
Na ogół mamy bardzo roszczeniowe 
nastawienie do  życia.  Uważamy,  że 
coś nam się należy, a jeśli nie osią-
gamy tego, mamy pretensje do Pana 
Boga i ludzi. Często nie zauważa-
my tego, co naprawdę już mamy, co  
w życiu już otrzymaliśmy, co wciąż do-
stajemy.  

Nadchodzące Święto Dziękczynie-
nia  wzywa do tego, żeby spojrzeć na 
swoje życie oczyma wdzięczności,  
a nie tylko z perspektywy tego, czego 
nam brak, co byśmy chcieli, żeby było, 
ale się nie spełnia. Wzywa, żeby zo-
baczyć, że nasze życie jest naprawdę 
dobre. Nawet trudne sytuacje, już po 
czasie, gdy miną,  okazują się sensow-
ne. Widać, że miały sens, że były po 
coś.  

 ciąg dalszy na str. 2

Witold dudziński

Najważniejsza atrakcja związana będzie  
z rozpoczynającymi się ki lka 
dni później mistrzostwami Euro 
2012. Uczestnicy Spotkania Mło-
dych będą mogli wziąć udział  
w „Wielkiej Bramce” – próbie bicia rekordu 
świata w strzelaniu do największej bramki 
na świecie pod hasłem pomocy polskiej 
reprezentacji przygotowującej się do  
Mistrzostw Europy.

Nie będzie to jednak zwykłe strze-
lanie, lecz próba trafienia piłką jak 
największą liczbę razy do Wielkiej 

Bramki. Piłkarska bramka, która 
stanie na Polach Wilanowskich  
w pobliżu Centrum Opatrzności Bożej, 
będzie miała szerokość 20 m, wysokość 
5 m i głębokość 4 m. 

– Ustanowimy rekord świata w strze-
laniu goli i w ten sposób pomożemy 
polskiej reprezentacji w piłce nożnej 
zdobyć jak największą liczbę bramek 
na zbliżających się mistrzostwach 
Euro 2012 – ocenia Radosław Jani-
ca z COB. Jak podejrzewa, zostanie 
strzelonych co najmniej 1500 goli. A 
będzie strzelać 1500 zawodników.. 
 O Wielkiej Bramce  – czytaj także na str. 3
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Mam za co dziękować!

Pomagamy Polskiej Reprezentacji w Piłce Nożnej strzelać bramki! 

Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej

Czegoś takiego jeszcze nie było. Uczestnicy Spotkania 
Młodych, które odbędzie się 2 czerwca, w przeddzień 
Święta Dziękczynienia, na Polach Wilanowskich, mogą 
liczyć na atrakcje, które zapamiętają na długo
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SPECJALNIE  
DLA „NIECODZIENNIKA”: 
Dariusz Malejonek, kompozytor, 
wokalista, gitarzysta, założyciel  
i lider zespołu Maleo Reggae 
Rockers, znany z występów  
w zespołach Izrael, Moskwa, Armia, 
Houk, 2Tm2,3, a także występów 
z Arką Noego. Będzie prowadzić 
koncert w czasie Spotkania Młodych 
w Wilanowie.

Sobota, 02.06.2012, godz. 
14.00 - 14.45 
Dołącz do drużyny bijącej 
rekord świata w strzelaniu 
goli do Wielkiej Bramki! 
Wyślij sms na numer 
72551 (koszt 2zł + VAT)  
o treści: GOL

godz. 8.00 - 12.00  procesja dziękczynna z pl. Piłsudskiego 
do Świątyni Opatrzności Bożej

godz. 12.00  Msza św. w Wilanowie z uroczystym 
Aktem Dziękczynienia

godz. 13.30  otwarcie Miasteczka dla Dzieci

godz. 14.00 - 21.00  występy artystów

godz. 15.00  wypuszczenie do nieba baloników 
„Dziękuję”

godz. 21.15  Nabożeństwo do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa z wystawieniem Najświęt-
szego Sakramentu w Czarnej Monstrancji

godz. 21.37  iluminacja Świątyni Opatrzności Bożej
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Dla młodych
ZBi gnieW Ka li sZuK 
Re dak tor na czel ny

W naszej polskiej mentalności mamy chyba 
wpisane to, że uwielbiamy narzekać: na swój 
los, pracę, szkołę, znajomych, sąsiadów, 
Boga, bardzo rzadko zaś dostrzegamy to, co 
w naszym życiu jest dobre. Znacznie łatwiej 
przychodzi nam też krytykowanie innych niż 
ich chwalenie. „No nie, znowu zrobiłeś to nie 
tak, jak powinieneś”, „Czwórka w szkole. 
Dlaczego nie piątka?!”, „Dlaczego zawsze 
musisz przypalić obiad?”. Pewnie wiele razy 
spotkaliśmy się z takimi zarzutami, a może 
sami stawiamy je innym. 

Nie uważam się za lepszego pod tym 
względem. Nie zliczę, ile razy byłem z cze-
goś niezadowolony, mimo że wszyscy wokół 
mi gratulowali. Wiem też, że gdy zarządza-
łem zespołami ludzkimi, znacznie łatwiej 
przychodziło mi zwracanie uwagi na błędy 
i na to, co nam nie wychodziło, niż doce-
nianie współpracowników za ich wysiłek. 
Wielokrotnie przekonałem się jednak, że 
taka postawa nie przynosi niczego dobrego 
– psuje relacje z innymi osobami, odbiera 
poczucie szczęścia, oddala od Boga, do któ-

rego zaczynamy mieć przeróżne pretensje. 
I choć nie jest to łatwe, staram się walczyć 
z tymi nawykami.  

Dlatego bardzo cieszę się, że już za kilka 
dni czeka nas Święto Dziękczynienia, ma-
jące na celu zachęcanie ludzi do okazywa-
nia sobie wdzięczności. Wierzę, że święto 
to może nam pomóc powrócić na właściwe 
tory. Co więcej, uczestniczenie w wydarze-
niach organizowanych z jego okazji może 
być też po prostu świetną formą wykorzy-
stania wolnego czasu. 2 i 3 czerwca na Po-
lach Wilanowskich czeka nas bowiem masa 
atrakcji – dla młodzieży, rodzin z dziećmi  
i wszystkich pozostałych warszawiaków. 

Zastanówmy się, co ostatnio w naszym 
życiu wydarzyło się dobrego, spróbujmy do-
strzec, ile miłości i ciepła otrzymujemy na co 
dzień od innych ludzi, nawet poprzez takie 
pozornie zwyczajne rzeczy, jak wykonywa-
nie domowych „obowiązków” czy serdeczny 
uśmiech. I nie czekajmy do Święta Dziękczy-
nienia, ale już dziś powiedzmy panu Bogu  
i bliskim nam osobom: DZIĘKUJĘ! 

Już dziś powiedz: 
DZIĘKUJĘ
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na pytanie „Co słychać?” w najlepszym 
wypadku odpowiadamy „nic nowego”. 
Zazwyczaj jednak, by urozmaicić rozmowę, 
znajdujemy zaraz sposobność, by ponarzekać. 
na co? nic prostszego. na rzeczywistość, 
polityków, rosnące ceny, brak pieniędzy, 
pogodę, szefa, swoich bliskich, nudę, 
monotonię… Wyliczać można godzinami. 
skąd bierze się w nas rozgoryczenie i 
niezadowolenie ze swojego życia? Dlaczego 
wciąż narzekamy? Z psychologiem 
ze stowarzyszenia Psychologów 
Chrześcijańskich, emilianem Walendzikiem, 
rozmawia Monika Burczaniuk. 

Dlaczego tyle narzekamy?
Narzekanie jest dla nas wygodnym 
sposobem na pozostawanie w miejscu, 
w bezruchu. Gdy mówimy: „Nie dam 
rady, to nie ma szans powodzenia, nie 
chcę ryzykować”, zapalamy na swojej 
drodze czerwone światło. Potem możemy 
powiedzieć: „Widzicie? Przecież nie 
można jeździć, gdy pali się czerwone. 
To grozi wypadkiem. Czyż nie jestem 
usprawiedliwiony z mojej bierności?”.

Skąd bierze się w nas ten pesymizm i czy 
jest to uwarunkowane psychologicznie?
Gdy mówimy: „To może się udać, dam 
radę, chcę podjąć to wyzwanie”, włączamy 
zieloną falę na drodze do naszych marzeń. 
Wtedy jedyne, co nam pozostaje, to 
wprawić w ruch nasze auto i rozpocząć 
przygodę życia. Niektórych to przeraża, bo 
wraz ze wzrostem prędkości i liczby ludzi, 
których spotykamy, zwiększa się ryzyko 
kolizji, a zmniejsza poczucie kontroli. Są 
wśród nas tacy, których ten lęk paraliżuje.

Jak to wpływa na naszą kondycję 
psychiczną? 
Jeżeli taka sytuacja trwa długo i powodują 
ją nawet relatywnie niewielkie wyzwania, 
może dojść do wyalienowania się ze 
społeczeństwa i rezygnacji z realizowania 
własnego powołania.

Co zrobić, by zmienić tę postawę?
By móc z optymizmem iść przez życie, 
należy zdawać sobie sprawę z tego, co jest 
dla mnie ważne, czego pragnę, czego nie 
chcę; należy wiedzieć, czego oczekuje 
ode mnie świat. Wymiana tych informacji 
w dużej mierze odbywa się na poziomie 
emocjonalnym, więc troska o ten obszar 
naszego życia niewątpliwie wpłynie na 
wzrost naszej aktywności, otwartości, 
sprawi, że chętniej będziemy brać ster we 
własne ręce, zamiast uciekać w bezradność 
i narzekanie.

Powinniśmy cieszyć się z każdej chwili 
życia i za nią dziękować?
Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć 
sobie sam. Ja nie mam wątpliwości. Życie to 
ruch, radość i aktywność mimo ryzyka oraz 
poczucie wdzięczności za każdą możliwość 
uczynienia mojego kawałka świata 
piękniejszym, za każdą możliwość poznania 
prawdy. Można tego doświadczać, zarówno 
zdobywając najwyższe góry świata, jak 
i stawiając pierwsze niepewne kroki na 
szpitalnym korytarzu po operacji stawu 
biodrowego. Ważne by nie kapitulować 
w walce o nasze marzenia w obawie przed 
nieznanym jutrem, by cieszyć się każdą 
nadarzającą się możliwością i mimo lęku 
próbować z niej korzystać.

Zielone 
światło  
na drodze 
do marzeń

WitOlD DuDZińsKi

Organizatorzy Wielkiej Bramki zapyta-
li najpierw użytkowników Facebooka  
o rady, jak pomóc polskiej reprezentacji 
w wygrywaniu meczów na nadchodzą-
cych mistrzostwach.

– Rady były przeróżne. Od propo-
zycji bardzo głośnego kibicowania na 
meczach, przez ściągnięcie cheerle-
aderek z USA, po zatrudnienie zespołu 
dobrych psychologów, a nawet ubie-
ranie się na biało-czerwono na mecze 
oglądane przed telewizorami – mówi 
Radosław Janica. – Słuchaliśmy pro-
pozycji, jakie mieli nasi rozmówcy, a na 
końcu przedstawiliśmy swoje pomysły, 
czyli właśnie Wielką Bramkę. Jednym  
z naszych celów było pokazanie,  
że identyfikujemy się z naszą repre-
zentacją i pragniemy pomóc naszym 
piłkarzom. 

– Chcemy zaproponować młodym 
ludziom udział w piłkarskich emocjach 
jeszcze przed mistrzostwami Euro 
2012. Pragniemy przy tym wyzwolić  
w nich pozytywne emocje oraz pokazać 
zdrowe podejście do zabaw sportowych 
– mówi Sylwia Kabała-Prawecka, rzecz-
nik Centrum Opatrzności Bożej. 

 Skąd wziął się pomysł na Wielką 
Bramkę? – Chcieliśmy zrobić coś zna-
czącego, tak jak znaczące są zawody 
Euro 2012. – tłumaczą organizatorzy. 
– Już same wymiary bramki są imponu-
jące, wyjątkowe w skali świata. A co do-
piero rekord, który chcemy ustanowić! 

Kardynał – pierwszy strzelec
Pierwszy strzał odda… kardynał Ka-
zimierz Nycz, metropolita warszawski. 
Potem będą mogli strzelać gole ci, 
którzy wcześniej zarezerwują miejsce  
w drużynie bijącej rekord. Żeby to zro-

bić, trzeba wysłać sms o treści GOL na 
nr 72551 (koszt 2 zł + VAT, dochód bę-
dzie przeznaczony na wsparcie budowy 
Świątyni Opatrzności Bożej), zarejestro-
wać się na stronie www.wielkabramka.pl, 
a w sobotę 2 czerwca przyjść na miej-
sce akcji, czyli pod Wielką Bramkę,  
i wziąć ze sobą jakiś dokument potwier-
dzający tożsamość. 

– To strzelanie to bardziej zabawa niż 
próba sportowa na serio. Mamy jednak 
nadzieję, że uda nam się osiągnąć jakiś 
okazały wynik, czyli rekord – mówi Ma-
ciej Iwański, dziennikarz sportowy TVP, 
który poprowadzi tę próbę. Na miejsce 
przybędą także gwiazdy polskiego fut-
bolu. Pod ich okiem będzie można ro-
zegrać mecze, a także wygrać cenne 
nagrody, m.in. dwa bilety na Euro 2012 
na Stadion Narodowy, piłki Adidas  
i koszulki z autografami piłkarzy, 1000 
zdjęć polskiej reprezentacji z podpisami 
piłkarzy i 100 innych upominków, w tym 
plecaki.

Hasło „w zdrowym ciele zdrowy 
duch” będzie przyświecać ekspresowej 
nauce gry, strzelania rzutów karnych  
i obrony na bramce, a także pokazom 
treningu w wykonaniu profesjonalnych 
piłkarzy i legend futbolu. Młodzi zawod-
nicy będą mieli także możliwość roze-
grania minimeczów na specjalnie wyty-
czonych miniboiskach (5 na 5 metrów).

Znaleźć swoje miejsce
– Rekord rekordem, ale zabawa to 
nie jedyne przesłanie Spotkania Mło-
dych – przekonują jego organizato-
rzy. – Chcemy do kibicowania dodać 
element duchowości, żeby były w tym 
wszystkim obecne duch i modlitwa. 
Uważamy bowiem, że bez modlitwy 
kibicowanie staje się trochę przyziem-
ne  – podkreśla Radosław Janica. Ma 
nadzieję, że uczestnicy Wielkiej Bram-
ki zostaną na kolejnych punktach pro-
gramu i będą mieli możliwość udziału  
w ewangelizacji. 

Spotkanie Młodych ma pomóc mło-
dzieży w odkrywaniu na nowo Boga  
i Kościoła. – Chodzi o wskazywanie mło-
dym różnorodnych propozycji formacji 
duchowej i przekonywanie, że również 
oni mogą odnaleźć swoje miejsce w Ko-
ściele – tłumaczą organizatorzy.  

Po akcji Wielka Bramka i koncercie 
poprowadzonym przez Dariusza Male-
jonka z Maleo Reggae Rockers nastąpi 
rozpoczęcie programu ewangelizacyj-
nego „Między Madrytem a Rio”, pro-
wadzonego przez Krucjatę Wyzwolenia 
Człowieka, i Msza święta prymicyjna, 
która odbędzie się na placu przed 
Świątynią Opatrzności Bożej. Będzie jej 
przewodniczyć metropolita warszawski 
kard. Kazimierz Nycz. Koncelebrować 
ją będą wyświęceni tego dnia neopre-
zbiterzy Archidiecezji Warszawskiej.

MaCiej iWańsKi, 
dziennikarz tVP sport, prowadzący 
Wielką Bramkę:

Ludzie nie zdają sobie na co dzień spra-
wy, że mają za co dziękować. Święto 
Dziękczynienia jest dobrą okazją do do-
konania pewnej refleksji na ten temat. 
Wartość tego święta jest w dzisiejszym 
świecie nie do przecenienia, gdyż ludzie 
coraz mniej czasu poświęcają sobie 
nawzajem, coraz częściej zapominają  
o tym, że trzeba mieć taki moment, 
żeby odsapnąć i znaleźć w sobie siłę, 
żeby podziękować za wszystko to, co 
jest. Nasi ojcowie i dziadkowie żyli pod 
tym względem inaczej i mieli więcej 
czasu, życie było inaczej zorganizo-
wane. Święto Dziękczynienia jest fan-
tastyczną okazją, żeby zatrzymać się 
na chwilę, przeżyć razem coś dobrego.

Mam rodzinę rozsianą po całej Pol-
sce i wiem, że gdzie indziej, poza War-
szawą, jest więcej czasu na refleksję 

nad życiem. W Warszawie jest o to 
trudniej; tym lepiej, że można będzie 
na placu przed Świątynią Opatrzności 
Bożej spędzić ten dzień razem. I wspól-
nie cieszyć się z tego, co nas czeka. 

Uważam, że Polska powinna dzięko-
wać za to, że przyznano nam organizację 
Euro 2012. To będzie dla naszego kraju 
naprawdę coś dobrego. Mamy okazję 
jakoś się pokazać Europie – mam na-
dzieję, że zrobimy to i że zobaczą nas 
od jak najlepszej strony. I choć, być 
może, w kwestii dróg, infrastruktury, nie 
wszystko się udało, to jestem spokoj-
ny o to, że nasz entuzjazm, to, co jest  
w nas, spowoduje, że będzie to wyjąt-
kowy turniej. Że wszyscy ludzie, którzy 
przyjadą do nas, będą się u nas dobrze 
czuli i w przyszłości będą chcieli tu 
wrócić, żeby nas lepiej poznać. Naszą 
kulturę, historię, nasze krajobrazy. Za-
sługujemy na to, żeby zatrzymać się  
u nas na dłużej. Niezależnie od wyników 
polskiej reprezentacji – wierzę zresztą, że 

nie będziemy wstydzić się naszej druży-
ny – pod każdym względem Euro 2012 to 
dobre wydarzenie dla Polski, dobra oka-
zja, żebyśmy sprawdzili się i przełamali 
tkwiące w nas niekiedy skłonności do 
narzekania, kłótni, kłopoty z działaniem 
zespołowym. Myślę, że jeszcze wiele 
osób będzie dumnych z tego, co wydarzy 
się w czasie Euro 2012. 

Pamiętam swoje rozmowy z Portu-
galczykami, którzy organizowali Euro 
2004. Byli z tego dumni, nie rozdzierali 
szat nad tym, czego nie udało się zro-
bić, tylko cieszyli z tego, co się udało. 
U nas, podobnie jak u nich, nikt po Euro 
nie zwinie dróg ani autostrad. A to, 
czego nie udało się dokończyć, prędzej 
czy później – raczej prędzej – zostanie 
dokończone i pozostanie na dłużej.  
I pchnie nas do przodu. O tym też będę 
myślał w czasie najbliższego Święta 
Dziękczynienia, które w tym roku ideal-
nie zbiegło się z Mistrzostwami Europy!

 (wd)

         gazeta Wielkopostna
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bramek
Chcemy zaproponować młodym ludziom udział w piłkarskich 
emocjach jeszcze przed mistrzostwami Euro 2012

DaRiusZ MalejOneK
ciąg dalszy ze strony tytułowej

Jak mówi Święty Paweł, „za 
wszystko dziękujcie”. To trudne. 
Jeśli chodzi o mnie – umiem dzię-
kować za trudne sytuacje, które 
mnie spotykają, dopiero gdy one 
przeminą. Wtedy okazuje się, że 
nie do końca były złe, a wręcz 
przyniosły dobry skutek. Można to 
dostrzec w szerszym kontekście,  
z pewnej perspektywy. 

Święto Dziękczynienia to także 
świetna okazja do spojrzenia na to, 
co mamy, niekoniecznie w sensie 
materialnym, lecz co dobrego, war-
tościowego spotkało nas w życiu. 
Ale przecież nie chodzi o to, żeby 
dziękczynienie trwało tylko przez 
jeden dzień w roku. Chodzi o to, aby 
przyjąć taką postawę na każdy dzień.   

Co roku prowadzę koncert  
w czasie Święta Dziękczynienia 

w Wilanowie. Widzę, że z roku 
na rok jest większe zaintereso-
wanie, pojawia się coraz więcej, 
coraz bardziej świadomych ludzi. 
Święto to powoli – choć jest sto-
sunkowo młode i świeże – staje 
się już tradycją w Warszawie. 
W ten dzień przychodzą ludzie  
i mówią, co ich spotkało w życiu, 
za co dziękują, za co są wdzięczni 
Bogu i innym osobom. 

Komu ja będę dziękował w tym 
roku? Na pewno Panu Bogu, także 
swojej rodzinie, żonie, kolegom  
z zespołu, współpracownikom. 
Wielu ludziom chciałbym tego dnia 
podziękować. Zamierzam także 
dziękować Panu Bogu za ludzi, 
którzy są wokół mnie, z którymi 
mam zaszczyt być, a z niektórymi 
bliżej współpracować. Jest to wiel-
ki dar. W ogóle człowiek jest dla 
drugiego człowieka darem. I warto 
o tym pamiętać nie tylko w Święto 
Dziękczynienia.  (wd)

Mam za co 
dziękować!

list OjCa ŚWiętegO
Na zakończenie Vi Światowego spotkania Rodzin, które odbyło się 
w stolicy Meksyku w styczniu 2009 r., zapowiedziałem, że następne 
spotkanie katolickich rodzin całego świata z następcą św. Piotra 
odbędzie się w Mediolanie w 2012 r., a jego tematem będzie: 
„Rodzina – praca i świętowanie” (…) 

Praca i świętowanie są ściśle związane z życiem rodzin: warunkują 
ich wybory, wpływają na stosunki między małżonkami oraz 
między rodzicami i dziećmi, mają wpływ na relacje rodziny ze 
społeczeństwem, a także z kościołem. Pismo Święte  
(por. Rdz 1-2) mówi nam, że rodzina, praca i dzień świąteczny to 
Boże dary i błogosławieństwa, które mają nam pomagać przeżywać 
życie w pełni po ludzku. Codzienne doświadczenie pokazuje, że 
prawdziwy rozwój osoby obejmuje zarówno wymiar indywidualny, 
rodzinny i wspólnotowy, jak i aktywność oraz relacje związane  
z pełnioną funkcją, a także otwarcie na nadzieję i na dobro nie  
mające granic.

Niestety w naszych czasach planowanie i organizacja pracy 
pod kątem konkurencji rynkowej i największego zysku oraz 
traktowanie święta jako okazji do ucieczki od obowiązków i 
konsumpcji przyczyniają się do rozbicia rodziny i wspólnoty oraz do 
upowszechniania indywidualistycznego stylu życia. Potrzebna jest 
zatem refleksja i działanie ukierunkowane na pogodzenie wymogów  
i czasu pracy z potrzebami rodziny oraz na przywrócenie 
prawdziwego znaczenia święta, zwłaszcza niedzieli, cotygodniowej 
Paschy, dnia Pańskiego i dnia człowieka, dnia rodziny, wspólnoty  
i solidarności.

Fragmenty Listu Ojca Świętego Benedykta XVI na VII 
Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w dniach  
30 maja – 3 czerwca 2012 r.

,,

gola będą mogli 
strzelać ci, którzy 
wcześniej zarezerwują 
miejsce w drużynie 
bijącej rekord. Żeby to 
zrobić, trzeba wysłać 
sms o treści GOL na 
nr 72551 (koszt 2 zł 
+ Vat, dochód będzie 
przeznaczony na wspar-
cie budowy Świątyni 
Opatrzności Bożej).

Dzięki za Euro 2012

godz. 13.00 – 14.00  nauka strzelania do bramki i umiejętności obrony
godz. 14.00 – 14.45  Wielka Bramka – bicie rekordu świata
godz. 14.45 – 15.00  losowanie nagród i wspólne zdjęcie
godz. 15.00 – 16.00  występ artystyczny prowadzony przez Dariusza 

Malejonka z Maleo Reggae Rockers, połączony  
z prezentacją wspólnot

godz. 16.00 – 17.00  rozpoczęcie programu „Między Madrytem a Rio”
godz. 17.00 – 18.00  Msza święta prymicyjna 

SPOTKANIE MŁODYCH – SOBOTA 2 CZERWCA



Milena KinDZiuK,  
WitOlD DuDZińsKi,  
aRtuR stelMasiaK

Niedziela. 3 czerwca. Ciepły, letni dzień 
w warszawskim Wilanowie będzie na-
prawdę wyjątkowy. Może tu przybyć 
każdy, kto chce powiedzieć swoje 
„dziękuję”. 

– Litania moich podziękowań może 
wydawać się długa – mówi Henry-
ka Kwiatkowska z Radomia – ale to  
i tak niewiele w porównaniu z tym, 
co dobrego niesie mi życie – dodaje.  
I wymienia szczęśliwie przespaną noc 
czy dobrze przeżyty dzień. – Będę też 
dziękować za drogę neokatechume-
nalną, na której zrozumiałam, że to 
Pan Bóg pisze historię naszego życia, 
jeżeli tylko Mu na to pozwalamy,  
i że tylko On może wyprowadzić nas  
z najbardziej pogmatwanych ścieżek 
na właściwą drogę.

Andrzej Gałecki, doktorant z Poli-
techniki Warszawskiej, niedługo zo-
stanie ojcem. – Będę więc dziękował 
Opatrzności Bożej za swoją żonę oraz 
za rodzące się w niej życie – mówi. 

Do Wilanowa wybiera się również 
Stanisław Kiermek z kopalni Halemba, 
wraz z innymi górnikami. – Przywiezie-
my ze sobą jeden z papieskich symboli 
Rudy Śląskiej – opowiada. I pokazuje 
czarną monstrancję, która została wy-
konana 25 lat temu specjalnie dla Jana 
Pawła II. – Jest to najprawdopodobniej 
jedyna taka monstrancja na świecie, 
zrobiona z jednej bryły specjalnie wy-
selekcjonowanego węgla. 

 Górnicy zamierzali wręczyć ją Papie-
żowi z okazji odbywającego się w 1987 
roku Kongresu Eucharystycznego. Jed-
nak komunistyczne władze nie zgodzi-

ły się na to. – Można więc powiedzieć, 
że historia zatacza koło, monstrancja  
z „czarnego złota” stanie przy relikwiach 
bł. Jana Pawła II – uważa Sylwia Ka-
bała-Prawecka, rzecznik prasowy Cen-
trum Opatrzności Bożej. 

Wieczorem 3 czerwca będzie więc 
można adorować Najświętszy Sakra-
ment wystawiony w tej właśnie czarnej 
monstrancji. 

Po co to święto
Święto Dziękczynienia ma miejsce 
już po raz piąty. Co roku odbywa się 
pod innym hasłem. Teraz będziemy 
mieli okazję wyrazić swoje „dzięku-
ję” za dar życia i rodziny. – Chcemy 
przypomnieć Polakom, jak wielką war-
tością jest rodzina i że warto za nią 
dziękować. Pragniemy też zachęcać 
do pielęgnowania więzi rodzinnych, 
spędzania czasu z dziećmi. Dlatego 

też cały program dopasowaliśmy tak, 
by łączył całe pokolenia Polaków – tłu-
maczą organizatorzy. 

Po co właściwie jest Święto Dzięk-
czynienia? Po pierwsze, ma nam przy-
pomnieć ważny aspekt życia. Często 
bowiem w różnych intencjach zanosimy 
prośby i błagania, o podziękowaniu na-
tomiast zapominamy. 

Po drugie, tegoroczne hasło nawią-
zuje do dwóch ważnych jubileuszy: 25. 
rocznicy trzeciej pielgrzymki bł. Jana 
Pawła II do Polski oraz do 30-lecia ka-
nonizacji św. Maksymiliana Kolbego. 
Zarówno Ojciec Święty, jak i ten skrom-
ny franciszkanin, bardzo wiele zrobili 
dla propagowania życia i rodziny. Bło-
gosławiony Papież wielokrotnie kiero-
wał uwagę całego świata na kwestie 
obrony życia oraz afirmacji rodziny. Nie 
ma też lepszego świadectwa od tego, 
które pozostawił św. Maksymilian, od-

dając życie za Franciszka Gajowniczka. 

Gra w „dziękuję”
To, że to właśnie rodzina znajdzie 
się w centrum tegorocznego Święta 
Dziękczynienia, chyba najlepiej odczu-
ją ci, którzy pojawią się na nim wraz  
z dziećmi oraz znajdą czas na pozosta-
nie na Polu Wilanowskim po głównych 
uroczystościach kościelnych, czyli Mszy 
św. dziękczynnej z uroczystym Aktem 
Dziękczynienia.

– Psychologowie promują koncepcję 
efektywnego spędzania czasu, według 
której warto skupić się, także w rela-
cjach rodzice-dzieci, bardziej na jakości 
czasu spędzanego razem niż na jego 
ilości – zwraca uwagę Marcin Kulpiński, 
psycholog, terapeuta. – Praktyka poka-
zuje, że co najmniej godzina dziennie 
czasu faktycznie spędzanego z dziećmi 
bardzo procentuje, pozwala budować,  
a potem wzmacniać więź rodziców  
i dzieci. Dlatego warto dać sobie ten 
czas, już choćby nawet na to, żeby 
chwilę pobyć ze sobą. Choć oczywiście 
mile widziana jest jakaś forma wspólnej 
aktywności. 

Dlatego też w Święto Dziękczynienia 
rodzice i dzieci są wspólnie zaproszeni 
do udziału w licznych atrakcjach od-
bywających się w specjalnie otwartym  
w tym dniu Miasteczku dla Dzieci. Naj-

ważniejszą z nich będzie gra rodzinna 
skierowana do dzieci do lat 12 oraz ich 
rodziców pod hasłem DZIĘKUJĘ znaczy 
KOCHAM. Rodzice i dzieci będą mogli 
pobyć w tym czasie ze sobą. 

Tłem dla gry będzie słowo „Dziękuję”, 
utworzone z gigantycznych liter, usta-
wionych w Miasteczku. Każda z liter 
– dzięki przeprowadzonym animacjom 
– stanie się okazją do wspólnej nauki –  
i dzieci, i rodziców – wdzięczności. Grę, 
która potrwa ponad godzinę, poprzedzi 
Wdzięczny Teatrzyk, który przedstawi 
scenkę wierszowaną z życia rodziny.

Scenka ukaże ważną rolę wdzięczno-
ści w naszych domach. Przede wszyst-
kim wdzięczności dzieci do rodziców za 
trud wychowania, za drobne codzienne 
sprawy. Jednak także rodzice, w atmos-
ferze szacunku do dzieci, będą wyrażać 
podziękowanie dzieciom np. za pomoc 
w obowiązkach. 

Dzieci nauczą się również piosenki 
finałowej pod hasłem: „Dziękuję znaczy 
Kocham”. Przerywnikiem w czasie gry 
będzie wypuszczenie do nieba baloni-
ków „Dziękuję”. 

Na placu przed Świątynią do wie-
czora występować będą znani artyści, 
m.in. Joszko Broda, Majka Jeżowska, 
Mieczysław Szcześniak oraz zespo-
ły Brathanki, Maleo Reggae Rockers  
i Raz Dwa Trzy.
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„Dziękuję” 
znaczy 
„kocham”

Nie ma 
wdzięczności 
bez słowa 
„dziękuję”Za przespaną noc,  

za kolejny dzień.  
Za życie, za rodzinę. 
I Ty przyjedź, by 
podziękować

Gdy tylko się obudzę, dziękuję za wszystko, co mam. Przede wszystkim 
dziękuję za moją rodzinę. za dom, do którego chce mi się wracać, bo 

w nim jest ciepło domowe i lampka, która zawsze się świeci, sygnalizując, 
że ktoś na mnie czeka.   

dziękuję za pracę, która jest moją pasją. dziś  żyjemy w takich czasach, że 
ludzie pracują tylko dla pieniędzy albo idą do jakiejkolwiek pracy, bo innej 
po prostu nie ma. dziękuję więc, że mi udaje się w pracy spełniać swoje 
dziecięce marzenia. dziękuję też za to, że cudem udało mi się uratować 
życie. to wielki dar, że po takim wypadku mogę nadal żyć i dalej tworzyć.  

Moim zdaniem Świątynia opatrzności Bożej jest ważnym miejscem 
zarówno dla Warszawy, jak i dla całej Polski. Choć wielu warszawiaków 
ocenia ją negatywnie, to ja uważam, że najczęściej są to ludzie, którzy 
przyjechali do stolicy i zapomnieli o swoich korzeniach. Niejednokrotnie 
swoją antykościelnością próbują zaznaczyć swoją obecność w tym 
mieście. 

z jednej strony można by było zgodzić się z jej krytykami, że jest zbyt 
wielka i za droga. Jednak, gdy jesteśmy w Rzymie przed Bazyliką 
Świętego Piotra, nikt nie mówi, że przecież ona była zbyt droga. Natomiast 
wszyscy bez wyjątku zachwycają się jej pięknem. Najprawdopodobniej, 
kiedyś takim właśnie kościołem stanie się Świątynia opatrzności Bożej. 
ufam, że będzie to bardzo ważne miejsce na religijnej mapie Polski.

dziękczynienie jest dla mnie radosnym obowiązkiem względem 
Boga stwórcy, odkupiciela i uświęciciela. Realizuje się ono 

szczególnie w sakramencie Eucharystii, która jest nieustannym 
dziękczynieniem kościoła, co przypomina każda prefacja 
mszalna: „Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy 
zawsze i wszędzie tobie składali dziękczynienie”. Święty Brat 
Albert mówił – ja nawet za tę wojnę dziękuję, bo z tego będzie 
Polska.

dziękuję za życie i za to, że urodziłem się w wierze katolickiej.  
za Boże Miłosierdzie i za nieustanną opiekę Maryi, której 
oddałem się w niewolę dnia 1 stycznia 1950 roku. za długie 
życie, które jest dla mnie wyrazem Bożego przekonania, że czasu 
danego mi nawet po osiemdziesięciu latach życia nie zmarnuję, 
ale poświęcę go szerzeniu Jego Prawdy i Miłości.

zdaję sobie sprawę, że opatrzność Boża polega nie na usuwaniu 
sprzed człowieka wszystkich trudności, ale na towarzyszeniu mu 
zawsze i wskazywaniu sposobu rozwiązywania najbardziej nawet 
zawikłanych problemów i wyjścia ze skomplikowanych sytuacji.

Świątynia opatrzności – to prawdziwa radość! ufam, że stanie się 
ważnym centrum życia chrześcijan w rozmiarze, który Pan Bóg 
przygotował, a który trudno w tej chwili przewidzieć.

W tym roku upływa 10 lat od rozpoczę-
cia budowy Świątyni Opatrzności Bożej. 
Przez ten czas wiele się wydarzyło, bo 
dziś konstrukcja ma już 75 metrów, czyli 
100 proc. wysokości.  – To dzieło jest 
owocem hojności i modlitwy milionów 
Polaków – podkreśla Sylwia Kabała-
-Prawecka, rzecznik prasowy Centrum 
Opatrzności Bożej. Żelbetowa kon-
strukcja Świątyni góruje nad całą oko-
licą, a krzyż na jej kopule jest kolejnym 
punktem odniesienia w tej części War-
szawy. Świątynia już teraz jest też jedną 
z warszawskich atrakcji turystycznych, 
która przyciąga tysiące pielgrzymów 
oraz zwykłych ciekawskich.   

Świątynia Opatrzności Bożej jest już 
ukończona w stanie surowym-otwar-
tym. W 2012 roku przed Polakami stoi 
kolejny ważny etap budowy. – W pierw-
szej kolejności zajmiemy się górną czę-
ścią kompleksu, tak by można było jak 

najszybciej rozpocząć prace wewnątrz 
Muzeum – podkreśla Marcin Adam-
czewski, dyrektor biura inwestycji COB. 
Oznacza to, że priorytetem jest obecnie 
dokończenie kopuły – ocieplenie, wsta-
wienie okien i pokrycie jej blachą.

Bardzo ważną częścią tegorocznej 
inwestycji jest budowa tzw. świetlika 
– szklanego dachu wewnątrz kopuły. 
– Gdyby udało nam się zrealizować 
te plany, to już za dwa lata będziemy 
mogli zaprosić Polaków do odwiedze-
nia naszego Muzeum – uważa Sylwia 
Kabała-Prawecka. 

W planach jest również wykonanie 
pierwszego etapu ocieplania murów, 
pokrycie ich elewacją z jasnego ka-
mienia oraz, jeżeli pozwolą na to środki 
finansowe, wstawienie okien i drzwi  
w całym kompleksie. Realizacja planów 
– jak podkreślają inwestorzy – zależy od 
hojności ofiarodawców. (as)

Krzysztof 
Ziemiec, 
dziennikarz 
tVP

O. leon Knabit, 
benedyktyn  
z tyńca, autor 
popularnych 
książek  
i programów 
telewizyjnych

W Świątyni opatrzności Bożej bardzo ważną rolę 
pełni kopuła. to właśnie ona, zwieńczona krzyżem, 

dominuje nad całą okolicą jako symbol chrześcijański. 
kopuła zamyka także historyczny trakt Warszawy, który 
wiedzie od krzyża na kolumnie zygmunta po krzyż na 
Świątyni opatrzności.

Na jej szczycie zastosowaliśmy projekt świetlika, który 
jest symbolem otwarcia się tej budowli na opatrzność 
Bożą. Promienie światła wpadające do sakralnego 
wnętrza zarówno przez świetliki, przeszklenia kopuły, jak 
i okna, będą podkreślać betonowe przęsła, które miękko 
opadają od samego szczytu, aż na posadzkę. Mają one 
ukazywać promienie opatrzności Bożej, która czuwa nad 
nami i nad naszą ojczyzną. symbolika tych plastycznie 
ukształtowanych słupów odnosi się również do modlitwy, 
którą kierujemy do opatrzności. zaś pośrednikiem 
pomiędzy Nią a wiernymi jest krzyż, na który wskazują 
wszystkie architektoniczne elementy wnętrza Świątyni. 

lech  
szymborski 
architekt, wraz 
ze swym ojcem 
Wojciechem jest 
współtwórcą 
projektu Cen-
trum Opatrzno-
ści Bożej

Wieści z budowy 
Świątyni Opatrzności 
Bożej
Świątynia Bożej Opatrzności 
prezentuje się coraz okazalej

3 czerwca po raz piąty obchodzić będziemy 
Dzień Dziękczynienia. Skąd wziął się pomysł na 
to Święto? 
Kiedy przyjechałem do Warszawy, to niejako 
w spadku po moim poprzedniku, Prymasie 
Józefie Glempie, otrzymałem Świątynię Bożej 
Opatrzności, której budowa dopiero co się 
rozpoczęła. Zacząłem zastanawiać się wówczas ze 
współpracownikami, jak wypromować wśród ludzi 
ideę Bożej Opatrzności. Jest to piękne teologiczne 
sformułowanie, ale w jaki sposób przełożyć to na 
życie konkretnego człowieka? Wpadł nam wtedy do 
głowy pomysł, by słowem, które może być kluczem 
do Opatrzności Bożej, stało się słowo „dziękuję”. 
Skoro Pan Bóg kieruje naszym życiem i prowadzi 
nas, skoro Pan Bóg potrafi pisać prosto na krzywych 
naszych ludzkich decyzji i doprowadzać nas do celu, 
nawet jeśli samemu nieraz gubimy się gdzieś po 
drodze, to w takim razie za tę opiekę nad nami, nad 
Polską, nad światem, nad Kościołem, trzeba Panu 
Bogu dziękować. 

Drugim celem, który nam przyświecał, było to, 
by ludzie uczyli się sobie 
nawzajem dziękować. Nie 
ma wdzięczności bez miłości 
i nie ma wdzięczności 
bez tego konkretnego 
wypowiadania słowa 
„dziękuję”: rodzicom, 
nauczycielom, kolegom, 
koleżankom. Człowiek, 
który nie chce dziękować 
albo nie umie dziękować, 
zawsze będzie człowiekiem 
roszczeniowym, będzie mu 
się wydawało, że wszystko 
mu się należy. 

Mówi się, że naszą 
narodową specjalnością 
jest narzekanie. To chyba 
nie jest ewangeliczna 
postawa. Można 
powiedzieć, że Święto 
Dziękczynienia ma nas 
naprowadzić na właściwe 
tory?
Myślę, że jedna z głównych przyczyn naszego 
narzekania leży właśnie w tym braku wdzięczności 
i postawie roszczeniowej: mnie się wszystko 
należy. Człowiek, który w danym momencie czegoś 
nie otrzyma, co mu się wydaje, że mu się należy, 
zaczyna narzekać. My troszkę różnimy się tu od 
Amerykanów. Amerykanie, jak mają pół szklanki 
wody, mówią, że mają AŻ pół szklanki, tymczasem 
my mówimy, że mamy TYLKO pół szklanki. Od 
razu byśmy chcieli mieć całą szklankę. Zresztą 
nawet jakbyśmy mieli całą, to i tak narzekalibyśmy, 
twierdząc choćby, że mamy za dużo, że się nam 
przelewa.

Ksiądz kardynał powiedział, że powinniśmy 
dziękować za rodziców, za wychowawców, za 
środowisko, z którego wyrastamy. A za co w tym 
roku będzie dziękował ksiądz kardynał? 
Chciałbym trwać w dziękczynieniu za Jana 
Pawła II. Ostatni rok był czasem dziękczynienia 
za beatyfikację Ojca Świętego, ale zarazem też 

modlitwy o Jego rychłą kanonizację. Kanonizacja 
Papieża to nie jest kwestia zaspokojenia ambicji 
Polaków, ale tego, by nie zmarnować Jego wielkiego 
pontyfikatu.

Chciałbym też dziękować za konkretne rzeczy, 
które udaje się robić w Kościele warszawskim, 
Kościele polskim, chociażby za ostatni Tydzień 
Ewangelizacji Miasta. 

Niedawno odbyła się wspomniana 
Ewangelizacja Warszawy, teraz czeka nas 
Święto Dziękczynienia. Organizowane są też 
uroczyste procesje podczas Bożego Ciała, 
Drogi krzyżowe, Orszak trzech króli. Można 
powiedzieć, że na ulicach Warszawy coraz 
częściej pojawiają się wydarzenia o charakterze 
duchowym i ewangelizacyjnym. Czy ma to być 
odpowiedź na zachodzące procesy laicyzacji?
W dużej mierze tak. Papież Benedykt XVI wspaniale 
odczytuje procesy zachodzące w obecnym świecie  
i pod wpływem tej refleksji ustanowił rok wiary  
i mówi o czasie nowej ewangelizacji.

A po drugie, taka jest 
po prostu natura Kościoła. 
Pan Jezus, w dniu swojego 
wniebowstąpienia, 
powiedział wyraźnie: „Idźcie 
na ca cały świat i nauczajcie 
wszystkie narody”. Nie 
kazał zaryglować się w 
wieczerniku i wpuszczać 
do niego tylko wybranych, 
tak jak by chcieli niektórzy, 
ale kazał wychodzić z 
Ewangelią do innych 
ludzi – co możemy czynić 
przede wszystkim przez 
słowo i świadectwo życia 
chrześcijańskiego. 

2 czerwca, w przeddzień 
Święta Dziękczynienia, 
na Polach Wilanowskich 
zorganizowane będzie 
specjalne spotkanie dla 
młodzieży. Młode osoby 

dzisiaj nie zawsze poważnie podchodzą do 
kwestii wiary. Nieraz mówią: Bóg – tak, Kościół 
– nie, albo Bóg – nie i Kościół – nie, często 
rezygnują z sakramentu bierzmowania, bo 
stawia im się jakieś wymagania… Jak mówić im 
o Chrystusie? 
Kościół już jakiś czas temu zrozumiał, że idąc z 
przesłaniem ewangelizacyjnym do ludzi w ogóle, 
a już do młodych w szczególności, nie można 
zaczynać od wysokiego religijnego C, od doktryny, 
od przykazań, tylko trzeba zaczynać od ich życia, od 
wejścia w ich problemy. Czasem to musi wyglądać 
tak, że zanim zacznę mówić drugiej osobie o Panu 
Bogu, to jedno, drugie, trzecie spotkanie musi odbyć 
na tematy czysto świeckie. Dopiero od pewnego 
momentu powinienem coraz bardziej włączać 
przesłankę religijną. 

Na podobnej zasadzie oparliśmy spotkanie 
dla młodzieży w dniu 2 czerwca. Wychodzimy 
od zupełnie świeckiego zagadnienia – Euro 2012. 
Planujemy zaprosić ludzi sportu, zwłaszcza piłki 

Za co w tym roku podziękuje metropolita warszawski?  
Jak mówić młodzieży o Chrystusie? Dlaczego w dobie kryzysu 
wydajemy miliony złotych na monumentalną kościelną 
budowlę? O Święcie Dziękczynienia z kardynałem Kazimierzem 
Nyczem rozmawiają Zbigniew Kaliszuk i ks. Andrzej Sikorski

 ciąg dalszy na stronie 6

Występy zespołów muzycznych, 
gra rodzinna, piknik i wiele 
innych atrakcji czeka na osoby, 
które 3 czerwca przybędą na Pola 
Wilanowskie

I Ty przyjedź do Wilanowa, naprawdę warto!

Nie ma 
wdzięczności bez 
miłości i nie ma 
wdzięczności bez 
tego konkretnego 
wypowiadania słowa 
„dziękuję”: rodzicom, 
nauczycielom, 
kolegom, 
koleżankom.

Start: 3.06.2012 r., godz. 8.00, Plac Piłsudskiego
PL. PIŁSUDSKIEGO – KRÓLEWSKA – KRAKOWSKIE 
PRZEDMIEŚCIE – NOWY ŚWIAT – PL. TRZECH KRZYŻY –  
AL. UJAZDOWSKIE – BELWEDERSKA – JANA III SOBIESKIEGO 
– AL. WILANOWSKA – AL. RZECZYPOSPOLITEJ – KARD. 
HLONDA

DOŁĄCZ DO DZIĘKCZYNNEJ PIELGRZYMKI!



nożnej. Organizatorzy chcą też 
zorganizować wielki konkurs na 
strzelanie bramek, w którym będzie 
można wygrać m.in. piłkę, którą będą 
grać drużyny na Euro oraz bilety na 
stadion. To będzie takie całkowicie 
świeckie rozpoczęcie spotkania, 
choć w jego podtekście chcemy też 
postawić kilka pytań o duchowość 
sportu, o to, czy jeszcze coś z tej 
duchowości zostało, czy to już jest 
tylko komercja. 

Druga część – koncertowa – też 
zacznie się od piosenek bliskich 
młodzieży, by potem przejść do coraz 
bardziej religijnych, z podtekstem 
ewangelizacyjnym. W tej części 
będziemy jakby zbliżać się do sacrum.

Na koniec zaś, o 17.00, odbędzie 
się Msza Święta koncelebrowana ze 
mną przez neoprezbiterów, którzy 
będą wyświęceni w sobotę rano. 
Homilię wygłosi ksiądz kardynał 
Stanisław Ryłko, odpowiedzialny 
za przygotowania Światowych Dni 
Młodzieży, który będzie mówił w 
tematyce „Między Madrytem a Rio”.

Podczas tegorocznego Dnia 
Dziękczynienia będziemy 
dziękować za dar życia i rodziny… 
Tymczasem to, co możemy 
zaobserwować w społeczeństwie, 
to coraz częstsze rozwody, coraz 
większy opór młodych ludzi 
przed zawieraniem sakramentu 

małżeństwa, coraz mniej 
rodzących się dzieci…
Można powiedzieć, że temat 
tegorocznego święta podsunął 
nam Papież Benedykt XVI, który 
w najbliższych dniach uda się do 
Mediolanu na Światowe Spotkanie 
Rodzin. Papież wybiera się tam, 
gdyż jest w pełni świadomy, że 
kryzys rodziny to najważniejszy 
współczesny problem. Bez rodziny, 
bez małżeństwa, bez dzietności nie 
naprawimy systemu emerytalnego, nie 
rozwiążemy kwestii opieki nad ludźmi 
starszymi ani wielu, wielu innych. 

Celem tegorocznego Dnia 
Dziękczynienia będzie więc 
umacnianie naszych polskich rodzin, 

pokazanie uczestnikom wydarzenia, 
jak można pięknie, rodzinnie 
przeżywać weekendy i czas wolny 
oraz zachęcenie, by tak postępowali 
na co dzień. Cały program po Mszy 
Świętej o 12.00 jest nastawiony 
na małżeństwa i rodziny z małymi 
dziećmi. Na tę okazję stworzone 
zostaną specjalne parki i miejsca 
zabaw oraz przewidziane są różne 
atrakcje umożliwiające rodzinom 
wspólną zabawę. 

Ale jest jeszcze drugi temat Święta 
Dziękczynienia, czyli podziękowanie 
za 25 lat, jakie minęło od pielgrzymki 
Jana Pawła II do Polski w 1987 roku. 
Młodzi ludzie już nawet nie pamiętają, 
jaka to była pielgrzymka, nie wiedzą, 
że w zasadniczy sposób przyczyniła 
się do zakończenia stanu wojennego 
w Polsce, który trwał tak naprawdę 
w latach 1981-1987. Dopiero na tę 
pielgrzymkę komuniści definitywnie 
znieśli stan wojenny. 

Wszystkie wydarzenia 2 i 3 
czerwca organizowane będą 
wokół Świątyni Opatrzności Bożej. 
Dlaczego powstaje ta świątynia? 
Niektóre osoby zarzucają 
Kościołowi, że może lepiej by 
było, gdyby, zamiast wydawać 
miliony złotych na monumentalną 
budowlę, wsparł, na przykład, 
działalność charytatywną.
Trzeba tu koniecznie wrócić do roku 
1791. Polska była wtedy w bardzo 
trudnej sytuacji, po drugim rozbiorze, 
a mimo wszystko zebrała się na to, 
żeby zwołać Sejm Czteroletni Wielki 
i szukać przyczyn tego, co się stało 
oraz dróg wyjścia z sytuacji, w jakiej 

się znalazła. Polska zdobyła się 
wówczas na uchwalenie pierwszej 
w Europie konstytucji, tak zwanej 
Konstytucji 3 maja, która na ówczesne 
czasy była niezwykle nowoczesna. 
Konstytucja uchwalona została 3 
maja, a już nazajutrz, 4 maja, ten sam 
Sejm, który jeszcze się nie rozwiązał, 
obiecał, przyrzekł Panu Bogu, że 
w dziękczynieniu za Konstytucję 
wybuduje w Warszawie Świątynię 
Bożej Opatrzności jako votum całego 
narodu. Tej przysięgi bynajmniej 
nie składał Kościół, tylko zrobili to 
król i posłowie Sejmu Czteroletniego 
Wielkiego. Była to więc obietnica, 
której spadkobiercą jest państwo 
polskie, naród polski. Różne 
przyczyny historyczne sprawiły, że 
ta obietnica nie została spełniona 
przez prawie dwieście lat. Dopiero na 
przełomie tysiącleci podjął ją ksiądz 
Prymas Józef Glemp. W roku 2000 
zaczęto budowanie świątyni na Polach 
Wilanowskich. 

Do samej świątyni, jako miejsca 
sacrum, dołączyliśmy jeszcze 
dwa inne, bardzo ważne elementy. 
Pierwszym z nich jest powstające przy 
świątyni Muzeum Jana Pawła II  
i Prymasa Wyszyńskiego, czyli dwóch 

wielkich Polaków, dzięki którym 
Polska jest dzisiaj wolna. Muzeum 
powstaje po to, aby młode pokolenie 
mogło poznawać te dwie niezwykłe 
postaci. Mam takie obawy, że jeśli nie 
podejmiemy odpowiednich kroków, 
to za chwilę, przynajmniej o Prymasie 
Wyszyńskim, nikt nie będzie już nic 
wiedział. 

Drugą sprawą jest zaś Panteon 
Wielkich Polaków, w którym chcemy 
przygotować miejsce dla ludzi, którzy 
szczególnie zasłużyli się dla Polski. 
Jest tam w tej chwili pochowanych 
siedmiu znaczących ludzi, w 
tym czterech księży z katastrofy 
smoleńskiej. 

Po co ludzie przychodzą do grobów 
na Wawelu? Po to, aby uczyć się 
historii Polski. Tam, przechodząc 
od króla do króla, od wieszcza do 
wieszcza, poznają najwybitniejsze 
postaci z naszych dziejów. Chciałbym, 
żeby za 100 lat, jak wycieczka szkolna 
przyjdzie do Panteonu Wielkich 
Polaków przy Świątyni, a potem 
do Muzeum na górze, gdzie będzie 
mogła uczyć się o Janie Pawle II, 
o Jego pontyfikacie, o Prymasie 
Wyszyńskim, mogła w ten sposób 
poznawać historię XX i XXI wieku. 

Pragnąc, byśmy jak najszybciej 
mogli wejść do świątyni, wejść do 
Muzeum i byśmy mogli korzystać 
z Panteonu jako miejsca wielkiej 
katechezy, pozwolę sobie zwrócić 
się z apelem,  byśmy wszyscy, tak 
jak dotychczas, chcieli włączać się 
w budowanie tej świątyni.  W każdej 
parafii, w każdym kościele, 3 czerwca 
odbędzie się zbiórka ofiar na budowę 
Świątyni Bożej Opatrzności. Nie tylko 

w naszej diecezji, ale we wszystkich 
44 diecezjach Polski.

Nasz dar serca na Świątynię 
Bożej Opatrzności będzie też 
sposobem pokazania, że umiemy 
dziękować. Na koniec zapytamy 
jeszcze: zbliża się Euro, jak ksiądz 
kardynał ocenia szanse Polaków 
na mistrzostwach? 
Jestem z natury optymistą. Mamy 
w tej chwili kilku wybitnych 
piłkarzy, wśród nich chociażby 
Roberta Lewandowskiego, który w 
ostatnim meczu Borussii Dortmund 
z Bayernem Monachium strzelił trzy 
bramki. Jeśli tym naszym najlepszym 
piłkarzom stworzymy odpowiednie 
warunki, to sądzę, że Polska na pewno 
wyjdzie z grupy.

Dziękujemy i, mamy nadzieję, 
do zobaczenia podczas Święta 
Dziękczynienia.
Serdecznie zapraszam na sobotnie 
popołudnie młodzież, a na niedzielę 
na dwunastą już wszystkich 
mieszkańców Warszawy i okolic. 
Oprócz tego, co zobaczymy w 
telewizji, przeżyjmy to wszyscy 
religijnie, duchowo, na miejscu.
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Kryzys rodziny to najważniejszy 
współczesny problem. Bez rodziny, bez 
małżeństwa, bez dzietności nie naprawimy 
systemu emerytalnego, nie rozwiążemy 
kwestii opieki nad ludźmi starszymi ani 
wielu, wielu innych

Wywiad Wywiad
Zawsze może być gorzej

Mija równo dziesięć lat od Twojego 
wypadku. Wiem, że to może 
zabrzmieć niedorzecznie – ale czy 
dziś umiałbyś podziękować za to, 
co Ci się przydarzyło? 
Z perspektywy czasu widzę, że każde 
trudne doświadczenie jest bezcenną 
lekcją pokory. Każde z nich, zależnie od 
perspektywy, może być bezsensowną 
karą albo darem. Jasne, że na początku 
wypełniał mnie żal, złość i niezrozumienie, 
ale z czasem zrozumiałem, że albo pójdę 
do przodu i będę się starał cieszyć z życia, 
albo zostanę w miejscu. 

Pytam o dziękowanie, ponieważ 
numer „Niecodziennika”, na 
łamach którego ukaże się nasza 
rozmowa, jest poświęcony 
dziękczynieniu. Na pierwszy 
rzut oka facet, który stracił w 
wypadku rękę i nogę, nie ma za co 
dziękować. A Ty za co dziękujesz, 
kiedy budzisz się każdego 
kolejnego dnia? 
Może to nie brzmi optymistycznie, 
ale życie mnie nauczyło, że niestety 
zawsze może być gorzej. Zaś 
porównanie się do tych, którzy 
mają gorzej, szybko pokazuje, za co 
możemy dziękować. Ja oczywiście 
nie jestem w tym mistrzem świata, 
ale staram się cieszyć z drobnych 
rzeczy. Raczej mało który dorosły 
potrafi emanować szczęściem, ciesząc 
się ze skakania po kałużach w czasie 
deszczu, ale warto zostawiać w sobie 
taki element dziecinności. 

Użalałeś się kiedyś nad samym 
sobą? 
Jasne, że tak! Po wypadku wydawało mi 
się, że Bóg mnie opuścił albo że coś Mu 
się zacięło i w kółko mnie za coś karze. 
Miałem żal do Boga, do wszystkich wokół. 
Dopiero po pewnym czasie zrozumiałem, 
że użalanie się nad sobą nie przynosi 
kompletnie żadnego rezultatu i że w 

pewnym momencie po prostu trzeba się 
wziąć w garść. Sam fakt, że nie umarłem 
w wypadku, można traktować jako cud, 
bo po porażeniu 15  000V lekarze nie 
dawali mi większych szans na przeżycie. 
Wszystko zależy od naszej perspektywy. 
A użalanie się? To oczywiście głupota i 
staram się uczyć ludzi odwagi do stawania 
twarzą w twarz z trudnościami. Choć 
gdybyś spytała o to moją dziewczynę, 
mogłaby opowiedzieć o tym, jakim 
„smęcicielem” potrafię czasem być, ale po 
każdych chmurach przychodzi słońce. Nie 
chodzi o to, by się nieustannie uśmiechać, 
robiąc dobrą minę do złej gry, ale by 
potrafić przeżywać smutek i trudności, 
a nie udawać, że ich nie ma. Dopiero 
akceptując swoje problemy i słabości, 
akceptujemy samych siebie w pełni. 

Mimo wszelkich przeciwności losu 
udało Ci się zdobyć oba bieguny, 
podróżujesz po świecie, znalazłeś 
swoją Miłość. Jak byś zachęcił ludzi, 
którym życie sypie czasem piaskiem 
w oczy, żeby nie użalali się nad 
sobą, ale brali swoje życie w garść i 
próbowali coś w nim zmienić?
Jedyną osobą, która może przeżyć 
nasze życie, jesteśmy my sami. 
Najłatwiej jest żyć w złudnym 
przekonaniu, że nasza niewygodna 
sytuacja jest winą wszystkich 

wokół, tylko nie nas. Czy po śmierci 
Bóg będzie czekał na wymyślne 
usprawiedliwienia, jak w dzienniczku 
ucznia, tłumaczące, dlaczego 
nie zrobiliśmy któregoś zadania 
życiowego? Raczej chodzi o konkrety, 
a człowieka można oceniać po 
efektach jego pracy. 

Skąd czerpać siłę do tego, by się 
nie poddawać? Skąd Ty czerpiesz 
taką siłę?
Najwięcej siły daje mi moja ukochana 
dziewczyna. Gdy ma się obok siebie 
czarodzieja, każda rzecz potrafi być 
magiczna. Poza tym, gdy widzę sens 
pracy, nie mogę się zatrzymywać. 
Czasem narzekam, zastanawiam się, 
ale gdy czuję się potrzebny, dostaję 
masę energii do działania. 

Jesteś założycielem fundacji 
„Poza horyzonty” – pewnie 
spotkałeś dzięki niej wiele innych 
niepełnosprawnych osób, które nie 
poddały się przeciwnościom losu. 
Może jakaś postać szczególnie 
zapadła Ci w pamięć?
Nie chcę wymieniać konkretnej postaci, 
bo byłoby ich zbyt wiele, więc opowiem 
o postawie. Zawsze fascynowało mnie to, 
dlaczego najwięcej siły mają nie ci, którzy 
omijają życiowe trudności i pozornie 

mogliby w tym czasie „hodować” 
swoją siłę, tylko ci, którzy co rusz 
napotykają życiowe przeszkody. Trudne 
doświadczenia faktycznie kształtują nasz 
charakter, więc od ludzi osłabionych 
można nauczyć się... wielkiej siły. 

Muszę jeszcze wrócić do Twojego 
wypadku – powiedz, jak to 
możliwe, żeby zachować wiarę, 
kiedy na człowieka spada tyle 
nieszczęść naraz? 
Ciężkie doświadczenia zmuszają do 
myślenia, a myślenie rozwija. Nie 
żebym miał się za kogoś niesłychanie 
rozwiniętego, ale z pewnością mój 
wypadek namnożył mi powodów do 
przemyśleń i walki o swoje życie. To 
tak naprawdę w trudnych momentach 

najbardziej czułem wsparcie rodziny, 
czułem, że ona jest potrzebna. Przeżyłem 
wypadek, mając 13 lat. Przed nim byłem 
niepokornym, obrażonym nastolatkiem. 
Leżąc w szpitalu, opowiadałem 
rodzicom, jak marzę, by być z nimi 
w domu. Później oczywiście znów 
byłem walczący, także z nimi, ale to 
doświadczenie uświadomiło mi, że 
rodzice zawsze są i będą gdzieś obok i 
że są dla mnie niezmiernie ważni. Tak 
naprawdę każdy z nas ma obok siebie 
kogoś bliskiego, choć często jesteśmy 
jakby ślepi i takiej osoby czy osób nie 
zauważamy. Gdy to zauważymy i 
docenimy, możemy się czuć na swoim 
miejscu, a nie ma chyba bardziej 
niezwykłego uczucia, niż uczucie bycia 
potrzebnym. 

Czy facetowi, który w wieku czternastu lat traci rękę i nogę, pozostaje tylko użalanie się nad sobą? – Użalanie się? To oczywiście 
głupota. Staram się uczyć ludzi odwagi do stawania twarzą w twarz z trudnościami – mówi w rozmowie z Martą Brzezińską 
Jasiek Mela, najmłodszy w historii zdobywca obu biegunów i zarazem jedyny niepełnosprawny, któremu udało się tego dokonać

Nie chodzi o to, 
by się nieustannie 
uśmiechać, robiąc 
dobrą minę do złej 
gry, ale by potrafić 
przeżywać smutek 
i trudności, a nie 
udawać, że ich 
nie ma. Dopiero 
akceptując swoje 
problemy i słabości, 
akceptujemy samych 
siebie w pełni.

Każdy z nas ma obok kogoś bliskiego, 
choć często takiej osoby czy osób nie 
zauważamy. Gdy to zauważymy i docenimy, 
możemy się czuć na swoim miejscu, a nie 
ma chyba bardziej niezwykłego uczucia, niż 
uczucie bycia potrzebnym.
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Więcej szczęścia 
jest w dawaniu

Stowarzyszenie „Wiosna”, którego 
ksiądz jest prezesem, podejmuje 
kolejne inicjatywy – Szlachetna 
Paczka, Akademia Przyszłości. 
Do tego kursy dla narzeczonych, 
rekolekcje i działalność 
duszpasterska. Jak ksiądz znajduje 
na to wszystko czas i siły? 
To proste. Jestem chodzącą zasadą 
Pareto. Ta zasada mówi, że w 80% czasu 
osiągamy tylko 20% wyników. A w 
20% czasu – 80% wyników. Zupełnie 
jak podczas przygotowywania się do 
egzaminu. Dużo czasu marnujemy, 
a na końcu szybko się uczymy. Więc 
ja regularnie skreślam zadania, które 
są mało efektywne, zostawiam tylko 
20%. To też powoduje, że nieustannie 
się rozwijam i zmieniam. A najbardziej 
efektywny jest czas poświęcony na 
duchowość i odkrywanie ideałów. Robię 
wiele rzeczy – łączy je jeden ideał. 

Szlachetna Paczka skupia 
wokół siebie ponad 10 tysięcy 
wolontariuszy. Co motywuje 
ludzi, by w świecie, w którym 
„czas to pieniądz”, ofiarować go 
komuś za darmo?
Dwie rzeczy. Z wszystkich 
motywatorów do pracy, to nie 
pieniądze, ale sensowność jest 
najważniejsza. Robimy więc 
wszystko, aby zaangażowanie naszych 
wolontariuszy było sensowne. Poza 
tym – szukamy Prawdy, mamy 
wspaniały ideał wzajemnej Miłości. 
Ideały rozpalają serca, a ja pracuję 
tylko z idealistami. 

Dlaczego warto pomagać innym?
Jezus powiedział: więcej szczęścia jest 

w dawaniu, aniżeli w braniu. Po prostu 
tak jest. To nie jest nakaz moralny, 
tylko stwierdzenie faktu. Mam też swój 
prywatny powód, egoistyczny. Jeśli 
skutecznie pomagam ludziom, oni stają 
się „fajniejsi”. A ja lubię spędzać czas z 
fajnymi ludźmi. Generalnie – im więcej 
pomagam, tym jest mi coraz lepiej!

W jednym ze swoich tekstów 
wspominał ksiądz, że kiedyś 
pomagał „głupio”. Jak w takim 
razie pomagać w mądry sposób? 
Gdzie jest granica? 
Głupia pomoc polega na tym, że tworzę 
„zawodowców”. Jeśli żebrak w ciągu 
dnia zarabia średnio 200 zł, to czy 
pójdzie do innej pracy? Większość 
pomocy w Polsce w rzeczywistości jest 
jedynie płaceniem profesjonalistom 
za to, że wyglądają na biednych. 
Kiedyś wyleczyłem się z głupoty, teraz 
pomagam w leczeniu się z niej innym. 
Oczywiście, każdy jest wolny i może 
pozostać głupcem nawet do końca 
życia. Tylko wtedy Bóg zapyta: jakie 

owoce przyniosła twoja działalność? 
Zdemoralizowałeś człowieka? Oj, 
niedobrze…

Czy długofalowa pomoc innym 
nie pociąga za sobą zbyt dużej 
odpowiedzialności za drugiego 
człowieka? Nie rozleniwia 
potrzebującego?
W „Wiośnie” wiemy już, że 
dawanie paczek cały rok z łatwością 
demoralizuje. Ale, dla odmiany, w 
Akademii Przyszłości całoroczna 
współpraca wolontariusza z dzieckiem, 
które ma problemy, okazuje się 
zbawienna. Dlatego wkurzam się na 
kolejną wciąż obecną w Polsce głupotę: 
formy pomocy dla dzieci z domu 
dziecka. One nie potrzebują rzeczy, ale 
miłości na dłużej. Każdy ma mamę i 
tatę, a one mają opiekunów na godziny. 
Chcesz pomóc dzieciom z domu 
dziecka – zaprzyjaźnij się z nimi na 10 
lat. I nie zarzucaj tych dzieci rzeczami. 
Kochają ludzie, a nie rzeczy.

Wiele osób jest przekonanych, 
że ideałem chrześcijanina jest 
człowiek „biedny jak mysz 
kościelna”, który jeszcze 
wszystko to, co ma, rozdaje 
innym. Tymczasem przy odbiorze 
Nagrody Polskiej Rady Biznesu 
powiedział ksiądz, że „kocha ludzi 
bogatych”. Za co?
Oczywiście, nie kocham bogatych za 
coś. Kocham ich, ponieważ prawie nikt 
ich nie kocha. Mają pieniądze i mogą 
wszystko kupić, nawet miłość. Jak 
wtedy odróżnić przyjaciela od lizusa? 
Mnie interesuje szczęście tych ludzi, 
czyli to, czego nie mogą kupić. Przecież 

więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli 
w braniu. Pomagam im pomagać i 
wskazuję, jak szukać duchowości.

Czy szlachetność w biznesie ma 
rację bytu?
Mogę zadać pytanie: czy niebycie 
szlachetnym opłaca się? Może 
na krótką metę. Jeśli ktoś kogoś 
skrzywdzi, i tak spotka go po raz drugi. 
Potem żyje więc, obawiając się takich 
spotkań. Znam wielu ludzi, którzy 
potrafili oszukać nawet najbliższych, 
włącznie z rodziną. Są bogatsi? Może. 

Ale jak oni mogą zasnąć w nocy…

Czy bogaci mogą się czegoś 
nauczyć od biednych?
Ewangelia nie rozróżnia bogatych i 
biednych. Jedynie ubogich w duchu 
i chorych na posiadanie. To jest duża 
różnica. Ani bogaci nie są lepsi, ani 
biedni. Każdy jest inny. Sam rozumiem 
to tak: do życia nie potrzeba mieć wiele. 
Prawdziwa bieda rzadko polega na tym, 
że ma się mało rzeczy. A bogactwo? Ile 
można zjeść hamburgerów? Po prostu 
nie o to w życiu chodzi.

Dlaczego warto pomagać innym? Jak robić to mądrze? Czy chrześcijanie 
powinni być „biedni jak myszy kościelne”? Z ks. Jackiem Stryczkiem 
rozmawia Monika Burczaniuk

Co czuje ktoś, kto jest u szczytu 
swojej kariery, w najlepszym 
momencie życia, i nagle spada  
z tego szczytu dość nisko? Jak to 
jest, kiedy z dnia na dzień wali się 
życie? 
Monika Kuszyńska: Szczerze mówiąc, 
to są już dla mnie bardzo odległe sprawy. 
Tak dalekie, że już nie potrafię o nich 
opowiadać. Jest tak, jak to Pani nazwała 
– spada się nisko i na pewno nie jest to 
łatwe przeżycie. To trudny czas, ale nie 
potrafię powiedzieć, jak się czuje taka 
osoba, bo najzwyczajniej w świecie już 
tego nie pamiętam. 

Miała Pani jakieś pretensje do 
Pana Boga za to, co się stało? 
Nie miałam pretensji. Raczej szukałam 
jakiejś odpowiedzi na pytanie o sens 
tego wydarzenia. Oczywiście na 
początku to były raczej desperackie 
poszukiwania. Już od początku miałam 
ogromną wolę powrotu do zdrowia, więc 
usilnie poszukiwałam też sposobu, jak 
to zrobić. Bardzo chciałam, żeby ten 
powrót nastąpił jak najszybciej.  
To było przedmiotem pewnej 
zaborczości z mojej strony. 

Jak po wypadku wyglądała Pani 
wiara? 
Kolejne trudne pytanie. Myślę, że od 
początku miałam w sobie bardzo dużo 
miłości. Oczywiście, był także ból i 
cierpienie, ale „coś” motywowało mnie, 
by szukać jakichś pozytywnych aspektów 
tego wydarzenia. Szukać sensu. 

Wiele osób mówi, że wiara 
pomogła im przetrwać w ciężkich 
chwilach, odbić się od dna. Czy 
w Pani przypadku też była takim 
impulsem do działania, punktem 
zaczepienia? 
Oczywiście. Myślę, że takie kryzysowe 
sytuacje, z których człowiek sam nie 
potrafi znaleźć wyjścia, a inni ludzie 
za bardzo nie potrafią mu pomóc, 
motywują do szukania czegoś więcej. Na 
pewno łatwiej jest, jeśli się wierzy, że tak 
miało być, że to był jakiś plan. Jeśli się w 
ogóle wierzy. Takie sytuacje zmuszają 
też do rozmyślania nad swoim życiem. 
Nie myśli się o tych doświadczeniach 
powierzchownie. Człowiek kieruje się w 
takich chwilach w stronę wiary, bo ona 
rzeczywiście podnosi. Daje nadzieję. 

Czy po tych wszystkich 
cierpieniach, przez które Pani 
przeszła, Pani wiara jest w jakimś 
sensie mocniejsza? 
Szczerze mówiąc, nie bardzo lubię mówić 
o mojej wierze. Uważam, że jest to bardzo 
intymna sprawa, coś, co jest głęboko 
we mnie. Ale nie mam wątpliwości, że 
ten trudny czas sprawił, że zaczęłam 
poszukiwać. Zaczęłam poddawać w 
wątpliwość to, co mi od dziecka wpajano. 
Zaczęłam pytać i szukać na te pytania 
odpowiedzi. Uważałam, że to ma 
jakąś wartość. Nie wolno przyjmować 
wszystkiego jako pewnik, ale pytać, 
poznawać. Wydaje mi się, że moja wiara 
i chęć szukania, chęć dojrzewania w tym 
temacie jest teraz bardziej świadoma. 
Wiele osób myli wiarę z tradycją. 
Ogranicza się do chodzenia do kościoła i 
odprawiania różnych obrzędów, świąt. Ja 
zaczęłam zgłębiać ten temat. Oczywiście, 
mam jeszcze wiele wątpliwości i pytań, 
ale przecież są sytuacje niemożliwe do 
poznania i zrozumienia do końca przez 
człowieka. Bardzo ważna jest sama chęć 
poszukiwania. 

Mówi Pani o zadawaniu pytań o sens 
cierpienia, sens takich trudnych 
doświadczeń. Czy zadawała Pani 
kiedyś pytanie, dlaczego spotkało 
to właśnie Panią? Przecież mogło 
trafić na zupełnie kogoś innego. 
Może postrzegała to Pani w 
kontekście kary za coś?
Nie, nie sądzę. Raczej myślałam, że jest to 
coś, co wyrwie mnie z impasu, co zmieni 
bieg mojego życia. I tak się rzeczywiście 
stało. Kiedy jeszcze szukałam sensu 
tego wypadku, myślałam, że może 
wydarzył się on dlatego, że szłam w złą 
stronę, a to wydarzenie za jakiś czas 
przyniesie pozytywne efekty. Wtedy 
też mocno rozmyślałam nad tym, 
dlaczego cierpienie w ogóle dotyka ludzi. 
Pamiętam, że także Pana Boga pytałam, 
dlaczego tak się dzieje, jaki jest sens 
cierpienia. Wtedy nie tylko ja cierpiałam. 
Weszłam w środowisko ludzi, którzy 
mnie totalnie zadziwili. Wcześniej nie 
miałam do czynienia z takim ogromem 
bólu, nie miałam świadomości tego, jak 
wiele osób cierpi. 

Zna już Pani odpowiedź na te 
pytania o sens? 
Do dziś nie potrafię odpowiedzieć sobie 

na te pytania. Ale jestem pewna, choć 
może zabrzmi to banalnie, że tak, jak 
szlachetne kamienie są obrabiane różnymi 
skomplikowanymi metodami, tak w bólu i 
cierpieniu może zrodzić się wiele dobra. 

Czasem zdarza się tak, że człowiek, 
po jakimś traumatycznym 
wydarzeniu, któremu podarowane 
zostało drugie życie, nagle 
całkowicie się odmienia – zaczyna 
nadrabiać to, co wcześniej mu 
umykało, nadrabiać stracony czas. 
Takie sytuacje graniczne bywają 
impulsem do działania, do zmian 
na lepsze, bo być może kolejnej 
szansy już nie będzie. W Pani 
przypadku też tak było? 
Na pewno tak. Chociaż wyjście z takich 
sytuacji może pójść w dwie różne strony. 
Bywa, że człowiek załamuje się i zupełnie 
porzuca chęć życia, ma pretensje za to, 
co się stało. Zazwyczaj tak to działa, 
chyba nie ma nic pośrodku. W takich 
chwilach pojawia się wiele refleksji. One 
kompletnie przewartościowują nasze 
życie. Człowiek nagle uświadamia sobie, 
że to życie jest bardzo kruche, a jego czas 
ograniczony.

W Pani przypadku było akurat tak, 
że wypadek stał się impulsem 
do zmian na lepsze. Skąd brać 
siły, żeby tak właśnie było, aby 
nie załamać się, nie popaść w 
depresję? Skąd Pani czerpała siły, 
żeby się podnieść? 
Powtarzałam sobie, że muszę szukać 
pozytywnych stron tego, co się stało, 
bo inaczej poddam się cierpieniu. Z 
pewnością wiele sił dawała mi wiara. 
Starałam się nie pielęgnować w sobie 
żalu i smutku, bo takie negatywne 
uczucia bardzo szybko rosną w siłę. W 
moim życiu pojawili się także ludzie, 
którzy zaczęli mnie wspierać. To przede 
wszystkim oni byli moją siłą. 

Pani życie po wypadku bardzo 
się zmieniło, ale wróciła Pani do 
śpiewania, znalazła swoją Miłość. 
Kiedy czyta się wywiady z Panią, 
te już po wypadku, można odnieść 
wrażenie, że jest Pani bardzo 
szczęśliwą kobietą. Tak jest w 
rzeczywistości? 
Tak. Jestem szczęśliwa. I tu już nic nie 
trzeba dodawać (śmiech). 

Czy szczęśliwa Monika Kuszyńska 
potrafiłaby podziękować za to, co 
się stało? Nasza rozmowa ukaże 
się w numerze poświęconym 
dziękczynieniu, dlatego muszę 
zapytać, czy umiałaby Pani 
podziękować za wypadek, do 
którego doszło kilka lat temu? 
Trudno mi powiedzieć, czy 
podziękowałabym za wypadek. Na 
pewno dziękuję za to wszystko, co 
mam dzisiaj. A te wydarzenia, które 
miały miejsce, niewątpliwie miały na 
to wpływ. Myślę, że tak po prostu miało 
być. Oczywiście, tak to rozumiem 
teraz, dziś, bo moje życie zmieniło się 
na lepsze. Każdego dnia dziękuję za to, 
co mam. 

Co powiedziałaby Pani osobom, 
które nie potrafią dziękować za 
trudne doświadczenia? Osobom, 
które bardzo długo użalają się nad 
sobą? Pani także użalała się nad 
swoim losem? 
Mam wrażenie, że nie użalałam się 
nad sobą. Oczywiście, miałam w 
sobie naturalny w takich chwilach żal 
i ból. To były dla mnie ekstremalnie 
trudne momenty. W tej chwili jestem 
już myślami zbyt daleko od tamtych 
przeżyć, by opowiadać o tym, jakie 
to było ciężkie. Ale tak było i żal jest 
zupełnie naturalną reakcją w takich 
momentach. Zastanawiające byłoby, 
gdyby człowiek tego żalu nie miał. Ale w 
pewnym momencie trzeba z tym żalem 
skończyć. Oczywiście, nie ma w takich 
przypadkach uniwersalnej recepty. 
Każdy musi znaleźć swoją własną. Ja nie 
chciałam tracić czasu na użalanie się nad 
sobą, smutek. Wiedziałam, że życie mi 
ucieka. Nigdy nie wiem, co wydarzy się 
następnego dnia. Dlatego trzeba cieszyć 
się i korzystać z tego, co się ma. Ja sama 
szukałam tego sposobu na pogodzenie 
się z tym, co się stało, i to samo radzę 
wszystkim cierpiącym. Szkoda życia.

Chciałam jeszcze zapytać, 
jak Pani postrzegała swoją 
kobiecość po wypadku. Przecież 
wcześniej w pięknych sukienkach 
i butach na wysokich obcasach 
królowała Pani na scenie, a 
potem to wszystko musiało się 
zmienić. Bardzo bolała zraniona 
kobiecość? 

Na to pytanie chyba każdy sam może 
sobie odpowiedzieć. Z pewnością 
było to dla mnie wielkie wyzwanie. 
Musiałam zmienić swoje myślenie w tej 
materii, ale dzięki temu zrozumiałam, 
że piękno polega na czymś innym. Moje 
przemyślenia na temat kobiecości, 
urody były przed wypadkiem dalekie od 
prawdy. Dzięki temu, co się wydarzyło, 
zrozumiałam, że piękno człowieka 
jest czymś zupełnie innym, niż uroda 
kobiety. Piękno jest w środku. Ono 
oczywiście przekłada się na naszą 
powierzchowność, fizyczność, ale 
jego źródło tkwi dużo głębiej. I takie 
rzeczy, jak poruszanie się na wózku 
inwalidzkim, nie są w stanie tego piękna 
zburzyć. Ale zanim to pojęłam, także 
upłynęło sporo czasu (śmiech). 

Tak, ale żyjemy w świecie, który 
czci ciało niemal jak bożka. 
Młode dziewczyny katują się 
drakońskimi dietami, usilnie 
próbują poprawiać wszystkie 
mankamenty natury, bo uważają, 
że ich piękno to wyłącznie to, co 
widać na zewnątrz. Co by im Pani 
powiedziała? 
Czasem mam wrażenie, że w pewnych 
momentach trzeba milczeć. Nie wiem, 
co bym powiedziała, ponieważ wolę 
uniknąć moralizatorstwa. Takie sprawy 
trzeba samemu przemyśleć i dojrzeć 
do tego, by nie myśleć o sobie samym 
tylko w kontekście ciała. Sama byłam 
nastolatką i podejrzewam, że tego 
typu pouczenia pewnie nie zrobią na 
młodych kobietach żadnego wrażenia. 
Taki jest ten świat i każdy z nas jest 
zobowiązany, by szukać swojej własnej 
drogi. Mogę tylko powiedzieć, że jest 
mi przykro z tego powodu i że żyje 
się dużo łatwiej, kiedy zrozumie się te 
rzeczy. Kiedy ma się większy dystans 
do samego siebie, nie patrzy się tylko 
na powierzchowność, aparycję, i kiedy 
umie się cieszyć życiem, pomijając 
rzeczy, które nie są warte uwagi. 

Z perspektywy czasu i wielu 
wydarzeń w Pani życiu, jak 
odpowiedziałaby Pani na pytanie, 
co jest w życiu najważniejsze? 
Najważniejsza w życiu jest Miłość. Ale 
w pojęciu dużo szerszym, niż my ją 
normalnie postrzegamy. Taka Miłość, 
która wpływa nie tylko na mnie, ale 
na stosunek do otaczającego mnie 
świata. Ja wiem, że to wszystko brzmi 
banalnie, ale trzeba to samemu poczuć, 
żeby zrozumieć, o czym mówię. Miłość 
to coś, co pozwala nam szanować i 
doceniać to wszystko, co jest dookoła 
nas. To sprawia, że świat staje przed 
nami otworem, zaczynamy dostrzegać 
piękno, które nas otacza. Piękno, które 
tkwi w prostych rzeczach. To wszystko 
powoduje, że umiemy cieszyć się tymi 
drobiazgami. Na pewno jeszcze drugi 
człowiek – to jest największe dobro, 
które nas spotyka. Niestety, często nie 
doceniamy obecności innych ludzi. 
Ludzi, którzy także naszemu życiu 
nadają smak i tempo. 

Wielu rzeczy, tak jak Pani 
powiedziała, nie doceniamy, a 
chyba za jeszcze więcej rzeczy 
nie dziękujemy. Za co powinniśmy 
dziękować? Za co dziękuje 
każdego dnia Monika Kuszyńska? 
Za wszystko. Za to, co nadaje sens 
każdemu dniu. Za pogodę, za to, że 
ktoś przy nas jest. Za to, że żyjemy, 
choć trzeba mieć świadomość, że to 
życie szybko się skończy. Powinniśmy 
dziękować za każdy dzień, za wszystko, 
co mamy, za to, że możemy cieszyć się 
życiem, za każdy drobiazg. 

Najważniejsza  
w życiu jest Miłość. 
Miłość to coś, 
co pozwala nam 
szanować i doceniać 
to wszystko, co jest 
dookoła nas. To 
sprawia, że świat 
staje przed nami 
otworem, zaczynamy 
dostrzegać piękno, 
które nas otacza. 
Piękno, które tkwi  
w prostych rzeczach. 

Wywiad
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Szkoda Życia
28 maja 2006 roku rozpędzony terenowy jeep grand 
cherokee wpada w poślizg i z impetem uderza w drzewo. 
Dwójka siedzących pasażerów w ciężkim stanie trafia do 
wrocławskiego szpitala. Jednym z nich jest Monika Kuszyńska, 
wokalistka Varius Manx. Wraz z pękniętym kręgosłupem 
erozji uległo jej dotychczasowe życie. Czy miała za to pretensje 
do Pana Boga, jaka jest jej wiara wystawiona na próbę 
wyrokiem, że być może już zawsze będzie poruszać się na 
wózku inwalidzkim? I czy da się dziękować za to, że wskutek 
feralnego wypadku zostało się kaleką - o tym wszystkim  
z utalentowaną piosenkarką rozmawia Marta Brzezińska

REKLAMA

agata KaDŁuBOWsKa

3 czerwca 2012 r. ulicami 41 miast Pol-
ski przejdą Marsze dla Życia i Rodziny. 
W Warszawie taki Marsz wyruszy już po 
raz siódmy. To okazja dla wszystkich, 
którzy chcieliby publicznie zaświadczyć 
o swoim przekonaniu, że każde życie 
jest cenne i wartościowe, a najlepiej 
rozwija się w dobrej rodzinie.

„Jest to radosna, pokojowa mani-
festacja o charakterze piknikowym” 
– mówi Jarosław Kniołek, organizator 
Marszu dla Życia i Rodziny. Rzeczy-
wiście, tak właśnie wyglądały Marsze 
w poprzednich latach. Zawsze przyby-
wały na nie całe rodziny oraz pojedyn-
cze osoby starsze i młode – wszyscy, 
którzy uznali życie ludzkie i rodzinę za 
wartości szczególnie ważne dla huma-
nitarnego rozwoju naszej cywilizacji.  
W poprzednim roku w Marszach  
w całej Polsce wzięło udział 70  000 
osób – radosnych, pozytywnie nasta-
wionych, lecz jednocześnie dostrze-
gających niebezpieczeństwo grożące 
życiu – zwłaszcza nienarodzonemu –  
i rodzinie – często uznawanej za przeżytek.

Tysiące dokonywanych każdego dnia 
aborcji i gigantyczne liczby niszczonych 
istot ludzkich, powstałych w wyniku 
zapłodnienia in vitro (zamrażanych „na 

wieki”, ginących przy procedurze trans-
feru, a w niektórych krajach także wyko-
rzystywanych przemysłowo), wywołują 
w wielu ludziach chęć opowiedzenia się 
za życiem i jego ochroną. Będą mogli to 
uczynić, biorąc udział w Marszu dla Życia 
i Rodziny. Będzie on również okazją do 
wyrażenia swojej dbałości o rodzinę 
– podstawową komórkę społeczną, w 
której człowiek powinien czuć się bez-
pieczny. Marsz może być postrzegany 
jako inicjatywa, która i tak niczego w tej 
sytuacji nie zmieni. Może jednak spowo-
dować rozbudzenie tęsknoty za szczę-
śliwą rodziną i dążenie do jej spełnienia.

Często wśród ludzi pojawia się zwąt-
pienie w istnienie normalnych rodzin, 
pełnych miłości. A jednak właśnie takie 
rodziny można spotkać na Marszu.  
Organizatorzy i uczestnicy są przeko-
nani, że nie ma lepszego środowiska do 
rozwoju człowieka niż dobra, kochająca 
się rodzina, w której mąż i żona chcą  
z radością przekazywać życie i nie trak-
tują dzieci jako przykrego obowiązku.  
„Od tego jest życie, żeby się nim 
dzielić (…) będę namawiał wszyst-
kich, żeby przyszli na marsz dla 
życia i dla rodziny” – mówi Tomasz 
Zubilewicz, znany prezenter pogo-

dy. A Przemysław Babiarz, także 
zapraszając na Marsz, dodaje: 
„Bez życia nie ma wzrostu, nie ma 
dynamiki, nie ma radości i nie ma 
miłości”.

Marsz nie ma charakteru ataku czy 
agresji; jego celem nie jest zwalczanie 
środowisk o przeciwnych poglądach, 
lecz zaświadczenie o własnych. „Za-
daniem Marszu jest przypomnienie 
tego, co najcenniejsze i zasługujące 
na troskę” – mówi rzeczniczka, Anna 
Borkowska-Kniołek. A co zasługuje na 
troskę? „Dobre imię rodziny” – twierdzi 
Jarosław Kniołek.

Z pewnością Marsz jest okazją do 
spotkania się z ludźmi wierzącymi  
w lepsze jutro – świadomymi proble-
mów, ale posiadającymi rozwiązanie. 
„Rodzina receptą na kryzys” – to hasło 
tegorocznych Marszów dla Życia i Ro-
dziny z całej Polski. „To odwołanie do 
konkretnej rzeczywistości, aktualnej 
kwestii, jaką jest kryzys ekonomiczny, 
oraz do analizy, z której wynika, że ro-
dzina jest odpowiedzią na ten stan rze-
czy, a jej model funkcjonowania może 
być  wzorem  dla właściwych relacji 
w przedsiębiorstwach, instytucjach fi-
nansowych czy państwowych. W tym 
kontekście wyraźnie widzimy potrzebę 
polityki prorodzinnej sprzyjającej roz-

wojowi rodziny” – wyjaśnia Jarosław 
Kniołek.

Marsze odbywać się będą w łączno-
ści z Ojcem Świętym Benedyktem XVI 
i uczestnikami Światowego Spotkania 
Rodzin w Mediolanie, w odpowiedzi 
na wezwanie Przewodniczącego Pa-
pieskiej Rady ds. Rodziny, kard. Ennio 
Antonellego, by mediolańskie spotkanie 
objęło również tych, którzy nie mogą 
przyjechać do stolicy Lombardii.

Do świętowania 3 czerwca 2012 r. 
zaproszony jest każdy, bez względu na 
wiek, wyznanie, sympatie polityczne 
czy status społeczny. Marsz dla Życia 
i Rodziny, choć oparty na poważnych 
wartościach, będzie przede wszystkim 
dobrą zabawą. Jak co roku będzie miał 
atmosferę festynu i odbędzie się w ryt-
mach dźwięków wygrywanych przez 
orkiestrę „Pipes and Drums”, grającą 
tradycyjną muzykę szkocką.

3 czerwca 2012 r., o godz. 10.00, 
spod pomnika Kopernika na Krakow-
skim Przedmieściu w Warszawie wy-
ruszą wszyscy, którzy chcą przekazać 
światu wiadomość, że każde życie jest 
piękne – to chciane i to niechciane, to 
mocne i to słabe, życie łatwe i trudne, 
życie młodzieńca i starca. Każde życie 
jest piękne, a najlepszym dla niego miej-
scem jest rodzina.

Rodzina receptą na kryzys – Marsz dla Życia i Rodziny
Marsze dla Życia 
i Rodziny to 
przede wszystkim 
radosne święto 
polskich rodzin.
3 czerwca – 
jak co roku 
– organizatorzy 
Marszu 
spodziewają 
się tysięcy 
uczestników



BaRBaRa gaŁąZKa

Klimat piłkarskich mistrzostw Europy 
na dobre zagościł już na naszych 
ulicach, billboardach, sklepo-
wych wystawach i półkach,  
w radiach i telewizorach. Starsi  
i młodsi, a nawet maluchy (w 
uroczych śpioszkach w barwach 
narodowych z grzechotkami z 
piłkarskim motywem) przygoto-
wują się, by kibicować ulubionym 
drużynom. W czasie mistrzostw 
wielu z nas poświęci swój czas  
i zaangażowanie, by śledzić 
zmagania zespołów od rozgry-
wek grupowych aż po finał.

Na pierwszy rzut oka bycie kibi-
cem to nic trudnego. Czy na pewno?

Prawdziwy kibic to człowiek z pasją, dla której 
jest w stanie zrobić, jeśli nie wszystko, to bardzo 
wiele. Odmawia sobie niejednej przyjemności, 
by zdobyć bilet na mecz. Planuje swój czas, by 
obejrzeć wybrane rozgrywki. Już od rana myśli o 
wieczornym meczu, a wtedy tylko trąba powietrz-
na może pokrzyżować mu plany – nie skusi go 
szef premią za nadgodziny, nie wciągną go żadne 
wiadomości na portalu internetowym ani nowinki 
u znajomych na Facebooku. Oglądając, z uwagą 
śledzi każdy ruch zawodników z ataku i obrony, a 
potem z kolegami wielokrotnie komentuje zagrania 
i decyzje sędziego. Tak, tak, kibic to nie byle kto… 
uwaga, siły, czas, pieniądze – wszystko to potrafi 
zaangażować, gdy ceni tych, którym kibicuje. 

Serce się wyrywa, by wezwać do takiej samej 
determinacji w dopingowaniu innych ważnych 
spraw. Niespożyte siły witalne drzemią w nas i 
czekają, aż zaangażujemy je w kibicowanie lu-
dziom i przedsięwzięciom, na których nam zale-
ży. Nie trzeba wcale mieć doświadczeń stadio-
nowych! Zatem razem z organizatorami nowej 
kampanii społecznej wołamy głośno:
Kibicuj rodzinie! – bo tu rozgrywka trwa każ-
dego dnia 

Kibicuj rodzinie! – bo w tej drużynie jesteś 
niezastąpiony

Kibicuj rodzinie! – bo to jedyne boisko, na 
które możesz wskoczyć, by zmienić bieg wy-
darzeń

Kibicuj rodzinie! – bo w tej grze nie jesteś ob-
serwatorem, ale grasz w ataku i w obronie 

Kibicuj rodzinie! – bo warta jest Twojego 
czasu, uwagi i sił

Kibicuj 
rodzinie! – 
bo jej zwycięstwo 
będzie Twoim prawdzi-
wym sukcesem

Od czego zacząć? Na początek nie trzeba 
wiele: ciekawość, odrobina zapału i odwagi, a 
tego nie zabraknie przecież żadnemu kibicowi. 
Wystarczy wejść na stronę www.kibicujrodzinie.pl 
i dać się poprowadzić przez kolejne niebanalne 
wydarzenia. Do stracenia jest tylko czas, a do 
wygrania bardzo wiele – bo czy jest coś cenniej-
szego niż szczęśliwa żona u boku mężczyzny 
sukcesu, dumnego ze swej rodziny…

Nie wypada zdradzać wszystkich planów orga-
nizatorów akcji, zapewniamy jednak, że żaden 
kibic, który odwiedzi stronę internetową, nie 
będzie zawiedziony. Zapowiadane są pro-
jekcje filmów, audycje radiowe, interne-
towe warsztaty interaktywne, a ze Strefy 
Kibica specjalna niespodzianka! Straci 
ten, kto nie wejdzie!

Do akcji włączyło się już wiele zna-
nych postaci. Kibicują rodzinie: kapitan 
reprezentacji Polski Jakub Błaszczy-
kowski, kierowca rajdowy Krzysztof 
Hołowczyc, dziennikarz Krzysztof Zie-
miec oraz aktorzy Radosław Pazura i 
Ireneusz Krosny. Klip reklamowy z ich 
udziałem można oglądać w mediach 
od 1 czerwca. 

Nie każ się dłużej zachęcać! Wejdź 
na stronę www.kibicujrodzinie.pl. Walcz 
o miłość, nie oddawaj rodziny walkowe-
rem!

sport
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Kibicuj rodzinie!
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Wola nieba

Od czego zaczęła się Pana kariera 
piłkarska? Kto Pana namówił na 
pierwszy trening? 
Można powiedzieć, że moja kariera 
zaczęła się od urodzenia. Od 
najmłodszych lat uganiałem się za 
piłką, żartowano, że się z nią urodziłem. 
Na pierwszy trening nie musiał mnie 
więc nikt namawiać. Grałem w piłkę 
codziennie, nie pamiętam dnia swojego 
dzieciństwa, w którym nie miałbym 
kontaktu z futbolówką. W wieku 9 lat 
poszliśmy z kolegą na pierwsze zajęcia 
do klubu, gdzie od razu zostaliśmy 
przyjęci do sekcji piłkarskiej. 

Kibice doskonale pamiętają 
Pańską bramkę strzeloną w 
meczu Ligi Mistrzów przeciwko 
Atletico Madryt w 1996 roku. A 
który moment kariery piłkarskiej 
najbardziej utkwił Panu w pamięci? 
Dla mnie był to moment awansu do Ligi 
Mistrzów. Pamiętam, że towarzyszyła 
temu ogromna euforia,  wchodziliśmy 
na poziom rozgrywek zarezerwowany 
dla najlepszych drużyn w Europie, 
można powiedzieć, że dostaliśmy się do 
piłkarskiego raju. 

Grał Pan także z orzełkiem na 
piersi. Czym dla zawodnika jest 
reprezentowanie kraju, jak Pan 
wspomina swoją grę w kadrze?
Pierwsze powołanie do reprezentacji 
otrzymałem w wieku 21 lat. Było to 
spełnienie marzeń młodego chłopaka. 
Grać mecze dla swojego kraju jest to 
najwyższy zaszczyt dla piłkarza.  

Bardzo otwarcie przyznaje się 
Pan do swojej wiary, odważnie 
stwierdzając: „Swoje życie 
postanowiłem poświęcić i oddać 
w ręce Pana Boga i kocham Go jak 
ojca, a Maryję jak swą matkę...”. 
Angażuje się Pan także w akcje 
społeczne, np. poparcie inicjatywy 
,,Nie wstydzę się Jezusa”. Czy 
od zawsze czuł Pan taką misję 
apostolską?
Od zawsze to może nie. Wprawdzie 
byłem wychowywany w tradycji 
katolickiej, jednak prawdziwą, głęboką 
przemianę przeszedłem w wieku 17-18 
lat. Uświadomiłem sobie wówczas, że 
znalazłem sposób na życie, na to, aby 
być szczęśliwym. Zdałem sobie sprawę, 
co jest dla mnie ważne, zacząłem żyć 

według Dekalogu oraz mówić o tym, 
jeżeli zachodziła taka potrzeba. Można 
powiedzieć, że świadomość oraz 
zrozumienie wiary dojrzewały we mnie 
z biegiem lat. 

Czy doświadczył Pan w którymś 
momencie swojego życia takiej 
namacalnej obecności Boga? 
Miałem wiele takich doświadczeń. Nie 
były one może spektakularne, ale bardzo 
często w takich zwyczajnych sytuacjach 
codziennego życia odczuwam, że 
ktoś nad tym czuwa, ktoś tym bardzo 
rozsądnie kieruje. 

Czy czuł Pan tę Bożą opiekę 
także podczas rozgrywania 
meczów? 
Każdy mecz oddawałem Panu Bogu. 
Kiedy wychodziłem na murawę, intencją 
mojej modlitwy było, abyśmy wszyscy 
wrócili z boiska zdrowi, zarówno 
piłkarze, jak i kibice. Generalnie do 
życia podchodzę podobnie jak Hiob, 
który, cokolwiek się działo, zawsze 
wychwalał Pana Boga.  Powtarzał, że 
wszystko jest wolą Nieba i zawsze trzeba 
się z nią zgadzać.  

Wobec tego, czy w świecie 
piłkarskim, o którym często słyszy 
się opinie, że jest przesiąknięty 
„układami” i wielkimi pieniędzmi, 
jest miejsce dla ludzi  
z wartościami?
Sprawa wygląda podobnie w różnych 
środowiskach, nie tylko piłkarskim. 
Wszędzie jest ciężko, jeżeli człowiek 
zachowuje się inaczej niż większość, ale 
na pewno trzeba próbować.

Czy zdarzyły się sytuacje,  
w których Pana wartości  
i przekonania zabroniły Panu 
pewnych, na pozór korzystnych, 
działań?
Często się to zdarza, nie tylko w piłce, 
ale i w życiu codziennym. Walka trwa 
cały czas, pokusy nigdy nie odpuszczą. 

Dlaczego tak mało polskich 
piłkarzy odnosi sukces za 
granicą? Kiedy będziemy w stanie 
konkurować z najlepszymi?
Obecnie coraz więcej polskich 
chłopaków odnosi sukces za granicą, 
chociażby nasi trzej piłkarze grający 
w Borussii Dortmund. W mojej opinii, 
w przeszłości problemem była bariera 
językowa. Brakowało nam pewności 
siebie, pojawiały się kompleksy i trudno 
było mówić o budowaniu swojej pozycji 
w klubach europejskich. 

Młode pokolenie piłkarzy jest 
dzisiaj o wiele lepiej przygotowane 
do wyjazdów zagranicznych. Piłkarze 
języka uczą się w szkołach. Ponadto 
coraz więcej uwagi przywiązuje się do 
przygotowania mentalnego. Problemy 
psychiczne każdy zawodnik rozwiązuje 
we własnym zakresie, wyciąga wnioski 
po porażkach, wierzy w siebie i nabiera 

pewności. Widać, że nasi piłkarze 
pracują nad tymi elementami. 

Jakie cechy piłkarzy decydują  
o sukcesie na takim turnieju,  
jak Euro 2012?
Euro 2012 jest najlepszą okazją do 
weryfikacji swoich umiejętności. Każdy 
zawodnik powinien przede wszystkim 
chcieć pokazać, że jest najlepszy w Europie. 
To wystarcza. Trzeba postawić sobie taki 
cel i mocno wierzyć w jego realizację.

Sam zawsze bardzo lubiłem mecze 
o najwyższą stawkę. Granie trudnych 
spotkań przy pełnych trybunach to jest 
kwintesencja tego sportu.

Jak w takim razie wyglądają nasze 
szanse na Euro 2012? 
Patrzę na nasze szanse bardzo 
optymistycznie. Wierzę, że wyjdziemy 
z grupy, a potem wszystko się może 
wydarzyć.

Ważne, że nie mamy tylko jednego 
piłkarza grającego na światowym 
poziomie. Dla wielu naszych 
zawodników granie meczów na wielkich 
stadionach pod ogromną presją to nie 
pierwszyzna. Nasza drużyna składa 
się z piłkarzy, którzy już posmakowali 
wielkiej piłki.

Nie możemy także, jako kibice, 
zapominać o dobrym dopingu, o 
budowaniu pozytywnej atmosfery 
wokół reprezentacji i trenera. Cieszmy 
się tym, co mamy, i z radością patrzmy 
w przyszłość. Amerykański optymizm 
jest kluczem do sukcesu podczas takich 
imprez.  Jeśli będziemy nieustannie 
szukali problemów, marudzili, to 
musimy mieć świadomość, że z 
pewnością nie pomagamy drużynie 
zwyciężać. 

O wspomnieniach z kariery piłkarskiej, wierze  
w Boga i szansach Polski na Euro 2012  
z Markiem Citko, byłym reprezentantem Polski, 
rozmawia Bartosz Radzikowski

Wielokrotnie w różnych sytuacjach 
wydawało się, że wydarzenia, które 
miały miejsce, były wspierane przez 
pozytywne działanie jakieś siły.  
W momencie najtrudniejszej sytuacji  
w finałowym meczu ligi Mistrzów z AC 
Milan obroniłem silny strzał z jednego 
niemalże metra i pomyślałem, że to 
musiała być pomocna dłoń naszego  
śp. Jana Pawła ii. 

W moim życiu zarówno prywatnym, jak 
i sportowym, wiara dodaje mi siły, odwagi 
i pomaga wzmacniać ducha, który musi 
być spokojny i pewny tego, że uda się to, 
co robi. tylko trzeba być wytrwałym  
i walczyć do końca o najlepszy wynik, bo 
jeden mały detal w życiu może zmienić 
naszą sytuację na korzystniejszą, a 
przecież już chcieliśmy się poddać, bo 
nie starczało nam sił. Robiąc coś z pasją, 

mamy szansę na to, że nasza wytrwałość 
będzie dużo większa.

Po ciężkim treningu czy meczu 
trzeba mieć gdzie wrócić i właśnie 
dom, rodzina, to doskonałe miejsce do 
odpoczynku, rozmowy czy po prostu 
bycia z osobami, z którymi dobrze się 
czujemy. Rodzina wie, czy i kiedy trzeba 
wesprzeć. Najtrudniejsze są rozłąki, 
ale one są częścią życia sportowca i 
trzeba nauczyć się z tym żyć. Czasami 
mówię, że u nas niedziela jest we 
wtorek lub w czwartek, bo wtedy trener 
może dać wolny dzień od treningu. 
Czasem jest i tak, że przez trzy tygodnie 
nie ma niedzieli, bo treningi i mecze 
zajmują wszystkie dni tygodnia. Nie 
jesteśmy maszynami, ale czasami 
tak funkcjonujemy, chociaż w środku 
zawsze bije serce.

jeRZY DuDeK 
Piłkarz (ur. 1973), wielokrotny reprezentant Polski, tryumfator ligi Mistrzów. 
grał m.in. w Feyenoordzie Rotterdam, FC liverpool i w Realu Madryt

Wyznaję zasadę: „Jeśli Bóg jest na 
pierwszym miejscu, to wszystko jest 
na właściwym miejscu”. Codziennie 
odczuwam obecność i pomoc Boga. 
to, że budzę się rano i mam siłę i 
zdrowie, aby robić to, co robię, oraz 
radość i przyjemność, jaką z tego 
czerpię, musi pochodzić od Pana. 
Bóg cały czas mi pomaga, stawia 
na mojej drodze życzliwych ludzi. 
dziękuję Panu Bogu za wszystkie 
ciężkie chwile, bo po nich staję się 
mocniejszy.

oczywiście nie zawsze mogę 
uczestniczyć w niedzielnej Mszy 
św., choć ma ona dla mnie jako 
chrześcijanina ogromną wagę. 
zawody jednak odbywają się w 
różnych częściach świata i o różnych 
porach dnia, dlatego fizycznie nie 

jestem w stanie pójść do kościoła  
w każdą niedzielę. zawsze natomiast 
staram się oddać cześć Panu Bogu 
poprzez ofiarowanie w jakiejś intencji 
całego wysiłku podejmowanego 
w danym dniu. kiedy mam wolną 
chwilę, to również staram się ją 
poświęć, aby pójść na Mszę św.  
w dzień powszedni.

uważam, że każdy sportowiec, który 
poważnie traktuje to, co robi, powinien 
wyznaczyć sobie jakiś cel, do którego 
chce dążyć. dobrze, kiedy taki cel 
jest właściwie przemyślany, nie za 
niski, ale też nie za wysoki. Następnie 
trzeba bardzo ciężko pracować i nie 
poddawać się. W trudnych chwilach 
w dążeniu do postawionego celu 
motywuje każde dobre słowo czy 
choćby najmniejszy sukces.  

W trakcie swojej przygody ze sportem 
nauczyłem się dostrzegać rzeczy, 
których wcześniej nie widziałem bądź 
nie chciałem widzieć. teraz potrafię 
cieszyć się każdą chwilą spędzoną 
na skoczni narciarskiej. uwielbiam 
moment, kiedy staję na najwyższym 
stopniu podium ze świadomością, że 
na to zapracowałem.

Motywuje mnie również uśmiech 
kibiców po moich skokach. 
Budujące jest dla mnie, kiedy mam 
świadomość, że tym, co robię, mogę 
dawać radość innym.

Jestem zdania, że jeśli człowiek 
ciężko pracuje, wierzy w to, co 
robi, jest pozytywnie nastawiony do 
świata i ufa Bogu, to nie ma rzeczy 
niemożliwych! „dopóki walczysz, 
jesteś zwycięzcą”. 

KaMil stOCH
skoczek narciarski (ur. 1987), dwukrotny olimpijczyk, pięć razy wygrywał  
zawody Pucharu Świata, wielokrotny medalista mistrzostw Polski

WYPOWIEDZI - Przy przygotowaniu 
materiału korzystaliśmy z książki  
„Ewangelia dla sportowca i kibica”  
wydanej przez Edycję Świętego Pawła 2012

BaRtOsZ RaDZiKOWsKi

Historyczny turniej Euro 2012 zbliża 
się wielkimi krokami. Piłkarze szlifują 
formę, miasta-gospodarze weryfikują 
stan swoich przygotowań, kibice, ma-
jący szczęście w losowaniu, odbierają 
bilety. Nastrój wielkiego wydarzenia 
ogarnia całą Polskę.

Kościół katolicki także aktywnie 
włącza się w ten czas świętowania. 

Miasta, w których rozgrywać się będą 
mistrzostwa, przygotowują wiele propo-
zycji duszpasterskich.  Na wszystkich 
kibiców, sportowców i sympatyków piłki 
nożnej czekają nie tylko Msze Święte 
czy nabożeństwa ekumeniczne, ale 
również specjalne strefy wyłącznej mo-
dlitwy, miasteczka ewangelizacyjne oraz 
inicjatywy wydawnicze. 

W Warszawie dla wszystkich uczest-
ników Euro 2012 zaplanowano m.in. 

Msze Święte w katedrze pw. św. Mi-
chała Archanioła i św. Floriana Mę-
czennika na Pradze (w języku polskim, 
angielskim, włoskim, hiszpańskim  
i francuskim) oraz w pallotyńskiej parafii 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Sa-
skiej Kępie (m.in. po niemiecku). 

Przed inauguracją Euro 2012,  
6 czerwca o godz. 16.00, w katedrze 
św. Floriana odprawione zostanie na-
bożeństwo ekumeniczne. Udział wezmą 

duchowni, przedstawiciele instytucji przy-
gotowujących Euro 2012 oraz kibice.

Wiele katechez dla młodzieży szkol-
nej przygotowało Krajowe Duszpaster-
stwo Sportowców. Mówią one o kibi-
cowaniu, radosnym przeżywaniu tego 
piłkarskiego święta oraz szacunku dla 
każdego, kto przyjdzie na stadion. 

Duszpasterze będą także dyżurować 
w strefach kibica. Wspólnie z wolontariu-
szami będą oni kolportować informacje 

na temat możliwości uczestniczenia w 
nabożeństwach związanych z Euro 2012.

Ks. Edward Pleń, Krajowy Duszpa-
sterz Sportowców, uważa, że w pew-
nym sensie Euro 2012 powinno odbyć 
się w niemal każdej miejscowości, każ-
dej parafii. – Zachęcamy, żeby organi-
zować Euro diecezjalnie, parafialnie, bo 
nie chodzi nam tylko o kopanie piłką, 
ale o to, byśmy potrafili otwierać się na 
drugiego człowieka – podsumowuje.

Duchowa oferta dla kibiców Euro 2012
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▌Pełna ciepła i szczególnego uro-
ku prowincjonalnego miasteczka 
powieść obyczajowa osadzona w 
mazurskich realiach. Książka, która 
wciąga od pierwszej strony.

▌Zabawna i wzruszająca po-
wieść o naturze szczęścia i roli 
przypadku, zaufaniu i lojalności. 
Nominowana do prestiżowej na-
grody literackiej Orange.

32,90 34,90

29,90
36,90

▌Piękna 
i wzruszająca 
historia 
o miłości 
z przełomu 
XIX i XX wieku.

▌Debiut 
literacki pol-
skiej autorki.  
Powieść po-
rusza problem 
dojrzewania, 
także ducho-
wego i go_ 
dzenia się 
z przeciwno-
ściami losu.

Najlepsza lektura na długie, ciepłe wieczory!

REKLAMA
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MOniKa BuRCZaniuK

Na dworze robi się coraz cieplej, zbli-
żają się wakacje i urlopy, zaczynamy 
myśleć o odpoczynku. Warto ten 
czas dobrze wykorzystać! Pragniemy 
zaprezentować dwie nowości książ-
kowe, które mogą stanowić ciekawą 
lekturę na lato.

Książki „Katolik frajerem?” i „Ewan-
gelia dla sportowca i kibica” łączy to, 
że zawierają świadectwa wielu osób 
znanych z pierwszych stron gazet. 
Dziś, w czasach, w których każda 
krytyka Kościoła rozdmuchiwana jest 

do niebotycznych rozmiarów, a osoby 
ją wygłaszające od razu lansowane są 
na autorytety – gdy czytamy, jak popu-
larni aktorzy, dziennikarze i sportow-
cy opowiadają o swojej wierze i Panu 
Bogu, może nam to pomóc przywrócić 
miarę rzeczy. 

Paradoksalnie obecność znanych 
osób nie stanowi jednak najważniej-
szego atutu obu pozycji, a jedynie 
wzmacnia ich przekaz. Za oboma 
kryje się bowiem niezwykle poru-
szająca treść. Zbigniew Kaliszuk w 
książce „Katolik frajerem?” w niesza-
blonowy sposób rozprawia się z wie-

loma stereotypami przypisywanymi 
chrześcijaństwu. Ta książka powinna 
pokrzepić i zainspirować wszystkich 
wierzących, a „poszukującym” dać 
do myślenia. Dzięki temu, że napisa-
na jest lekkim, nie-teologicznym języ-
kiem, czyta się ją bardzo szybko i jest 
przystępna dla każdego. „Ewangelia 
dla sportowca i kibica” zaś, wykorzy-
stując czas Euro i nasze wzmożone 
zainteresowanie sportem, zaprasza do 
refleksji nad najważniejszym tekstem 
w dziejach ludzkości – Ewangelią, 
oraz zachęca do bardziej świadomego 
wejścia w chrześcijaństwo. 

Lektury na lato

Katolik to nie frajer!

Ewangelia dla sportowca i kibica

PRZeMYsŁaW MaKsYM

Książka Zbigniewa Kaliszuka „Kato-
lik frajerem?” jest bardzo dobrą od-
powiedzią na zarzuty stawiane dziś 
wobec katolików, którym przypisuje 
się niekiedy najgorsze, najbardziej 
negatywne cechy. 

Przyznam, że do przeczytania 
książki najbardziej zmotywował 
mnie jej tytuł. Otwiera on pole do 
dyskusji na ważny dziś temat. 
Byłem bardzo ciekaw, w jakim 
kierunku pójdzie jego rozwinięcie. 
Interesująca wydała mi się też bio-
grafia samego autora. Zbigniew 
Kaliszuk to młody człowiek, ab-
solwent Zarządzania i Marketingu 
w Szkole Głównej Handlowej. Jak 
dowiedziałem się z okładki książki, 
„skupia się on na łamaniu stereoty-
pów w kwestiach wiary i wartości”. 
Nie wiem, czy samemu znalazłbym 
w sobie dość siły, by zmierzyć się z 
tak wieloma uprzedzeniami w sto-
sunku do katolików, jakie występują 
w przestrzeni publicznej. My bardzo 
często, choć mamy wiele argumen-
tów na obronę wyznawanej przez 

siebie wiary, zupełnie nie potrafimy 
ich wykorzystywać.

Książka „Katolik frajerem?” może 
wywrócić wielu osobom świat do 
góry nogami. Ci, którzy myśleli, że 
prawdziwy katolik musi być dewo-
tą, sztywniakiem, że nie może robić 
kariery, bo jego przeznaczeniem jest 
ciche stanie w kącie w ramach źle ro-
zumianej pokory, po przeczytaniu pu-
blikacji red. Kaliszuka powinni prze-
konać się, że są w błędzie. No, gdyby 
swoje tezy próbował udowodnić tylko 
sam autor, to pewnie wydawałoby się 
to nudne i mało przekonywające, ale 
jeśli w książce znajdziemy wyznanie 
Muńka Staszczyka, który tłumaczy, 
że Chrystus jest dla niego prawdziwą 
wolnością, to musi poruszyć. Za zna-
nym muzykiem idą inni – Przemysław 
Babiarz, popularny dziennikarz spor-
towy, przekonuje, że Kościół zachęca 
do odnoszenia sukcesów, prezenter 
pogody Tomasz Zubilewicz opowia-
da o tym, jak ważną rolę odgrywa 
dla niego Msza Święta, szczególnie, 
gdy jest na „pogodzie wyjazdowej”, a 
prezenter Wiadomości TVP Krzysztof 
Ziemiec mówi, że po ciężkim wypad-

ku, w wyniku którego doznał rozle-
głego poparzenia ciała, wcale nie 
pogniewał się na Boga, tylko wręcz 
przeciwnie – umocnił się w wierze 
i z zapałem zaangażował się w jej 
głoszenie. 

Zbigniew Kaliszuk próbuje prze-
konać czytelników, że katolicyzm nie 
jest religią dla mięczaków, frajerów i 
dewotów. Autor dokonuje przewrotu 
w dotychczasowym myśleniu wielu 
ludzi i zmusza każdego, kto sięgnie 
po książkę, do refleksji. Sam po 
przeczytaniu tej książki poczułem 
prawdziwą dumę (jak nigdy!), że je-
stem katolikiem, oraz uświadomiłem 
sobie, że Bóg powołał mnie i innych 
ludzi do prawdziwej wielkości!

MaRCin FijOŁeK

Jedni istnieją dla drugich. Ci pierw-
si poświęcają swoje gardła i wolny 
czas, przemierzając tysiące kilome-
trów, by wesprzeć swoich ulubień-
ców i wykrzyczeć „gramy u siebie”. 
Ci drudzy wylewają na treningach 
hektolitry potu, mozolnie pracując 
nad swoją formą, by w decydują-
cym momencie być lepszym o jedną 
bramkę, metr, sekundę. Kibice i za-
wodnicy. To dla nich przeznaczona 
jest najnowsza książka Edycji św. 
Pawła pt. „Ewangelia dla sportowca 
i kibica”, składająca się z trzech czę-
ści: świadectw znanych sportowców, 
Ewangelii okraszonej komentarzami  
i modlitewnika sportowca.

Choć wydać by się mogło, że 
stadion to jedno z ostatnich miejsc, 
gdzie myśli się o Bogu, to bohatero-
wie książki przekonują, że może być 
zupełnie inaczej. Jak? Choćby w ten 
sposób, o którym pisze w przedmo-
wie biskup Marian Florczyk: „To w 
Chrystusie konkurent z boiska i z 
bieżni nie jest widziany jako wróg, ale 
jako bliźni, który staje do szlachetne-
go współzawodnictwa”. O tym, w jaki 
sposób uczyć się takiego podejścia 

do rywalizacji, mówią m.in. Marcin 
Gortat, Kamil Stoch oraz Anita Wło-
darczyk. 

Zawodnicy żywo i z przejęciem 
opowiadają o najważniejszych mo-
mentach swoich karier, o tym, kim 
w ich życiu jest Bóg i jak istotna jest 
dla nich rodzina. Z opowieści Jerze-
go Dudka można dowiedzieć się, w 
którym momencie pamiętnego finału 
Ligi Mistrzów poczuł obecność Jana 
Pawła II. Z kolei Patryk Czarnowski, 
reprezentant Polski w siatkówce, 
opowiada ciekawą anegdotę, jak to 
Msza Święta uniemożliwiła jego ze-
społowi pełne przygotowanie się do 
finałowego meczu Pucharu Polski i 
co z tego wynikło… Takich historii i 
opowiadań jest więcej. Sportowcy 
okazują się ludźmi z krwi i kości, 
którzy potrzebują wsparcia, tego z 
trybun, ale może przede wszystkim 
tego większego, Bożego wsparcia, 
którego nie zapewni im najgłośniej-
szy kibic.

A co z nimi? Z tymi, których pa-
znokcie nierzadko są obgryzione 
do krwi? Niejednokrotnie, jeżdżąc 
po Polsce za moją ukochaną Legią, 
widziałem łzy na twarzach kibi-
ców po porażkach ich drużyn. Być 

może dzięki tej książce łatwiej im 
będzie przełknąć gorzką pigułkę,  
a za zwycięstwo i radość, tak po 
prostu, podziękować Bogu? Przy-
czynić się do tego może dołączo-
ny do lektury modlitewnik, który 
pomoże kibicom zebrać myśli, 
rozbiegane z powodu emocji,  
i skierować je ku Najwyższemu. 

Nasza piłkarska kadra jest najni-
żej sklasyfikowaną w rankingu FIFA 
drużyną spośród wszystkich zespo-
łów grających na Euro 2012. Stąd 
mała sugestia do trenera Smudy 
– może oprócz ciężkich treningów, 
warto podrzucić naszym kadrowi-
czom właśnie tę książkę? Kto wie, 
może dzięki niej niemożliwe stanie 
się możliwe, a Dawid pokona Go-
liata?

Katolik frajerem?, 
Zbigniew Kaliszuk, 
Wydawnictwo 
Fronda, Warszawa 
2012

ewangelia dla 
sportowca i kibica, 
Wydawnictwo 
edycja Świętego 
Pawła,  
Częstochowa 2012


