




Apostazja jest jawnym i formalnym odrzuceniem 
wiary chrześcijańskiej, skutkującym odłączeniem 
się od wspólnoty Kościoła. Przede wszystkim 
jednak to akt symboliczny, podkreślający, że dla 
Kościoła ka1tolickiego przestaje się istnieć. Aposta
tów, wedle szacunków samych zainteresowanych, 
jest w Polsce już pół miliona. 

Projekt Piotra Ratajczaka to rodzaj zbiorowej 
wypowiedzi artystycznej aktorów, odtwarzających 
prawdziwe świadectwa apostazji, oparte na oso
bistych relacjach i materiałach reportażowych. 
Widz śledzi rekonstrukcję drogi duchowej bohate
rów spektaklu, zdarzeń i reAeksji, które doprowa
dziły ich do decyzji o odejściu z Kościoła. 

Dlaczego ludzie wychowani i żyjący we wspól
nocie wierzących nie chcą dłużej określać swojej 
tożsamości przez pryzmat wyznania? Jakie osobi
ste dramaty kryją się za jednostkowym aktem apo
stazji? 

Spektakl został wyprodukowany w ramach 
5. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego 

Boska Komedia w koprodukcji z Teatrem 
Łaźnia Nowa. 
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APOSTAZJA, 
SZANSA 

POLSKIEGO 
KATOLI
CYZMU 

Ze Stanisławem Obirkiem 
rozmawiają Michał Lerek 

i Morek Wasilewski 

Zna Pan jakichś apostatów? 
Znam. 

Jacy to są ludzie? 
Tacy sami jak inni. Tyle że mają za sobą 
ważną decyzję życiową, która wiąże się 
z silnymi emocjami. Są mocno przeko
nani o słuszności własnej decyzji. Moje 
spotkanie z nimi było bardzo konkretne. 
Polscy Racjonaliści zaprosili mnie na 
spotkanie db Redzikowa. Miałem coś 
powiedzieć o wierze i niewierze. Było to 
ciekawe doświadczenie. Musiałem być 
precyzyjny, odpowiadając na pytanie 
dotyczące mojej wiary. Oni są przecież 
przekonani, że wiara jest czymś oszu
kańczym, bezsensownym. Według nich 
przynależność do jakiejkolwiek struk.tu
ry religijnej jest rezygnacją z własnej 
autonomii. Io bardzo ciekawa grupa 
ludzi. Rosnąca. Zdaje się, że w Polsce 
jest teraz pół miliona apostatów. 

Mówi Pan: decyzja. Zatem gest apo
stazji jest efektem namysłu . To każe 
zapytać mnie o racje apostatów. 
Przede wszystkim negatywne doświad
czenia z instytucją. Siłą rzeczy muszę 
się odwołać do Tomasza Poloka (daw
niej Węcławskiego), który powiedział, 
że akt apostazji rozpoczyna jego nowe 
życie. Być może przyjęcie nowego życia 
jest symbolicznym odcięciem się od 
tamtej przynależności instytucjonalnej. 
W jego przypadku sens apostazji jest 
szczególnie wyrazisty. W innych przy
padkach ten proces jest pewnie mniej 

wyrazisty, ole równie dramatyczny. Ale 
tak naprawdę chodzi o to, że nie chcę 
już przynależeć do instytucji, która mnie 
zmęczyła, która skompromitowało war
tości przez siebie głoszone. 

Czy to jest decyzja głównie instytucjo
nalno? Czy ma też ono związek z samą 
wiarą~ 

W moim przekonaniu jest to decyzja 
przede wszystkim instytucjonalna - apo
stata nie chce być członkiem Kościoła 
i Formalnie to zgłasza właśnie instytucji, 
a konkretnie proboszczowi parafii, 
w której przed laty został ochrzczony, 
a więc włączony do wspólnoty kościel
nej. W praktyce oznacza to również 
odejście od wiary; w terminologii 
kościelnej zwykło się mówić: apostata 
wypiera się wiary. Trafniej należałoby 
chyba mówić o utracie wiary w Kościół 
i o potrzebie powiedzenia tego gło
śno, również wobec własnej rodziny, 
przyjaciół, najbliższych. A w stosunku 
do instytucji jest to powiedzenie: dzię
kuję, nie skorzystam z twoich usług. A 
nawet więcej, dalszą przynależność do 
instytucji uważam za sprzeczną z moimi 
obecnymi przekonaniami. 

I l 

Żartowaliśmy z Michałem, że słowa. 
apostazja czy ekskomunika są tak nace
chowane, iż brzmią jak tytuły horrorów. 
Nie tylko dla panów, myślę, że jest to 
odczucie dość powszechne. Dlatego 
ludzie, którzy może i chcieliby dokonać 
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apostazji, boją się reakcji najbliższych . 
Nie chcą sprawiać bólu rodzicom, zna
jomym. Albo po prostu boją się stygma
tyzacji społecznej . Tok więc to skojarze
nie ma pokrycie w rzeczywistości. Jo 
w pewnych kręgach też jestem objęty 
tym stygmatem. Moja motka, mimo że 
powtarza, że jej stosunek do mnie się 
nie zmienił, nie jest w stanie zaakcepto
wać mojej żony. Pewnie bardziej boi się 
reakcji małomiasteczkowego środowisko 
niż swojej synowej, której z własnej woli 
nie zna. Ale już dla mego rodzeństwa to 
nie jest probl'em. Mój najmłodszy brat, 
który mieszka w Irlandii i ożenił się z Ir
landką, z pewnych względów jest nawet 
zadowolony, że nie ma brata księdza . 
Poza tym w pewnym sensie stałem się 
publicznym eksem i być może dlatego 
niektórzy byli księża się ze mną kontak
tują. Próbowałem poru osobom pomóc. 
I jest to beznadziejne. Jeś'li ktoś nie ma 
jakiejś świeckiej specjalizacji, jest w po
ważnych tarapatach . Nie może liczyć 
no zatrudnienie nie tylko w instytucjach 
kościelnych, ole i w szkołach, które są 
ostrożne i zważają na opinię probosz
cza. 

Uzasadnione jest więc chyba podej
rzenie , że w Koście l e można odnaleźć 
wielu potencjalnych eksów, którzy 
z obawy przed tego rodza ju cywilnymi 
konsekwencjami nie decydują się na 
odejście . 
Wie pan, czasem mam wrażenie, że 

dzisiejsze czasy są swoistym czekaniem 
na nowego Marcina Lutra. W jego 
czasach również wśród kleru było duże 
niezadowolenie z panujących stosunków 
w Kościele. Biskupi i papieże byli kryty
kowani, ale nikt nie miał odwagi tego 
publicznie powiedzieć. Dopiero gdy się 
znalazł jeden z mnichów augustiańskich 
i powiedział, że tak dłużej nie można, 
że on to wszystko rzuca i zaczyna nowe 
życie - to się zaczęła rewolucja . Klasz
tory opustoszały i ludzie zaczęli 
o teologii dyskutować na jarmarkach, 
a nie w zaciszu klasztornym. Inne to 
były czasy, więc i dzisiaj rewolucja 
przybiera inne formy. Mniej spektaku
larne, ale dla instytucji kościelnej może 
nawet groźniejsze. Ludzie coraz mniej 
się Kościołem interesują, zaczyna ich ta 
wewnątrzkościelna dyskusja po prostu 
męczyć i zaczynają szukać odpowiedzi 
poza Kościołem . 

1 .. . ) 

Czy w postępującym z jawisku apostazji 
można upatrywać szansy dla polskiego 
katolicyzmu, czy jednak zagrożenia? 
To chyba oczywiste, że postrzegam to 
jako szansę. Jo osobiście nie odczuwam 
potrzeby dokonania tego aktu . Może 
dlatego, że nigdy nie byłem gorli-
wym obrońcą instytucji. Nowel będąc 
wewnątrz tej instytucji, byłem wobec 
niej zdystansowany. Rozumiem jednak 
bardzo dobrze tych, którzy to robią. 
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Związek Radziecki rozpadł się, bo wła
dający nim ludzie zwątpili w sens tego, 
co robili. Podobnie może być z Kościo
łem katolickim. On się rozpadnie, jeśli 
coraz więcej ludzi będzie wyrażało 
wątpliwości co do sensu jego istnienia w 
takiej formie. ( ... ) Gdyby debata odbywa
ła się na zasadach partnerskich, to nie 
byłoby potrzeby ostrego dystansowania 
się od Kościoła. Ale w Polsce widocznie 
inaczej nie można . Chyba tylko podczas 
rebelii czy powstania można zamanife
stować własne zdanie. Dlatego widzę 
wręcz konieczność apostazji. Apostazja 
oczyści Kościół z naleciałości ideologicz
nych. I z pieniędzy, co nie jest obojętne . 
Zresztą perspektywa radykalnej zmiany 
Kościoła i typu obecności w przestrzeni 
publicznej jest obecna w świadomości 
jego przywódców. Myślę, że Benedykt 
XVI jest pierwszym, który ma duże wąt
pliwości co do tej obecności socjologicz
nie uchwytnej. ( ... )Apostazja jest szansą 
powrotu do pierwotnej czystości, że tak 
górnolotnie powiem. 

Czyli jest Pan optymistą w tej kwestii? 
Jestem pełen nadziei, że Kościół na
wiąże do najlepszych wzorców spraw
dzonych historycznie, na przykład do 
Kościoła koptyjskiego. Mało wiemy 
o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie, 
a oni mają dłuższą tradycję niż Rzym . 
To jest bezpośrednia sukcesja czasów 
apostolskich . Oni nigdy nie byli domi-

nującą obecnością, nigdy o żadnym 
celibacie nie słyszeli. Philip Jenkins, 
amerykański historyk, protestant, pisze, 
że chrześcijaństwo wymiera . Ale wymie
ra jego postać triumfalistyczna, którą tak 
bardzo chciał utwierdzić Jon Paweł li. 
Katolicy w Polsce z nostalgią myślą 
o kontroli dusz i ciał. lt's over. To już: 
przeszło. Ale póki co świadomość pol
skiego episkopatu jest taka sama jak za 
Piusa IX: bronić się, wyklinać, stygmaty
zować . 

( .. ) 

To dlaczego Pan nie dokonał aktu apo
stazji? 
Dla mnie ten Kościół przestał być istotny. 
Wypisując się z niego, przydawałbym 
mu znaczenie, którego dla mnie nie ma. 
Przez kilka lat uprawiałem wschodnie 
sztuki walki, których sens polega na 
unikaniu ciosów. Wykorzystuje się tam 
siłę przeciwnika, by go pokonać. Jo 
wygaszam agresję Kościoła, mówiąc, 
że mnie to nie interesuje. Choć przecież 
nie jestem bierny. Wolę uzmysławiać 
ludziom, że cały ten aparat dyscyplinu
jący jest tylko kulturowo wytłumaczalny. 
Więc zmiana kultury sprawia, że będzie 
on zawieszony w próżni. 

Czas Kultury nr 2/2010 s. 30-37 

STANISŁAW OBIREK - polski teolog, historyk, 
pedagog i dziennikarz, były jezuito 
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Czy apostazjo to stosunkowo nowe 
zjawisko, no taką jak obecna skalę 
społeczną, czy leż zawsze tak było, 
tyle że media nie interesowały się 
tym tematem? 
Przede wszystkim dzisiaj można jej 
dokonać bezkarnie. Dawniej wiązało się 
to z całkowitym wykluczeniem społecz
nym, a nawet z j,eszcze poważniejszymi 
konsekwencjami. Skoro można to dzisiaj 
zrobić łatwej, to niektórzy decydują 
si~ na taki akt. A decydują się ci, dla 
ktorych pozostawanie w Kościele jest 
!akim~ ci~rpieniem. Jeżeli ktoś po prostu 
1est niewierzący, jest ateistą i nie obcho
dzi go Kościół ani wiara, to mu też nie 
przeszkadza, że formalnie do Kościoła 
należy. Dlatego ogromna większość 
niewierzących należy formalnie do 
Kościoła katolickiego, a w innych 
krajach do jakichś innych wspólnot 
wyznaniowych i ani myśli się z nich 
wypisywać. Nie należy łączyć sprawy 
a~os~azji tylko z kategoriami wierzący
:niew1erzący, ateista-wierzący, ponieważ 

1est to również sprawa oceny działalno
ści Kościoła. Niektórzy chcą się z Koś
ci?ła wypisać, ~o .PO prostu nie akcep
tu1ą tego, co mow1 kler, tego, co robi 
kler i tego, czego nie robi. Wśród tych 
l~dzi. mogą być zarówno wierzący, jak 
niewierzący. 

Kim jest przeciętny apostata? I czy 
w ogóle można pokusić się o taką 
charakterystykę? 

lia grupa jest niejednolita. Niektórzy 
chcą zalegalizować swoje odejście 
z Kościoła, bo chcą być w zgodzie 
z. so~ą, inni uważają, że jeżeli są 
niewierzący i są ateistami, to formalna 
przynależność do Kościoła jest nie fair 
w stosunku do samego Kościoła, są 
wreszcie i tacy, którzy są wierzący, ale 
po prostu nie chcą należeć to takiego 
Kościoła, jakim on jest. Motywacje są 
różne, natomiast trzeba pamiętać, że 
ostatecznie apostazji prawnie dokonuje 
tyl~o bardzo mały ułamek ludzi, którzy 
ma1ą podobne myśli. Wiele osób ma 
c.hęć odejścia z Kościoła, ale nie na tyle 
silną, żeby podejmować tego rodzaju 
starania. Nie jest tak, że po ilości doko
nywanych apostazji można szacować 
liczbę osób, które odrzucają moralnie 
Kościół katolicki i jego działalność, bądź 
pragną zamanifestować lub zalegalizo
wać swój ateizm. 

Czy można mówić o modzie no 
apostazję? 

A~o~tazja jest pewną modą, która oczy
".'1sc1e pozosto1e w związku z budową 
liberalnego, świeckiego społeczeństwa, 
protestem społecznym przeciwko postę
powaniu kleru katolickiego, ale to nie 
jest prosta korelacja. Jest to pewien pro
jekt, który się upowszechnia w przestrze
ni publicznej, głównie przez Internet czy 
media społecznościowe. Niektórzy się 
do tego projektu przyłączają. Z czasem 
ta akcja osłabnie, ale to też nie będzie 
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niczego oznaczało. Nie traktujmy liczby 
dokonywanych apostazji czy składanych 
wniosków w tej sprawie jako wiele mó
wiącego wskaźnika socjologicznego. 

A czy ten trend może minąć? 
Dzieje się wiele procesów, które wska
zują na to, że społeczeństwo staje się 
bardziej autonomiczne, niezależne 
od kierownictwa religijnego. Narasta 
poczucie, iż sfera publiczna, zwłaszcza 
ta państwowa, powinna być świecka 
i ani rząd, ani żadne instytucje nie 
powinny się wtrącać do prywatnych 
spraw i sumień ludzi. I to już jest proces 
nieodwracalny. Nie ma możliwości, 
żeby w przyszłości większość społeczeń
stwa zaczęła żyć tak, jak nakazują im 
autorytety religijne, albo godziła się na 
to, żeby państwo i kapłani za pomocą 
przymusu prawnego przymuszali ludzi 
do takich form życia, jakie uważają za 
godziwe i dobre. Społeczeństwo, które 
się wyemancypowało, osiągnęło poziom 
etyczny, na którym ludzie biorą odpo
wiedzialność za swoje życie i stanowczo 
odrzucają próby ingerowania w ich pry
watność i narzucanie im .jakichkolwiek 
form zachowań, które są przedmiotem 
ich wyborów i autonomii. Jeśli raz się już 
takiej wolności zakosztowało i wyszło 
na wyższy etyczny poziom samoodpo
wiedzialności, to już nigdy się z niego 
nie zstąpi. 

Ale mówi Pan, że to jest pewna modo, 
o moda zawsze osiąga jakieś apogeum, 

a potem się wycisza . Na którym jeste
śmy etapie? 
To jest zgadywanka. Wydaje mi się, że 
Kościół będzie na tyle utrudniał apo
stazję i będzie ona na tyle męcząca, 
że bardzo wielu ludzi nie będzie się na 
to zdobywać. Przypuszczam, że to się 
zakończy na kilkudziesięciu tysiącach 
aktów apostazji. Natomiast przewiduję 
inny trend - że młodzież najzwyczajniej 
nie będzie chodzić na msze, że 
z biegiem lat coraz mniej dzieci będzie 
uczęszczać na lekcje religii, które 
z niewielkimi wyjątkami są bardzo złe 
i nic dobrego im nie dają, a społeczeń
stwo w coraz mniejszym stopniu będzie 
zależne od dyskursu kościelnego 
i będzie się w naturalny sposób sekula
ryzować, tak jak społeczeństwa zachod
nie. Przy czym chcę mocno podkreślić, 
że wcale nie uważam, że to jest dobrze. 
Moim zdaniem społeczeństwo powinno 
być religijne, a normalny człowiek powi
nien wierzyć w Boga, bo to jest rzeczą 
psychologicznie naturalną. Jestem nie
wierzący, ale z tego nie wynika, 
że chciałbym, żeby wszyscy byli tacy 
jak ja. Wydaje mi się, że głęboka 
sekularyzacja nie publicznej, ale 
prywatnej strony życia jest wyjaławia
jąca i szkodliwa. Wykształceni ludzie 
zamiast religii mają coś - to swoje kry
tyczne rozumienie i szerokie horyzonty. 
Natomiast człowiek prosty nie dostaje 
nic w zamian za Boga. Religia1 jest sferą 
twórczości kulturowej, symboliki1, fanta
zji, w której może się odnaleźć prosty 
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człowiek. łNie mogę sobie wyobrazić 
świata bez religii, tak jak nie mogę go 
sobie wyobrazić bez sztuki. I choć 
prawdą jest, że awans kulturalny i inte
lektualny siłą rzeczy oddala człowieka 
od religii, tak jak dorastanie oddala od 
zabawy, to zarówno świat bez religii, 
jak i świat bez zabawy jest trudny do 
wyobrażenia. Ja nie muszę się bawić 
zabawkami, żeby uważać zabawki za 
ważną rzecz, tak jak nie muszę być 
wierzący, żeby uważać wiarę za coś 
istotnego. 

Wspomniał Pan o procesach sekulary
zacji, tylko czy polsko apostazjo jest 
Faktycznie krokiem w stronę sekularyza
cji, jak miało to miejsce w innych krajach 
UE, jak Francja, Hiszpania, czy Czechy, 
czy też może ma ona trochę inne podło
że? Bo skoro Polska jest krajem wyzna
niowym, co udowadnia Pan w wielu 
swoich wypowiedziach, to czy oby 
apostazjo nie jest tu aktem sprzeciwu 
wobec całej państwowości? Może polski 
apostato zrywa z czymś innym niż ten 
zachodni, sprzeciwia się trochę innemu 
Kościołowi? 
Oczywiście, tak jak powiedziałem, dla 
niektórych jest to pewien akt protestu 
przeciwko zarówno zachowaniu hierar
chów i temu, co mówi Kościół, jak 
i w ogóle przeciwko klerykalizacji sto
sunków w Polsce. To jest jedna z przy
czyn i tak jak apostazja jest jednym 
z wielu przejawów protestu przeciw 
klerykalizacji życia w Polsce, tak jej 
dokonywanie ma wiele motywów, wśród 

których jednym jest włośnie to. Aposta
zjo nie jest żadnym ważnym, samodziel
nym wskaźnikiem procesu sekularyzacji. 
Tak samo nie jest tak, że gdy ustanie 
ruch apostazji1, to oznaczać to będzie, 
że proces sekularyzacji się zatrzymał. 
O wiele ważniejsze wskaźniki to uczest
nictwo w nabożeństwach, gotowość do 
płacenia za Kościół czy liczba dzieci, 
które nie chodzą na lekcje religii - ich 
potencjał poznawczy i socjologiczny 
jest nieporównanie większy, niż liczba 
dokonywanych apostazji. 

Upierałabym się jednak, że polsko apo
stazja ma wiele wspólnego z polityką, 
że okt apostazji w Polsce obecnie ma 
inne znaczenie, niż np. 30 lat temu . 
Nie wiem, jak często zdarzały się 
apostazje za PRL-u, wydaje mi się, że 
bardzo rzadko i że zwykle wiązały się 
ze zmianą wyznania, bo generalnie 
w tamtych czasach sprawy stosunku 
państwo-Kościół nie interesowały ludzi. 
Politycznie motywowana apostazja jest 
charakterystyczna dla społeczeństwa 
obywatelskiego. Ale w zdecydowanej 
większości ludzie odchodzący z Kościo
ła, odchodzą wzruszając ramionami -
po prostu i najzwyczajniej przestają tam 
chodzić, przestają słuchać, przestają 
płacić, mimo, że pozostają wierzącymi. 
Bo prawie wszyscy - i są to liczby rzędu 
80-90%, jak wskazują badania - wie
rzą, że istnieje jeden potężny umysł, 
który wszystkim kieruje i który jest stwór
cą świata. Wiara w Boga rozumianego 
jako umysł stwórczy i kierujący świa-
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tern, jako taki szef świata, jest bardzo 
powszechna. Przygniatająca większość 
ludzi w coś takiego wierzy i ma potrze
bę skwitowania tego przekonania po
przez uczestnictwo w jakichś obrzędach 
religijnych . 

Można powiedzieć, że apostazja jest 
aktem odwagi? 
Zal'eży, kto jej dokonuje. Jeżeli dokonuje 
jej samodzielny życiowo i finansowo 
mieszczanin, żyjący w środowisku 
liberalnym, to nie wymaga to odwagi 
i nie przynosi takiej osobie żadnych 
szczególnych konsekwencji społecznych. 
Natomiast jeżeli decyduje się na to ktoś 
żyjący w środowisku, gdzie ksiądz ma 
zawsze rację, gdzie trzeba nieustannie 
mieć na uwadze, co ludzie powiedzą 
i robienie czegokolwiek przeciwko 
Kościołowi trclktowone jest jako ścią
ganie na wspólnotę gniewu bożego, 
to apostazjo może być aktem wielkiej 
odwagi. A znaczna część społeczeństwo 
wciąż jeszcze boi się, że jak ktoś powie 
cokolwiek przeciwko Kościołowi czy 
zrobi jakikolwiek gest antykościelny, to 
może to spowodować gniew boży 
i ściągnąć karę na wspólnotę. Przekona
nie, że o nuż Bogu bardziej podoba się 
katolicyzm niż coś innego i że księ-
ża mają jakiś specjalny układ z Bogiem, 
więc jak ktoś ich ruszy, to Bóg się zde
nerwuje i przywali temu komuś, a przy 
okazji dostanie się otoczeniu, jest dość 
rozpowszechnione . I śmiem twierdzić, 
że ta wiaro jest kilkadziesiąt razy 
bardziej rozpowszechniona, niż wiara 

w poszczególne dogmaty katolicyzmu, 
których przygniatająca większość tzw. 
katolików nawet nie zna. 

Podsumowując: możemy powiedzieć, 
że akt apostazji jest symptomatyczny 
dla sianu ducha współczesnych społe
czeństw? Mam na myśli społeczeństwo 
obywatelskie, które upoważnia nas do 
podejmowania decyzji i brania odpo
wiedziolnośct za nosze losy. 
W tym sensie tak . Dawniej było to 
zjawisko drastyczne i rzadkie, ponieważ 
konsekwencje apostazji były ciężkie, 
a dzisiaj wielu może jej dokonać bez
karnie . W związku z tym motywy, dla 
których się dokonuje apostazji są znacz
nie bardziej różnorodne i często mniej 
palące. Dawniej był to wynik konieczno
ści (np. wyjście za mąż za innowiercę), 
a dzisiaj jest to motywowane różnymi 
względami, w tym politycznymi czy 
światopoglądowymi. Tok jak wszystko, 
co dawniej zakazane, trudne, niosące 
konsekwencje, a dzisiaj dozwolone i nie 
niosące poważnych osobistych konse
kwencji, również apostazja jest łatwiej
sza i jest jej więcej. Ale to dotyczy wielu 
zjawis~ - dawniej w ogóle nic nie wolno 
było robić pozo tym, co obyczaj i wła
dza - świecko czy religijna - nakazy
wały, o dzisiaj mamy wolność i można 
robić mnóstwo różnych rzeczy, z czego 
ochoczo korzystają na równi wierzący 
i niewierzący, członkowie takich czy in
nych kościołów. Wolność i emancypacja 
jest wspólnym dobrem wszystkich i nikt 
się nie będzie chciał jej wyzbyć. 

JAN HARTMAN - filozof i bioetyk, profesor 
nauk humanistycznych , wydawca i publicysta, 

wykładowca akademicki 
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OSOBY 
Zbigniew D. (43) 

Z zawodu taksówkarz. Z powołania 
społecznik. W Tłuszczu wszyscy go 
znają. Zna się na prawie, ślusarce, 
mechanice, stolarce i fllmach amerykań
skich. Jako jedyny w mieście przeczytał 
całą Biblię. Do Kościoła nie chodzi od 
trzydziestu lat. Wolnomyśliciel. Odważ
ny i uparty. W politykę się nie miesza, 
uważa, że w Polsce powinna być i pra
wo i lewa nogo, a on pośrodku, między 
nogami. 

Maria W. (36) 

Lekarka. Wierzy, że to co robi ma sens. 
Zawsze ma przy sobie notes, w którym 
notuje imiona chłopców i dziewczynek. 
Gdy ktoś nie wie jak nazwać swoje 
nowo narodzone dziecko, może zwrócić 
się do doktor Marii. Doktor Maria uwiel
bia dzieci. Czyta im bajki do poduszki, 
gra w karty i zawsze jest uśmiechnięta . 
Rodzice, których dzieci leżą na oddziale 
Marii, uważają ,ją za boga. 

Katarzyna N. (40) 

Najbardziej lubi mówić o sobie: Mam 
na imię Katarzyna, mam czterdzieści lat, 
mieszkam sama, jeżdżę porsche, czuję 
się doceniana, kochana i bogata. Nie, 
tu nie chodzi o pieniądze. Czuję się bo
gata w pasje. Mój coach monitoruje mój 
rozwój i mój coaching osobisty. Wiem, 
że czuwa nade mną 24 godziny na 
dobę. Za to mu płacę. Mam wielu ludzi, 
którzy mi pomagają. Pracuję w różnych 
miejscach, dla różnych ludzi . Lubię 
wyzwania. Moja twarz jest wiarygodna. 
To, w jaki sposób mówię, jest wiarygod
ne. Znam się na tym i wiem, że potrafię 
powiedzieć ludziom naprawdę wiele. 

Magda R. (27) 

Muzyka to jej pasja. Kiedyś słuchała 
Antoniny Krzysztoń, potem było wiele 
innych fascynacji , w liceum wkręciła się 
w chrześcijańskiego rocka : Budzyński, 
Malejonek, Litza . Zawsze była bardzo 
wierząca, należała do oazy, chodziła 
na pielgrzymki . Jako sz:esnastolatka 
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zaczęła jeździć po Polsce na koncerty, 
parę razy uciekła ze szkoły. Jej dramat 
zaczął się, gdy wraz z koleżanką chcia
ła poj,echać na Hosanna Festiwal do Sie
dlec. Jej życie zmieniło się diametralnie, 
to było jak walnięcie młotem, muzyka 
zeszła na dalszy plan. 

Jacek D (29) 

Pochodzi z Jasienicy koło Kozłowej 
Woli. Jego życie to walka z bardzo 
ciężką i trudną chorobą. Jacek wierzy, 
że się wyleczył. Jest zdrowy i szczę
śliwy. Ma nadzieję, że jego choroba 
nigdy nie powróci. Lekarze nie są co do 
tego przekonani . Przypadek Jacka jest 
szczególny i kilko lat temu był powodem 
burzliwej1 dyskusji w cenionych periody
kach medycznych . 

Szymon G. (36) 

Pracuje w jednej z największych korpo
racji na świecie . 400 tysięcy pracowni
ków, miliard dwieście milionów klientów. 
Pracuje bardzo ciężko, sam tego chciał. 
Zawód swój wybrał świadomie, tak mu 

się przynajmniej wydawało . Lubi ludzi . 
Wydaje mu się, że ich rozumie. Umie do 
nich mówić. Wie, co ma im powiedzieć 
i kiedy. Uważa, że to dar, z którym się 
człowiek rodzi. Wyjątkowo otwarty, nie 
znosi powtarzalności, mechaniczności. 
Dlatego nigdy nie kończy pracy, nie 
zamyka drzwi, nie wyłącza telefonu. 

Marek F. (42) 

Artysta totalny. Malarz, performer, 
wokalista, rzeźbiarz, tekściarz . Leonar
do da Vinci z Andrychowa. Nie wszę
dzie jest rozumiany, bywa wyszydzany 
i atakowany. Nie przejmuje się tym, 
wręcz przeciwnie, podnieca go to . 
Jak sam mówi: Uważam się za artystę 
spełnionego. Nie ma to nic wspólnego 
z pieniędzmi, sławą, nagrodami. Speł
niam się w działaniu . 

Morek dotyka swoją twórczością ob
szarów sacrum i profanum, ociera się o 
~icz i tandetę. Miano skandalisty wcale 
mu nie przeszkadza. Nie zna słów: 
dyskursywny i subwersywny. Twierdzi, że 
nie było go w tym czasie w szkole. Jako 
dziecko dużo chorował. 
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