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Drodzy Czytelnicy
Kończy się powoli rok, w którym obchodziliśmy 50-lecie OAT. W czasie 

jubileuszowych spotkań często odmieniane było przez przypadki nie tylko słowo 
„wdzięczność”, ale też słowo „rozwój”. Zarówno w kontekście naszej ośrodko-
wej pracy, jak i dróg zdrowienia tych, którzy do OAT przyjeżdżają. To m.in. stało 
się inspiracją do tego, aby tematem tej edycji TB był właśnie: „Rozwój”.

Trzeźwe myśli jako słowa przekazywane sobie z ust do ust w ramach grup 
pracujących na programie 12. kroków powiedzą: Nam nie chodzi o dosko-
nałość, nam chodzi o rozwój. To stwierdzenie ma zatrzymać nas wszystkich 
na tym, co jest tu i teraz, na wykonaniu jednego choćby kroku do przodu, by 
później zobaczyć efekt  postępu. Mówiąc wprost: jeśli się ruszam, to znaczy 
robię małe kroczki – jestem w drodze do doskonałości. I odwrotnie – jak patrzę 
już dziś na koniec drogi, na doskonałość, to zawsze dopadają mnie niezrobio-
ne kroki, moja niedoskonałość. I zazwyczaj ogarnia mnie rezygnacja.

Bez wątpienia – podkreślają prawie wszyscy autorzy tego numeru – rozwój 
jest wpisany w plan Boga w odniesieniu do całego stworzenia. To jednak rozwój 
duchowy odsłania nam sens naszej egzystencji, nawet jeśli dotknęliśmy dna. Bo 
rozwój nie jest jednorazowym aktem, lecz procesem. I decyzję o rozwoju ducho-
wym trzeba – nie zrażając się niepowodzeniami – podejmować stale.

Widzimy w OAT często, jak ogromny rozwój przechodzą osoby tu przy-
jeżdżające, które, jako czynne w swoim uzależnieniu, mają – jakby w zesta-
wie – tendencje do wybujałego ego, aspirują do wielkości, która przysługu-
je samemu Bogu. Myślą na przykład – że sami przestaną pić, że wystarczy 
się postarać i już, że można  konkretny przeskok zrobić ot tak – wspiąć się 
na górę jednym susem bez wysiłku. Myślą również, że potrafią tak ukryć 
swoje picie, że nikt o tym się nie dowie i nie poniosą wielkich konsekwencji 
swojego uzależnienia. Z czasem jednak widzimy w nich przemianę – pokor-
ne kroczenie swoją drogą w spokoju i ufności Bogu. To  jest swoisty cud 
nowych narodzin – w długim procesie skurczów i pomocy innych.

Myślę tu też o osobach współuzależnionych, które mają raczej na sa-
mym początku drogi tendencje do myślenia, że same nic nie mogą i pozo-
stają w bierności czekania na ingerencje z zewnątrz. Ta wyuczona bezrad-
ność pcha je raczej do nadkontroli „czegoś”, czy „kogoś”, czego nie da się 
kontrolować, na przykład współmałżonka czy jego picia. I te osoby krok po 
kroku wracają do siebie, do swojej sprawczości, którą powierzył im Bóg, 
która dotyczy ich samych. To też cud; miło patrzeć na te osoby już jakby 
„na swoim”, gdzie „inny” przestaje być bogiem ich życia.

Rozwój człowieka – przekonują autorzy tego numeru – to współpraca 
z łaską. Dzięki niej odkrywamy swoje prawdziwe „ja” i możemy rozwijać 
swoje umiejętności i talenty.

Ojciec Łukasz Woźniak zachęca, aby brać przykład ze świętych. Żaden 
z nich nie był „doskonały”. Święci byli świadomi swoich słabości, niedo-
skonałości, lecz „pozwalali Bogu, by dokonywał w nich i przez nich rzeczy, 
które ich przerastały. Byli po prostu – osobami w ciągłym rozwoju”.

Pójdźmy więc drogą „ciągłego rozwoju”, również poprzez czytanie ar-
tykułów tu zawartych – od początku do końca, a nie odwrotnie. Nie wy-
starczy tylko przeczytać zakończenie wstępu i mieć poczucie wglądu we 
wszystkie wypowiedzi. Może warto sprawdzić, jakie są ich puenty? 

Br. Adam Michalski OFMCap
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Urodziłem się 27 października 1951 roku w Częstochowie jako 
drugie dziecko w rodzinie (nadano mi imię po ojcu), siostra była o pięć 
lat starsza. Dwa lata później urodził się  brat. 

Nasz ojciec był świetnym chirurgiem, osobą powszechnie znaną, 
mama nie pracowała, prowadziła dom. Mieszkała z nami pani Kazia, 
pomoc domowa. To ona najbardziej zajmowała się opieką nad nami. 
Wczesne dzieciństwo pamiętam słabo. Jeden miesiąc wakacji spędzali-
śmy z Kazią, a drugi z rodzicami. Pamiętam wieczorne opowieści ojca 
z wakacji – to był dobry czas. Poza wakacjami tata był praktycznie nie-
dostępny; rano szpital, po południu sen, wieczorem pacjenci, później 
czytanie. Jedynie obiad był wspólny.

Popularność i  pozycja ojca była dla mnie powodem dumy, czasem 
lęku, czasem  zażenowania. Koledzy z podwórka byli głównie z rodzin 
robotniczych, byli silniejsi, odważniejsi; czułem się od nich inny, a w isto-
cie gorszy.  Kazia wkładała mi do głowy, że nie mogę psuć ojcu opinii. 

Z pierwszych lat szkolnych pamiętam niewiele, chyba  najbardziej prze-
rażenie, kiedy pierwszy raz mnie do szkoły zaprowadzono. Przez tydzień 
uciekałem do domu. Kazia stale straszyła mnie, że  ojciec będzie czekał 
przed szkołą. Kazia w ogóle lubiła straszyć –  ojcem, wyjmowaną sztuczną 
szczęką, opowieściami o diabłach i umarłych. Chyba ona zaszczepiła we 

Dziękuję za dane mi 
poczucie bezpieczeństwa

mnie lęk przed duchami, strzyga-
mi itd. Wtedy bałem się ciemności, 
psów, obcych, bardzo bałem się  wy-
śmiania. Chodziłem do innej szkoły 
niż koledzy z  podwórka. Ja i  brat 
nie chodziliśmy też na religię z kla-
są; chodziliśmy osobno do  sióstr 
zakonnych (tata należał do partii). 
Bardzo bałem się odrzucenia, chy-
ba bałem się też dziewczyn. Bałem 
się również taty – choć nigdy nie 
dostałem lania. Miałem przekona-
nie, że nie spełniam jego nadziei. 
Nie byłem dobry w sporcie, byłem 
raczej lękliwy i slaby.

 Stopniowo świat stawał się 
dla mnie zagrożeniem. Długo 
z  dzieciństwa pamiętałem wię-
cej przykrych niż przyjemnych 
zdarzeń i sytuacji. 

W kamienicy, w której mieszka-
liśmy, było kilka rodzin z  proble-
mem alkoholowym, widziałem, co 
wódka robi z  niektórymi sąsiada-
mi, a mimo to alkohol bardzo mnie 
pociągał.  Pierwszy raz upiłem się  
w wieku 12. lat.  Rodzice urządzili 
przyjęcie. I  gdy wszyscy przeszli 
do  drugiego  pokoju, porwałem 
ze stołu butelkę szampana. Posze-
dłem do ubikacji i wypiłem pół bu-
telki. Pamiętam przyjemne uczucie 
luzu i  zadowolenia. Położyłem się 
spać. Za  tym stanem luzu bardzo  
potem tęskniłem. 

Mama i tata nie chodzili do ko-
ścioła, ale Kazia co niedzielę za-
prowadzała mnie i brata na mszę. 
Stąd później doszedłem do  prze-
konania, że wiara i  religia to dla 
„ciemnych bab spod Jasnej Góry”. 

7 maja 1965 roku tata zmarł 
na zawał serca. Jesienią tego roku 
przenieśliśmy się do  Warszawy. 
Ja z  syna lokalnego prominenta 
stałem się parweniuszem z  pro-
wincji. Kazia pozostała z  nami. 
Żyliśmy z renty po ojcu, była pra-
wie bieda. Po roku mama otwarła 
sklep i zaczęła dobrze zarabiać.

W  dziewiątej klasie zacząłem 
bywać na  prywatkach z  rówie-
śnikami, na  których tańczyliśmy, 
rozmawialiśmy i piliśmy. Właśnie 
picie w tym okresie stało się  dla 
mnie  najważniejsze. W  ciągu 
trzech lat dorobiłem się opinii 
pijaka. Było to picie towarzyskie, 
okazjonalne. Nie piłem sam. 

Lata studiów to okres świado-
mego ateizmu i rozwijającego się 
uzależniania. Będąc na  prakty-
kach po czwartym roku, pierwszy 
raz trafiłem do izby wytrzeźwień. 
Na  piątym roku poznałem swo-
ją obecną żonę. Po roku był ślub 
i  wróciłem do  kościoła. Trochę 
ponad rok po ślubie urodziła się 
nam pierwsza córka, półtora roku 
później druga. Pracowałem naj-
pierw w  IMGW, potem zrobiłem 
studia doktoranckie, później  pra-
cowałem w PAN, pisałem doktorat 
i  prawie co wieczór piłem piwo. 
Weekendy już prawie zawsze wią-
zały się pijaństwem. W  dziewięć 
lat po urodzeniu się pierwszej 
córki urodziła się trzecia, cztery 

lata później urodził nam się syn.  Piłem wtedy już tyle, że nie wiedzia-
łem, w których szpitalach się rodzili. W tym  roku, kiedy urodziła się 
najmłodsza córka, na własną prośbę odszedłem z pracy w PAN do skle-
pu mamy. Nastąpił błyskawiczny postęp uzależnienia; mogłem pić nie 
tylko wieczorem, ale także rano. 

Degradacja przebiegała szybko; oblany egzamin doktorski, rozbity 
po pijanemu samochód, stracone prawo jazdy, wyrok w zawieszeniu, 
upadający sklep. W domu coraz słabszy kontakt z dziećmi i żoną, zupeł-
ny zanik praktyk religijnych. Dominujące uczucia w tym okresie to: lęk, 
beznadzieja, złość. Byłem przekonany, że nic dobrego mnie już w życiu 
nie  spotka. Dla żony byłem piątym dzieckiem. I jako bezwolne dziecko 
zostałem zawieziony na odwyk. Dziś widzę podstawowe efekty terapii: 
zobaczyłem swoją bezsilność wobec alkoholu, zrozumiałem  że jestem 
chory na śmiertelną, postępującą chorobę. Co ważne, byłem też u spo-
wiedzi. Niestety, zacząłem ciąg alkoholowy – najgorszy w moim życiu. 

18 kwietnia 2006 roku był ostatnim dniem mojego picia. Zacząłem co-
dziennie chodzić na mityngi AA i na mszę – to pokazuje, że postawiłem 
drugi krok w programie AA. Na mityngach czułem się niedobrze: wokół 
byli dorośli, doświadczeni ludzie, wśród nich ja, 16 – latek w ciele 55-latka. 

W  maju wspomnianego roku uczestniczyłem w  dniach skupienia 
w Zakroczymiu. Było to dla mnie ważne doświadczenie. Po trzech mie-
siącach zapisałem się na terapię i znalazłem w AA sponsora.  Po roku 
trafiłem na warsztaty 12. kroków i dotarła do mnie druga część pierw-
szego kroku – o niekierowaniu życiem.

W  kwietniu 2008 roku miałem pierwszą spikerkę i przyszło poczu-
cie przynależności: już nie było – ja i oni. Było – my. Odeszła też spora 
część lęków. Uwierzyłem, że obietnice AA są także dla mnie.

Na  kroki 1-3 pojechałem do  Strzyżyny. Z  krokami 1 i  2  nie było 
kłopotu. Przejście kroku 3 przyszło później; byłem w Zakroczymiu, za-
telefonowała do mnie córka, że nie zdała  egzaminu. Chwila irytacji, 
a potem myśl: „Panie, Ty wiesz, co robisz”. Zeszło ze mnie napięcie, od-
dzwoniłem, dając wsparcie. Od tej pory wiem, co to znaczy powierzyć 
życie i wolę opiece Boga. Nad krokami  4 i 5  pracowałem w Strzyżynie 
i  ze sponsorem. Nagrodą stało się przywrócenie w  pamięci dobrych 
zdarzeń. Kroki 4-6 pozwoliły mi poznać i zaakceptować siebie, zrozu-
mieć swoje motywacje, zacząć żyć świadomie,  a kroki 8 i 9 pozwoliły 
mi naprawić relacje z bliskimi.

Od  dawna dzień rozpoczynam czytaniem jutrzni. Żyję bardziej 
świadomie, znam swoje zalety i wady. Jestem wdzięczny Bogu za żonę 
i dzieci, za rodziców, rodzeństwo i  Kazię, za wnuki, za sponsora i pod-
opiecznych z AA.  Za to, że mogłem odprowadzić mamę na Drugą Stro-
nę. Za dane mi przez Boga poczucie bezpieczeństwa. 

Artur

OD DAWNA DZIEŃ ROZPOCZYNAM 
CZYTANIEM JUTRZNI. ŻYJĘ BARDZIEJ 

ŚWIADOMIE, ZNAM SWOJE ZALETY 
I WADY. JESTEM WDZIĘCZNY BOGU 

ZA ŻONĘ, DZIECI, RODZICÓW, 
RODZEŃSTWO, WNUKI, ZA SPONSORA 

I PODOPIECZNYCH Z AA.
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Poszłam na terapię bez prze-
konania i  dla świętego spokoju. 
Przez pół roku tematem przewod-
nim wszystkich sesji był Rafał 
i jego problemy. Po tym czasie te-
rapeutka zadała mi pytanie: „Pani 
Iwono, przez pół roku opowiada 
Pani tylko o  Rafale. A  co może 
Pani powiedzieć o sobie?”. Zanie-
mówiłam. Wybąkałam tylko, że ja 
nie mam problemów, a  jeśli mam 
to wyśmienicie sobie z nimi radzę. 

Według mnie, o klasie psycho-
terapeuty świadczy fakt, że potrafi 
zadać odpowiednie pytanie w od-
powiedniej chwili. To pytanie tra-
fiło w sedno. Uświadomiło mi, że 
praktycznie nic o sobie nie wiem, 
że nie dbam o siebie, że udaję, iż 
wszystko jest u mnie w porządku, 
a jestem nieszczęśliwa i nie radzę 
sobie z życiem.

Powoli zaczęło do  mnie docie-
rać, że zawsze czułam się bardzo 
samotna, życie tak naprawdę mnie 
nie cieszyło; żyłam, aby spełniać 
oczekiwania innych – najpierw 
rodziców, później mężczyzn, z któ-
rymi się wiązałam, a wiązałam się 
z bardzo pokręconymi mężczyzna-
mi (narkomanem, alkoholikiem, 
człowiekiem niedostępnym emo-
cjonalnie). Zdałam sobie sprawę, 
że tak naprawdę nigdy nie byłam 
w  zdrowym związku, w  którym 
byłabym szczęśliwa, że krępują 
mnie fajni mężczyźni i  uważam, 
że na nich nie zasługuję, że miesz-
kam w miejscu, którego nie lubię 
i w którym się źle czuję, że od lat 
utrzymuję faceta, z którym jestem, 
i nic nie wskazuje na to, żeby to się 

Na razie radzę sobie sama
PRZEŁOMEM W MOIM ROZWOJU I PRACY NAD LEPSZĄ JAKOŚCIĄ ŻYCIA 
BYŁO ZWIĄZANIE SIĘ Z RAFAŁEM – ALKOHOLIKIEM. TO ON, BĘDĄC JUŻ NIE-
PIJĄCYM ALKOHOLIKIEM W TRAKCIE TERAPII ORAZ CZŁONKIEM WSPÓL-
NOTY AA, NAMÓWIŁ MNIE NA TERAPIĘ DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH. 

miało zmienić, bo on ograniczył 
swój rozwój do  chodzenia na  mi-
tyngi AA i biegania, żeby utrzymać 
dobrą kondycję fizyczną.

Od tego momentu podczas psy-
choterapii indywidualnej zaczęłam 
się przyglądać tylko sobie. Za-
częłyśmy z  terapeutką od  mojego 
dzieciństwa. Wtedy pierwszy raz 
od dłuższego czasu się rozpłakałam, 
bo już jako dziecko oduczyłam się 
płakać (teraz wiem, że to był me-
chanizm obronny, aby radzić sobie 
z  trudnymi emocjami, oszukiwanie 
się, że one mnie nie dotykają).

Podczas psychoterapii uczy-
łam się, jak wyrażać emocje. Po-
czątki były bardzo trudne, bo nie 
potrafiłam uwalniać emocji 
na bieżąco i jak już je uwalnia-
łam, to wybuchałam płaczem 
i krzykiem pełna złości, smut-
ku i żalu. To były też początki 
uczenia się stawiania granic 
i  mówienia wprost, jeśli coś 
nie było w zgodzie ze mną.

Poza tym zauważyłam, że 
uruchomiała mi się tęsknota 
za ludźmi. Wcześniej było nie 
do  pomyślenia, abym poszła 
na terapię grupową, teraz za-
częłam szukać grupy wspar-
cia. Trafiłam do klubu  absty-
nentów przy ul. Poznańskiej 
w Warszawie, do grupy DDA/
DDD. Poznałam tam wiele 
osób w  podobnej do  mojej 
sytuacji, które kiwały głowa-
mi ze zrozumieniem, kiedy 
opowiadałam kawałki swojej 
historii. To kiwanie głowami 
było dla mnie 

bardzo ważne – czułam, że ktoś 
mnie rozumie, że nie zaprzecza 
i nie bagatelizuje moich emocji.

Mityngi bardzo mnie wzru-
szały, dużo płakałam. Zaangażo-
wałam się w prowadzenie mityn-
gów i tłumaczenie Wielkiej Księgi 
DDA, zaczęłam cho-
dzić na  warsz-

taty krokowe DDA/DDD. To był 
czas, kiedy uświadomiłam sobie 
przewodnie cechy DDA/DDD.

Na  Poznańskiej nauczyłam 
się jeszcze jednej kluczowej dla 
mnie rzeczy – pokory. Nauczyłam 
się też rozpoznawania postawy 
osoby współuzależnionej, a  tak-
że roli, jaką ta postawa odgry-
wa w  relacji alkoholik – osoba 
współuzależniona. Uświadomiłam 
sobie, że ogromna odpowiedzial-
ność jest po mojej stronie. To nie 
było proste i nie czułam się z tym 
dobrze, bo wygodnie i dość łatwo 
jest przerzucić odpowiedzialność 
na   „złego” alkoholika, w  ogóle 
nie dostrzegać, że problemy, jakie 
się mnożą, są wynikiem współist-
nienia dwóch postaw – dziecka 
i  opiekuna. Nikt mnie przecież 
na  siłę w  tym związku nie trzy-
mał, Rafał nie prosił mnie o opła-
canie rachunków – to była moja 
inicjatywa, a raczej przekonanie, 

że tak się powinno robić, czy-
li pomóc komuś, kto jest 

w  trudnej sytuacji. Ja 
natomiast nie byłam 

w  stanie odróżnić 
pomocy od  wyko-
rzystania i  uciąć 

tego w  odpowiednim czasie, na-
wet sama kupowałam mu rzeczy, 
które lubił lub sprawiały mu przy-
jemność, a potem miałam preten-
sję do  siebie, że go utrzymuję. 
Wzięcie odpowiedzialności za sie-
bie i swoje życie – to była ważna 
dla mnie chwila. Pamiętam, że po-
czułam się wtedy lekko i dojrzale.

Rozpoczęłam terapię grupo-
wą DDA/DDD. To był czas, kiedy 
wydarzyło się w moim życiu naj-
więcej namacalnych i widocznych 
gołym okiem zmian. Zaczęłam 
mówić Rafałowi wprost, że takie 
życie, taka asymetryczna relacja 
mi nie odpowiadają, że nie chcę 
być koniem pociągowym w  tym 
domu, że nie podoba mi się miej-
sce, w którym mieszkamy i zależy 
mi, abyśmy mieli jakieś wspólne 

plany na przyszłość.
Wtedy usłyszałam zda-

nie: „Jak ci się nie podo-
ba, to się wyprowadź”. 
Wiem, że jakbym nie była 
w tym czasie w psychote-
rapii, puściłabym to zda-
nie mimo uszu. Teraz wie-
działam, że nie mogę tego 
zrobić; nie mogę udawać 
przed sobą, że tego nie 
usłyszałam. To był kolejny 
przełom w  moim rozwo-
ju. Skończyłam niedobry 
i niszczący mnie związek, 
wzięłam kredyt, kupiłam 
mieszkanie takie, jakie 
zawsze chciałam mieć, 
wyprowadziłam się od Ra-
fała i zamieszkałam sama. 
Wcześniej myśl, że zosta-
nę sama mnie przerażała, 
sądziłam, że sama sobie 

nie poradzę (co za absurd! – jeśli 
radziłam sobie, kiedy zajmowa-
łam się dorosłym mężczyzną jak 
dzieckiem, to bez tego „dziecka” 
miałabym sobie nie radzić).

Okazało się, że na  razie radzę 
sobie sama wyśmienicie. Wiem, że 
mam jeszcze sporo do  zrobienia. 
Przede wszystkim chcę nauczyć 
się budować zdrowe, satysfakcjo-
nujące mnie relacje, takie, które 
będą dodawać mi skrzydeł i napeł-
niać optymizmem. Wciąż chodzę 
na terapię indywidualną.  Spotka-
łam osobę, która okazała się moją 
wymarzoną terapeutką – przy 
której czuję się bezpiecznie (bo je-
stem w pełni akceptowana), która 
inspiruje mnie jako kobieta, która 
jest dla mnie tym, czym powinien 
być kochający i  wspierający ro-
dzic; dużo się od niej uczę i  czu-
ję, że rosnę i  przekraczam próg 
za progiem.

Zdałam sobie sprawę, że w te-
rapii nie jest ważne, ile terapeuta 
ma lat, w  jakim nurcie prowadzi 
terapię i jak wiele stopni swojego 
szkolenia ukończył. Najważniej-
sza, bo najbardziej lecząca, jest 
sama relacja, jaka mnie z  tera-
peutą łączy oraz to, aby to nie 
był tylko psycholog czy tylko te-
rapeuta, lecz psychoterapeuta, 
przynajmniej w trakcie szkolenia 
psychoterapeutycznego.

Mój rozwój i  moje życie to 
droga. Trudno nią podążać sa-
memu, bo często nie wiadomo, 
gdzie prowadzi. Warto w  tym 
procesie mieć swojego Dróżnika,  
Przewodnika. Dla mnie teraz jest 
nim drugi człowiek.

Iwona

SKOŃCZYŁAM NISZCZĄCY MNIE ZWIĄZEK 
I ZAMIESZKAŁAM SAMA. SĄDZIŁAM, ŻE 

NIE DAM SOBIE RADY. ALE JEŚLI RADZIŁAM 
SOBIE, KIEDY ZAJMOWAŁAM SIĘ DOROSŁYM 
MĘŻCZYZNĄ JAK DZIECKIEM, TO  BEZ TEGO 
„DZIECKA” MIAŁABYM SOBIE NIE RADZIĆ?

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap
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Jak oddać innym odpowiedzial-
ność za ich czyny? Jak powstrzymać 
się przed dobrymi radami i organi-
zowaniem innym życia? Na te pyta-
nia ciągle szukam odpowiedzi, ale 
sporo już mi się udało nauczyć. Mu-
siałam zacząć do tego, by dać sobie 
prawo do  bycia zmęczoną. Prawo 
do tego, by przyznać się, że czegoś 

Uczę się nie udawać, że 
wszystko jest w porządku
PRZYJĘŁAM W  DOMU ROLĘ BOHATERA RODZINY. PRZEZ TO NIGDY NIE 
BYŁAM DZIECKIEM SPONTANICZNYM, RADOSNYM, BEZTROSKIM. TO TAKŻE 
SPOWODOWAŁO, ŻE NIE UMIEM TROSZCZYĆ SIĘ O SIEBIE, TYLKO ZAWSZE 
MYŚLĘ O INNYCH. TO BARDZO UTRUDNIA ŻYCIE I MNIE, I INNYM. NA SZCZĘŚCIE 
KAŻDĄ ROLĘ MOŻNA ZMIENIĆ. NIE SAMEMU. Z POMOCĄ SIŁY WYŻSZEJ.

toczyło się swoim rytmem. Z  tym 
wiąże się ogromna siła powierza-
nia. „Powierz” – to znaczy zaufaj 
innym, bo nie na  wszystko masz 
wpływ. Przyznaj przed samym 
sobą, że nie ty kierujesz świa-
tem. Rób swoje, ale nie martw się 
o przyszłość, bo jej nie znasz; nie 
wiesz, jak potoczą się twoje losy.

Gdy mam trudną sprawę, często 
wracają stare schematy zachowa-
nia. Mąż po raz kolejny rzucił pracę. 
Ja się spinam, by znaleźć mu nową. 
By wspierać go w szukaniu nowego 
zajęcia. Tak objawia się współuza-
leżnienie. Daremny mój trud. To 
jego sprawa. Uczę się w takich chwi-
lach separować się od niego. Skupić 
się na sobie. Dla mnie to też trudna 
sytuacja. Wtedy powtarzam sobie 
słowa Owidiusza: „Dzięki ustępstwu 
możesz odnieść zwycięstwo”.

Mam być odpowiedzialna 
za  zmienianie tego, co mogę zmie-
nić. Resztę muszę pozostawić, jeśli 
pragnę spokoju. Kochać siebie w ta-
kiej sytuacji – to zaniechać walki 

Warto pamiętać o tym, że im trudniej postawić jakąś granicę, tym jest waż-
niejsza. Do trudnych rozmów warto się przygotować. Wcześniej ćwicząc lub 
zapisując na kartce, co chcemy powiedzieć. Lepiej w trakcie takiej ważnej roz-
mowy się nie tłumaczyć i nie usprawiedliwiać, chyba że inni poproszą o wy-
jaśnienie. W wytaczaniu granic chodzi także o to, by powiedzieć o tym, czego 
chcemy, co nas cieszy i co lubimy, a nie tylko o tym, co nam się nie podoba.   

Zaczęłam zwracać uwagę na  to, jak się czuję po zakończeniu z kimś 
rozmowy. Jeśli pojawia się złość, to dla mnie ważny sygnał. Złość to alarm 
mojego organizmu. To informacja, że ktoś przekroczył moje granice.

Jestem bardzo emocjonalna. Płaczę, gdy się zdenerwuję, jak się wzru-
szę. Uczę się kierować moją emocjonalnością. To ważne, by rozpoznawać 
swoje emocje, ale nie dać im kierować naszym życiem. Dopiero jak się 
wyciszę, na przykład przez medytację, wiem, co chcę przekazać.

Gdy mówimy w spokojny, zrównoważony sposób, nasze słowa nabierają 
większej siły. Wyrażenie tego, co nas irytuje, w spokojny sposób – zawsze 
przynosi lepsze efekty.

Rozwijam się duchowo; nadal uczę się wielu rzeczy, ale miewam już 
chwile spokoju, szczęścia, pogodzenia z samą sobą i z innymi osobami. Im 
lepiej czuję się ze sobą, tym łatwiej mi żyć z innymi ludźmi. Warto pozwolić 
sobie być takimi, jakimi jesteśmy. W tym tkwi prawdziwa siła. 

Istotne jest to: by coś ważnego przekazać, nie trzeba krzyczeć. Im bar-
dziej jesteśmy pewni ograniczeń, które chcemy wprowadzić, i lepiej czuje-
my prawo do tego, by na wszystko się nie zgadzać, tym spokojniej mówimy.

Dostrzegam pewną ważną zależność. Tym lepiej idzie mi stawianie gra-
nic, im lepiej się o siebie troszczę i pamiętam na co dzień, że zasługuję 
na szacunek i miłość.

Agnieszka

nie zrobię. Bo nie chcę. Bo nie mam na to siły danego dnia. Bo dana sprawa 
nie do mnie należy i ktoś inny musi ponieść konsekwencje swojego działa-
nia. Musiałam dać sobie prawo do tego, by kogoś poprosić o pomoc. Nie 
przyszło mi to łatwo, ale wiem, że lepiej jest, gdy powiem w domu: „Kocha-
ni, miałam trudny dzień. Jestem zmęczona. Potrzebuję waszej pomocy”, 
niż gdy zagryzam zęby i ze złością przygotowuję kolację.

„Dasz radę” – nie znoszę tego powiedzenia, które często powtarza-
no w moim domu. Teraz uważniej słucham siebie. Nie chodzi o to, by 
zagryźć zęby i coś zrobić, ale warto czasami odpuścić. Zostawić coś, by 

ROZWIJAM SIĘ DUCHOWO I NADAL UCZĘ SIĘ 
WIELU RZECZY, ALE MIEWAM JUŻ CHWILE SPOKOJU, 
SZCZĘŚCIA, POGODZENIA Z SAMĄ SOBĄ I Z INNYMI 

OSOBAMI. IM LEPIEJ CZUJĘ SIĘ ZE SOBĄ, TYM 
ŁATWIEJ MI ŻYĆ Z INNYMI LUDŹMI.

z czymś, co jest poza zasięgiem moich możliwości. To, co mogę zrobić, to 
stawiać granice. Ale jak to zrobić? 

W moim domu, gdzie mama piła, a tato się izolował i uciekał od pro-
blemów, nikt nie nauczył mnie, jak mam stawiać granice. Jak mam mówić 
„nie”, broniąc siebie. Dopiero teraz, jako dorosła kobieta, uczę się, że nie 
ma sensu być miłą, gdy przez to jestem niedobra dla siebie. Uczę się tego, 
by już dłużej nie udawać. Nie zgadzać się na czyjeś zachowanie dla mnie 
nieprzyjemne lub krzywdzące dla tak zwanego świętego spokoju.

Sztuką jest mówić, co czuję, bez względu na to, czy inni chcą to usły-
szeć. Ale do tego musiałam przestać się obawiać opuszczenia. Nie chcę już 
dłużej znosić złego traktowania, by kogoś przy sobie zatrzymać. 

Ważna jest komunikacja, bo to język jest przyczyną naszych nieporozumień. 
Ważne jest, jakich słów używamy, jakim tonem się do kogoś zwracamy. Na po-
czątku uczenia się stawiania granic powodowałam wojny. Wydawało mi się, że 
jak tylko jestem zła, nie podoba mi się czyjeś zachowanie, powinnam to ostro po-
wiedzieć, wykrzyczeć. A to nie prawda. Nie mam ranić. Mam mówić o tym, że coś 
mi się nie podoba, ale nie krzyczeć, lecz mówić spokojnie, na co się nie zgadzam.

Granice polegają na dawaniu innym wyboru. Ale stawianie granic wy-
maga odwagi i  energii. Trzeba być przygotowanym na  to, że inni będą 
sprawdzać wprowadzone granice. Będą naciskali dopóty, dopóki nie prze-
konają się, że nie zmienimy zdania. Będą też tacy, którzy będą starali się 
nas skłonić do zmiany zdania, wpędzając w poczucie winy. 
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Niedawno został Brat wybra-
ny – przez ponad pięćdziesięciu 
reprezentantów Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów Pro-
wincji Warszawskiej – na  urząd 
Ministra Prowincjalnego, czyli 
na Prowincjała. Zastanawiam się, 
czym kierowali się bracia w swo-
im wyborze. Liczą na to, że będzie 
Brat dla nich św. Franciszkiem? 
A może Feliksem z Cantalice czy 
Kryspinem z Viterbo?

Żaden z  wymienionych braci 
nie był prowincjałem! Franciszek 
był wspaniałym charyzmatykiem, 
osobowością fascynującą i  przy-
ciągającą ludzi. Był duchowym 
ojcem i od niego wszystko się za-
częło – cała droga franciszkańska. 
Feliks, pierwszy kanonizowany 
kapucyn, pochodził z  rodziny rol-
niczej, w zakonie był kwestarzem, 
był więc stale w   bezpośrednim 
kontakcie z  ludźmi i  troszczył się 
o  podstawowe sprawy bytowe 
klasztornej wspólnoty. Kryspin na-
tomiast wstąpił do niej jako szewc, 
a  w  zakonie również był kwesta-
rzem. Byli to święci pokorni i  ra-
dykalni. Nie sądzę, żeby bracia, 
wybierając mnie na  prowincjała, 
mieli przed oczyma tych świętych!

Nie wiem, jakie są oczekiwania 
naszej wspólnoty wobec mnie, ale 
na pewno nie oczekuje ona, żebym 
był kimś nadzwyczajnym.

Będę po prostu Łukaszem, któ-
rego lepiej lub gorzej mogli po-
znać przy różnych okazjach przez 
ostatnie dwadzieścia pięć lat, czy-
li od mojego wstąpienia do zako-
nu. Bracia nie wybierają na  pro-
wincjała tego, kto jest „superme-
nem”, lecz tego, kto w ich ocenie 
jest wystarczająco dobry. Chcę 
wierzyć w to, że dostrzegli jakieś 
dobre cechy we mnie i  w  moim 
funkcjonowaniu, i  postanowili 
zaryzykować. Nie uważam siebie 
za  znakomitego przywódcę, nie 

W charyzmacie franciszkańskim 
jest moc przemieniania świata

Z BRATEM ŁUKASZEM WOŹNIAKIEM – MINISTREM PROWIN-
CJALNYM ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW PRO-
WINCJI WARSZAWSKIEJ – ROZMAWIA TADEUSZ PULCYN

potrafię działać sam, wolę pracować w ekipie. Mam dużo pomysłów 
i lubię się inspirować innymi, ale też inspirować innych. Mam też ce-
chy, które przeszkadzają w byciu prowincjałem: jestem trochę „jaski-
niowcem” – stronię od dużych imprez, oficjalnych spotkań, nie potrafię 
być przebojowy, mam trudności z  wchodzeniem w  konfrontacje, nie 
znam języka włoskiego, który jest oficjalnym językiem naszego zakonu.

Przez okres siedemnastu lat od moich święceń zdobyłem jednak 
trochę doświadczeń, które – mam nadzieję – będę mógł wykorzysty-
wać w swojej posłudze: byłem kapelanem szkoły, sekretarzem misyj-
nym, mieszkałem we wspólnotach we Francji i w Belgii, przez trzy 
lata pracowałem w Gabonie, w Afryce Równikowej, a potem przez 
trzy lata jako formator w naszym kapucyńskim seminarium w Lubli-
nie. Przez ostatnie sześć lat byłem związany z Centrum Duchowości 
„Honoratianum” w Zakroczymiu. Organizowałem tam sesje forma-
cyjne. Prowadziłem też rekolekcje zamknięte i parafialne. W jednej 
z kadencji byłem radnym poprzedniego prowincjała, udało mi się też 
dokończyć rozpoczęte dawno temu doktoranckie studia z misjologii 
na UKSW w Warszawie.

Wracając do pytania o oczekiwania braci z Prowincji, to podczas dziele-
nia się przeżyciami z Kapituły Prowincjalnej, na jej zakończenie, w kontek-
ście wyboru nowego prowincjała i nowego wikariusza, którym został br. 
Tomasz Wroński, bracia nawiązywali często do naszego zakonnego hasła –  
„Pokój i dobro!” – co może wskazywać na ich pragnienie, by to zawołanie 
było symbolem, wyznacznikiem rozpoczynającej się trzyletniej kadencji 
nowego ministra prowincjalnego.

W  homilii dzień po wyborze mówiłem braciom, że nie mogę być 
za nich odpowiedzialny, mogę być najwyżej współodpowiedzialny, bo 
tak naprawdę każdy z  nas jest odpowiedzialny najpierw za  samego 
siebie i  tylko w swoim sercu, w przestrzeni niedostępnej dla innych, 
dokonuje najważniejszych wyborów, podejmuje decyzje wpływające 
na  swoje życie. Prowincjał może prosić tylko Ducha Świętego, żeby 
działał na  każdego z  braci „od   środka”, bo tylko On może każdego 
z nas otworzyć, obudzić i odnowić. Zaprosić do działania.

Jednak ma Brat jakiś – nazwijmy to – projekt duchowy, intelek-
tualny, organizacyjny, który chciałby zrealizować w czasie swojej 
kadencji...

Mam kilka pomysłów, kilka propozycji głównych linii działania czy 
tematów do podjęcia. Wśród nich są między innymi: wspieranie forma-
cji stałej i początkowej braci, umacnianie naszej misyjnej i zagranicz-
nej obecności w miejscach, za które jako Prowincja jesteśmy szczegól-
nie odpowiedzialni, przygotowywanie formatorów, zapewnienie lepszej 
opieki braciom starszym i chorym. Ważna jest też kwestia budowania 
wspólnoty z klauzurowymi siostrami klaryskami-kapucynkami, z który-
mi jesteśmy w bezpośredniej zależności.

Zdaję sobie jednak sprawę z  tego, że prowincjał może podawać 
ogólne linie działania, ale szanse na  powodzenie mają te inicjatywy, 
które są oddolne, czyli te, które są podejmowane przez konkretnych 
braci i wewnątrz poszczególnych wspólnot. Mam nadzieję na działanie 
Ducha Świętego w sercach braci.
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Do przemyślenia jest nowa forma 
działalności powołaniowej i ogólnie 
kształt naszego duszpasterstwa.

Ogólnie nie jest źle – fran-
ciszkańskie nowicjaty nie świe-
cą pustkami. Czy jednak wyko-
rzystane są dziś – w XXI wieku 
– wszystkie możliwości zobrazo-
wania piękna franciszkańskiego 
powołania, aby zachęcić mło-
dzież do  pójścia drogą autora 
„Pieśni słonecznej”?

Święty Franciszek jest posta-
cią super charyzmatyczną, jeśli 
można tak powiedzieć, i fascynuje 
chrześcijan od  momentu swego 
nawrócenia aż do dzisiaj. Jeśli cho-
dzi o  różne zgromadzenia zakon-
ne, to chyba najwięcej z nich przy-
jęło za  swój właśnie charyzmat 
franciszkański. W  XIX wieku pa-
pieże pisali encykliki o tym, że du-
chowość franciszkańska jest uni-
wersalnym środkiem do  odnowy 
Kościoła w każdym czasie. Wiemy, 
że to jest prawda, bo św. Franci-
szek pokazuje po prostu drogę Je-

MAMY NIEKIEDY 
POCZUCIE WINY, ŻE NIE 

SPEŁNIAMY „WYMOGÓW 
DOSKONAŁOŚCI”. 

ALE CZY MUSIMY BYĆ  
DOSKONALI?  WAŻNE 

JEST, ABYŚMY NIE TKWILI 
W MIEJSCU, LECZ UMIELI 

WYRUSZYĆ W DROGĘ, 
KTÓRA NAZYWA 

SIĘ „ROZWOJEM”. 
PRZYKŁADEM SĄ ŚWIĘCI; 

ŚWIADOMI SWOICH 
SŁABOŚCI POZWALALI 

BOGU, BY DOKONYWAŁ 
W NICH I PRZEZ 

NICH RZECZY, KTÓRE 
ICH PRZERASTAŁY. 
PO PROSTU – BYLI 

W CIĄGŁYM ROZWOJU.

OŚRODEK APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI 
TO WIZYTÓWKA NASZEJ KAPUCYŃSKIEJ 
PROWINCJI. JEGO WARTOŚĆ DLA WIELU 

LUDZI PODEJMUJĄCYCH DROGĘ ROZWOJU 
I ZDROWIENIA JEST BEZDYSKUSYJNA. ALE 

WIDZĘ JESZCZE WAŻNY ASPEKT FORMACYJNY 
DLA NASZYCH BRACI PRACUJĄCYCH 

W OŚRODKU. STAJĄ SIĘ ONI CORAZ BARDZIEJ 
OTWARCI, CORAZ BARDZIEJ ZAINTERESOWANI 

CZŁOWIEKIEM, BARDZIEJ OJCOWSCY.

zusową, zaprasza do kształtowania w sobie mentalności ewangelicznej. 
A my dzisiaj przeżywamy kryzysy związane z rozpowszechnioną kulturą, 
która jest antyewangeliczna, żyje całkiem innymi wartościami, oszukuje 
współczesnego człowieka.

Każdy z nas jest dzieckiem swoich czasów, jesteśmy kształtowani 
przez dominującą kulturę, dlatego mamy w  sobie sporo zagubienia, 
dotyka nas nastawienie na  siebie, czyli egoizm i  indywidualizm. Nie 
tylko trudno jest być dzisiaj franciszkaninem, ale w ogóle chrześcijani-
nem, człowiekiem naprawdę ewangelicznym. Zglobalizowana kultura 
toleruje św. Franciszka jako ekologa, obrońcę przyrody czy buntownika 
wobec struktur i systemów, co jest wielką pomyłką w patrzeniu na tego 
świętego.

Tradycyjna nazwa franciszkanów „bracia mniejsi” jest dziś kojarzo-
na ze zwierzętami, a nie z  zakonnikami. Powinniśmy więc dać na  to 
naszą franciszkańską, konkretną odpowiedź. A zrobimy to, jeśli będzie-
my sami przekonani, że w charyzmacie franciszkańskim jest naprawdę 
moc kształtowania nowego człowieka i przemieniania świata.

Prowincja Warszawska Braci Kapucynów prowadzi kilka dzieł. 
Jednym z nich jest OAT w Zakroczymiu, który w tym roku obchodzi 
Złoty Jubileusz. Jak Brat ocenia jego działalność?

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości to wizytówka naszej kapucyńskiej 
Prowincji. Naprawdę cieszę się, że przez ostatnie sześć lat mogłem miesz-
kać w Zakroczymiu i współpracować z braćmi z OAT, czasem nawet im 
w czymś pomóc. Wartość Ośrodka dla wielu ludzi podejmujących drogę 
rozwoju i zdrowienia jest bezdyskusyjna, ale widzę jeszcze ważny aspekt 
formacyjny dla naszych braci pracujących w OAT. Stają się oni coraz bar-
dziej otwarci, coraz bardziej zainteresowani człowiekiem, bardziej ojcow-

scy. Dziś wielu młodych braci chce mieć doświadczenie pracy w Zakroczy-
miu, bo sami z tego bardzo korzystają. Tego typu posługa uczy nas działać 
w zespole, jest bardzo inspirująca. Złoty Jubileusz jest dowodem na pewną 
dojrzałość tego dzieła, które mamy zamiar kontynuować i rozwijać. 

Czy identyfikuje się Brat z jubileuszowym mottem obecnego 
dyrektora OAT, br. Adama Michalskiego: „Nie chodzi o doskona-
łość, lecz o rozwój”?

Motto jest nieco prowokacyjne, jak wiele haseł wymyślanych przez 
braci z OAT, ale zapewne takie ma być. Terminy „doskonałość” i „roz-
wój” mają wiele znaczeń. W zależności od tego, czy będziemy je trakto-
wać jako terminy teologiczne, czy jako psychologiczne – mogą zmieniać 
swoje znaczenie. Można powiedzieć: „To prawda, że nie chodzi o dosko-

Z bratem
Łukaszem Woźniakiem 

rozmawiał
Tadeusz Pulcyn

nałość, bo tylko Bóg jest dosko-
nały”. Albo: „To nie prawda, że 
mamy nie dążyć do doskonałości, 
bo  przecież już w Księdze Rodzaju 
Bóg mówi do Abrahama: Służ Mi 
i bądź nieskazitelny (Rdz 17,1), 
czyli doskonały, a w Ewangelii Je-
zus mówi do  uczniów: Bądźcie 
więc wy doskonali, jak dosko-
nały jest Ojciec wasz niebieski 
(Mt 5,48)”.  Podobnie może być 
z  „rozwojem”. Mam jednak prze-
konanie, że jubileuszowe motto 
ma dodawać otuchy tym, którzy 
podejmują trud formowania siebie 
i walkę o zdrowienie. Wielu z nas 
od  dzieciństwa słyszy, że nie ma 
prawa do  doświadczania słabo-
ści, że nie wolno się przyznawać 
do tego, że coś jest dla nas za trud-
ne. Wiele osób żyje w  poczuciu 
winy, że nie spełniają „wymogów 
doskonałości” swoich rodziców, 
współmałżonków, moralizujących 
kaznodziejów albo po prostu swo-
ich własnych wyobrażeń o  tym, 
jacy powinni być. Przez to żyją 
nie swoim życiem, udając kogoś 
innego lub dołując się. W  takim 
kontekście dobrze jest usłyszeć, 
że nie muszę być tak „doskonały”, 
jak mi to narzucono, czy jak mi się 
wydawało. Ważne, by nie tkwić 
w  miejscu, lecz wyruszyć w  dro-
gę, która nazywa się „rozwojem”. 
Dobrym przykładem są tu święci. 
Żaden z nich nie był „doskonały”, 
do każdego można by się przycze-
pić; a że miał słaby charakter, że 
miał wybuchowy temperament 
albo nie „takie jak trzeba” poglądy 
polityczne czy inne. Święci nie byli 
superbohaterami. Byli świadomi 
swoich słabości, niedoskonałości, 
lecz pozwalali Bogu, by  dokony-
wał w nich i przez nich rzeczy, któ-
re ich przerastały. Byli po prostu 
–  osobami w ciągłym rozwoju.

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap
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Zwykliśmy pojmować rozwój jako proces nabywania nowych umie-
jętności, zdobywania kolejnych stopni zawodowej kariery czy umacnia-
nia swojej pozycji wśród ludzi w pracy, w szkole, na uczelni, w polityce. 
Jednak nawet przy największych chęciach, nawet ciężko pracując, a cza-
sem otrzymując od  „losu” jakiś niespodziewany prezent, boleśnie do-
świadczamy, że ludzkie możliwości są co do rozwoju bardzo ograniczone.

W jakimś konkretnym momencie życia tak rozumiany rozwój osiąga swo-
je maksimum, by następnie spowalniać tempo, słabnąć, maleć. W niektó-
rych zawodach jest to proces bardzo szybki. Trzydziestopięcioletni piłkarze 
uważani są za „staruszków”, których czasy świetności na boisku bezpowrot-
nie minęły. Często zdarza się, że niektórzy pięćdziesięcioletni rzemieślnicy 
już nie nadążają za postępem technicznym w swoim zawadzie, a wielu do-
świadczonych nauczycieli stwierdza, że to, co przez lata było ich naukową 
pasją, nie ma większego znaczenia dla obecnego pokolenia uczniów.

Powstaje zatem pytanie: co mamy zrobić, kiedy nas „dopadnie” bo-
leśnie doświadczany fakt, że „lepiej już było”, że są inni, młodsi, szybsi, 
lepsi? Czy jest możliwy rozwój człowieka, który przez lata inwestował 
swoje siły, pieniądze i  wyrzeczenia, by w  którymś momencie stwier-
dzić, że osiągnął kres swoich możliwości?

Spróbujmy na te pytania odpowiedzieć, odwołując się do historii ży-
cia Jana Chrzciciela. Jest on jednym z najważniejszych bohaterów No-
wego Testamentu. Nazwany przez wczesnochrześcijańskich teologów 
Prodromos – Poprzednikiem Zbawiciela, a  nawet bywał zestawiany 
z Najświętszą Maryją Panną jako człowiek, który zrezygnował ze swo-
ich planów na życie, aby podjąć misję – „wołającego na pustyni: Przy-
gotujcie drogi dla Pana” (J 1,23; Mt 3,3; Łk 3,4). 

Rodzina
Rodziców Jana Chrzciciela poznajemy w pierwszym rozdziale Łuka-

szowej Ewangelii. Są nimi Zachariasz i Elżbieta, małżeństwo ludzi po-
bożnych i sprawiedliwych, ale nieszczęśliwych. Największym ich życio-
wym dramatem był brak potomstwa. Oznaczało to nie tylko niepłodność 
małżeństwa, objawiało nie tylko niespełnione ojcostwo i macierzyństwo, 
ale miało także znaczenie religijne. W oczach ludzi, pośród których żyli, 
poddawało w wątpliwość ich pobożność, ponieważ niepłodność rozumia-
na była jako brak Bożego błogosławieństwa. I  chociaż wielu wielkich 
bohaterów wiary, na czele z Abrahamem, borykało się z brakiem potom-
stwa, to jednak nie przekonywało to krewnych i sąsiadów Zachariasza 
i Elżbiety, ani zapewne ich samych, że ten brak w ich małżeństwie w per-
spektywie wiary ma jakiś głębszy sens. Oboje zestarzeli się w oczekiwa-
niu na Boże miłosierdzie i nic już nie wskazywało na to, że ich małżeń-
stwo, ojcostwo i macierzyństwo, doświadczy Bożej interwencji.

Stało się to w momencie, kiedy Zachariasz, kapłan z oddziału Abiasza, 
składał Bogu ofiarę kadzielną (Łk 1,5-25). Ukazał mu się archanioł Gabriel, 
by potwierdzić, że Bóg wysłuchał modlitwy starzejących się małżonków. 
Będą mieli dziecko, syna. Wiadomość przekazana przez archanioła była 
tak wstrząsająca, a zaskoczenie Zachariasza tak wielkie, że nie dowierza-

Rozwój i mądrość
Br. Michał Deja OFMCap

jąc temu, co widzi i słyszy, domagał 
się znaku. Tym znakiem stało się 
na płaszczyźnie cielesnej to, co zain-
fekowało sferę jego ducha. Stał się 
niemy i głuchy, aż do czasu narodzin 
jego syna i nadania mu imienia.

W  toku opowiadania ewange-
listy spotykamy Elżbietę dopiero 
w  momencie nawiedzenia przez 
Maryję, ale wiele wskazuje na  to, 
że swoim zaufaniem do Boga i nie-
słabnącym przekonaniem o  Jego 
wiernej miłości o wiele przewyższa-
ła swego męża kapłana. Jako stara 
kobieta nie mogła odczytać znaków 
brzemienności, jakie w  zwyczaj-
nych okolicznościach daje kobiecie 
jej ciało. Dlatego wiadomość o cu-
downym poczęciu dziecka musiała 
przyjąć, wierząc tylko „słowom” 
swego głuchego i  niemego męża, 
który przekazał jej to, co usłyszał 
od archanioła Gabriela. Zatem, nie-
dowierzający Bogu kapłan i ufająca 
Bogu stara kobieta, która uwierzy-
ła, że Bóg przemówił przez jej wąt-
piącego męża – oto rodzice przy-
szłego proroka.

Dzieciństwo
Reakcje rodziców, krewnych 

i  sąsiadów, którzy razem z  Zacha-
riaszem i  Elżbietą przeżywali czas 
narodzin ich syna i nadania mu imie-
nia, wiele mówią o samym dziecku. 
Syn kapłana, człowieka wykształ-
conego, pobożnego i  powszechnie 
szanowanego, musiał być od same-
go poczęcia uważany za  „cudowne 
dziecko”. Elżbieta mówi o  swym 
synu jako o znaku Bożego miłosier-
dzia. Bowiem miłosierny Bóg zdjął 
z niej hańbę niepłodności (Łk 1,25). 
Zachariasz zaś, w kantyku będącym 
kapłańskim błogosławieństwem dla 
całego narodu wybranego oraz swe-
go syna, nazywa go zapowiadanym 
przez proroków poprzednikiem Pana 
(Łk 1,76-77). Natomiast krewni i są-
siedzi, uczestnicy ceremonii nadania 
imienia dziecku, byli pełni radosnego 
zdumienia. Skoro już w  momencie 
poczęcia i narodzin Jana Bóg tak cu-
downie interweniował, to „kimże bę-
dzie to dziecko?”. Do jakich wielkich 
zadań Bóg go powoła?

Jest jeszcze jedno cudowne wydarzenie związane z  Janem Chrzci-
cielem, które przekazują nam jedynie tradycje pozabiblijne. Związane 
jest ono z historią morderstwa niewinnych dzieci w samym Betlejem 
i jego okolicach na rozkaz króla Heroda. Święty Józef otrzymał wtedy 
od anioła nakaz ucieczki do Egiptu razem z Maryją i  Jezusem. Nato-
miast starochrześcijańska legenda opowiada, że Elżbieta i  Jan ukryli 
się w zagłębieniu skały, a złoczyńcy, usiłujący ich zabić, nie zauważy-
li ich kryjówki. W  ten sposób Jan został cudownie uratowany przed 
śmiercią, co jeszcze bardziej podkreślało jego wyjątkowość.

Młodość
Kapłańska rodzina, z  jakiej pochodził, wyjątkowe okoliczności po-

częcia i narodzenia nadające mu miano „cudownego dziecka”, dawały 
Janowi realne możliwości zrobienia wielkiej kariery w Izraelu. Kapłani, 
jak już wspomniałem, byli ludźmi wykształconymi. W domach rodów 

GDYBYŚMY CHCIELI STREŚCIĆ PRZESŁANIE 
SŁÓW ŚW. JANA CHRZCICIELA, JAKIE WYPOWIADAŁ 

W KAZANIACH, TO MOGLIBYŚMY UJĄĆ JE 
NASTĘPUJĄCO: „POSTAW DIAGNOZĘ SWOJEMU 

ZNIEWOLONEMU SERCU. PRECYZYJNIE WSKAŻ SOBIE 
I MIŁOSIERNEMU BOGU TO, CO CIĘ ZNIEWALA, A PAN 

PRZYJDZIE Z ŁASKĄ UWOLNIENIA I UZDOLNI CIĘ DO 
ŻYCIA W WOLNOŚCI, PRAWDZIE I MIŁOŚCI”. 

„Kazanie Św. Jana Chrzciciela” – obraz namalowany przez Pietera Bruegela Starszego
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kapłańskich istniał taki zwyczaj, że już od piątego roku życia uczono 
chłopców pisać i czytać, a jedynym podręcznikiem, jakiego używano, 
była nomen omen Księga Kapłańska. Z  czasem synowie mieli obo-
wiązek nauczyć się tej księgi na pamięć. Poznawali dogłębnie nie tylko 
treść pism Starego Testamentu, ale również komentarze największych 
i najbardziej szanowanych żydowskich interpretatorów Biblii. 

Analizując kazania Jana Chrzciciela (Mt 3 i  Łk 3), można dojść 
do wniosku, że wcześniej wyrażone ogólne intuicje co do jego wykształ-
cenia – mają umocowanie w  rzeczywistości. Widać w  nich bowiem 
ogromną wiedzę teologiczną i dogłębną znajomość Starego Testamen-
tu; potrafił w swoich mowach posługiwać się subtelnymi biblijnymi alu-
zjami. Jan musiał otrzymać także gruntowne wykształcenie retoryczne, 
skoro jego kazania miały tak wielką moc oddziaływania na ludzi tam-
tych czasów. Porywał przecież swoimi mowami tłumy ludzi wykształco-
nych, można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że elity intelektualne 
tamtych czasów przychodziły na pustynię, aby go słuchać. W gronie 
jego zagorzałych słuchaczy był także król Herod, który uwięził Jana; 
lękał się go i jednocześnie chętnie go słuchał (Mk 6,20). 

Przywołane tutaj informacje mają posłużyć do tego, aby ukazać Jana 
jako człowieka, który wszechstronnie rozwinął talenty, jakimi hojnie 
obdarzył go Pan Bóg. Miał wszelkie warunki ku temu, aby zrobić wiel-
ką karierę w  Izraelu jako kapłan, uczony, polityk lub nawet dowód-
ca wojskowego przewrotu. Jednak w jakimś nieznanym nam do końca 
momencie życia ze wszystkiego zrezygnował i  udał się na  pustynię. 
W pewnym sensie, w oczach wielu współczesnych mu ludzi, zamiast 
dalszego rozwoju wybrał regres. Ale czy rzeczywiście regres?

Wybór na rzecz mądrości
Jana Chrzciciela postrzega się powszechnie jako niezwykle ekstrawa-

ganckiego proroka. Wszystko w nim było jakoś dziwaczne. Sami ewan-
geliści wyrażają swoje zdumienie Janem z  powodu osobliwego sposo-
bu życia. Ubierał się w odzienie z sierści wielbłądziej, spożywał owady, 
które przynajmniej w naszej kulturze wydają się czymś odpychającym 
(Mt 3,4; Łk 3,2). Samo przebywanie na pustyni z daleka od  ludzi, by 
być blisko Boga, nie było może czymś aż tak wyjątkowym. Pamiętamy 
zapewne proroka Eliasza i jego ucieczki na pustkowie, gdzie Bóg opieko-
wał się nim; umacniał go i dawał mu polecenia (1Krl 19,1-21). Sam Pan 
Jezus swoim pobytem na pustyni potwierdza, że ludzie, którzy szukali 
bliskości Boga, decydowali się na taki radykalny krok, aby zupełnie zdać 
się na Bożą opiekę w środowisku absolutnie nieprzyjaznym człowiekowi 
(Mk 1,12-13; Mt 4,1-11; Łk 4,1-13). Natomiast to, co wydaje się  wyjąt-
kowe u Jana, to fakt, że w jemu tylko znanym momencie życia świadomie 
wybrał pustynię jako miejsce stałego pobytu. Ona stała się jego domem. 
On, dzięki łasce Bożej, żył tam, gdzie inni nie umieliby żyć.

Wszystkie wskazane wyżej zachowania, wyróżniające Jana spośród 
zwyczajnych ludzi, są zewnętrznym znakiem pewnego wewnętrznego 
wyboru. Jan świadomie zgodził się na stratę „kariery”, jaką mógł zrobić 
w Izraelu. Miał ku temu zdolności i możliwości, a wybrał życie na pu-
styni. Porzucił możliwość zrobienia życiowej kariery na  rzecz poszu-
kiwania sensu życia. Serce podpowiadało mu, że tylko Bóg, który stał 
za jego cudownym poczęciem, który tak hojnie go wyposażył w talenty 
i umiejętności, który towarzyszył jego postępom w nauce – tylko On 
może go tym poszukiwanym sensem życia obdarować.

My, czytając Ewangelię, spotykamy Jana już jako człowieka, który  
odnalazł tajemnicę sensu swojego życia. Spotykamy Jana proroka, któ-
ry podjął misję dzielenia się otrzymanym od Boga darem. Gdybyśmy 
chcieli streścić przesłanie słów Jana, jakie wypowiadał w swoich kaza-

niach, to moglibyśmy ująć je następująco: „Postaw diagnozę swojemu 
zniewolonemu sercu. Precyzyjnie wskaż sobie samemu i miłosiernemu 
Bogu to, co cię zniewala, a Pan przyjdzie z łaską uwolnienia. Pan uzdol-
ni cię do życia w wolności, prawdzie i miłości”.

Powróćmy jeszcze do  ekstrawaganckich poczynań Chrzciciela. 
W  mentalności biblijnej wszystkie te szokujące zachowania stają się 
pewnym sposobem komunikacji. Jest to specyficznie prorocki język, 
którego zastosowanie miało na celu zwrócenie uwagi „głuchego, nie-
mego i ślepego” Izraela na wyjątkowość misji Poprzednika Zbawiciela.

W tę wyjątkowość wpisuje się również udzielanie chrztu. Nie ma ono 
odpowiednika w  rytuałach Starego Testamentu. Nie jest ani jednym 
z rodzajów obmyć rytualnych, tak bardzo rozbudowanych w czasach 
Pana Jezusa, ani nie stanowi odwołania do znanych w starożytności me-
tod leczenia chorób. Chrzest Janowy jest czymś zupełnie nowym, jest 
badaniem serca, zastosowanym w tym celu, aby człowiek przyjmujący 
go mógł postawić diagnozę swojemu schorowanemu, zalęknionemu, 
zatwardziałemu i  zamkniętemu sercu i  oczekiwać na przemieniającą 
moc miłosiernej miłości Zbawiciela.

Pragnienie „rozwoju”
Pragnienie rozwoju w  kierunku kariery nieustannie było dla Jana 

pokusą. Jak inaczej zinterpretować pytanie kapłanów i lewitów wysła-
nych do  niego na  pustynię przez jerozolimskich Żydów? Prawdopo-
dobnie było ono kuszeniem do ogłoszenia siebie samego mesjaszem. 
A tymczasem Jan wskazał na Jezusa jako na Baranka Bożego (J 1,29). 
Natomiast swoją zgodę na rolę poprzednika Zbawiciela wyraził w sło-
wach: „Potrzeba, aby On wzrastał, a ja żebym się umniejszał (J 3,30).

Jest jeszcze jeden niezwykle ważny, ale i bardzo trudny dla Jana epi-
zod, poświadczający życiową drogę Jana wiodącą ku odkrywaniu sensu 
jego życia i misji. Bardzo możliwe, że Jan, wysyłając z więzienia swoich 
uczniów do Jezusa z zapytaniem: „Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, 
czy też innego mamy oczekiwać?”, oczekiwał, że Jezus uwolni go z nie-
woli u Heroda, a tym samym i od śmierci. Jezus ujawnia te oczekiwania 
Jana, gdy cytuje proroka Izajasza i  prawdopodobnie z  premedytacją 
opuszcza słowa o uwolnieniu więźniów (Mt 11,5; Iz 61,1). Są to słowa 
zachęty skierowane do Jana, aby przygotował swoje serce na ostatnią 
najtrudniejszą stratę, na stratę swojego doczesnego życia. Jan również 
w śmierci ma być poprzednikiem Zbawiciela.

***
Bez wątpienia rozwój jest wpisany w plan Boga w odniesieniu do ca-

łego stworzenia. Ten plan dotyczy przede wszystkim człowieka, który 
rozwija się na każdej płaszczyźnie swojego człowieczeństwa.

Przejawem grzechu pierworodnego są w  nas tendencje do  zanie-
chania rozwoju swojego człowieczeństwa na poziomie ciała, psychiki, 
inteligencji. Jednak przychodzi taki moment w życiu człowieka doro-
słego, w którym ma podjąć decyzję co do swojego rozwoju duchowego, 
a decyzja ta może oznaczać zgodę na stratę sensu w robieniu szeroko 
rozumianej „kariery” –  na rzecz poszukiwania sensu życia. Największą 
trudnością w tym wszystkim wydaje się rozpoznanie właśnie tego wła-
ściwego momentu i podjęcie radykalnej decyzji. 

Br. Michał Deja OFMCap
doktor teologii biblijnej
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W  doświadczeniu ducho-
wym idea przemiany jest kluczo-
wa. Pan Jezus mówi o niej: „Jeśli 
się nie odmienicie, nie wejdziecie 
do  królestwa niebieskiego” (Mt 
18,1-3). Odmienić się – to stać 
się innym niż dotychczas, to być 
tym samym człowiekiem, ale już 
nie takim samym, to żyć inaczej 
i  funkcjonować na nowym pozio-
mie. Droga przemiany jest co-
dziennością Jezusowego ucznia!

ŻYĆ I UMRZEĆ
W PROCESIE PRZEMIANY

„O  ty le sta jesz  się z  dnia 
na  dzień piękniej szy, o  ile wzras-
ta w to bie miłość” – mówił św. Au-
gustyn, wskazując, że sekretem 
prawdziwej przemiany jest wzra-
stanie w  miłości do  siebie, do  in-
nych, a przede wszystkim do Boga. 
Na  określenie procesu przemiany 
chrześcijaństwo używa terminu 
„nawrócenie”, przypominając jed-
nocześnie, że nie chodzi tu o  ze-
wnętrzne lub powierzchowne „po-
rządki”, ale o coś, co dotyka serca, 
czyli najgłębszych pokładów czło-
wieka. Błogosławiony papież Paweł 
VI tak o  tym powiedział: „W głębi 
serca tkwi korzeń wszelkiego do-
bra i, niestety, wszelkiego zła: to 
tam musi dokonać się nawrócenie 
lub «metanoia», tzn. zmiana kie-
runku, mentalności, życiowego 
wyboru”. Ciekawe, że gdy Pan Je-
zus wzywa do duchowej przemiany 
i woła –  „Czas się wypełnił i bliskie 
jest królestwo Boże. Nawracajcie 
się i  wierzcie w  Ewangelię” (Mk 
1,15) – nie używa formy „nawróć-
cie się”, tak jakby miał to być jeden 
i ostateczny akt, ale mówi: „nawra-
cajcie się”, uzmysławiając nam, że 
jest to proces, prawdopodobnie 
nigdy nie zakończony w tym życiu, 
który kształtuje tożsamość człowie-
ka wierzącego. Nawracanie się to 
ciągła przemiana. Nie żyjemy, by ją 
skończyć, ale by w niej umrzeć, by 
umierać jako przemieniani.

Przemiana dotyczy zmiany 
myślenia o  swoim życiu, o  prio-
rytetach oraz o przedmiocie swo-
ich trosk i  zmartwień. Ogólnie 

Przemieniani
w Duchu

Br. Łukasz Woźniak OFMCap

mówiąc, „martwienie się” często 
świadczy o braku tej dobrej prze-
miany, która polega na synowskim 
życiu w zaufaniu Bogu, na służe-
niu Jemu, by już nie służyć komuś 
innemu, by nie być w niewoli in-
nych „sił”, opisanych w Ewangelii 
terminem „mamona”.

Mamona to wszystko, co jest ja-
kimś światowym ideałem, co daje 
prestiż i fałszywe poczucie własnej 
wartości, budowane na tym, co ze-
wnętrzne, na  „mieć” i  „robić”, za-
miast na  „być”. Jest ona ukazana 
przez Pana Jezusa prawie jak osoba, 
jak potężny, samozwańczy władca 
szukający, kogo by sobie podpo-
rządkować: „Nikt nie może dwom 
panom służyć. Nie możecie służyć 
Bogu i  Mamonie” (Mt 6,24). „Nie 
martwcie się o swoje życie, o to co 
macie jeść i pić, ani o swoje ciało, 
czym się macie przyodziać (w. 25). 
Nie martwcie się zatem!” (w. 31).

Przemiana człowieka związa-
na z  nawróceniem idzie raczej 
powoli. Znane są świadectwa na-
głych, gwałtownych nawróceń, 
niektórzy pielęgnują konkretną 
datę, a  nawet godzinę swoje-
go duchowego przebudzenia, 
ale raczej należałoby to nazwać 
„momentem przełomowym” niż 
kompletną przemianą. Dowodem 
na  to jest fakt, że w  tradycji Ko-
ścioła nie powierza się ważnych 
posług neofitom, czyli tym, którzy 
nawrócili się niedawno i nie mają 
ugruntowania w  procesie prze-
miany. Dodatkowo, jako ludzie 
dotknięci skutkami tego, co nazy-
wamy grzechem pierworodnym, 
jesteśmy dość opornym materia-
łem na  drodze ku doskonałości. 
Nasza zraniona natura wzbrania 
się przed dobrymi zmianami, jak 
by to powiedział św. Franciszek 
z  Asyżu: „ciału słodko jest grze-
szyć, a  gorzko jest służyć Bogu” 
(„List do wiernych”), dlatego trze-
ba przygotować się na wieloletnie 
zmaganie i  duchową walkę. Poza 
tym duchowa przemiana często 
dokonuje się poprzez przechodze-
nie przez kryzysy. Nie są one miłe, 
ale zmuszają do  zadawania waż-
nych życiowych pytań, a człowiek 
rozwija się przez zadawanie sobie 

pytań i  poszukiwanie odpowiedzi 
na nie. Nie powinniśmy więc ucie-
kać przed kryzysami, bo one zna-
czą ważne etapy naszego wzrostu.

Warto wspomnieć, że choć 
rozumiemy przemianę jako coś 
dobrego, to istnieją także bez-
droża przemiany, które wyglądają 
na atrakcyjne, lecz nie prowadzą 
nas w  dobrym kierunku. Nieste-
ty, te bezdroża są dziś bardzo po-
pularne i  ukazywane jako łatwa 
możliwość doskonalenia człowie-
ka. Mam na  myśli różnego ro-
dzaju pokusy samodoskonalenia, 
będące często zwyczajnym samo-
oszukiwaniem się. Zamiast stawa-
nia w prawdzie o swojej godności 
i wartości, możemy zagalopować 
się w  fałszywym „pozytywnym 
myśleniu”. Bojąc się przeżywać 
bezsilność i przyznawać się do na-
szych ograniczeń, możemy po-
płynąć ku poszukiwaniu „mocy”, 
przekonaniu o  własnej cudowno-
ści. Możemy zagubić się w  fał-
szywej asertywności, która nie 
chroni już przed niepotrzebnymi 
zranieniami, nie prowadzi do wy-
rwania się z zewnętrznych niewo-
li, narzucanych ograniczeń i  nie 
pomaga żyć w  zgodzie ze sobą, 
ale jest jakimś prawem moral-
nym, wewnętrznym obowiązkiem, 
czyli tak naprawdę samowolą, do-
minowaniem („bo ja tak chcę, ja 
tak uważam i  już”); staje się po 
prostu nadmierną koncentracją 

na sobie. Trzeba zatem wiedzieć, 
że nie każda przemiana prowadzi 
nas w dobrym kierunku.

DROGI DUCHOWEJ
PRZEMIANY

Tym, który przemienia, jest 
Duch Pański. Św. Paweł  pisze 
do  Koryntian: „będę się chlubił 
ze swoich słabości”, bo chce, by 
w nim zamieszkała „moc Chrystu-
sa” (por. 2Kor 2,9). Takiej mocy 
udziela człowiekowi Duch Świę-
ty, który działa w  tych, którzy 
Go zaproszą. Przez niektórych 
autorów Duch Święty, ze wzglę-
du na  sposób swojego działania 
w  nas, nazywany jest Budzicie-
lem albo dokładniej – Wewnętrz-
nym Budzicielem, który przycho-
dzi do  człowieka, jako do  kogoś 
duchowo uśpionego, by wyrwać 
go z  letargu. Jako uśpieni nie po-
trafimy rozeznawać, co jest dla nas 
dobre, co zgodne z wolą Boga, nie 
dociera do  nas Jego słowo, mamy 
pozamykane duchowe zmysły. Jako 
obudzeni rozpoznajemy duchowe 
natchnienia, widzimy sens w  rze-
czach trudnych, w krzyżach, potra-
fimy wybierać to, co dobre, nawet 
jeśli jawi nam się jako trudne.

Droga przemiany nie polega 
na  tym, by coś więcej robić, ale 
by bardziej się otwierać na dzia-
łanie Ducha, czyli w pewnym sen-
sie chodzi o to, by „robić mniej”. 

PRZEMIANĘ ROZUMIEMY  JAKO COŚ DOBREGO, 
ALE ISTNIEJĄ TAKŻE BEZDROŻA PRZEMIANY, MAM 
NA MYŚLI POKUSY SAMODOSKONALENIA, BĘDĄCE 

CZĘSTO SAMOOSZUKIWANIEM SIĘ. ZAMIAST 
STAWANIA W PRAWDZIE O SWOJEJ WARTOŚCI, 

MOŻEMY ZAGALOPOWAĆ SIĘ W FAŁSZYWYM 
„POZYTYWNYM MYŚLENIU”, ZAGUBIĆ SIĘ 

W FAŁSZYWEJ ASERTYWNOŚCI, KTÓRA NIE CHRONI 
PRZED NIEPOTRZEBNYMI ZRANIENIAMI, A STAJE 

SIĘ NADMIERNĄ KONCENTRACJĄ NA SOBIE. TRZEBA 
ZATEM WIEDZIEĆ, ŻE NIE KAŻDA PRZEMIANA 

PROWADZI NAS W DOBRYM KIERUNKU.
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Podobnie jest z  modlitwą, gdzie 
najpierw wydaje się człowiekowi, 
że trzeba bardzo się angażować, 
dużo mówić, o  wiele rzeczy się 
martwić, a ideałem jest modlitwa 
kontemplacyjna, gdzie po pro-
stu się jest, gdzie staje się w Bo-
żej obecności, rezygnując z tylko 
ludzkich wysiłków, z robienia cze-
gokolwiek, uznając niezdolność 
doprowadzenia do  własnej prze-
miany (nie mówiąc o  zmienianiu 
kogokolwiek innego) i otwierając 
się na działanie Tego, który prze-
mienia i działa – jak sam chce. 

Przemiana człowieka zaczyna 
się od zmiany priorytetów, od wy-
brania celu i  ukierunkowania się 
na niego. Pan Jezus mówi o uzna-
niu czegoś za  „skarb”, „bo gdzie 
jest skarb twój, tam będzie i serce 
twoje” (Mt 6, 19-21), co oznacza: 
będziesz podążał za tym, co uznasz 
za  centralną wartość. Wszelkiego 
rodzaju „skarby” na ziemi są nie-
trwałe („mól i rdza niszczą, złodzie-
je kradną”), inwestowanie w  nie 
sensu nie ma. Natomiast „skarby 
w niebie” (Bóg, relacja z Nim, re-
alizacja Jego planów wobec nas…) 
są wartościami niezniszczalnymi; 
prowadzą człowieka do  prawdzi-
wej i trwałej przemiany, wskazują 
dobry kierunek.

Ewangelicznym owocem prze-
miany jest na  pewno to, że czło-
wiek przemieniony, nawrócony 
mówi do Boga „Ojcze!”, bo naresz-
cie zaczął być synem! Droga usy-
nowienia to zawsze dobry kieru-
nek. Ciekawe, że w starożytności, 
gdy Kościół przygotowywał kogoś 
do chrztu, aby został chrześcijani-
nem, modlitwę „Ojcze nasz” zosta-
wiał na sam koniec formacji. Trak-
tował ją jako tajemnicę, którą moż-
na powierzyć dopiero komuś, kto 
się dogłębnie przemienił. Jeśli ktoś 
funkcjonuje jak niewolnik, w  lę-
kach przed żywiołami i codzienno-
ścią, albo jak najemnik czekający 
na  profity, nie może zrozumieć 
tego, co to znaczy żyć w wolności 
syna wobec Boga, który jest Oj-
cem. Dziś zbyt łatwo odmawiamy 
Modlitwę Pańską, niekiedy mów-
my do Boga „Ojcze!”, choć w ser-
cu wcale w to nie wierzymy.

W  życiu duchowym mówimy, 
że chrześcijanin ma się nawra-
cać, czyli być w ciągłym procesie, 
w  drodze ku czemuś więcej, ku 
czemuś bardziej i  prawdziwiej. 
W  opisach procesu nawrócenia 
spotykamy różne metafory i sym-
bole, które mają nam pomóc zro-
zumieć, o  co w nim chodzi. Czę-
sto pojawia się obraz wędrówki, 
pielgrzymki, czyli bycia w drodze. 
Teologia powie o  paschalnym 
wymiarze naszego życia, o  prze-
chodzeniu, na  wzór Chrystusa, 
z duchowej śmierci do życia. Po-
dobną metaforą jest obraz żeglo-
wania (płynięcia na  pełnych ża-
glach, napełnionych duchowym 
wiatrem) albo wybudzania ze snu, 
gdzie sen jest rodzajem śmierci, 
niezdolnością do słuchania słowa 
i  działania, a  przebudzenie staje 
się rodzajem powstawania z mar-
twych, zaczynania nowego dnia, 
nowego życia.

Mówimy także o  inicjacji czy 
o mistagogii, która na poszczegól-
nych etapach daje coraz większe 
zrozumienie i  świadomość siebie, 
większą przynależność i  nowy po-
ziom funkcjonowania. Ciekawym 
symbolem jest nowa szata, nowy 
ubiór i  ozdoby, zwracające uwagę 
na odzyskaną godność, nową tożsa-
mość i podarowane piękno. Chrze-
ścijańscy autorzy odwoływali się 
do podobieństw zjawisk występują-
cych w przyrodzie, jak choćby pro-
ces przepoczwarzania się motyla, 
który od zawsze zadziwiał człowie-
ka i  stał się bardzo uniwersalnym 
symbolem wszelkiej przemiany. In-
nymi znakami duchowej przemia-
ny były wrota, czyli brama, przez 
którą przechodzi się do  nowej 

rzeczywistości. Dziś byśmy mogli 
mówić o  portalu, który w  filmach 
fantastycznych przenosi w  czasie 
lub w  inny wymiar. Podobnie jest 
z mostem czy progiem – klasyczny-
mi toposami przejścia. Literatura 
mistyczna sięga również po obraz 
balsamu, to znaczy perfum i nowe-
go zapachu, który ma świadczyć 
o uczestnictwie w procesie ducho-
wej transformacji i o obecności Bo-
żego Ducha w życiu przemieniane-
go człowieka.

By móc opisać naturę nawróce-
nia i nowość, która z nim jest zwią-
zana, święci próbowali przedsta-
wiać swoje rozważania, posługując 
się przeciwstawieniem: „duchowy
-cielesny” albo: „stary-nowy” czy 
„gorzki-słodki”. Mówili o  „nowym 
życiu”, „przebudzeniu”, „odsłania-
niu zasłony” lub zakrywającego 
twarz „woalu”, a także o przetapia-
niu i przeobrażaniu metali w piecu 
metalurgicznym czy kowalskim. Te 
wszystkie obrazy mogą być przed-
miotem naszej refleksji i medytacji 
nad tajemnicą przemiany, bo nie-
wątpliwie jest to tajemnica, zwią-
zana z  otwieraniem się człowieka 
na działanie Boga w nim.

PRZEMIENIANI
W CHRYSTUSA

Ewangeliczną ikoną przemiany, 
dokonującej się w  człowieku, jest 
obraz z  Kany Galilejskiej (J 2,1-
11), gdzie Jezus przemienia wodę 
w wino. Teologia tego opisu najpierw 
ukazuje nam „niemoc” Starego 
Przymierza („wina nie mają”), które 
kończy się wraz z Nowym Przymie-
rzem dokonanym we krwi Chrystu-
sa, ale możemy także widzieć w no-

wym winie, które jest dziełem Pana, 
obraz naszej przemiany i  prawdzi-
wej nowości, a  może nam ją dać 
tylko Pan Jezus. Woda jest czymś 
naturalnym, sama z  siebie wystę-
puje w naturze, jest prosta (św. 
Franciszek by powiedział: 
pokorna), ale jako napój 
mało wyszukana. Pić 

wodę oznacza żyć, ale także pościć 
lub poprzestawać na  pewnym mi-
nimum. Może ona oznaczać tylko 

nasze naturalne siły – nasze, ludzkie 
życie – ale i naszą słabość, niezdol-
ność do  czegoś więcej, do  czegoś 
nowego. Woda w Kanie Galilejskiej 
wlana jest do wielkich kamiennych 

naczyń, jak nasze ludzkie pra-
gnienia umieszczone w na-

szych kamiennych, 
egoistycznych, nie 

ODMIENIĆ SIĘ – TO STAĆ SIĘ INNYM NIŻ 
DOTYCHCZAS, TO BYĆ TYM SAMYM CZŁO-
WIEKIEM, ALE JUŻ NIE TAKIM SAMYM, TO 

ŻYĆ INACZEJ I FUNKCJONOWAĆ NA NO-
WYM POZIOMIE. DROGA PRZEMIANY JEST 

CODZIENNOŚCIĄ JEZUSOWEGO UCZNIA! Fo
t. 
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potrafiących kochać sercach. Do-
brze jeśli te pragnienia wypełniają 
serce „po brzegi”, a więc z obfito-
ścią i nadzieją na coś więcej. Dopie-
ro dzięki Panu Jezusowi woda w stą-
gwiach staje się w niewytłumaczal-
ny sposób dobrym winem, napojem 
na czas wesela, na życie w zaślubi-
nach z Bogiem. Wino nie występuje 
w  naturze samo z  siebie, wymaga 
wielu czynności i trudu, do jego pro-
dukcji konieczne jest Boże błogosła-
wieństwo w postaci dobrej pogody, 
prawidłowego procesu fermentacji 
itp. Dlatego wino w Biblii jest sym-
bolem tego, co pochodzi od  Boga, 
Jego daru. Zapowiadana przez pro-
roków „obfitość wina” jest znakiem 
czasów mesjańskich, czegoś no-
wego, wielkiej przemiany człowie-
ka i  świata, który stanie się nowy, 
ukształtowany przez Boga i  przez 
Jego dary. Słowo Boże mówi, że to, 
co stare, przeminęło, a  wszystko 
stało się nowe, że kto jest w Chry-
stusie, jest przemieniony, jest no-
wym stworzeniem, żyje już „mło-
dym winem”, rozrywającym „stare 
bukłaki”, czyli stare formy, style 
i  przyzwyczajenia. Jest to literacki 
opis pewnego ideału, który ma się 
realizować w człowieku wierzącym 
dzięki jego otwartości na  Ducha 
Świętego. Niestety często brak nam 
jest tego nowego, dobrego wina, 
nosimy w sobie wino rozwodnione, 
które nie ma w sobie wewnętrznej 

mocy, nie pracuje, nie potrafi nicze-
go rozerwać ani ucieszyć swoją ja-
kością. Wino prawdziwej przemiany 
rozwadniamy „wodą z natury”, czyli 
myśleniem i wartościowaniem świa-
ta. Chcemy, by dokonała się w nas 
przemiana (conversio), ale zapomi-
namy o  konieczności odwrócenia 
się, odcięcia się od  tego, co stare, 
nieprzemienione (aversio). 

Innym ewangelicznym obrazem 
duchowej przemiany jest ikona 
Przemienienia Pańskiego, które zo-
stało opisane w trzech Ewangeliach 
synoptycznych i  w  Drugim Liście 

św. Piotra. Ten opis, pełen znaków, 
mówi wprawdzie o  przemienieniu 
samego Jezusa, o  ujawnieniu się 
prawdy o  Nim, o  obecności Boga 
i  Jego interwencji, ale może być 
także traktowany jako zapowiedź 
przemiany każdego ucznia Pana, 
który na drodze nawrócenia otrzy-
ma białe szaty z  nieba, których 
na  ziemi nikt tak nie potrafi wy-
bielić; człowieka wierzącego, który 
słysząc nad sobą potwierdzający go 
głos Ojca –  „Oto mój syn umiłowa-
ny” – będzie mógł powiedzieć: „Jak 
dobrze, że tu jesteśmy!”. I zejdzie 

z góry w świat, nie będąc już tym 
samym człowiekiem.

Św. Cyprian w „Traktacie o Mo-
dlitwie Pańskiej” opisuje duchowy 
proces przemiany człowieka jako 
zdobywanie nowej mentalności, 
przechodzenie od  życia według 
własnej woli, własnego pomysłu, 
do życia zgodnie z wolą Bożą. We-
dług niego, prawdziwa przemiana 
przynosi owoce, można ją zwery-
fikować, bo ta nowość objawia się 
w  konkretnym myśleniu i  zacho-
waniach. Przemieniany otrzymuje 
„cechy Boże”, staje się coraz bar-

dziej podobny do  Chrystusa, na-
stępuje jego „uchrystusowienie”. 
Św. Cyprian pisze o tym: „Wolą Bożą 
jest to, co Chrystus wypełniał i cze-
go nauczał: pokora w postępowaniu, 
stałość w  wierze, powściągliwość 
w słowach, prawość w działaniu, mi-
łosierdzie w uczynkach, ład w oby-
czajach, niezdolność do  wyrządza-
nia krzywdy, zdolność znoszenia 
krzywdy wyrządzonej, zachowanie 
pokoju z  braćmi, miłowanie Boga 
całym sercem, nieprzedkładanie 
niczego ponad Chrystusa, trwanie 
nieprzerwanie w Bożej miłości, ufne 

i mężne trwanie pod krzyżem, oka-
zywana w słowach stanowczość wy-
znawania wiary, ufność podczas tor-
tur, w chwili śmierci cierpliwość. To 
właśnie oznacza chcieć być współ-
dziedzicem Chrystusa, to oznacza 
zachowywać Boże przykazania, to 
oznacza spełniać wolę Ojca”.

Moglibyśmy dodać: to wła-
śnie oznacza doświadczać dobrej 
przemiany!

GDY PAN JEZUS 
WZYWA DO DUCHOWEJ 

PRZEMIANY, NIE UŻYWA 
FORMY „NAWRÓĆCIE 

SIĘ”, TAK JAKBY MIAŁ TO 
BYĆ JEDEN I OSTATECZNY 

AKT, ALE MÓWI: 
„NAWRACAJCIE SIĘ”, 

UZMYSŁAWIAJĄC NAM, 
ŻE JEST TO PROCES, 

PRAWDOPODOBNIE NIGDY 
NIE ZAKOŃCZONY W TYM 

ŻYCIU, KTÓRY KSZTAŁTUJE 
TOŻSAMOŚĆ CZŁOWIEKA 

WIERZĄCEGO. 

Fot. Br. Adam Michalski OFMCap
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Wierzę, że potrzeba rozwoju, 
czyli wewnętrznego doskonalenia się, 
jest zapisana w  genetycznym kufer-
ku, który dusza otrzymuje na drogę.  
Zwierzęce instynkty i popędy, jeśli ule-
gają transformacji, niewiele odchodzą 
od  wzorca dla danego gatunku. Zwie-
rzęta więc rozwijają zaprogramowane 
zachowania instynktowne, a ludzie?

Ludzie doskonalą wolność. Dora-
stamy, podlegając rozmaitym wpły-
wom rodziny i kultury. Mamy popę-
dy pochodzące z najstarszych ewo-
lucyjnie części mózgu oraz jesteśmy 
programowani przez oczekiwania, 
potrzeby i doświadczenia innych lu-
dzi. Na początku naszej drogi jest to 
niezbędne; potrzebujemy cudzej mą-
drości, bo jeszcze własnej nie mamy. 
Nasza psychika jak gąbka wchłania 
cudze wzory i przyjmuje wpływy.

Mózg w  dzieciństwie najszyb-
ciej uczy się przez naśladownictwo. 
Ważne osoby: rodzice, nauczyciele, 
koledzy, a  nawet postacie z  filmów 
i  książek modelują emocje, potrze-
by i  zachowania, które nieświado-
mie przyswajamy i  traktujemy jak 
własne. W trakcie dojrzewania psy-
chicznego pojawiają się fazy buntu 
i  separacji, w  trakcie których od-
krywamy, że cudze doświadczenie, 
przekonania, a nawet mądrość – nie 
pasuje nam, ogranicza nas i krępuje.

OGROMNA JEST LICZBA 
ŚCIEŻEK, KTÓRYMI MOŻE 
PODĄŻYĆ INDYWIDUACJA, 

CZYLI PROCES ROZWIJANIA 
DOJRZAŁEGO POCZUCIA 

TOŻSAMOŚCI, CZYLI 
WYODRĘBNIANIA JA Z MY. 

ZAZWYCZAJ  BOIMY SIĘ 
PÓJŚĆ SWOJĄ DROGĄ, BO 

JESTEŚMY OD DZIECKA 
STRASZENI BŁĘDAMI I ICH 
KONSEKWENCJAMI, KTÓRE 

PRZECIEŻ TEŻ POCHODZĄ 
Z CUDZEGO DOŚWIADCZENIA. 
ROZWÓJ WIĘC PRZEBIEGA PO 

LINII OD GRUPY DO GRUPY 
LUB OD JEDNEJ WAŻNEJ 

OSOBY DO DRUGIEJ. 

W  psychoterapii czasem porów-
nuję zaburzenia indywiduacji do za-
burzeń trawienia: jeżeli karmimy się 

wrót – z cudzego bunkra do swojego 
wieżowca. To musi runąć…

W tym kontekście zastanów się, 
dlaczego tak trudno ci realizować 
własne marzenia i pragnienia. Może 
jesteś perfekcjonistą, wierzysz, że 
MUSISZ być doskonały i świat też, 
żeby zasłużyć na  twoje marzenia? 
Wierzysz, że to, co robisz, ma być 
albo doskonałe, albo w  ogóle się 
za  to nie weźmiesz? Jeśli tak to 
znaczy, że  czai się w tobie lęk, że 
to, czego chcesz, jakoś do  ciebie 
nie pasuje, więc może sobie z  tym 
nie poradzisz. Taki lęk potrafi ode-
brać wszelką przyjemność z działa-
nia albo całkowicie unieruchomić. 
A  czy jesteś przynajmniej pewien, 
że to twoje własne pragnienia lub 
twój własny perfekcjonizm?

A MOŻE JESTEŚ 
ZAKŁADNIKIEM CUDZYCH 
OBAW, OCZEKIWAŃ, WIZJI. 
A MOŻE TO TWOJA MATKA 
LUB OJCIEC TAK BARDZO 

BALI SIĘ PRAWDY, ŻE 
STALI SIĘ MISTRZAMI 

TWORZENIA POZORÓW – 
A TY CIĄGLE PRÓBUJESZ 

ZDOBYĆ MEDAL W ICH 
PERFEKCJONISTYCZNYCH 

ZAWODACH.

Cudze wizje (nie)doskonałości 
z  całą pewnością cię przerosną 
albo unieruchomią. Własne  udźwi-
gniesz. Nie ma rady, trzeba szukać 
własnej drogi rozwoju i  budować 
ideał siebie samego oparty o  bez-
warunkową akceptację twojego 

wzór rozwoju w  trzeźwości, w  du-
chowości, w rozwoju osobowości.

Na początku naśladujesz innych, 
bo nie ufasz sobie (czasami słusznie), 
a  potem zaczynasz istnieć jako od-
rębna osoba. Odkrywasz, że chcesz 
i  możesz wybierać. Na  początku 
marzysz: chciałbym być jak ten czy 
tamten, a potem dążysz do tego, aby 
być lepszą wersją siebie samego…
Czego tobie i sobie życzę.

Agnieszka
Bartoszewicz
psycholog,
psychoterapeuta,
współpracuje z OAT
www.agnieszkabarto-
szewicz.pl

pokarmem, który nam nie służy, or-
ganizm produkuje objawy, np. odbija 
nam się. Podobnie jeśli wchłaniamy 
cudze doświadczenia, które krępu-
ją nasz rozwój, odczuwamy gniew 
i  poczucie krzywdy. Jest to często 
maskowane objawami nerwicowy-
mi, np. kompulsjami, natręctwami, 
reakcjami psychosomatycznymi etc.

Jeżeli jesteśmy zbyt zależni 
od grupy czy od osoby, to bezwied-
nie połykamy przekonania, potrzeby, 
strachy, żale, nadzieje, ideały, ocze-
kiwania. Tworząc wewnętrzne odbi-
cie ważnych osób w sobie, stajemy 
się częścią systemu, np. rodzinnego. 
Indywiduacja broni się poprzez bunt 
i wewnętrzne dylematy typu: jak być 
sobą w tym, gdzie są moje granice 
i jak bardzo mogę przeciwstawić się 
cudzym wpływom. Potrzeby bezpie-
czeństwa i indywiduacji ścierają się 
w nas, tworząc kakofonię strachów: 
boimy się odrzucenia i kary, zatrace-
nia się, zależności i samodzielności.

BYWA, ŻE ROZWÓJ 
PRODUKUJE GNIEW 
PILNUJĄCY GRANIC

JAK ROTTWEILER.

Wielu z nas na różnych etapach 
życia pogubiło się w tym galimatia-
sie własnych lub cudzych sprzecz-
ności. Byli tacy, którzy postanowili, 
że się całkowicie zbuntują, odrzucą 
wszystko. Doświadczyli pustki i nie-
pokoju, które może uśmierzyli alko-
holem, seksem etc. 

Szczęśliwcy zobaczyli w tej pust-
ce pulę możliwości do  sprawdzenia 
i  wybrania, czyli fundament wolno-
ści. Inni z  nas całkowicie odrzucili 
szukanie własnej drogi, kurczowo 
uchwycili się wzoru sprawdzonego, 
pozornie bezpiecznego, tyle, że cu-
dzego. Zdarza mi się pracować z oso-
bami, które dążą do stania się wierną 
kopią jakiejś osoby. Na drodze do sta-
nia się kopią kogoś, nawet świętego, 
jak w banku pojawią się objawy ner-
wicowe – dlatego owi ludzie trafili 
do mnie, psychoterapeuty. Absurdal-
ne lęk, natręctwa, depresyjne zaha-
mowanie mogą być sygnałem, że 
próbujesz wstawić schody z cudzego 
pałacu do swojej lepianki albo na od-

jedynego i niepowtarzalnego zesta-
wu możliwości i  ograniczeń, wad 
i zalet. Własna droga bywa równo-
legła z  cudzymi drogami na  wielu 
etapach. Równoległa to nie znaczy 
tożsama. Podążasz ścieżką wąska 
i krętą, ale własną, jeśli przestajesz 
bezrefleksyjnie połykać różnorakie 
propozycje, nawet bardzo moralne 
i  światłe. Zamiast połykać – prze-
żuwaj owe treści i  propozycje, od-
dzielaj ziarno od  plew, czyli to, co 
ci nie służy i  do  ciebie po prostu 
nie pasuje, od tego, co cię umacnia 
i jest w zgodzie w twoim wewnętrz-
nym poczuciem siebie.

Zatem, od  naśladownictwa 
do szukania swojej niepowtarzalnej 
drogi – to najbardziej uniwersalny 

Lepsza wersja siebie samego
Okiem terapeuty
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Łukasz Wożniak w  siedemnastu rozdziałach książki koncentruje się 
na człowieku. Wyjaśnia – jak ocenia recenzent internetowy – jego współ-
czesne dylematy. Pisze o  „różnicach w  duchowości kobiety i  mężczyzny, 
trudnościach w modlitwie i problemach w wierze i medytacji, przygotowuje 
do wchodzenia w wiek średni oraz starszy. Uświadamia, jak wielką krzyw-
dę czynimy sobie sami przez brak wybaczenia, uleganie pokusom i trwanie 
w  kryzysach. Porusza kwestię naszego widzenia Boga oraz błędów, jakie 
wówczas popełniamy. Uczy, jak przezwyciężyć trudności związane z przyję-
ciem i rozumieniem Ewangelii. Nade wszystko jednak wzywa do nieustannej 
modlitwy i bezgranicznego zaufania Bogu, bo to jest recepta na wszystkie 
ludzkie problemy i wątpliwości”.

Sam autor zaś we wstępie do książki, zwracając się do nas – czytelni-
ków –  wyraża nadzieję, że znajdziemy w „Wędrowcu do Świtu” coś, co 
choć trochę pomoże nam w pielgrzymowaniu w wierze. Może lepiej zro-
zumiemy na przykład „kryzysy i trudności, które dopadają nas na drodze  
duchowego wzrastania”.

Niektóre z wypowiedzi o. Łukasza zawartych książce ukazały się w na-
szym  dwumiesięczniku „Trzeźwymi Bądźcie”, „inne – informuje autor – 
były  głoszone jako konferencje albo są owocami poszukiwań podjętych 
z potrzeby serca”.

„Zapraszam – uśmiecha się do nas o. Łukasz – do lektury i przemyśleń, 
cytując mojego magistra nowicjatu, który powtarzał często: Codzien-

Wędrowiec do Świtu
TA KSIĄŻKA OJCA ŁUKASZA WOŹNIAKA OFMCAP 
UKAZAŁA SIĘ NIEDAWNO W WYDAWNICTWIE KSIĘŻY 
MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA. AUTOR „STARA SIĘ 
W NIEJ – JAK SAM OŚWIADCZA – PRZEKAZAĆ TO, CO 
DLA NIEGO JEST WAŻNE I TO, O CO KIEDYŚ SAM PYTAŁ”. 

nie cokolwiek przeczytać! Gdy 
nie dawno mu to przypomniałem, 
powiedział, że teraz używa wersji 
uzupełnionej: Codziennie cokol-
wiek dobrego przeczytać! Mam 
nadzieję, że ta książka spełnia choć 
trochę ten nowy warunek”.

Nie mam wątpliwości, że speł-
nia! Wprawdzie „Wędrowca do Świ-
tu” w  całości jeszcze nie przeczy-
tałem (dlatego posługuję się tu 
opisami internetowymi), ale znam 
te teksty zawarte w książce, które 
były drukowane w naszym dwumie-
sięczniku. I  wiem, że są one (uży-
wając określenia magistra nowicja-
tu) dobre – nad wyraz. I to zarówno 
pod  względem treści, jak i  formy. 
Autor nawet bardzo skomplikowa-
ne problemy dotyczące naszego ży-
cia wyjaśnia w  sposób bardzo kla-
rowny, zrozumiały dla każdego.

Teraz polecam fragment z  roz-
działu książki o. Łukasza, który 
wpisuje się w  temat główny tego 
numeru naszego pisma („Rozwój”): 
„Czym jest, a czym nie jest przeba-
czenie”.

Po pierwsze przebaczenie nie 
jest pojednaniem, choć dobrze by 
było, gdyby do niego prowadziło, co 
nie zawsze jest możliwe. Przebacze-
nie zachodzi zasadniczo wewnątrz 
osoby, a  pojednanie dokonuje się 
między osobami, w  ich relacjach. 
Pojednanie zakłada wewnętrzną 
przemianę, to proces dojrzewania 
do  wzajemnego zbliżenia, dlatego 
wymaga nawrócenia serca i zmiany 
patrzenia, to jeden z owoców prze-
baczenia, ukazuje jego szczerość 
i gotowość do współpracy. Do prze-
baczenia, które nas interesuje, wy-
starczy tylko jedna strona, czyli ja 

i  moja decyzja, można przebaczyć bez wchodzenia w  pojednanie, które 
czasem jest za trudne albo nawet tu, na ziemi, niemożliwe, bo ktoś, kto 
zawinił wobec mnie, już nie żyje albo nie chce ze mną rozmawiać. Jesteśmy 
wezwani do przebaczenia, a do pojednania, tylko jeśli jest to możliwe.

Przebaczenie nie jest też usprawiedliwieniem. Często nie przyjmuje-
my przebaczenia, które pragnie nam dać Bóg, ponieważ szukamy uspra-
wiedliwienia, a chodzi o przyjście i powiedzenie: „Zgrzeszyłem i nie mam 
nic na swoje usprawiedliwienie, tego nie da się usprawiedliwić czy uznać, 
że nic nie zaszło, dlatego proszę, wybacz mi!”. Podobnie my, nie chcemy 
przebaczać innym, bo wydaje nam się, że musielibyśmy usprawiedliwić 
czyn, którym nas zraniono, a przecież nie oto chodzi. Nie mamy usprawie-
dliwiać ani mówić, że się nic nie stało, bagatelizując naszą ranę. Jest wręcz 
odwrotnie, by móc przebaczyć, trzeba stanąć w prawdzie i przyznać, że 
„stało się”, że doznaliśmy krzywdy, która niesie ze sobą poważne konse-
kwencje, utrudnia nam rozwój i codzienne funkcjonowanie. Skutkami do-
znanych zranień może być zaniżone poczucie mojej wartości, lęki przed 
kobietami lub mężczyznami, lęki przed relacjami, trudności w podejmo-
waniu decyzji i budowaniu własnej tożsamości. Na początku przebaczenia 
trzeba to wszystko zobaczyć, niczego nie negować, by móc stwierdzić, że 
rzeczywiście mam co przebaczać.

Przebaczenie nie jest zapomnieniem. Nie możemy „wykasować” sobie 
pamięci, jakbyśmy byli komputerami. Wspomnienia zostają często na za-
wsze i do końca życia. Nasza pamięć może nam przypominać zaistniałą 
trudną sytuację, ale może nas ona przestać paraliżować i duchowo zabijać. 
Ze wspomnieniami związane są emocje i uczucia, które wzbudzają przywo-
ływane z pamięci obrazy. Zatem przebaczenie nie jest również wyzbyciem 
się tych emocji, one będą, a wraz z nimi takie reakcje, jak płacz czy po-
padnięcie w smutek. Ksiądz Krzysztof Grzywocz mówi o „uczuciach nie-
kochanych”, które przychodzą, choć nie chcielibyśmy ich doznawać. Nic 
na to nie poradzimy, po prostu naturalną reakcją na doznaną krzywdę są 
żal i gniew. Krzywda to uderzenie w nasze poczucie wartości i dumy, to 
brak szacunku dla nas jako osoby, a to rodzi żal i gniew, który jest obroną 
w obliczu doznanej krzywdy. Gniew w tym przypadku nie jest czymś złym, 
zła byłaby rodząca się agresja.

Tadeusz Pulcyn

Korzystałem z informacji pod adresem: http://www.wydawnictwo-
pomoc.pl/product-pol-453-Wedrowiec-do-Switu-Dobre-natchnie-
nia-na-duchowa.html

Fo
t. 

Sz
ym

on
 P

ul
cy

n



Warto przygarnąć Piaskowego Wilka
Emocjonalnie o książkach

Z UWAGI NA TO, ŻE SKOŃCZYŁY SIĘ WAKACJE, NA TO, ŻE TEMATEM NU-

MERU JEST ROZWÓJ, A PRZEDE WSZYSTKIE Z UWAGI NA TO, ŻE WSZYSCY 

JESTEŚMY DZIEĆMI (DOROSŁYMI) – PISZĘ TERAZ O KSIĄŻCE DLA DZIECI. 

Literatura dla dzieci to zupełnie inny świat, 
który autorom/ilustratorom udało się pokazać 
tak, żeby dotrzeć do dzieci i zachwycić rodziców. 

Że warto czytać dzieciom, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Wielka akcja „Cała Polska czyta 
dzieciom” zrobiła swoje i wiadomo, że czytanie 
dzieciom dwadzieścia minut dziennie – codzien-
nie! – to absolutne minimum. Jeśli ktoś nie czyta, 
bo sądzi, że nie ma czasu, albo że audiobook zro-
bi to lepiej, jest w błędzie. Nic nie zastąpi minut 
wspólnego robienia czegoś z dzieckiem – w tym 
wypadku śledzenia akcji, oglądania obrazków, 
czytania znanej historyjki od nowa. Jeśli nie lu-
bicie czytać – spróbujcie się przełamać, wasze 
wewnętrzne dziecko będzie wam wdzięczne. Je-
śli myślicie, że książki są za drogie – to macie 
rację; w  tym wypadku polecam najbliższą bi-
bliotekę, znajdziecie tam  regały pełne fajnych 
książek i  panią bibliotekarkę, która z  radością 

pomoże je wybrać. No i możecie sięgnąć po uko-
chane książki z  własnego dzieciństwa. Ja mam 
mnóstwo takich pozycji i większość z nich przy-
pomniałam sobie przy okazji dorastania moje-
go dziecka (z cyklu: „Po co mamy dzieci? Żeby 
jeszcze raz, tylko lepiej, przeżyć własne dzie-
ciństwo”). Czytałam synowi na  dobranoc przez 
ponad dziesięć lat, więc miałam czas zaszczepić 
w nim wszystkie ukochane książki. 

A że świat nie stoi w miejscu, to przez te kil-
kanaście lat dorastania i rozwoju syna udało mi 
się poznać i  pokochać nowe książki dla dzieci, 
tak fantastycznie wydane, tak piękne w przeka-
zie, że zaczytywałam się nimi długo po tym, gdy 
syn z nich wyrósł. Potem miałam chwilę przerwy 
na  czytanie lektur wspólnotowych i  rozwojo-
wych, ale na szczęście w międzyczasie otworzy-
łam księgarnię i książki dla dzieci (stara miłość 
nie rdzewieje!) wróciły do mnie falą. Wśród nich 

były m.in.: zjawiskowe wydanie Piotrusia Pana,  
wydane przez Media Rodzina, Baśnie dla domu 
braci Grimm (nowe tłumaczenie i  zupełnie inne 
podejście!), Scen z  życia smoków, książka 
wznowiona w wydawnictwie  Prószyński i S-ka, 
seria książeczek Mam przyjaciela (z  ilustra-
cjami Eli Wasiuczyńskiej), nowy Pan Kuleczka 
Przemka Wechterowicza oraz inne jego książki, 
niemal wszystkie pozycje wydawnictwa Dwie 
Siostry. Miałam też skandynawską literaturę dla 
dzieci i młodzieży, publikowaną nie tylko w wy-
dawnictwie Zakamarki.  

Skandynawowie o  wszystkim piszą inaczej 
niż inni: prościej, bardziej otwarcie, przystęp-
niej. Z  innej perspektywy, z  poziomu właśnie 
dziecka, a  nie dorosłego, który się nad tym 
dzieckiem pochyla. Z  ogromnym szacunkiem 
dla małych ludzi. I  nie ma dla nich tematów 
tabu. Niczego nie odbierając polskim pisarzom 
– więcej, wynosząc niektórych na  piedestał 
i chyląc przed nimi czoło za to, co robią dla na-
szych dzieci – zachęcam do czytania dziecięcej 
literatury autorów szwedzkich!  

Literatura skandynawska kojarzy nam się 
głównie  z  ponadczasowymi Muminkami Tove 
Jansson (fińskiej autorki piszącej po szwedzku) 
oraz, rzecz jasna, wspaniałymi książkami nie-
ocenionej Astrid Lindgren. Kocham Muminki 
o wszystkich porach roku, cieszę się, że kolejne 
pokolenia czytają Dzieci z Bullerbyn, bo chyba 
nigdzie lepiej nie jest pokazana beztroska dzie-
ciństwa niż w tej książce, ale, daję słowo, oprócz 
rudowłosej Pipi, rozbójniczej Ronji i Małej Mi jest 
jeszcze kilku bohaterów wartych poznania, m.in. 
w książkach wydawnictw Dwie Siostry, Media Ro-
dzina czy Zakamarki. 

Zatem: oto przed Państwem Raz, dwa, trzy, 
Piaskowy Wilk Asy Lind, szwedzkiej pisarki nie 
tylko dla dzieci. Poznałam tę książkę w sierpniowe 
popołudnie, kiedy to zamiast wyjechać nad uko-
chane morze zostałam w swojej księgarni. I z tęsk-
noty za morzem, z poczucia solidarności z wilkiem 
(bo kilka dni wcześniej wzięłam psa ze schroniska) 
i z ciekawości, co jest w środku tej grubej kwadra-
towej książki, zaczęłam czytać. I wsiąkłam. 

Dziewczynka mieszka z  rodzicami nad mo-
rzem, z domu na plażę mają kilka minut szybkim 
krokiem. Mieszka im się dobrze, życie toczy się 
własnym trybem. Ale czasem dziewczynka trochę 
się nudzi, a tata i mama są zajęci i nie mają głowy 
do zabawy. I pewnego dnia, gdy tata „znów nie 
ma czasu wykąpać się w  morzu”,  dziewczynka 
biegnie na brzeg sama. Kopie w piasku i znajdu-
je… czarny nos! A potem całego Piaskowego Wil-
ka – złocistego, ruchliwego, energicznego, a za-
razem bardzo spokojnego i  mądrego. Wilk lubi 
się bawić, ma mnóstwo pomysłów, umie słuchać 
i potrafi „spojrzeć na sprawy z innego punktu wi-
dzenia”. Jest zawsze dostępny, chętny do pomocy 
i długich rozmów. No, jednym słowem, prawdziwy 
kumpel. Karusia, bo tak ma na imię dziewczynka, 
szybko znajduje z Wilkiem wspólny język i zostają 
przyjaciółmi.  Spotykają się prawie co dzień, tłu-
maczą sobie różne rzeczy, pomagają sobie w zro-
zumieniu innych. Życie staje się ciekawsze. I wy-
baczenie dorosłym ich dorosłości – łatwiejsze.  

– Ruśka! – zawołał tata. – Ja chyba dosta-
łem udaru! Muszę się wykąpać! 

– No nareszcie – powiedziała Karusia. 
A  morze było wielkie i  niebieskie i  pły-

wali w  nim bardzo długo – aż im się skó-

„PIASKOWY WILK” TO 
NIESAMOWITA HISTORIA – 
OPOWIEDZIANA PIĘKNYM 

JĘZYKIEM – BUDZĄCA TĘSKNOTĘ 
ZA BEZPIECZNYM DZIECIŃSTWEM 
Z DOROSŁYMI, KTÓRZY POTRAFIĄ 

ZMIENIĆ ZDANIE I NIE IŚĆ 
W ZAPARTE, POCHYLIĆ SIĘ 
NAD MAŁYM CZŁOWIEKIEM 

I POSŁUCHAĆ, CO MÓWI.
2726
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ra pomarszczyła na  plecach. Wtedy poszli 
do  domu napić się herbaty i  grali w  karty, 
oszukując, ale tylko wtedy, gdy musieli.

A  Piaskowy Wilk leżał sobie w  norze 
na plaży i rozmyślał – o  ludziach, tatusiach 
i o innych dziwnych zwierzakach.

Wilk jest, na wypadek gdybyście mieli wątpli-
wości, wymyślony, ale w tym wymyśleniu bardzo 
realny. I stanowi świetny odgromnik dla energicz-
nej dziewczynki, która ma swoje zdanie, swoje 
uczucia i swój świat. 

Karusia na wściekłych nogach wymasze-
rowała z pokoju. Praca, praca, praca! W kół-
ko to samo!

Wilk i Karusia rozumieją się doskonale, na-
wet gdy się różnią i każdy pozostaje przy swo-
im. Nawet gdy dziewczynka mówi o  sprawach 
bardzo trudnych.

I  właśnie to jest w  tej książce najciekawsze: 
pokazanie  świata oczami dziecka. Co się w nim 
dzieje, gdy mówimy: „nie przeszkadzaj”, „nie te-
raz”, „nie mam czasu”, gdy mu coś narzucamy 
czy czegoś zabraniamy. Mamy okazję zobaczyć, 
że dorosłe reguły są „nudne” i nie pasują do dzie-
cięcego świata.  Że jak ktoś stale powtarza, że nie 
można jeść przy stole w czapce, to traci się chęć 
nawet na ciasto. Że jak ktoś mówi „wychodzimy” 
i nawet nie zaczyna się zbierać, to odechciewa się 
czekać w gotowości. I tak dalej. 

Asa Lind pokazała też coś, o czym często zapo-
minamy: że w czystych emocjach trudno logicz-
nie myśleć, ale wystarczy trochę dystansu i  sa-
motności, żeby ochłonąć i  spojrzeć na wszystko 
inaczej. Bardzo ładnie to widać, gdy dziewczynka 
naburmuszona biegnie na  plażę spotkać się ze 
swoim piaskowym przyjacielem i  po rozmowie 
z nim wraca do domu w zupełnie innym nastroju.  
Rodzice zaś w czasie jej nieobecności mieli czas, 
żeby pomyśleć o niej w nowym świetle. 

– Za dużo tego! – powiedział tata. – Paskud-
na robota! Nie mam ochoty na zmywanie!

– Mogę ci pomóc! – powiedziała Karusia. – 
Jestem w tym całkiem niezła.

– Szybciej będzie jak sam to zrobię. 
Od  twojego zmywania robi się zwykle jesz-
cze większy bałagan. 

Karusia wyszła na dwór. Bez słowa. Za to 
z  głową pełną myśli, smutnych i  pogniewa-
nych.  

Kiedy Karusia wracała do  domu, była 
w  śpiewającym nastroju, aż do  samych 
drzwi. Ale wtedy jej się przypomniało. Tata! 
I  naczynia! „Nigdy już nawet nie spróbuje 
mu pomóc”, pomyślała i weszła do kuchni. 

[ Tata] spytał, czy Karusia nadal ma ocho-
tę mu pomóc. 

– No nie wiem – powiedziała Karusia. – 
Ale chyba muszę. Inaczej nigdy tego nie po-
zmywasz.

 
 ***

– Co tam, Karusiu? – spytała mama. 
– Pomyślałam sobie – powiedziała Karu-

sia – że może chcielibyście trochę pograć ze 
mną w piłkę. 

I  wyobraźcie sobie, że chcieli. Prawie 
do razu i prawie bez zastanowienia.

Piaskowy Wilk to niesamowita historia 
opowiedziana pięknym językiem, najpierw po 
szwedzku, a  potem po polsku (wyrazy uzna-
nia dla tłumaczki). Ta historia budzi tęsknotę 
–  za bezpiecznym dzieciństwem z dorosłymi, 
którzy potrafią zmienić zdanie i nie iść w za-
parte, pochylić się nad małym człowiekiem 
i  posłuchać, co mówi. Tęsknotę – za  szacun-
kiem do  drugiego człowieka, bez względu 
na jego wiek. I jeszcze tęsknotę – za przyjacie-
lem, który znajdzie dla nas czas, i za morzem, 
jeśli ktoś dawno nad nim nie był, a je lubi.

Reasumując: Piaskowy Wilk wart jest przy-
garnięcia z wielu powodów. Nawet jeśli nie ma-
cie dzieci.  

Dzika kaczka jako pisklę zaplą-
tała się w torbę podróżnemu, który 
ją przywiózł do  Australii. Znalazła 
się w tamtejszych lasach bez rodziny. 
Nawet nie miała wokół nikogo, kto 
byłby do niej podobny. Szukała więc 
sposobu na  szczęśliwe życie, przy-
glądając się innym stworzeniom. 
Próbowała skakać z kangurami, ale 
męczyła się szybko i bardzo bolały ją 
łapki. Próbowała też wspinać się po 
konarach drzew jak zaprzyjaźniony 
szczurek, ale nie potrafiła utrzymać 
się skrzydłami gałęzi.

Kaczka poszukiwaczka
Bajki z odczarowanego kufra 

„Ale ja nie mam pazurów ani ostrych zębów jak ty. Poza tym nie przepa-
dam za mięsem” – odrzekła kaczuszka.

„No to klapa” – podrapał się za uchem lis.

Kaczka wypróbowała prawie wszystkie sposoby na szczęście, jakie pro-
ponowali jej przyjaciele: starała się postępować według ich rad, ale nie umiała 
żyć jak oni i nie była szczęśliwa. Wreszcie smutna podreptała ze zwieszoną 
głową nad jezioro, usiadła na kamieniu i płakała cichutko. Łzy lekko spływały 
jej po piórkach i łapkach, co było dla niej bardzo kojące. Zauważył to sędziwy 
żółw, znany wokół z niezwykłej mądrości. Podszedł do kaczki posuwistym kro-
kiem i zapytał cicho: „Dlaczego tu akurat przyszłaś? Czy ktoś ci tak doradził?”

„Nie, żółwiu, ja po prostu lubię patrzeć na wodę, czuję wtedy w sercu 
spokój i radość” – odparła kaczka.

„A co teraz serce ci podpowiada?” – pytał dalej mędrzec.
„Żebym weszła do wody. Ale kangur i inne zwierzęta ostrzegają mnie, 

żebym tego nie robiła, bo nie wyglądam jak ryba czy wieloryb” – kwakała 
rozżalona kaczka.

„Nie słuchaj, co mówią inni, słuchaj swojego serca, rób to, czego pra-
gniesz” – zachęcał żółw kaczkę i dodawał jej otuchy tak, że coraz śmielej 
zmierzała w kierunku wody. A gdy umoczyła płetwę w jeziorze, jej łebek 
natychmiast rozjaśnił się i rozpogodził.

„Brawo!” – zawołał żółw, gdy kaczka podskakiwała już na  tafli wody. 
Potem nadchodząca fala uniosła ją i – popłynęła w dal. Nie jak ryba czy 
wieloryb, ale po swojemu.

Jeszcze rozpromieniona zdążyła zakwakać do żółwia: „Doradco mój, ja 
pływam – cóż to za cudowne uczucie. Pływanie po wodzie to jest to, co 
kaczki lubią najbardziej!”.

„Cha, cha, cha” – zaśmiewał się żółw i zakrzyknął radośnie: „Pływanie jest 
cudowne!”. A po chwili zamyślił się i wyszeptał z uśmiechem, żując źdźbło trawy: 

„Próbujemy być szczęśliwi według czyichś recept, a warto szukać i od-
naleźć własny sposób na szczęście…”. 

Próbujemy być szczęśliwi 
według czyichś recept, 

a warto szukać i odnaleźć 
własny sposób na szczęście.

Magdalena Kowalska
absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, magister eduka-
cji muzycznej i nauk o rodzinie. Lubi grać na fortepianie i flecie po-
dłużnym. Jej pasją jest muzyka, teatr, pisanie bajek. Wychowała się 
w Dolinie Drwęcy; tamtejsze krajobrazy inspirują ją do pracy twórczej

„To nie dla mnie!” – kwakała.
„Hej, a może zakopiesz się z nami 

w  piasku, to przynajmniej świetna 
zabawa?” – proponowali jej żółwie.

Skorzystała z zaproszenia. I  już 
siedziała zakopana w  piasku po 
szyję, gdy nagle zaczęła się du-
sić. „Kwa, kwa, kwa – na pomoc!” 
– krzyczała. Na  szczęście żółwie 
zdążyły ją odkopać. „Dziękuję, ale 
to nie jest dla mnie zabawa” – wes-
tchnęła, otrzepując się z ziemi.

Wtedy zagadnął ją znajomy lis: „Aj, 
kaczko, kaczko – prawdziwe szczę-
ście daje polowanie na małe gryzonie 
i gady. Spróbuj polować ze mną”.

28

ASA LIND POKAZAŁA COŚ, 
O CZYM CZĘSTO ZAPOMINAMY: 

ŻE W CZYSTYCH EMOCJACH 
TRUDNO LOGICZNIE MYŚLEĆ, ALE 
WYSTARCZY TROCHĘ DYSTANSU 
I SAMOTNOŚCI, ŻEBY OCHŁONĄĆ 

I SPOJRZEĆ NA WSZYSTKO INACZEJ.

Ewa Skórka

Asa Lind, Raz, dwa, 
trzy, Piaskowy Wilk, 
przeł. Agnieszka Stró-
żyk, wyd. Zakamarki, 
2015  
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Czasem myślę, że mamy 
przerąbane z tą naszą wolną wolą. 
Taki żółw, załóżmy, wykluwa się 
z jajka i od razu wie, co ma robić. 
Często widzimy innych ludzi tak, 
jak owe żółwie: „oni” wiedzą, co 
robić ze swoim życiem, mają ta-
lenty i  rozwijają je. Ich życie ma 
cel i  sens, a moje to szara masa. 
Niby próbujemy coś w tej sprawie 
zmienić, ale wszędzie znajdujemy 
przeszkody. Nawet Pismo Święte 
możemy uznać za „utrudniające”. 
Na  przykład: trzej słudzy dostali 
talenty – jeden 5, drugi 3, a trzeci 
chociaż 1 talent. Ten ostatni może 
się nie popisał, ale dwaj pozostali 
swoje  talenty pomnożyli. A ja? Ja 
biedny –  nic nie dostałem. Nikt nie 
przyszedł do mnie i nie powiedział: 
„Rafał, tu masz swoje 3 talenty”. 

Jak dla mnie, przeciwieństwem 
rozwoju jest przyzwyczajenie. Przy-
zwyczajamy się do swojej ciemnej, 
wilgotnej piwnicy i  do  jedzenia 
robaków. I  stopniowo obniżamy 
oczekiwania: częściej byśmy jedli 
różowe robaki, ale jak na złość wię-
cej jest tych brązowych. Co więcej, 
nawet, gdy trafi się różowy, to nie 
potrafimy się nim cieszyć, tylko na-
rzekamy, że to na  pewno ostatni, 
a brązowe też kiedyś się skończą. 
Niby nikt nam nie każe ich jeść, ale 
przecież „nie mamy wyjścia”.

Czasem przypomina nam się, że 
mamy wolną wolę. Jak ją mamy, to 
niby możemy podjąć decyzję, żeby 
coś w  swoim życiu zmienić. No 
i  wtedy zaczynają się rozterki do-
tyczące „JAK”, czyli pytania w sty-
lu: JAK mam zmienić piwnicę 
na apartament z jacuzzi, a roba-
ki na  crème brulee? JAK mam 
stworzyć udany związek, skoro 
trafiam na  poranione kobiety? 
JAK mam znaleźć pracę marzeń, 
skoro nie mam doświadczenia, 
którego pracodawcy wymagają?

Zaczynamy od  „JAK”, od  po-
równań z  innymi, od  szukania 
wymówek, zamiast skupić się 
na  „CO”. Zaczynamy od  „skut-
ków ubocznych” sukcesu, zamiast 
od jego istoty. Biegniemy za tym, 
co się opłaca, a  nie za  tym, co 
warto… A  na  koniec ponownie 
lądujemy w piwnicy z naszymi ro-

Nuda i cuda
Rafał Stolarek

bakami – w poczuciu, że taki nasz los. Poddajemy się, przyzwyczajamy, 
przestajemy używać wolnej woli. Ba, czasami jeszcze sobie ten stan po-
lukrujemy, wyjaśniając innym z przekonaniem, że widocznie cierpienie 
jest nam pisane. Nie zauważamy jednak tego, że wybieramy cierpienie, 
że wybieramy życie w piwnicy. Tak trudno nam uznać nieodwracalność 
przeszłych zdarzeń, wziąć odpowiedzialność i świadomie zdecydować, 
czego chcemy. Tak często wybieramy unikanie odpowiedzialności, bo 
boimy się, że konfrontacja ze sobą samym byłaby nie do zniesienia. Wo-
limy więc uciekać przed sobą albo marzymy, by przeskoczyć do punktu 
B, bez zyskania świadomości, czym jest nasz punkt A.

Czy można rozwinąć się bez 
określenia i przyjęcia tego, co mamy 
w sobie na dzisiaj? I jak określimy, 
czy zbliżamy się do punktu B, skoro 
nie oznaczamy własnego punktu A? 
Gdy wejdziemy na drogę rozwoju, 
to znajdziemy się w miejscu, które 
jest obce. Nasza „przytulna” piw-
nica zacznie się od  nas oddalać, 
ale dobre jest to, że można do niej 

WAŻNE JEST, BY ZAUWAŻYĆ, ŻE ŻYCIE TO 
CIERPIENIE, ALE TEŻ RADOŚĆ, NUDA I CUDA. 
MOŻEMY WIEŚĆ SZARE ŻYCIE, ALE MOŻEMY 
WYBRAĆ BARWNE. MOŻEMY PÓJŚĆ DROGĄ 

ROZWOJU. GDY NA NIĄ WEJDZIEMY, ZAUWAŻYMY, 
ŻE ŚWIAT JEST PIĘKNY, CIEKAWY I ZASKAKUJĄCY.
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wracać. A potem wychodzić jeszcze 
raz. Upadać i podnosić się. Decyzja 
o  rozwoju nie jest jednorazowa. 
Trzeba ją podejmować w  sposób 
ciągły. I do tego mamy niezliczoną 
liczbę prób. Decyzja o  rozwoju to 
dla mnie postawa: nawet gdy po raz 
setny wrócimy na chwilę do piwni-
cy, to nie znaczy, że na zawsze. Je-
śli trwamy w postawie rozwoju, to 
powrót do  piwnicy może być roz-
wojowy. Jeśli tam dzisiaj jesteś, to 
oznacz ją jako swój punkt A i wyjdź 
znowu, a potem znowu.

Skupmy się bardziej na „CO”. 
Czym jest „CO”?  „CO” jest: Tobą, 
jest punktem A, jest dzisiejszym 
dniem. To dla mnie oznacza, że 
każdego dnia mogę zdecydo-
wać, czy się rozwinę, czy stale 
będę siedział w piwnicy. Jeśli się 
zdecyduję na  rozwój, to patrzę 
na  to, co dzisiaj mi się pojawia 
do zrobienia, co mi dzisiaj chodzi 
po głowie: poczucie odrzucenia, 
lęk przed zmianą, brak odwagi 
do konfrontacji? Wystarczy wsłu-
chać się w  siebie. Jeśli nauczysz 
się być blisko siebie, to będziesz 
wiedzieć, co jest na dzisiaj do zro-
bienia. Usłyszysz to od  drugiego 
człowieka, pokaże Ci to film któ-
ry oglądasz, albo podpowie Ci to 
podświadomość podczas snu.

Ale jeśli nie masz kontaktu ze 
sobą? Trzeba ten kontakt nawią-
zać. Brak kontaktu będzie punk-
tem A. Inaczej rzecz ujmując, nasz 
rozwój hamuje fakt, że nie znamy 
siebie. Nasza tożsamość jest po-
dziurawiona jak stara koszula. 
Często nie wiemy nawet, czy bar-
dziej smakuje nam jajecznica, czy 
jajka sadzone. A  przecież byśmy 
chcieli od razu wskoczyć z punktu 
A do punktu B. Wówczas mogliby-
śmy w pełni kontrolować sytuację 
i byłoby super fajnie. Ale droga bo-
hatera zaczyna się w punkcie A.

Wracając do  ludzi od  talentów, 
oni od  razu wiedzieli, ile talentów 
dostali. I nawet żółw od razu wie, że 
ma się czołgać do wody i wie, w któ-
rą to stronę! A my? My najczęściej 
nie wiemy, ile talentów dostaliśmy 
i  w  którą stronę iść. Nasi rodzice 
nam nie powiedzieli. Zresztą, oni 
sami może nie wiedzieli. Możesz 

nad tym rozpaczać albo zdecydować, że chcesz odkryć swoje talenty. Jeśli 
się zdecydujesz, to wiedz, że nie ma nic za darmo. Rozwój kosztuje, a wie-
dza boli. W pierwszej chwili stracisz swoją „wyjątkowość”. Dlaczego? Bo 
siedząc w piwnicy, nie mamy kontaktu z rzeczywistością. W pełni kontrolu-
jemy świat, który krąży dokładnie dookoła nas. A właściwie to nie krąży, lecz 
pełza, bo nasz świat to głównie robaki. 

W momencie wyjścia z piwnicy odkrywamy, że jesteśmy… przecięt-
ni. Okazuje się, że co prawda nie mam za grosz elastyczności, ale Bar-
tek również nie ma. Mam trudność w mówieniu przed grupą, ale wiele 
innych osób też ma. Koniec bycia wyjątkowym, choćby w byciu najgor-
szym, to dla wielu z nas prawdziwy dramat!

Na  szczęście człowiek potrafi przyzwyczaić się do  wszystkiego 
i z czasem oswajamy się z faktem, że nasze cechy są przeciętne. Za-
uważamy, że pewne działania przychodzą nam łatwiej niż innym, a inne 
trudniej. Widzimy wyraźniej i  siebie, i  innych. Z czasem łatwiej nam 
znieść to, że ktoś ma inaczej niż my.

Okazuje się, że poznawanie siebie jest całkiem ciekawe. Poznawanie 
siebie sprawia, że nasze poczucie wartości rośnie. Uświadamiamy sobie, 
że im więcej zwyczajnych cech w sobie odkryliśmy, tym lepiej się ze sobą 
czujemy, tym lepiej czujemy się z innymi, a inni z nami. Z wolnych elektro-
nów przeobrażamy się w wyraźne jednostki, które potrafią łączyć się z in-
nymi w pary i grupy. Ale nie jak dotychczas – na wyobcowaniu i nieufno-
ści – tylko jakoś inaczej: bardziej autentycznie, z większym zrozumieniem 
i otwarciem. Z czasem przychodzi refleksja, że nasz zestaw mocnych i sła-
bych cech tworzy coś niepowtarzalnego. Niby na poziomie elementarnym 
nasze cechy są zwyczajne, ale sposób, w jaki się te cechy ze sobą łączą 
– jest unikalny. To sprawia, że coraz bardziej czujemy, że mamy miejsce 
na tym świecie, że jesteśmy tu potrzebni, że do świata pasujemy...

Alfred Adler twierdzi, że wszystkie nasze problemy wynikają z proble-
mów w relacjach.  Całkowicie się z nim zgadzam. W związku z tym roz-
wój widzę jako poznawanie siebie w relacjach z innymi ludźmi. To ludzie 
przynoszą nam każdego dnia informacje o nas samych. Wystarczy, że się 
rozejrzysz, a dostrzeżesz, jakich ludzi na dzisiaj przyciągasz: spokojnych 
czy żywiołowych, łagodnych czy przemocowych, wspierających czy tok-
sycznych? Każda relacja mówi coś o  Tobie. W  każdej pokaże się jakaś 
część Ciebie, która domaga się Twojej uwagi. Jak się dobrze przyjrzysz, 
to zobaczysz to, co masz na teraz zobaczyć. Nie przejmuj się jednak, że 
zobaczysz za dużo. Świat jest poukładany tak, że zobaczysz tylko to, na co 
masz na dzisiaj gotowość. Jak ten etap przejdziesz, to pojawi się goto-
wość na kolejną sprawę. I tak przez całe życie. Oczywiście w każdej chwili 
mamy też wybór, by wrócić do piwnicy. Wybór należy do każdego z nas.

Na czym polega zatem rozwój? W zasadzie to na kilku elementach, któ-
re mogą powodować pewien opór: na wzięciu odpowiedzialności za siebie 
(a nie na próbach brania odpowiedzialności za innych), na ustaleniu swoje-
go punktu A (a nie punktu A drugiego człowieka), na podjęciu decyzji o roz-
woju, na zyskaniu gotowości do zobaczenia tego, co mam zobaczyć dzisiaj.

Moje doświadczenie podpowiada mi, że ilekroć zyskuję gotowość, to 
pojawiają się możliwości. Mawiają, że gdy uczeń jest gotowy, mistrz się 
pojawia. Dla osób, które potrzebują mieć pełnię kontroli, to podejście 
powoduje na początku zwarcie mózgu. W każdym razie mój mózg tego 
doświadczał… i nadal doświadcza. Moim zdaniem kontroli nie da się 
puścić raz na zawsze, ale można ją puszczać kontekstowo: w konkret-
nej sytuacji. Ja sobie radzę tak, że ustalam, że robię to i to, a rezultat 
powierzam Panu Bogu. I dobrze na tym wychodzę.

Załóżmy więc, że wykonujesz szereg małych i większych kroków (co 
samo w sobie jest wielkim rozwojem), które doprowadzają Cię do miej-
sca, w którym bierzesz na siebie odpowiedzialność, masz gotowość, by 
skonfrontować się z nieodkrytymi częściami siebie, podejmujesz decy-
zję o rozwoju i masz w sobie gotowość na dzisiaj, by podjąć dalsze kro-
ki. I co dalej? To moim zdaniem miejsce na wybranie Twojego „JAK”.

Jest wiele różnych dróg, nie ma jednej uniwersalnej. Każdy z nas znaj-
duje i  idzie swoją własną. Do tego warto iść uważnie i nie spieszyć się 
(o spieszeniu się piszę głównie do samego siebie). Mogę podpowiedzieć, 
że w drogę warto zabrać swoje mocne strony. Dlaczego? Bo gdy rozwinie-
my nasze mocne strony, to staną się one naszymi narzędziami do rozpra-
wiania się ze wszystkimi trudnościami, które spotkamy podczas wędrów-
ki. Co więcej, samo poznawanie mocnych cech odbywa się podczas drogi.

Jeśli chodzi o sposoby na szukanie mocnych stron, to mam kilka propo-
zycji: poznanie opinii znajomych na Twój temat, test mocnych stron Gallup 
StrengthsFinder, darmowy test osobowości: www.16personalities.com/pl

Z mocnymi stronami jest tak, że 
często ich nie zauważamy. Nasze 
mocne strony są dla nas tak natu-
ralne, że myślimy, iż każdy ma tak 
samo. Okazuje się jednak, że tak 
nie jest, a  połączenie wszystkich 
cech stanowi o naszej wyjątkowo-
ści. To dlatego, moim zdaniem, nie 
ma sensu porównywać się z  inny-
mi. Jak najbardziej warto patrzeć 
na  innych, by nauczyć się, jak oni 
rozwijają swoje cechy, szczególnie 
gdy mamy podobne talenty. Jeśli 
ludziom podobnym do nas coś wy-
chodzi, to nie warto wymyślać koła 
od  nowa, tylko warto się od  nich 
uczyć. Jednak gdy już się naogląda-
my, to lepiej porównywać się do sa-
mego siebie. Warto to robić, żeby 
sprawdzić, czy w  naszym rozwoju 
robimy postępy, stoimy w miejscu, 
czy cofamy się.

Zachęcam do  wypróbowania 
powyższych lub znalezienia wła-
snych metod na  poznanie siebie 
i własnych talentów. Pamiętaj, by 
drogą rozwoju iść powoli i  uważ-
nie, by usłyszeć, co mają Ci do po-
wiedzenia napotkani ludzie. Jeśli 
czasem zatęsknisz za  piwnicą, to 
jest zupełnie ok. Prawda jest taka, 
że piwnicę znamy jak żadne inne 
miejsce na  świecie. Nie przekre-
ślajmy naszej historii. To w piwni-
cy wcinaliśmy nasze pierwsze ro-
baki i nic tego nie zmieni. Ważne 
jest, by zauważyć, że życie to cier-
pienie, ale też radość, nuda i cuda. 
Możemy wieść szare życie, ale mo-
żemy wybrać barwne. MOŻEMY 
WYBRAĆ DROGĘ ROZWOJU.

Swoją piwnicę uznaję za  mój 
punkt A. Gdy z niej wychodzę, to 
często widzę, że świat jest piękny, 
ciekawy i zaskakujący. Przyznaję, 
że czasem mam gorsze dni, odpali 
mi coś – i wracam do piwnicy. Ale 
jednak im częściej wychodzę, tym 
moje powroty są krótsze.

A Ty? Czy jesteś dzisiaj gotowy, 
by wyjść z piwnicy?

DECYZJA O ROZWOJU NIE JEST JEDNORAZOWA. 
TRZEBA JĄ PODEJMOWAĆ W SPOSÓB CIĄGŁY. 

I NIE REZYGNOWAĆ POMIMO PORAŻEK. DECYZJA 
O ROZWOJU TO POSTAWA: NAWET GDY PO 

RAZ SETNY WRÓCIMY NA CHWILĘ DO PUNKTU 
WYJŚCIA, TO NIE ZNACZY, ŻE NA ZAWSZE. 

Rafał Stolarek
prowadzi blog
NaszeRelacje.pl
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„Rozwój” to jeden z ulubionych terminów we współczesnym 
świecie, który wręcz zmusza nas do „rozwoju”. Mamy rozwijać 
siebie, własną kreatywność, własny biznes, dbać o rozwój swoich 
dzieci. A jak jest rozumiany „rozwój” w kontekście warsztatów 
„Wreszcie żyć”. 12 kroków ku pełni życia?

My rozumiemy rozwój jako głęboki wgląd w siebie, poznawanie sie-
bie, ale nie dla samego poznania. Chodzi o poznawanie siebie w relacji 
do Boga. Generalnie rozwój rozumiany jest przez świat jako proces re-
alizowania swojego zamysłu na życie – jako kreowanie rzeczywistości 
według własnego „widzimisię”. Jest to coś w rodzaju samostwarzania, 
tworzenia własnego „ja”. I tutaj dotykamy paradoksu. Ta sytuacja po-
woduje, że się nie rozwijamy, lecz zwijamy to, co się zaczęło w nas kie-

dyś rozwijać. Papież Franciszek 
podkreśla, że jesteśmy depozyta-
riuszami, czyli – że jest zapisane 
w nas coś, co pochodzi od Boga; 
coś, co nie jest nasze, ale to po-
siadamy, nosimy w sobie. Z kolei 
pewien osiemnastowieczny bi-
skup mawiał, że człowiek, kiedy 
się rodzi, ma wszystko to, co jest 
mu do szczęścia potrzebne. 

Ale jednocześnie jest w każ-
dym z nas jakaś tęsknota, która 
w różnych momentach naszego 
życia dochodzi do głosu i wte-
dy odczuwamy, że do szczęścia 
czegoś nam jednak brakuje.

Tak, w każdym z nas jest małe 
„kwilące dziecko”, które domaga 
się, żeby o nie zadbać. Nie umiemy 
sobie z tym poradzić i staramy się 
je zagłuszyć samorozwojem. A  to 
jest zaprzeczeniem rozwoju, bo sa-
morozwój zagłusza prawdę o nas, 
o naszym życiu. Nie pozwala zna-
leźć odpowiedzi na pytanie, po co 
jesteśmy na ten świat posłani.

A warsztat „12 Kroków…”?
To zagłębianie się w  siebie, 

odkrywanie „ja” wewnętrznego, 
prawdziwego, z  całym wyposaże-
niem. Uświadamia mi ono, że jestem 
dzieckiem Boga, a  cokolwiek Bóg 
stworzył, „widział, że było dobre”. 

Więc skąd nasze braki?
To nie jest tak, że człowiek ma 

braki. Ja, jako dziecko Boga, je-
stem doskonały. Są sytuacje, miej-
sca w  moim „ja”, gdzie doświad-
czam niemożności, ale to nie jest 
ograniczenie. To jest moje wybra-
nie. Sytuacje, w których mamy po-
czucie ograniczenia, dają nam ko-
munikat, że idziemy w złą stronę. 
Takie doświadczenie jest informa-
cją: tu się kończysz, szukaj innych 
przestrzeni, żeby się rozwinąć. 
Szukaj swojego prawdziwego „ja”.

I  tak powinniśmy ukierun-
kowywać swoje dzieci, dbając 
o ich „prawdziwy rozwój”?

Tak. Od  momentu, kiedy poja-
wia się samoświadomość trzeba 
dziecku pomóc odkryć jego wła-
sne, wewnętrzne „ja”. Niestety, ro-

iść boso
Warto

Z JACKIEM RACIĘCKIM ROZMAWIA MONIKA FLOREK-MOSTOWSKA

Fot. Szymon Pulcyn



36 37

dzice często je gaszą, tłumią zamiast rozwijać. W konsekwencji, grzęźnie 
gdzieś prawdziwe, cenne wyposażenie. Bo zamiast sięgać do swoich naj-
cenniejszych zasobów – syn czy córka sięgają po dyplom prawnika, pozy-
cję dyrektora, bo tak radzą im rodzice. Brak tych osiągnięć ich „zabija”.

Rozwój to współpraca z łaską. Dzięki odkryciu swojego „ja” prawdziwe-
go i rozwijaniu swoich umiejętności, „wyposażeń”, mogę lepiej tę współpra-
cę realizować. Wtedy za to, co robię bez przymusu, nie oczekuję zapłaty czy 
innej formy wdzięczności. Wtedy odczuwam satysfakcję, radość, miłość...

Często jednak myślimy o własnym rozwoju, by zdobyć wiedzę, 
prestiż, by dobrze zarabiać…

Wszystkie wymiary życia doczesnego są ważne. Pan Bóg o tym wie.  Jed-
nak, jak czytamy w Ewangelii, to wszystko zostanie nam „przydane”. Jeśli 
koncentruję się wyłącznie na zdobywaniu prestiżu, sławy, władzy, pozycji 
czy zaszczytów, nie rozwijam się, tylko pędzę przed siebie na oślep; zwi-
jam się, bo  nie zostawiam w sobie przestrzeni na realizację tego, co Bóg 
we mnie zdeponował, bym mógł realizować swoje prawdziwe powołanie. 
Zachwycam się sobą. Stosuję apoteozę siebie samego. Dzisiaj ludzie czę-
sto chcą sami kreować siebie, chcą być kimś znaczącym we współczesnej 
rzeczywistości, tworzyć własną drogę rozwoju osobistego, zawodowego. 
I dopóki osiągają kolejne szczeble kariery, mają poczucie spełnienia. 

Aż zdarza się sytuacja, któ-
ra wytrąca ich z równowagi…

Tak, czasami jest ona potrzebna, 
by podjąć ryzyko prawdziwego roz-
woju. Ryzyko podjęcia zmiany swo-
jej egzystencji. To nie jest rzecz ła-
twa. Niełatwo jest odrzucić zestaw 
zachowań, styl życia, które towarzy-
szyły nam przez ostatnie kilkanaście 
czy kilkadziesiąt lat, i  wejść w  zu-
pełnie inne doświadczenie. Do tego 
nierzadko potrzeba wstrząsu. Kiedy 
nasze życie, to pozornie ułożone, za-
czyna się sypać, pojawia się rozgo-
ryczenie, poczucie, że Bóg nas opu-
ścił. I tu pojawia się moment na spo-
tkanie z Bogiem. Krytyczna sytuacja 
w  naszym życiu pokazuje nam, że 
samostworzenie jest niemożliwe. 
Zadaniem, jakie stawia Bóg   przed 
człowiekiem, jest odkrywanie same-
go siebie jako stworzenia Boga. Kie-
dy odrzucimy Boga, tworzymy swo-
je własne „ja” – fałszywe. Z Bogiem 
możemy odkryć prawdziwe „ja”. 

Kiedy uczestnicy programu opo-
wiadają, że podjęli takie ryzyko, 
i mówią o zaskakujących zmianach, 
wtedy dostrzegam w  nich dotyk 
Boga. Mam wtedy   przed oczami 

POPRZEZ OBSERWOWANIE SWOICH EMOCJI MAM REALNĄ 
SZANSĘ ODKRYĆ PRAWDZIWĄ NATURĘ SWOICH PRAGNIEŃ, 
A NIE TYLKO OBCOWAĆ Z MOIM WYOBRAŻENIEM O SOBIE. 

PRZEZ ODKRYWANIE PRAWDZIWEGO „JA”, PRZEZ DOJRZEWANIE, 
BUDUJEMY SWOJĄ ODRĘBNOŚĆ Z GOTOWOŚCIĄ DZIELENIA SIĘ 
MIŁOŚCIĄ Z INNYMI. ŚWIAT PRZESTAJE BYĆ AGRESYWNY; STAJE 

SIĘ TAKI, JAKIM WIDZIAŁ GO JEZUS, SIADAJĄC Z CELNIKAMI.

obraz dziecka, małego dziecka, które wie, że potrzebuje rodziców. Zwróć-
my uwagę, że małe dzieci rzadko dyskontują polecenia rodziców, bo w peł-
ni im ufają. Taka postawa człowieka wobec Boga przynosi efekty.

Pewien duszpasterz AA nie mógł się za bardzo odnaleźć w tej roli, 
bo nie umiał dostrzec w sobie żadnej ułomności, która by nakazywa-
ła mu się przyznawać, że jest od  czegoś uzależniony. Pewnego dnia   
przyszedł uradowany, mówiąc: „już wiem, jestem anonimowym grzesz-
nikiem”. Odnalazł się w swojej słabości, naturalnej dla człowieka. Pro-
gram 12 Kroków pozwala odważnie wchodzić w relację z Bogiem – jak 
z kochającym rodzicem, który kocha, akceptuje swoje dziecko „mimo 
wszystko”. To pozwala się zmieniać, bo daje poczucie bezpieczeństwa.

A zmiana wpisuje się w rozwój.
Jezus Chrystus powtarza, że mamy narodzić się na nowo. Przypo-

mnijmy sobie rozmowę z  Nikodemem z  Ewangelii. Nikodemem się 
zastanawia: „jak wejść z  powrotem do  łona Matki?”. A  Jezus mówi: 
narodzić się z ducha i wody, przemienić się wewnętrznie, odkryć, kim 
naprawdę jestem. Jezus nazywa faryzeuszy wprost: grobami pobielany-
mi. Tymczasem w społeczeństwie faryzeusze byli uważani za ascetów, 
za ludzi prawa, pełnych pokory. W rzeczywistości jednak wcale takimi 
nie byli. Jedynie kreowali się na takich. A chodzi o to, żebyśmy się nie 
„kreowali”, ale prawdziwie żyli. 

Nie chodzi o to, żeby przestrzegać prawa, żeby inni o nas dobrze 
myśleli, ale żebyśmy realizowali sens naszego życia. A sens naszego 
życia to – miłość. Prawo staje się prawem Bożym, kiedy jest wypełnia-
ne w duchu miłości. I tak słowo staje się ciałem, kiedy wypełniamy je 
z miłością, z akceptacją, z ufnością. I  tak się dzieje z  ludźmi, którzy 
uczestniczą w  programie „12 kroków”. Mamy takie doświadczenia: 
nie zadziwia nas, że za mężem na nasze spotkania przychodzi żona, 
za rodzicem dorosłe dziecko, a za dzieckiem rodzic. Ale zachwyca nas, 
kiedy za byłą synową przychodzi była teściowa. Jak musi być mocna 
obecność Boga w procesie przemiany życia, żeby była teściowa, osoba 
emocjonalnie zaangażowana „po innej stronie”,  widzi zmianę i pragnie 
jej doświadczyć. I to jest rozwój. Przeorientowanie myślenia. 

Czasami jest tak, że chcemy się rozwijać, ale nasze otoczenie 
nas blokuje, bo widzi w nas wciąż „starego człowieka”.

Tak, to jest bardzo groźne. Lubimy stygmatyzować innych. Dla alko-
holika przebywanie w domu czy towarzystwie osób pijących jest bardzo 
niebezpieczne. W zestawieniu z potocznym postrzeganiem odmawiania 
picia jako słabości stawia te osoby, szczególnie te, które od niedawna 
zaprzestały picia, w bardzo trudnej sytuacji. Zasadniczo jest na to jedna 
rada: trzeba być w wyborze towarzystwa radykalnym. To znaczy bez-
względnie przestrzegać zasady – nie piję,  więc przestaje z niepijącymi. 
To trudne, ale możliwe; taką możliwość dają właśnie wspólnoty samo-
pomocowe, takie jak wspólnoty dwunastokrokowe. To środowisko na-
turalne dla osoby wybierającej abstynencję, środowisko, które pozwala 
doświadczyć, że można żyć, i to o wiele lepiej, beż używek i zniewalaczy. 
Niekiedy trzeba podjąć decyzję zmiany mieszkania, pracy, a nawet miej-
scowości, aby nie kusić siebie samego. Jeśli chcemy się rozwijać…

Ale do tego musimy dojrzeć, a to nie jest łatwe. 
Rzeczywiście, bo w każdym z nas jest dziecko wewnętrzne ze swoimi 

niezrealizowanymi, nieodkrytymi  pragnieniami. Musimy się nim zaopie-
kować. Dlatego warto mieć świadomość, że emocje pomagają mi uczyć 
się samego siebie, rozumieć mój stosunek do świata i odkrywać w emo-
cjach prawdę o sobie. To najprostsza droga do „ja” prawdziwego. Po-
przez obserwowanie swoich emocji mam realną szansę odkryć prawdzi-

wą naturę swoich pragnień, a nie 
tylko obcować z  moim wyobraże-
niem o  sobie.  Przez odkrywanie 
prawdziwego „ja”, przez dojrze-
wanie, budujemy swoją odrębność 
z gotowością dzielenia się miłością 
z innymi. Świat przestaje być agre-
sywny; staje się taki, jakim widział 
go Jezus, siadając z celnikami. 

Wydaje się, że to plan dla 
ambitnych.

Zawsze może przyjść moment, 
kiedy w  końcu odczuję swoje 
ograniczenie; ograniczenie moje-
go czasu bytowania na  tej ziemi. 
Wtedy okaże się, że moje życie 
nie miało żadnej wartości, bo tak 
naprawdę nie żyłem. Nie byłem 
sobą. Nie realizowałem własnego 
powołania, ale oczekiwania in-
nych.  Lubię piosenkę „Boso” 
zespołu „Zakopower”, zwłaszcza 
jej refren: „I dopiero gdy zawoła 
Bóg, to pożegnam wszystkie te 
rzeczy i znów pójdę boso…”. De-
dykuję piosenkę wszystkim Czy-
telnikom. Bo warto „iść boso”, 
czyli bez tego wszystkiego, co 
tylko wydaje mi się, że jest waż-
ne – bez pochwał, splendorów, 
blichtru. Wtedy odkrywam siebie 
prawdziwego. Bo w  życiu wiecz-
nym będzie ważne to, co mam 
w sobie, w swoim wnętrzu; to, co 
przeżyłem, obraz Boga, jaki mi 
towarzyszył, doświadczenie rela-
cji z  Nim. Jak czytamy w  Liście 
do  Koryntian: „Teraz poznaję po 
części, wtedy zaś poznam tak, jak 
i zostałem poznany” (1Kor 13,12).

Monika Florek-Mostowska
publicystka, współpracuje 
z Radiem Warszawa, związana 
z Pallotyńską Fundacją 
Misyjną Salvattti.pl

Jacek Racięcki
terapeuta uzależnień, autor 
programu radiowego „Poradnia 
uzależnień”, prowadzący 
warsztat „Wreszcie żyć. 12 
kroków ku pełni życia”  według 
programu „12 kroków dla 
chrześcijan”
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Cierpliwy Mateusz Talbot

Święty. Ludwik z  Granady, 
zastanawiając się, co powinien 
zrobić ten, kto postanowił zmienić 
swoje życie i służyć Bogu, doszedł 
do  wniosku, że  przede wszyst-
kim: „przejąć się ważnością swo-
jego przedsięwzięcia i mieć o nim 
wyobrażenie, na  jakie ono zasłu-
guje. Uznać je za sprawę najważ-
niejszą, traktować jak najcenniej-
szy skarb”. Święty przekonuje, że 
tylko takie podejście gwarantuje 
osiągnięcie celu. 

Mateusz doskonale pojął tę 
ideę. Gdy postanowił zerwać z na-
łogiem alkoholizowania się, inne 
sprawy odeszły na  dalszy plan. 
Zrezygnował z życia towarzyskie-
go, stronił od  przesiadujących 
w pubach kolegów. 

„BEZCZYNNOŚĆ JEST WROGIEM DUSZY” POWIADALI ŚWIĘCI. MATEUSZ TALBOT DOBRZE TO 
ROZUMIAŁ. WIEDZIAŁ TEŻ, ŻE BEZ CZYJEJŚ POMOCY NIE DA RADY WYTRWAĆ W TRZEŹWOŚCI. 
PAMIĘTAŁ RÓWNIEŻ O SŁOWACH JEZUSA: „BEZE MNIE NIC UCZYNIĆ NIE MOŻECIE”. DLATEGO 
SWOJE ŻYCIE NA DRODZE DO ZMIANY, SWÓJ  ROZWÓJ  DUCHOWY I INTELEKTUALNY – OPARŁ 
NA RELACJI Z BOGIEM I JEGO MATKĄ, A WSPIERAŁA GO W TYM JEGO MATKA RODZONA.

Pamiętnego dnia powiedział 
stanowczo do  swojej matki: 
„W imię Boże pójdę ślubować abs-
tynencję”. „Zanim poszedł – pisze 
jego biograf – umył się starannie  
i pomodlił. A potem dziarskim kro-
kiem ruszył w  stronę kościoła”. 
Znakiem, że bardzo poważnie po-
traktował swoją decyzję było to, 
że pragnął stanąć przed Bogiem 
z  czystym sercem. Dlatego naj-
pierw poszedł do spowiedzi, a po-
tem dopiero przystąpił do  ślubo-
wania. Nazajutrz, w niedzielny po-
ranek – o piątej rano – w  kościele 
św. Franciszka Ksawerego w  Du-
blinie uczestniczył w Mszy świętej, 
podczas której przyjął Komunię 
świętą. Od  tego czasu  chodził 
do kościoła codziennie: i o świcie 
– przystępując do stołu Pańskiego 
– i po południu, po skończonej pra-
cy. Modlił się o siłę, aby wytrwać 
w swoim postanowieniu. 

Mateusz postępował również 
w  świetle innej myśl Ludwika 
z  Granady, którą święty wyrażał 
z  przekonaniem – że każdy, kto 
postanawia wejść na drogę osobi-
stego rozwoju, powinien uzbroić 
swoje serce w odwagę i cierpliwość 
w zwalczaniu wszelkich przeszkód. 

 „Jeśli tylko postawisz pierwsze 
kroki na drodze do zmiany, podej-
mując pracę nad sobą, to musisz 
– przekonuje św. Ludwik – liczyć 
się z  tym, że natychmiast ujrzysz, 
jak piekło z  całą mocą powstaje 
przeciw tobie i  wszelkimi sposo-
bami szuka z tobą zaczepki. Ciało, 
niewolnik rozkoszy, zarażone już 
od  urodzenia we wszystkich swo-
ich skłonnościach śmiertelnym ja-
dem starodawnego węża, będzie 

cię ustawicznie pobudzać i przypo-
minać ci dawne rozkosze. Zły nałóg 
będzie się chciał opierać przemia-
nie twego życia i z przesadą będzie 
ci malował trudności, które i  bez 
tego będą wystarczająco wielkie. 
A do tego wszystkiego dołączy się 
jeszcze przeciwnik najprzebieglej-
szy, najdawniejszy, najniebezpiecz-
niejszy zwodziciel ludzi – szatan.

Niech cię nie przeraża wielka 
liczba przeciwności – pociesza dalej 
święty. – Przeciw zepsutej naturze 
masz łaskę Bożą. Przeciw szatano-
wi masz Chrystusa. Masz Maryję, 
o której nie słyszano, by ktokolwiek 
uciekając pod jej opiekę, nie został 
wysłuchany. Przeciw duchom pie-
kielnym masz duchy niebieskie. 
Masz Anioła Stróża. Będziesz więc 
walczył z korzyścią. Bo na każdego 
z nieprzyjaciół masz bez porówna-
nia silniejsze środki obrony. Cóż 
może natura przeciw łasce, a sza-
tan przeciw naszemu Panu”.

Mateusz uzbroił się w  odwagę 
i  stawiał czoło trudnościom, które 
napotykał. Największym  sprzymie-
rzeńcem w jego drodze do trzeźwo-
ści, do nawrócenia – była jego rodzo-
na matka; modliła się za niego nie-
ustannie do Zbawiciela i Jego Matki. 
Wiedział o  tym, dlatego za  przyja-
ciół wybrał sobie  – Jezusa, Maryję, 
do  których  zwracał się o  pomoc, 
gdy czuł, że nie zdoła przetrwać ko-
lejnego dnia w trzeźwości. 

 Codziennie wzdychał do Boga: 
Proszę, nie pozwól mi wrócić 
do  dawnego życia. Zmiłuj się 
nade mną.  Jego biografowie 
piszą, że im bardziej zbliżał się 
do Boga, tym bardziej doświadczał 
wewnętrznej walki. „Szatan upo-

minał się o  jego duszę, wlewając 
w  serce strach i  zwątpienie”. Ale 
gdy błagał o  pomoc Matkę Bożą, 
mocno ściskając w dłoni różaniec, 
opuszczało go poczucie bezna-
dziei, a serce wypełniało się poko-
jem. Ponadto, jego upór i  cierpli-
wość w drodze do zmiany sposobu 
życia, poparte Bożą Łaską, zaowo-
cowały nowym dobrem; nie tylko 
zrezygnował z  picia alkoholu, ale 
również przestał palić papierosy, 
a był namiętnym palaczem. 

W rozwój duchowy i intelektu-
alny Mateusza Talbota wpisuje się 
również jego surowy tryb życia. 
Pragnąc jak najbardziej upodob-
nić się do Jezusa, prowadził życie 
pokutnika. Ciężko pracował. Jadł 
mało. Pościł często i długo.  
SYPIAŁ NA GOŁYCH DESKACH 
I DREWNIANEJ PODUSZCE, TU-
LĄC DO SERCA FIGURKĘ MATKI 
BOŻEJ Z  DZIECIĄTKIEM. NAZY-
WAŁ JĄ KRÓLOWĄ I CZĘSTO PO-
WTARZAŁ: „NIKT NIE WIE, KIM 
JEST DLA MNIE TA KRÓLOWA”. 

Modlił się nocami, często wsta-
wał o  2.00 (podczas modlitwy za-
wsze klęczał wyprostowany na ob-
nażonych kolanach). Nie stronił tak-
że od lektury Pisma Świętego, a na-
wet od dzieł wybitnych teologów.

Mateusz wytrwał w trzeźwości 
przez 41 lat i „w cichy, nie narzu-
cający się sposób wnosił światło 
w  otaczającą go ciemność”.  Lu-
dzie, którzy się z  nim spotykali, 
postrzegali go jako człowieka nie-
zwykle łagodnego i  pogodnego. 
Zawsze służył radą i  modlił się 
w intencji tych, którzy o to prosi-
li. Dziś Mateusz pokazywany jest  
jako przykład człowieka, który 
z ogromną determinacją i  cierpli-
wością dążył do  zwycięstwa nad 
własną słabością. Jego postawa to 
świadectwo o uzdrawiającej mocy 
sakramentów; to one dawały mu 
siłę i  wolę wytrwania. Cnota na-
dziei, łaska pokory i  dar wytrwa-
łości to skarby, które odnalazł 
na  drodze do  nowego życia, i  ni-
gdy ich nie utracił. 

Przyglądając się rozwojowi 
duchowemu nawróconego alko-
holika, ks. dr Ferdynand Machay 
w  roku 1934 napisał: „Życiorys 

Mateusza Talbota jest dosad-
nym pouczeniem, że poziom ży-
cia nadprzyrodzonego zależny 
jest w  wielkiej mierze i  od  na-
szej pracy. Łaska Boża bowiem 
bez naszej współpracy nie uczy-
ni z  nas dobrych chrześcijan”. 
Dodajmy jeszcze do  tego, że 
Mateusz, wspierany Bożą łaską 
na  drodze swojego nawrócenia, 
nie działał kompulsywnie i  po-
spiesznie. Jego doświadczenie 

Ks. Zbigniew Kaniecki
proboszcz parafii
św. Jadwigi Śląskiej
w Białej

trwania przez 41 lat w abstynen-
cji potwierdziło maksymę: „Po-
śpiech jest ojcem niedoskonało-
ści. Cierpliwość zaś jest kluczem 
do radości z naszego rozwoju”.

Zdj.: Archiwum ZK
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Imprezą muzyczną „Ocale-
ni” – pod  auspicjami Polskiego 
Radia – rozpoczęły się 31 maja 
2018 roku na  zakroczymskim 
rynku obchody jubileuszowe: 
50-lecia Ośrodka Apostolstwa 
Trzeźwości oraz 10-lecia warsz-
tatów „Wreszczie żyć. 12 Kro-
ków ku Pełni Życia” i  10-lecia 
koncertów „Wdzięczni, bo trzeź-
wi”. Po mocnym uderzeniu mu-
zyków rockowych – Krzysztofa 
Jaryczewskiego, Janusza „Yani-
na” Iwańskiego, Piotra Nagiela 
i  STO%, Arkadio oraz Marcina 
Freislera – w  taneczne rytmy 
wprowadziły słuchaczy zespo-
ły „24 godziny” i  Warszawska 
Orkiestra Sentymentalna, jej 
skoczne polki, porywające foks-

troty i  rumby znane ze sceny 
i ekranu z okresu powojennego.

Wydarzeniem wieczoru inau-
gurującego zakroczymski kon-
gres – komplementarnym do zna-
komicie brzmiącej „Ody do Trzeź-
wości” grupy MSW Skład – było 
wręczenie pamiątkowych medali 
„PRO MASOVIA” osobom, któ-
re szczególnie przyczyniają się 
do promowania trzeźwości w wo-
jewództwie mazowieckim. Otrzy-
mali je – w  obecności dyrektora 
OAT o. Adama Michalskiego, 
z  rąk dyrektora Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej Ar-
tura Pozorka i  nowodworskiego 
wicestarosty Pawła Calaka – pro-
motorzy wybitni: ks. dr Marek 
Dziewiecki, Rafał Porzeziński 

i  Jacek Racięcki oraz inicjatorzy 
i liderzy grup samopomocowych – 
Teresa nazywana Świętą i Felek.

   
DZIEŃ SKUPIENIA

Drugi dzień jubileuszowego 
spotkania (1 czerwca) przebiegał 
pod  hasłem „Metanoia – Prze-
miana”. Głównymi jego punktami 
były: konferencja ojca dominika-
nina Wojciecha Jędrzejewskiego, 
wprowadzająca do adoracji Naj-
świętszego Sakramentu, adora-
cja, dzielenie się doświadczenia-
mi w grupach i koronka do Miło-
sierdzia Bożego.

Sercem Dnia Skupienia była 
Eucharystia, a  po niej prelekcja 
– „12 kroków – prezent od  Pana 

Boga na Dzień Dziecka” – i medy-
tacja prowadzone przez wymienio-
nego wyżej zakonnika, wybitnego 
teologa, wieloletniego duszpaste-
rza młodzieży, autora rozchwyty-
wanych w środowiskach trzeźwo-
ściowych książek: „Fascynujące 
zaproszenie. Msza św. krok po 
kroku” i „Biblia enter”.

Gośćmi Dnia Skupienia 
byli: bp Tadeusz Bronakowski 
– przewodniczący Zespołu ds. 
Apostolstwa Trzeźwości Kon-
ferencji Episkopatu Polski i  dr 
Agnieszka Muzyk – działacz-
ka samorządowa, krzewicielka 
trzeźwości w powiecie łomżyń-
skim. Wręczyli oni uczestnikom 
spotkania ważny dokument, 
książkę, której są współau-
torami: „Narodowy Program 
Trzeźwości”.  Głównymi twór-
cami owego Programu są prof. 
Krzysztof Wojcieszek i  ks. dr 
Marek Dziewiecki. Zawarli 
w nim m.in. wskazania pomoc-
ne w codziennym działaniu lide-
rom protrzeźwościowym oraz 
środowiskom lokalnym i  insty-
tucjom państwowym.

„Niech  Narodowy Program 
Trzeźwości stanie się źródłem 
inspiracji do konkretnych zadań, 
zarzewiem zmagań o  duchową 
wolność Polaków” – apelował  bp 
Bronakowski, przypominając, że 
15 proc. obywateli naszego kra-
ju nadużywa alkoholu, a prawie 
trzy miliony regularnie się upija.

Hierarcha podkreślił, że 
dokument zawiera nie tylko 
diagnozę licznych problemów 
związanych z  nadużywaniem 
alkoholu, ale również obrazuje 
działania profilaktyczne, które 
są w  zasięgu polskich rodzin, 
Kościoła, wszystkich struktur 
państwowych, samorządowych 
i pozarządowych. 

DZIEŃ PANELOWY
Redaktor Rafał Porzeziński 

wprowadził zebranych w  ka-
pucyńskim kościele – w  dzień 
panelowy (2 czerwca). Wymie-
niając zasługi w tworzeniu wa-
runków osobom uzależnionym 

do zdrowienia – przez pięćdzie-
sięcioletni OAT i  dziesięciolet-
nie warsztaty „Wreszcie żyć. 12 
Kroków ku Pełni Życia” – wyak-
centował możliwość powrotu 
każdego człowieka do  wierno-
ści ewangelicznym wartościom, 
co św. Faustyna nazwała „trium-
fem człowieczeństwa”. 

„Bardzo się cieszę, że są 
z nami Siostry Matki Bożej Miło-
sierdzia. Prawdziwy triumf każ-
dego z  nas ma początek wtedy, 
gdy klękamy przed spowiedni-
kiem w konfesjonale i, po doko-
naniu pięciu warunków dobrej 
spowiedzi (które doskonale roz-
wija Program 12 Kroków), zo-
stajemy przez Boże Miłosierdzie 
– upowszechniane przez współ-
siostry św. Faustyny – zaproszeni 
do świętowania w bliskości z Pa-
nem Bogiem, w atmosferze peł-
nej wolności” – puentował pro-
wadzący. Potem przywołał go-
spodarza kongresu o. Adama Mi-
chalskiego, kilka dni wcześniej 
wybranego – przez XXV Kapitułę 
Warszawskiej Prowincji Zakonu 
Braci Mniejszych Kapucynów – 
na szefa „Oazy trzeźwości” (tak 
nazywają OAT jego bywalcy) 
na kolejną kadencję. Został po-
witany gromkimi brawami.

Zapytany o  plany na  najbliż-
sze lata, dyrektor OAT odparł: 
„Chcesz rozbawić Pana Boga, 

przedstaw Mu swoje plany... Pa-
trzę jednak z  nadzieją w  przy-
szłość, bo widać, jak Opatrzność 
otacza opieką Ośrodek. Choćby 
ostatnio: Zaczynaliśmy jego roz-
budowę, mając w kasie tylko 100 
tysięcy złotych, dziś już możemy 
powoli kończyć inwestycję. Moż-
na mówić o  cudach w  OAT, ale 
nie tylko w  kwestiach budow-
lanych. CUD – to znaczy: Czas 
Unieść Duszę. Właśnie o  dusze 
ludzi do  nas przyjeżdżających 
tu chodzi. OAT to wy – zwrócił 
się o. Adam do  przedstawicieli 
wszystkich grup zakroczymskich 
spotkań. – Wy jesteście naszym 
cudem, dziełem Pana Boga. Miło 
na was patrzeć; odbija się w was 
nasz złoty jubileusz. Ale na nim 
nasza praca się nie kończy, idzie-
my dalej, bo nie jesteśmy już do-
skonali. Nie musimy być, bo NIE 
O  DOSKONAŁOŚĆ CHODZI, 
LECZ O ROZWÓJ.  

Dostrzegłem teraz – powie-
dział na  odchodnym o. Adam – 
że jest wśród nas mój ojciec pro-
wincjał, Łukasz Woźniak, przy-
witajmy go więc...”.

Nowego przełożonego ka-
pucyńskiej wspólnoty zakonnej 
powitano owacyjnie. A  potem 
z  podobnym przyjęciem spotkał 
się Jacek Racięcki, który wyar-
tykułował m.in., jak zaczęła się 
jego, trwająca już 10 lat, „warsz-

Złoty Jubileusz OAT
Tadeusz Pulcyn
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tatowa przygoda”. Otóż tak –  jed-
na z osób prowadzących „Porad-
nię Uzależnień” w  Radiu Józef 
poprosiła go, aby poprowadził 
warsztaty według podręcznika 
ks. prof. Romualda Jaworskiego: 
„Wreszcie żyć. 12 kroków ku peł-
ni życia”. – „Co znamienne – za-
znaczył Jacek – zrobiła to w nocy 
w święto Zesłania Ducha Święte-
go...  Zdzwonił telefon. Podnoszę 
słuchawkę, poznaję głos Aliny 
Długosz z intrygującym zaprosze-
niem. Byłem wówczas trudnej sy-
tuacji (świeżo po dramatycznych 
skutkach pożaru w moim domu) 
i nie miałem siły na nic. A jednak  
usłyszałem – ze zdziwieniem – 
swój głos: Oczywiście, popro-
wadzę te warsztaty. I w czerw-
cu 2008 roku ruszyły pierwsze 
trzy grupy warsztatowe”.

Po swoim wystąpieniu Ja-
cek Racięcki przedstawił „oso-
bę, która go – gdy miał najgor-
szy okres w  życiu – postawiła 
na nogi”: dr Lubomirę Szawdyn, 
lekarza psychiatrę. Doktor Luba, 
jak ją nazywają jej podopiecz-
ni, została nagrodzona hukiem 
braw. Gdy ucichły, prowadzący 
spotkanie dorzucił – „to matka 
chrzestna uzdrowionych hazar-
dzistów,  jestem jednym z nich”, 
a potem poprosił ją o kilka słów 
wspomnień związanych z  OAT.  
Powiedziała m.in.: „Nieopodal 
tego kościoła, tam, gdzie teraz 
rośnie trawa, był ogród różany, 
po którym czterdzieści lat temu 
przechadzałam się z  o. Beni-
gnusem (Sosnowskim). Przy-
jechałam do  niego, bo miałam 
trudności z  dokonaniem wybo-
ru. Pytałam go, co mam zrobić 
ze swoim życiem: jestem psy-
chiatrą, a  wszystko mnie pcha 
w kierunku leczenia uzależnień, 
nie jestem jednak pewna, czy 
się do tego nadaję. No to może 
się pomódlmy – powiedział o. 
Benignus  i  wyciągnął zza pa-
zuchy różaniec. I  ja chwyciłam 
do  ręki różańcowe paciorki. 
I  tak łaziliśmy, recytując zdro-
waśki, miedzy tymi różami... 
Skutek? Nie ma co gadać. Dzię-
ki  temu zakonnikowi jestem 

tym, kim jestem. I przyjechałam 
dziś po to, żeby podziękować 
Panu Bogu w Trójcy Jedynemu, 
Jezusowi, Matce Boskiej, św. 
Józefowi i  wszystkim świętym, 
za to, że istnieje OAT.  Za to, że 
to dzieło rośnie i kwitnie, za to, 
że dba o nie Adam (Michalski), 
Piotr (Wardawy) i inni kapucyni 
w  nim pracujący. I  nie zapomi-
nam słów jego twórcy: Będziesz 
tu potrzebna”.

Brawa nie milkły. Przerwał 
je Rafał Porzeziński, przedsta-
wiając panelowych prelegen-

tów i podjęte przez nich tematy. 
Witani „gremialnym klaskiem” 
byli: ks. dr Marek Dziewiecki 
(Od kryzysu do świętości. Droga 
zwycięzców. Program 12 Kro-
ków jako narzędzie pracy nad 
sobą) – psycholog, dyrektor tele-
fonu zaufania Linia Braterskich 
Serc, „człowiek, który dzieli się 
miłością praktyczną na  co 
dzień”. Dr Piotr Szczukiewicz 
(Lęk, miłość i sens życia) – psy-
cholog i  psychoterapeuta m.in. 
w  specjalistycznej Poradni Psy-
choprofilaktyki Terapii Rodzin 

w  Lublinie, wykładowca aka-
demicki (UMCS i SSW). Teresa 
i  Felek AA (Jedynym autoryte-
tem wspólnoty AA jest miłujący 
Bóg) – ona: bohaterka audiobo-
oku „12 kroków według świętej 
Teresy alkoholiczki”, on: współ-
autor płyty „12 kroków według 
Felka”. Ks. prof. Romuald Jawor-
ski (12 kroków dla chrześcijan) 
– kierownik Katedry Psychologii 
Religii (UKSW). Bez niego nie 
byłoby warsztatów dwuastokro-
kowych; to on przetłumaczył 
z języka niemieckiego i przysto-
sował do  nazszych warunków 
wspomniany wyżej podręcznik, 
który stał się dla wielu ludzi osią 
życia. Prof. dr hab. Krzysztof 
Wojcieszek (Rozpacz jako czyn-
nik ryzyka uzależnień) –  wykła-
dowca w  Pedagogium – Wyż-
szej Szkole Nauk Społecznych 
w Warszawie,  Anna Ostrowska 
Biskot (Rola grupy w  terapii) – 
wieloletnia psychoterapeutka 
uzależnień. Ojcowie kapucyni 
Marcin Radomski i  Piotr War-
dawy (Duchowość trzeźwego 
myślenia, czyli jak cieszyć się 
życiem) – duszpasterze OAT.

Wszystkie prelekcje panelo-
we były – jak oceniają ich uczest-
nicy – niezwykle interesujące, 
a  te, w  których uczestniczyłem 
– dr. Szczukiewicza i prof. Woj-
cieszka – wręcz fascynujące; nie 
tylko pod względem merytorycz-
nym, ale i pod względem formy 
przekazu. W czasie mojej pracy 
w  Ośrodku (w  przyszłym roku 
już czterdziestoletniej) co naj-
mniej od dwudziestu lat czytam 
i słucham tych wybitnych wykła-
dowców akademickich, których 
nie mogło zabraknąć na  jubile-
uszowym kongresie OAT.  Ich 
wystąpienia są zawsze klarow-
ne, energetyzujące, totalnie an-
gażujące słuchaczy. Ich narracja 
to liturgia, która w  starożytnej 
Grecji oznaczała obywatelską 
służbę państwową. W  ich przy-
padku służbę nie do przecenie-
nia – na  rzecz trzeźwego dzia-
łania, trzeźwego stylu życia, 
trzeźwego myślenia, które – jak 
mawiał o. Benignus Sosnowski 

– „gwarantuje człowiekowi za-
chowanie jego godności dziec-
ka Bożego i  możliwość obrony 
przed wszystkim, co tej godno-
ści urąga, co odziera z człowie-
czeństwa”. Co więcej, wykłady 
i  postawy tych przedstawicieli 
świata nauki, ich świadectwa ży-
cia – potwierdzają tezę św. Jana 
Pawła II: „nauka i  wiara wza-
jemnie się nie wykluczają”, lecz 
są „jak dwa skrzydła, na których 
duch ludzki unosi się ku kon-
templacji prawdy”. 

Dr Szczukiewicz mówił o zna-
czeniu bliskich więzi emocjonal-
nych dla życia w trzeźwości, dla 
życia z sensem. Zwrócił uwagę, 
że wiele codziennych niepoko-
jów jest związanych z  relacja-
mi z  bliskimi nam ludźmi. Lęki 
odsłaniają nasze pragnienia, 
pokazują, co jest ważne, czego 
nie chcemy stracić, co jest nam 
potrzebne, od czego się oddala-
my. Bardzo często okazuje się 
wtedy, że szukamy akceptacji, 
bliskości, przyjaźni, zrozumie-
nia, szacunku.  – Krótko mówiąc 
– akcentował prelegent – szu-
kamy miłości. I  wyjaśniał, dla-
czego tak bardzo potrzebujemy 
miłości drugiego człowieka. Dla-
czego tak nerwowo czy lękowo 
reagujemy, gdy ważna osoba nas 
zostawia, gdy czasem jednym 
gestem daje nam sygnał: „nie 
zależy mi na tobie”, „odejdź”. 

– Miłość jest dla nas tak waż-
na – przekonywał dr Szczukie-
wicz – bo od  początku naszego 
życia naturalny porządek za-
kłada istnienie silnych więzi 
przywiązaniowych. Pozwalają 
one małemu dziecku przetrwać 
i  prawidłowo się rozwijać. Ja-
kość więzi z ukochanymi osoba-
mi z  dzieciństwa ma kluczowe 
znaczenie w  rozwoju osobowo-
ści i  rozwoju wzorców relacji 
interpersonalnych w  dorosłym 
życiu. Dorośli potrafią docenić 
znaczenie silnych i  bezpiecz-
nych więzi dla zdrowia i rozwoju 
dziecka, ale zazwyczaj nie do-
ceniają, jakie to ma znaczenie 
w  życiu dorosłym, uznając, że 
dojrzały człowiek nie może być 
aż tak zależny od  kogoś. Tym-
czasem więzi emocjonalne w ży-
ciu dorosłym cały czas odnoszą 
się do  potrzeb związanych z  tą 
pierwotną relacją przywiązanio-
wą. Szczególnie widać to w rela-
cjach najważniejszych: małżeń-
skich, rodzinnych i  przyjaciel-
skich. Jeśli mężowi i żonie udaje 
się utrzymać poczucie bezpiecz-
nej więzi między sobą, to znaczy, 
że znaleźli klucz do całej relacji 
miłości i źródło siły w tej relacji.

Zaniedbanie więzi emocjo-
nalnych z  ukochaną osobą ma 
– podkreślał wykładowca – licz-
ne konsekwencje zdrowotne. 
Na  przykład: słaba jakość re-
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lacji miłości dziesięciokrotnie 
podnosi ryzyko depresji, nie-
zgoda w  małżeństwie trzykrot-
nie podnosi ryzyko ataku serca, 
a osoby, które postrzegają swój 
związek jako nieudany, częściej 
chorują na  nadciśnienie. Więź 
emocjonalna  potrafi chronić 
nasze serce. Osoby, które da-
rzą małżonka zaufaniem, żyją 
dłużej. Dlaczego ja – żartował 
psycholog, kierując wzrok ku 
obecnej na  sali żonie – darzę 
żonę zaufaniem absolutnym.

Troska o dobre więzi emocjo-
nalne to jednak nie tylko troska 
o  zdrowie. Olbrzymie znaczenie 
miłości w  życiu ludzi sprawia, 
że budując dobre więzi emocjo-
nalne, troszczymy się o  życie 
z sensem. – Troska o dobre więzi 
emocjonalne – akcentował spe-
cjalista – to bowiem nie tylko 
dbanie o miłość jako uczucie, ale 
o postawę miłości, o taką miłość, 
która „wszystko przetrzyma”. 
Dopiero miłość rozumiana jako 
wartość czyni więzi emocjonalne 

trwalszymi i daje sens życia.
Troska o  miłość jako war-

tość nie uchroni jednak związku 
od  konfliktów, jeśli nie będzie 
troski o więź emocjonalną. Kon-
flikty w  małżeństwie narastają 
i  stają się poważniejsze, kiedy 
zanika bezpieczna więź, a  mał-
żonkowie wpadają w  postawy 
typu: „walcz albo uciekaj”.  Wte-
dy kłócą się nawet o drobne rze-
czy, jak np. o porządek w domu. 
Jednak tak naprawdę są to kłót-
nie – o  miłość. W  takich sytu-

acjach poradnictwo lub terapia 
zorientowane na  więzi emo-
cjonalne są szansą na  zmierze-
nie się z  istotą problemu, czyli 
z odbudowaniem więzi przywią-
zaniowej. A  to otwiera drogę 
do ponownego spojrzenia na mi-
łość jako wartość.

Piotr Szczukiewicz przywołał 
w  tym kontekście brytyjskiego 
psychoanalityka Johna Bowlby 
(1907-1990), który w  swoich 
pracach uzasadniał, że w  każ-
dym z nas (nie ważne czy mamy 

10, czy 40 lat) jest małe dziecko, 
które prosi: „kochaj mnie”.

Prof. Krzysztof Wojcieszek 
przekonywał dobitnie, że czło-
wiek (a  niekiedy całe ludzkie 
społeczności) może znajdować 
się w  sytuacji rozpaczy, wcale 
o tym nie wiedząc. Rozpacz nie-
kiedy tylko wyraża się poczu-
ciem kompletnego bezsensu, 
braku jakiegokolwiek wyjścia. 
Wykładowca dla zobrazowania  
tej rzeczywistości powołał się 
m.in. na publikację o. prof. Jac-

ka Salija – „Rozpacz pokonana” 
– który  konstatuje w niej (sku-
piając jak w  soczewce liczne 
wątki energetyzująco przepro-
wadzonego wykładu): „Rozpacz 
króluje wszędzie tam, gdzie 
ludzkie postawy i  działania – 
nawet jeśli towarzyszy im żywa 
świadomość sensowności – za-
wieszone są w próżni bezsensu. 
Wszędzie tam, gdzie pierwszym 
motorem ludzkich poczynań 
jest nienawiść albo pogarda dla 
osoby ludzkiej, gdzie człowiek 
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kręci się wokół własnego pępka 
lub wokół swojej grupy społecz-
nej i obojętne mu jest dobro in-
nych – ostatecznym wymiarem 
jest rozpacz. Gdyby nie pożera-
ła nas rozpacz, nie byłoby w nas 
tylu zwalczających się wzajem-
nie żądz i ambicji: ale czy uga-
nianiem się za różnymi sensami 
cząstkowymi można ją w  so-
bie zagłuszyć? Niektórzy z nas 
usiłują rozpaczać na  wesoło 
i  w  sytości: bo jak inaczej wy-
tłumaczyć współczesną inwazję 
bezsensu w dziedzinę rozrywki, 
dehumanizację płciowości czy 
okaleczenie wartości konsump-
cyjnych a  ich transcendowania 
ku temu co wyższe? Jeśli już ktoś 
znalazł się w rozpaczliwym po-
łożeniu; to – rzecz jasna – lepiej, 
żeby o  tym wiedział. Wpraw-
dzie człowiekowi jest wówczas 
bez porównania trudniej, niż 
gdyby rozpaczał w  sposób nie-
uświadomiony, ale to daje przy-
najmniej szansę przezwycięże-
nia rozpaczy. Człowiek będzie 
wówczas szukał tej szczeliny, 
którą wystarczy odnaleźć i roz-
chylić, aby sytuację beznadziej-
ną rozjaśnił promień światła. 
Świat jest Boży, toteż żadne zło 
nie ma mocy opasać człowieka 
ani ludzką zbiorowość szczelnie 
i bez reszty. Nawet piekło tylko 
dlatego stanowi sytuację ab-
solutnie beznadziejną, że jego 
mieszkańcy zamykają się w nim 
od wewnątrz”. 

Po wykładach panelowych 
Siostry Matki Bożej Miłosierdzia 
zaprosiły uczestników kongre-
su do  kapucyńskiego kościoła 
na  wspólne odmówienie koron-
ki do Miłosierdzia Bożego. A po 
niej odbyło się spotkanie z  pre-
legentami, którzy odpowiadali 
na pytania słuchaczy, kierowane 
do nich na kartkach po ich wystą-
pieniach w salach wykładowych.

Zwieńczeniem Dnia Panelo-
wego była Msza św. pod  prze-
wodnictwem o. Łukasza Woź-
niaka, który przed jej rozpo-
częciem mi.in. określił rangę 
jubileuszu, rolę, jaką spełnia 
zakroczymski Ośrodek. Kom-

plementarna do  jego wypo-
wiedzi była homilia ks. Marka 
Dziewieckiego; kaznodzieja 
mówił m.in. o duchowym prze-
budzeniu doświadczanym przez 
uczestników zakroczymskich 
spotkań, którzy potem dzielą 
się nim z innymi; dają świadec-
two budowania siebie na funda-
mencie  wiary: „w miłości Bożej 
strzegą samych siebie i  ocze-
kując miłosierdzia Chrystusa, 
wspierają wątpiących”, niosą 
światło nadziei (zob. Jud 17 nn).

Ważnym akcentem sobotniej 
kongresowej Eucharystii było 

wniesienie w  procesji z  darami 
relikwii św. Faustyny Kowal-
skiej, które nazajutrz zostały 
wprowadzone do kaplicy OAT. 

Nie bez znaczenia było rów-
nież wręczenie – na zakończenie 
Mszy św. – przez Rafała Racięc-
kiego dyplomów absolwentom 
warsztatów „Wreszcie żyć. 12 
Kroków ku Pełni Życia”.  Wśród 
nich był kapucyn o. dr Piotr Za-
jączkowski – moderator Week-
endów Małżeńskich, doradca 
psychologiczny i  terapeuta 
małżeństw, twórca warsztatów 
„Kurs na Miłość”.

Sobotni kongresowy dzień 
zakończył się  kontemplacją ju-
bileuszowych gości w  kaplicy 
OAT i  mityngami: „Wspólnoty 
św. Jakuba” i  innych wspólnot 
12. krokowych.

ZAKOŃCZENIE KONGRESU
Niedzielne kongresowe przed-

południe wypełnione było prezen-
tacją warsztatów przez: Magdę 
Zielińską – Chrześcijańskie zarzą-
dzanie sobą, Sylwię Byszewską 
– Spadochron, Monikę Jędrusik 
– Psycho/Sacro drama, o. Pio-
tra Zajączkowskiego OFMcap – 
Weekend małżeński, Justynę Szy-
mańską i  Katarzynę Markowską 
– Granice/asertywność.

Zakończenie kongresu  po-
przedziła pożegnalna Msza 
święta. Po niej poprosiłem o ju-
bileuszowy komentarz dr. Piotra 
Szczukiewicza.

– Okazuje się – powiedział 
na pożegnanie – że już blisko 20 
lat współpracuję z  Ośrodkiem, 
włączając się w różne przedsię-
wzięcia szkoleniowo-warsztato-
we czy konferencje, a szczegól-
nie prowadzenie kursów orga-
nizowanych dla alumnów z całej 
Polski poświęconych metodom 
pracy z  osobami uzależnionymi 
i ich rodzinom. Zajęcia tego ro-
dzaju są wyjątkową ofertą dla 
przyszłych kapłanów czy też 
sióstr zakonnych zaintereso-
wanych zdobyciem połączonej 
wiedzy pastoralnej i  psycholo-
gicznej z  obszaru uzależnień. 
Nie da się dobrze pomagać bez 
zrozumienia osób, którym nie-
sie się pomoc. Duszpasterstwo 
nie zastąpi terapii uzależnień 
czy innej pomocy specjalistycz-
nej, ale trudno o dobrą posługę 
duszpasterską – np. wobec osób 
z problemem alkoholowym – bez 
zrozumienia ich trudności i  po-
trzeb. Dlatego tak ważna jest 
działalność edukacyjna OAT.

Przez czas dwóch dekad 
wzrósł mój szacunek i  uzna-
nie dla tej instytucji. Widzę, 
że zaangażowanie duszpaste-
rzy w  podejmowane zadania 
przynosi coraz większe efekty. 

Zwłaszcza dla trzeźwiejących 
alkoholików i  ich rodzin Ośro-
dek jest  istotnym punktem 
na  mapie Polski. To nie tylko 
moje osobiste obserwacje, ale 
informacje zwrotne uzyskane 
od pacjentów.

Jest dziś w  naszym kraju 
sporo placówek oferujących 
dobrą terapię psychologicz-
ną dla osób uzależnionych, 
dopasowaną do  różnych eta-
pów procesu zdrowienia. Po-
dobnie, jeśli chodzi o  ofertę 
dla osób współuzależnionych. 
Jednak uzupełnianie procesu 
zdrowienia o  aspekt duchowy, 
i  to w sposób integralny, a nie 
doraźny czy powierzchowny, 
to znak firmowy działań OAT.  
Z tego Ojcowie Kapucyni znani 
są w  całej Polsce – stwierdził 
dobitnie znawca przedmiotu. 
I  dodał: A  do  tego dochodzą 
przecież inne działania, jak 
choćby rekolekcje, spowiednic-
two i  kierownictwo duchowe 
czy działalność wydawnicza, 
a  obecnie włączanie się w  re-
alizację Narodowego Programu 
Trzeźwości. 

–  Po pięćdziesięciu latach tak 
znakomitej pracy OAT – dorzucił 
na  odchodnym prof. Krzysztof 
Wojcieszek –  można życzyć mu 
chyba tylko tego, aby trwał i się 

rozwijał. Aby do  jego pracy pa-
ra-terapeutycznej doszła w jesz-
cze większym stopniu praca pro-
filaktyczna. No i  żeby ta praca 
znalazła zrozumienie wszelkich 
zwierzchności. Bo ten kapucyń-
ski Ośrodek jest nam w  Polsce 
bardo potrzebny. 
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Zupa cebulowa

Wykonanie

Włoszczyznę umyć, obrać i  po-
kroić w  kostkę. W  rondelku roz-
grzać olej, podsmażyć lekko warzy-
wa, następnie zalać je niewielką ilo-
ścią wody, dodać liść laurowy, ziele 
angielskie, kurkumę, ząbek czosn-
ku i gotować wszystko do miękko-
ści (tak powstaje bulion).

W międzyczasie cebulę obrać i po-
kroić w talarki. Do rozgrzanego rondla  
z dodatkiem oleju włożyć cebulę, do-
brze mieszając, by cała pokryta była 
olejem, i dusić przez kilkanaście mi-
nut pod przykryciem – aż cebula sta-
nie się miękka i  szklista. Następnie 
dodać szczyptę cukru i soli i mieszać 
co jakiś czas, aby cebula lekko się 
karmelizowała. Smażyć ok. 20 minut, 
cały czas mieszając, aż do mocnego 
przyrumieniania się cebuli. Tak przy-
gotowaną cebulę dodać do ugotowa-
nego bulionu warzywnego, doprawić 
do smaku solą i pieprzem oraz szał-
wią. Dodać śmietankę i zblendować 
wszystko do uzyskania gładkiej kon-
systencji. Na  koniec dodać drobno 
starty parmezan i dobrze wymieszać. 

Podawać z  małymi grzankami 
lub z bagietką.

Szkatułka Cook

Na powroty z jesiennych spacerów proponuję zupę cebulową. To jedna z najbardziej rozgrzewających zup – odpo-
wiednia, gdy czujemy się głodni i zziębnięci. Przygotowuje się ją szybko, w prosty sposób. Smakuje prawie wszystkim.

Składniki

• 30 dkg włoszczyzny (marchew-
ka, seler, pietruszka) 

• ok. 3l wody 
• 30-40 dkg cebuli
• 5-10 dkg startego parmezanu 
• 1 kartonik śmietanki 18%
• ziele angielskie (2-3 kulki)
• liść laurowy 
• szczypta kurkumy
• 1 duży ząbek czosnku
• 1/2 łyżeczki szałwii
• 2-3 łyżki oleju


