal ność so wiec kiej pro ku ra tu ry w tzw. pro ce sach po ka -
zo wych. Czte rej puł kow ni cy, któ rzy są wy bit ny mi fa chow ca mi,
oka zu ją się ludź mi nie zwy kle szla chet ny mi, dą żą cy mi w spo sób ab -
so lut ny do ujaw nie nia peł nej praw dy. Mo żna by ło wów czas mieć
na dzie ję, że nie ba wem śledz two zo sta nie za mknię te i pro ku ra tu ra
przed ło ży akt oska rże nia, wy mie nia jąc w nim nie tyl ko wy ko naw -
ców, ale i de cy den tów. 

W ra mach to czą ce go się śledz twa, w paź dzier ni ku 1990 ro ku,
pro ku ra to rzy Trie tiec kij i Ani si mow, prze słu cha li eme ry to wa ne go
ge ne ra ła ma jo ra słu żby bez pie czeń stwa Pio tra So pru nien ko, w la -
tach 1939-1943 sze fa Za rzą du NKWD do Spraw Jeń ców Wo jen -
nych. Bio rąc czyn ny udział w do ko na niu zbrod ni, m. in. opra co wał
i zre ali zo wał plan li kwi da cji trzech spe cjal nych obo zów i wy wie zie -
nia pol skich jeń ców wo jen nych do miejsc kaź ni. So pru nien ko za -
prze czył o udzia le w wy mor do wa niu pol skich jeń ców wo jen nych i
oświad czył, że to są kłam stwa i oszczer stwa. 

W mar cu 1991 ro ku przed pro ku ra to rem Ja bło ko wem zło żył ob -
szer ne ze zna nia eme ry to wa ny ge ne rał ma jor słu żby bez pie czeń stwa
Dmi trij To ka riew, w la tach 1939-1945 szef Za rzą du NKWD ob wo -
du ka li niń skie go. Kie ro wał za mor do wa niem oko ło 6,5 ty sią ca pol -
skich jeń ców wo jen nych w we wnętrz nym wię zie niu NKWD w Ka -
li ni nie (obec nie Twer), przy wie zio nych z obo zu NKWD w – Ostasz -
ko wie. Opi sał do kład nie ca ły prze bieg do ko ny wa nia eg ze ku cji, pro -
wa dzo nej we dług ści śle usta lo nej pro ce du ry. W trak cie prze słu cha -
nia To ka riew ze zna wał bez emo cji, tak jak gdy by prze ka zy wał in for -
ma cje o wy ko na niu ja kie goś zwy kłe go słu żbo we go za da nia. Nie czuł
się win nym udzia łu w zbrod ni, on był tyl ko świad kiem. 

Prze słu chi wa nych jest jesz cze kil ku stra żni ków. Ze zna ją, że zaj -
mo wa li się do pro wa dza niem jeń ców do miej sca kaź ni w piw ni cy
wię zie nia NKWD al bo wy wo że niem ciał za mor do wa nych i za ko -
py wa nia w do łach śmier ci. Uwa ża ją się za cał ko wi cie nie win nych. 
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Wła dze Fe de ra cji czu wa ją. Zo sta je od wo ła ny kie row nik ze spo łu
płk Alek sandr Trie tiec kij i nie ba wem płk Ni ko łaj Ani si mow. Płk
Stie pan Ro die wicz cho ru je, jest wy łą czo ny ze śledz twa, umie ra 17
li sto pa da 1993 ro ku. Od po cząt ku 1992 ro ku pro wa dzi na dal bar dzo
ener gicz nie śledz two je den pro ku ra tor, płk Ana to lij Ja bło kow. 

Jest rok 1992. Ana to lij Ja bło kow, pro wa dząc śledz two i dą żąc
do ujaw nie nia peł nej praw dy, po le ca w mar cu 1992 ro ku sied miu
uczo nym, wszy scy są Ro sja na mi, że by wy da li opi nię, wraz z wnio -
ska mi: „Mo ty wów, oko licz no ści i kon se kwen cji roz strze la nia pol -
skich jeń ców wo jen nych w Le sie Ka tyń ski, wię zie niach NKWD w
Smo leń sku, Char ko wie i Ka li ni nie i oby wa te li pol skich trzy ma -
nych w wię zie niach na te re nach Za chod niej Ukra iny i Bia ło ru si –
z punk tu wi dze nia na uk praw ni czych, hi sto rycz nych, me dycz nych
oraz pra wa na pod sta wie ze bra nych pod czas śledz twa do wo dów”. 

W skład ze spo łu we szli: czło nek rze czy wi sty Aka de mii Na uk
Bo ris To po rin, dok tor na uk praw ni czych pro fe sor Alek sandr Ja -
kow lew, dok tor na uk hi sto rycz nych pro fe sor In es sa Ja żbo row ska,
dok tor na uk hi sto rycz nych Wa len ti na Par sa da no wa, kan dy dat na -
uk woj sko wych do cent Ju rij Zo ria, i star szy eks pert kan dy dat na uk
me dycz nych pod puł kow nik Lew Bie la jew. Ze spół pra cu je nad tym
za gad nie niem pra wie rok i 2 sierp nia 1993 r. przed kła da Ja bło ko -
wo wi wie lo stro ni co we orze cze nia za koń czo ne wnio ska mi. 

Po szcze gó ło wym omó wie niu ca łej pro ble ma ty ki przed kła da ją
jed no znacz ne wnio ski – Zbrod nia Ka tyń ska to zbrod nia prze ciw ko
ludz ko ści, zbrod nia lu do bój stwa, zbrod nia wo jen na. Win ny mi tej
zbrod ni są de cy den ci – człon ko wie Biu ra Po li tycz ne go WKP(b) –
Jó zef Sta lin, Mi cha ił Ka li nin, Wia cze sław Mo ło tow, Ana stas Mi ko -
jan i Ła zar Ka ga no wicz oraz kie row nic two NKWD na cze le z Ław -
rien ti jem Be rią i licz ni en ka wu dzi ści. Eks per ci wy po wia da ją się też
jed no znacz nie, że prze stęp stwem by ło ze stro ny Związ ku So wiec -
kie go prze ka za nie jeń ców wo jen nych w ge stię NKWD – po li cji po -
li tycz nej. We wnio skach pi szą też, że wszy scy za mor do wa ni są nie -
win ni i wszyst kich na le ży przy naj mniej for mal nie zre ha bi li to wać, a
ży ją cym krew nym ofiar na le ży uczy nić sto sow ne za dość uczy nie nie. 

Ten do ku ment tra fia do Pol ski, a puł kow nik Ja bło kow spo -
rzą dza 17 kwiet nia 1994 ro ku akt oska rże nia, któ ry przed kła da
wła dzom Głów nej Woj sko wej Pro ku ra tu ry Fe de ra cji Ro syj skiej.
W ak cie oska rże nia wy mie nia win nych – Sta li na i po zo sta łych
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człon ków biu ra po li tycz ne go i lu dzi apa ra tu NKWD. To już by ło
za wie le dla władz Fe de ra cji Ro syj skiej. W cią gu trzech dni zo sta -
je anu lo wa ne orze cze nie puł kow ni ka Ana to lia Ja bło ko wa, zo sta je
on zdy mi sjo no wa ny ze wszyst kich sta no wisk i prze nie sio ny do
cy wi la.

Ja bło kow ży je na dal w Mo skwie, pro wa dzi kan ce la rię ad wo kac -
ką i pu bli ku je tam, gdzie są jesz cze śla dy wol no ści, swo je ar ty ku ły,
w któ rych w dal szym cią gu, z upo rem, jed no znacz nie optu je za
praw dą. 

Tak za koń czy ło się w 1994 ro ku pierw sze śledz two Nr 159 w
spra wie Zbrod ni Ka tyń skiej, w któ rym czte rech puł kow ni ków
Głów nej Woj sko wej Pro ku ra tu ry Fe de ra cji Ro syj skiej dą ży ło do
spo rzą dze nia zgod ne go z praw dą ak tu oska rże nia. 

Ta kie za koń cze nie śledz twa, ja kie przed ło żył Ja bło kow, da wa -
ło pod sta wy do po jed na nia mię dzy na szy mi spo łe czeń stwa mi, uło -
że nia współ pra cy bez żad nych nie do mó wień. 

Jesz cze ży ją cy, już nie licz ni uczest ni cy bio rą cy udział w wy ko -
na niu Zbrod ni Ka tyń skiej, zno wu czu ją się zu peł nie nie win ni. 

Od 1994 ro ku, kie dy zo stał zdy mi sjo no wa ny puł kow nik Ana to -
lij Ja bło kow, dzie sięć na stęp nych lat pa no wa ła w spra wie śledz twa
głu cha ci sza. Wresz cie 21 wrze śnia 2004 ro ku Głów na Woj sko wa
Pro ku ra tu ra Fe de ra cji Ro syj skiej po in for mo wa ła o za mknię ciu
śledz twa ka tyń skie go, nie ogła sza jąc żad ne go ko mu ni ka tu w tej
spra wie. 

Po pół ro ku, w mar cu 2005 ro ku wy stą pił w du mie – ro syj skim
par la men cie – głów ny pro ku ra tor FR Wła di mir Usti now. Oświad -
czył, że śledz two w spra wie ka tyń skiej zo sta ło za mknię te, nie ma
żad nych ta jem nic, ale więk szość akt jest taj na i mo gą się z ni mi za -
po znać ty ko po sło wie ma ją cy od po wied nie peł no moc nic twa, a dla
Po la ków są nie do stęp ne. 

Po kil ku dniach wła dze FR praw do po dob nie uzna ły, że w spra wie
śledz twa ka tyń skie go trze ba coś wię cej po wie dzieć i głów ny pro ku ra -
tor woj sko wy FR ge ne rał Alek sandr Sa wien kow wy stą pił na kon fe -
ren cji pra so wej. Oświad czył, że śledz two zo sta ło za mknię te ze wzglę -
du na brak stwier dze nia prze stęp stwa. Lu do bój stwo na na ro dzie pol -
skim nie mia ło miej sca, ani na po zio mie pań stwo wym, ani w sen sie
praw nym. W ra mach śledz twa prze słu cha no po nad dzie wię ciu set
świad ków, wy ko na no osiem na ście eks per tyz i do ko na no eks hu ma cji. 
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W dal szej czę ści wy wia du gen Sa wien kow po in for mo wał, że na
te ry to rium ZSRR by ło in ter no wa nych pra wie 15 tys. osób, na to -
miast w śledz twie do wie dzio no, że zgi nę ły do kład nie 1803 oso by, a
cia ła 22 osób uda ło się zi den ty fi ko wać. W re zul ta cie spra wa kar na
wo bec win nych zbrod ni  ka tyń skiej, ze wzglę du na ich śmierć zo -
sta ła umo rzo na. 

Stwier dze nie ge ne ra ła Sa wien ko wa na za koń cze nie wy wia du,
jest wręcz szo ku ją ce. Mia no wi cie oświad czył, że ro syj ska pro ku ra -
tu ra w trak cie śledz twa usta li ła rów nież fakt wy mor do wa nia w
1940 ro ku pra wie 23 ty się cy pol skich jeń ców, ale po zo sta je otwar -
tym py ta nie, kto po wi nien od po wia dać za te zbrod nię.  

Spra wy jed nak to czą się da lej. Otóż gro no uczo nych i pa trio tów
ro syj skich, wca le nie ma łe, dą ży do zdję cia odium wi ny cią żą cej na
ich oj czyź nie. To gro no lu dzi, któ rzy są na szą na dzie ją, są ty mi, z
kim mo żna bu do wać przy szłość wol ną od dra ma tycz nych przejść w
prze szło ści. Ro sja nie ci two rzą or ga ni za cję spo łecz ną „Me mo riał”.
Po wo ła na jest sek cja pol ska, któ rą kie ru je nie zwy kle szla chet ny
czło wiek. Ci lu dzie bez prze rwy, wszel ki mi do stęp ny mi środ ka mi,
dą żą do ujaw nie nia praw dy. 

Oka zu je się, że w cią gu tych wszyst kich mi nio nych lat ża den en -
ka wu dzi sta, żad ne go szcze bla, a prze cież by li kon wo jen ci, by li i żoł -
nie rze, któ rzy do pro wa dza li na miej sce eg ze ku cji, nie zdra dził ni gdy,
że wie o zbrod ni ka tyń skiej. En ka wu dzi ści nie bro nią się, że do sta li
roz kaz, tak jak tłu ma czy li się zbrod nia rze hi tle row scy, nie! Oni mó -
wią, że dzia ła li słusz nie, pra wi dło wo i dzi wią się, o ja kiej wi nie mó -
wi my. Prze cież dzia ła li dla do bra swo jej oj czy zny, dla do bra Związ -
ku So wiec kie go i dla umoc nie nia ła du na zie mi. Uwa ża li, że są mie -
czem i tar czą re wo lu cji, żoł nie rza mi na fron cie. A czy żoł nie rza mo -
żna są dzić, że za bił kil ku wro gów w cza sie wal ki? Ab so lut nie nie. 

Lu dzie „Me mo ria łu” nie ustan nie dą żą do ujaw nie nia praw dy, pu -
bli ku ją i pi szą. Nie ste ty ksią żki wy da wa ne przez nich prak tycz nie nie
są tłu ma czo ne na ję zyk pol ski. Znam tyl ko dwie ta kie ksią żki, a tych
ksią żek jest o wie le wię cej. Uka zu ją się w na kła dach nie wiel kich: sie -
dem set do ty siąc pięć set eg zem pla rzy. Nie ma ją sze ro kie go od ze wu na
te re nie Ro sji, gdzie pa nu je na dal pro pa gan da pro wa dzo na bar dzo in -
ten syw nie, prze ka zu jąc fał szy we wia do mo ści o zbrod ni ka tyń skiej. 

Do wo dem te go, że coś tam jed nak od zy wa się u lu dzi, jest świa -
dec two ma jo ra słu żby bez pie czeń stwa Ole ga Za ki ro wa, któ re go po -
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zna łem w 1990 ro ku w Le sie Ka tyń skim. By łem tam z piel grzym -
ką, a on był tam jesz cze w peł nym umun du ro wa niu, peł niąc słu żbę
w or ga nach bez pie czeń stwa, w Smo leń sku. Ten czło wiek, mi mo że
przed nim by ła ka rie ra w słu żbie bez pie czeń stwa wy ła mał się, do -
pro wa dził do ujaw nie nia fak tów, nie zna nych na wet pro ku ra tu rze,
któ ra zresz tą nie dą ży ła do ich ujaw nie nia. Za czął pi sać i do ma gać
się upu blicz nie nia i osą dze nia zbrod ni do ko na nych w Smo leń skim
wię zie niu, jak i w Le sie Ka tyń skim. W re zul ta cie wy rzu co no go ze
słu żby. Po moc oka zał mu wte dy je dy nie pol ski kon sul ge ne ral ny
Mi chał Żu raw ski, któ ry pra co wał w Mo skwie. Za ki row przy je chał
do Pol ski. Na stę pu je rzecz za słu gu ją ca na po tę pie nie. Pol ska, dla
któ rej ten czło wiek po świę cił swo ją ka rie rę i przy szłość, oka zu je się
dla nie go ma co chą. W Pol sce jest do pro wa dzo ny do skraj nej nę dzy,
do po ni że nia, do nie li cze nia się z nim. Ma ło te go, utrzy mu jąc z
nim sta le kon takt, otrzy mu ję ostrze że nia, że bym się nie kon tak to -
wał z ma jo rem Za ki ro wem. Po upły wie kil ku lat Za ki row z tru dem
do sta je naj pierw kar tę sta łe go po by tu, po tem oby wa tel stwo pol -
skie, zo sta je od zna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze -
nia Pol ski i dwa la ta te mu otrzy mu je bar dzo ma łą spe cjal ną ren tę. 

Mi mo tej nie chlub nej dla nas hi sto rii, co raz wię cej po wsta je w
Ro sji do ku men tów i pu bli ka cji, któ re są trud no do stęp ne w Pol sce,
a któ re otrzy mu ję dzię ki mo im przy ja cio łom ro syj skim. Mo żna
mieć na dzie ję, że co raz licz niej sze kon tak ty mię dzy na mi i Ro sja -
na mi do pro wa dzą do szer sze go po jed na nia, a nie tyl ko do prze ba -
cze nia bez po śred nim spraw com – bo nie wie dzą co czy nią. To od -
kry cie ca łej praw dy o Ka ty niu na pew no na stą pi. Czy ja je bę dę
oglą dał – nie wiem, ale czas bie gnie szyb ko i nie mo żna tra cić na -
dziei w od ro dze nie rów nież Ro sji.

Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Je że li cho dzi o mo je świa dec two, to chcia ła bym po ru szyć trzy

spra wy. Pierw sza – zna cze nie prze ba cze nia w ma łżeń stwie. Nie
bar dzo wie rzę w de kla ra cje ma łżeństw, że przez ca łe ży cie nie by ło
u nich kon flik tów. Zaw sze ja kieś kłót nie i tar cia są, któ re nie ro ze -
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rwal nie są zwią za ne z ma łżeń stwem. Lu dzie są ró żni i spie ra ją się,
jed nak pod sta wo wą spra wą w chrze ści jań skim ma łżeń stwie jest,
czy bie rze się na se rio sło wa Mo dli twy Pań skiej: „od puść nam na -
sze wi ny, ja ko i my od pusz cza my na szym wi no waj com”. W na szym
ma łżeń stwie, a 48 lat ma my już na licz ni ku, nie mie li śmy ani jed -
ne go ci che go dnia, po nie waż trak tu je my oby dwo je to Bo że przy ka -
za nie se rio. Kłó ci li śmy się oczy wi ście nie raz w cią gu dnia, ale kie -
dy klę ka li śmy do pa cie rza, mu sie li śmy się po go dzić. Nie by ło si ły
– je że li się coś trak tu je po wa żnie. 

Dru gie świa dec two jest z cza sów, kie dy bi sku pi pol scy na pi sa li
list do bi sku pów nie miec kich, sław ne orę dzie „Prze ba cza my i pro -
si my o prze ba cze nie”. By ło to 18 li sto pa da 1965 ro ku. By li śmy
wte dy za pro sze ni do na szych zna jo mych – są sia dów, gdzie ze bra ło
się du że gro no lu dzi zna nych nam z ko ścio ła. By ła dys ku sja, bar -
dzo go rą ca. Wraz z mo im mę żem by li śmy wte dy je dy ny mi, któ rzy
bro ni li na szych bi sku pów. Wszy scy by li prze ciw ni. Pa mię tam, że
wy po wie dzi by ły bar dzo ostre. Mi mo że by li to lu dzie zwią za ni z
ko ścio łem, prze ba cze nie Niem com by ło dla nich nie do przy ję cia. 

Po ru szę jesz cze trze cią spra wę. Co to zna czy prze ba czyć? Ka żdy
z nas w cią gu ży cia spo ty ka lu dzi, któ rzy są mu nie chęt ni, z ta kich
czy in nych wzglę dów, za zdrosz czą nam, czu ją za wiść itp. Świa do -
mie al bo nie świa do mie ro bią rze czy, któ re nam szko dzą. Co to zna -
czy –prze ba czyć im? Do świad czy łam ta kich sy tu acji w ży ciu i uwa -
żam, że prze ba czyć, to nie tyl ko wer bal nie prze ba czyć, ale czy nić
wszyst ko, że by tym lu dziom by ło do brze. Świa do mie. Wte dy czło -
wiek nie tyl ko prze ba cza, ale wzbo ga ca sie bie mo ral nie. 

Mał go rza ta Ja błoń ska
Dla mnie w sło wie „prze ba czam”, szcze gól nie w od nie sie niu do

te go frag men tu mo dli twy, wy ra ża się ak tyw ność czło wie ka w sto -
sun ku do obec no ści Pa na Bo ga. Prze ba cza nie jest za da niem dla
czło wie ka. Czło wiek nie jest zdol ny do prze ba cze nia bez współ -
dzia ła nia z ła ską Bo żą. Prze ba cza nie to jest ele ment wal ki o wła sne
ser ce, o czy stość te go ser ca. To jest za da nie wła ści wie na ca łe ży cie,
po nie waż w ten spo sób re ali zu je się na sze czło wie czeń stwo. Prze ba -
cza jąc, ma my oka zję sta wać się. Jest to pro ces, któ ry trwa ca łe ży cie
i z nim są zwią za ne te ma łe i wiel kie prze ba cze nia. Wszyst ko za czy -
na się oczy wi ście od ra chun ku su mie nia, kie dy czu je my, że to, co w
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nas jest, za czy na być czymś złym. Nie na wiść bi je w sa me go nie na -
wi dzą ce go. I kie dy już to wie my, ro dzi się skru cha, a za nią ten mo -
ment, kie dy po win ni śmy prze ba czyć, po to, że by i nam wy ba cza no.
Ja już nie mó wię o tych dru gich oso bach – one zo sta ją lub nie z
tym złem, na to miast my ma my oka zję sta wać się czło wie kiem,
więc bu du je my sa mych sie bie i po zwa la my Pa nu Bo gu sie bie bu -
do wać, a to mu si czymś do brym za owo co wać. Zdol ność prze ba cza -
nia czy ni nas po dob ny mi do Bo ga.

Je stem, ze stro ny mat ki, wnucz ką ofi ce ra po li cji, któ ry zo stał
za mor do wa ny w Ostasz ko wie. Mój dru gi dzia dek,  rot mistrz ka wa -
le rii,  po po wro cie z ofla gu nie wró cił już do ma jąt ku, któ ry zo stał
na kre sach wschod nich i mi mo że był ka pi ta nem, utrzy my wał się
z pra cy w fa bry ce. Mój oj ciec był po wstań cem war szaw skim i po
okre sie nie wo li i po by cie w An glii wró cił w 1947 do Pol ski. Mo ja
ro dzi na by ła moc no do świad czo na ze stro ny oku pan tów, a szcze -
gól nie wschod nie go są sia da. Ude rza ła mnie u mo ich ro dzi ców po -
sta wa du żej po go dy du cha, bra ku nie na wi ści, a jed no cze śnie świa -
do me po czu cie wła snych ko rze ni. 

Bo gu mił Chleb ny 
W Pi śmie Świę tym jest po wie dzia ne, że trze ba od pu ścić wi no -

waj cy, jak mnie pro si, to sie dem ra zy, a Pan Je zus mó wi, że sie dem -
dzie siąt sie dem ra zy. Czy li „jak mnie pro si” o od pusz cze nie, prze -

Fot. 42. Mał go rza ta Ja błoń ska, z ty łu po le wej stro nie Ewa Mo drzew ska
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ba cze nie, jak prze pra sza. Dla mnie po ja wia się py ta nie: Czy od -
pusz czać tyl ko wte dy, kie dy pro szą nas, że by im wy ba czyć grze chy,
czy bez względ nie?

Dru ga spra wa, któ ra bu dzi mo je py ta nie: czło wiek jest stwo rzo -
ny na ob raz i po do bień stwo Bo że, w związ ku z tym, po win no być w
nim sa mo do bro. Jest jed nak ku szo ny przez złe go du cha, przez sza -
ta na i ule ga jąc mu, czy ni zło. W związ ku z tym, po wsta je py ta nie,
czy ca łe zło czy nio ne przez czło wie ka wy ni ka z je go wła snej, ska żo -
nej grze chem pier wo rod nym na tu ry, z je go wol nej wo li, czy część
zła na Zie mi wy ni ka wy łącz nie z dzia ła nia sza ta na.

I jesz cze jed na kwe stia. Po nie waż za wszyst kie czy ny, złe czy
do bre, bę dzie my są dze ni przez Pa na Bo ga i tyl ko Pan Bóg ma pra -
wo nas są dzić, czy w związ ku z tym my nie ma my pra wa osą dzać
dru gie go czło wie ka, czy on wy ko nu je coś złe go czy do bre go. Ma my
mu od pu ścić, jak nas skrzyw dził i nie my śleć o ze mście. 

Ks. Adam Zel ga
Fi lip Ne re usz kie dyś stał przed ma łym chłop cem, któ ry po wie -

dział brzyd kie sło wo i otrzy mał za to klap sa w gło wę. Zwró cił się
on do Fi li pa Ne re usza: „Cze mu mnie bi jesz? Nie trze ba”. Od po -
wie dział mu Ne re usz – „To nie cie bie,  tyl ko te go dia bła, któ ry w
to bie sie dzi”. 

Elżbie ta Pier ścio nek
Do na pi sa nia te go wier sza za in spi ro wa ło mnie ka za nie tu obec -

ne go księ dza Wło dzi mie rza Kwie ciń skie go wy gło szo ne po nad rok
te mu. Wiersz osa dzo ny jest w te ma cie dzi siej sze go spo tka nia:

OKO ZA OKO

Je stem – jak ty z te go świa ta;
na nie na wiść od po wia dam nie na wi ścią, 
za zdra dę – zdra dą, 
za krzyw dę – krzyw dą,
nie umiem za po mi nać znie wa gi,
za ząb – żą dam krwi,
za oko – oka.
Nie po tra fię ko chać bez wza jem no ści,
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nie uno sić się gnie wem, 
wy ba czać nie przy ja cio łom. 
Je stem, jak ty, z te go świa ta
I tak jak ty, my ślę, że je stem lep sza od cie bie.
Ja nie za czę łam, ja tyl ko od pła cam pięk nym za na dob ne, 
a Mo dli twę Pań ską od ma wiam co dzien nie, 
wie rzę, że Bóg jest spra wie dli wy………. 
……….a to tyl ko ta ka tam pi sa ni na.

Chcia ła bym na wią zać do wy po wie dzi Pa na Se ba stia na. Po wie -
dział, że oso bi ście nie miał w swo im ży ciu ni cze go wiel kie go do
wy ba cze nia, ale je go bab cię bar dzo skrzyw dzo no. Za mor do wa no jej
oj ca w Ka ty niu. Wo kół nas dzie je się wie le nie pra wo ści. Je śli na wet
nie krzyw dzą nas bez po śred nio i tak po win ni śmy re ago wać, ina czej
przy zwa la my na zło. 

Mat ka księ dza Je rze go po dob no wy ba czy ła opraw com swo je go
sy na. Czy ją wspo ma ga łam mo dli twą w cier pie niu?

Dru gi wiersz na wią zu je do rów nie wstrzą sa ją cej zbrod ni z te go
sa me go okre su.

Mia ła na imię Ba sia
Po et ka, któ rej za ka to wa no sy na,
na po grze bie prze my ka się w dżin sach.
Ja kie to nie sto sow ne.  
… „jak przy cza je nie ser ca,
jak ło pot po wie trza”…
jak ten ogrom ny ka pe lusz
z do ra mion czar nym we lo nem,
któ ry do sta ła od życz li wych lu dzi,
i za któ ry na wet nie po dzię ko wa ła.

Bo że, wy bacz jej tę nie sto sow ność
no i tę nie wdzięcz ność,
mia ła na imię Ba sia, nie Ma ry ja.

I jesz cze spra wa tzw. gru bej kre ski. Czy by ła to kre ska wy ba cze -
nia, czy zda ła eg za min? 
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Ks. Adam Zel ga
Nie wiem, czy nie by ła to kre ska ra czej za po mnie nia.... 

Elżbie ta Pier ścio nek
To chcia łam po wie dzieć. Naj ła twiej przy cho dzi nam za po mi -

na nie. Im mniej wie my, tym szyb ciej. Mu szę wy znać, że do pie ro te -
raz, w 25. rocz ni cę śmier ci Księ dza Je rze go za czę łam czy tać ksią żki
do ty czą ce tej zbrod ni.

Wstrzą snę ła mną kwe stia, na pew no dru go rzęd na, ale też wie le
mó wią ca – fun du sze na za kup przed mio tów, któ ry mi po słu ży li się
mor der cy, by ły wy kła da ne z pie nię dzy słu żbo wych, do roz li cze nia
ra chun ka mi.

Ks. Adam Zel ga
Trzy dzie ści srebr ni ków...

Elżbie ta Pier ścio nek
Wy da li 25 ty się cy pol skich zło tych, tro chę prze kra cza jąc li mit

wy dat ków. Mię dzy in ny mi ku pi li ka ni stry, ben zy nę, wor ki ju to we
na ka mie nie, trzy czap ki ko mi niar ki, trzy pa ry rę ka wic, ło pa ty, na -
rzu tę na tap czan, trzy tor by tu ry stycz ne, oczy wi ście al ko hol i in ne.
Za ku py by ły nie zbęd ne dla „wy ko na nia za da nia”, zo sta ły więc za -
ak cep to wa ne i roz li czo ne przez księ go wą Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych.

Sio stra Ka zi mie ra He ran  ze wspól no ty Uczen nic Krzy ża
Pra cu ję z ma łżeń stwa mi i na rze czo ny mi, dla któ rych te mat wy -

ba cza nia jest sza le nie wa żny. W tej gru pie lu dzi sty kam się z tym
pro ble mem bar dzo czę sto. Krzyw dy, któ re my so bie wy rzą dza my,
są nie jed no krot nie bar dzo du że. Po tem bez po mo cy Bo żej trud no
jest  wy ba czyć, na przy kład dziec ku, ro dzi com czy też mąż żo nie i
od wrot nie. Wy ba cza nie jest pro ce sem, któ ry nie do ko nu je tak od
ra zu. Ksiądz Je rzy Po pie łusz ko, był czło wie kiem, któ ry żył Bo -
giem, któ ry bar dzo się mo dlił, któ ry szedł za Chry stu sem, na śla du -
jąc go we wszyst kim, i to  da wa ło mu si łę do prze ba cza nia, któ re go
uczył in nych. 

Że by móc in nym prze ba czyć, trze ba wejść w ten pro ces. Mu si -
my sta rać się wza jem nie od bu do wy wać swo je wię zi, któ re na sku tek
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okre ślo ne go zaj ścia czy zajść zo sta ły ze rwa ne. Wy ma ga to czę sto
znacz ne go sa mo za par cia, nie jed no krot nie zmia ny my śle nia, ale też
zmia ny  wra żli wo ści ser ca. Trze ba sta rać się, aby zo ba czyć do bro w
tych lu dziach, któ rzy nas skrzyw dzi li. Te go na uczał nas ksiądz Je -
rzy i sam to czy nił. Jest to chy ba naj trud niej sze w pro ce sie prze ba -
cza nia, bo pierw sze, co się na su wa, gdy je ste śmy skrzyw dze ni, to wi -
dzieć zło w tej oso bie lub oso bach i zło to jesz cze wy ol brzy miać.

Mo je do świad cze nie oso bi ste mó wi, że kie dy je stem przez ko goś
skrzyw dzo na, to bar dzo trud no mi do strzec do bro w dru gim i wi -
dzę, ile to wy sił ku mnie kosz tu je, ale też do świad czam, że jest to
pierw szy krok do prze ba cze nia. Mo dlę się za te go czło wie ka i pro szę
Bo ga, abym zo ba czy ła coś w nim do bre go  i po tra fi ła wyjść ku nie -
mu. Naj trud niej sze jest to pierw sze wyj ście; mo że być bar dzo drob -
ne – uśmiech, po wie dze nie do bre go sło wa czy po zdro wie nie. Bu rzy
ono mur wro go ści. Jak się zro bi ten pierw szy krok, ła twiej póź niej
na ja kiś do bry czyn w sto sun ku do te go, kto mnie skrzyw dził. 

Ks. Adam Zel ga
Mam py ta nie do Pa na Ra fa ła: czy uwa ża Pa n, że do opraw ców

księ dza Je rze go mo żna  za sto so wać to sa mo wy ja śnie nie, o któ rym
mó wił pan Ta de usz przy NKWD, że by ła to gru pa lu dzi, któ ra
mia ła swo ją we wnętrz ną mo ty wa cję, we wnętrz ną mo ral ność,
ukształ to wa ną przez sys tem? 

Ra fał Wie czyń ski
Rze czy wi ście ude rza ją ce są w do ku men tach ży cio ry sy tych lu -

dzi. Oni ży li jak by w swo im świe cie. Pio trow ski czy Chmie lew ski
by li sy na mi lu dzi re sor tu, miesz ka li w osie dlach i  blo kach lu dzi
re sor tu, cho dzi li do szko ły na osie dlu, gdzie więk szość to by li lu -
dzie z re sor tu, jeź dzi li na wa ka cje do ośrod ków re sor tu i oczy wi ście
na ma łżeń stwo mu sie li mieć zgo dę prze ło żo ne go. My so bie nie
zda je my z te go spra wy, ale oka zu je się, że mo żna by ło żyć w Pol sce,
tu taj się wy cho wy wać i nie wie dzieć, co ozna cza prze ła ma nie chle -
ba. To py ta nie, któ re jest w fil mie – dla cze go ksiądz Je rzy prze ła -
mu je Ho stię i prze ła ma ną trzy ma w li te rę V– jest to de mon stra cja
po li tycz na, znak V czy li Vic to rii. By ło to szcze re py ta nie tych lu -
dzi, udo ku men to wa ne fo to gra fią z do ku men tów w SB. Jest to sy tu -
acja, o któ rej po wie dział Pan Ta de usz – „Prze bacz im, bo nie wie -
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dzą, co czy nią”. To jest więc ten dy le mat? W ja kim stop niu nie
wie dzie li, co czy nią i w ja kim stop niu da lej te go nie wie dzą? Na -
szym obo wiąz kiem jest po zna nie szcze gó łów i zro zu mie nie spra -
wy. Prze ba cze nie grun tow ne jest pro ce sem, któ ry wy ma ga od nas
ogrom ne go wy sił ku w ce lu uzy ska nia ja sne go po glą du na spra wę.
Ży je my obec nie w ta kim cza sie, kie dy więk szość lu dzi nie ma wła -
snych po glą dów, bo nie za sta na wia się nad pro ble ma mi, któ re do
niej do cie ra ją. Po pro stu chło ną to, co jest im po da wa ne, uwa ża jąc,
że to są ich wła sne my śli. 

By łem w szo ku, jak po zna łem do ku men ty. Świa do mie nie chcia -
łem spo tkać się z ty mi ludź mi. Pro szę so bie wy obra zić, że sę dzia z
pro ce su to ruń skie go tłu ma czył, kie dy Chmie lew ski się ją kał, że ją ka
się, bo tak prze ży wa, że wcze śniej się tak nie ją kał, a te raz się ją ka.
Zna la złem na ten te mat no tat kę, w któ rej jest na pi sa ne, że ją ka się,
ale trzy ma li nię re sor tu, więc wszyst ko jest w po rząd ku. O Pie trusz -
ce na to miast na pi sa no, że ma ło bra ko wa ło, a by się wy ga dał, gdy by
nie przy tom na re ak cja sę dzie go Ku ja wy, któ ry za rzą dził prze rwę, bo
mógł by skom pro mi to wać re sort. Fe no me nem jest dla mnie psy chi -
ka Pio trow skie go. Kie dy sie dział w wię zie niu, to pod ko niec swe go
tam po by tu się na wró cił. Po tem to wszyst ko ob śmiał i tych wszyst -
kich, któ rzy mu uwie rzy li, że on się na wró cił, tak po pro stu. Po tem
po szedł do „Fak tów i Mi tów”, że by da lej ośmie szać Ko ściół. 

Stoi przed na mi sta łe wy zwa nie. Ksiądz Je rzy daw no prze ba -
czył, my nie ja ko nie ma my pra wa nie prze ba czyć, ale z dru giej
stro ny – nie prze ba czaj my w imie niu tych, któ rych „zdra dzo no o
świ cie”. Na kła da to na nas wszyst kich obo wią zek, że by dą żyć do
praw dy i do na zwa nia rze czy po imie niu. Ksiądz Je rzy za wsze mó -
wił, że by ro bić ra chu nek su mie nia i wi dzieć rze czy w praw dzie.
Gdy prze ba cza my, nie je ste śmy zwol nie ni z te go, że by od na leźć
praw dę, po zna wać szcze gó ły i ujaw niać zło, bo zło nie ujaw nio ne
ma swo bo dę dzia ła nia. Jest to też od po wie dzial ność za na stęp ne
po ko le nia, któ re mo gą nie do strzec zła, a to jest ulu bio na for ma
dzia ła nia sza ta na – scho wać się, jak by go nie by ło.

Ur szu la Kos sow ska -Ce zak
Gdy przy stę pu je my do sa kra men tu po ku ty, mu si my od czu wać

żal za grze chy i chęć po pra wy. Bóg da ru je nam grze chy, bo ża łu je -
my – na tej sa mej za sa dzie wy ba cza my, gdy nas ktoś prze pro si. W
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mo dli twie jest jed nak ina czej: od puść, bo i my od pusz cza my. Od -
pusz cza my bez wa run ko wo. Ma my od pu ścić na wet wte dy, gdy cię -
żar win jest zu peł nie ró żny i gdy wi no waj ca wca le nie ża łu je, a mo -
że na wet cie szy się z owo ców swo je go czy nu, wy ko na ne go z peł nym
roz my słem w ce lu osią gnię cia okre ślo nych ko rzy ści. W dys ku sji
ktoś użył bi blij ne go zwro tu: „nie wie, co czy ni”. Tak, je śli nie wie,
mo żna prze ba czyć, ale prze cież czę sto do sko na le wie! Rzecz w tym,
że prze ba cze nie ta kie go czy nu jest cał ko wi cie sprzecz ne z po czu -
ciem spra wie dli wo ści. Uwa żam zresz tą, że pier wot nym im pul sem
ze msty jest też po trze ba spra wie dli wo ści ty le, że to nie wy cho dzi w
prak ty ce (z wie lu ró żnych wzglę dów). Je śli wy ba cza my wiel kie
prze wi nie nia, krzyw dy czy nio ne w spo sób świa do my, przy no si my
ulgę swo je mu su mie niu, a jed nak coś po tym zo sta je, to nie zo sta je
zu peł nie wy ma za ne. Zo sta je pa mięć i – jed nak – nie za spo ko jo ne
po czu cie spra wie dli wo ści, któ re naj czę ściej zo sta je do koń ca ży cia.
To da je po czu cie trium fu zła, a na wet oba wę, że bez gra nicz nie wy -
ba cza jąc, ak cep tu je my zło. My, chrze ści ja nie, wie rzy my, że ta spra -
wie dli wość sta nie się w ży ciu przy szłym (ja ką ka rę po niósł Hi tler
czy Sta lin?), ale ży je my tu taj, na Zie mi, i tak bar dzo by śmy chcie li,
że by spra wie dli wość by ła tu i te raz. Tym cza sem żą da się od nas, że -
by bez wa run ko wo przed cno tą spra wie dli wo ści sta wia li cno tę mi -
ło sier dzia. I to jest wła śnie ta kie trud ne, wręcz sprzecz ne z na tu rą
czło wie ka. To jest isto ta trud no ści wy ba cza nia, pierw szeń stwo mi -
ło sier dzia nad spra wie dli wo ścią.

Se ba stian Do ma ga ła 
Gra jąc po stać Pę ka li, nie sta ra łem się grać

czło wie ka prze peł nio ne go żą dzą mor du i nie -
na wi ścią. Gra łem czło wie ka, któ ry po pro stu
wy ko nu je swo ją pra cę. Tak jak pie karz idzie
ra no do pie kar ni i pie cze chleb, tak ten miał
za da nie in wi gi lo wać księ dza – no to stał pod
oknem, pa trzył, or ga ni zo wał pro wo ka cje,
pod rzu cał ma te ria ły wy bu cho we do miesz ka -
nia. Miał za mor do wać – za mor do wał. Ta ką
miał pra cę i tak do te go pod szedł jak do obo -
wiąz ku słu żbo we go.

Fot. 43. Rafał Wieczyński
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Fot. 44. To masz Prze sław ski (po le wej) i An drzej Do wgiał ło (po pra wej)
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Ra fał Wie czyń ski
Ja my ślę, że oni by li nie świa do mi te go, że ro bią coś złe go. Nie

wiem co zna czy ło dla nich przy ka za nie „nie za bi jaj”, czy je zna li,
ale wiem, że oni wal czy li o swo je. Ka żdy z nich bro nił swo je go ży -
cia. Pra co wa li po pro stu, wy ko ny wa li swo je obo wiąz ki i go dzi li się
na nie od daw na. Nie wi dzie li te go zła. Ta sa ma lo gi ka, co u en ka -
wu dzi stów, po pro stu ro bią swo ją ro bo tę. Przed na mi na to miast
sta je py ta nie, co zro bić, że by to biel mo z ich oczu spa da ło. 

To masz Prze sław ski
Mo im zda niem, men tal ność en ka wu dzi stów i na szych ze słu -

żby bez pie czeń stwa by ła ta ka sa ma. Ktoś wy da wał roz ka zy, a oni je
śle po wy ko ny wa li. Nie dzia ła li na wła sną rę kę. Czę sto do dzi siaj
nie zna my fak tycz nych zle ce nio daw ców zbrod ni. Czy win ni są lu -
dzie, czy sys tem, któ ry ich wy cho wał? Co zro bić, że by mor der cy
zro zu mie li swo ją wi nę? Ja ru zel ski czy Kisz czak py ta ni dzi siaj, da -
lej nie przy zna ją się do wi ny. Do ja kie go stop nia mo żna uspra wie -
dli wiać lu dzi, a ich wi na mi ob cią żać tyl ko sys tem, w któ rym zo sta li
wy cho wa ni? 
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Ks. Adam Zel ga
Je stem po dob nie jak mój przed mów ca zbul wer so wa ny, kie dy w

me diach ci, któ rzy wpro wa dza li stan wo jen ny, są kre owa ni na
twór ców wol nej Pol ski. Nie chciał bym jed nak kon ty nu ować te go
wąt ku, po nie waż za cznie się dys ku sja po li tycz na, któ ra nie jest w
te ma cie Kon wer sa to rium.

Jesz cze mam jed no py ta nie do pa na Ta de usza Pień kow skie go:
czy pan uwa ża, że efek tem dzia łal ności ta kich osób jak Pan czy jak
ksiądz Pesz kow ski, w kie run ku wal ki o praw dę, ale jed no cze śnie w
du chu prze ba cze nia, by ło ujaw nie nie po stro nie ro syj skiej wie lu
szla chet nych lu dzi, któ rzy dą żą do praw dy, do oczysz cze nia w imię
naj szla chet niej szej idei swo jej oj czy zny? 

Ta de usz Pień kow ski
Że bym mógł od po wie dzieć na to py ta nie, mu szę wró cić do wła -

snych do świad czeń. Ca łą mło dość spę dzi łem na Sy be rii, w oko li -
cach To bol ska. Przez ca łe la ta nie mia łem przed so bą żad nej kart -
ki na pi sa nej w ję zy ku pol skim. 

Ży łem wśród dwóch ka te go rii lu dzi: zwy kłych lu dzi, któ rzy po
pro stu chcie li mieć wła sne szczę ście ro dzin ne, chcie li spo ko ju,
chcie li pra co wać, za ro bić, cho wać dzie ci i mieć ro dzi nę oraz dru -
giej gru py, lu dzi apa ra tu re pre sji. Otóż te dwie gru py ży ły w Ro sji
So wiec kiej w cał ko wi tej izo la cji. Nie uro dzi ło się to z dnia na
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dzień. Ro dzi ło się w cią gu ca łych lat od re wo lu cji za czy na jąc, a
szcze gól nie na si li ło się po ro ku 1930. W tych la tach Ro sja so wiec -
ka spły nę ła krwią. Roz po czę ła się ko lek ty wi za cja rol nic twa, a po -
tem wiel ki głód. Nikt nie do li czył się ofiar. Na stęp nie by ły tak
zwa ne czyst ki. One uprzy tom ni ły lu dziom, że nikt nie mo że być
pew ny swe go lo su i ju tra. Bo ha te ro wie re wo lu cji w są dach po ka -
zo wych ka ja li się i przy zna wa li się do naj dzik szych win, o któ rych
ni ko mu się nie śni ło. Ta pierw sza gru pa lu dzi, o któ rych wspo -
mnia łem – zwy kli lu dzie, zo sta li ukształ to wa ni w tych re aliach.
Ba li się  mó wić, ba li się wy ra żać swo je po glą dy, był to pa ra li żu ją -
cy strach, bo nikt nie wie dział, któ re go dnia, w dzień lub w no cy
przyj dą po nie go. 

Z ludź mi re żi mu, z NKWD, sty ka łem się wie lo krot nie, bę dąc
prze słu chi wa ny dzie siąt ki ra zy. Pro wa dzo ne z ni mi roz mo wy
uprzy tom nia ły mi za ka żdym ra zem, mi mo że już bie gle mó wi łem
wte dy po ro syj sku, że mó wi my zu peł nie od mien ny mi ję zy ka mi. Ja,
sie dzą cy na prze ciw ko prze słu chu ją ce go, by łem przed sta wi cie lem
ro bac twa, któ re na le ży zgnieść, na to miast prze słu chu ją cy uwa żał
się za je dy ne go pra we go czło wie ka, wy zna ją ce go naj słusz niej szą
praw dę. Wte dy zro zu mia łem, że ci lu dzie są po pro stu tak ukształ -
to wa ni. Ukształ to wał ich sys tem, do pro wa dza jąc do te go, że lu dzie
apa ra tu re pre sji ba li się kon tak to wać ze zwy kły mi ludź mi. Gdy bym
się skon tak to wał z Iwa no wem, a ten, oka za ło by się, że miał wuj ka
w Bia łej Gwar dii, to dla en ka wu dzi sty był by to ko niec, lą do wał w
piw ni cy z ku lą w gło wie. Tu taj nie by ło – prze ba czam. Mię dzy so -
bą en ka wu dzi ści też się nie od kry wa li, bo ka żdy bał się dru gie go.

Już ja ko żart mo gę po wie dzieć, ale to nie jest żart, cze go sam
do świad czy łem, ży jąc dłu gi czas wśród Ro sjan, tych zwy kłych lu -
dzi. Po zna wa łem ich, pra co wa li śmy ra zem, spo ty ka li śmy się i po
dłu ższym cza sie zy ska łem przy ja ciół, któ rzy by li dla mnie otwar -
ci, ser decz ni, oka zu ją cy mi w mia rę mo żli wo ści na wet po moc. Je -
den z nich, w cza sie roz mo wy ze mną w czte ry oczy po wie dział:
„Słu chaj, ty cią gle za du żo mó wisz. Je steś już  u nas tak dłu go, a
cią gle się jesz cze te go nie na uczy łeś. Ple ciesz, że wró cisz do War -
sza wy. Prze cież to bred nie. Nie masz naj mniej szych szans. Prze -
cież do no sy na cie bie mu szą iść. Pa mię taj o dwóch rze czach – mó -
wił da lej – po pierw sze, jak nas dwóch roz ma wia, to obaj ry zy ku je -
my po 50%, że al bo ty pój dziesz do nieść na mnie, al bo ja na cie bie.
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Fot. 46. Słuchacze
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No trud no, ry zy ku je my. Mo że my so bie tro chę po ga dać. Na to miast
jak się spo tka my we trzech, ry zy ko ro śnie. Ka żdy z nas bę dzie się
za sta na wiał – któ ry? Ten czy tam ten? Tu taj nie ma ina czej. Gdy się
spo tka wię cej niż trzech, czte rech czy pię ciu lu dzi, a ta kie sy tu acje
by wa ją w pra cy, to gę bę za mknij na kłód kę, bo tam to co naj mniej
dwóch mu si być, co do no si. To nie ma wyj ścia.” 

Lu dzie do no si li ze stra chu. Je że li on nie do niósł, to na nie go do -
nie śli. Wplą ta nie w ten spo sób wszyst kich sta no wi ło pod sta wo wą ce -
chę sys te mu. Ha słem na czel nym by ła wal ka kla so wa, czy li ka żdy,
kto miał nie na le ży te po cho dze nie spo łecz ne, był wro giem. Był tym
kimś, któ re go na le ży znisz czyć.  Ko mu ni ści, lu dzie re żi mu mie li
wszy scy wło żo ne do gło wy, że Po la cy, któ rzy zna leź li się na te re nie
Ro sji, są wro ga mi Związ ku So wiec kie go, my ślą tyl ko, że by znisz czyć
ustrój i wo bec nich trze ba po stę po wać ra dy kal nie. Trze ba ich na dłu -
gie la ta izo lo wać, osa dza jąc w ła grach, lub po pro stu za strze lić.

Za kła ma nie sys te mu się ga ło do tak gi gan tycz nych roz mia rów,
że dla wie lu Ro sjan by ło szo kiem za war cie 23 sierp nia 1939 ro ku
po ro zu mie nia z hi tle row ski mi Niem ca mi. Oni wszy scy by li kar -
mie ni po tę żną pro pa gan dą, że Niem cy hi tle row skie są naj więk -
szym wro giem Związ ku So wiec kie go. Jed ne go dnia, jak za po cią -
gnię ciem sznur ka, ka za no być ich przy ja ciół mi.

Lu dzie apa ra tu re pre sji by li wy izo lo wa ni ze spo łe czeń stwa. Do -
bór tych lu dzi był okre ślo ny. Wie lu z nich re kru to wa ło się z tak
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zwa nych bez pri zor nych, czy li ta kich, któ rzy nie mie li ro dzin, by li
bez ni ko go. Ta ki czło wiek był naj lep szy. Nie miał żad nych ob cią -
żeń. O przy na le żno ści do dru giej gru py lu dzi apa ra tu re pre sji de -
cy do wa ły związ ki ro dzin ne. To w du żym stop niu by ła or ga ni za cja
ro dzin na. Tam syn zo sta wał rów nież en ka wu dzi stą, a cór ka se kre -
tar ką w apa ra cie, to by li lu dzie za ufa ni. 

Trze ba jesz cze pa mię tać o jed nej rze czy, któ ra jest trud na do
zro zu mie nia. Mniej wię cej na prze ło mie lat trzy dzie stych na stą pi -
ła cał ko wi ta izo la cja Ro sji. Rów no cze śnie za otrzy ma nie li stu z
Pol ski mo żna by ło wy lą do wać w ła grze. Lu dzie by li cał ko wi cie od -
cię ci od świa ta i zda ni na za lew po tę żnej pro pa gan dy, pro pa gan dy
pro wa dzo nej dzień i noc bez prze rwy. Ra dio od bior ni ków nikt nie
miał, za to był sze ro ko roz bu do wa ny sys tem ra dio wę złów. Tam na -
wet w cha tach nie by ło wie lu rze czy, ale gło śnik od ra dio wę zła mu -
siał być. Ta kże ca ła pra sa prze ka zy wa ła wy łącz nie pro pa gan do we
wia do mo ści. Sły sza łem wte dy ka wał, za któ ry mo żna by ło do stać
pięć lat: „Ja ka jest ró żni ca mię dzy ga ze ta mi „Praw dą”, a „Izwie -
stią”, (izwie stia – wia do mo ści)? W „Praw dzie” nie ma wia do mo ści,
a w „Izwie stiach” nie ma praw dy”. 

Zwy kły mi ludź mi rzą dził strach. En ka wu dzi sta mi też. Oni pa -
mię ta li, że w apa ra cie bez pie czeń stwa na wet naj wy żsi nie ma ją
ochro ny. Trze ba pa mię tać, że po śmier ci Dzie rżyń skie go ob jął wła -
dzę Mię żyń ski, też z po cho dze nia Po lak. Był nie zwy kle wy kształ co -
nym czło wie kiem, któ ry stwo rzył ca ły sys tem, któ ry umo żli wił do -
ko na nie ko lek ty wi za cji. Ale la ta pły nę ły. W 1934 ro ku trze ba by ło,
że by zszedł ze sce ny. Zo stał otru ty. Wte dy ob jął rzą dy Ja go da. Ja go -
da peł nił swo je obo wiąz ki dwa la ta, zo stał oska rżo ny przez naj wy -
ższe wła dze po li tycz ne, że nie prze ja wia nad mier nej czuj no ści w
ści ga niu wro gów. Zo stał aresz to wa ny i roz strze la ny. I tak by li ko lej -
ni, aż do Je żo wa. Już za Je żo wa ter ror był strasz li wy, a Je żow, pół a -
nal fa be ta, nie ma ją cy żad ne go wy kształ ce nia, peł nił swo ją  funk cję
z ca łym za an ga żo wa niem, do koń ca re ali zu jąc po li ty kę władz na -
czel nych. W za mian za to zo stał oska rżo ny, że jest nad mier nie ak -
tyw ny, zo stał aresz to wa ny i roz strze la ny. Sys tem wła dzy w Ro sji
So wiec kiej był tak skon stru owa ny, że naj wy ższe wła dze po li tycz ne,
Sta lin z biu rem po li tycz nym, by ły wy łą czo ne z tych dzia łań.
Wszyst kie mu był wi nien Je żow, a Sta lin to nie win ny czło wiek – pa -
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tron i oj ciec na ro du. Ża den Ro sja nin do dziś dnia nie po wie, że to
był okres re pre sji sta li now skich, nic po dob ne go, to by ły re pre sje Je -
żo wa. Na wet zo sta ła uku ta w pro pa gan dzie na zwa – je żowsz czy zna.

Wie le dzie się cio le ci dzia ła nia opi sa ne go re żi mu zro bi ło z Ro -
sjan lu dzi oka le czo nych. Dla te go mó wi my o prze ba cze niu. Bez te -
go nie by ło by mo żli wo ści dia lo gu. Po ja wia ją się lu dzie, któ rzy chcą
roz ma wiać. Ro dzi się na dzie ja na po ro zu mie nie. Na dzie ja, któ ra
jest i je stem prze ko na ny, że bę dzie trwa ła.

Ks. Adam Zel ga
Mam na dzie ję, że ta na dzie ja na bie rze re al nych kształ tów, tak

jak w przy pad ku mni chów pra wo sław nych przy by łych do Czę sto -
cho wy, że by wspól nie z Po la ka mi mo dlić się przy iko nie ja sno gór -
skiej za po mor do wa nych przez NKWD jeń ców wo jen nych. 

Spi sa ła z na gra nia Ewa Mo drzew ska

d.c. Dys ku sji (Tekst otrzy ma ny dro gą ko re spon den cyj ną)

Cze sław Lip ka, by ły wię zień po li tycz ny ZK Strze lin (obec nie
za miesz ka ły w Au stra lii)

W Pol sce by łem gór ni kiem. Pra co wa łem na Ślą sku. Je stem
czło wie kiem wie rzą cym i wy zna ję war to ści, o ja kich nam mó wi
Ko ściół. Rów no cze śnie nie ob no szę się de mon stra cyj nie ze swo ją
wia rą, po nie waż uwa żam, że wia ra jest oso bi stą spra wą czło wie ka i
jej prze sad ne pod kre śla nie jest ra czej szko dli we. Je stem prze ko na -
ny, że przez swo je do bre uczyn ki w sto sun ku do bliź nich szyb ciej
doj dzie my do Bo ga niż przez je dy nie mó wie nie o swo jej wie rze. 

W paź dzier ni ku 1982 ro ku ja ko je den z wie lu Po la ków, dzia ła -
czy „So li dar no ści”, zna la złem się w ce li KWMO w Ka to wi cach.
Wcze śniej, za nim przy je cha li po mnie „smut ni pa no wie”, czy ta łem
ga ze tę, w któ rej by ło na pi sa ne: „Be stial skie mor der stwo w Gli wi -
cach” po czym,  na stę po wał dra stycz ny opis mor du na sze ścio let -
niej dziew czyn ce do ko na ne go przez Pio tra M. Czy ta jąc to, nie wy -
trzy ma łem i prze kli na jąc, krzyk ną łem „ta kie go s... sy na bym wła -
sny mi rę ka mi za mor do wał”.
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Za kil ka go dzin ra zem z Pio trem M. sie dzia łem na jed nej ce li
Ka to wic kiej Ko men dy Głów nej. Bar dzo szyb ko zo sta łem po wia do -
mio ny przez in ne go kry mi na li stę o ps. „Mu rzyn”, że Piotr to wła -
śnie mor der ca tej dziew czyn ki.

Ob ser wu jąc Pio tra, nie mo głem w nim doj rzeć mor der cy. Spo -
koj na, ła god na twarz i dziw nie za my ślo ne oczy ja koś nie pa so wa ły
mi do ob ra zu be stial skie go mor der cy. Wi dzia łem w nim nor mal ne -
go czło wie ka. Twarz „Mu rzy na” na to miast ró żni ła się prze ogrom -
nie od twa rzy Pio tra. Za ci śnię te usta i złe oraz roz bie ga ne oczy
spra wia ły, że wi dzia łem w nim ty po we go kry mi na li stę. Zresz tą
szyb ko do wie dzia łem się, że był to je den z ubec kich do no si cie li.

Któ re goś dnia do tar ła do mnie pacz ka od mo jej żo ny, w któ rej
by ło mię dzy in ny mi tro chę kieł ba sy. Pacz kę tę od da łem oczy wi ście
do tzw. „ko mu ny”, czy li wspól ne go użyt ku.

Kie dy przy nie sio no ko la cję (bar dzo czer stwy chleb z ka wał kiem
sta rej mar ga ry ny), „Mu rzyn” po dzie lił mię dzy nas kieł ba sę, omi ja -
jąc Pio tra. Nie po tra fi łem ugryźć swe go ka wał ka kieł ba sy, wi dząc
jak Piotr je su chy chleb z mar ga ry ną. Odła ma łem ze swe go ka wał ka
po ło wę kieł ba sy i po da jąc Pio tro wi, po wie dzia łem „bierz i jedz”.

Co Ty ro bisz ? – krzyk nął „Mu rzyn”.
To mo ja por cja – od po wie dzia łem – i z niej mu to da łem, a ja go

są dził nie bę dę.
Prze by wa jąc już po wy ro ku w Za kła dzie Kar nym, do wie dzia -

łem się z pra sy, że Piotr do stał ka rę śmier ci, a za ja kiś czas po tem,
że wy rok zo stał wy ko na ny.

Koń cząc swo ją opo wieść, chcę po wie dzieć, że nie wiem, czy
sam Bóg wpły wa na na sze za cho wa nie w da nej sy tu acji, ale na pew -
no wpły wa na sze wy cho wa nie na dro dze, po któ rej kro czy my w
kie run ku Bo ga.

Po nie waż prze ży łem tę sy tu ację oso bi ście, to dzi siaj wiem, że
nie tyl ko bym żad ne go mor der cy nie za bił, ale gdy by miał oczy
Pio tra M., to na wet nie był bym w sta nie go osą dzić. 
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Czy wiara w Boga ma wpływ na moje
codzienne życie?
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Cy ta ty 

Jan Pa weł II. Chrzest po cząt kiem mi sji 
(9.01.2005, frag ment)

List św. Ja ku ba 2,14-26. Wia ra bez czy nów jest mar twa.

Cóż po mo że, bra cia moi, je śli by ktoś twier dził, że wie rzy, a nie
speł niał by uczyn ków? Czyż ta ka wia ra mo że go zba wić? Gdy by brat
lub sio stra nie mie li się w co ubrać i bra kło im co dzien ne go chle ba,
a ktoś z was im po wie: Idź cie w po ko ju, ogrzej cie się i na syć cie – a nie
da im te go, co jest ko niecz ne do ży cia, to cóż to po mo że? Tak też wia -
ra nie prze ja wia ją ca się w czy nach mar twa jest sa ma w so bie.

Lecz po wie ktoś: Ty masz wia rę, ja zaś mam uczyn ki. – Po każ mi
two ją wia rę bez uczyn ków, a ja z uczyn ków mo ich po ka żę ci wia rę. Ty
wie rzysz, że Bóg jest je den? Do brze czy nisz, ale de mo ny też wie rzą
i drżą.

A czy chcesz prze ko nać się, sła by czło wie cze, że wia ra bez uczyn -
ków jest bez owoc na?

Czyż pra oj ciec nasz Abra ham nie dzię ki uczyn kom zo stał uspra -
wie dli wio ny, zło żyw szy sy na Iza aka na oł ta rzu ofiar nym? Wi dzisz
więc, że wia ra współ dzia ła z je go uczyn ka mi i dzię ki uczyn kom sta ła
się do sko na łą. Tak wy peł ni ło się Pi smo, któ re mó wi: „Uwie rzył
Abra ham Bo gu i po czy ta no mu to za spra wie dli wość”, i na zwa ny zo -
stał przy ja cie lem Bo ga.

Wi dzi cie więc, że czło wiek do stę pu je uspra wie dli wie nia dzię ki
uczyn kom, a nie przez sa mą tyl ko wia rę. Po dob nie też i nie rząd ni ca
Ra hab czyż nie dzię ki uczyn kom do stą pi ła uspra wie dli wie nia, przyj -
mu jąc zwia dow ców, a in na dro gą ich wy pra wia jąc? Jak bo wiem cia ło
bez du cha jest mar twe, tak też mar twa jest wia ra bez uczyn ków.

Mi chał Woj cie chow ski. Wia ra i nie wia ra (frag ment)

... pa trząc na wia rę i nie wia rę, chrze ści ja nin wi dzi za le żność wia -
ry jed nost ki od in nych lu dzi. Za tem po wi nien dbać o pu blicz ne świa -
dec two wia ry, o jej obec ność w ży ciu spo łecz nym.
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Pa weł VI. Au ten tycz ność chrze ści jań skie go ży cia (frag ment)

Roz wój kul tu ry uznał za słusz ne i ko niecz ne roz ró żnie nie roz -
ma itych dzie dzin ludz kiej dzia łal no ści, po zo sta wia jąc ka żdej z nich
względ ną sa mo dziel ność, któ rej do ma ga ją się pod sta wo we za sa dy i ce -
le ka żdej dzie dzi ny. W ta ki to spo sób ka żda wie dza, ka żdy za wód, ka -
żda sztu ka po sia da względ ną au to no mię, wy łą cza ją cą ją od sfe ry wła -
ści wie re li gij nej na da ją cą jej pe wien cha rak ter „la ic ki”, któ ry, je że li
jest do brze ro zu mia ny, chrze ści ja nin ja ko pierw szy usza nu je, aby, jak
to się mó wi, nie mie szać te go co świę te, ze świec kim. Kie dy jed nak te
ró żne dzie dzi ny dzia łal no ści, od no szą się do czło wie ka poj mo wa ne go
we dług te go, czym on jest w swej ca ło ści i peł ni, to zna czy w per spek -
ty wie swe go ce lu osta tecz ne go, to wszy scy mo gą i mieć po win ni ten
za szczyt, od wo ły wa nia się do świa tła re li gij ne go, na świe tla ją ce go ten
cel osta tecz ny i umo żli wia ją ce go doj ście do nie go. Gdy więc ja kaś
dzia łal ność sta je się mo ral na, od no sić się po win na do cen tral ne go bie -
gu na ży cia, to zna czy do Bo ga, któ re go nam ob ja wiał Chry stus Pan,
i któ ry pro wa dzi nas w dro dze do nie go. Tak te dy ka żde ży cie mo że
być chrze ści jań skie, na wet, je że li ono jest świec kie, pod tym jed nak
wa run kiem, że bę dzie uczci we. Czyż nie na ucza nas świę ty Pa weł, że
wszyst ko po win ni śmy od no sić do Bo ga? „Czy te dy gdy je cie, czy pi je -
cie, czy co kol wiek in ne go czy ni cie, wszyst ko ku chwa le Bo ga czyń cie
(1 Kor. 10, 31).

To masz Do stat ni OP. Zau fa nie w do świad cze niach (frag ment)

Świę ty Pa weł ja sno i wy raź nie mó wi nam: je że li Chry stus za nas
umarł i zmar twych wstał, to my „nie mo że my sie bie od na leźć ina czej,
jak tyl ko przez bez in te re sow ny dar z sie bie sa me go”. Je ste śmy już
wte dy zu peł nie kimś in nym. Je że li po tra fi my do strzec lu dzi, któ rzy
ży jąc obok, po trze bu ją nas, sa mi tak na praw dę sta je my się kimś in -
nym. Je że li to do strze ga nie in nych do ko nu je się w imię Chry stu sa, to
„sta je my się no wym stwo rze niem”. Nie mo że my żyć, nie wi dząc in -
nych, któ rzy na dro dze na sze go ży cia zo sta li nam da ni przez Bo ga,
aby śmy, choć ka wa łek dro gi na sze go ży cia prze szli ra zem. A przez to
przej ście ra zem Bóg bez wąt pie nia chce nam coś no we go po wie dzieć,
chce aby śmy znów otwo rzy li się na in nych.
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KON WER SA TO RIUM XXXVII (20.02.2010) 

Czy wia ra w Bo ga ma wpływ na mo je co dzien ne ży cie?

P r o  w a  d z ą  c y : ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii im. bł. Ed -
mun da Bo ja now skie go), Ja kub Pa pier ski (pre zes Za rzą du Al lianz
Bank Pol ska), Mo ni ka Na gór ko (pre zes Sto wa rzy sze nia Ro dzi ców
po po ro nie niu), Le szek Marks (na uczy ciel aka de mic ki, pro fe sor
UW i PIG).

Ks. Adam Zel ga 
Za pro si li śmy do da wa nia świa dec twa trzy oso by zu peł nie ró -

żnych po wo łań czy pro fe sji. Bar dzo ser decz nie wi tam Pa na Ja ku ba
Pa pier skie go, pre ze sa za rzą du Al lianz Bank Pol ska. Bar dzo ser -
decz nie wi tam Pa na pro fe so ra Lesz ka Mark sa, mo je go pa ra fia ni na,
na uczy cie la aka de mic kie go. Żar to bli wie po wiem, że mo ja pa ra fia
jest nie zwy kła, miesz ka tu taj wie lu wspa nia łych lu dzi. W ze szłym
ro ku stwier dzi łem z za sko cze niem, że miesz ka tu rów nież Pan
Marks. To w Eu ro pie brzmi in te re su ją co. Bar dzo ser decz nie wi tam
Pa nią Mo ni kę Na gór kę, któ ra jest pre ze sem Sto wa rzy sze nia Ro dzi -
ców po po ro nie niu i jest po pro stu ma mą. Ma my więc tu taj ban -
kow ca, na uczy cie la aka de mic kie go i ma my ma mę. 

Ja kub Pa pier ski 
Za pro sze nie ban kow ca do pa ne lu, by da wać świa dec two o tym,

jak wia ra wpły wa na czy jeś ży cie, jest dość od wa żnym wy zwa niem
i po my słem, bo nie ukry wam, że za wód ban kow ca, gdy by ist niał
w cza sach bi blij nych, był by pew nie wy mie nia ny mię dzy cel ni ka mi
i fa ry ze usza mi. Nie jest ła two spro stać za da niu, przed któ rym zo -
sta łem po sta wio ny, ale po sta ram się w kil ku sło wach po wie dzieć,
że da się być ban kow cem, wy ko rzy stu jąc za sa dy, któ re pły ną z sze -
ro ko ro zu mia nej wia ry i te go wszyst kie go, co ro zu mie my czy czu -
je my pod po ję ciem wia ry.

Wy ko nu ję za wód, któ ry po tro sze zwią za ny jest z dzia łal no ścią
ban kow ca, a po tro sze mo ja pra ca na co dzień jest zwią za na bar dziej
z sze ro ko ro zu mia nym za rzą dza niem ze spo łem lu dzi, or ga ni zo wa -
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niem pra cy, pro wa dze niem fir my ja ko ta kiej. Ja ko pre zes czy wi ce -
pre zes ban ku za wsze przed ta ki mi dy le ma ta mi się sta je. Nie da się
na pew nych po zio mach or ga ni za cji, szcze gól nie gdy jest się jej sze -
fem, unik nąć dy le ma tów, któ re nie ma ją jed no znacz nych od po wie -
dzi. Pra ca na pew nym po zio mie w in sty tu cji czy or ga ni za cji po le ga
na tym, że sta je my przed py ta nia mi, na któ re al bo do brej od po wie -
dzi nie ma, al bo od po wie dzi są nie oczy wi ste, nie ba nal ne, nie pro -
ste, na to miast wy ma ga ją czę sto ze ro -je dyn ko wych de cy zji.

Pra cu jąc w ban ku, bar dzo czę sto mam kon takt z bar dzo du ży -
mi pie niędz mi, ta ki mi, któ ry mi na co dzień zwy kła oso ba nie ob -
ra ca, nie de cy du je o nich. Mam rów nież kon takt z wnio ska mi
osób, któ re skła da ją proś by, że by je wes przeć fi nan so wo lub po -
móc w sy tu acji, w któ rej się zna leź li ze wzglę du na utra tę pra cy al -
bo cho ro bę, któ ra do tknę ła ich naj bli ższych. Nie kie dy bar dzo cię -
żko jest zde cy do wać, co na le ży w ta kiej sy tu acji zro bić. Jak by nie
pa trzeć, bank nie zo stał po wo ła ny przez swo ich wła ści cie li do te -
go, aby być or ga ni za cją wspie ra ją cą spo łecz ną dzia łal ność, tyl ko
po to, że by za ra biać pie nią dze. Ma na to miast nie wąt pli wie mo żli -
wo ści, że by część swo ich za so bów wy ko rzy stać wła śnie w ta kich
ce lach. Jak to zro bić, że by ko muś po móc, aby był to wła ści wy spo -

Fot. 47. Pa ne li ści: ks. Adam Zel ga, Ja kub Pa pier ski, Mo ni ka Na gór ko, 
Le szek Marks
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sób po mo cy, że by ko goś nie ura zić, by był to spo sób trans pa rent -
ny i uczci wy, i aby z tej po mo cy, któ ra w ja kiś spo sób jest ogra ni -
czo na, mo gła sko rzy stać re la tyw nie du ża część osób, któ re rze czy -
wi ście ta kiej po mo cy po trze bu ją. Jak stwo rzyć struk tu rę tej po mo -
cy. Mo ją ro lą jest bar dzo czę sto kie ro wa nie po je dyn czych wnio -
sków o po moc dla mam, ro dzin, nie kie dy do mów dziec ka, do po -
wo ła nej spe cjal nie fun da cji czy po wo ła nych spe cjal nie od dziel -
nych or ga ni za cji, któ re my z ko lei wspie ra my, aby one, a nie my
bez po śred nio, za ję ły się alo ka cją tych środ ków do miejsc, w któ -

rych na praw dę ich po trze ba. Cza sa mi
cię żko jest czy tać spo koj nie list na pi sa ny
bar dzo od ser ca przez oso bę, któ ra po -
trze bu je po mo cy. Gdy wi dzi my z jed nej
stro ny za sob ność ban ku, a z dru giej rze -
czy wi ste po trze by in dy wi du al nych osób,
któ re zwra ca ją się z o po moc, bar dzo
trud no pod jąć de cy zję. Wy ma ga ją one
głę bo kiej re flek sji i za sta no wie nia się,
czy i jak wyjść z ta kich sy tu acji. Bar dzo
czę sto ucie kam się wte dy do Bo ga, za da -
jąc Mu py ta nie, co na le ży zro bić, co jest
do bre. Nie są to ła twe mo men ty.
Po ludz ku rzecz bio rąc, nie ma do brej
od po wie dzi, jak z te go wyjść.

W mo im ży ciu za wo do wym sta ram
się od naj dy wać to, co naj wa żniej sze
w wie rze i w mo im kon tak cie z Bo giem.
Zda rza się to po przez spój ne dzia ła nie.

To jest chy ba coś, co jest naj wa żniej sze w ży ciu co dzien nym, w pra -
cy oso by, któ ra pra cu je w ban ku czy jest me na dże rem. Spój ne dzia -
ła nie jest chy ba czymś, co po wo du je, że wszyst kie oso by, któ re wo -
kół nas pra cu ją, od bie ra ją na sze dzia ła nie ja ko do bre, ja ko pro wa -
dzo ne w do brą stro nę, ta kie, któ re da je mo ty wa cję. Bo tak na praw -
dę mo ją pra cą nie jest za ra bia nie pie nię dzy, tyl ko umo ty wo wa nie
du żej gru py lu dzi, stu, dwu stu, sied miu set, nie kie dy kil ku ty się cy
do te go, aby coś wspól nie do bre go zro bi li w ra mach tej in sty tu cji,
w któ rej pra cu ją, aby do brze świad czy li pra cę i aby ta pra ca by ła
do brze zor ga ni zo wa na. 

Fot. 48. Jakub Papierski
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Że by coś ta kie go zro bić, trze ba mieć ogrom ne prze ko na nie, że
za rów no cel tej or ga ni za cji, któ rą się wspie ra, jest do bry, a je że li nie
jest do bry, to tak ją trze ba we ry fi ko wać, aby stał się do bry. A z dru -
giej stro ny, aby w tych lu dziach, któ rych za trud ni li śmy, któ rzy
świad czą pra cę, ro sła sa tys fak cja z te go, co ro bią, aby wie dzie li, że
pra ca, któ rą wy ko nu ją, jest po trzeb na, że jest do brze wy ko ny wa -
na. I tak na praw dę to jest coś, co sta wiam przed so bą ja ko jed no
z naj wa żniej szych za dań, aby dać oso bom, z któ ry mi pra cu ję, kom -
fort te go, że to, co ro bią jest po trzeb ne i do brze wy ko ny wa ne. 

Je że li wy ko ny wa na pra ca jest źle ro bio na, trze ba umieć to za ko -
mu ni ko wać. Trze ba sta rać się o mą drość, si łę i umie jęt ność po wie -
dze nia, że pew ne rze czy mu szą być ro bio ne ina czej – po wie dze nia
w spo sób, aby ni ko go nie ura zić. Czę sto sta ję przed ta kim dy le ma -
tem i wte dy za wsze sta ram się być spój ny, zgod ny z wcze śniej szy mi
de cy zja mi, zgod ny z pew nym pla nem stra te gicz nym, któ ry so bie
wcze śniej ry su je my ja ko or ga ni za cja, po to, aby dać lu dziom po czu -
cie sta bil no ści. To jest bar dzo du że wy zwa nie, że by tę sta bil ność
mieć i wia rę, że te kro ki są do bre. Bar dzo czę sto od wo łu ję się
w swo jej mo dli twie do pró by we ry fi ka cji czy to, co ro bię i jak ro bię,
rze czy wi ście przy no si ta kie efek ty, jak po win no. Naj dziw niej sze
w tym wszyst kim jest to, że zaj mu jąc re la tyw nie wy so kie sta no wi -
sko w in sty tu cji, nie mam oso by czy struk tu ry, któ re po wie dzą, że
to, co ro bię, jest do bre, jest wła ści we. Ktoś kie dyś bar dzo mą drze
po wie dział, że sze fo wie, li de rzy, pre ze si są naj bar dziej sa mot ny mi
oso ba mi w in sty tu cji. Je dy ną płasz czy zną we ry fi ka cji mo że być
wia ra i mo dli twa. Na le ży wejść w po gra ni cze ży cia za wo do we go
i za wie rze nia Bo gu, po to, aby we ry fi ko wać swo je wła sne kro ki, nie
wzglę dem te go, czy za ro bi łem wy star cza ją co du żo pie nię dzy dla
mo jej fir my, ale wzglę dem te go, czy da ję lu dziom, któ rzy ze mną
pra cu ją, po czu cie słusz no ści kie run ku, ich war to ści i kom for tu pra -
cy. Ta ka re flek sja jest mi bar dzo po trzeb na. 

O ży ciu za wo do wym mo że na po czą tek ty le. Je że li cho dzi o ży -
cie pry wat ne, to je stem oj cem trzech có rek i mo gę po wie dzieć, że
obec ność tych trzech có rek jest źró dłem re flek sji nad mo im oso bi -
stym prze ży wa niem re li gij no ści. Ma my cór ki w trzech ró żnych eta -
pach. Jed na ma trzy, dru ga sześć, a trze cia osiem lat. Jed na do pie ro
za czy na kre ślić znak krzy ża, a trze cia bę dzie w tym ro ku przy stę po -
wa ła do pierw szej ko mu nii świę tej. To są ta kie mo men ty, w któ -
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rych na sza do ro sła re li gij ność na bie ra zu peł nie in ne go wy mia ru.
Po wra ca my ra zem z mo ją żo ną do cza sów, kie dy my sa mi przy stę -
po wa li śmy do ko mu nii świę tej. Dzi siaj wi dzi my to z zu peł nie in -
nej per spek ty wy. By cie oj cem jest dla mnie źró dłem wie lu py tań
do ty czą cych re li gij no ści. Rów no cze śnie my ślę, że by cie oj cem jest
o wie le mniej szym wy zwa niem niż by cie mat ką. 

Mo ni ka Na gór ko
Roz ma wia my tu taj czy re li gia wpły wa na na sze ży cie co dzien -

ne? Z jed nej stro ny chcia ło by się po wie dzieć, że tak, z dru giej jed -
nak ka żdy z nas bo ry ka się z wła sną sła bo ścią, z wła snym grze -

chem i cię żko tu taj o jed no znacz ną od po -
wiedź.

Chcia ła bym się z Pań stwem po dzie lić hi -
sto rią mo je go ma łżeń stwa, któ rą prze szli śmy
ra zem z mę żem. Kie dy sta li śmy na po cząt ku
tej dro gi 10 lat te mu i ślu bo wa li śmy so bie mi -
łość, wier ność i uczci wość ma łżeń ską, mie li -
śmy wspól ną wi zję, jak bę dzie wy glą da ła na sza
ro dzi na. Wy obra ża li śmy so bie, że ja bę dę pra -
co wać w do mu i bę dę opie ko wać się gro mad ką
dzie ci. Mie li śmy tra dy cyj ny mo del ro dzi ny.

Uro dzi ło się pierw sze dziec ko. Oczy wi -
ście by ła wiel ka ra dość. Po pół to ra ro ku oka -
za ło się, że zno wu je stem w cią ży i spo dzie wa -
my się dru gie go dziec ka. Nie ste ty, na sza ra -
dość trwa ła bar dzo krót ko, za le d wie kil ka ty -
go dni. Po tem oka za ło się, że za czy na się po ro -
nie nie. Tra fi li śmy do szpi ta la, gdzie trak to -

wa no nas bar dzo źle. Ca ła ak cja „Le czyć po ludz ku” na praw dę ma
ogrom ny sens. 

Był to je den z naj gor szych mo men tów w mo im ży ciu, po de pta -
no mo ją god ność ja ko ko bie ty, ja ko mat ki, po de pta no god ność mo -
je go dziec ka, jak by w ogó le go tam nie by ło. Wy cho dząc ze szpi ta la,
mi mo wszyst ko, mi mo tej ca łej tra gicz nej sy tu acji ja koś z uf no ścią
pa trzy li śmy w przy szłość. Kil ka mie się cy po tym wy da rze niu oka -
za ło się, że spo dzie wa my się trze cie go dziec ka. Wie rzy li śmy, że tym
ra zem nic złe go się nam nie sta nie, że to, co by ło złe, ma my już

Fot. 49. Monika Nagórko
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za so bą. By li śmy tak peł ni uf no ści, że gdy pod ko niec pierw sze go
try me stru je cha li śmy na kon tro l ne USG, wzię li śmy ze so bą na sze go
pół to ra rocz ne go sy na, że by mu po ka zać bra ta czy sio strę. Oka za ło
się jed nak, że hi sto ria się po wta rza że na sze mu dziec ku ser ce nie bi -
je i nie po ka że my na sze mu syn ko wi ży we go bra ta lub sio stry. 

Ko lej ny szpi tal, ko lej ne tra gicz ne przej ścia. Da lej do świad cza -
li śmy te go, że le ka rze nie chcie li z na mi roz ma wiać, ucie ka li w mil -
cze nie, że po ło żne, mło de dziew czy ny, mło de ko bie ty trak to wa ły
mnie jak pa cjent kę gor szej ka te go rii, że by ła le kar ka, któ ra od ma -
wia ła czło wie czeń stwa mo je mu dziec ku, mi mo że pięć mi nut wcze -
śniej na USG oglą da li śmy nor mal ne dziec ko, któ re mia ło rę ce i no -
gi. Mó wi ła nam, że na tym eta pie to jesz cze nie dziec ko. 

Wy szli śmy zno wu ze szpi ta la i już wie dzia łam, że ży je my
w świe cie, któ ry nie do pusz cza my śli, że dzie ci umie ra ją. Śmierć
dziec ka w trak cie cią ży jest te ma tem ta bu w na szym spo łe czeń -
stwie. By ło tak, że jak od wie dza ła nas ro dzi na, to nie by ło te ma tu.
Wcze śniej by ło za in te re so wa nie, wszy scy py ta li, ja kie imię da my
dziec ku, wszy scy się z na mi cie szy li i na gle by ło tak, jak by te go
dziec ka nie by ło. Po dob nie by ło w szpi ta lu, kon tak tach z in ny mi
ludź mi, a na wet w śro do wi sku ko ściel nym.

Nie by ło te ma tu dzie ci zmar łych przed po ro dem. Księ ża też nie
wie dzie li, jak roz ma wiać. Dzie wię ciu księ ży na dzie się ciu za czy na -
ło roz ma wiać o abor cji, cho ciaż są to dwie cał ko wi cie in ne spra wy.
Chcie li śmy coś z tym zro bić. Zna la zła się w in ter ne cie gru pa lu dzi,
któ ra mia ła po dob ne do na szych do świad cze nia ze szpi ta la mi. Za -
ło ży li śmy stro nę in ter ne to wą www.po ro nie nie.pl, w ra mach któ rej
chcie li śmy ze brać pod sta wo we, fa cho we in for ma cje od psy cho lo ga,
od praw ni ka, od księ dza, jak so bie ra dzić w sy tu acji nie za wi nio nej
śmier ci dziec ka. Roz wój stro ny prze rósł na sze ocze ki wa nia, bo za -
czę ła ona żyć wła snym ży ciem, za czę li śmy cho dzić do szpi ta li
z pre zen ta cja mi, ja kie są ocze ki wa nia pa cjen tek, jak chcą być trak -
to wa ne w sy tu acji śmier ci dziec ka, w sy tu acji prze gra nych na ro -
dzin. Oka za ło się, że nikt nie uczy per so ne lu me dycz ne go, jak roz -
ma wiać z pa cjent ką, co mó wić, co za pro po no wać, że by ten czas by -
ło jej póź niej ła twiej przejść. 

Po wo li po uzy ska niu oso bo wo ści praw nej do szli śmy do Sto wa rzy -
sze nia. Sku pia ono oso by, któ re prze ży wa jąc ża ło bę po zmar łym nie -
na ro dzo nym dziec ku, ma ją ogrom ną po trze bę świa do me go prze ży cia
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te go cza su,. Dzia ła nia w Sto wa rzy sze niu nie -
zwy kle to uła twia ją. W Sto wa rzy sze niu jest
gru pa lu dzi, któ ra ma po czu cie ro bie nia cze -
goś po ży tecz ne go. Two rzo ne są ulot ki, or ga -
ni zo wa ne kon fe ren cje na uko we i pre zen ta cje
w szpi ta lach. Jest po moc praw na dla osób te -
go po trze bu ją cych. Ma się po czu cie, że to, co
się ro bi, ma rze czy wi ście sens. 

Rów no cze śnie przy cho dzi ta ki mo ment,
kie dy znaj du je się cie kaw sze za ję cia, któ re da -
ją wię cej sa tys fak cji. Wte dy trze ba szu kać
głęb szej mo ty wa cji do te go, że by da wać sa me -
go sie bie i po świę cać swój wol ny czas spo łecz -
nie dla in nych. W Sto wa rzy sze niu są oso by,
któ re mo ty wa cji spo łecz ne go dzia ła nia szu -
ka ją w swo im kon tak cie z Pa nem Bo giem.

Bar dzo bli skie są mi dwa ob ra zy z Ewan ge lii. Je den to jest
przy po wieść o ko bie cie, któ ra chcia ła zro bić cia sto. Zro bi ła za czyn.
Ka żda go spo dy ni, któ ra ro bi ła kie dyś cia sto dro żdżo we, wie, że
naj pierw ro bi się za czyn i od sta wia się go na bok. Naj pierw ma łą
rzecz – za czyn, a po tem do pie ro po wa żną – cia sto. Tak sa mo wi dzę
pra cę w Sto wa rzy sze niu. Ma my bar dzo ma łe rze czy do zro bie nia.
Trze ba na pi sać tekst, wsta wić go na stro nę. Trze ba gdzieś pójść,
wy słać ulot ki, zro bić pro jekt gra ficz ny. To są bar dzo ma łe rze czy,
a co póź niej się z tym da lej bę dzie dzia ło, czy to do ko goś tra fi, czy
ko muś to po mo że, to już jest po za na mi. Do bro, któ re z te go po -
wsta nie, trze ba zo sta wić Pa nu Bo gu. 

Dru gi ob raz, któ ry jest mi bar dzo bli ski, to przy po wieść o zia -
ren ku gor czy cy wrzu co nym do zie mi. To jest ta drob na, ma lut ka
rzecz, któ rą my mo że my zro bić dla in nych, a czy z te go zia ren ka
wy ro śnie wiel kie drze wo, zo sta wia my Ko muś in ne mu. Gdy by ktoś
pięć, sześć lat te mu po wie dział mi, do cze go to wszyst ko zmie rza,
po trak to wa ła bym to ja ko nie zły żart. Po wie dzia ła bym, że nie mam
ta kich mo żli wo ści, mam ma łe dzie ci, je stem na urlo pie wy cho -
waw czym. Nie wy obra ża ła bym so bie, że mo żna zor ga ni zo wać
w ten spo sób ja ką kol wiek dzia łal ność, bę dąc w do mu. A jed nak
dzi siaj po kil ku la tach mo że my po wie dzieć, że wi dzi my wspa nia łe
owo ce tych ma łych, drob niut kich zia re nek.

Fot. 50. Monika Nagórko
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Le szek Marks 
Zacz nę od prze ło mu w mo im ży ciu, któ ry był dla mnie dra ma -

tycz ny. Ale o tym za mo ment.
Uro dzi łem się w zwy kłej ro dzi nie ka to lic kiej, mam bra ta, otrzy -

ma łem wy cho wa nie, ja kie więk szość z nas uzy sku je. Od by łem
w nor mal nym ter mi nie wszyst kie szcze ble edu ka cji ka to lic kiej. Zda -
łem ma tu rę ka to lic ką w od po wied nim cza sie, więc jak za wie ra łem
zwią zek ma łżeń ski, to nie mu sia łem od by wać żad nych do dat ko wych
re ko lek cji i przy go to wa nie do ślu bu mia łem w wer sji skró co nej. Jed -
nak mo ja świa do mość chrze ści jań ska by ła w su mie dość płyt ka. Ja ko
mło dy czło wiek mia łem bar dzo du żo za in te re so wań i wie le ró żnych
pla nów na przy szłość. Za bie ra to wte dy czas i w efek cie mo żna dojść
do wnio sku, że po co zaj mo wać się spra wa mi wia ry, sko ro jest wie le
atrak cyj niej szych rze czy do zro bie nia. To też ży cie so bie bie gło,
skoń czy łem stu dia i za czą łem pra co wać na Uni wer sy te cie War szaw -
skim. Wszyst ko nie źle szło. Uro dził się nam syn. Ja zro bi łem dok to -
rat. Wszyst ko po su wa ło się w do brym kie run ku. 

Nie ste ty, nie wszyst ko w ży ciu jest usła ne ró ża mi. Mia łem trzy -
dzie ści pa rę lat i na gle zmarł mój oj ciec. By łem z nim bar dzo zwią -
za ny. Dla mnie by ła to nie spo dzie wa na, dra ma tycz na spra wa. Po -
szedł na dość ba nal ną ope ra cję, ale po tem się oka za ło, że są ja kieś
kom pli ka cje i raz, dwa się za wi nął. Na gle do tar ło do mnie, że go nie
ma. Czu łem się w tym mo men cie ogrom nie za gu bio ny. By ły to la ta
osiem dzie sią te. Wszyst kie spra wy prze bie ga ły znacz nie wol niej. Za -
ła twie nie po grze bu trwa ło mniej wię cej ty dzień do dzie się ciu dni.
Był to jed nak czas re flek sji. Jak przy cho dzi okres moc niej szych
prze żyć, to czło wiek in ten syw niej my śli o pew nych spra wach. Ma
przed ocza mi ob ra zy z prze szło ści i my śli o tym, cze go nie zro bił.
Wte dy wła śnie po ja wił się u mnie żal, że o pew nych rze czach z oj -
cem nie roz ma wia łem, cho ciaż oka zji by ło wie le. Nie roz ma wia łem,
bo nie mia łem cza su, zaj mu jąc się czymś in nym. W któ rymś mo -
men cie, jesz cze przed po grze bem, przy szła mi myśl, że prze cież nie
wszyst ko stra co ne, że jesz cze się kie dyś spo tka my i bę dzie my mo gli
na te te ma ty po roz ma wiać. To w ja kiś spo sób po sta wi ło mnie na no -
gi. To prze świad cze nie po zwo li ło mi wyjść z doł ka psy chicz ne go
i po my śla łem bar dziej opty mi stycz nie o przy szło ści. I mu szę po wie -
dzieć, że wła śnie to był dla mnie mo ment prze ło mo wy. Od tam tej
po ry sta łem się tro chę in ny. In ny w tym sen sie, że póź niej jak do -
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świad cza łem śmier ci bli skich czy przy ja ciół, za wsze po zo sta wa ła
na dzie ja, że to nie jest jesz cze ko niec, że jesz cze się spo tka my w tym
in nym świe cie i bę dzie my mo gli nad ro bić to, cze go nie zro bi li śmy
w na szym ziem skim ży ciu. Ta ka na dzie ja jest ogrom nie po trzeb na,
że na sze ży cie nie koń czy się tu taj, lecz że póź niej jest je go kon ty nu -
acja. I od tam tej po ry za czą łem ina czej my śleć o ży ciu.

Przej dę te raz do spraw za wo do wych. Je stem geo lo giem, zaj mu -
ję się ba da nia mi zlo do wa ceń i lo dow ców, oczy wi ście nie tyl ko

w na szym kra ju. Zaj mu ję się rów nież zmia na -
mi kli ma tu w prze szło ści. Ja ko pra cow nik na -
uko wy do sko na le wiem, że wy ni ki ba dań na -
uko wych ni gdy nie się ga ją 100% pew no ści,
zwy kle jest to mniej, na wet 70% czy 60%.
Dla te go ele men tar na uczci wość w dzia łal no -
ści na uko wej po le ga na przed sta wia niu nie
tyl ko ar gu men tów za, ale i prze ciw, a więc
obu „stron te go sa me go me da lu”?

Na wią zu jąc do te ma ty ki dzi siej sze go
Kon wer sa to rium, my ślę, że uczci wość, któ -
rą sta ram się prze ja wiać w swo jej dzia łal no -
ści na uko wej, wy ni ka z te go, że sta ram się,
aby pod sta wo we praw dy Bo że ste ro wa ły
mo im ży ciem. Nie jest ła two ich prze strze -
gać i by wa, że z nie któ ry mi je stem cza sem
na ba kier.

Je że li cho dzi o mo ja in ną dzia łal ność, to
do ty czy peł nie nia funk cji ad mi ni stra cyj nych.

Peł ni łem już ró żne go ro dza ju funk cje. By łem mię dzy in ny mi dy -
rek to rem Pań stwo we go In sty tu tu Geo lo gicz ne go, pro dzie ka nem
Wy dzia łu Geo lo gii na Uni wer sy te cie War szaw skim, peł ni łem i na -
dal peł nię sze reg funk cji w ró żnych or ga ni za cjach. Kie dy czło wiek
po raz pierw szy w coś ta kie go wcho dzi, to jesz cze nie wie, cze go się
po dej mu je. Na ogół wi dzi tyl ko tę ze wnętrz na otocz kę. Ktoś mo że
po my śleć: te mu czło wie ko wi się uda ło, ro bi ka rie rę, obej mu je wy -
so kie sta no wi ska czy peł ni ja kieś za szczyt ne funk cje. Jed nak
w grun cie rze czy peł nie nie funk cji, po za tym ze wnętrz nym ob ra -
zem, ma w so bie rów nież „dru gie dno”, na je żo ne wie lo ma trud ny -
mi mo men ta mi.

Fot. 51. Leszek Marks
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Kie dy na po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych by łem pro dzie ka -
nem na Wy dzia le Geo lo gii Uni wer sy te tu War szaw skie go, roz po -
czę ła się wiel ka trans for ma cja na ucza nia aka de mic kie go. Wy dział
Geo lo gii otwo rzył się i przy ję li śmy po nad 1600 kan dy da tów
na pierw szy rok stu diów. By ło to ogrom ne wy zwa nie. Znacz -
na część stu den tów oka za ła się jed nak przy pad -
ko wa, mię dzy in ny mi czę stym mo ty wem roz po -
czy na nia stu diów przez mę żczyzn by ła uciecz ka
od obo wiąz ko wej wów czas słu żby woj sko wej.
Dla te go mu sia łem po dej mo wać wie le de cy zji
o skre śla niu z li sty stu den tów, co za wsze wią za -
ło się z dy le ma tem, aby przez nie do pa trze nie
i zbyt po chop nie ko goś nie skrzyw dzić.

Kie dy peł ni się ja kąś funk cję, to co dzien nie
czło wiek spo ty ka się z ludz ki mi spra wa mi. Jest
wie le ró żnych pro ble mów. Nie któ rzy lu dzie nie
wy wią zu ją się ze swo ich obo wiąz ków, więc trze -
ba do głęb nie oce nić, czy jest to spo wo do wa ne
przez za nie dba nie, przez przy pa dek, a mo że
po pro stu by ły ja kieś obiek tyw ne przy czy ny.
Peł niąc funk cję, sta je się przed ko niecz no ścią
oce ny, któ ra czę sto jest bar dzo trud na, je że li
czło wiek nie ma ja kie goś wspar cia. My ślę, że
mo ja wia ra w Bo ga jest dla mnie ta kim wspar ciem, któ re po zwa la
mi śmie lej po dej mo wać de cy zje. Wy da je mi się, że w ogrom nej
więk szo ści de cy zje, któ re mu sia łem po dej mo wać, by ły pra wi dło we.

I na za koń cze nie chciał bym po wie dzieć, że wśród dzie się ciu
przy ka zań naj bli ższe jest mi przy ka za nie „nie mów fał szy we go
świa dec twa prze ciw bliź nie mu swe mu”. Przy nio słem ta ki ma ły
wier szyk, któ ry so bie za pi sa łem, że by go nie za po mnieć: 

„Milcz o in nych, patrz na sie bie,
bę dzie świę ty czło wiek z Cie bie”.
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Dys ku sja

Jan Zmy ślo ny 
Wszy scy wie my, że prze ży wa my obec nie świa to wy kry zys eko -

no micz ny i że ten kry zys spo wo do wa ły ban ki. Ka żdy mó wi o wie rze
w spo sób bez pro ble mo wy, a dla mnie wia ra bez czy nów mar twa jest.
Nie sło wa, lecz czy ny li czą się dla mnie. W związ ku z tym mam py -
ta nie do Pa na Pre ze sa Al lianz Ban ku. Jak to jest, że kry zys, któ ry
wy wo ła ły słu żby fi nan so we, a pła cą za nie go wszy scy zwy kli lu dzie,
wi dzi Pan w kon tek ście wia ry? Dla cze go ban kow cy, któ rzy spo wo -
do wa li ten kry zys, nie bio rą od po wie dzial no ści na sie bie, tyl ko
prze rzu ca ją je go kosz ty na wszyst kich in nych? Za kry zys pła cą czę -
sto naj bied niej si lu dzie. Oni prze strze ga ją za sad, oni pła cą wszyst -
kie opła ty, spła ca ją kre dy ty, a ci, co wy wo ła li kry zys, mi mo że mo -
że są wie rzą cy, nie są zbyt ob cią że ni kosz ta mi kry zy su. Jak wia ra
w Bo ga spro wa dza się do na sze go co dzien ne go ży cia? Czy to nie jest
tak, że wie rzy my pry wat nie w do mu, a gdy prze kra cza my drzwi
do pra cy, za po mi na my o Bo gu i na sza wia ra gi nie. Po pro stu wy star -
czy ło by prze strze gać dzie się ciu przy ka zań, ale czy wśród nas jest
wie lu ta kich, któ rzy je prze strze ga ją? To jest ta kie pro ste py ta nie.

Wia ra bez czy nów mar twa jest. Ka żdy w swo im za kre sie po wi -
nien sta rać się, aby wła sny mi czy na mi za chę cać lu dzi do wia ry
w Bo ga. Po wiem to na przy kła dzie dys try bu cji „Go ścia Nie dziel ne -
go” na Ur sy no wie. Ten bar dzo do bry ty go dnik jest do do sta nia
przy pa ra fiach i mo że w jed nym kio sku w dziel ni cy. Jest to, mo im
zda niem, obiek tyw na ga ze ta i w spo sób rze tel ny przed sta wia ró żne
spra wy wa żne dla co dzien ne go ży cia. Nie ste ty, jest czę sto dla lu dzi
nie do stęp na. Dla cze go? Czy za wi nił kio skarz, któ ry jej nie za mó -
wił, czy my, że się o nią nie upo mi na my? Po dob nie jest z do bry mi
ksią żka mi. Lu dzie ich nie czy ta ją. Na rze ka my na eu ro pej ski i pol -
ski ka to li cyzm, ale co w tym za kre sie ro bi my? Kry ty ku je my, ale
pro blem jest jak by po za na mi. 

Ja kub Pa pier ski 
Ab so lut nie nie czu ję się am ba sa do rem wszyst kich ban ków

na świe cie, nie bio rę za nie od po wie dzial no ści. Ban ki ja ko przed -
się bior stwa ist nie ją na świe cie mniej wię cej od pię ciu set lat i by ły
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za kła da ne na prze ło mie XIV i XV wie ku we Wło szech. Nie zo sta ły
one za ło żo ne, że by pro wa dzić dzia łal ność mi syj ną, tyl ko po to, że -
by za ra bia ły pie nią dze dla ich wła ści cie li. I tak jest do dzi siaj. To są
przed się bior stwa ko mer cyj ne, za ra bia ją ce pie nią dze. Do pie ro
od nie speł na 100 lat, od pierw szych kry zy sów na po cząt ku XX w.
w Sta nach Zjed no czo nych, a w szcze gól no ści w cią gu ostat nich 35-
40 lat, zo sta ły uru cho mio ne na ca łym świe cie pew ne go ro dza ju re -
gu la cje w ra mach sek to ra fi nan so we go i ban ko we go, po to, aby
dzia łal ność ban ków nie by ła wy łącz nie dzia łal no ścią o cha rak te rze
ko mer cyj nym, ale mu sia ła pod le gać pew nym nor mom za pew nia ją -
cym za ufa nie i uczci wość wzglę dem klien tów, któ rzy po wie rzy li im
swo je oszczęd no ści. Jak wspo mnia łem, pierw sze te go ty pu ru chy
re gu la cyj ne ma ją bar dzo krót ką hi sto rię. Nie ma więc co się dzi wić,
że in sty tu cje z pię ciu set let nią hi sto rią w tym biz ne sie i re la tyw nie
krót kim okre sie re gu la cyj nym nie są ide al ną bra nżą, w któ rej są sa -
me ide ały. Zda rza ją się w tej bra nży nie efek tyw no ści, nie nor mal -
no ści, wpad ki, jak w ka żdej in nej bra nży. Czy na le ży być z te go
dum nym? Ab so lut nie nie i my ślę, że ci ban kow cy i ban kie rzy, któ -
rzy pro wa dzi li ban ki, któ re by ły u za ra nia kry zy su, o któ rym Pan
wspo mi nał, któ ry ob ser wu je my mniej wię cej od dwóch czy trzech
lat, oni po nie śli kon se kwen cje swo jej nad mier nej chci wo ści i złe go
zbi lan so wa nia chę ci za ro bie nia pie nię dzy i uczci wo ści, któ ra mu si
być pod sta wą ka żde go ban ku. Oni po nie śli kon se kwen cje, bo stra -
ci li swo je ban ki i czę sto ogrom ne ma jąt ki. Upa dek ban ków miał
rów nież kon se kwen cje dla zwy kłych klien tów. Na ryn ku ist nie ją
jed nak me cha ni zmy, któ re za bez pie cza ją klien tów, w szcze gól no ści
tych drob nych, in dy wi du al nych, któ rzy po wie rzy li ban kom swo je
oszczęd no ści, przed upad ka mi ban ków. W Pol sce też tak jest, choć
na szczę ście nie upadł u nas ża den bank w cią gu ostat nich lat. Tak
na praw dę nikt z klien tów pol skich ban ków nie po niósł kon se -
kwen cji świa to we go kry zy su w ja kiś szcze gól ny spo sób, tra cąc swo -
je oszczęd no ści. Nikt ich nie stra cił, bo ża den bank nie upadł. Mo -
żna mieć wąt pli wo ści co do te go, czy bra nie kre dy tów w wa lu tach
za gra nicz nych, w eu ro czy fran kach by ło dzia łal no ścią ko rzyst ną
dla klien ta, a do któ rej ban ki na ma wia ły. Ale by ły też prze słan ki,
że by tak ro bić. Za ka żdym ra zem klient miał wy bór. Kre dyt w zło -
tów ce czy kre dyt we fran kach szwaj car skich? Z peł na świa do mo -
ścią te go, że ist nie je ry zy ko kre dy to we.
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Ban ki dzi siaj idą w kie run ku da lej po su nię -
tych dzia łań. Bio rą na sie bie obo wią zek prze -
strze ga nia klien tów przy po dej mo wa niu kon -
kret nych de cy zji fi nan so wych i in for mo wa nia
o tym, że nie któ re in stru men ty są do bre dla
klien tów, a nie któ re są dla nich złe. Jest to
szcze gól nie obec ne przy tych pro duk tach ban -
ko wych, któ re są zwią za ne z in we sto wa niem
pie nię dzy, z ryn ka mi ty pu gieł da, z ryn ka mi
wa lu to wy mi czy ryn ka mi fi nan so wy mi, któ re
są zwią za ne z ogrom ną zmien no ścią ja kie goś
tam pro duk tu, czy in ne go in stru men tu fi nan -
so we go. Klien ci mu szą być prze strze że ni, że je -
że li nie ma ją do świad cze nia, nie ma ją okre ślo -
nej wie dzy w tym za kre sie, ku po wa nie nie któ -

rych in stru men tów na 95% skoń czy się po nie sie niem strat. Je że li
więc chcą ku pić, to nie mo żna im za bro nić, ale po win ni być te go
świa do mi i po win ni oświad czyć ban ko wi, że ow szem „nie znam się,
nie wiem, co to jest, ale mi mo wszyst ko chcę ku pić”. Bank nie mo -
że od mó wić, zgod nie z re gu la cja mi sze ro ko ro zu mia ne go pra wa, za -
ku pu, po dob nie jak ja nie mo gę za bro nić Pa nu za ku pu pa pie ro sów,
mi mo iż wszy scy wie my, że są szko dli we. Na to miast jest tam na klej -
ka „Pa le nie szko dzi”. W ban ku rów nież Pan mu si się z ta ką na klej -
ka za zna jo mić, cza sa mi na wet ją pod pi sać, że wie, iż ten in stru ment
dla nie go się nie na da je, ale mi mo wszyst ko chce go ku pić. 

Dzi siaj więk szość ban ków wy co fa ła się z udzie la nia kre dy tów
w wa lu tach in nych niż zło tów ka i eu ro, mi mo iż te kre dy ty by ły by
wciąż tań sze niż te bra ne w zło tów ce czy w eu ro. Dla cze go? Dla te -
go, że ist nie je ogrom ne ry zy ko przy zmia nie kur sów wa lu to wych,
że za miast 50 000 kre dy tu bę dzie mu siał Pan od dać 80 000 do ban -
ku. Klient mo że wziąć ta ki kre dyt, na to miast mu si być świa do my
ry zy ka. My w Pol sce mie li śmy to szczę ście, że jak już wspo mnia -
łem, kon se kwen cje dla sek to ra fi nan so we go i dla klien tów ban ków
na praw dę by ły sła bo za uwa żal ne.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Chcia ła bym po wie dzieć pa rę słów o prze strze ga niu De ka lo gu.

Roz ma wia jąc z ludź mi ró żne go wie ku i ob ser wu jąc ich ży cie, wi -

Fot. 53. Jakub Papierski
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dzi my wy raź nie, że sto so wa nie się do De ka lo gu da je spo kój, za do -
wo le nie, sa tys fak cję i ja kąś ra dość. Po wiem wię cej, lu dzie sto su ją cy
się do De ka lo gu są po god niej si. Jest to dla mnie świa dec two, że jest
to dro ga wła ści wa.

Na to miast w tych dys ku sjach i na szych ob ser wa cjach, mo żna
za uwa żyć, że lu dzie wy bie ra ją so bie przy ka za nia, któ re sto su ją,
a in ne od rzu ca ją, bo są nie ży cio we i są nie dla nich. Na przy kład,
do ty czy to po wszech ne go współ ży cia mło dych lu dzi przed ślu bem.
In nym przy kła dem jest omi ja nie pła ce nia po dat ków. De ka log jest
sto so wa ny wy biór czo, to mi od po wia da, a to nie. Czy w tej sy tu acji
mo że my mó wić o praw dzi wej wie rze w Pa na Bo ga, któ ry prze ka zał
nam De ka log do sto so wa nia? 

Dru ga spra wa zwią za na z De ka lo giem, to kwe stia wra żli wo ści
su mie nia. Pa mię tam z cza sów jesz cze stu denc kich, jak był tłok
w au to bu sie i nie mo głam ska so wać bi le tu, to wy rzu ca łam go
po wyj ściu. Wy ko rzy sta nie po wtór ne bi le tu uwa ża ła bym za nie -
uczci we i mia ła bym wy rzu ty su mie nia. A prze cież wie le osób tak
ro bi. Po tem zaś na rze ka my, że ko mu ni ka cja miej ska jest sła bej ja -
ko ści. Czy wy ko rzy sty wa nie te le fo nu słu żbo we go do ce lów pry wat -
nych jest uczci we? Ob ser wu ję cza sem oso by, któ re wpa da ją do pra -
cy wy łącz nie po to, aby za ła twić pa rę pry wat nych roz mów. Jest to
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kwe stia wra żli wo ści su mie nia, przy ka żdym przy ka za niu z De ka lo -
gu mu si my to brać pod uwa gę. Tak mi się wy da je. 

Ja kub Pa pier ski 
Prze strze ga nie De ka lo gu jest ele men tem spój no ści, o któ rej

wcze śniej wspo mi na łem, któ ra ma pod sta wo we zna cze nie w pra -
cach w ró żnych or ga ni za cjach z du ży mi
ze spo ła mi lu dzi i któ ra prze kła da się
na ich za cho wa nie. Prze strze ga nie De ka -
lo gu nie jest tyl ko wa żne dla sa me go kom -
for tu we wnętrz ne go nas oso bi ście. Wpły -
wa ono na za cho wa nie tych wszyst kich
osób, któ re na nas pa trzą. Są ta kie sta no -
wi ska, na któ rych na sze za cho wa nie jest
ob ser wo wa ne przez wie lu lu dzi, któ rzy
pa trzą na nas, aby nas na śla do wać i ro zu -
mieć, co jest do bre, a co złe. Sta je my się
przed mio tem pew nej we ry fi ka cji i na śla -
do wa nia lu dzi. Trze ba uwa żać na sło wo,
któ re się mó wi, bo nie kie dy żart w złym
miej scu skut ku je zu peł nie nie po trzeb ny -
mi sy tu acja mi. Dla te go po wie dział bym,
że ta spój ność z De ka lo giem lub z in nym
sys te mem war to ści, bo nie wszy scy mu szą
być chrze ści ja na mi, jest czymś, co w do -

bry spo sób po zwa la nam od dzia ły wać na in nych lu dzi.
Przy cho dzą mi na myśl war to ści me na dżer skie, któ re mo gą po -

zwa lać lu dziom w do bry spo sób się za cho wy wać, iść za do brym
przy wód cą, do brym dy rek to rem, do brym li de rem, do brym kie row -
ni kiem, któ ry swo im przy kła dem po ka zu je im, co ro bić. Jed nym
z ta kich przy kła dów w ban kach czy du żych or ga ni za cjach jest zwy -
kły etos pra cy. Tyl ko cię żką pra cą po ka zu je my lu dziom na sze za -
an ga żo wa nie, na sze po świe ce nie dla ja kie goś wspól ne go przed się -
wzię cia. Oni na po cząt ku sto ją z bo ku, pa trzą i my ślą „po pra cuj so -
bie”, ale po pew nym cza sie do łą cza ją się. Nie mo żna ko goś zmu sić
do in ten syw nej pra cy, ale je że li się go za an ga żu je i prze ko na swo im
wła snym przy kła dem, to jest to o wie le bar dziej war to ścio we, da je
też tej dru giej oso bie po czu cie kom for tu, że to, co ro bi, jest do bre. 

Fot. 55. Jakub Papierski

Odpowiedzi V:Odpowiedzi IV.qxd  2010-10-11  11:36  Strona 164



Uczci wość, w ban ko wo ści fun da men tal na, nie jest tyl ko po -
strze ga na ja ko od po wie dzial ność za klien ta, ale rów nież do brze wy -
ko ny wa nej pra cy. Do ty czy to ka żdej pra cy, czy w ban kach, czy
na sta cji ben zy no wej, czy gdzie kol wiek in dziej. Sie dze nie i nie ro -
bie nie nic, tzw. by cie w pra cy, jest nie uczci we, po dob nie jak nie -
ska so wa nie bi le tu w au to bu sie. Umó wi łem się z mo im pra co daw cą,
że za kon kret ną pen sję mie sięcz nie mam pra co wać i wy ko ny wać
okre ślo ne za da nie i je śli nie wy ko nu ję, bo sie dzę lub ser fu ję po In -
ter ne cie czy je stem na Na szej Kla sie, to jest nie uczci we. To jest tak
sa mo nie uczci we, jak bym był sprze daw cą ja błek, przy jął pie nią dze,
ale nie wy dał to wa ru. Nie uczci we jest, gdy umó wi łem się z kimś, że
mu sprze dam swój czas pra cy, bę dę mu wy ko ny wał pew ne rze czy,
ale mu te go nie ro bię. Wie le jest przy kła dów, któ re mo żna by mno -
żyć, ale prze ło że nie wła śnie na szej spój no ści z De ka lo giem na do -
brą pra cę jest fun da men tal ne, jest bar dzo istot ne.

Ta de usz Wój cik
Je stem w tej chwi li w trak cie czy ta nia ksią żki, któ ra kon cen tru -

je się na spra wach glo ba li za cji. Roz po czę ła się ona od spraw go spo -
dar czych, od od kryć geo gra ficz nych, po tem ra dio, te le wi zja, dzi siaj
In ter net, te le fo ny ko mór ko we. Rów no cze śnie po upad ku ba rier du -
żych sys te mów po li tycz nych swo bod ny prze pływ ka pi ta łu, lu dzi,
dóbr. W za sa dzie pro ces po zy tyw ny. Co się jed nak oka zu je? Sta ty -
sty ka mó wi, że na tym ko rzy sta ją głów nie bo ga ci i pro ces ten ge ne -
ru je nie rów no ści. No wa for ma ko lo ni za cji gro zi glo bal ną de sta bi li -
za cją. Ro śnie prze paść mię dzy bo ga ty mi i bied ny mi. Mi liard lu dzi
ży je przy do cho dach do la ra na dzień, a rów no cze śnie w Sta nach
Zjed no czo nych licz ba mi liar de rów wzro sła ze 140 w 1985 ro ku
do 1120 i ich ma ją tek jest więk szy niż ca ły rocz ny do chód na ro do -
wy Nie miec. 50% za so bów fi nan so wych jest w rę kach 2% lu dzi.
Rów no cze śnie w kra jach ro śnie roz dźwięk mię dzy ludź mi bo ga ty mi
i bied ny mi. 

W Sta nach Zjed no czo nych w la tach 1973-94 wzrost pro duk tu
glo bal ne go wy no sił 33%, a prze cięt na pła ca ro bot ni ków i urzęd ni -
ków na nie kie row ni czych sta no wi skach nie co spa dła, na to miast za -
rob ki eli ty w ro ku 1973 by ły więk sze niż ro bot ni ka czy nie wy kwa -
li fi ko wa ne go ad mi ni stra to ra 25 ra zy, a obec nie 500 ra zy. No i ostat -
ni kry zys fi nan so wy, o któ rym by ła tu taj mo wa, i dzia łal ność ban -
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ków na tym tle. Miesz kam w cen trum War sza wy i na uli cy Pu ław -
skiej mię dzy uli ca mi Na rbut ta a Ra ko wiec ką po wsta ło w ostat nim
okre sie osiem ban ków. To jest dla mnie szo ku ją ce, co się za tym
kry je, bo to nie jest wy raz te go, że się wzbo ga ca my ja ko ca ły kraj.
Te 1100 mi liar de rów mo że bez kar nie dzia łać, mo że się uma wiać,
mo że two rzyć za sa dy. Jak wy glą da od po wie dzial ność, czy ist nie je
jesz cze duch chrze ści jań ski w sfe rach, któ re de cy du ją o tej sy tu acji,
tym glo bal nym re zul ta cie pro ce su glo ba li za cji?

Ewa Szlu bow ska 
Chcia łam od nieść się do te go, co mó wi ła Pa ni Rek tor, a mia no -

wi cie o na szej wy biór czej uczci wo ści. Mu szę po wie dzieć, że kie dyś
w cza sach mło do ści, jak jeź dzi łam au to bu sa mi czy tram wa ja mi, to
nie zda rzy ło mi się ni gdy znisz czyć bi le tu, tyl ko za wsze z du mą
prze śli zgi wa łam się, że by za bi let nie pła cić czy go nie ska so wać,
czy li że by po je chać na ga pę. Jak tyl ko mo głam, to pró bo wa łam uni -
kać pła ce nia w ta kich sy tu acjach, kie dy mo żna by ło te go unik nąć,
na za sa dzie tro chę spor tu. Ni gdy nie przy szło mi do gło wy, że to się
mo że kłó cić z De ka lo giem. I na gle przy szły PIT -y, przy szły ze zna -
nia po dat ko we i czło wiek w spo sób na tu ral ny kom bi no wał, co tu
zro bić, że by te mu skar bo wi pań stwa coś uszczk nąć. Dla cze go? Dla -
te go, że w mo im po ko le niu ist nia ło przy zwy cza je nie do oszu ki wa -
nia. Mą drzy lu dzie tłu ma czą to, że zo sta ło to nam jesz cze z cza sów
car skich, z cza sów kie dy Pol ska by ła w nie wo li, kie dy trze ba by ło
oszu ki wać za bor cę. Póź niej przez okres dwu dzie sto le cia mię dzy -
wo jen ne go ja koś nie po tra fi li śmy te go zmie nić. Po tem przy szła
oku pa cja, wo bec te go za czę to oszu ki wać oku pan ta, póź niej przy -
szedł ko mu nizm, wo bec te go oszu ki wa no ko mu nę itd. My śmy
w ja kimś sen sie wy bra li so bie z De ka lo gu te rze czy, któ re są w spo -
sób na tu ral ny przez nas prze strze ga ne. Je śli na to miast cho dzi
o drob ne oszu stwa, to do gło wy nam nie przyj dzie, że to jest nie -
uczci wość i trze ba się z te go spo wia dać. 

Mam sio strę, któ ra od lat miesz ka za gra ni cą i kie dyś w roz mo -
wie ze mną po wie dzia ła: „Słu chaj, mam za da ną po ku tę na spo wie -
dzi, bo się przy zna łam do oszu stwa po dat ko we go”. Coś tam ku pi ła
do swo je go ga bi ne tu, co pod le ga ło od li cze niu od po dat ku, a ona
wła ści wie ku pi ła to dla sie bie i w związ ku z tym po win na za pła cić
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po da tek, a te go nie zro bi ła. Dla mnie to był szok, na praw dę szok.
Mu szę Pań stwu po wie dzieć, że w od ru chu ja kiejś jed no ści z mo ją
sio strą, któ ra ży je w Szwaj ca rii, kra ju w więk szo ści pro te stanc kim,
bę dąc u nas u spo wie dzi przy zna łam się do ja kie goś prze krę tu po -
dat ko we go, co nie wy wo ła ło u spo wied ni ka żad nej re ak cji. Wo bec
te go za czę łam się do po mi nać o tę re ak cję, że to prze cież jest grzech,
na co ksiądz mi po wie dział, że drob ne oszu stwo po dat ko we nie jest
żad nym grze chem, nie wy ma ga spo wie dzi. Ksiądz za czął mi tłu ma -
czyć, że to wszyst ko za le ży od wy so ko ści kwo ty te go prze krę tu. Po -
ka zu je to, jak w świa do mo ści ca łe go spo łe czeń stwa gra ni ce mię dzy
uczci wo ścią a nie uczci wo ścią są płyn ne. Nie mniej na uka, któ rą wy -
nio słam z pro te stanc kiej Szwaj ca rii, otwo rzy ła mi oczy i mu szę się
przy znać, że od tam te go cza su mam du że opo ry przed oszu ki wa -
niem fi sku sa. 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
My ślę, że je że li ko goś stać na ma łe nie uczci wo ści, to nie ste ty mo -

że go stać rów nież na du że. Gdy bym mia ła wy bie rać pod tym ką tem
pra cow ni ków czy współ pra cow ni ków, to wo la ła bym te go, któ ry ma
wra żliw sze su mie nie i któ ry nie ro bi na wet ma łych prze krę tów. 

Po dam Pań stwu przy kład z mo jej licz nej ro dzi ny. W ja kimś
mo men cie otrzy ma li śmy spa dek z An glii. Był po dział te go spad ku,
przez ży ją cą jesz cze ofia ro daw czy nię, wy łącz nie na trzy oso by
wśród ośmiu, któ re by ły w tej sa mej re la cji po kre wień stwa. Wśród
tych trzech wy bra nych osób był rów nież mój mąż. Za pro po no wał
spo tka nie ob da ro wa nych i roz wa że nie mo żli wo ści po dzia łu spad ku
na wszyst kie osiem osób. Ofia ro daw czy ni wy ra zi ła zgo dę, uzna jąc
ra cję, że unik nie się w ten spo sób nie sna sek w ro dzi nie. W efek cie
ta de cy zja bar dzo ją skon so li do wa ła. 

To był pierw sza część tej hi sto rii. Póź niej przy szło do pła ce nia
po dat ku od spad ku i z ca łe go te go gro na tyl ko kil ka osób go za pła -
ci ło. Po zo sta łe oso by, po nie waż mo żna by ło te go spad ku nie ujaw -
niać, nie za pła ci ły po dat ku. My śmy by li tym za szo ko wa ni, po nie -
waż spo śród osób, któ re uwa ża li śmy za krysz ta ło wo uczci we, tyl ko
kil ka za pła ci ło po da tek. 

Przy ka żdym z przy ka zań De ka lo gu mo że my mno żyć przy kła -
dy o wy bior czym ich sto so wa niu i ró żnej wra żli wo ści su mie nia.
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Na przy kład „Nie mów fał szy we go świa dec twa prze ciw bliź nie mu
swe mu”. Znacz nie ła twiej jest nam mó wić źle niż do brze.

Ur szu la Kos sow ska -Ce zak 
Chcia łam na wią zać do spra wy wra żli wo ści su mie nia, z tym że

na po czą tek od nio sę się do przy pad ku, o któ rym mó wi ła mo ja po -
przed nicz ka, kie dy wra żli wość su mie nia pe ni ten ta by ła więk sza
niż spo wied ni ka. Mo że to bę dzie tro chę nie na te mat, ale mu szę
o tym opo wie dzieć. Mie li śmy w za kła dzie ko le żan kę, bar dzo drob -
ną, bar dzo chu dą, sła be go zdro wia i ogrom nie pa lą cą. Kła dli śmy
jej do gło wy, że by nie pa li ła. Ar gu men to wa li śmy to w ten spo sób,
że prze cież ona grze szy, szko dząc so bie na zdro wiu. Ona prze ję ła
się tym, wy zna ła to na spo wie dzi, po czy oznaj mi ła nam z sze ro kim
uśmie chem na ustach, że ksiądz się zdzi wił i po wie dział: „Ależ pal
so bie, mo je dziec ko”. Nie ste ty, póź niej z ko niecz no ści prze sta ła
pa lić, te raz jest po dru gim za wa le. 

Na to miast na wią zu jąc ści śle do te ma tu na sze go kon wer sa to -
rium „Czy wia ra w Bo ga ma wpływ na mo je co dzien ne ży cie?”,
uwa żam, że ten wpływ wy ra ża się na dwie stro ny. O tej pierw szej
stro nie mó wi li śmy do tej po ry du żo, cho ciaż nikt te go tak wprost
nie na zwał. Mia no wi cie sza cu nek dla De ka lo gu po wstrzy mu je nas
od ro bie nia ró żnych rze czy, na któ re mo że mie li by śmy ocho tę, by -
ły by dla nas wy god ne, przy dat ne, ale jed nak się przed tym po -
wstrzy mu je my, wie dząc, że by ło by to wbrew na ka zom Bo skim.
Jest jesz cze dru ga stro na, po zy tyw na, że ja ko lu dzie wie rzą cy ro bi -
my cza sa mi coś, na co tak na praw dę nie ma my ocho ty, ale wła śnie
ro bi my to dla te go, że tak nam na ka zu je su mie nie, np. ma jąc ró żne
cie ka we rze czy do zro bie nia, ro bi my rzecz du żo mniej cie ka wą, po -
świę ca jąc swój czas ja kiejś oso bie po trze bu ją cej al bo wy ko nu jąc dla
ko goś ja kąś pra cę. Uwa żam, że jest to re ali za cja za sad na szej wia ry
wca le nie mniej wa żna niż ta pierw sza, któ ra po wstrzy mu je nas
od nie wła ści wych czy nów. 

Elżbie ta Pier ścio nek
Je ste śmy ochrzcze ni, wy cho wa ni po ka to lic ku, jed nak ma my

dwie na tu ry – cie le sną i du cho wą i za wsze wy da je nam się, że zdą -
ży my wszyst ko na pra wić, wy spo wia dać się, ża ło wać. Cza sem przy -
cho dzi ta ki mo ment, że się do wia du je my, że te go cza su mo że nam
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za brak nąć i wte dy mo że to być zwrot ny punkt w na szym ży ciu, za -
czy na my żyć le piej i uczci wiej. 

20 lat te mu by łam z mę żem przez rok w Etio pii. By ło to ma łe
śro do wi sko pol skie. Mąż wy kła dał na uni wer sy te cie, a po nie waż
by ła tam pla ców ka dy plo ma tycz na, to am ba sa dor chciał przy jąć
mnie do pra cy, po nie waż wcze śniej, od dłu ższe go cza su pra co wa -
łam w han dlu za gra nicz nym. Tłu ma czy łam mu, że nie znam ję zy -
ka, że pra co wa łam w księ go wo ści i w fi nan sach, jed nak am ba sa do -
ro wi to wy star czy ło, że by mo ją kan dy da tu rę prze for so wać. By łam
za to bar dzo źle wi dzia na wśród in nych pań Po lek. Pod uczy łam się
ję zy ka i za ro bi łam tro chę pie nię dzy. Do dziś nie wiem, czy by ło to
na gan ne, czy nie.

In na rzecz z te go okre su. Mie li śmy go spo się, Etiop kę, Am har -
kę, któ ra by ła bar dzo ry go ry stycz nie wie rzą cą, or to dok syj ną chrze -
ści jan ką. Wie my, że pa nu je tam głód, nie do ży wie nie, ale ona pra -
cu jąc u nas, mo gła jeść nor mal nie, mo gła ko rzy stać z na szych za so -
bów. Nie mniej przez 300 dni w ro ku prze strze ga ła ści słe go po stu,
przez 50 dni w ro ku mo gła zjeść jaj ko i przez 5 dni w ro ku mię so.
Zaw sze by łam szczu pła, nie ob ja da li śmy się, nie or ga ni zo wa li śmy
wy staw nych przy jęć, trzy ma li śmy z mę żem die tę, ale te raz gdy bym
tam by ła, to przez ten rok bym pew nie po ści ła tak jak ona. By ło by
to bar dziej wła ści we niż na ma wia nie jej do je dze nia in nych rze czy,
niż po zwa la ła jej wia ra. 

Cza sem w da nym mo men cie nie wi dzi my, że coś jest nie wła ści -
we, a na wet mo że być grze chem, do pie ro cza sem po la tach otwie ra -
ją się nam od po wied nie klap ki i rzecz oce nia my ina czej, a na wet
wsty dzi my się za nią. 

Prze czy tam dwa mo je wier sze: 

Pa nu Bo gu świecz kę i dia błu oga rek
Spie szę się, bo ty się spie szysz 
Pę dzi my na oślep, by grze szyć
By dia beł mógł się cie szyć
Nie mam cza su rzu cam
Od rzu casz, cza su nie mam 
Ale by w bie gu przy klęk nąć przed To bą Je zu
Łzy wy lać, znaj dzie my czas, mnie mam
Do wiecz nej lamp ki sam dia beł
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Cza sem do le wa oli wy. 

E -ma il do Pa na Bo ga 
Wia ra w Two ją mi łość jak tra twa na rze ce
Przez ka żdy mój wiersz prze pły wa 
W za ko la się cza sem za pę dzi
Za plą cze w ja ło wych trzci nach
Cu dem nie gu bi wio sła
Chwy ta rów no wa gę
Zno wu bez piecz nie nie sie
My śli mo je oży wia
Ła god nie do Bo ga przy bli ża
Tym cza sem Pa nie prze sy łam Ci e -ma il
Pan ta rei@krop ka.pl

An drzej Sko czek
Spo wiedź jest to mo ja roz mo wa z Bo giem, na to miast ksiądz jest

tyl ko po śred ni kiem, jest tyl ko czło wie kiem, któ ry oce nia mo je po -
stę po wa nie, ale głów ną in sty tu cje oce nia ją cą jest mo je su mie -
nie. I ono jest de cy du ją ce w re la cjach od no śnie do spo wie dzi. Pan
Je zus w jed nej z Ewan ge lii po wie dział, uzdra wia jąc ślep ca, bar dzo
zna mien ne dla ka żde go z nas zda nie: „Niech ci się sta nie we dług
two jej wia ry”. Dla mnie jest to bar dzo wa żna wy po wiedź Chry stu -
sa, po nie waż wy da je mi się, że jak już zej dzie my z te go świa ta, to ta -
kie wła śnie zda nie usły szy my na są dzie osta tecz nym „Niech ci się
sta nie we dług two jej wia ry”. My tu taj na Zie mi je ste śmy ko wa la mi
te go, co od bie rze my póź niej po śmier ci i na ten sąd osta tecz ny za -
ra bia my przez ca łe na sze ży cie. Więk szość z nas, skła da jąc so bie ży -
cze nia imie ni no we czy uro dzi no we, przede wszyst kim ży czy zdro -
wia, szczę ścia, bo gac twa, po myśl no ści, a bar dzo rzad ko ży czy my
in nym, aby je go wia ra ule gła po pra wie, umoc ni ła się, roz wi nę ła,
a prze cież naj więk szą war to ścią w na szym ży ciu jest wła śnie wia ra. 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Chcia łam jesz cze przy po mnieć, że roz sy ła jąc ostat nie tek sty

Kon wer sa to riów, za ape lo wa łam, na ży cze nie czy ta ją cych, któ rzy
roz sia ni są po ró żnych za kąt kach świa ta, aby i oni mo gli włą czyć
się do dys ku sji (pro po zy cja ta do ty czy rów nież pol skich czy tel ni -
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ków). Po wstał po mysł, aby przy sy ła ne świa dec twa by ły za miesz -
cza ne na koń cu tek stów po szcze gól nych Kon wer sa to riów. Ape lu ję
rów nież ser decz nie do tych, któ rzy roz sy ła ją da lej tek sty Kon wer -
sa to riów, aby też wy sy ła li proś bę o przy sy ła nie świa dectw.

Z na gra nia spi sał Łu kasz Bu jak

dc. Dys ku sji (otrzy ma ny dro gą ko re spon den cyj ną)

Ja cek My ciel ski (To ska nia, Wło chy)
W Rzy mie, w Ate neo Pon ti fi cio Re gi na Apo sto lo rum

(maj 2009) by li śmy na wy sta wie i kon fe ren cji do ty czą cej Ca łu nu
Tu ryń skie go. Pa sjo nu ją cy te mat, dłu go mo żna go re la cjo no wać.
Po wiem tyl ko, że ko muś tro chę zo rien to wa ne mu w te ma cie bar dzo
trud no jest nie uwie rzyć w au ten tycz ność tej re li kwii. Po twier dza
ona w szcze gó łach ewan ge licz ny opis Mę ki. Na ukow cy do dziś nie
są w sta nie od two rzyć tech ni ki po wsta nia ob ra zu. Na kon fe ren cji
po zna li śmy m.in. pro fe so ra Pe tru sa So ons (Ho len der miesz ka ją cy
obec nie w Pa na mie), któ ry dzię ki ulep szo nej przez sie bie fo to gra fii
trój wy mia ro wej zi den ty fi ko wał na Ca łu nie od bi cie ta blicz ki (gli -
nia nej?) z ara mej ski mi li te ra mi, któ re spe cja li ści od czy ta li... Nie -
ste ty, jed nak wię cej lu dzi prze czy ta po pu lar ne ga ze ty, niż po je dzie
na kon fe ren cję. A ma ło któ re me dia prze ka żą nam rze tel ną wie dzę.

W Lon don Ti mes prze czy ta łem kie dyś su chą wia do mość (bez ko -
men ta rza), że Ca łun Tu ryń ski po cho dzi z 13. wie ku. A prze cież na -
ukow cy wy ja śni li już wie le lat te mu, dla cze go na stą pi ło od mło dze -
nie wie ku Ca łu nu! 

W cza so pi śmie Wprost (1 li sto pa da 2009) zo ba czy łem ar ty kuł pt.
Ca łun z pie kar ni ka. Nie chcąc za kła dać złej wo li, po wiem tyl ko, że
au tor po da ją cy w wąt pli wość wia ry god ność Re li kwii lub wręcz ją
ośmie sza ją cy nie zna lub mar gi na li zu je na uko wo spraw dzo ne fak ty.

Nikt jed nak nie po wi nien i nie bę dzie opie rać swo jej wia ry wy -
łącz nie na fak cie au ten ty zmu lub fał szu Ca łu nu. 

W na szej ro dzi nie sta ra my się, aby wia ra w Bo ga sta wa ła się
nie ro ze rwal nie zwią za na z ży ciem i by ła prio ry te tem dla do ko ny -
wa nych wy bo rów i za cho wań dnia po wsze dnie go. Prak tycz nym
wy kład ni kiem jest De ka log. Cza sem się za sta na wiam: na ja kim
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roz dro żu zna la zło by się mo je „ja” bez re spek to wa nia na uki De ka -
lo gu? Jak wy glą da eg zy sten cja czło wie ka (lub ca łych spo łe -
czeństw), je że li świa do mie od rzu ca się Bo ga? Ja kie szan se sta bil no -
ści ma ma łżeń stwo/ro dzi na, je śli nie opie ra się na prak ty ce Wia ry? 

Mi chał Mie rze jew ski (na uczy ciel aka de mic ki, pro fe sor, Wro cław)
Po ma tu rze mo ja mat ka da ła mi ró ża niec, któ re go jed ną dzie -

siąt kę od ma wia łem co dzien nie. Nie za le żnie od ró żnych oko licz no -
ści: spo tkań, za baw, mu sia łem przed pół no cą zdą żyć od mó wić wła -
ści wą dzie siąt kę. To mnie uchro ni ło przed ró żny mi emo cjo nal ny -
mi sy tu acja mi i pro sto wa ło do pio nu. Ró ża niec stop nio wo poj mo -
wa łem co raz to głę biej, a szcze gól nie po sta wę po sta ci, któ re się po -
ja wia ją w po szcze gól nych ta jem ni cach. To stwa rza ło pe wien dy -
stans do nie któ rych lu dzi i po czu cie bli sko ści z in ny mi. A jed no -
cze śnie da wa ło po czu cie ła du i spo ko ju w nie we so łych cza sach
PRL. 

Świat wi dzę ja ko bar dzo in te re su ją cy, a dzia ła nie Opatrz no ści
Bo żej nie pod le ga dys ku sji. Si ła mo dli twy zaś jest nie kie dy nie sły -
cha na. 
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Czym jest dla mnie i jaka powinna być praca
zawodowa, społeczna, domowa itp.?
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Cy ta ty

Jan Pa weł II. En cy kli ka „O pra cy ludz kiej” (La bo rem Exer cens,
frag men ty)

Z pra cy swo jej ma czło wiek po ży wać chleb co dzien ny i po przez
pra cę ma się przy czy niać do cią głe go roz wo ju na uki i tech ni ki,
a zwłasz cza do nie ustan ne go pod no sze nia po zio mu kul tu ral ne go i mo -
ral ne go spo łe czeń stwa, w któ rym ży je ja ko czło nek bra ter skiej wspól -
no ty (…) 

Pierw szą pod sta wą war to ści pra cy jest sam czło wiek – jej pod miot.
Wią że się z tym od ra zu bar dzo wa żny wnio sek na tu ry etycz nej: o ile
praw dą jest, że czło wiek jest prze zna czo ny i po wo ła ny do pra cy, to jed -
nak na de wszyst ko pra ca jest „dla czło wie ka”, a nie czło wiek „dla pra -
cy”. (…) 

Pra ca jest do brem czło wie ka – do brem je go czło wie czeń stwa
– przez pra cę bo wiem czło wiek nie tyl ko prze kształ ca przy ro dę, do sto -
so wu jąc ją do swo ich po trzeb, ale ta kże urze czy wist nia sie bie ja ko czło -
wiek, a ta kże po nie kąd bar dziej „sta je się czło wie kiem”. 

Bez te go nie mo żna zro zu mieć zna cze nia cno ty pra co wi to ści, nie
mo żna w szcze gól no ści zro zu mieć, dla cze go pra co wi tość mia ła by być
cno tą – cno tą bo wiem (czy li spraw no ścią mo ral ną) na zy wa my to, przez
co czło wiek sta je się do bry ja ko czło wiek. Fakt ten nie zmie nia w ni -
czym słusz nej oba wy o to, aże by w pra cy, po przez któ rą ma te ria do zna -
je uszla chet nie nia, czło wiek sam nie do zna wał po mniej sze nia swej
god no ści. Wia do mo prze cież, że pra cy mo żna ta kże na ró żny spo sób
uży wać prze ciw ko czło wie ko wi, że mo żna go ka rać obo zo wym sys te -
mem pra cy, że mo żna z pra cy czy nić śro dek uci sku czło wie ka, że mo -
żna wresz cie na ró żne spo so by wy zy ski wać pra cę ludz ką, czy li czło wie -
ka pra cy. To wszyst ko prze ma wia na rzecz mo ral nej po win no ści łą cze -
nia pra co wi to ści ja ko cno ty ze spo łecz nym ła dem pra cy, któ ry po zwo li
czło wie ko wi w pra cy bar dziej „sta wać się czło wie kiem”, nie de gra do -
wać się przez pra cę, tra cąc nie tyl ko si ły fi zycz ne (co do pew ne go stop -
nia jest nie unik nio ne), ale na de wszyst ko zy ski wać wła ści wą so bie
god ność i pod mio to wość. (…) Cho ciaż zwią za na z tru dem i wy sił kiem,
pra ca nie prze sta je być do brem – i stąd czło wiek roz wi ja się po przez
umi ło wa nie pra cy. (…)
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Pra ca jest, jak po wie dzia no, po win no ścią, czy li obo wiąz kiem czło -
wie ka i to w wie lo ra kim te go sło wa zna cze niu. Czło wiek po wi nien pra -
co wać za rów no ze wzglę du na na kaz Stwór cy, jak też ze wzglę du
na swo je wła sne czło wie czeń stwo, któ re go utrzy ma nie i roz wój do ma -
ga się pra cy. Po wi nien czło wiek pra co wać ze wzglę du na bliź nich,
zwłasz cza ze wzglę du na swo ją ro dzi nę, ale ta kże ze wzglę du na spo łe -
czeń stwo, do któ re go na le ży, na na ród, któ re go jest sy nem czy cór ką,
ze wzglę du na ca łą ro dzi nę ludz ką, któ rej jest człon kiem, bę dąc dzie -
dzi cem pra cy po ko leń, po ko leń za ra zem współ twór cą przy szło ści tych,
któ rzy po nim na sta ną w ko lei dzie jów. (…)

Spra wą pod sta wo wą jest spra wa po sia da nia pra cy, czy li in ny mi
sło wy – spra wa od po wied nie go za trud nie nia wszyst kich uzdol nio -
nych do te go pod mio tów. Prze ci wień stwem wła ści wej i po praw nej sy -
tu acji w tej dzie dzi nie jest bez ro bo cie (…), któ re jest w ka żdym wy -
pad ku ja kimś złem, a przy pew nych roz mia rach mo że stać się praw -
dzi wą klę ską spo łecz ną. Pro blem bez ro bo cia sta je się pro ble mem
szcze gól nie bo le snym wów czas, gdy zo sta ją nim do tknię ci przede
wszyst kim mło dzi, któ rzy po zdo by ciu przy go to wa nia po przez od po -
wied nią for ma cję kul tu ral ną, tech nicz ną i za wo do wą, nie mo gą zna -
leźć za trud nie nia. (…)

Pro ble mem klu czo wym ety ki spo łecz nej jest w tym wy pad ku spra -
wa spra wie dli wej za pła ty za wy ko ny wa ną pra cę. Nie ma w obec nym
kon tek ście in ne go, wa żniej sze go spo so bu urze czy wist nia nia spra wie -
dli wo ści w sto sun kach pra cow nik – pra co daw ca, jak wła śnie ten: za -
pła ta za pra cę. (…)

Za spra wie dli wą pła cę, gdy cho dzi o do ro słe go pra cow ni ka obar -
czo ne go od po wie dzial no ścią za ro dzi nę, przyj mu je się ta ką, któ ra wy -
star cza na za ło że nie i go dzi we utrzy ma nie ro dzi ny oraz na za bez pie -
cze nie jej przy szło ści. Ta kie wy na gro dze nie mo że być re ali zo wa ne czy
to po przez tak zwa ną pła cę ro dzin ną, to zna czy jed no wy na gro dze nie
da ne gło wie ro dzi ny za pra cę, wy star cza ją ce na za spo ko je nie po trzeb
ro dzi ny bez ko niecz no ści po dej mo wa nia pra cy za rob ko wej po za do -
mem przez współ ma łżon ka, czy to po przez in ne świad cze nia spo łecz -
ne, jak za si łek ro dzin ny al bo do da tek ma cie rzyń ski dla ko bie ty, któ ra
od da je się wy łącz nie ro dzi nie. (…)

Ów opis stwo rze nia, ja ki znaj du je my już w pierw szym roz dzia le
Księ gi Ro dza ju, jest rów no cze śnie jak by pierw szą „ewan ge lią pra cy”,
uka zu je bo wiem, na czym po le ga jej god ność – uczy, że czło wiek pra -
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cu jąc, wi nien na śla do wać Bo ga, swo je go Stwór cę, no si bo wiem w so bie
– on je den – ów szcze gól ny pier wia stek po do bień stwa do Nie go. Po wi -
nien na śla do wać Bo ga za rów no pra cu jąc, jak i od po czy wa jąc – sko ro
Bóg sam ze chciał przed sta wić mu swo je stwór cze dzia ła nie pod po sta -
cią pra cy i od po czyn ku. 
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KON WER SA TO RIUM XXXVIII (20.03.2010) 

Czym jest dla mnie i ja ka po win na być pra ca za wo do -
wa, spo łecz na, do mo wa itp.?

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii im. bł. Ed mun -
da Bo ja now skie go), Ma ria Płot czyk (psy cho log), Wi told Płot czyk
(gł. spe cja li sta, dz. apa ra tu ry i urzą dzeń tech nicz nych WUM), To -
masz Be rent (na uczy ciel aka de mic ki SGH, dok tor), An drzej Cie pie -
la (dy rek tor PUDS i wła ści ciel fir my Cie pie la Tech no lo gy Pro mo -
tion).

Ks. Adam Zel ga
Bar dzo ser decz nie Pań stwa wi tam na na szym ko lej nym kon wer -

sa to rium, któ re roz po czę ły się przed wie lu la ty, ja ko nasz udział
w re flek sji nad pon ty fi ka tem Ja na Paw ła II oraz w ce lu ko rzy sta nia
z je go do rob ku. I tak spo ty ka my się już pią ty rok, pro po nu jąc Pań -
stwu ró żne te ma ty. Szcze gól nie in spi ru ją ce dla mnie są wy po wie dzi
lu dzi mło dych, stu den tów, ale za wsze był dla mnie za smu ca ją cy
fakt ich lę ku przed za bra niem gło su. W więk szo ści przy pad ków
do wy po wie dzi trze ba mło dych lu dzi „wy cią gać”. Wa sze wy po wie -
dzi są nam, lu dziom doj rza łym, po trzeb ne, stąd go rą ca proś ba,
bierz cie udział w na szej dys ku sji.

Je ste śmy w okre sie mię dzy ewan ge licz ny mi zwia sto wa nia mi,
wczo raj by ło Zwia sto wa nie św. Jó ze fa, a wkrót ce bę dzie Zwia sto wa -
nie Naj święt szej Ma rii Pan ny. Oba te Zwia sto wa nia za czy na ją się
od wspól nych zdań. Pierw sze to zwró ce nie się do Jó ze fa i do Ma rii
po imie niu, więc ja te raz też zwra cam się do was po imie niu. A dru -
gie zda nie brzmi „nie lę kaj cie się”. To jest prze kaz ewan ge licz ny dla
mło dych lu dzi, któ rzy tu taj są. Nie lę kaj cie się dzie lić z na mi wa szy -
mi prze my śle nia mi, tym bar dziej, że te mat dzi siej szy jest nie zwy -
kły. Z pew no ścią ma cie na ten te mat wie le do po wie dze nia. 

Za nim jed nak od dam wam głos, po pro szę o przed sta wie nie swo -
ich my śli i re flek sji za pro szo nych dziś go ści, któ rych bar dzo ser -
decz nie wi tam. Wi tam Pań stwa Ma rię i Wi tol da Płot czy ków, Pa -
na Tom ka Be ren ta – na uczy cie la aka de mic kie go SGH, Pa na An -
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drze ja Cie pie lę – dy rek to ra i wła ści cie la fir my zaj mu ją cej się pro mo -
wa niem tech no lo gii, w skró cie PUDS. 

Tekst cy ta tów do dzi siej sze go kon wer sa to rium po cho dzi
z pierw szej spo łecz nej En cy kli ki Ja na Paw ła II – La bo rem Exer -
cens. Po zwo lę so bie za cząć aneg do tą – mia łem ko le gę, wo ju ją ce go
mark si stę, któ ry gdy Ka rol Woj ty ła zo stał wy bra ny pa pie żem, to
w klu bie, w aka de mi ku na Kic kie go, gdy „zle cie li” się tam stu den -
ci, po wie dział, że to bar dzo źle dla Pol ski, bo te raz bę dą z Wa ty ka -
nu wpły wa ły do Pol ski pie nią dze dla opo zy cji. Po wie lu la tach spo -
tka łem go i ze zdu mie niem słu cha łem, jak cy to wał z pa mię ci dłu gie
frag men ty En cy kli ki La bo rem Exer cens… Wte dy my śla łem, że to
bę dzie dro ga pol skiej le wi cy… Ale nie jest… 

Dzi siaj chce my od po wie dzieć so bie na py ta nie, czy pra ca jest
bło go sła wień stwem, czy prze kleń stwem. Bi blia za czy na się od opi -
su jak by ska za nia czło wie ka na pra cę w po cie czo ła, ale Bi blia mó wi
też o bło go sła wień stwie pra cy „czyń cie so bie zie mię pod da ną”. Jak
to jest z na mi, za chwi lę się do wie my z na szych wy po wie dzi.
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Fot. 56. Pa ne li ści: ks. Adam Zel ga, Ma ria Płot czyk, Wi told Płot czyk, 
An drzej Cie pie la, To masz Be rent
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Ma ria Płot czyk
Je stem psy cho lo giem i od 35 lat pra cu ję w po rad ni psy cho lo -

gicz nej, a od kil ku lat je stem też na uczy cie lem aka de mic kim. Od -
kąd pa mię tam, za wsze by łam za pra co wa na. Już od wcze sne go dzie -
ciń stwa nie mia łam wie le wol ne go cza su. Zaw sze czymś by łam za ję -
ta – szko łą jed ną, dru gą, ja ki miś za ję cia mi do dat ko wy mi. Wiecz nie
się spie szy łam, mia łam du żo pra cy. Skoń czy łam stu dia i za czę łam
pra cę w po rad ni, w któ rej pra cu ję do dziś. Mu szę po wie dzieć, że
wte dy pra ca by ła dla mnie na tu ral ną kon se kwen cją ro li, w któ rą we -
szłam, czy li ro li czło wie ka do ro słe go. Skoń czy łam stu dia i pod ję łam
pra cę, bo ta kie by ły wy ma ga nia mo je go śro do wi ska, mo ich ro dzi -
ców. Mu sia łam z cze goś żyć. Wy szłam za mąż na 5 ro ku stu diów,
by ły nam po trzeb ne pie nią dze, więc spra wa by ła jak by oczy wi sta.

Od po cząt ku wie dzia łam, że jest to pra ca trud na, sta ra łam się ją
wy ko ny wać do brze i bar dzo ją lu bi łam, na to miast trak to wa łam ją
ja ko pew ną ko niecz ność i oczy wi stość. Gdy uro dzi ło się na sze
dziec ko, a pra co wa łam wte dy już dwa la ta, bez wa ha nia zre zy gno -
wa łam z czę ści pra cy. Mo ja pra ca za wo do wa ze szła na dal szy plan. 

Gdy za sta na wiam się, ja ki mam sto su nek do pra cy za wo do wej
i ja ka jest jej ro la w mo im ży ciu, to do cho dzę do wnio sku, że pra ca
to je dy na mo ja dzia łal ność, z któ rej je stem w peł ni za do wo lo na, któ -
ra jest zgod na z mo imi ocze ki wa nia mi i że uda ło mi się wy pra co wać
ta ki sto su nek do pra cy ja ki po win nam mieć. 

Gdy uro dzi ło się na sze pierw sze dziec ko, ko rzy sta łam z ró żnych
urlo pów i pra co wa łam przez ca łe la ta na pół eta tu. Za ję łam się pra -
cą w do mu. We szłam w ro lę mat ki i ta pra ca sta ła się dla mnie prio -
ry te tem. By cie żo ną i mat ką trak to wa łam bar dzo po wa żnie, zgod nie
z mo ją hie rar chią war to ści, że dom i wy cho wa nie dzie ci są naj wa -
żniej sze. Po świę ca łam te mu du żo mo je go cza su, emo cji i mo żna po -
wie dzieć ofia ry, po nie waż nie je stem przy kła dem ko bie ty -go spo dy -
ni. Do tej po ry spra wia mi trud ność go to wa nie i Bo gu dzię ku ję, że
mo ja cór ka, któ ra koń czy te raz stu dia, wy rę cza mnie. Pro po nu ję jej:
ja ci po sprzą tam po kój, a ty ugo tuj obiad. Zda łam so bie spra wę, że
te go nie lu bię, gdy syn się oże nił, a cór ka koń czą ca stu dia jest co raz
mniej w do mu i zo sta je my z mę żem sa mi. Mo gę te raz z przy jem no -
ścią ku pić go to we pie ro gi i mieć obiad „z gło wy”. 

Mam sa tys fak cję, że uda ło mi się po ko nać te mo je opo ry i na -
praw dę so lid nie wy ko ny wa łam do mo we obo wiąz ki. Wspar ła mnie
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w tym myśl, prze ka za na mi kie dyś przez mo je go chrzest ne go oj ca,
bar dzo mą dre go czło wie ka, le ka rza. Gdy strasz nie de ner wo wa łam
się, że mu szę sie dzieć z dzieć mi w do mu, a na świe cie ta kie wa żne
rze czy się dzie ją, po wie dział mi, że ka żda pra ca ma swój czas i trze -
ba za jąć się tym, czym trze ba, co jest wa żne w da nym mo men cie. To
mnie uspo ko iło i po my śla łam, że fak tycz nie dzie ci uro sną, cho ciaż
jak się jest mło dym, to ten czas wy da je się bar dzo od le gły. Uda ło mi
się jed nak i do spra wy po de szłam cier pli wie. 

Chcia łam po wie dzieć, że w mo im ży ciu rów nie wa żna jak pra ca
za wo do wa, jest pra ca spo łecz na. Od po cząt ku stu diów, aż po 10 lat
te mu śpie wa li śmy wraz z mę żem w chó rze aka de mic kim i w ka te -
drze. To by ła dla nas bar dzo wa żna dzia łal ność, któ ra zaj mo wa ła
nam oko ło 10 go dzin ty go dnio wo. Na pró by cho dzi li śmy czę sto
z dzieć mi, że by ich nie zo sta wiać sa mych. Kon cer to wa li śmy, jeź -
dzi li śmy po świe cie. Trak to wa li śmy to ja ko pew ne go ro dza ju apo -
stol stwo, bo oba chó ry by ły ko ściel ne – i aka de mic ki, i ka te dral ny. 

Po dej mo wa łam rów nież in ne dzia ła nia zwią za ne z mo ją ro lą
mat ki. Zaw sze by łam w ra dach ro dzi ców i ró żnych ra dach ro dzi -
ciel skich, nie ze wzglę du na po wo ła nie do dzia ła nia, lecz by ło mi
po pro stu wstyd, gdy na uczy ciel ka py ta ła „kto z Pań stwa się zgła -
sza?”, a od po wia da ło jej na to mil cze nie. Od cze kaw szy chwi lę, że
mo że koś się zgło si, za wsze w koń cu się zgła sza łam i po tem sta ra -
łam się wy wią zać z te go, cze go się pod ję łam. 
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Fot. 57. Ma ria i Wi told Płot czy ko wie
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Pra cu ję rów nież od 16 lat w or ga ni za cji zrze sza ją cej pra cow ni -
ków po rad ni pe da go gicz no -psy cho lo gicz nych. Od 14 lat je stem jej
prze wod ni czą cą. Mam du żo za dań me ry to rycz nych i or ga ni za cyj -
nych. Pra cę tę trak tu ję ja ko mo ją słu żbę dla pra cow ni ków, śro do wi -
ska, dla pew nych idei i dla bu do wa nia do bra, na przy kład pra wi dło -
we go wy cho wa nia dzie ci, do bre go ich ucze nia, wła ści we go or ga ni -
zo wa nia im śro do wi ska szkol ne go i wy cho waw cze go. Po la tach do -
szłam do wnio sku, że po dob nie jak w pra cy za wo do wej, tak i w pra -
cy spo łecz nej kie ru ję się w po ma ga niu lu dziom Bo żą wi zją czło wie -
ka, któ re mu mam słu żyć. To by ło dla mnie prze ło mo we od kry cie
i rze czy wi ście stwier dzi łam, że mo ja pra ca za wo do wa jest nie tyl ko
za rob ko wa. Przez swo ją pra cę ko muś po ma gam, ko muś słu żę.

Mam z te go oso bi stą przy jem ność i to jest wiel kie szczę ście, bo
to mi do da je si ły, do da je ocho ty. Cho ciaż nie raz mam ocho tę mach -
nąć rę ką, a to nie war to, tej gó ry się nie prze sko czy. Szcze gól nie te -
raz ta ka po ku sa się wkra da, że „te raz mło dzi lu dzie są zu peł nie in ni
– w ogó le im na ni czym nie za le ży”. My, star si, to je ste śmy ta cy pra -
co wi ci, ta cy od da ni, a ci mło dzi to tak so bie lek ce wa żą, że mo że nie
war to. Szczę śli wie, jak po wie dzia łam, je stem też na uczy cie lem aka -
de mic kim i pra cu ję ze stu den ta mi, któ rzy po ka zu ją praw dzi we ob -
li cze mło dych lu dzi, któ rym na praw dę na czymś za le ży i to mnie
utwier dza w mo ich wy sił kach i w mo jej pra cy. 

Wi told Płot czyk
Je stem z wy kształ ce nia in ży nie rem elek tro ni kiem i zaj mo wa łem

się pró żnią. Nie któ rzy zło śliw cy na zy wa li mnie „pró żnia kiem”. Zaj -
mo wa łem się tą pró żnią głów nie po to, że by zmie rzyć, co tam jest.
Mó wiąc po ludz ku, by ła to fi zy ka ga zów roz rze dzo nych. Po stu diach
za czą łem pra cę ja ko kon struk tor w Za kła dach im. M. Ka sprza ka
i tam by ło mo je wej ście w ży cie za wo do we i in ży nier skie. Po epi zo -
dzie ze słu żbą woj sko wą dla ofi ce rów re zer wy, już ja ko po rucz nik re -
zer wy, wró ci łem na Po li tech ni kę i przez kil ka na ście lat zaj mo wa łem
się pra cą na uko wo -dy dak tycz ną. Pra co wa łem ze stu den ta mi i pro wa -
dzi li śmy wspól nie ró żne pra ce ba daw cze. Je śli miał bym ten okres
kil ku na sto let ni pod su mo wać jed nym zda niem, to był on fa scy nu ją -
cy, bo przez ba da nie zja wisk w at mos fe rze ga zów roz rze dzo nych
świę tej pa mię ci prof. Gorz kow ski skon stru ował gło wi cę, któ ra
z Apol lo po le cia ła na Księ życ, że by mie rzyć pró żnię i ci śnie nie
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Fot. 58. Witold Płotczyk (z mikrofonem) i Andrzej Ciepiela

w tam tych wa run kach. By łem tym, któ ry po my sły pro fe so ra „ob -
mie rzał” i ana li zo wał, ja ka kon struk cja jest wła ści wa, co trze ba jesz -
cze w niej po pra wić. Fa scy nu ją ce by ło to, że mo gli śmy pod glą dać, co
Pan Bóg w tym mi kro świe cie po je dyn czych ato mów zro bił. Po -
za pro za icz nym ele men tem, że pra ca ta do star cza ła do cho dy, by ła
pa sją ta kie go pod glą da nia na tu ry, co się w niej dzie je i czy to się da
po mie rzyć i jak to po mie rzyć, by nie zro bić zbyt du że go błę du. 

Od 1968 ro ku, jesz cze ja ko ma tu rzy sta, za czą łem śpie wać w ko -
ście le św. An ny. Tam po zna łem Ma ry się, tam po bra li śmy się i wła -
ści wie by li śmy ta ki mi „pół za wo dow ca mi”, bo śpie wa li śmy też
w War szaw skiej Ope rze Ka me ral nej i kie dy do sta li śmy miesz ka nie
spół dziel cze, to wy ku pi li śmy je z te go, co za ro bi li śmy, śpie wa jąc.
Wy star czy ło kil ka ra zy wy je chać za gra ni cę, że by za ho no ra ria, któ -
re by ły bar dzo ko rzyst ne w re la cji do za rob ków w Pol sce, po 3-4 ta -
kich wy jaz dach wy ku pić miesz ka nie. 

Więc to by ło ta kie dwu -za wo dow stwo, przy czym ja je stem, jak to
mó wią, „na tursz czy kiem”. Ni gdy się nie uczy łem mu zy ki. Jed nak
na tu ra tak mnie, dzię ki Bo gu, ob da rzy ła, że nie by łem naj gor szy.

Po tem tak się sta ło, że zo sta łem dy rek to rem za kła dów na praw -
czych sprzę tu me dycz ne go, któ ry dla ca łe go daw ne go wo je wódz twa
war szaw skie go na pra wiał sprzęt szpi tal ny. Tra fi łem tam w mo men -
cie du żej fi nan so wej za pa ści za kła du. By ło to dla mnie twar de zde -
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rze nie z rze czy wi sto ścią. Z jed nej stro ny by ła to szko ła eko no mii
i do wo dze nia ludź mi, a z dru giej ko niecz ność re ago wa nia na prze ja -
wy pod ku py wa nia pra cow ni ków czy pod kra da nia do cho dów na szej
fir my. Czę sto by li to lu dzie ak tyw ni w związ kach za wo do wych czy
ra dach pra cow ni czych, któ rych nie mo żna by ło zwol nić. To by ły
cię żkie cza sy, ale trze ba by ło, jak to się mó wi „z si łą i z god no ścią
oso bi stą” per trak to wać z ni mi, że by przy naj mniej pod sta wo we eko -
no micz ne funk cjo no wa nie za kła du obro nić. Fi zycz nie nie da wa łem
ra dy. Przy cho dzi łem z pra cy oko ło osiem na stej, pa da łem na naj bli -
ższe łó żko al bo ka na pę i za sy pia łem. 

Po tem by ła pra ca w bu dzą cym się sa mo rzą dzie. Zo sta łem rad -
nym na Be mo wie, a po ja kimś cza sie, gdy pierw szy bur mistrz zre zy -
gno wał, za pro po no wa no mi, że bym ob jął tę funk cję. Pa mię tam „na -
ra dę wo jen ną” w do mu z Ma ry sią, któ ra po wie dzia ła mi wte dy: „je -
steś fa cet mło dy – wte dy czter dzie sto pa ro let ni – po ra dzisz so bie”.
Pra ca ta, cza so wo, by ła jesz cze bar dziej ab sor bu ją ca niż po przed nia,
bo od ra na do póź nej no cy. Tu taj na le ży się ukłon w kie run ku ma -
łżon ki, któ ra po za nie licz ny mi przy pad ka mi, kie dy by ła oso bą to -
wa rzy szą cą na pa ru wa żnych uro czy sto ściach ofi cjal nych, prze ję ła
w peł ni ob słu gę i pro wa dze nie do mu. Przy cho dząc po se sjach, któ -
re koń czy ły się czę sto oko ło je de na stej w no cy, je dy ną rze czą, ja ką
po tra fi łem, to by ło wziąć coś do je dze nia i bez myśl nie pa trzeć w te -
le wi zor. 

Z ra cji świa to po glą du i do tych cza so wej prak ty ki w słu żbie pu -
blicz nej mia łem gdzieś za wsze „z ty łu gło wy” za pi sa ne, że mo ja
głów na po win ność to „słu żyć lu dziom”. Zo sta łem wy bra ny z mię -
dzy -pa ra fial ne go ko mi te tu wy bor cze go „Dla do bra wspól ne go”.
Okre śla no nas „ko śció łow ca mi”. Bur mistrz z te go ugru po wa nia po -
wi nien mie ścić się w pew nej kla sie za cho wań. Dla te go bar dzo dba -
łem o to, by słu żyć lu dziom. Cho ciaż mu szę Pań stwu po wie dzieć, że
za uwa ży łem, zwłasz cza pod ko niec ka den cji, że mo ja „de li kat ność”,
kul tu ral ność, by ła ró żnie od bie ra na. Cza sem do cie ra ły do mnie opi -
nie, że lu dzie wo le li by cza sem ta kie go bur mi strza, któ ry jak idzie
ko ry ta rzem, to pra cow ni cy przy kle ja ją się do ścia ny. Ale to by ło
wbrew mo jej na tu rze. 

Mam z te go okre su jed ną gorz ką re flek sję. Po są dza no mnie
o rze czy, o któ rych na wet nie my śla łem. Naj bar dziej wy kań cza ło
mnie to emo cjo nal nie. Mó wio no, że wszy scy „bio rą” i bur mistrz też
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„bie rze”, tyl ko go nie zła pa li. Co ja mia łem na to mó wić, że to
grzech i gdy pój dę do spo wie dzi, to ksiądz mi ka że tę ła pów kę zwró -
cić. Prze cież to nie był ten po ziom in for ma cji. Strasz ne to by ły cza -
sy. Mi mo to uwa ża łem, że po li ty ka nie mu si być brud na, je śli jej nie
upra wia ją źli lu dzie. Ja i moi ko le dzy z ugru po wa nia „Dla do bra
wspól ne go” to by li po rząd ni lu dzie. Nie mie li śmy żad nych wy tycz -
nych od stro ny pro bosz cza i nie by ło nad na mi nad zo ru po li tycz ne -
go. By li śmy „sa mi so bie ste rem, że gla rzem, okrę tem”. Mo ja re flek -
sja z tych czte rech lat bur mi strzo wa nia jest ta ka, że by ło jesz cze wte -
dy spo ro czy ste go sa mo rzą du. 

Póź niej wró ci łem do za kła dów na praw czych i do prac in ży nier -
skich. By łem in ży nie rem w szpi ta lu wol skim, a te raz ro bię to sa mo
w War szaw skim Uni wer sy te cie Me dycz nym. Je stem le ka rzem
od sprzę tu, od sprzę tu la bo ra to ryj ne go i me dycz ne go. Jed nak bar -
dziej je stem urzęd ni kiem, któ ry zaj mu je się prze tar ga mi, opi sem te -
go, co pa no wie pro fe so ro wie ży czą so bie ku pić, że by by ło to zgod nie
z pro ce du rą za mó wień pu blicz nych. Mo im zda niem ca ła ta pro ce -
du ra za ku pów i prze tar gów wy ni ka z te go, że jest w nas jesz cze spo -
ro „ho mo so vie ti cus”, jak mó wił ś. p. ks. Jó zef Ti sch ner, czy li lu dzie
dzie lą się na tych, co kra dli, krad ną lub bę dą kra dli. W związ ku
z tym mu szą być ta kie pro ce du ry, że by te mu prze ciw dzia łać, no
i mo ja pra ca mu si nie ste ty te mu słu żyć.

Ma ry sia mó wi ła o pra cy spo łecz nej. Rze czy wi ście w tym za kre -
sie da lej się udzie la my. Na dal śpie wam w chó rze w ka te drze. Po -
za tym od wie lu już lat pra cu je my z na rze czo ny mi w cza sie kur sów
przed ma łżeń skich. Chcie li by śmy już z te go zre zy gno wać, ale trud -
no nam od mó wić, gdy wi dzi my mło dych, jak pil nie pra cu ją na za -
da ne te ma ty w cza sie tych kur sów. 

Hob by stycz nie wy bu do wa łem dom, a te raz to sa mo ro bię
na dział ce, któ rą odzie dzi czy li śmy po ro dzi cach Ma ry si, gdzieś
nad Bu giem. Przy cho dzi Ma ry sia i mó wi: tu taj lub tam coś by się
przy da ło…. a ja po tem to maj stru ję.

An drzej Cie pie la
Je stem bar dzo onie śmie lo ny po mo ich przed mów cach. Mo ja

dro ga by ła zu peł nie in na. Do dzi siaj pa mię tam roz ter ki, któ re to wa -
rzy szy ły mi pod ko niec stu diów. Nie mia łem po my słu, co bę dę ro -
bić, a wy ni ka ło to z te go, że kie dy za czą łem stu dia na Po li tech ni ce
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Fot. 59. An drzej Cie pie la oraz Ma ria i Wi told Płot czy ko wie

War szaw skiej, pa sjo no wa ła mnie tech ni ka sa mo cho dów. Po pierw -
szym ro ku oka za ło się, że jest to za ję cie nud ne, nie roz wi ja ją ce, ma -
ło wy ma ga ją ce in te lek tu al nie. Trze ba by ło opa no wać ja kiś za kres
wie dzy ni ko mu nie po trzeb nej. Nie ste ty nie mia łem od wa gi, aby
zmie nić stu dia, bo to w tych cza sach gro zi ło zna le zie niem się po -
za sys te mem edu ka cji i wte dy na tych miast do ta kie go czło wie ka
zgła sza ła się ar mia i na dwa la ta bra ła do woj ska. Te dwa la ta od mó -
żdża nia ozna cza ło wy rzu ce nie po za mar gi nes. Ma ło kto po tem wra -
cał na stu dia. 

Te raz, chłop cy (mó wię do stu den tów obec nych na sa li), ma cie
szczę ście, że was to nie do ty czy. To by ło strasz ne. Dwa la ta wszyst -
kich złych rze czy, ja kie mo żna so bie wy obra zić. Po tem czło wiek był
kom plet nie wy pra ny i nie nada wał się już do na uki. My śmy się te go
ba li. To by ło in stynk tow ne po dej ście. Trze ba by ło te stu dia skoń -
czyć i ja je skoń czy łem, cho ciaż z pew ny mi za wi ro wa nia mi, bo mi
się wca le nie spie szy ło. Mu szę po wie dzieć, że stu dia w tych cza sach,
w la tach sie dem dzie sią tych, osiem dzie sią tych, otwie ra ły fan ta stycz -
ne mo żli wo ści pod ró żo wa nia i za ra bia nia pie nię dzy. 

Wy ma cie zu peł nie ina czej. Nie wiem, ja cy wy je ste ście, sie dzą -
cy na tej sa li, ale jak roz ma wiam i kon tak tu ję się z mło dy mi ludź mi,
ze stu den ta mi, z któ ry mi pra cu ję, to oni są jak by z in nej pla ne ty niż
my w tym wie ku. Na szym pra gnie niem by ło po słu chać do brej mu -
zy ki, po śpie wać przy gi ta rze, pójść w Biesz cza dy, znik nąć gdzieś
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z ple ca kiem, mieć dłu gie wło sy i mieć wszyst ko w no sie. Na to miast
oni ma ją już ka rie ry za pla no wa ne, swo je ście żki, już pra cu ją na swo -
je CV w cza sie stu diów. Wasz świat jest in ny, nie mó wię, że lep szy
czy gor szy, ale in ny. 

Ks. Adam Zel ga
Po zwo lę so bie wtrą cić, że gdy ktoś dzi siaj mnie py ta, czy skoń -

czy łem po lo ni sty kę to mó wię, że tak, ja ko po lo ni sta je stem „skoń -
czo ny”. Na wią zu jąc jed nak do te go, co Pan mó wił, do dam, że jak
mnie py ta ją czy stu dio wa łem po lo ni sty kę, to mó wię „nie, ja by łem
tyl ko stu den tem po lo ni sty ki”. Ży czę Wam, że by ście stu dio wa li,
a nie tyl ko by li stu den ta mi. 

An drzej Cie pie la
Skoń czy łem stu dia, oże ni łem się i chcia łem za cząć no wy etap

w ży ciu, no i cho le ra… wzię to mnie do woj ska. Bar dzo mi się to nie
po do ba ło, ale co by ło ro bić. Pół ro ku to by ło do prze ży cia, woj sko
już też wy glą da ło nie co ina czej. Prze ży cie „Szwej ka” na ży wo by ła
to rzecz nie zwy kła i fan ta stycz ne do świad cze nie, acz kol wiek tro chę
cza so chłon ne. 

Wró ci łem z woj ska i nie mia łem zu peł nie po my słu, co ro bić da -
lej. Mia łem pięk ną, mło dą żo nę, du żo za pa łu do pra cy i wi szą ce na -
de mną py ta nie: co da lej? By ły to cza sy tzw. ko mu ny i że by co kol -
wiek osią gnąć, by ły w za sa dzie tyl ko dwie mo żli wo ści: al bo być bar -
dzo wy bit nym pra cow ni kiem na uki i ro bić ka rie rę na uko wą, spe cja -
li stycz ną, al bo za pi sać się do Par tii. Lu dzie, któ rzy by li w Par tii, ko -
rzy sta li z ró żnych pro fi tów, mie li mo żli wość wy jaz dów za gra nicz -
nych, by li win do wa ni, ro bi li ka rie rę. W mo im przy pad ku to ab so -
lut nie nie wcho dzi ło w grę ze wzglę du na mój świa to po gląd i ze
wzglę du na mo ją ro dzi nę. Szan se by ły więc dość sła be. Przez dłu gi
czas, bę dąc ma gi strem in ży nie rem, od da wa łem się my ciu okien
i by łem w tym do bry. Pra co wa łem w spół dziel niach stu denc kich
i chęt nie ro bił bym to da lej, ale po ja wi ła się za po wiedź prze pi su, że
wszy scy uchy la ją ce się od pra cy bę dą wy ła pa ni i wy sła ni na Żu ła wy.
Po cza sie oka za ło się, że by ła to tyl ko plot ka, ale mo ja żo na się
strasz nie prze ję ła i po wie dzia ła „ko cha nie, mu sisz się gdzieś za trud -
nić”. Zna la złem przy pad ko wą pra cę, ale dzi siaj, z per spek ty wy lat,
mo gę po wie dzieć, że by ło to do sko na łe do świad cze nie. Po zna łem
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wte dy swój po ten cjał i swo je mo żli wo ści. Zi lu stru ję to krót ką aneg -
do tą. Zda rzy ło się, że tra fi łem na ame ry kań ską fir mę, któ rą w za sa -
dzie współ two rzy łem w Pol sce. To by ły „Yel low Pa ges”, ksią żki te -
le adre so we. Współ pra co wa łem z Ame ry ka na mi, któ rzy są do sko na -
le zor ga ni zo wa ni. Mo że my nie lu bić ame ry kań skie go sty lu ży cia,
mo że my nie lu bić McDo nal da i ham bur ge rów, mo żna nie lu bić ró -
żnych ame ry kań skich pro duk tów, ale trze ba przy znać, że
pod wzglę dem or ga ni za cyj nym są do sko na li. 

I wy obraź cie so bie Pań stwo, że przy je żdża ją do mnie ame ry kań -
scy bos so wie, z De nver, z Ko lo ra do i wzy wa ją mnie na dy wa nik. Co
ja kiś czas by łem spraw dza ny z wy ni ków, ale wy ni ki to ma łe pi wo,
w tym przy pad ku nie istot ne. Naj wa żniej szą by ła in na kwe stia. Oni
pa trzy li na mnie z uwa gą, ca ła gru pa lu dzi, kil ku fa ce tów, ja kieś ko -
bie ty i py ta li: „An drzej, czy lu bisz swo ją pra cę?” Po my śla łem, cze -
go oni ode mnie chcą? Mo że chcą mi dać pod wy żkę? Trze ba ne go -
cjo wać, ale nie mia łem po my słu, więc mó wię, że pra ca OK, jest do -
bra i że ją bar dzo lu bię. Test prze szedł wła ści wie. Póź niej oka za ło
się, że to by ło naj wa żniej sze py ta nie. 

Te raz wiem z wła sne go do świad cze nia ży cio we go i za wo do we go,
że co kol wiek bę dzie my ro bić, to mu si my to lu bić. Je śli za cznie my
coś ro bić, a nie bę dzie my te go lu bić, nie ma to żad ne go sen su. Nie
war to tra cić cza su. War to na wią zać do we zwa nia, o któ rym wspo -
mniał Ksiądz na po cząt ku: „nie lę kaj cie się”. 
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Fot. 60. An drzej Cie pie la (z mi kro fo nem) oraz To masz Be rent
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Nie bę dę tu taj opo wia dał ca łe go ży cio ry su, nie mam się cze go
wsty dzić, ró żne faj ne hi sto rie, ale to pry wat nie mo gę opo wie dzieć,
nie te raz. 

Mia łem ta kże in ne do świad cze nie, dzie sięć lat w in nej ame ry -
kań skiej fir mie, w któ rej osią gną łem wszyst kie mo żli we szcze ble.
Do pew ne go pu ła pu. Nie by łem oczy wi ście dy rek to rem ge ne ral nym,
nie mia łem na to szans. Na to miast wi dzia łem coś nie zwy kłe go, na -
wet chciał bym kie dyś opi sać to, co te raz opo wiem. Wi dzia łem po -
wsta wa nie du żej kor po ra cji w Pol sce. Zu peł nie od po cząt ku. By łem
jed nym z pierw szych trzech pra cow ni ków. Póź niej kor po ra cja osią -
gnę ła stan za trud nie nia ty sią ca pię ciu set osób. To by ło coś nie sa mo -
wi te go. Me cha ni zmy – za da nie dla psy cho lo gów, ma te riał na pra ce
ha bi li ta cyj ne. To, co się dzia ło z ludź mi, któ rzy do sta li mo żli wość
osią gnię cia suk ce su fi nan so we go, suk ce su za wo do we go, za wszel ką
ce nę. Za czął się wy ścig szczu rów. To by ło coś nie praw do po dob ne go.
Mi nę ło już spo ro lat, od kąd już tam nie pra cu ję, ale wra cam do te go
i ka żde go dnia ra no Bo gu dzię ku ję, że mnie już tam nie ma. 

Z tym wy ści giem wie le osób ze tknie się w swo im ży ciu. Nie
mam na to re cep ty. Wy da je się, że jest faj nie. Je ste śmy do brzy,
spraw ni, in te li gent ni, ma my po ten cjał, je ste śmy war to ścio wi, pra -
cu je my uczci wie i cię żko, na le ży nam się awans. Tyl ko jest gra ni ca,
któ rej nie mo żna prze kro czyć, nie mo żna się „ze świ nić”. A nie ste ty
w ro sną cej kor po ra cji na stę po wa ło bar dzo szyb ko prze kro cze nie tej
gra ni cy. Przy je żdża li lu dzie do du żych miast z ma łych miej sco wo -
ści i z ma łych mia ste czek. To by ła ich szan sa. Do sta wa li sa mo cho -
dy słu żbo we, te le fo ny. To by ły ta kie ze wnętrz ne atry bu ty suk ce su.
Po tem przy je żdża li do sie bie, do do mu sa mo cho dem słu żbo wym,
z te le fo nem ko mór ko wym. „Skó ra, fu ra i ko mó ra”. To by ła war tość,
szko da by ło to stra cić. A faj nie by ło wspiąć się jesz cze wy żej, że by
rzą dzić ty mi ludź mi i tu za czy na ła się tra ge dia. Wi dzia łem tam, ile
złe go mo że się wy da rzyć, je że li bę dą wy ko rzy sta ne złe in stynk ty
tkwią ce w lu dziach. 

Pew ne go dnia zo sta łem we zwa ny przez mo je go ame ry kań skie go
sze fa, któ ry po wie dział: „An drzej, słu chaj, prze sta łeś się uśmie chać.
Wszy scy cię tu zna ją w fir mie, ale ty cho dzisz ja kiś smut ny”. „Cho -
dzę smut ny – od po wie dzia łem mu – bo co dzien nie jest na mnie
pięt na ście do no sów, co dzien nie mu szę kon fron to wać się z ja ki miś
ludź mi, któ rzy za rzu ca ją mi rze czy, któ re są ab so lut ną nie praw dą”.
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So li da ry zu ję się tu z Pa nem bur mi strzem. Dla cze go ta ka nie chęć?
Oczy wi ście nie wy ni ka ło to z te go, że ktoś mnie nie lu bił, lecz z te -
go, że ktoś chciał mnie „wy gryźć”, ktoś chciał ob jąć mo je sta no wi -
sko. To by ła bez względ na wal ka o wła dzę, o pie nią dze. To był ten
strasz li wy wy ścig szczu rów, o któ rym czy ta cie w ksią żkach, ga ze -
tach. No i wła śnie po tej roz mo wie z mo im ame ry kań skim sze fem,
któ ry zwró cił mi uwa gę, że bym coś zro bił, za czął się uśmie chać, bo
to jest nie do brze, bo to jest źle od bie ra ne, źle dzia ła na mo ra le fir -
my, pod ją łem mę ską de cy zję i za ko mu ni ko wa łem mo jej żo nie, któ -
ra by ła wte dy w za awan so wa nej cią ży; „ko cha nie, koń czę tę pra cę”.
Nie mia łem po my słu, co bę dę ro bić da lej, ale wie dzia łem, że da lej
tam pra co wać nie ma sen su. W tej fir mie zo sta ło mnó stwo lu dzi po -
twor nie sfru stro wa nych, głę bo ko nie szczę śli wych, prze ży wa ją cy ge -
hen nę, nio są cy cię żki krzyż. Z nie któ ry mi je stem w kon tak cie,
z nie któ ry mi przy jaź nię się do tej po ry. Ci, któ rzy po zo sta li w fir -
mie, już w so bo tę prze ży wa ją cię żki stres. Już w so bo tę przy go to wu -
ją się do nie sie nia te go krzy ża od po nie dział ku. Py tam się, czy to ma
sens? Nie ży je my kil ku żyć, to nie jest gra kom pu te ro wa. Ma my jed -
no ży cie, no to mu si my je zro bić ta kie, że by by ło jak naj szczę śliw -
sze. Je że li nam coś nie od po wia da, nie bój cie się, nie lę kaj cie się,
trze ba cza sa mi rzu cić tę cho ler ną pra cę, rzu cić pa pie ra mi sze fo wi
w twarz, wyjść i szu kać swo je go miej sca. To jest bar dzo wa żne. 

My ślę so bie, że dzię ki te mu ak to wi od wa gi, bo to bez wąt pie nia
by ła ta ka de spe rac ka od wa ga z mo jej stro ny, spró bo wa łem cze goś
in ne go, spró bo wa łem pro wa dzić wła sną fir mę. Mia łem ja kiś po -
mysł na biz nes, ten biz nes roz wi ną łem i świet nie funk cjo nu je do tej
chwi li. Czer pię z te go mnó stwo ra do ści, sa tys fak cji, bo mo gę wie lu
lu dziom po ma gać. Za trud niam wspa nia łych lu dzi, two rzę coś zu -
peł nie od wrot ne go, co spo tka łem w tej ame ry kań skiej kor po ra cji.
Chcę, że by lu bi li wy ko ny wa ną pra cę, że by to by ło fa ir, że by nie by -
ło świń stwa, że by nie by ło tych złych rze czy tam ob ser wo wa nych.
Ale o to mu sie li by ście za py tać Pań stwo mo ich współ pra cow ni ków.
Mam na dzie ję, że na sze opi nie się po kry wa ją. I to jest naj wa żniej sze
w tej pra cy. A o to jak re ali zu ję w mo jej ro dzi nie mo je oj co stwo, po -
win ni ście za py tać Pań stwo mo je dzie ci, mo ją żo nę. Z mo jej per spek -
ty wy z mo imi dzieć mi je stem bar dzo za przy jaź nio ny, w mo jej żo nie
je stem nie zmien nie za ko cha ny od dwu dzie stu pię ciu lat i uwa żam
to za wiel kie szczę ście.
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Pa ni Ma ria po wie dzia ła wcze śniej jesz cze o tym, że na ka żdą pra -
cę jest wła ści wy czas. Pod tym wzglę dem mia łem nie sa mo wi te szczę -
ście, bo kie dy mo je dzie ci by ły ma lut kie, kie dy się ro dzi ły, by ły ta kie
mo men ty w mo im ży ciu za wo do wym, że mo głem się wy łą czyć i po -
świę cić się dzie ciom i ro dzi nie. Przy star szej cór ce, ra zem z mo ją żo -
ną spę dzi łem rok, pio rąc pie lusz ki i prze ży wa jąc to ro dzi ciel stwo. 

Ka żdy czas ma swój prio ry tet. Tak jak po wie dzia ła Pa ni Ma ria,
że roz sta ła się bez bó lu z pra cą na czas, kie dy po ja wi ły się dzie ci, ka -
żdy czas trze ba wła ści wie wy ko rzy stać. Trze ba o tym pa mię tać. Mó -
wię to szcze gól nie do mło dych lu dzi, bo z pa na mi to by wa cza sa mi
tak, że za pa trzą się w wi ze ru nek ja kie goś „ma cho”, któ ry jest wiecz -
nie za ję ty, ro bi ja kieś wa żne rze czy, a dziew czy na zo sta je sa ma w do -
mu z dziec kiem, nie do war to ścio wa na. To nie jest dro ga. Prze żyj cie
swo je oj co stwo, to jest wspa nia łe. Spo ty kam nie jed no krot nie fa ce -
tów w mo im wie ku al bo star szych, któ rzy prze ży wa ją dru gie „gniaz -
do wa nie”, czy li za ło ży li dru gą al bo trze cią ro dzi nę. To jest tra ge dia.
Dla nich mo że nie, ale dla tych po zo sta wio nych, roz bi tych ro dzin,
dla ich dzie ci. Nie znam ich wszyst kich z tej stro ny, ale przy naj -
mniej w kil ku przy pad kach wiem, że nie prze ży li oj co stwa za pierw -
szym ra zem, w pierw szym ma łżeń stwie. Cze goś im bra ku je, więc
pró bu ją to so bie zre kom pen so wać w na stęp nym związ ku. Ży czę
wszyst kim tu obec nym pa nom, że by prze ży li to oj co stwo ra zem
w ro dzi nie. Bierz cie przy kład ze mnie. 

Wi told Płot czyk
Chciał bym na wią zać do te go od po wied nie go cza su i pra cy. Tak

się zło ży ło, że kie dy Ma ry sia by ła na urlo pie wy cho waw czym, ze
wzglę du na Mał go się, dru gie na sze dziec ko, bar dzo roz wi nę ła się za -
wo do wo, a to za przy czy ną te go, że nasz zna jo my ksiądz, nasz przy -
ja ciel, już nie ży ją cy bi skup Jan Chra pek, przy szedł i po wie dział:
„słu chaj, Ma ry siu, sie dzisz w do mu, masz czas, mo że byś za ję ła się
po rad nią”. Wcze śniej pra co wa ła wy łącz nie z dzieć mi – to był ob szar
jej dzia łal no ści psy cho lo gicz nej, te raz za czę ła być psy cho lo giem
„peł ną gę bą”, bo mu sia ła roz wią zy wać ró żne ludz kie spra wy, o któ -
rych do tych czas nie mia ła po ję cia. Czy ta ła, kon sul to wa ła się i wła -
ści wie wte dy do pie ro sta ła się fa chow cem w peł nym wy mia rze. 
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To masz Be rent
Te mat dzi siej sze go Kon wer sa to rium jest dla mnie nie zwy kle

istot ny. Do 1991 ro ku o pra cy za wie le nie wie dzia łem. Szko ła przy -
cho dzi ła mi z ła two ścią. Stu dia w la tach ko mu ni zmu, na SGPiS nie
wy ma ga ły wie le pra cy, nie wy ma ga ły też in te lek tu al nej cie ka wo ści.
W spo rcie, któ re go du żo upra wia łem też nie by łem zmu szo ny wie le
tre no wać. Te raz, gdy ob ser wu ję mo je cór ki tre nu ją ce pły wa nie, wi -
dzę, jak ogrom ną pra cę mu szą w to wkła dać, jak ogrom nej dys cy pli -
ny mu szą prze strze gać. Bo pra ca to co dzien na, wy trwa ła wal ka. 

Być mo że je dy nym ob sza rem, w któ rej do świad cza łem, czym
jest pra ca, by ła po moc bab ci miesz ka ją cej na wsi. Co rok zbie ra nie
tru ska wek, brzo skwiń, żni wa. Pra ca od ra na do no cy. Nikt z nas nie
chciał tam je chać, choć już po pierw szej go dzi nie pra cy nie za wod -
nie przy cho dzi ła ta sa ma myśl „Bo że, to wszyst ko uro sło, a nam na -
wet nie chce się pal cem ru szyć, aby to ze brać”. Sa tys fak cja, ja ką czu -
ło się po pra cy, wdzięcz ność za prysz nic i przy go to wa ną przez mat -
kę ko la cję by ła za wsze wiel ka – do brze wy ko na na pra ca za wsze ro -
dzi wdzięcz ność i sa tys fak cję. Czę sto ma rzę, aby do świad cze nie ta -
kiej pra cy fi zycz nej mia ły też mo je dzie ci. To rze czy wi ście by ło mo -
je pierw sze i je dy ne do dwu dzie ste go szó ste go ro ku ży cia do świad -
cze nie, czym na praw dę jest uczci we po dej mo wa nie pra cy. 

Po dob nie jak mó wił An drzej, wy glą da ły mo je stu dia i mo ja na -
uka. Wstyd, ale nie wie dzia łem wte dy jesz cze, że tak być nie mu si.
W 1991 ro ku, kie dy ko mu nizm się koń czył, więk szość mo ich ko le -
gów po szło ła wą do wiel kich ka rier. Dziś to czę sto oso by pu blicz ne:
mi ni stro wie czy pre ze si naj więk szych ban ków i kon cer nów w Pol -
sce. Ja na to miast po czu łem, że mu szę wy je chać i uczyć się. Zro zu -
mia łem, że mi mo pią tek na SGPiS i opi nii do bre go stu den ta je stem
ja kiś nie praw dzi wy, uda wa ny. Uda ło mi się zdo być dwa sty pen dia
do Wiel kiej Bry ta nii. Nie ma jąc żad ne go do świad cze nia ani su -
mien nej pra cy zde cy do wa łem się wy je chać na Uni wer sy tet Wa lij -
ski. Tam skoń czy łem stu dia ma gi ster skie, za trzy ma no mnie
na dok to rat, uczy łem stu den tów.

Mia łem wra że nie, że na ro dzi łem się na no wo. Pod czas gdy
wcze śniej nie prze czy ta łem wię cej niż kil ku lek tur, te raz za czą łem
pra co wać i uczyć się kil ka lub kil ka na ście go dzin dzien nie – co -
dzien nie! Do świad cze nie wła snej pod mio to wo ści by ło po ra ża ją ce.
Kie dy chcia łem mieć do stęp do ja kie goś ar ty ku łu na uko we go, któ -
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Fot. 61. To masz Be rent

ry był do stęp ny gdzieś, na przy kład na Uni wer sy te cie w Pen syl wa -
nii (a by ło to na kil ka lat przed wej ściem In ter ne tu), na dru gi dzień
mia łem kse ro ko pię te go ar ty ku łu na biur ku. Dla mnie, Tom ka Be -
ren ta, spe cjal nie przy sy ła li fak sem. Mia łem do stęp do naj lep szych
pod ręcz ni ków. Pa mię tam do dziś, gdy po raz pierw szy zo ba czy łem
pod ręcz ni ki, z któ ry mi mie li śmy pra co wać, czę sto po nad 1000 stro -
ni co we, my śla łem, że to żart. Ale to nie był żart. Co wię cej, su mien -
na pra ca sta ła się dla mnie czymś prio ry te to wym. Coś się we mnie
zmie ni ło. Co dzien nie był też sport i dwie go dzi ny tre nin gu. Co ty -
dzień by ła im pre za – „stu dent’s ni ght”, gdzie pi wo by ło do dzie sią -
tej za dar mo. Co dzien nie by ła też Eu cha ry stia.

Pra ca i do świad cze nie pod mio to wo ści, myśl, że uczest ni czę
w czymś praw dzi wym, że mam do stęp do wie dzy, któ ra wła śnie się
two rzy by ły dla mnie od kryw cze. Do świad cze nie sza cun ku do sie bie
sa me go też. Pa mię tam mój pierw szy eg za min w Wa lii. Na sa li trzy -
sta osób. W mo jej kie sze ni mia łem „wszyst ko”, mógł bym spi sać od -
po wie dzi na ka żde py ta nie. Ale tu nie spo dzian ka, nikt nas nie pil nu -
je. Wte dy przy szła mi do gło wy myśl: „Bo że, ja nie chcę już wię cej
oszu ki wać”. Po an giel sku nie ma na wet sło wa „ścią ga nie”, jest
po pro stu sło wo „che ating” – oszu ki wa nie. To by ło coś nie by wa łe go.
Od tej po ry już ni gdy nie ścią ga łem. Co wię cej, do świad cze nie to
prze ło ży ło się rów nież na in ne sfe ry, na uczci wość w roz li cze niach
po dat ko wych, za ła twia niu spraw w urzę dach itp. Dla mnie za czę ło
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się no we ży cie – wła śnie dzię ki do brze wy ko ny wa nej, cię żkiej pra cy.
Nie mu sia łem już uda wać, mo głem od dy chać peł ną pier sią. 

W mo im przy pad ku pra ca, któ rą wy ko na łem, prze ło ży ła się
na suk ces fi nan so wy. Po dok to ra cie mia łem mo żli wość do go nie nia
tych mo ich przy ja ciół, któ rzy zo sta li w Pol sce i zro bi li ka rie ry. Za -
czą łem pra co wać na gieł dzie, po trzech mie sią cach zo sta łem dy rek -
to rem de par ta men tu ana liz w za gra nicz nym ban ku in we sty cyj nym
w War sza wie, by po dwu la tach wró cić do Wiel kiej Bry ta nii ja ko
zna ny ana li tyk gieł do wy.

Mia łem co raz wię cej dzie ci i gdy po ca łym dniu pra cy, czę sto
dwu na stu go dzi nach wra ca łem do do mu, za rzu ca łem kra wat na ra -
mię, my łem jed no dziec ko, po tem dru gie i ko lej ne, czu łem co raz
więk szy bez sens ta kiej pra cy. W koń cu rzu ci łem ją i wszyst kie mo -
żli wo ści roz wo jo we z nią zwią za ne. Mo ja żo na i dzie ci by ły wa żniej -
sze. Wró ci li śmy do Pol ski, pod ją łem pra cę na uko wą i dy dak tycz ną
na SGH.

Mo im stu den tom mó wię czę sto o do świad cze niu uczci wej i cię -
żkiej pra cy. Gdy przy cho dzą na mo je kur sy lub, gdy są mo imi ma -
gi stran ta mi, sta le po wta rzam, że jest to czas dla nich szcze gól ny,
czas, kie dy bio rą od po wie dzial ność za sie bie, a ta od po wie dzial ność
pro cen tu je na ca łe ży cie. Gdy przy cho dzą do mnie z go to wym te ma -
tem i py ta ją czy mo gą pi sać na ten te mat pra cę ma gi ster ską, to
na ogół za chę cam ich do rze tel ne go za po zna nia się z li te ra tu rą
przed mio tu, do prze czy ta nia ze sta wu dwu dzie stu – trzy dzie stu ar ty -
ku łów na uko wych, a do pie ro po tem za bie ra nia się do pi sa nia. Je że li
ktoś prze czy ta tyl ko dwa ar ty ku ły i ma na ich pod sta wie na pi sać
pra cę ma gi ster ską wte dy za cznie oszu ki wać, za cznie ukry wać
przede mną fakt, że spi su je z owych ar ty ku łów. Kie dy jed nak po -
pra cu je so lid nie trzy, czte ry mie sią ce, kie dy za cznie na praw dę głę -
bo ko wcho dzić w te mat, wpraw dzie kosz tu je go to wie le go dzin
dzien nie, ale za czy na od kry wać przede wszyst kim swo ją pod mio to -
wość, sza cu nek dla sie bie sa me go. Prze cho dzi do kład nie tę dro gę,
któ ra sta ła się mo im udzia łem. Ta ki stu dent, kie dy przy cho dzi
do mnie po kil ku mie sią cach, jest zu peł nie od mie nio nym czło wie -
kiem. Do kład nie wie o czym chce pi sać i ja ki jest je go te mat. Wte dy
mu mó wię: „Te raz mo że Pan pi sać pra cę na pod sta wie na wet jed ne -
go tyl ko ar ty ku łu, bo wy ko nał Pan swo ja pra cę rze tel nie”.
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Ci lu dzie są czę sto bar dzo po ru sze ni swo ja pra cą. Pra ca ma rze -
czy wi ście wa lor zmie nia nia na sze go po glą du na sie bie, na in nych
lu dzi, na na sze re la cje z in ny mi. Pra ca to w isto cie pięk ny dar, wspa -
nia łe do świad cze nie swo jej pod mio to wo ści. 

Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Chcia ła bym po wie dzieć o sto sun ku pra co daw cy do pra cow ni ka

i pra cow ni ka, któ ry po tem sta je się pra co daw cą. By łam pra cow ni -
kiem, po tem sta łam się pra co daw cą. Wie le bied, któ rych do świad -
cza ją pra cow ni cy, wy ni ka z te go, że pra co daw ca nie pa mię ta już, co
go bo la ło, gdy sam był pra cow ni kiem. Ta pa mięć jest wy biór cza,
po pro stu za po mi na my. Sta ra łam się nie za po mnieć te go, co mnie
bo la ło, gdy by łam pra cow ni kiem i sta rać się nie po wie lać tych błę -
dów, ale sta rać się je skrzęt nie omi jać. Chy ba naj wa żniej sze, co wi -
dzia łam ja ko pra cow nik i sta ram się re ali zo wać ja ko pra co daw ca, to
da wać pra cow ni kom du żo wol no ści, od po wie dzial no ści i kre dyt za -
ufa nia na wy ko na nie ja kiś za dań, a po tem z te go ich roz li czyć i od po -
wied nio do ce niać, je że li jest do brze zro bio ne. 

Wol ność i od po wie dzial ność jest pod sta wą two rze nia ze spo łów.
Naj więk szy dar, któ ry do sta łam od Pa na Bo ga, to wspa nia łe ze spo ły
ludz kie, z któ ry mi da ne mi by ło pra co wać ja ko szef. To jest coś cu -
dow ne go. Lu dzie ob da rze ni wol no ścią, od po wie dzial no ścią i za ufa -
niem wy ka zu ją ini cja ty wę i iden ty fi ku ją się z ze spo łem. Ro lą sze fa
jest to za uwa żyć i do ce nić. Nie ko niecz nie cho dzi o do ce nie nie fi nan -
so we. Cza sem do ce nie nie sło wem, uśmie chem jest wa żniej sze, aby
ten czło wiek do brze się czuł. To jest nie sa mo wi cie wa żne. Wła ści wie
dzię ki te mu świat sta je się lep szy. 

Dru ga rzecz, o ja kiej chcia łam po wie dzieć, to jest łą cze nie pra cy
za wo do wej z obo wiąz ka mi w ro dzi nie. To jest ogrom nie trud ne,
szcze gól nie dla ko biet, ale dla mę żczyzn też czę sto, szcze gól nie
od stro ny od po wie dzial ne go oj co stwa. 

Po wiem, jak to re ali zo wa łam od mo jej stro ny. Na sze cór ki za wsze
uwa ża ły, że jest mnie dla nich za ma ło, mi mo że cał ko wi cie świa do -
mie, pra cu jąc na Uni wer sy te cie, tak re gu lo wa łam czas, że by mak sy -
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mal nie du żo z ni mi być. Usta wia łam tak za ję cia, że by je re ali zo wać,
kie dy one by ły w szko le czy w przed szko lu. Sta ra łam się być w do -
mu, kie dy wra ca ły ze szko ły. Jed nak im by ło za wsze ma ło. 

Mo im zda niem, wy po środ ko wa nie cza su po świę ca ne go ro dzi nie
i pra cy za wo do wej, a szcze gól nie wła sne mu roz wo jo wi za wo do we -
mu, jest kwe stią na sze go su mie nia. Kie dy ro bi łam ha bi li ta cję, był to
rze czy wi ście dla mnie klasz tor przez dwa i pół ro ku. Do pó ki dzie ci
nie po szły spać, by łam z ni mi. Jak od ra bia ły lek cje, to ro bi łam ró -
żne go ty pu wy li cze nia, kre śli łam wy kre sy, a jak szły spać, to za czy -
na łam wła ści wą pra cę kon cep cyj ną, sie dząc czę sto do póź nej no cy.
Mia łam tę kom for to wą sy tu ację, że po sta no wi li śmy z mo im mę żem,
że przez ca ły czas, kie dy bę dzie to po trzeb ne, bę dzie my za trud niać
go spo się, któ ra bę dzie nas wy rę czać w pra cach do mo wych. I znów
szczę ście nas nie opusz cza ło. Przez 15 lat pra co wa ły u nas dwie ko -
lej ne oso by wy jąt ko wej za cno ści.

Dziś z per spek ty wy cza su uwa żam, że chy ba wła ści wie wy bra -
łam. Na sze dziew czy ny wy ro sły na war to ścio we oso by. Oczy wi ście
to w du żym stop niu ich wła sna za słu ga, choć mam na dzie ję, że świa -
dec two na sze go ży cia w ja kimś stop niu po mo gło im przy wy bie ra niu
wła snych war to ścio wych dróg ży cio wych. Na to miast w pra cy za wo -
do wej, to co osią gnę łam, to na praw dę ogrom nie cię żką pra cą. Dziś
mam sa tys fak cję, że nie za ko pa łam ta len tów. Dzię ki wie dzy, któ rą
zdo by łam, dziś mo gę słu żyć ró żnym lu dziom i to w ró żnym za kre sie.
Dziś tak to czu ję, choć w trak cie do ko ny wa nia wy bo rów sta le to wa -
rzy szy ły mi wąt pli wo ści, gdzie jest ta wła ści wa gra ni ca. Z tym pro -
ble mem spo ty ka się wie le ko biet pra cu ją cych za wo do wo i trze ba
w tym za kre sie pro wa dzić uczci wy dia log we wła snym su mie niu. 

An drzej Do wgiał ło 
Chciał bym na wią zać do słów Pa na bur mi strza i do te go, co ob -

ser wu je my wo kół sie bie. Je ste śmy ogrom nie nie uczci wym i nie mo -
ral nym spo łe czeń stwem. Nie mó wię o ta kich skraj no ściach, jak za -
dźga nie no żem swo je go ko le gi al bo po li cjan ta, ale o tej co dzien nej
nie uczci wo ści, po cząw szy od ścią ga nia w szko le czy na eg za mi nie,
oszu ki wa nia przy ka sie, w po dat kach, a na wet w spo rcie, a skoń czyw -
szy na nie uczci wym pod gry za niu ko le gi, aby sie bie wy pro mo wać.
A rów no cze śnie po są dza nie ka żde go, kto pia stu je ja kieś sta no wi sko,
o nie uczci wość czy ko rup cję. Pa mię tam, jak ża lił mi się zna jo my
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bur mistrz, któ ry jeź dził pięt na sto let nim mer ce de sem le d wo cho dzą -
cym, ku pio nym za gro sze, że lu dzie po tra fią z naj mniej szej rze czy
zro bić kwe stię ko rup cji. Naj czę ściej świad czy to źle o tych, któ rzy
wszę dzie do oko ła wi dzą ko rup cję i bez do wo dów za rzu ca ją ją lu -
dziom uczci wym

Jan Ba dow ski
Ka żde pol skie po ko le nie ostat nich kil ku dzie się ciu lat ma in ne

do świad cze nia ży cio we. Po ko le nie, któ re ja re pre zen tu ję, mia ło dar
żyć w cza sach zmian lat 80., ob ser wo wać, co się dzie je się w Pol sce
na wła sne oczy i uczest ni czyć w tym wszyst kim. Nie wąt pli wie w po -
rów na niu z mo imi ro dzi ca mi te mo żli wo ści kon tak tów z ludź mi
i zwie dza nia świa ta by ły w przy pad ku mo je go po ko le nia więk sze, na -
to miast znacz nie mniej sze niż w po ko le niu dzi siej szych stu den tów.

Chciał bym po wie dzieć pa rę słów o so bie i o mo jej żo nie. Je ste -
śmy ma łżeń stwem od trzy dzie stu lat. Ma łżeń stwem, któ re po zna ło
się w śred niej szko le, cho dzi ło ze so bą od dru giej kla sy szko ły śred -
niej. Wzię li śmy ślub po trze cim ro ku stu diów. W związ ku z tym mo -
żna po wie dzieć, że je ste śmy ma łżeń stwem ze śred niej szko ły, ale jed -
no cze śnie ma łżeń stwem stu denc kim. Rów nież ma łżeń stwem, któ re -
mu da ne by ło żyć w tych dziw nych cza sach. W tej trud nej sy tu acji
po dej mo wa li śmy de cy zje do ty czą ce na sze go ży cia, z kim chce my
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być, co chce my ro bić, czy chce my żyć dla pra cy, dla pa sji, dla ro dzi -
ny, dla za szczy tów, dla pie nię dzy. 

Epi zo dem ilu stru ją cym na sze ży cie i na sze wy bo ry by ły prak ty ki
za gra nicz ne, któ re uda ło mi się wte dy otrzy mać. Obie ca łem mo jej
żo nie, że po dej mę je pod wa run kiem, że wy je dzie my ra zem szcze gól -
nie gdy oka za ło się, że jest w trze cim mie sią cu cią ży. W tych cza sach
(rok osiem dzie sią ty) by ło to nie ste ty nie re al ne, aby ma łżeń stwo mo -
gło wy je cha ło za gra ni cę ra zem. Zaw sze ktoś mu siał zo stać w do mu
ja ko „za kład nik”, że by ten dru gi wró cił na pew no do Pol ski. Pro szę
so bie wy obra zić, że los, czy Opatrz ność Bo ża spra wi ły, że sło wa do -
trzy ma łem. Do sta li śmy oby dwo je w spo sób wy jąt ko wy pasz por ty.
Oka za ło się, że moi ro dzi ce spo tka li się z oso bą de cy zyj ną w tym za -
kre sie i bez zbyt nich za wi ło ści do sta li śmy pasz por ty, a wte dy pasz -
port do sta wa ło się tyl ko na kon kret ny wy jazd i na kon kret ne za pro -
sze nie. Rów nież nie mo żna by ło ujaw nić fak tu, że mo ja żo na, Kry -
sty na jest w cią ży, bo wte dy by jej nie pu ści ła ro dzi na.

Gdy by li śmy za gra ni cą, roz ma wia li śmy du żo z na szy mi nie -
miec ki mi zna jo my mi. Je den z nich zo rien to wał się, że Kry sty na jest
w cią ży. Kie dy mó wi li śmy mu, że mu si my wró cić, skoń czyć stu dia,
on za czął nas na ma wiać, aby nie wra cać do Pol ski. Ma jąc du żo
do czy nie nia z Po la ka mi, ar gu men to wał: „prze cież u was ro bią lo so -
wa nia na wet na sa mo cho dy. Chce cie wra cać do tak za co fa ne go kra ju
w sen sie eko no micz nym”.

By ły to cza sy, że aby ku pić ma łe go fia ta („ma lu cha”), trze ba by -
ło wpła cić pie nią dze, od by wa ła się lo te ria i w jej wy ni ku ku pu ją cy
do wia dy wał się, w któ rym ro ku i mie sią cu go do sta nie. Mo żna by ło
cze kać na „ma lu cha” na wet wie le lat. 

Zna jo my Nie miec na ma wiał mnie: „Ja nek, zo stań tu taj, nie wra -
caj z żo ną i dziec kiem do Pol ski, gdzie nie ma żad nej sen sow nej eko -
no mii, tyl ko jest ko mu nizm”. Ta pro po zy cja by ła do syć ku szą ca, bo
wi dzia łem, jak funk cjo nu je on sam i in ne oso by. Rów no cze śnie jed -
nak, roz ma wia jąc na ten te mat z Kry sty ną, mie li śmy świa do mość, że
de cy zja, któ rą po dej mie my, bę dzie wa żna nie tyl ko dla nas, ale i dla
na szych dzie ci. Do szli śmy do wnio sku, że dzie ci na sze mo gą być ca -
łe ży cie ludź mi dru giej ka te go rii, ułom ny mi pod wzglę dem ję zy ko -
wym, na przy kład mniej oczy ta ny mi od swych ró wie śni ków. Po nad -
to szkol nic two nie miec kie nie zbyt nam się po do ba ło, jest dość spe -
cy ficz ne i ono de cy du je w znacz nej mie rze o dro dze za wo do wej kon -
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Fot. 63. Jan Ba dow ski z żo ną

kret nej oso by. Pod ję li śmy de cy zję, że nie zo sta nie my. Ku pi my sa -
mo chód i wra ca my do Pol ski. Po wie dzie li śmy so bie, że za le ży nam
na na szych dzie ciach, że by ży ły w Pol sce i by li Po la ka mi. Je stem
dum ny z tej de cy zji. 

Po tem, już ma jąc żo nę i dziec ko, wy je cha łem sam za rob ko wo
do Nie miec. W pew nym mo men cie oka za ło się, że mi mo że by ło
wszyst ko umó wio ne, tej pra cy nie ma. Po sia da ne pie nią dze z dnia
na dzień top nia ły i w koń cu mia łem już tyl ko ty le, że bym mógł wró -
cić do kra ju. Przy par ty do mu ru po je cha łem do te go miej sca, gdzie
wcze śniej by łem na prak ty ce. Po wie dzia łem, ja ka jest sy tu acja. Oni
wie dzie li, że Kry sty na by ła w cią ży, że są dzie ci, przy sy ła li nam na -
wet pacz ki z ró żny mi rze cza mi. Po le ci li mnie ko muś, któ ry mnie za -
trud nił i po tem, kie dy bym tyl ko chciał, mo głem je chać w ciem no
i u tej oso by pra co wać. 

Na to miast chcę po wie dzieć o do świad cze niu bez ro bo cia, któ re
wte dy prze ży łem. Sy tu acji bez wyj ścia, w któ rej sta je się przed py ta -
niem, co zro bię, kie dy wró cę bez pie nię dzy? To do świad cze nie bez -
ro bo cia jest nie zwy kle wa żne, tak jak i do świad cze nie pra cy w po cie
i zno ju, pra cy fi zycz nej, ta kiej, któ ra nas na praw dę du żo kosz tu je.
W ta kich sy tu acjach po dej mu je my ży cio we de cy zje, któ re mo gą być
brze mien ne w skut kach. 
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W po ło wie lat 80., w związ ku z po zy cją do la ra na czar nym ryn ku
w Pol sce, wy star czy ło wy je chać na dwa mie sią ce do Nie miec, za ro -
bić, wró cić i być z ro dzi ną. Tych pie nię dzy star cza ło na ko lej ne dzie -
sięć mie się cy i zo sta wa ła jesz cze „gór ka”. Ko rzy sta łem z tej mo żli -
wo ści, ale oka za ło się, że nasz młod szy syn, któ ry miał wte dy iść
do ze rów ki, kie dy wy je żdża łem, co fał się w roz wo ju. Sa mo dziel ne,
uśmiech nię te i za do wo lo ne dziec ko na gle nie chce zo sta wać w ze -
rów ce, nie chce spać, pła cze. Wte dy z dnia na dzień pod ją łem de cy -
zję, że nie przed łu żam po by tu i wra cam. Już pierw sze go dnia, kie dy
od wo zi łem go do szko ły i mó wi łem na po że gna nie: „po tem po cie bie
przy ja dę”, on biegł bez opo ru do szko ły i już funk cjo no wał nor mal -
nie. W związ ku z tym pod ję li śmy de cy zję, że jak bę dę wy je żdżał, je -
chać bę dzie my ca łą ro dzi ną. Wkrót ce oka za ło się, że jak je dzie my ca -
łą ro dzi ną, to ile za ra biam, ty le wy da je my. 

Wte dy pod ję li śmy na stęp ną de cy zję, że coś trze ba w Pol sce ro bić
i już wię cej nie wy je żdżać. U pra co daw cy, u któ re go pra co wa łem
w Niem czech, na trzy dni wcze śniej, jak miał go od wie dzić do rad ca
po dat ko wy, za czy na ło się sprzą ta nie i wszy scy wie dzie li, kto ma
przyjść. Wy glą da ło to tak, jak by miał przyjść ksiądz po ko lę dzie al -
bo mia ło by być po świę ce nie do mu. Po my śla łem so bie, że mu si to
być zna czą ca po zy cja i war to tym za jąć się w Pol sce. Jesz cze wte dy
nie mia łem wy kształ ce nia eko no micz ne go, ale na uka przy cho dzi ła
mi za wsze z ogrom ną ła two ścią i uzna łem, że szyb ko się te go na uczę.
To był też mo ment pod ję cia bar dzo wa żnej de cy zji. W 1991 ro ku za -
ło ży li śmy kan ce la rię do radz twa po dat ko we go. Po sta no wi łem wte dy,
że bę dzie to fir ma na za sa dach part ner skich. Mia łem za so bą do -
świad cze nie bez ro bo cia, do świad cze nie pra cow ni ka i pra co daw cy
i czer pa łem z tych do świad czeń w kształ to wa niu fir my. 

Za an ga żo wa łem się też w or ga ni za cję sto wa rzy sze nia, któ re mia ło -
by jed no czyć oso by zaj mu ją ce się po dat ka mi i przy go to wy wa niem od -
po wied niej usta wy, tak jak to ob ser wo wa łem u Niem ców. Cho dzi ło
o to, że jak po dat nik zle ca ko muś pro wa dze nie do ku men ta cji po dat ko -
wej, to i od po wie dzial ność po win na być prze nie sio na na tę oso bę. Ma
ona usta wo we upraw nie nia i jest usta wo wo ubez pie czo na. Rów no cze -
śnie po dat nik jest w ten spo sób chro nio ny. Uczest ni czy łem w pra cach
par la men tar nych nad wpro wa dze niem tej usta wy i to czy łem bo je
z Mi ni ster stwem Fi nan sów na ten te mat. To by ła dru ga sfe ra mo jej
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Fot. 64. Ur szu la Kos sow ska -Ce zak (z mi kro fo nem)

dzia łal no ści. Mam świa do mość, że mo je za an ga żo wa nie w pra cę za wo -
do wą i spo łecz ną od bi ja ło się w tym okre sie na sfe rze ro dzin nej
i na mo ich kon tak tach z sy na mi. Jest to wiel ki pro blem, aby to wszyst -
ko po go dzić. Dzię ki dba ło ści i po świę ce niu spra wom ro dzin nym mo -
jej żo ny mo gę cie szyć się obec nie do bry mi re la cja mi z na szy mi do ro -
sły mi już sy na mi, ab sol wen ta mi wy dzia łu pra wa, roz wi ja ją cy mi się za -
wo do wo. W re la cjach z sy na mi rów nież te raz sta ram się nad ro bić stra -
co ny czas. Ob darz my się na wza jem sza cun kiem i uzna niem ob ser wu -
jąc jak wa żne są te re la cje i ile da ją one wza jem nej ra do ści.

Ur szu la Kos sow ska -Ce zak
W mo jej wy po wie dzi chcia łam zwró cić szcze gól ną uwa gę na etos

pra cy, bo to tej po ry to sło wo tu taj nie pa dło. Mój oj ciec był mi -
strzem szew skim, któ ry ro bił wspa nia łe bu ty – ofi cer ki, a mo ja ma -
ma by ła kraw co wą, któ ra szy ła pięk ne rze czy. Moi ro dzi ce by li bar -
dzo do bry mi rze mieśl ni ka mi. Mie li wie lu wspa nia łych klien tów,
wy kształ co nych lu dzi. W do mu za wsze to czy ły się in te re su ją ce roz -
mo wy, by ły war to ścio we ksią żki i kie dy z mo im bra tem do szli śmy
do pew ne go wie ku, by ło rze czą oczy wi stą, że ukoń czy my stu dia.
W cza sie na szych stu diów, jak i po tem w pra cy sto so wa li śmy się
do za sad, któ re obo wią zy wa ły w na szej ro dzi nie. Wszyst ko ro bi ło się
rze tel nie, so lid nie i w ter mi nie.

Ja ukoń czy łam stu dia na Wy dzia le Geo gra fii Uni wer sy te tu War -
szaw skie go i na tym Wy dzia le prze pra co wa łam ca łe swo je do ro słe
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ży cie. Jed no cze śnie pra co wa łam spo łecz nie w To wa rzy stwie Geo gra -
ficz nym i w To wa rzy stwie Geo fi zycz nym, po tem wcią gnę łam się
w pra cę w re dak cji „Prze glą du Geo fi zycz ne go”. By łam na uczy cie lem
aka de mic kim i kie dy słu cha łam przed chwi lą wy po wie dzi pa na dok -
to ra Be ren ta, ja ką ra dość da je do bre „usta wie nie” ma gi stran ta i jak
to po tem owo cu je, to jak bym sły sza ła swo je wła sne my śli. To by ły
rów nież i mo je do świad cze nia.

Zaw sze sta ra łam się pra co wać po rząd nie i so lid nie, ale mu szę po -
wie dzieć, że to do pro wa dza ło mnie cza sem do gorz kich re flek sji.
Chcia ła bym się ni mi z Pań stwem po dzie lić. Je że li się pra cu je bar dzo
so lid nie i z od da niem, to na po cząt ku bu dzi to za do wo le nie i ak cep ta -
cję wśród ko le gów i sze fów, ale po tem jest to przyj mo wa ne ja ko rzecz
zu peł nie na tu ral na i mi mo że in ni się obi ja ją i pra cu ją go rzej, to je że li
się po ja wia no wa pra ca, trud niej szy obo wią zek, to nie szu ka się no we -
go wy ko naw cy, tyl ko się to skła da na bar ki te go nie za wod ne go.

Pra cu jąc przez wie le lat w re dak cji, o któ rej wspo mnia łam, po -
czu łam się w koń cu bar dzo zmę czo na... Chcia łam zro bić ha bi li ta cję.
Gdy przed sta wi łam mo ją proś bę re dak to ro wi, udał, że nie wie, o co
go pro szę. Po tem po dej mo wał ja kieś dzia ła nia po zor ne, a da lej je go
od po wie dzi by ły ró żne. Pierw sza by ła cy nicz na.: „Prze cież ty to lu -
bisz”. Na stęp na by ła bru tal na: „Mu sisz”, a trze cia był to szan taż:
„A co ja bez cie bie zro bię”. W re zul ta cie do pie ro po dwu dzie stu dzie -
wię ciu la tach uda ło mi się z te go wy zwo lić. I co się oka zu je. Pan re -
dak tor mnie te raz nie zna. On mnie te raz igno ru je, bo utra cił dys po -
zy cyj ne go wy rob ni ka. Tak by ło też i w To wa rzy stwie Geo gra ficz -
nym, gdzie by łam tyl ko se kre ta rzem od dzia łu, a za ła twia łam spra wy
za pre ze sa. Mo gę mno żyć przy kła dy. 

Uwa żam, że czło wiek z po świę ce niem i so lid ny po wi nien pra co -
wać tam, gdzie cho dzi o ży cie dru gie go czło wie ka. Na to miast we
wszyst kich in nych sy tu acjach trze ba za cho wać zdro wy in stynkt sa -
mo za cho waw czy, że by ró żni cwa nia cy nie że ro wa li na na szej so lid -
no ści i nie ro bi li ka rie ry dzię ki na szej pra cy. 

To masz Be rent
Trud no się nie zgo dzić z Pa nią dok tor, ale chciał bym do dać, że

ak cen ty po win ny być roz ło żo ne nie co ina czej. To praw da o wy zy sku
tych, któ rzy do brze pra cu ją. Mógł bym opo wia dać hi sto rie rze czy wi -
ście mro żą ce krew w ży łach. Oso by chcą ce nas wy ko rzy stać bę dą za -
wsze, rów no cze śnie pra ca ba daw cza jest mo żli wo ścią uczest ni cze nia
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w pro ce sie two rze nia, a to są wspa nia łe
do świad cze nia. Je śli mło dzi lu dzie są
w tej chwi li na ja kimś eta pie swo je go ży -
cia i swo jej na uko wej przy go dy, nie ma
in nej dro gi, mu szą za wie rzyć, po mi mo
tych nie bez pie czeństw. Bo one na pew no
bę dą. Nie mo żna kal ku lo wać, czy mi się
to opła ca, czy ktoś mnie wy ko rzy sta, czy
nie. Mo im zda niem, na tym eta pie ży cia
trze ba pójść na ca łe go, po świę cić się. Ro -
ze zna nie jest bar dzo wa żne, ale ja oso bi -
ście bym re ko men do wał, aby nie bać się.
W pra cę na uko wą, ba daw czą trze ba wejść
z peł nym za an ga żo wa niem, a jak bę dzie?
Pan Bóg tyl ko wie.

Ks. Adam Zel ga
Je zus był czło wie kiem wy ko rzy sta nym do koń ca. Nie lę kaj cie się

być na wet wy ko rzy sty wa nym w ja kimś wy mia rze.

An drzej Cie pie la
Chciał bym wy ra zić po par cie dla idei by cia wy ko rzy sty wa nym,

tyl ko w roz sąd nych gra ni cach. Bo co zna czy, być wy ko rzy sty wa -
nym? Po pa trz my na to od stro ny po zy tyw nej. Je śli ktoś was wy ko -
rzy stu je, to zna czy, że je ste ście mu po trzeb ni. Ma cie dla nie go war -
tość. To, że je ste ście po trzeb ni, jest wa żne, jak i to, że ro bi cie coś
z pa sją, czy li że was to też bar dzo in te re su je. To, że ktoś do łą cza się
do wa szej pa sji, to też jest do bre. Nie oba wiaj cie się, za ufaj cie. Naj -
gor sza rzecz, któ rą ja wi dzia łem w ży ciu za wo do wym, to jest lęk. Ten
lęk nie przy cho dzi od Pa na Bo ga. Bądź cie peł ni uf no ści. 

Elżbie ta Pier ścio nek
Je stem mło dą eme ryt ką. Prze szłam już wszyst kie eta py pra cy.

Na ukę, pra cę za wo do wą i wy cho wy wa nie sy na. Skoń czy łam SGPiS
z oce ną do brą na dy plo mie. Naj bar dziej ce ni łam so bie piąt kę uzy ska -
ną z ra chun ko wo ści u pa ni prof. Sur man, wy ko rzy sta ną po tem
w mo im ży ciu za wo do wym, bo po stu diach by łam kie row ni kiem ra -
chun ko wo ści w du żej fir mie. 

Fot. 65. To masz Be rent
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Obec nie je stem pa ra fian ką pa ra fii bł. Ed mun da Bo ja now skie -
go, gdzie ks. Adam Zel ga bu du je ko ściół. Je mu też de dy ku ję wiersz
„Ta ma”. 

TA MA

Pa trzę po go dzi nach,
jak bo bry bu du ją dom bez piecz ny;
ści na ją drze wa wy so kie
wo dy by stre pię trzą
z uśmie chem po ko nu ją trud no ści,
ujarz mia ją ży wio ły…
bo bry to lu dek we so ły.

Pra ca jest ta mą dla smut ku?
…
Pa trzę, jak Pro boszcz na Wo li cy
wzno si ko ściół świę ty,
ile w nim en tu zja zmu,
po pro stu fru wa roz pro mie nio ny,
skrzy dła mu u ra mion uro sły…
szczę śli wi są pa ra fia nie,
niech ży je po zy tyw ne my śle nie,
niech ży je bu do wa nie!

Wi told Płot czyk
Dwie ma my śla mi chcia łem się na ko niec po dzie lić z Pań stwem.

Dwa la ta te mu prze czy ta łem cie ka wy ar ty kuł na te mat ryn ku pra -
cy. Z ba dań wy ni ka, że w trak cie czyn ne go ży cia za wo do we go bę -
dzie my zmie niać za wód pięć do sied miu ra zy. Więc to jest to, co
was mło dych cze ka. 

A dru ga myśl do ty czy dóbr ma te rial nych, w któ re czło wiek ob ra -
sta. Ze trzy la ta te mu mie li śmy zjazd ro dzin ny, na Ma zow szu, bo
stąd po cho dzi ro dzi na. Zje cha ła się ro dzi na z ca łej Pol ski. Wszy scy
sa mo cho da mi, któ re po dob nie wy glą da ją, bez wzglę du na to, co tam
kto w ży ciu ro bi, do brze ubra ni i do brze się pre zen tu ją cy. Pa trząc
po tych sa mo cho dach, to wła ści wie sta tus rów ny. 
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Jed na z cioć, se nior ka ro dzi ny po de szła do mnie i po wie dzia ła:
„Wi tek, mu szę ci po gra tu lo wać dzie ci”. By ła tam cór ka i syn z sy no -
wą. „Na kla sę, ja ką oni po ka za li, to tyl ko pa trzeć i za zdro ścić”. Oka -
za ło się, że na fo rum ro dzin nym to by ło mo im naj więk szym suk ce -
sem. Wła śnie dzie ci i ich wy cho wa nie by ło naj wy żej do ce nio ne i to
w oczach se nior ki sta ło się naj wa żniej szym mo im do rob kiem ży cia.
I tak po my śla łem, że czło wiek wal czy, pra cu je, cze goś się do ra bia,
cze goś się uczy (by łem pierw szym w ro dzi nie z wy ższym wy kształ -
ce niem), coś tam w ży ciu ro bi, a oka zu je się, że w oczach se nior ki nie
to sta je się mo im naj wa żniej szym do rob kiem ży cia.

Ur szu la Kos sow ska -Ce zak
Mo że nie do sta tecz nie ja sno się wy ra zi łam, mó wiąc o po świę ca -

niu się. Na le ży się po świę cać, mo im zda niem, ale trze ba wy czu wać
sy tu ację, że by to nie by ło kosz tem wła sne go znisz cze nia psy chicz ne -
go.  Trze ba znać pro por cje. 

Ks. Adam Zel ga  
War to pa trzeć, jak to ro bi li po przed ni cy. Mło dym, tu obec nym,

zo sta wiam wiersz Ada ma Asny ka:
Ale nie depcz cie prze szło ści oł ta rzy
Choć sa mi ma cie do sko nal sze wznieść
Na nich się jesz cze świę ty ogień ża rzy
I mi łość ludz ka stoi tam na stra ży
I wy win ni ście im cześć.  

Spi sa ła z na gra nia Do ro ta Gi riat

Fot. 66. Słu cha cze
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Czy jestem szczęśliwa/y i czy potrafię dzielić
się moim szczęściem z innymi?
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Cy ta ty 

Klucz do szczę ścia (au tor nie zna ny)

Ży cie zgod ne z De ka lo giem: bez nie uczci wo ści, bez kłam stwa,
bez za wi ści, bez zdra dy – zgod ne z su mie niem.

Ży cie z za ufa niem do Pa na Bo ga: mieć ma rze nia, wy zna czać so -
bie za da nia, dą żyć do nich, ale gdy się nie uda je nie za mar twiać się.
Wie rzyć, że to, co nas cze ka jest dla nas naj lep sze. W ka żdym ży ciu
ty le ra zy to się spraw dzi ło, że po pro stu to się wie, że tak trze ba.

Znać swo je ta len ty, ale i ogra ni cze nia. Nie mieć wy gó ro wa nych
am bi cji: chro ni to nas od uczuć fru stra cji z po wo du nie do ce nia nia.
Nie przej mu je my się tym, że nie zo sta li śmy wy ró żnie ni, od zna cze ni,
na gro dze ni, wy bra ni itp. Zaw sze znajdź my w tej sy tu acji coś do bre -
go. Ciesz my się praw dzi wie z suk ce sów in nych nie za zdrosz cząc im.

Umieć się z sie bie śmiać: je że li to po tra fi my, to z jed nej stro ny
chro ni my się przed zło śli wo ścia mi in nych, a z dru giej – uła twia
nam to kon takt z dru gim czło wie kiem. Ka żdy z nas wo li oso by,
któ re po sia da ją śmiesz nost ki, czy na wet wa dy, niż oso by po są go we,
nie ska zi tel ne.

Tak żyć, że by nie mieć nie przy ja ciół: sta rać się być mi łym dla
in nych, ser decz nym, nie być zło śli wym, po ma gać w ra zie po trze by,
na wet tym, któ rzy są nam nie chęt ni, do ce niać lu dzi, być im
wdzięcz nym i to oka zy wać. 

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 -
wieństw obec ne go i w in nych po ucze niach: „Dar mo otrzy ma li ście,
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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 świę tej, na świę to od -
no wio ne go przy mie rza: „Bło go sła wie ni, któ rzy są we zwa ni
na ucztę Go dów Ba ran ka” (Ap 19, 9). Na kar mie ni tak cu dow nie jak
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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.
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KON WER SA TO RIUM XXXIX (17.04.2010 r.) 

Czy je stem szczę śli wa/y i czy po tra fię dzie lić się mo -
im szczę ściem z in ny mi?

Pro wa dzą cy: ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii im. bł. Ed mun -
da Bo ja now skie go), Pa weł Szczę sny (na uczy ciel hi sto rii), Zo fia
Zie liń ska (na uczy ciel fi zy ki, czło nek Wspól no ty Od no wy w Du chu
Świę tym), Ewa Błasz czak (wła ści ciel fir my „Ewa Błasz czak co -
aching”)

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Zde cy do wa li śmy się na utrzy ma nie ter mi nu Kon wer sa to rium,

mi mo sy tu acji, któ ra jest w tej chwi li w Pol sce (dzień po że gna nia
tra gicz nie zmar łych w ka ta stro fie lot ni czej pod Smo leń skiem,
na pl. Pił sud skie go w War sza wie) oraz nie zmie nia nie te ma tu, mi -
mo że wy da je się, że mó wić o szczę ściu w sy tu acji tra ge dii na ro do -
wej, któ ra się zda rzy ła, jest ja kimś nie tak tem. Do szli śmy jed nak
do wnio sku, że w za ist nia łej sy tu acji wy bra ny te mat mo że być wi -
dzia ny znacz nie sze rzej. Ró żne tra ge die ca ły czas zda rza ją się wo -
kół nas. Sły szy my o nich na co dzień w me diach. Ta sy tu acja, któ -
ra za ist nia ła, po zwa la nam jesz cze raz prze my śleć, w ja ki spo sób
ma my od nieść się do na sze go szczę ścia i do prze ka zy wa nia go in -
nym. Wy ma ga to od nas rów nież głęb sze go wej rze nia w dru gie go
czło wie ka, na to, że by bar dziej mu słu żyć tym, co ma my. 

Aby umo żli wić wszyst kim chęt nym udział w uro czy sto ści
na pl. Pił sud skie go, czas trwa nia Kon wer sa to rium bę dzie skró co -
ny.

Ks. Adam Zel ga 
Ży cie ludz kie stresz cza się w trzech wiel ka noc nych sło wach:

pierw sze to ho san na. Wo ła my je w Nie dzie lę Pal mo wą. Kie dy pod -
no si my twa rze ku słoń cu, jak te pal my, to są to chwi le ho san ny
w na szym ży ciu i ka żdy z nas po tra fił by ich wie le wy mie nić. Ale
trze ba pa mię tać, że ho san na to jest też za po wiedź mę ki. Dru gim
sło wem jest mę ka. Ca łe ludz kie do świad cze nie tru du z po gra ni cza

Odpowiedzi V:Odpowiedzi IV.qxd  2010-10-11  11:36  Strona 209



mię dzy po czu ciem, że mo ja wia ra ma sens, a po ku są roz pa czy – jest
mę ką w ży ciu. W chrze ści jań stwie mę ka i cier pie nie ma swój sens.
In ne sys te my re li gij ne czy ate istycz ne po wie dzą, że to jest bez sen -
su. Chrze ści jań stwo ma jesz cze jed no sło wo: al le lu ja. Chwal cie Bo -
ga. Wiel bię Pa na po to, aby moc niej, peł niej i głę biej prze żyć
Zmar twy chw sta nie. Pro szę o re flek sję na ten te mat, ta kże na tle
wiel kich wy da rzeń, któ rych je ste śmy świad ka mi. 

Pa weł Szczę sny
Czy je stem szczę śli wy? To nie jest py ta nie, któ re za da ję so bie

czę sto – są dzę zresz tą, że jak więk szość lu dzi. Więc gdy by łem po -
nie kąd zmu szo ny je so bie po sta wić, to oka za ło się, że od po wiedź
nie jest ta ka oczy wi sta. Naj czę ściej chy ba po strze ga my szczę ście ja -
ko brak nie szczę ścia. Gdy wi dzi my lub sły szy my, jak in ni bo ry ka -
ją się z naj ró żniej szy mi dra ma ta mi ży cio wy mi, współ czu jąc im,
jed no cze śnie my śli my, że ma my szczę ście, że nas to nie spo tka ło.
Szcze gól nie do bit nie czu ją to ci, któ rzy unik nę li ja kie goś nie szczę -
ścia. W ostat nich dniach, w związ ku ze smo leń ską ka ta stro fą, mo -
gli śmy usły szeć o wie lu ta kich oso bach, któ re nie po le cia ły fe ral -
nym lo tem sa mo lo tu pre zy denc kie go. Czy jed nak „brak nie szczę -
ścia” jest już szczę ściem? Chy ba jed nak to za ma ło. Więc na py ta -
nie, czy je stem szczę śli wy, od po wiem: nie je stem, ale by wam. To
tro chę jak z by ciem po etą, któ rym się wła śnie by wa.

Pró bu ję so bie przy po mnieć te chwi le w mo im ży ciu, pod czas
któ rych od czu wa łem szczę ście ja ko uczu cie cał ko wi cie wol ne i czy -
ste od kon tek stu in nych nie szczęść. Wol ne od po rów ny wa nia sie -
bie, swo je go ży cia do in nych lu dzi i ich lo sów. Nie by ło te go zbyt
wie le, ale o trzech ta kich mo men tach chciał by wspo mnieć.

Pierw szy wią że się z przyj ściem na świat mo jej młod szej cór ki,
To si. Nie sa mym mo men tem jej na ro dzin, któ rych nie wi dzia łem,
a je dy nie sły sza łem, sie dząc ca ły w na pię ciu na szpi tal nym ko ry ta -
rzu. Sta ło się to kil ka ty go dni póź niej. Sie dząc przy jej łó żecz ku
i pa trząc, jak uśmie cha się przez sen, po czu łem to nie zwy kłe wzbie -
ra ją ce we mnie uczu cie szczę ścia, ab so lut nej ra do ści z sa me go fak -
tu, że ona jest z na mi. Nie by łem w sta nie ode rwać wzro ku od jej
ma łej twa rzycz ki. To by ło wręcz me ta fi zycz ne uczu cie. Pa mię tam,
że po my śla łem so bie wte dy, że mo że to jest na miast ka raj skiej kon -
tem pla cji Ob li cza Bo ga. Wca le mnie to po rów na nie nie prze stra -
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szy ło, a wręcz tyl ko wzmoc ni ło to uczu cie, któ re w so bie czu łem.
Oczy wi ście w na stęp nych mie sią cach, la tach (a mi nę ło ich od tej
chwi li 12) nie za wsze pa trzy łem z uwiel bie niem na mo ją To się (oj,
nie za wsze!), ale o tam tej chwi li nad jej łó żecz kiem nie za po mnę
ni gdy. Tej chwi li, gdy w twa rzy mo jej no wo na ro dzo nej cór ki zo ba -
czy łem Ob li cze Bo ga.

Po nad rok te mu wy kry to u mnie no wo twór zło śli wy je li ta gru -
be go. Le karz, któ ry do ko nał te go zna le zi ska, na mo je prze ra żo ne
py ta nie, czy mam ja kąś szan sę, po wie dział: „w tej cho ro bie trze ba
mieć tro chę szczę ścia”. To by ły pro ro cze sło wa. W trak cie le cze nia
do świad czy łem wie lu sy tu acji, w któ rych mo głem po wie dzieć, że
szczę ście mi sprzy ja ło: tra fi łem na zna ko mi tych le ka rzy, mo je wy -
ni ki oka za ły się do bre, le cze nie che micz ne znio słem nie źle…. Ale
te go uczu cia szczę ścia do świad czy łem nie w związ ku z le cze niem,
lecz dzię ki lu dziom, któ rzy mi w mo jej wal ce to wa rzy szy li. To
oczy wi ście by ła mo ja ro dzi na, ale to nie by ło dla mnie za sko cze -
niem. Wie dzia łem, że mo gę na nią li czyć. Po czu łem się szczę śli wy
na praw dę pod czas Mszy świę tej od pra wia nej w mo jej in ten cji
w ko ście le Do mi ni ka nów na Słu żew cu. Zja wi ła się wów czas ta ka
ma sa lu dzi! Przy je żdża li z ró żnych stron War sza wy. Nie któ rzy
z nich nie wi dzie li się ze mną od daw na, ale przy je cha li na wieść
o mo jej cho ro bie. Msza od by ła się na kil ka ty go dni przed ope ra cją,
a ja już wte dy czu łem, pa trząc na mo dlą cych się w mo jej in ten cji
przy ja ciół, że wszyst ko prze bie gnie do brze. I by łem na praw dę
szczę śli wy. A po tem był dzień ope ra cji. Gdy obu dzi łem się po kil -
ku go dzin nej nar ko zie i się gną łem po te le fon ko mór ko wy, zo ba czy -
łem, że skrzyn ka wia do mo ści by ła nie omal peł na. Gdy le ża łem
na sto le ope ra cyj nym, moi przy ja cie le sła li mi wy ra zy otu chy,
wspar cia i sło wa mi ło ści. W tych cię żkich i dra ma tycz nych dniach
– nie do wia ry – ale czu łem się szczę śli wy.

Nie speł na pół ro ku póź niej, w pe wien sło necz ny, wio sen ny
dzień od wa ży łem się po raz pierw szy od je sie ni wy brać się do kon -
stan ciń skie go par ku na rol ki. By łem tro chę nie pew ny, czy dam ra -
dę po kil ku mie sią cach prze by wa nia w łó żku, prze ry wa ne go je dy -
nie spa ce ra mi po sa lo nie. Lecz kie dy tyl ko mi nę ło lek kie drże nie
nóg, za czę ło się dziać ze mną coś nie sa mo wi te go! Jeź dzi łem jak
sza lo ny przez pra wie dwie go dzi ny! Czu łem prze peł nia ją cą mnie
dzi ką ra dość, szczę ście! A wła ści wie nie tyl ko mnie, ale ka żdą mo -
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ją ko mór kę! Czu łem, że ca łe mo je cia ło jest szczę śli we. To by ło tro -
chę jak by bez mo je go udzia łu. Szczę ście na po zio mie wręcz fi zjo lo -
gicz nym! Być mo że, że to za sta łe przez te mie sią ce mię śnie „ra do -
wa ły się” ru chem fi zycz nym. Być mo że, znik nął cza ją cy się wciąż
w mo jej du szy strach, że ni gdy już nie bę dzie mi da ne jeź dzić
na rol kach. Pew nie wte dy po czu łem się zdro wy, choć wie dzia łem
i wiem, że jesz cze dłu ga dro ga przede mną. Póź niej wie lo krot nie
mia łem oka zję jeź dzić na rol kach, ale już ni gdy nie od czu wa łem te -
go bez gra nicz ne go uczu cia szczę ścia jak tam te go sło necz ne go dnia.

To wy da rze nie w par ku prze ko nu je mnie, że uczu cie szczę ścia
jest jak by za pro gra mo wa ne w na szym czło wie czeń stwie, jest za pi -
sa ne w na szym ludz kim DNA. Po ja wia się na gle i szyb ko mi ja. Ale
to do brze. Dzię ki te mu nie po wsze dnie je i dla te go mo że my do nie -
go tę sk nić i go szu kać. Szu kać w so bie i szu kać w in nych. W ich
twa rzach, mo dli twie, obec no ści… Nie mar tw my się, że cza sem go
nie ma w nas. Zja wi się, tyl ko mu si my się do brze roz glą dać i wsłu -
chi wać i w sie bie i w in nych. Ży czę więc szczę ścia!

Zo fia Zie liń ska
Chcia ła bym dzi siaj po wie dzieć o mo im na wró ce niu. W ja ki

spo sób Bóg wej rzał w mo je ży cie, w mo ją rze czy wi stość i spra wił,
że je stem tu, gdzie te raz je stem. To na praw dę by ła Je go ła ska. Chcę
mó wić o wiel kich rze czach, ja kie uczy nił w mo im ży ciu. I to, że od -
zy ska łam praw dzi wą ra dość w Bo gu. Tak na praw dę Bóg ni gdy ze
mnie nie zre zy gno wał. Ni gdy nie za po mniał o mnie i pa mię tał
o mo im szczę ściu. Za po mniał o mo ich grze chach mło do ści, ale pa -
mię tał o mo im szczę ściu. Ja dzi siaj chce się dzie lić szczę ściem
– szczę ściem pły ną cym z od pusz cze nia win. 

Po ukoń cze niu stu diów na wy dzia le fi zy ki zna la złam się
na szczy cie nie pew no ści: za mną ciem ność, a przede mną pust ka.
Wszyst ko w czym po kła da łam na dzie ję, pry sło jak bań ka my dla na.
Sa kra men ty świę te daw no po szły w za po mnie nie, a w to miej sce
wdzie ra ły się po szu ki wa nia okul ty stycz ne. Po wo li ży cie tra ci ło
sens. Żad ne za ję cia nie da wa ły peł nej, trwa łej ra do ści. Gu bi łam się
w pro stych, co dzien nych czyn no ściach. Po ja wia ły się lę ki, któ re
pa ra li żo wa ły mo je ży cie. Na wet za ło że nie ro dzi ny i na ro dze nie
dziec ka nie zdo ła ły przy wró cić po ko ju ser ca. Bóg w swo im za tro -
ska niu do bi jał się do mnie co raz bar dziej, rów nież przez trud ne do -
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Fot. 67. Zo fia Zie liń ska

świad cze nia. Oto jed no z nich: kie dy mo ja cór ka mia ła 6 lat, cię żko
za cho ro wa ła. Przez pra wie mie siąc tem pe ra tu ra cia ła nie spa da ła
po ni żej 38 stop ni. Naj pierw do tknę ła ją szkar la ty na, póź niej świn -
ka, a na ko niec po ron ne za pa le nie opon mó zgo wych. Po ludz ku
stan bez na dziej ny. Lę ka łam się o jej ży cie. Pa mię tam pew ne go
dnia, by ła go dzi na 17, upa dłam na ko la na i to nąc we łzach, gło śno
wo ła łam „Bo że, je śli je steś, to przyjdź z uzdro wie niem do mo jej
cór ki o go dzi nie 22. Nie za bie raj mi jej!”. Do dziś nie wiem dla cze -
go wska za łam na ta ką go dzi nę. Wiem na to miast, że ta mo dli twa
by ła praw dzi wa i szcze ra, pły ną ca z głę bi ser ca. Wła śnie o tej go dzi -
nie prze nik nę ła mnie nie zwy kła mi łość. Jed no cze śnie od czu łam
przy na gle nie do po ło że nia rąk na gło wie cór ki. W tym mo men cie
by łam głę bo ko prze ko na na, że mo ja cór ka zo sta ła uzdro wio na. Tak
też się sta ło. Tem pe ra tu ra spa dła, a Ka sia za snę ła twar dym snem.
Ten fakt od mie nił mo je ży cie. Bóg z mo cą wkro czył w mo ją rze czy -
wi stość. Do świad czy łam Bo ga ży we go, ko cha ją ce go i prze ba cza ją -
ce go. Uwie rzy łam w Je go mi łość. Zro zu mia łam, że bez wzglę du
na stan mo jej du szy, pra gnie mo je go szczę ścia i ze wszyst kie go mo -
że wy pro wa dzić do bro. Roz po czę łam roz pacz li we po szu ki wa nie
Bo ga. Py ta łam „Bo że, gdzie je steś, gdzie mo gę Cię zna leźć?”. Wstą -
pi łam do wspól no ty Od no wy w Du chu Świę tym, gdzie przez sys te -
ma tycz ną for ma cję mo je ży cie na bra ło no we go wy mia ru. Je zus
Chry stus stał się mo im Pa nem i Zba wi cie lem. Zro zu mia łam, że
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wszyst ko mo gę w Tym, któ ry mnie umac nia. Bez Nie go nic uczy -
nić nie mo gę. Przy ka za nia sta ły się dla mnie dro go wska zem
na dro dze wia ry, a Sa kra men ty świę te, od któ rych od stą pi łam i nie
przy stę po wa łam przez kil ka na ście lat – za pro sze niem do cią głe go
na wra ca nia się. Je zus Eu cha ry stycz ny stał się praw dzi wym po kar -
mem, któ ry mo gę spo ży wać w ob fi to ści. Dzię ki Bo gu, dzi siaj dzię -
ku ję Mu szcze gól nie i za ten trud ny czas w na szej Oj czyź nie, że
wła śnie mo gę świad czyć o Bo gu ży wym, praw dzi wym, któ ry od ro -
dził mnie w swo im du chu, przy wró cił mi praw dzi wą ra dość i god -
ność dziec ka Bo że go i wskrze sił na dzie ję na ży cie wiecz ne. Czę sto
te go do świad czam, że Je zus przy cho dzi do mnie w tych sy tu acjach,
w któ rych je stem naj bar dziej bez rad na. Wte dy czu ję jak by na ma -
cal nie Je go obec ność. 

Ks. Adam Zel ga
Jak świa dec two z Pa ni ży cia mia ło się do wy bo ru kie run ku Pa -

ni stu diów – fi zy ki. Pro si li by śmy jesz cze o pa rę słów na ten te mat.

Zo fia Zie liń ska
Już w szko le śred niej by łam bar dzo zbun to wa na i chcia łam się

naj pierw do wie dzieć, kto na praw dę stwo rzył świat. Ocze ki wa łam,
że na stu diach po twier dzę to, co so bie w gło wie po ukła da łam
w mło do ści oraz swo je hi po te zy ukształ to wa ne w szko le śred niej.
Cze ka łam pierw szy rok, dru gi, trze ci, czwar ty i pią ty. Mo je ocze ki -
wa nia pry sły. W to miej sce we szły po szu ki wa nia okul ty stycz ne, za -
czę łam się zaj mo wać pa rap sy cho lo gią, wszyst kim tym, co jesz cze
po tę go wa ło więk szy nie po kój i wpro wa dza ło w mo je ży cie ró żne lę -
ki. I tak sta nę łam na szczy cie nie pew no ści. Kie dyś zo ba czy łam mo -
je go pro mo to ra, pro fe so ra przy stę pu ją ce go do Ko mu nii świę tej.
Za czę łam się za sta na wiać, czy nie po błą dzi łam i pra gnę łam na -
praw dę roz po znać swo ją dro gę. Bóg do pu ścił ta ką sy tu ację, o któ rej
mó wi łam już wcze śniej. 

Ewa Błasz czak
Gdy do sta łam pro po zy cję udzia łu w pa ne lu, za czę łam się za sta -

na wiać, czy je stem szczę śli wa w ży ciu. W pierw szym mo men cie za -
czę łam prze wi jać film mo je go ży cia, przy wo łu jąc wy da rze nia. Ale
po chwi li po my śla łam, że to nie ma żad ne go sen su. Tak na praw dę
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w mo im ży ciu ten stan, ulot ny stan umy słu, któ rym dla mnie jest
szczę ście, jest ab so lut nie nie za le żny od cech ze wnętrz nych. Po czu -
cie szczę ścia jest mo ją de cy zją, że by wziąć od po wie dzial ność
za swo je ży cie i wy szu ki wać mi łość w mo im ży ciu w ka żdym wy da -
rze niu. 

W tym wy mia rze szczę ście jest ła ską, gdyż nie któ re wy da rze nia
są przy jem ne i ła two doj rzeć w nich mi łość, a in ne są bar dzo trud -
ne i trze ba mieć cier pli wość, aby ocze ki wać na te do bre da ry, któ re
pły ną z ka żde go wy da rze nia. 

Dzie sięć lat te mu bra łam ślub. Oka za ło się, że mę żczy zna, któ -
re go po ko cha łam, jest nie ule czal nie cho ry. Cho ro ba gro zi ła i na dal
gro zi po wa żnym ka lec twem. Nie wie dzia łam wte dy, czy to szczę -
ście, czy nie szczę ście, że go spo tka łam. Czy to szczę ście, czy nie -
szczę ście, że go wy bra łam. Po la tach oka za ło się, że cho ro ba oka za -
ła się dla nas bar dzo wy ro zu mia ła. Na to miast da ła nam bar dzo du -
żo – trwa ły zwią zek. Mie li śmy oka zję zmie rzyć się z rze cza mi trud -
ny mi, roz ma wiać o rze czach osta tecz nych i naj wa żniej szych. Na -
uczy ła nas wdzięcz no ści, do strze ga nia na co dzień po zy tyw nych
rze czy. 

Tuż po ślu bie oka za ło się, że cho ro ba mo je go mę ża nie jest je -
dy ną prze szko dą w na szym ży ciu do po ko na nia. Do wie dzia łam się,
że nie mo gę mieć dzie ci, nie mo gę na tu ral nie uro dzić dziec ka. Mój

Fot. 68. Ewa Błaszczak

215

Odpowiedzi V:Odpowiedzi IV.qxd  2010-10-11  11:36  Strona 215



świat za wa lił się. Po my śla łam so bie, że to jest nie spra wie dli we, że
nie mo gę być szczę śli wą, speł nio ną ko bie tą, nie ro dząc dziec ka.
Po ja kimś cza sie zde cy do wa li śmy się na pro ces ad op cyj ny. Na po -
cząt ku ogól nie by ło trud no. Cho ro ba mo je go mę ża by ła prze szko -
dą, że by śmy zo sta li za kwa li fi ko wa ni na ro dzi ców ad op cyj nych.
Nie mniej jed nak zno wu po trze bo wa li śmy zjed no czyć się z mę żem
jak ta jed na dru ży na, po pro stu wal czyć o to dziec ko. I uda ło się.
W tej chwi li je ste śmy ro dzi ca mi dwu let niej Zo si. Zo sia da je nam
ty le mi ło ści. Na wet nie wy obra żam so bie, ma jąc na co dzień ta ki
dar od Bo ga, że mo gła bym po wie dzieć, że nie je stem szczę śli wa.
Mam na to do wód. Ta ki ma ły, wrzesz czą cy, bar dzo py ska ty. Kie dy
pa trzę na nią i wi dzę, ile da je mi mi ło ści i ile ja jej mo gę dać, to
dzię ku ję Pa nu Bo gu za te cho ro by, któ re mnie do te go do pro wa dzi -
ły. Gdy bym uro dzi ła dziec ko, to nie mia ła bym Zo si – na praw dę je -
stem wdzięcz na Pa nu Bo gu za te do świad cze nia. 

Na co dzień w pod trzy my wa niu te go szczę ścia po ma ga mi
wdzięcz ność – dla mnie pod sta wo wy ele ment ra chun ku su mie nia.
To bar dzo wa żne. Wdzięcz ność jest ta kim pro stym na rzę dziem, któ -
re po ma ga do strze gać po zy ty wy w ży ciu i mi łość Bo ga na co dzień.

Za sta na wiam się też, jak to jest z dzie le niem się szczę ściem
w mo im ży ciu. I tu taj wi dzę dwa aspek ty. Pierw szy na tu ral ny: są -
dzę, że kie dy mam ta ką praw dzi wą mi łość, to jej w so bie nie mo gę
za trzy mać. Ona jest ener gią, war to ścią, któ ra ze mnie wy cho dzi.
Gdy wi dzę mo je dziec ko i ko cham je, to ta mi łość się ze mnie wy le -
wa. Dru gim aspek tem jest świa do me dzia ła nie. Tym świa do mym
dzia ła niem jest wy bór mo je go za wo du. Ja kiś czas te mu by łam fi -
nan sist ką i do rad cą po dat ko wym. Jed nak w pew nym mo men cie
stwier dzi łam, że mo im po wo ła niem jest być cia chem. Jest to ta ki
tre ner, któ ry po ma ga lu dziom w osią gnię ciu przez nich za ło żo ne go
ce lu. Zde cy do wa łam się wy ko rzy stać co aching do po ma ga nia ko -
bie tom, któ re nie mo gą mieć dzie ci, któ re ma ją kło pot z zaj ściem
w cią żę. Stwo rzy łam warsz ta ty, pod czas któ rych po ma gam dziew -
czy nom w od na le zie niu ich dro gi i ich de fi ni cji szczę ścia. W od na -
le zie niu sie bie. Po pro stu po ma gam im sta nąć na wła snych no gach.
Chcę, że by zo ba czy ły świa teł ko w tu ne lu, że po coś tu są na zie mi,
że mo gą być szczę śli we, na wet je że li nie ma ją bio lo gicz ne go dziec -
ka. Bar dzo za le ży mi na tym, aby ko bie ta na uczy ła się być szczę śli -
wa tu i te raz, aby mo gła być póź niej szczę śli wą mat ką i da wać to
szczę ście dzie ciom. 
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Fot. 69. Ewa Błasz czak i Zo fia Zie liń ska

Ks. Adam Zel ga
Mó wi Pa ni o pro ble mie bez dziet no ści u ko biet i po mo cy dla

nich. A co z fa ce ta mi? Bo pro blem ad op cji dzie ci jest ła twiej szy dla
ko biet, go rzej jest z mę żczy zna mi. Im trze ba po móc.

Ewa Błasz czak
Ta ka po moc też ru sza. 

Ks. Adam Zel ga
Je stem bar dzo szczę śli wy mię dzy in ny mi z te go po wo du, że

pra cu jąc w pa ra fii, by łem dys kret nym to wa rzy szem kil ku de cy zji
o ad op cji. Spo ty kam czę sto chło pa ka, któ ry bar dzo się opie rał, aby
ad op to wać dziec ko. A te raz wi dzę go z wóz kiem, jak jeź dzi po uli -
cy ja ko dum ny ta ta. To jest bar dzo pięk ne. Znam też ta ki przy pa -
dek w pa ra fii, że po ad op cji dziec ka ko bie ta za szła w cią żę i w tej
chwi li ma dwie wspa nia łe dziew czyn ki. Obie chrzci łem, to po tro -
chu ta kże są to i mo je dzie ci. 

Na ko niec tak tro chę żar to bli wie. Nie wia do mo, czy to do brze
czy to źle…

Syn po szedł ko ni pil no wać na po lu i one mu ucie kły. Wró cił
do do mu prze ra żo ny, za pła ka ny i mó wi: ta ta, ko nie ucie kły, co to
bę dzie? A oj ciec po dra pał się w gło wę i mó wi: sy nu, nie wia do mo,
czy to do brze czy to źle. Za czte ry dni wró ci ły czte ry ko nie. Nie
wia do mo by ło, czy je są te po zo sta łe. 
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Jest 1939 rok, syn pra co wał na pa do le, spadł, po ła mał obie no -
gi. Płacz i roz pacz. Oj ciec mó wi: nie wia do mo, czy to do brze czy to
źle. Przy szedł wrze sień 1939 ro ku, wszy scy chłop cy po szli do woj -
ska, zo stał tyl ko on sam. 

Dys ku sja

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Mo je ży cie do dnia dzi siej sze go mo gę uznać za szczę śli we. Za -

sta na wia łam się, ja ki ele ment jest de cy du ją cy dla mnie, że rze czy -
wi ście je stem szczę śli wa. Mo im zda niem, jest to zgod ność ży cia
z de ka lo giem. Je że li są mo men ty, że mo je ży cie od chy la się od igły
tej bu so li, to czu ję, że coś nie gra i że jest we mnie nie po kój, któ ry
nie da je mi spo ko ju i w efek cie szczę ścia. Je że li po stę po wa łam z nią
w zgo dzie, to mi mo że mia łam ró żne sy tu acje w ży ciu, któ re w da -
nym mo men cie mo gły by spra wiać, że nie by łam szczę śli wa, da wa -
ło to spo kój su mie nia i gwa ran to wa ło szczę ście. 

Jed nak wła sne świa dec two w tym za kre sie jest bar dzo trud no
prze ka zać in nym. Miesz ka z na mi już od dwóch lat na sza 17 let nia
wnucz ka. To trud ny okres, w któ rym kształ tu je się to żsa mość czło -
wie ka. Mó wi my jej „pa mię taj o tym, że na dłu ższa me tę, je że li bę -
dziesz po stę po wa ła nie zgod nie z de ka lo giem, nie bę dziesz szczę śli -
wa”. Ale ona mu si sa ma te go do świad czyć na wła snej skó rze, bo
prze ka zać to swo im świa dec twem jest nie mo żli we. 

Na to miast dru ga spra wa, o któ rej chcia łam po wie dzieć, to
dzie le nie się szczę ściem z in ny mi. Mam pew ne do świad cze nie
z lat, kie dy skoń czy łam stu dia i do sta łam pierw szą pra cę w War -
sza wie. Mia łam ko le żan kę, z któ ra przy jaź ni ły śmy się i obie ca ły -
śmy so bie, że wszyst ko bę dzie my so bie mó wić. To by ło ta kie mło -
dzień cze po sta no wie nie, cza sem trud ne do re ali za cji. Sta ra ły śmy
się jed nak je sto so wać. Kie dyś mi po wie dzia ła, że ra zi ją to i czu -
je się jak by zdo mi no wa na mo im oka zy wa niem, że je stem szczę śli -
wa. I nie wie dla cze go, ale jest to dla niej przy kre. Wte dy po my -
śla łam so bie, jak nie sły cha nie trze ba du żo de li kat no ści i wczu cia
się w dru gie go czło wie ka, że by swo im szczę ściem nie zro bić mu
przy kro ści. 

218

Odpowiedzi V:Odpowiedzi IV.qxd  2010-10-11  11:36  Strona 218



Fot. 70. Ur szu la Kos sow ska -Ce zak (z mi kro fo nem), w pierw szym rzę dzie
(po pra wej) Te re sa Wa cław ska i sie dzą ca pod ścia ną Na ta lia Cho le wa 

Przy szło mi to rów nież na myśl w sy tu acji, w któ rej się w tej
chwi li znaj du je my. Jak na szym szczę ściem słu żyć tym, któ rzy są
w da nym mo men cie na dnie roz pa czy. Ile po trze ba przy tym in tu -
icji i wy czu cia. Trze ba się nad tym za sta no wić, nie mo żna przejść
nad tym do po rząd ku dzien ne go. Trze ba zda wać so bie spra wę, że
przez to, że po tra fię po ka zać, że je stem szczę śli wa, że je stem opty -
mist ką, że ze wszyst kie go się cie szę, wie lu oso bom mo gę po móc, ale
rów nież mo gę tym ko goś zra nić. 

Ur szu la Kos sow ska-Ce zak
Lu bię pa trzeć na świat i na wszyst ko przez pry zmat pew ne go

upo rząd ko wa nia. Na po cząt ku po win ni śmy, mo im zda niem,
okre ślić, co to jest szczę ście i co to zna czy, być szczę śli wym.
W tym ce lu się gnę łam do mo je go ulu bio ne go źró dła, prof. Bral -
czy ka „100 000 naj po trzeb niej szych słów”. Ja ka tam jest de fi ni -
cja szczę ścia? Stan po sia da nia, po wo dze nie, sta no wi ska, suk ce sy
itd. W sen sie po tocz nym jest to coś, co wie lu oso bom za pew nia
szczę ście. Dla mnie ta de fi ni cja jest strasz nie po wierz chow -
na i mo im zda niem wca le na tym szczę ście nie po le ga, na to miast
to wszyst ko, co jest tam wy mie nio ne, mo że być źró dłem za do wo -
le nia. Bo to są rze czy, któ re czło wie ka cie szą. Ale czy one da ją
szczę ście? 
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Fot. 71. Marta Mirkowska

Mo im zda niem, szczę ście jest to po czu cie we wnętrz nej har mo -
nii, po czu cie zgod no ści ze świa tem, czy ste su mie nie i upo rząd ko wa -
ny sto su nek do wszyst kie go. Wo bec te go kie dy mo że my być szczę -
śli wi? Z wy po wie dzi obu Pań wy ni ka ło, że przede wszyst kim dwie
rze czy: do bre re la cje z Pa nem Bo giem, i oczy wi ście zga dzam się
z tym cał ko wi cie, to dla mnie też pod sta wo wy wa ru nek szczę ścia,
ale rów nież i ży cie ro dzin ne, dzie ci. Ale je że li ktoś nie ma ro dzi ny
i nie ma dzie ci, to nie ma szans na szczę ście w ży ciu? Prze cież to nie
do koń ca praw da. Mo im zda niem, bar dzo wa żnym czyn ni kiem
wpły wa ją cym na szczę ście czło wie ka jest wy ko ny wa nie pra cy, któ rą
się lu bi, któ ra da je za do wo le nie i któ ra, ma się po czu cie, że słu ży in -
nym. Oczy wi ście nie jest to je dy na dro ga do szczę ścia, ale mo im
zda niem. jest to nie zwy kle wa żny ele ment szczę ścia, czy ste su mie -
nie, do bre re la cje i wy ko ny wa nie cze goś, co się lu bi i co ma sens. 

Mar ta Mir kow ska (stu dent ka)
Dla mnie szczę ściem są ota cza ją ce mnie oso by z ro dzi ny i przy -

ja ciół, któ re za wsze słu żą ra dą, do któ rych mo gę zwró cić się w ka -
żdej chwi li o po moc. To są oso by, z któ ry mi do brze jest się spo tkać,
po ga dać o tym, co nas gry zie, i na któ re mo żna li czyć. Wszy scy są
oso ba mi o po dob nej do mo jej ska li war to ści i to uła twia wza jem ne
kon tak ty. Da je mi po czu cie szczę ścia po sia da nie ta kich osób w mo -
im naj bli ższym oto cze niu. 
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Fot. 72. Wiesław Glinka

Ma riusz Cza pa luk (stu dent)
Wa żnym czyn ni kiem, któ ry od po wia da za na sze szczę ście, jest

– mo im zda niem – zdro wie. Nie tyl ko fi zycz ne, ale ta kże psy chicz -
ne, emo cjo nal ne i du cho we. Na przy kład, czło wiek cho ry na de pre -
sję nie po tra fi czuć się szczę śli wy.

War to po wie dzieć rów nież o okru chach szczę ścia, któ rych ka -
żdy do świad cza w swo im ży ciu. Mam swo je go uko cha ne go pie ska.
Gdy wy pro wa dzam go na spa cer i dam mu coś, co on szcze gól nie
lu bi, to on się cie szy, ca łym so bą oka zu je mi ra dość i wdzięcz ność,
a ja je stem szczę śli wy.

Wie sław Glin ka
Czy mo żna mó wić o de fi ni cji szczę ścia? Szczę ście jest, mo im

zda niem, su biek tyw nym od czu ciem i trud no o obiek tyw ną de fi ni -
cję. Mo że być czło wiek, któ ry ma jąc znacz ne po wo dze nie ze -
wnętrz ne, wy da je się być nie szczę śli wy, a bar dzo scho ro wa ny in wa -
li da, je że li znaj dzie uzna nie oto cze nia i jest w swo jej oce nie po -
trzeb ny in nym, mo że być czło wie kiem szczę śli wym. 

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Chcę po dzie lić się wspo mnie niem uczest nic twa w pro gra mie

te le wi zji pol skiej w cza sach PRL, po któ rymś zjeź dzie par tii, któ ry
na zwa no „Łań cu chem lu dzi do brej wo li”. Za ło że niem te go pro gra -
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mu by ło po ka za nie świecz ni ko wych lu dzi sys te mu, przo dow ni ków
pra cy. Już jed nak po pierw szym spo tka niu za pla no wa na ak cja wy -
mknę ła się spod kon tro li. Or ga ni za cja cy klu tych spo tkań po le ga ła
na tym, że oso ba za pro szo na da ne go dnia do te le wi zji re ko men do -
wa ła na stęp ną na ko lej ny dzień. I już po pierw szym dniu oka za ło
się, że za pro sze ni go ście nie re ko men du ją „lu dzi sys te mu”. lecz
praw dzi wych lu dzi „do brej wo li” – lu dzi, któ rzy ro bią wie le do bre -
go dla in nych i czer pią z te go ra dość. 

Któ re goś dnia zna la złam się wśród za pro szo nych. Gdy py ta no
mnie o na stęp ną re ko men do wa ną oso bę, po da łam trzy: księ dza Ja -
na Po pie la z Szew nej pod Ostrow cem Świę to krzy skim, któ ry w ca -
łej oko li cy żył w opi nii świę to ści, bo ty le ro bił do bre go wo kół sie -
bie. Dru gą by ła na sza nia nia, nia nia na szych dzie ci. Oso ba, któ ra
wy szła z bie do ty wiej skiej spod San do mie rza, wspa nia ły i szla chet -
ny czło wiek. Po my śla łam, że war to po ka zać lu dziom ta ką oso bę.
Trze cią był nasz wiel ki przy ja ciel, in ży nier z Za kła dów im. Ce giel -
skie go, któ ry pro wa dził pół ofi cjal ne wte dy obo zy har cer skie i zaj -
mo wał się ludź mi nie peł no spraw ny mi. 

De cy den ci te le wi zyj ni z trzech pro po no wa nych osób wy bra li
in ży nie ra, li cząc, że „łań cuch” wró ci na do bry tor. Nie ste ty się za -
wie dli. Nasz przy ja ciel re ko men do wał oso bę w peł ni nie peł no -
spraw ną fi zycz nie, przy ku tą do łó żka i wóz ka in wa lidz kie go, któ ra
dzię ki ukoń czo ne mu wy dzia ło wi pra wa po ma ga ła wie lu oso bom
i o któ rej wie lu mó wi ło, że ona wię cej świad czy in nym, niż wy ma -
ga po mo cy od in nych. Wy da wa ło by się, że oso ba ta bę dzie skraj nie
nie szczę śli wa, ma ją ca tyl ko spraw ne rę ce i gło wę, ale dzię ki swo jej
słu żbie na ró żnych płasz czy znach, oto czo na mnó stwem osób, by ła
su biek tyw nie szczę śli wa i o tym świad czy ła. 

Co chcia łam po ka zać na tych przy kła dach? Je że li ktoś ma
mo żli wość słu żby dru gie mu czło wie ko wi, to w mo im ro zu mie niu
jest to bar dzo wa żny ele ment dla po czu cia trwa łe go szczę ścia.

Je że li prze ciw nie, ktoś bar dzo o czymś ma rzy dla sie bie,
chciał by to coś osią gnąć, gdy w koń cu uda mu się to zre ali zo wać,
bar dzo szyb ko o tym za po mi na. Gdy ktoś mu to przy po mi na, ma -
cha rę ką, że to już nie ma dla nie go zna cze nia. Ale je że li ta sa ma
oso ba da ła coś ko muś in ne mu czy zro bi ła coś dla ko goś, to o tym
my śli czę sto i wra ca do te go z ra do ścią. 
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Ks. Adam Zel ga
Uwa żam, że szczę ście nie ma żad nej obiek tyw nej de fi ni cji, mi -

mo że ta kie się po da je. Jed ną z nich przy to czy ła Pa ni Ur szu la. My -
ślę jed nak, że po win ni śmy to zo sta wić su biek tyw nym od czu ciom.
Ka żdy z nas ma in ną de fi ni cję szczę ścia, swo je go szczę ścia.

Za koń czę aneg do tą, że cie szy łem się i by łem szczę śli wy, gdy
wi dzia łem na któ rymś zjeź dzie par tii, jak śpie wa no mię dzy na ro -
dów kę i przy sło wach „wy klę ty po wstań lu du zie mi” – wsta wał ca -
ły ko mi tet cen tral ny, a przy na stęp nych: „po wstań cie, któ rych drę -
czy głód” – ca ła sa la. 

Szczęść Bo że w tym wszyst kim, co nas cze ka. My ślę, że dla
chrze ści ja ni na per spek ty wa al le lu ja w po szu ki wa niu szczę ścia jest
bar dzo wa żna, że by nie za po mi nać o niej, kie dy przy cho dzi te go ro -
dza ju do świad cze nie, któ re spo tka ło nas obec nie. Na zy wam to ka -
tyń skim epi lo giem, któ ry się wy da rzył. Za mia ry Pa na ni gdy nie są
dla czło wie ka do koń ca czy tel ne. My ślę, że po trze bu je my bar dzo
głę bo kiej na ro do wej re flek sji. Re flek sji nad tym, co się wy da rzy ło.
My ślę też o po czu ciu od po wie dzial no ści. Po czu cie od po wie dzial -
no ści po le ga też na tym, że by być z ty mi, któ rzy są zroz pa cze ni.
Z na mi jest te raz ca ły świat ze swo im współ czu ciem. My też na sze
współ czu cie wy ra żaj my po przez mo dli twę. My ślę, aby roz dać
przed ko ścio łem na zwi ska tych, któ rzy zgi nę li te raz w Smo leń sku,
że by lu dzie lo so wa li ro dzi nę, za któ rą ma ją się mo dlić. Bo tym lu -
dziom po trze ba w so bie wiel kich po kła dów si ły we wnętrz nej, po -
ko ju we wnętrz ne go, a czło wiek sam z sie bie nie ma ta kich po kła -
dów. Ta kie po kła dy mo że dać mu tyl ko Bóg, a my mo że my wspie -
rać tych lu dzi na szą mo dli twą. 

Spi sa ła z na gra nia Na ta lia Cho le wa
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Czy liczę się z drugim człowiekiem, czyli
miłość bliźniego w praktyce
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Cy ta ty

Ewan ge lia wg. Św. Ma te usza. 25,34-40

Wte dy król po wie tym po pra wej stro nie: Chodź cie, bło go sła -
wie ni mo je go Oj ca, we źcie w po sia da nie kró le stwo przy go to wa ne
dla was od stwo rze nia świa ta. 35 Bo by łem głod ny, a na kar mi li ście
Mnie, by łem spra gnio ny, a da li ście Mi pić, by łem przy chod niem,
a przy ję li ście Mnie. 36 By łem na gi, a przy odzia li ście Mnie, by łem
cho ry, a od wie dzi li ście Mnie, by łem w wię zie niu, a przy szli ście
do Mnie. 37 Wte dy spra wie dli wi od po wie dzą Mu: Pa nie, kie dyż to
wi dzie li śmy Cie bie głod nym, a na kar mi li śmy Cię? Spra gnio nym,
i da li śmy Ci pić? 38 I kie dyż to wi dzie li śmy, żeś przy był, i przy ję li -
śmy Cię? Al bo żeś był na gi, i przy odzia li śmy Cię? 39 Kie dyż to wi -
dzie li śmy Cię cho re go al bo w wię zie niu, i przy szli śmy do Cie -
bie? 40 A król im od po wie: Za praw dę po wia dam wam: Co ście
uczy ni li dla jed ne go z tych naj mniej szych mo ich bra ci, uczy ni li -
ście dla Mnie. 

Jan Pa weł II. Teo lo gal na cno ta mi ło ści: mi łość bliź nie go (Au -
dy cja Ge ne ral na, 20 paź dzier ni ka 1999 r., frag men ty)

„Je śli by ktoś mó wił: „Mi łu ję Bo ga”, a bra ta swe go nie na wi dził,
jest kłam cą, al bo wiem kto nie mi łu je bra ta swe go, któ re go wi dzi,
nie mo że mi ło wać Bo ga, któ re go nie wi dzi. Ta kie zaś ma my
od Nie go przy ka za nie, aby ten, kto mi łu je Bo ga, mi ło wał też i bra -
ta swe go” (1 J 4, 20-21).

Teo lo gal na cno ta mi ło ści, o któ rej mó wi li śmy pod czas ostat niej
ka te che zy, zwra ca się w dwóch kie run kach: ku Bo gu i ku bliź nie -
mu. Oby dwa te aspek ty mi ło ści są owo cem dy na mi zmu ży cia Trój -
cy Świę tej w nas.

Mi łość bo wiem ma swe źró dło w Oj cu, ob ja wia się w peł ni
przez Pas chę ukrzy żo wa ne go i zmar twych wsta łe go Sy na i za szcze -
pio na jest w nas przez Du cha Świę te go. W niej Bóg czy ni nas
uczest ni ka mi swej mi ło ści.
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Je śli czło wiek rze czy wi ście ko cha mi ło ścią Bo żą, bę dzie rów -
nież mi ło wał bra ta, po dob nie jak On go mi łu je. Na tym po le ga
wiel ka no wość chrze ści jań stwa: nie mo żna mi ło wać Bo ga, je śli nie
mi łu je się bra ci i nie two rzy z ni mi głę bo kiej i trwa łej ko mu nii mi -
ło ści. 

Na ucza nie Pi sma Świę te go jest tu jed no znacz ne. Mi łość bliź -
nie go zo sta ła za le co na już Izra eli tom: „Nie bę dziesz szu kał po -
msty, nie bę dziesz ży wił ura zy do sy nów twe go lu du, ale bę dziesz
mi ło wał bliź nie go jak sie bie sa me go” (Kpł 19, 18). Na wet je śli
na po cząt ku przy ka za nie to wy da je się do ty czyć je dy nie Izra eli tów,
stop nio wo zy sku je co raz szer szą wy mo wę, obej mu jąc rów nież ob -
co kra jow ców za miesz ku ją cych po śród nich, przez pa mięć o tym, że
rów nież Izra eli ci by li ob co kra jow ca mi w zie mi egip skiej (por.
Kpł 19, 34; Pwt 10, 19).

W No wym Te sta men cie to przy ka za nie mi ło ści wy raź nie zy -
sku je sens po wszech ny: opie ra się na po ję ciu bliź nie go, któ re nie
zna gra nic (por. Łk 10, 29-37) i roz cią ga się rów nież na nie przy ja -
ciół (por. Mt 5, 43-47). Rzecz istot na, że mi łość bliź nie go po strze -
ga na jest ja ko na śla do wa nie i przed łu że nie mi ło sier nej do bro ci Oj -
ca nie bie skie go, któ ry trosz czy się o po trze by wszyst kich i nie ma
wzglę du na oso by (por. Mt 5, 45). W ka żdym ra zie jest zwią za -
na z mi ło ścią do Bo ga: dwa przy ka za nia mi ło ści sta no wią bo wiem
syn te zę i zwień cze nie Pra wa i Pro ro ków (por. Mt 22, 40). Je dy nie
ten, kto za cho wu je oby dwa przy ka za nia, nie da le ko jest od Kró le -
stwa Bo że go, jak pod kre śla Je zus od po wia da jąc na py ta nie jed ne go
z uczo nych w Pi śmie (por. Mk 12, 28-34).

3. Śle dząc ten pro ces, łą czą cy mi łość bliź nie go z mi ło ścią Bo ga
oraz oby dwie te mi ło ści z ży ciem Bo żym w nas, ła two zro zu mieć,
dla cze go mi łość uka za na jest w No wym Te sta men cie ja ko owoc
Du cha, a wręcz ja ko pierw szy spo śród wie lu da rów wy mie nio nych
przez św. Paw ła w Li ście do Ga la tów: „Owo cem zaś du cha jest: mi -
łość, ra dość, po kój, cier pli wość, uprzej mość, do broć, wier ność, ła -
god ność, opa no wa nie” (Ga 5, 22).

4. Ta ki jest sens słów z Li stu do Ko lo san: „Na to zaś wszyst ko
[przy oblecz cie] mi łość, któ ra jest wię zią do sko na ło ści” (3, 14).
Hymn o mi ło ści, za war ty w Pierw szym Li ście do Ko ryn tian (por. 1
Kor 13), opie wa ten pry mat mi ło ści nad wszyst ki mi in ny mi da ra -
mi (por. w. 1-3), a na wet nad wia rą i na dzie ją (w. 13). Apo stoł Pa -
weł mó wi o mi ło ści, że „ni gdy nie usta je” (w. 8).
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Mi łość bliź nie go ma wy miar chry sto lo gicz ny, po nie waż po win -
na upodob niać się do da ru, ja ki Chry stus zło żył ze swe go ży cia:
„Po tym po zna li śmy mi łość, że On od dał za nas ży cie swo je. My ta -
kże win ni śmy od dać ży cie za bra ci” (1 J 3, 16). Mi łość ta, przyj mu -
ją ca ja ko mia rę mi łość Chry stu sa, mo że być na zwa na „no wym
przy ka za niem”, po zwa la ją cym roz po znać praw dzi wych uczniów:
„Przy ka za nie no we da ję wam, aby ście się wza jem nie mi ło wa li, tak
jak Ja was umi ło wa łem; że by ście i wy tak się mi ło wa li wza jem nie.
Po tym wszy scy po zna ją, że ście ucznia mi mo imi, je śli bę dzie cie się
wza jem nie mi ło wa li” (J 13, 34-35). Chry sto lo gicz na wy mo wa mi ło -
ści bliź nie go uka że się w peł nym bla sku pod czas po wtór ne go przyj -
ścia Chry stu sa. Wte dy wła śnie prze ko na my się, że mia rą wier no ści
Chry stu so wi jest wła śnie co dzien na i kon kret na prak ty ka mi ło ści
naj bar dziej po trze bu ją cych bra ci: „Bo by łem głod ny, a da li ście Mi
jeść” (por. Mt 25, 31-46).

Je dy nie ten, kto wra żli wy jest na bliź nie go i je go po trze by, da je
kon kret ny do wód swo jej mi ło ści do Je zu sa. Za mknię cie się i obo -
jęt ność wo bec „dru gie go” jest za mknię ciem się na Du cha Świę te go,
za po mnie niem o Chry stu sie i za prze cze niem po wszech nej mi ło ści
Oj ca.
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KON WER SA TO RIUM XL (15.05.2010) 

Czy li czę się z dru gim czło wie kiem, czy li mi łość 
bliź nie go w prak ty ce”.

Pro wa dzą cy ks. Adam Zel ga (pro boszcz pa ra fii im. Bł. Ed mun da
Bo ja now skie go), Zdzi sław Bie lec ki (pre zes fun da cji D. O. M.),
Aloj zy Wi te ska (prof. dr hab. na uk med. uro log), o. Be ne dykt Ma -
lew ski, OP, S. Ka zi mie ra Fle ran (Wspól no ta Sióstr Uczen nic
Krzy ża)

Ks. Adam Zel ga
Te mat dzi siej sze go Kon wer sa to rium na le ży do pod sta wo wych:

czy li czę się z dru gim czło wie kiem, czy li mi łość bliź nie go w prak -
ty ce. Bar dzo trud no jest mó wić o mi ło ści wte dy, kie dy mó wi się
o niej jak o po win no ści, jak o obo wiąz ku. Z dru giej stro ny nie
znam czło wie ka, któ ry kie dy ko cha i jest ko cha ny, nie jest szczę śli -
wy. Mi łość jest ta ką po win no ścią, któ ra pro wa dzi do szczę ścia,
do re ali za cji sa me go sie bie. Jest tak przede wszyst kim dla te go, że
Bóg jest mi ło ścią. Je śli zbli ża my się do my śle nia w ka te go riach mi -
ło ści Bo żej, zbli ża my się do Bo ga i nic dziw ne go, że je ste śmy wów -
czas szczę śli wi. 

Mu szę Pań stwa prze pro sić za ko niecz ność wcze śniej sze go wyj -
ścia, po nie waż w mo jej pa ra fii są rów nież po ga nie i dwój kę ta kich
po gan mu szę dzi siaj ochrzcić. W cza sie kie dy Pań stwo bę dzie cie
mó wić o mi ło ści do dru gie go czło wie ka, ja bę dę ją spra wo wał,
wpro wa dza jąc do mi ste rium Bo że go dwóch no wych chrze ści jan,
dziew czyn kę i chłop ca. 

O. Be ne dykt Ma lew ski 
Za kon ni kiem je stem od ośmiu lat, a nie dłu go do pie ro mi nie

pierw szy rok mo je go ka płań stwa. Mo ja do mi ni kań ska wspól no ta,
w któ rej je stem, jest tą, w któ rej do świad czam mi ło ści i w któ rej
uczę się li cze nia się z in ny mi ludź mi. Do świad czam rów nież te go,
jak in ni li czą się ze mną. Chciał bym za cząć od te go, że wspól no ta
za kon na to ta ka wspól no ta, w któ rej uczy my się mi ło ści bra ter -
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Fot. 73. Ks. Adam Zel ga, Aloj zy Wi te ska i sio stra Ka zi mie ra Fle ran

skiej. W Księ dze Ro dza ju jest po wie dzia ne, że czło wiek opu ści
swe go oj ca i mat kę swo ją i po łą czy się ze swo ją żo ną i to jest na tu -
ral ne. Wspól no ta za kon na to coś in ne go – w jed nym miej scu ży je
wspól nie gru pa ko biet al bo gru pa mę żczyzn i to z na tu rą zgod ne
nie jest. Jest to de cy zja ży cia zgo dy na ja kiś brak, na brak wię zi,
do któ rej je ste śmy po wo ła ni. To jed nak wca le nie ozna cza, że w ta -
kiej wspól no cie czło wiek nie mo że uczyć się mi ło ści, że nie mo że
tej mi ło ści do świad czać. Jest wręcz prze ciw nie. Mo żna by du żo mó -
wić, na czym to po le ga. Chciał bym po wie dzieć o na szej kon sty tu cji
opar tej na re gu le Św. Au gu sty na. Św. Au gu styn za czy na swo ją re -
gu łę od słów: „Bra cia naj mil si, przede wszyst kim na le ży mi ło wać
Bo ga, a po tem bliź nie go swe go”. Jest to na sze po wo ła nie. Bę dąc
w za ko nie, sta ra my się za cho wy wać to za le ce nie. Gro ma dzi my się
po to, aby miesz ka jąc ra zem, wspól nie od da wać du sze i ser ca Bo gu.
Jest to gór no lot ne, ale od da je sed no, po ka zu je isto tę rze czy. Gro -
ma dzi my się w na szej wspól no cie do mi ni kań skiej w kon kret nym
ce lu, dla Bo ga.

Lu dzie ma ją ty le ró żnych wad, sła bo ści, że ta wspól no ta roz pa -
dła by się, nie mo gła by ist nieć, gdy by na sza więź by ła bu do wa -
na na czymś in nym, a nie na mi ło ści Bo żej. Mo je do świad cze nie
by cia we wspól no cie tu taj na Słu żew cu jest ta kie, jak na pi sał Św.
Au gu styn: „zgro ma dzi li śmy się i zjed no czy li po to, by jed no myśl -
nie miesz kać w Bo gu”. Jest mię dzy na mi wie le utar czek, kłót ni, bo
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wie le rze czy nas ró żni, ale oka zu je się, że te wszyst kie ró żni ce po li -
tycz ne, teo lo gicz ne, fi lo zo ficz ne i ogól nie świa to po glą do we, one
wszyst kie nie ma ją żad ne go zna cze nia, gdy za czy na my roz ma wiać
o tym, co ma my gło sić i jak ma my gło sić. Ta jed na oso ba – Bóg
– łą czy nas do te go stop nia, że tam te ró żni ce sta ją się nie istot ne. Co
wię cej, w ta kim kon tek ście te ró żni ce za ni ka ją, bo mo że my dzie lić
się czymś, cze go in ni nie po sia da ją. Je den z nas ma ta kie po glą dy
na świat, dru gi in ne, ale wspól ny cel spra wia, że mo że my do ga dać
się ze so bą, si ły da je nam wspól ny cel, ja kim jest Bóg. W prak ty ce
On nas naj bar dziej łą czy ze so bą. My ślę, że ta kiej wspól no ty nie da
się zbu do wać bez ta kie go ce lu. Wspól no ta bez ce lu by ła by tro chę
jak wspól no ta ma fij na, gdzie łą czy lu dzi wspól ny in te res, ale to nie
jest wła ści wa, praw dzi wa wspól no ta.

Dru ga rzecz, o któ rej chcia łem po wie dzieć, to prze ba cze nie i za -
ufa nie. One są ze so bą po wią za ne. Je śli łą czy nas we wspól no cie
naj wa żniej szy ze wszyst kich ce lów, to wszyst kie po zo sta łe ele men -
ty są mo żli we. Je że li sprze cza my się ze so bą, ma my ró żne go ro dza -
ju emo cje, uczu cia, wa żne jest, czy ma my do sie bie za ufa nie i zdol -
ność prze ba cze nia. 

Nie daw no mia łem ta ką sy tu ację. Je stem dusz pa ste rzem na Słu -
żew cu, gdzie mój ksiądz pro boszcz po pro sił mnie, że bym po mógł
mu pro wa dzić spo tka nia i na ukę dla za ko cha nych (na rze czo nych).
Pod ją łem się te go za da nia bar dzo chęt nie, tym bar dziej że pro wa -

Odpowiedzi V:Odpowiedzi IV.qxd  2010-10-11  11:36  Strona 231



232

dzi łem ta kie za ję cia jesz cze ja ko dia kon w Kra ko wie. Pro blem jed -
nak był ta ki, że or ga ni za cyj nie za ję cia na Słu żew cu wy glą da ły ina -
czej niż w Kra ko wie i chcia łem, że by ksiądz pro boszcz prze ka zał
mi ja kieś bli ższe in for ma cje, no tat ki i po wie dział, co mam ro bić,
gdzie, kie dy itd. Pró bo wa łem te in for ma cje od nie go wy do być
przez ca ły ty dzień i nie uda ło się. Co wię cej, mia łam ta kie wra że -
nie, że on mi ro bi ła skę, że w ogó le coś po wie, a ogól nie mnie zby -
wa. To on mnie prze cież pro sił, że bym mu po mógł. Mnie to bar dzo
de ner wo wa ło. W rze czy wi sto ści spra wa wy glą da ła ina czej. Ksiądz
pro boszcz miał ty le in nych spraw na gło wie, że ta, z któ rą przy cho -
dzi łem do nie go, by ła w tym cza sie naj mniej wa żna. I to go iry to -
wa ło. Wca le nie cho dzi ło więc o ja kieś ne ga tyw ne na sta wie nie
do mnie, któ re mu przy pi sy wa łem. 

Ta sy tu acja po ka zu je, że z na szy mi re ak cja mi cza sem dzie je się
coś in ne go, niż ocze ku je my, co trud no jest zro zu mieć, cza sem też
trud no przy jąć, je śli czło wiek nie ma za ufa nia do dru gie go, je śli nie
ma mo żli wo ści prze ba cze nia. Cza sem jest tak, że tak bar dzo ró żni -
my się od dru gie go czło wie ka, że nie ma co sta rać się go zro zu mieć,
do ciec, dla cze go on tak my śli, tyl ko przy jąć wszyst ko z za ufa niem.
Te ró żni ce mo gą być do te go stop nia zło żo ne, skom pli ko wa ne, że
trze ba po pro stu za ufać, nie do cie kać, dla cze go to jest in ne. Naj ła -
twiej wszyst ko zro zu mieć, je śli przyj mie my, że wszy scy je ste śmy
zgro ma dze ni w jed nym ce lu. 

Zdzi sław Bie lec ki
Naj pierw chcę po wie dzieć o mo jej obro nie wo bec za pro sze nia

Pa ni Rek tor. Je stem czło wie kiem, któ ry nie za wsze li czył się z dru -
gim czło wie kiem. Zda ję so bie z te go spra wę i pro si łem, że by Pa ni
Rek tor zna la zła na dzi siej sze spo tka nie bar dziej od po wied nią oso -
bę. Ale nie da ła się zbyć, więc tu je stem.

Jest to na praw dę bar dzo trud ne, jak ma my ro zu mieć li cze nie się
z dru gim czło wie kiem w ży ciu co dzien nym. Ro zu miem, że tu cho -
dzi o coś wię cej niż obo wiąz ki wy ni ka ją ce z po wszech nie przy ję -
tych re la cji mię dzy ludz kich. Zo sta łem za pro szo ny, więc wsta łem
od po wied nio wcze śnie, ogo li łem się, ubra łem przy zwo icie, przy go -
to wa łem się do spo tka nia, prze my śla łem pro blem. To wy ni ka z na -
szej na tu ry ludz kiej, któ ra jest tak głę bo ko wpi sa na w na szą świa -
do mość, że nie za wsze zda je my so bie spra wę, że to jest obo wią zek,
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że to też jest wa żne i to też jest mi łość, sza cu nek dla dru gie go czło -
wie ka. 

W tym przy pad ku mam jed nak po wie dzieć o tym, co wy kra cza
po za te co dzien ne od ru chy, ta kie, że uśmie cha my się do ob cych
osób, któ re spo ty ka my na swo jej dro dze, czy też prze mil czy my
uwa gi współ bra ta, jak to po wie dział mój przed mów ca, czy uwa gi
żo ny al bo mę ża. Choć to też jest nie raz bar dzo trud ne. To są te co -
dzien ne wy bo ry. Do koń ca ni gdy nie wiem, jak to wy glą da
w oczach tych dru gich lu dzi, czy oni są dzą, że ja się z ni mi li czę.
Mo że po wie dzie li by mi, że się z ni mi nie li czę, mi mo że przy sta ną -
łem i za py ta łem o coś, po świę ci łem im tro chę cza su, po słu cha łem
i po roz ma wia łem. Na przy kład, po wie dzą po tem, że wi dać by ło, że
się spie szy łem. No tak. Jed nak z mo jej stro ny to by ło li cze nie się
z in nym czło wie kiem. To jest dla mnie dy le mat co dzien ne go dnia.
Ma jąc wie le spraw, mo że my do ko nać złe go wy bo ru. 

Ta per spek ty wa, któ rą ma my w cy ta tach na to dzi siej sze spo -
tka nie, po ma ga nam w wy bo rach. Też ha sło no wo bu do wa ne go ko -
ścio ła przez księ dza Ada ma Zel gę „Świą ty nia Bo ga jest świę ta, Wy
nią je ste ście” mó wi mi, że ja też po wi nie nem być świę ty. Za sta na -
wiam się, czy jest dla mnie do wy ko na nia, że bym za wsze i do koń -
ca li czył się z dru gim czło wie kiem.

Dla mnie wzo rem oso by, któ ra li czy ła się z dru gim czło wie -
kiem, był i jest Jan Pa weł II, Pa pież Ka rol Woj ty ła. Na stro nie fun -

Fot. 75. Ojciec Benedykt Malewski obok Zdzisław Bielecki
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da cji Dzie ło Od bu do wy Mi ło ści D. O. M, z któ rej ra mie nia tu zo -
sta łem za pro szo ny (www. nie obo jęt ni. pl), jest apel, aby dzień dru -
gie go kwiet nia, dzień odej ścia Ja na Paw ła II, był dniem lu dzi nie -
obo jęt nych, czy li, w kon tek ście dzi siej sze go spo tka nia, ta kich, któ -
rzy li czą się z dru gim czło wie kiem. Ka rol Woj ty ła był wła śnie ta ką
oso bą, któ ra po chy la ła się nad wszyst ki mi i w ka żdym wi dzia ła
Chry stu sa, nie za le żnie czy to by ła oso ba wie rzą ca czy nie wie rzą ca,
czy to był Żyd, czy ka to lik. Te raz 12 ma ja ob cho dzi li śmy dzie się -
cio le cie śmier ci bi sku pa Wła dy sła wa Mi zioł ka. Był on ta kże przy -
kła dem czyn nej mi ło ści bliź nie go. War to pa mię tać o tych, któ rzy
za ży cia li czy li się z dru gim czło wie kiem. 

Nie spo sób tu nie wspo mnieć o tych, któ rzy zgi nę li 10 kwiet nia
w ka ta stro fie lot ni czej pod Smo leń skiem, któ rzy le cie li, że by od dać
hołd tym, któ rzy zgi nę li w Ka ty niu, czy li li czy się pa mięć o tych,
któ rzy słu ży li oj czyź nie, cza sem aż po ofia rę z wła sne go ży cia.

Ka żdy z nas, słu żąc in nym, wie, że mo że to być ofia ra w sen sie
ży cia pry wat ne go, ofia ra w za kre sie zdro wia czy na wet ofia ra po su -
nię ta da lej, do ofia ry z ży cia. W związ ku z tym cza sem jest to wiel -
kie wy zwa nie i czę sto trud na de cy zja. Trze ba so bie po sta wić py ta -
nie, py ta nie pod sta wo we, na ile je stem od wa żny w mo ich co dzien -
nych wy bo rach, na ile je stem go tów, że by coś we mnie umie ra ło:
mo je ta len ty, mo je przy wią za nia czy ma rze nia. Ta ki wy bór do ty czy
ka żde go z nas. 

Za nim wkro czy łem na dro gę bar dziej in ten syw ne go słu że nia
lu dziom, prze sze dłem pró bę ży cia. 26 kwiet nia 1991 ro ku, jak się
póź niej oka za ło w rocz ni cę dnia mo je go chrztu świę te go, mia łem
wy pa dek sa mo cho do wy. Dach mer ce de sa był wgnie cio ny do wy so -
ko ści de ski roz dziel czej. Wy pa dek był ra no w dzień świą tecz ny,
kie dy by ło pu sto na dro dze, a ja wra ca łem do War sza wy z za cho du
Eu ro py, gdzie mia łem być przed sta wi cie lem jed nej ze zna nych
firm. Pra cu jąc jed no cze śnie w te le wi zji, pla no wa łem roz po cząć no -
we ży cie i mieć wię cej środ ków na utrzy ma nie ro dzi ny. Był to czas
prze mian po sta nie wo jen nym i w te le wi zji nie by ło zbyt ró żo wo fi -
nan so wo, po sta no wi łem więc po szu kać do dat ko wej pra cy, aby wy -
peł nić obo wią zek utrzy ma nia ro dzi ny. W cza sie wy pad ku roz ło żył
się mój fo tel i gdy by nie to, był bym ścię ty przez pół, po nie waż dach
sa mo cho du, jak już wspo mnia łem, zo stał wgnie cio ny do wy so ko ści
de ski roz dziel czej. Na szczę ście zna la zło się szyb ko po go to wie, tir,
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któ ry mnie ścią gnął z drze wa, straż, któ ra pal ni kiem wy cię ła drzwi.
By łem nie przy tom ny i wiem wszyst ko je dy nie z re la cji świad ków.
Mo ja żo na w tym cza sie otwo rzy ła swo ją daw no nie uży wa ną ksią -
żecz kę od Ko mu nii świę tej i czy ta ła li ta nię za li ta nią. To by ło tuż
przed wy pad kiem lub w tym sa mym cza sie i mnie wy da je się, że ta
łącz ność ura to wa ła mnie. Jesz cze wspo mnę o tym, że ja mo dli łem
się mo dli twą Jur ka Cie siel skie go; to był czło wiek z Kra ko wa, przy -
ja ciel Pa pie ża i my ślę, że te na sze wspól ne mo dli twy mnie ura to wa -
ły. Dzię ku ję Mat ce Bo żej i Opatrz no ści. 

Po tej pró bie po sta no wi łem słu żyć dru gie mu czło wie ko wi. Ta
słu żba to fun da cja Dzie ło Od bu do wy Mi ło ści D. O. M. Fun da cja
jest przy kła dem ta kich co dzien nych dzia łań. Sta ra my się po pro -
stu, że by być ty mi nie obo jęt ny mi, słu żyć in nym na mia rę swo ich
mo żli wo ści.

S. Ka zi mie ra Fle ran
Je stem sio strą za kon ną od 24 lat i w tym cza sie do świad czy łam

rów nież i ta kiej rze czy wi sto ści, że ko chać dru gie go czło wie ka i li -
czyć się z nim, jest cza sem bar dzo trud no. Tak na praw dę ca ły czas
jest to pro ces. Wi dzę też, jak to jest bar dzo wa żne, szcze gól nie gdy
się jest ko bie tą. Dla ko biet w re la cji z dru gim czło wie kiem wa żne
jest uczu cie. My je śli nie je ste śmy ko cha ne i nie mo że my ko chać,
to nie re ali zu je my się ja ko ko bie ty. Nam za wsze cze goś bra ku je.
Mo że my mieć in ne rze czy, ale gdy nie ma my mi ło ści, nie je ste śmy
szczę śli we. Wie dząc o tym (tym bar dziej, że je stem po ślu bio na Je -
zu so wi i Je go wy bra łam ja ko mę żczy znę mo je go ży cia), wi dzę, że
ko cha nie dru gie go czło wie ka jest pro ce sem. 

Po dob nie jak mój przed mów ca, mia łam w ży ciu ta kie wy da rze -
nia, któ re po ka za ły mi, co jest wa żne. Kie dy by łam mło dą dziew -
czy ną i zda łam ma tu rę, po tem kie dy by łam na pierw szym ro ku stu -
diów, lu dzi trak to wa łam tro chę przed mio to wo. Wy bie ra łam so bie
tych, któ rzy mi od po wia da li, by li do cze goś przy dat ni. Bóg nie był
wów czas dla mnie wa żny. Wte dy tro chę cho ro wa łam i te cho ro by
po wo do wa ły we mnie po sta wę na rze ka nia, bun tu – dla cze go je stem
ta ka mło da, a cho ru ję. To wią za ło się z pew ny mi ocze ki wa nia mi
wo bec mo jej ro dzi ny, ta kże wo bec lu dzi, któ rych spo ty ka łam. By ła
to po sta wa rosz cze nio wa. 
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Kie dy mo ja ma ma za pro po no wa ła mi, że bym po je cha ła do Li -
che nia na piel grzym kę dzięk czyn ną po od zy ska niu zdro wia, zde cy -
do wa łam się wziąć w niej udział. Wte dy coś do ko na ło się w mo im
ży ciu. By ło dla mnie za sko cze niem, że po czu łam, iż Bóg ist nie je
i że mnie bar dzo ko cha i wy bie ra. Nie ro zu mia łam te go. Za czę łam
szu kać Bo ga i Go po zna wać. Wte dy od kry łam, że Bóg jest w Trój -
cy, Syn i Duch Świę ty i że w tej wspól no cie jest tak, że Oj ciec da je
się Sy no wi, Syn przyj mu je Oj ca, że jest wza jem na jak by wy mia na.
Jest da wa nie i przyj mo wa nie. Wte dy zro zu mia łam, że na tym po le -
ga mi łość. Da wać sie bie dru gie mu: mo ją pra cę, mój czas, wie dzę,
mo je ta len ty, mo je wa dy, bo wbrew po zo rom tym rów nież mo gę
ubo ga cić dru gą oso bę i re la cja mo że się po głę biać. Czy li dać sie bie,
a z dru giej stro ny brać dru gą oso bę ta ką, ja ką ona jest. Uczy łam się
te go od Bo ga. Już to trwa 26 lat (24 la ta w za ko nie i jesz cze dwa la -
ta wcze śniej). Wi dzę, że re la cje mię dzy ludz kie są czymś bar dzo wa -
żnym, że nie mo żna za po mnieć o dru gim czło wie ku. Dla cze go tak
uwa żam? Ka żdy z nas jest po wo ła ny przez Bo ga, że by przy jąć Go
i dać sie bie in nym. My wte dy ja ko lu dzie w peł ni re ali zu je my się,
szcze gól nie my ko bie ty, jak to już pod kre śla łam. 

To re ali zo wa nie się wy ma ga kon kre tów. Jak to ro bić, sam Bóg
nam pod po wia da. Po dam kil ka przy kła dów. Po nie waż czy tam Sło -
wo Bo że, ko rzy stam z sa kra men tów, szcze gól nie Eu cha ry stii, Sło -
wo Bo że mó wi mi, co o tym mó wił Je zus. Jak trak to wał lu dzi. Uczę
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się od Nie go, że by być do Nie go po dob ną, a Eu cha ry stia, któ ra jest
sa kra men tem mi ło ści, po wo du je, że Bóg da je mi moc. Jak przyj mu -
ję Ko mu nię, otrzy mu ję Je go moc, uczę się ko chać, bo sa ma nie po -
tra fię. Kie dy nie idę za Bo giem, wi dzę, jak ma ło ko cham. Gdy by
nie Eu cha ry stia nie by ła bym w sta nie ko chać lu dzi tak, że by mój
ego izm umarł, że by da wać sie bie dru gie mu czło wie ko wi. Mo ja moc
to Sło wo Bo że i Eu cha ry stia.

Te raz kon kre ty, bo to jest naj wa żniej sze. Po wiem o ta kich
ostat nich zda rze niach, któ re mnie bar dzo du żo na uczy ły. Uczę się
re ago wać na to, co przy no si co dzien ność, co przy no si mi ży cie i lu -
dzie, któ rych spo ty kam. Wa żne jest, że by z ni mi się li czyć. Ich
przyj mo wać i da wać im sie bie.

Po dam przy kład. Jak wsia dam do po cią gu, to mo dlę się, że by
Bóg mógł się mną po słu żyć, że bym wy peł ni ła to, co On chce.
Ostat nio je cha łam z War sza wy do Szcze ci na. Do po cią gu wsia dła
dziew czy na i wi dać by ło, że jest ner wo wa, pa trzy na mnie z uko sa.
Wi dzia łam też, że chce po roz ma wiać, ale nie ma od wa gi, więc
pierw sza za czę łam roz mo wę. Oka za ło się, że dziew czy na by ła
na de tok sie. Nar ko man ka, mło da 21- let nia dziew czy na, któ ra pró -
bu je z te go wyjść, po nie waż ma dziec ko i dla te go dziec ka chce ze -
rwać z nar ko ty ka mi. Za czę ły śmy roz ma wiać. Je cha ła na le cze nie
do Mo na ru. Już w jed nym ośrod ku by ła, ale nie bar dzo jej to po mo -
gło. Po wie dzia ła, że chce spró bo wać w in nym. Roz ma wia jąc o tej
sy tu acji po my śla łam, że sko ro już w któ rymś z ośrod ków Mo na ru
jej się nie uda ło, to mo że war to za pro po no wać jej coś in ne go. Znam
ta ką wspól no tę Ce na co lo, któ ra zaj mu je się nar ko ma na mi i jest
bar dzo sku tecz na. Za ło ży ła ją sio stra za kon na we Wło szech, te raz
te do my są rów nież w Pol sce. Za raz za dzwo ni łam do mo jej sio stry,
że by do wie dzieć się o nu mer tej wspól no ty. Dziew czy na by ła
wdzięcz na. Za raz po tem wy sia dła. 

Na stęp nie wsia dła ko bie ta, z któ rą za czę ły śmy roz ma wiać, że
miesz ka za gra ni cą, a tu taj ma sta re go oj ca, któ ry miesz ka sa mot nie
w Świ no uj ściu i nie ma się kto nim opie ko wać. Po trzeb na jest ja kaś
opie kun ka. Przy po mnia łam so bie, że nam zna jo mą sio strę w Świ -
no uj ściu i za pro po no wa łam, że za dzwo nię do niej i po sta ram się
pa nie ze so bą skon tak to wać. Po tem spo tka na ko bie ta do mnie za -
dzwo ni ła i po wie dzia ła, że sio stra jej po mo gła. To jest przy kład re -
ago wa nia kon kret nie na to, co przy no si ży cie. 
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Wczo raj otrzy ma łam te le fon, że jed na z osób, któ rej po ma ga -
łam, ma ża ło bę, bo zmarł jej oj ciec i mia ła być od pra wio na za nie -
go Msza Świę ta w jed nym z ko ścio łów war szaw skich. Mia łam
wpraw dzie in ne pla ny, ale zmie ni łam je, po nie waż wie dzia łam, że
dla tej oso by bę dzie bar dzo wa żna mo ja obec ność na ża łob nej Mszy
Świę tej za jej oj ca. Po przez te przy kła dy chcę po wie dzieć, że li czyć
się z dru gim czło wie kiem, to być z nim, kie dy on się cie szy, np.
na chrzcie, na we se lu, ale być ta kże na po grze bie. Dzie lić z nim to,
co w je go ży ciu jest wa żne. Być dla dru gie go czło wie ka, to ta kże
świad czyć mu po moc. 

Dla mnie li cze niem się z dru gim czło wie kiem jest ta kże by cie
we wspól no cie z mo imi sio stra mi. O tym mó wił już Oj ciec Be ne -
dykt. Sio stry to naj bli ższe mi oso by, tak jak mąż, żo na. Mo je sio stry
to mo ja naj bli ższa ro dzi na. We wspól no cie dru gi czło wiek jest dla
mnie wy zwa niem, ta je go in ność. Chcę ją przy jąć, uczyć się tej in no -
ści, chcę, że by mnie ubo ga ca ła. To po wo du je też, że we wspól no cie
uczę się li czyć z dru gim czło wie kiem w ta ki spo sób, że by z nim roz -
ma wiać, pro wa dzić dia log. Roz mo wa bar dzo du żo da je. Trze ba pod -
kre ślać do bre rze czy, cie szyć się ra zem, a je śli coś nie wyj dzie, to
rów nież upo mnieć. Mo dlę się i py tam Bo ga, co i kie dy po wie dzieć,
na po mnieć, czy mo że póź niej, czy ta dru ga oso ba jest już go to wa, by
usły szeć praw dę. Po wie dzieć w ta ki spo sób, że by mo gła ją przy jąć. 

Sza le nie wa żny dla mnie jest te mat do ty czą cy ubo gich. Obec nie
ma my du żo ubo gich. Wcze śniej w mo im ży ciu, za nim spo tka łam
Bo ga, ci lu dzie mnie strasz nie dra żni li. Uwa ża łam, że część z nich
po pro stu że brze, gdyż wo li to ro bić, niż wziąć się do ja kiejś pra cy.
By ło we mnie du żo po gar dy wo bec nich i oce ny. Kie dy spo tka łam
Bo ga, mój sto su nek do nich za czął się zmie niać. W ja kiś spo sób
Bóg mi po ka zał, że w nich rów nież miesz ka. Jak by mó wił: zo bacz,
co ty dla nich ro bisz? Czy po ma gasz, czy tyl ko oce niasz? Czy też
tyl ko po gar dzasz? Zau wa ży łam to i któ re goś dnia, gdy to od kry łam
w so bie, po szłam do sa kra men tu po jed na nia, że by to Bo gu wy znać
i prze pro sić Go za to. Gdy wy szłam od tej spo wie dzi i szłam uli cą,
pod szedł do mnie czło wiek brud ny, śmier dzą cy, za siu sia ny, le d wo
trzy ma ją cy się na no gach. To by ło przed Świę ta mi Bo że go Na ro -
dze nia. Czło wiek ten wy cią gnął z kie sze ni po mię tą kart kę z ob raz -
kiem Świę tej Ro dzi ny. Da jąc mi ją po wie dział: „Sio stro, ko chaj
nas”. We mnie jak by coś ude rzy ło, zo ba czy łam, że to jest Bóg, któ -
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ry przy cho dzi i mó wi mi: „Ja je stem w tym czło wie ku, co zro bi łaś,
że by mu po móc, czy li czy łaś się z nim”. Od te go mo men tu za czę -
łam mo dlić się i szu kać, co ro bić dla tych lu dzi. Wiem, że nie któ -
rzy z nich oszu ku ją, że nie któ rzy z nich nie chcą pod jąć pra cy, ale
to nie zna czy, że bym ich trak to wa ła źle al bo nie li czy ła się z ni mi.
Sta ram się roz ma wiać z ni mi, sta ram się po świę cić im czas. Jak
mnie za trzy mu ją, cza sa mi mó wię im wprost: „Nie dam ci pie nię -
dzy, bo wi dzę, że pi jesz i wy dasz te pie nią dze na al ko hol; ko cham
cię i dla te go nie dam ci pie nię dzy. Na to miast ku pię ci her ba tę,
usią dzie my, po roz ma wia my, a pie nię dzy ci nie dam, bo wi dzę, że
nie bę dziesz umiał ich do brze spo żyt ko wać”. 

Dla mnie mi łość bliź nie go to jest kon kret, to co dzien ność, to
ka żdy czło wiek, któ re go spo ty kam. Dzię ku ję Pa ni, któ rą spo tka -
łam dzi siaj przed sa lą, któ ra mi pod po wie dzia ła, co tu taj po wie -
dzieć. Mo dli łam się o pod po wiedź, co mam po wie dzieć, że by to by -
ło to, co mo że roz świe tlić na sze ży cie, co po pro wa dzi nas w tę do -
brą stro nę, że by ko chać i nie bać się ko chać. War to pró bo wać, zma -
gać się i war to ko chać, bo my idzie my do nie ba, a w nie bie naj wa -
żniej sze bę dą re la cje mi ło ści. Cho dzi o to, że by śmy te go na Zie mi
się na uczy li. Na uczy li się da wać sie bie i przyj mo wać dru gie go czło -
wie ka ta kim, ja ki on jest. 

Aloj zy Wi te ska 
Zna la złem się w kło po tli wej sy tu acji, za pew ne le piej czuł bym

się przy sto le ope ra cyj nym, pod czas ope ra cji, bo to jest mi bar dzo
bli skie. Zo sta ło już wie le po wie dzia ne. Ka żdy z Pań stwa chciał by
usły szeć coś in ne go. Je stem chi rur giem. Przez ostat nie 20 lat kie ro -
wa łem kli ni ką. Wła ści wie na co dzień spo ty kam się z ludz kim cier -
pie niem. Nie tyl ko w szpi ta lu. By łem pa ra fia ni nem na Sa dy bie,
gdzie pro bosz czem był ksiądz Py zel, wspa nia ły czło wiek. Mo gę to
już mó wić bez po są dze nia o li zu so stwo, bo prze szedł na eme ry tu rę.
Tam pro wa dzi li śmy ze spół, zwa ny „Otwar ta dłoń”. Pra co wa li le ka -
rze ró żnych spe cjal no ści, ta kże psy cho lo dzy, na uczy cie le, praw ni cy.
Lu dzie przy cho dzi li w ró żnych spra wach – kie dy trze ba by ło ko goś
zba dać, ale też z py ta niem, czy ma ją się roz wo dzić, bo to by ły ró żne
hi sto rie. Tym lu dziom naj bar dziej za le ża ło na tym, że by ktoś ich
wy słu chał, po świę cił im tro chę swo jej uwa gi i cza su. Przy zna ję, że
czę sto mo ja cier pli wość by ła wy sta wia na na cię żką pró bę, bo, jak
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po wie dzia łem na wstę pie, czę sto kroć sto ra zy bar dziej wo lał bym
zro bić du ży, trwa ją cy kil ka go dzin za bieg, niż być sę dzią w czy jejś
spra wie. Szcze gól nie, że pod czas wy ko ny wa nia swo ich co dzien nych
za jęć by łem zmu sza ny do po dej mo wa nia trud nych de cy zji za ko goś
i w czy imś imie niu. Cóż, wy bra łem ta ki za wód i mam za swo je…
Przy cho dzi ktoś, i kie dy prze glą dam zdję cie, czy rzu cam okiem
na USG, mó wię: pro szę Pa na, trze ba usu nąć pę cherz, zro bić pę -
cherz je li to wy. Ktoś rap tem do wia du je się o tym i py ta: ale jak ja bę -
dę funk cjo no wał, pa nie dok to rze. Ja na to: to jest do bre py ta nie, wa -
żne, że bę dzie Pan w ogó le funk cjo no wał, bo ina czej pój dą prze rzu -
ty i Pan zgi nie. Cza sem trud no jest po wie dzieć praw dę, ale pa cjent
pro si o roz mo wę, nie mo gę nie mieć dla nie go cza su.

Wsta ję o 4 ra no, kie dy mam czas, wte dy so bie pew ne rze czy po -
ukła dam, ale nie za wsze się to uda je, bo w tym cza sie cza sem przy -
wio zą coś „na ostro”. Je śli star szy czło wiek po cho dzi z cew ni kiem
tro chę dłu żej, to się nic nie sta nie, ale je śli przy cho dzi mło dy czło -
wiek z gu zem ją dra, to jak po wie dzieć chło pa ko wi: słu chaj, bra cie,
ja ci mu szę usu nąć ją dro. I tu za czy na się to, w czym „naj le piej się
czu ję”, tzn. wy kład, że dru gie ją dro bę dzie spraw ne, że ja ko mę -
żczy zna, ja ko przy szły oj ciec itp., itd.. To jest bar dzo wa żne. Jak
ob ją łem kli ni kę MSW, by ły Jed nost ki Nad wi ślań skie i ma sa tych
chłop ców przy cho dzi ła, wy da wa ło by się, z bła hy mi spra wa mi, jak
stu lej ka, któ ra nie ope ro wa na pro wa dzi do ró żnych pro ble mów,
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mo że na wet po wstać no wo twór. By ły spra wy nie zstą pio ne go ją dra,
gdzie chłop cy mo gli być bez płod ni. Ba da nia pro fi lak tycz ne by ły
prze ra ża ją ce, po ka zy wa ły, jak na sza Słu żba Zdro wia dzia ła, jak my
dzia ła my. 

Te raz kil ka słów o re la cji le karz -pa cjent. Kie dyś uni ka no mó -
wie nia pa cjen to wi praw dy. Te raz mó wi się pro sto „z mo stu”: ma
Pan no wo twór, trze ba ope ro wać. Ta bez po śred niość to nie ta kie
pro ste, trze ba po ma leń ku. Cza sa mi ro dzi na po ma ga, cza sa mi od -
wrot nie. 

Kie dy przyj mu ję w spół dziel ni, przy cho dzi pa cjent, któ ry ma
wszyst kie wy ni ki, prze świe tle nie, USG, po ukła da ne jak u do bre go
księ go we go. Oczy wi ście chcę go na po czą tek zba dać. Z ba da nia
czę sto już wiem, ja kie ma wy ni ki. Zaw sze za zdro ści łem le ka rzom,
któ rzy po tra fi li rzu cić okiem, zba dać brzuch i już sta wia li dia gno -
zę: za blo ko wa na ner ka, otwie ra my. To wszyst ko przy cho dzi z cza -
sem, po wo li. Scho dy za czy na ją się, kie dy trze ba po wie dzieć: ma
Pan no wo twór. Zwy kle pa cjent py ta, ja ki to jest no wo twór. Na ogół
no wo two ry są zło śli we. Je den mó wi: rób Pan, dok to rze, co uwa żasz
za ko niecz ne, a dru gi wda je się w dys ku sję, za da je 1000 py tań. Na -
su wa się py ta nie, czy te cho ro by są po trzeb ne. One uczą po ko ry.
Nas chi rur gów nic tak nie uczy po ko ry, jak wła śnie chi rur gia.
Na po cząt ku czło wiek, jak się uczy, zo pe ro wał by wszyst ko. Po tem,
z cza sem, czę sto po wie lu gorz kich lek cjach, na bie ra się po ko ry.
Nie ma po wi kłań ten, któ ry nie ope ru je. Kie dy przy stę pu je się
do ope ra cji, to też jest lek cja po ko ry. Jest ta ki mo ment stre su,
a póź niej, kie dy ope ra cja trwa 6-8 go dzin, to czu je się krę go słup,
zmę cze nie i trze ba wy trwać do koń ca i czło wiek mo dli się, że by
wy trwał. Dru ga spra wa to pro wa dze nie pa cjen ta po za bie gu. Cza -
sem przy je żdża on po la tach, do spół dziel ni i po zna je się swo je cię -
cie. Ma my też swo je ma łe cmen ta rzy ki. Nie wszyst ko da je się zo pe -
ro wać. Pa mię tam swo je go sze fa, któ ry ma wiał, że mał pę mo żna na -
uczyć ope ro wać, a ty mu sisz my śleć. Trze ba uwa żać, gdzie jest ta
gra ni ca, przy któ rej nie na le ży ope ro wać. 

My ślę, że w mo im za wo dzie do tej mi ło ści się doj rze wa, uczy
się tej mi ło ści ka żde go dnia na no wo. Le karz, któ ry jest na wet naj -
lep szym fa chow cem, ale nie wi dzi w dru giej oso bie czło wie ka, czę -
sto za gu bio ne go i przy bi te go swo ją cho ro bą, nie ma dla nie go cza -
su, nie jest go dzien te go, że by le ka rzem się na zy wać.
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Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Li cze nie się z dru gim czło wie kiem jest wi docz ne rów nież w re -

la cjach mię dzy ro dzi ca mi i dzieć mi, a ta kże dziad ka mi i wnu ka mi.
W swo im świa dec twie chcę po wie dzieć o re la cji mię dzy na mi a na -
szą wnucz ką. Od pra wie dwóch lat miesz ka u nas wnucz ka, któ ra
te raz ma już pra wie 18 lat. Jest to ta ki wiek, o któ rym czę sto się mó -
wi, że jest okre sem bun tu, kie dy mło dy czło wiek za wsze ma swo je
zda nie. Rze czą naj wa żniej szą jest wów czas u ro dzi ców czy dziad -
ków umie jęt ność słu cha nia, w tym przy pad ku słu cha nia wnucz ki
przez dziad ków, słu cha nia, a nie tyl ko wy po wia da nia wła sne go
zda nia i jesz cze czę sto za zna cza nia, że „nie masz ra cji”. Wła śnie
słu cha nia bez oce nia nia. 

W szko le, do któ rej cho dzi na sza wnucz ka, na uczy ciel ka po pro -
si ła, że by mło dzież opo wie dzia ła o swo ich dziad kach. Na sza
wnucz ka ma ko le żan kę, któ ra nie ma już dziad ków, bo już nie ży ją.
Ta ko le żan ka za py ta ła na szą wnucz kę, czy mo że opo wie dzieć o jej
dziad kach, czy li o nas. To by ło dla nas czymś ogrom nie mi łym. 

Je śli mło dy czło wiek ak cep tu je ro dzi ców czy dziad ków, to mo -
żna mieć na dzie ję, że kie dyś wró ci do tych war to ści, któ re w spo sób
nie na rzu ca ją cy, mię dzy wier sza mi mu prze ka zy wa li. Bar dzo też
wa żne jest, aby po da wać ar gu men ta cję, je że li ko niecz nie mu si my
cze goś za ka zać czy na ka zać. Sta ra my się też wy słu chać kontr ar gu -
men tów na szej wnucz ki, któ ra wie, że trak tu je my ją se rio i wspól -
nie mo że my dojść do naj lep sze go roz wią za nia. 

Dru gie mo je świa dec two na wią zu je do wy po wie dzi Sio stry Ka -
zi mie ry, bo też mam ta ki zwy czaj, że gdy ja dę au to bu sem, mo dlę
się za ko goś z te go tłu mu lu dzi, któ ry mnie ota cza, kto naj bar dziej
po trze bu je po mo cy. Wie rzę, że przez tę mo dli twę, któ rą od ma -
wiam, po ma gam ko muś. Sio stra idzie da lej, bo pro si, że by móc mu
po móc w spo sób rze czy wi sty, ja od da ję to Bo że mu mi ło sier dziu.

Jesz cze jed no świa dec two. Tak się zda rzy ło, że kie dyś wy brał
nas dzie wię cio let ni chło piec, sie ro ta z do mu dziec ka. Trud na by ła
de cy zja, że by za pro sić go do przy cho dze nia do na sze go do mu
na week en dy, bo mie li śmy już dwie cór ki, któ re nie od no si ły się
do te go zbyt en tu zja stycz nie. Osta tecz nie jed nak wspól nie zde cy -
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do wa li śmy się na to, uwa ża jąc, że po win ni śmy to zro bić, sko ro ten
chło piec bar dzo chce do nas przy cho dzić. Po pew nym cza sie za czął
mó wić do mnie i do me go mę ża ma mo i ta to. To był na stęp ny trud -
ny mo ment. Co lu dzie so bie o nas po my ślą, skąd nam się uro dził
ten chło pak. Dla cze go mó wi do nas ma mo i ta to? Czy my śmy mu
tak ka za li? Uzna li śmy jed nak, że sko ro ma ta ką po trze bę, niech tak
zo sta nie. Oczy wi ście do dzi siej sze go dnia mó wi ma mo i ta to.
Wzru sza nas tym, np. kie dy jest u nas (ma już po nad 40 lat) i do -
kądś te le fo nu je, za wsze mó wi, że dzwo ni od ro dzi ców. My ma my
wra że nie, że jest to dla nie go bar dzo wa żne. 

Aloj zy Wi te ska
Chciał bym do dać jesz cze je den przy kład w kwe stii li cze nia się

z dru gim czło wie kiem. Na chi rur gię ura zo wą przy wie zio no raz
czło wie ka z ura zem uda, świad ka Je ho wy. Na sa li ope ra cyj nej trze -
ba by ło pod jąć na tych mia sto wą de cy zję, co ro bić, bo świad ko wie
Je ho wy nie wy ra ża ją zgo dy na po da nie krwi. Za dzwo ni łem do le ka -
rza dy żur ne go mia sta War sza wy, a ten mi po wie dział: ma Pan dwa
wyj ścia i oba są złe, bo je śli Pan prze to czy mu krew, to bę dzie miał
Pan pro blem z je go ro dzi ną, na to miast je śli krwi nie prze to czy, to
on umrze i bę dzie miał Pan pro blem z ko mi sją le kar ską. Jak w ta -
kim przy pad ku po stą pić? Tak zro bić, że by ope ro wa ny nie wi dział,
że zo sta ła mu prze to czo na krew i że by ro dzi na o tym się nie do wie -
dzia ła? Ta kie pro ble my są rów nież nie kie dy, kie dy ope ru je się ma -
łe dzie ci. Mi mo że dziec ko mo że umrzeć, ro dzi ce nie pod pi su ją
zgo dy na ope ra cję. I jak w ta kiej sy tu acji po go dzić mi łość do dru -
giej oso by, wła sne su mie nie i prze pi sy pra wa?

Zdzi sław Bie lec ki
Cza sem li cze nie się z dru gim czło wie kiem wy ma ga by cia zde cy -

do wa nym i po dej mo wa nia nie za wsze po pu lar nych de cy zji. Mia -
łem ta kie przy pad ki, że trze ba by ło z au to bu su wy pro sić pi ja ne go,
któ ry ubli żał ja kiejś ko bie cie, al bo pod czas ko lo nii na ka zać wy cho -
waw com od bie ra nie te le fo nów ko mór ko wych dzie ciom, bo mniej
wa żny był kon takt z ro dzi ca mi przez ca łą do bę niż bu dze nie się
wza jem ne dzie ci w środ ku no cy sy gna ła mi ko mó rek. 

Nie raz sły szę, ta kże od mo ich bli skich, po co się uczy łem, sko -
ro zaj mu ję się zbiór ką szmat. Dzia łal ność na szej fun da cji jest ró -
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żno rod na. Or ga ni zu je my zbiór ki, roz dzia ły da rów, ma my też klub
mło dzie żo wy, or ga ni zu je my po moc w na uce dla dzie ci z ubo ższych
ro dzin. Przy bez dusz no ści struk tur pań stwo wych i czę sto ich bez -
rad no ści fi nan so wej nie mo żna zo sta wić po trze bu ją cych bez po mo -
cy. Wszyst ko oczy wi ście w gra ni cach roz sąd ku. Po miesz cze nia na -
szej fun da cji znaj du ją się w piw ni cy, nie ma my od po wied nie go
sprzę tu, a po trzeb ne są nam kom pu te ry, że by dzia łać szyb ko
i spraw nie. Nie za wsze ta de cy zja, że by dzia łać ubo gi mi środ ka mi
jest naj lep sza. Obec nie spo łe czeń stwo wy ma ga zin sty tu cjo na li zo -
wa nia dzia łal no ści, wy ma ga też no wo cze sne go dzia ła nia, stąd na sza
stro na in ter ne to wa: nie obo jęt ni. pl, ta kże nasz zna czek i ulot ki, że -
by do cie rać do jak naj więk szej licz by nie obo jęt nych.

To masz Umiń ski
Pro szę Pań stwa, te ma tem na sze go spo tka nia jest to, czy li czę się

z dru gim czło wie kiem. Chcia łem wspo mnieć lek cję, ja ką w tej ma -
te rii ode bra łem zi mą ro ku 1950/51. By łem wte dy stu den tem pierw -
sze go ro ku. Mia łem zda wać fi zy kę u prof. An drze ja Soł ta na, o któ -
rym mó wio no, że był nie zwy kle ory gi nal nym czło wie kiem i gdy by
zo stał na za cho dzie, był by nie wąt pli wie wiel kim i zna nym uczo -
nym. Ja chcia łem wy sko czyć na nar ty, więc go po pro si łem, że by za -
py tał mnie przed se sją. Zja wi łem się kon kret ne go dnia, o okre ślo -
nej go dzi nie w ma ry nar ce i kra wa cie. War to wspo mnieć, że wte dy
nie ka żdy stu dent miał ma ry nar kę i kra wat i na eg za min się je po -
ży cza ło. Jak przy sze dłem, Pro fe so ra nie by ło w ga bi ne cie, więc cze -
ka łem przed drzwia mi, a woź ny do mnie: „co ta kie go?” Jak po wie -
dzia łem, że je stem umó wio ny na eg za min, gdzieś „po le ciał”. Po pa -
ru chwi lach po ja wił się Pro fe sor i w bar dzo wy twor nych sło wach
prze pro sił, że po zwo lił na sie bie cze kać. Po trak to wa łem to ja ko lek -
cję i przez ca łe ży cie, o ile so bie przy po mi nam, nie zda rzy ło mi się,
że by stu dent kie dy kol wiek na mnie cze kał al bo mnie nie za stał, je -
że li by li śmy umó wie ni.

Aloj zy Wi te ska 
Zbli ża się la to, sier pień, czas piel grzy mek na Ja sną Gó rę. Ra -

zem z żo ną uczest ni czy li śmy w nich wie le ra zy, zresz tą po zna li śmy
się… w dro dze do Czę sto cho wy. Zaw sze, kie dy wspo mi nam ten
czas, upał, deszcz, nie wy spa nie i nie zwy kłą ra dość z te go po wo du,
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że mi mo wszyst kich nie do god no ści mo żna i, co naj wa żniej sze,
chce się nieść po moc współ bra ciom. Kie dy póź niej, w cią gu dnia,
na szla ku, wza jem nie po dzie lą się zim nym kom po tem, to nie ma
lep szej na gro dy.

Ka żde z nas mo że na swój spo sób, któ ry pod su wa mu wy ko ny -
wa ny za wód, da wać tę mi łość. Jest tyl ko kwe stia, czy te go chce.
A czę sto po trze ba tak nie wie le…

Na szą z księ dzem Ada mem ideą jest zor ga ni zo wa nie przy pa ra -
fii cze goś na kształt „Otwar tej dło ni”. Bę dzie to ze spół lu dzi, któ -
rzy po mo gą tym naj bar dziej do tknię tym przez los, naj bar dziej po -
trze bu ją cym. A tych nie bra ku je – wy star czy ro zej rzeć się wo kół
sie bie. Za pra sza my wszyst kich chęt nych, że by się do nas przy łą -
czy li – bo czyż mo żna le piej, niż po da jąc po moc ną dłoń, za ma ni fe -
sto wać swo ją mi łość do bliź nie go?

Elżbie ta Pier ścio nek
Na wią żę do do świad cze nia, któ re jesz cze trwa i roz wi ja się. Pięć

lat te mu tra fi łam do szpi ta la, by łam po wy pad ku sa mo cho do wym.
Tam spo tka łam mło dą dziew czy nę, któ ra uro dzi ła się 07. 07. 1977
ro ku. Gwiaz da sió dem ko wa, ktoś by po wie dział, że po win na być
nie zwy kle szczę śli wa. Po mo głam jej wte dy, tak do raź nie, jak mi się
wy da wa ło. Ale kon takt po zo stał. W tej chwi li po ma gam jej już tyl -
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ko sło wem. Nie za wsze znaj du ję sło wa, bo sy tu acja jest co raz trud -
niej sza. Ta mło da ko bie ta, kie dy ją po zna łam, mia ła no wo twór
szczę ki. Mi nę ło pięć lat. W tym cza sie uro dzi ła sy na i wy da wa ło
się, że ży cie jest przed nią. Te raz jest po pierw szej che mii, no wo -
twór wró cił. Chi rurg po wie dział, że wy ciął by pół twa rzy, ale gwa -
ran cji nie ma. No i jak tu zna leźć po cie chę dla tej dziew czy ny. Ale
sta ram się, cią gle się sta ram. 

Iwo na Cy mer man
Chcia ła bym na wią zać do te go, co mó wi ła Pa ni Rek tor, do li cze -

nia się z dru gim czło wie kiem po przez umie jęt ność słu cha nia. Mo -
je świa dec two do ty czy umie jęt no ści ko mu ni ko wa nia się z in ny mi
ludź mi. 10 kwiet nia zmarł oj ciec mo jej Pa ni pro fe sor. Chcia łam iść
na po grzeb, ale w tym cza sie mia łam mieć za ję cia ze stu den ta mi.
Za wia do mi łam ich, że od wo łu ję za ję cia, ale trze ba bę dzie je oczy -
wi ście w póź niej szym ter mi nie od ro bić. Kie dy spo tka łam się z ni -
mi na stęp nym ra zem, oka za ło się, że stu den ci ma ją do mnie pre -
ten sję, że za wia do mi łam ich w ostat niej chwi li. Oni by li obec ni,
więc dla cze go mu szą te za ję cia od ra biać. By ło mi przy kro, bo mia -
łam z ni mi za ję cia na te mat ko mu ni ko wa nia się, a nie umia łam się
z ni mi po ro zu mieć. Kie dy przy go to wy wa łam za ję cia na na stęp ny
dzień, po sta no wi łam wy ko rzy stać ten wła sny przy kład, że by omó -
wić ak tyw ne słu cha nie, któ re jest bar dzo wa żne w wy cho wa niu bez
po ra żek. Ta kże, że by po ka zać, jak li czyć się z dru gim czło wie kiem.
Za pro po no wa łam, że by ka żdy po wie dział o so bie, dla cze go sy tu -
acja z po przed nie go dnia go wzbu rzy ła, jak to od czuł. Po pro si łam,
że by za sto so wa li to wszyst ko, cze go na uczy li się o ak tyw nym słu -
cha niu. Wte dy usły sza łam, że je stem nie od po wie dzial na, wy ma -
gam sza cun ku, a sa ma ich nie usza no wa łam. Usły sza łam wie le
przy krych rze czy, a po tem do wie dzia łam się, że oni nie zo sta li po -
wia do mie ni do sta tecz nie wcze śnie, że oso ba, któ rej prze ka za łam
proś bę o od wo ła nie za jęć, prze ka za ła im in for ma cję w ostat niej
chwi li, kie dy by li już na za ję ciach. Dzię ki te mu, że od wa ży łam się
z ni mi po roz ma wiać na ten te mat i wy słu chać, uzy ska łam mo żli -
wość roz wią za nia pro ble mu. Oni też le piej zro zu mie li mo ją sy tu -
ację. Dla mnie opi sa na sy tu acja by ła na ma cal nym do wo dem zna -
cze nia dia lo gu ze wza jem nym wy słu chi wa niem sie bie.
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Fot. 79. Iwona Cymerman, na pierwszym planie Sławomir Żurek
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Hi sto ria z po cią giem, o któ rej mó wi ła Sio stra Ka zi mie ra, ta kże
mi przy po mnia ła jed no wła sne do świad cze nie. Po dob nie jak Sio -
stra, kie dy wsia dam do po cią gu, mo dlę się. Wra ca łam wte dy z mo -
ją ko le żan ką z kon fe ren cji z Za ko pa ne go do Olsz ty na. Po mo dli ły -
śmy się do na szych Anio łów Stró żów o bez piecz ną pod róż. Nie dłu -
go po tym Pa ni kon duk tor ka wpro wa dzi ła do na sze go prze dzia łu
pod pi te go mę żczy znę. Wzbra nia ły śmy się bar dzo, ale bez sku tecz -
nie. Pa ni kon duk tor ka by ła oschła i nie sym pa tycz na. Ca łą dro gę
mę żczy zna czę sto wał nas tym, co miał w swo jej sia tecz ce i trze ba
by ło moc no się przed tym bro nić. Mo je ko le żan ka roz ma wia ła
z nim, a ja mo dli łam się: „Pa nie Bo że, miał być Anioł Stróż, a tu
pi ja ny mę żczy zna”. Wy obraź cie so bie Pań stwo, że nad ra nem oka -
za ło się, że ca ły wa gon zo stał okra dzio ny, a nas nikt nie za cze pił,
gdyż przy drzwiach wej ścio wych sie dział z na mi ten pod pi ty mę -
żczy zna. Pan Bóg ma po czu cie hu mo ru, a w tym wy pad ku od no -
śnie do Anio łów Stró żów. Dla mę żczy zny mo gło zaś być wa żne, że
mógł ko muś opo wie dzieć ca łe swo je ży cie i wy ja śnić, dla cze go pi je.

Ur szu la Kos sow ska -Ce zak
Na wią żę do wy po wie dzi po przed nicz ki, któ ra przy wo ła ła obec -

ność Anio łów Stró żów. Chcia ła bym opi sać Pań stwu przy pa dek,
kie dy uzy ska łam po moc w po trze bie, po moc cał ko wi cie nie spo -
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dzie wa ną. Nie by ła to ży cio wa po trze ba, ale w tam tym mo men cie
nie zwy kle kło po tli wa i wa żna. 

Miesz kam na Mo ko to wie, na gra ni cy Słu żew ca. Je cha łam „ma -
lu chem” na cmen tarz na Wę glo wą Wól kę, a po dro dze by łam umó -
wio na na okre ślo ną go dzi nę z za przy jaź nio ną sta rusz ką, że by jej
pod ciąć wło sy. Gdy je cha łam uli cą Ra cła wic ką, czu łam, że coś mi
stu ka w sa mo cho dzie, ale skrę ci łam w uli cę Żwir ki i Wi gu ry. By ło
so bot nie, wa ka cyj ne po łu dnie. Wje cha łam na chod nik i zo ba czy -
łam, że mam „ka peć” w jed nym ko le i mu szę je ko niecz nie zmie -
nić. Kło pot po le gał na tym, że mia łam bar dzo za pie czo ne śru by
i kie dy sta nę łam bez sil nie, ko ło mnie po ja wił się mło dy czło wiek,
któ ry wy ra ził chęć po mo cy. Przy ję łam tę po moc z wiel ką wdzięcz -
no ścią. Mło dy czło wiek spraw nie wy mie nił ko ło na za pa so we.
Od ra zu od krę cił śru by, któ rych ja nie by łam w sta nie na wet po ru -
szyć. W za pa so wym ko le by ło tro chę za ma ło po wie trza, po ra dził
mi więc jesz cze, że bym po je cha ła na naj bli ższą sta cję ben zy no wą,
gdzie mi go do pom pu ją. Zwra ca jąc się do mło de go czło wie ka, po -
wie dzia łam, że nie wiem jak mo gę mu się od wdzię czyć. On od po -
wie dział: „Niech pa ni po mo że na stęp nej oso bie”. Wes tchnę łam
i spoj rza łam w stro nę, gdzie stał przed chwi lą, ale ko ło mnie już ni -
ko go nie by ło. Po tym zda rze niu twier dzę pół żar tem, pół se rio, że
to był mój Anioł Stróż i dzię ki nie mu zdą ży łam do je chać do sta -
rusz ki i pod ciąć jej wło sy. Rzecz mo że bła ha, ale dla mnie wa żna.

Elżbie ta My ciel ska -Do wgiał ło
Za stę pu jąc Księ dza Ada ma, któ ry mu siał nas dzi siaj wcze śniej

opu ścić, dzię ku ję ser decz nie wszyst kim uczest ni kom spo tka nia,
a szcze gól nie na szym pa ne li stom i dys ku tan tom. Rów no cze śnie za -
pra szam ser decz nie na na stęp ne Kon wer sa to rium w no wym ro ku
aka de mic kim, jak zwy kle w trze cią so bo tę paź dzier ni ka
(16.10.2010 r.). Mam na dzie ję, że w tym ter mi nie bę dzie już do stęp -
ny pią ty tom „Od po wie dzi na trud ne py ta nia dzi siej sze go świa ta”.

Ży czę Pań stwu do brych wa ka cji i spo tka nia w je sie ni na ko lej -
nych Kon wer sa to riach. 

Spi sa ła z na gra nia Ewa Smol ska
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d.c. Dys ku sji (Tekst otrzy ma ny dro gą ko re spon den cyj ną)
Mi chał Mie rze jew ski (geo log, pro fe sor Uni wer sy te tu Wro cław skie -
go).

Re la cja z in ny mi ludź mi to rzecz bar dzo wa żna, przez nią oka -
zu je się ja ki ma my sto su nek do świa ta, czy je ste śmy sob ka mi sku -
pio ny mi na wła snej ka rie rze, a in nych trak tu je my jak na rzę dzia
do wła snych ce lów, czy też po tra fi my do in nych od czu wać em pa tie,
wni kać w ich lo sy i wi dzieć w nich bra ci i sio stry. W kon se kwen cji
bez po zna nia po trzeb bliź nie go nie je ste śmy w sta nie mu efek tyw -
nie po moc. Wspar cie fi nan so we po trze bu ją ce go, bez wia do mo ści
o tym co ten bliź ni mo że z tą po mo cą zro bić, mo że być tyl ko ge -
stem pod no szą cym na sze sa mo po czu cie, ale je że li ten bliź ni na -
tych miast tę po moc na przy kład prze pi je, to na sza po moc jest chy -
bio na, a na wet przy spie sza de gra da cję tej oso by. 

Re la cje z bliź ni mi nie są więc rze czą ła twą, wy ma ga ją rze czy wi -
ste go ro ze zna nia sy tu acji, w ja ki spo sób mo gę rze czy wi ście po moc.
Oczy wi ście są sy tu acje kla row ne, trze ba po moc mat ce któ ra nie ma
fun du szy na pod ręcz ni ki, ubran ka dla swych dzie ci itp. Go rzej jest
z ta ki mi oso ba mi, któ re prze ku pu ją dzie ci/wnu ki, by zdo być ich
sym pa tie. Ta kie sy tu acje de ge ne ru ją za rów no da ją ce go jak i bio rą -
ce go. A ta kich sy tu acji jest spo ro wo kół nas.

Re la cje z bliź nim, je śli są trak to wa ne se rio, z wni ka niem w rze -
czy wi ste po trze by dru giej oso by, mo gą być źró dłem ra do ści do obu
stron. Nie kie dy wy star czy dar cza su po świe co ne go na kon takt
z dru ga oso ba. Wa żnym jest, by dru gie go nie trak to wać „z wy żyn
ma je sta tu” ale jak ko goś war te go współ czu cia i efek tyw nej po mo cy.

249

Odpowiedzi V:Odpowiedzi IV.qxd  2010-10-11  11:36  Strona 249


