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„MOJA WIARA 
JEST BARDZO SŁABA 

JAK KAWAŁEK NITKI…..”



Partnerzy wydania

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się 
do wydania tej książki oraz możliwości spotkania się na wieczorze 
autorskim w sądeckim „Sokole” 24 listopada 2015 r.







W  pięćdziesiątą rocznicę moich święceń ka-
płańskich oraz ponad dziesięcioletniego wo-
lontariatu i spotkań duszpasterskich w Zakła-
dzie Karnym w Nowym Sączu i  w Nowym 
Wiśniczu chcę wyrazić głęboką wdzięczność 
Bogu, wolontariuszom, administracji więzien-
nej, a przede wszystkim uczestnikom naszych 
spotkań modlitewnych – OSADZONYM.

ks. Stanisław Majcher SJ 
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WSTĘP

Moja poprzednia książka – Dlaczego za kratami spotkała się z tak dużym 
zainteresowaniem, że potrzebny był dodruk. Szybko zniknęła z księgarskich 
półek, co  było sygnałem, iż  opowiadane w  niej historie wprowadzają Czy-
telnika w nowy, nieznany mu dotychczas świat. Wraz z przeczytanymi świa-
dectwami Czytelnik przekraczał pewną granicę ludzkiej intymności, za któ-
rą większość zapewne nigdy nie była. Tak narodził się pomysł kontynuacji 
rozpoczętych tam opowieści, stąd propozycja ukazująca problemy i dramaty 
osadzonych, ale przede wszystkim pokazująca, na jakiej drodze odnajdują oni 
Chrystusa. Na drodze poszukiwania wewnętrznej wolności, która prowadzi ich 
do sensownego życia. A przecież po wyjściu za bramę nie jest łatwo utrzymać 
się w normalnych warunkach życia. O  tym piszą autorzy, którzy wyszli już 
na wolność i to z różnym rezultatem. Piszą o swojej walce, by nie przegrać ko-
lejnej szansy, ale też o powrotach do dawnych czynów w świecie przestępczym, 
o konieczności wsparcia ze strony życzliwych ludzi, wspólnot działających przy 
parafi ach i stowarzyszeniach.

Na początku książki przytaczam niektóre wypowiedzi i opinie, otrzymane 
od Czytelników po  lekturze książki Dlaczego za kratami. Dalej zamieszczam 
korespondencję więźnia – za jego zgodą – z zakładu karnego w Nowym Sączu, 
która przybliża konkretną historię życia prowadzącą do przestępstwa, kiedy 
odniesienie opowiadającego do Boga było zdawkowe, a kontakt sporadyczny. 
Autor opisuje przyczyny i powody szukania drogi prowadzącej do spotkania 
z Chrystusem.

Zamieszczone historie i świadectwa ukazują skutki braku więzi rodzinnych. 
Zaś brak ojca w relacji osobowej i jego pozytywnego przykładu w kształtowa-
niu osobowości syna w dzieciństwie, a zwłaszcza w okresie dojrzewania. Tak 
dalece jest to ważne, że kiedy ojciec po latach pragnie nawiązać jakąś relację 
z dorosłym już synem, ten taką możliwość odrzuca, jako zraniony i nastawiony 
krytycznie, a może wręcz wrogo.

 Ważną rolę w więziennym odnalezieniu siebie odgrywa kontakt z kimś 
z wolności. Korespondencja, książki, osobiste świadectwo, a także wolontariat 
i  szczere relacje ludzi żyjących Ewangelią. Nieodzowną jest troska duchowa 
wyrażana modlitwą w intencji osadzonych.

Końcowe wypowiedzi autorów tej pierwszej książki, przybliżają ich sytu-
acje na wolności, które przyczyniły się do powrotu za kraty. Niektórzy z nich 
po wyjściu nie bez trudu tworzą nowe życie, ktoś inny kontynuuje odsiadkę 
swojego wyroku (2,5 roku). Natomiast w przedostatniej wypowiedzi (Jacek 
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Sz.) możemy odczytać przyczynę powrotu do zakładu karnego, dotyczącą nie 
tylko samego opowiadającego, ale również wielu innych.

Dlaczego wracają do zakładu? Odpowiedź znajduję w książce jezuity Jó-
zefa Neunera W drodze z Chrystusem: „Niewątpliwie ludzkie zachowanie jest 
w  znacznej mierze uwarunkowane strukturami społecznymi i  ekonomiczny-
mi, w których żyją ludzie, rodzi się zatem nagląca potrzeba przekształcenia 
i humanizacji tych struktur..., musi się zmienić serce… Odnowa może przyjść 
od Boga… Tylko Stwórca, Bóg, może powiedzieć: „Oto czynię wszystko nowe” 
(Ap 21,5). Jednakże, by rozwiązać własne problemy, potrzebujemy nowego 
serca, musimy się na nowo narodzić… Niezbędne jest życie nowe z nowymi 
uczuciami, z  nowym rozumieniem…” Człowiek może tylko otworzyć serce 
na  działanie Boga, powierzyć się Jemu, przyjąć Go jako dar, który zbawia, 
dar miłości, który leczy i umacnia. Potrzeba głębokiego uświadomienia sobie, 
że moc i miłość Boga działają w moim sercu i pociągają mnie, bym przekroczył 
samego siebie dążąc ku nowemu życiu. Mam pozwolić Bogu zawładnąć moimi 
myślami i planami, mną całym. Ta postawa dotyczy każdego chrześcijanina, 
a szczególnie tych, którzy pogubili się w życiu i nie potrafi ą wyjść na prostą.

Całość jakby spina poetycką klamrą i podsumowuje s. Justyna – felicjanka 
– autorka wiersza Za kratkami. Jako osoba wiary, czynnie zatroskana o dalszy 
los osadzonych, dzieli się swoim nastawieniem do więźniów ukazując postawę, 
jaką powinien prezentować człowiek Ewangelii, każdy chrześcijanin.

We wszystkich tekstach dla podkreślenia ich autentyczności i wiarygodno-
ści został zachowany oryginalny język, jakim zostały spisane przez autorów. 
Świadectwa te zostały poddane jedynie podstawowej korekcie.

 ks. Stanisław Majcher SJ
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Buty miewali zdarte 
od szukania ścieżek 

dobrego życia

Zamieszczone tu opinie, wrażenia i doznania, są obrazem różnych reak-
cji w odbiorze treści wspomnianej we wstępie książki Dlaczego za kratami. 
Od spokojnej lektury, poprzez wzruszenia, łzy – aż po odkrycie, że w życiu, jak 
i sercu więźnia, na ogół jest dramatycznie i niespokojnie…

 
Wczoraj, przed snem zerknąłem do Ojca książki i… zrobiła się godz. 1.40. 

Pierwszą opisaną tam historię pochłonąłem w oka mgnieniu. Popłakałem się 
na koniec… Poruszająca historia walki, bezradności, bezsilności, nadziei, Bożej 
łaski… Ciekaw jestem kolejnych historii. Dziękuję za ukazanie światu tych hi-
storii. (Marcin, Nowy Sącz).

Skończyłam czytać wyznania. Już dawno lektura mnie tak nie pochłonęła. 
Kupiłam 5 egzemplarzy Został mi jeden. (Jola Ś. – Lachowice).

Kupiłam książkę i przeczytałam w ciągu dwóch dni. Książka jest niezwy-
kła poprzez swój autentyzm wypowiedzi. Budzą różne uczucia: od głębokiego 
współczucia do przerażenia złem, jakiego człowiek może dokonać będąc daleko 
od Boga. Mnie przerażała łatwość, z jaką niektórzy z nich czynili to zło. Gdyby 
nie zakończenie, czyli odnalezienie Boga, byłoby to  straszne. A przecież oni 
są tak spragnieni miłości i przyjaźni. To niezwykłe, jak otworzyli się na przy-
jęcie „słowa Bożego”. Dzięki wam. Otaczam ich wszystkich gorącą modlitwą, 
szczególnie Rafała i chyba Jacka, który raz do mnie napisał… (Ela – Łódź).

Te historie życia więźniów czytam ze zdziwieniem, myśląc o  skompliko-
wanej naturze człowieka, który tak sobie potrafi  życie zagmatwać, choć prze-
cież i  ja temu podlegam, bo nie zawsze u mnie prostota zwycięża. (Danuta 
– Kraków).
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Jestem po lekturze książki. Wstrząsająca. Nie miałam pojęcia, co się dzieje 
w sercach osób, które wkroczyły na drogę przestępstwa. Niesamowite jest to, 
w jaki sposób nakręca się kolejne zło. Ale najbardziej niesamowitą sprawą jest 
przemiana, jaka nastąpiła w więźniach. Ja wiem, że są to lata trudnej pracy... 
Widzę potrzebę modlitwy w intencji tego dzieła. Książkę puszczę w obieg. (Re-
nata – Kłodzko).

Chciałem wnieść skargę: Moni porwała mi książkę i nie chce oddać, a do-
datkowo, co  jakiś czas wybucha płaczem… Co  tam jest napisane? Dziękuję! 
Tych książek muszę kupić kilka na różne prezentowe okazje: skoro serce przy 
niej mięknie, to trzeba aby ją czytano. Czuję, że ta książka zostanie bestsele-
rem; różne księgarnie już ją sprzedają… Czekamy na drugą. (Mariusz „Sołtys” 
– Kraków).

Właśnie przeczytałem wczoraj wieczorem historię Daniela. Nie mogłem 
pohamować łez. W  płaczu dziękowałem Panu Bogu za dar swojego życia; 
że moje upadki nie były aż tak bolesne; że na mojej drodze nie było wielkiego 
działania szatana, bo po alkoholu też zdarzało mi się robić głupstwa. To jest też 
dowód dla mnie, że jak stałem się zagubioną owieczką – Pan Jezus postanowił 
mnie odnaleźć, dał mi szansę, abym mógł znowu Go pokochać. Dlatego każ-
dego dnia bardzo Mu za to dziękuję. Wierzę, że Danielowi nie zabraknie wy-
trwałości w postanowieniach, a Pan Bóg go wynagrodzi, bo dla Niego wszyscy 
jesteśmy jednakowo ważni. (Lucjan S.).

Przeczytałam 320 stron (w tym 300 na głos mężowi) i cztery świadectwa 
życia. Pozostaję pod wrażeniem historii Daniela, głównie dlatego, iż zupełnie 
niezawinione losy jego dzieciństwa spowodowały, że  zagubił ścieżkę –  po-
wiedzmy – dobrego życia, choć buty miewał „od szukania zdarte”. Ilość wy-
darzeń, które zaważyły na jego losie: porzucenie po porodzie, potem wycho-
wanie babci, dom dziecka, adopcja, dramat przemocy ze strony ojca, w końcu 
śmierć matki i ośrodek. Bardzo dużo, jak na tak młodego człowieka. Czytając 
jego historię ma się dojmujące uczucie, że każdą otrzymaną szansę stracił nie 
ze swojej winy. Można powiedzieć, że miał „pecha”, albo nie miał szczęścia. 
W końcu – po  licznych zawirowaniach miłosnych i nie tylko – emocje biorą 
górę i dochodzi do przestępstwa, w wyniku którego, trafi a do „domu reko-
lekcyjnego” (bardzo podoba mi się ta nazwaJ). Ciekawe jest przede wszystkim 
pokazanie ich punktu widzenia, ich perspektywy, sposobu myślenia i postrze-
gania rzeczywistości. Wartością nie do ocenienia jest przemiana tych ludzi, ich 
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więzienne otrząśnięcie się, a także – a może przede wszystkim – nawrócenie. 
Bo gdy z oczu zabójcy płynie ten akt skruchy, szczery żal, gdy on chce przeba-
czenia, to pewnie z czasem otrzyma je, także od ludzi. (Kasia S. – Wrocław). 

Pojawiła się po  przeczytaniu zaduma, refl eksje i  ponowne zrozumienie: 
być jak chleb, z którego każdy może sobie ukroić, gdy jest głodny… (Radek 
– Gdańsk).

Zaczęłam czytać Twoją książkę wczoraj po południu. Chylę nisko czoła 
przed Tobą: niesamowitą dobrocią i  troską o drugiego człowieka, zwłaszcza 
pogubionego. Książka piękna, jeśli można tak powiedzieć, bo przecież prze-
życia tych ludzi tak bardzo smutne. Ludzie, którzy dzielą się przeżyciami, po-
zostaną przez to w naszej pamięci: możemy konkretnie za nich modlić się, by 
wytrwali w tym, co im pozwoliłeś odkryć. Jeszcze raz wielkie dzięki, za Twoją 
i innych postawę. (MZ – Nowy Sącz).

Książkę przeczytałam z pewnymi trudnościami, bo wciąż powtarzające się 
napady i  rozboje wprowadziły mnie w psychiczny dołek, więc teraz szukam 
odpowiedzi na pytanie: dlaczego to się wciąż powtarzało u wielu osób? Zna-
lazłam odpowiedź na moje pytanie. Kradzież to  taki sam nałóg jak palenie 
papierosów. Coś o tym wiem i moje próby rzucenia tego nałogu nie przyniosły 
rezultatu, tylko sam Bóg mnie uwolnił. Gratuluję pomysłu wydania tej książ-
ki, myślę, że będzie miała szalone powodzenie, podobno już jest niedostępna. 
Właśnie sąsiadka oddała mi książkę, też chce ją kupić i powiedziała, że każda 
matka powinna ją przeczytać. Myślę, że trzeba zainteresować tą książką biblio-
teki. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i rzeczywiście warto pomyśleć o dalszym 
ciągu. (Kazimiera S. – N. Sącz).

Przybrałem się do książki. Historie niezwykle życiowe, ludzkie, jednocze-
śnie bardzo bliskie. Dające poczucie potencjału i równości w każdym. Niezba-
dane są ścieżki w drodze do Przyjaciela. (policjant)
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SEBASTIAN CH.
Przebywając w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu miał czas do prze-

myślenia i ocenienia swoich 26 lat życia. A było do uporządkowania kilka 
spraw, o których wie Bóg. Będąc już na wolności zdecydował się na wydru-
kowanie swojej korespondencji, jaką prowadził z księdzem, by może w ten 
sposób wesprzeć tych, którzy nie mogą czy też nie potrafi ą wyzwolić się 
z obciążającej ich przeszłości. Zastanawiająca jest wytrwałość w odnajdo-
waniu drogi do  osobistego spotkania z Chrystusem. Można przypuszczać, 
że miał już dość nadużywanej wolności i bałaganu życiowego. A ponieważ 
stwierdzał, że „moja wiara jest bardzo słaba, jak kawałek nitki” więc odczu-
wa pragnienie: „chciałbym być na rekolekcjach u ojca w Zakopanem, bo już 
nieraz o  tym myślałem, a  jak słyszę opowieści o pogłębieniu wiary przez 
rekolekcje (Ćwiczenia Duchowe), to ja też chcę, bo zawsze to bliżej Boga”. 
Na razie były to tylko szczere pragnienia….

22.06.2011
Szczerze mówiąc, trudno mi było zebrać się do napisania tego listu do księ-

dza, gdyż byłem u księdza kiedyś, jak byłem jeszcze na wolności, z kolegą: 
podpisać przysięgę /abstynencką/, której „oczywiście nie dotrzymałem”…. 
Od tej pory, gdy złamałem daną przysięgę Najwyższemu, już dwukrotnie nic 
się w moim życiu nie układało: mianowicie wszystko, czego się nie dotknę, 
to lega w gruzy. Zdaję sobie sprawę z tego, że to było z mojej strony złe i jakoś 
na swój sposób tego żałuję, ale odnoszę wrażenie, że to jest tak: za mało jestem 
chrześcijaninem, tylko to różnie bywa z moją wiarą, choć mi się wydaje, że jest 
lepiej niż było, bo przeczytałem Nowy Testament i Chatę itp. książki. Ale pi-
szę ten list do Księdza z pytaniem: co taki prosty człowiek, podatny na nałogi 
może zrobić, by w oczach Najwyższego wyglądać normalnie i  jak można Go 
przeprosić, bym ja sam poczuł, że On przyjął moją pokutę za taki wielki grzech, 
który popełniłem? …Nie robię tego pod publikę – tylko tak czuję, że muszę się 
zwrócić do osoby, która jest z Najwyższym bliżej niż ja.

Mam też pytanie: nie mam bierzmowania a mam 26 lat i chciałbym po wyj-
ściu na wolność je mieć – tylko tak, jak powinno się odbyć bierzmowanie, a nie 
na skróty.

… Szczerze mówiąc, to ja sam sobie się dziwię, że udało mi się przełamać 
i napisać do Ojca, bo ja raczej jestem osobą skrytą i nieśmiałą, ale cieszę się, 
że przełamałem się i piszę… Co do pseudo–przyjaciół to  raczej staram się 
takich ludzi unikać, może to nie jest fair z mojej strony, ale życie nie raz mi 
pokazało, że nie warto takim ludziom wierzyć za grosz, bo później obraca się 
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przeciwko samemu sobie. Artykuł o naszym Błogosławionym Janie Pawle II 
był strzałem w 10, bo dał mi dużo do myślenia, ino żałuję, że nigdy go nie 
widziałem na własne oczy, bo  takiego człowieka –  jakim był Ojciec Święty 
– to już nie będzie, ale wierzę, że wstawia się za nas do Jezusa i Matki Bożej 
do naszego Ojca.

Chciałbym nadmienić, że  ja nie piszę i  nie chcę chodzić na  spotkania 
(wspólnotowo–modlitewne), na pokaz, bo jeślibym miał taki zamiar to nie, ale 
chcę, bo z tego, co mi mówił Marcin, to naprawdę warto, a ja chcę swoją wiarę 
pogłębić, by lepiej zrozumieć, a przebywanie w otoczeniu wierzących przybliża 
do Boga. Wiem, że  to nie będzie łatwe, ale jestem w  stanie się tego podjąć, 
bo już nie raz mi pokazał, że istnieje i jestem głęboko przekonany, że to nie jest 
mój wymysł.

Wiem, że wiele rzeczy zrobiłem bardzo złych i  jak o nich myślę, to  jest 
mi wstyd przed samym sobą i może to, że mam tyle grzechów schowanych 
głęboko w sercu jest przyczyną moich niepowodzeń, a nie znalazłem księdza, 
któremu mógłbym zaufać, a naprawdę nie pamiętam, kiedy byłem ostatnio 
do spowiedzi świętej, i mam cichą nadzieję, że jak się już spotkamy, to Ojciec 
będzie mógł mnie wyspowiadać, bo wielu ludzi twierdzi, że Ojciec jest z powo-
łania, a nie traktuje głoszenia Ewangelii jako swojej pracy – i właśnie takiego 
księdza szukałem tyle lat. Tak poza tym staram się coś ze  sobą robić, tylko 
mizernie to wychodzi, ale cieszę się, że w ogóle zacząłem, bo wiem, że jak będę 
miał osobę, która będzie mnie wspierać, oprócz tych osób z domu, to uda mi 
się. Kiedyś było tak, że jak coś nie było po mojej myśli i działo się coś złego, 
to obwiniałem Boga, ale dopiero niedawno zrozumiałem, że Bóg nie jest moim 
wrogiem, tylko że to jest z mojej winy i już staram się z Bogiem rozmawiać jak 
z dobrym przyjacielem, bo jak idę spać to staram się zobaczyć co robiłem przez 
cały dzień, a  ile z tego poświęciłem Jemu i nieraz jestem w szoku czemu tak 
mało, i jest złość na samego siebie, że nie dałem z siebie więcej. Bo tak napraw-
dę to tu człowiek – i jak na wolności – ma dużo czasu, ale ile z tego poświęca 
dla Boga? Jestem z Nowego Targu i prawie codziennie przechodziłem koło 
kościoła, ale wstąpiłem tam tylko wtedy jak coś mnie tam ciągnęło: czułem, 
że muszę wejść i po  swojemu się pomodlić. Wiele razy obiecywałem sobie, 
że będę chodził do kościoła, ale tylko na myśleniu to się kończyło.

24.06.2011
…Może zacznę swój list od siebie: wiem, że droga, którą zacząłem iść, jest 

trudna i zacząłem trochę wybiegać myślami do przodu. To znaczy, że na pewno 
będę chciał wrócić do pracy, w której robiłem, i  zacząć układać sobie życie 
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troszkę inaczej. Może nie będzie to łatwe, ale jest to do zrobienia…. Co do ro-
dziny, to będę się starał coś odbudować, ale czy to się uda – to czas pokaże. 
Na pewno nie będę na  siłę tego robił. Jak nie dadzą mi szansy naprawienia 
swoich błędów, to trudno, choć nie ukrywam, że chciałbym żeby było tak, jak 
byłem młodszy; ale to oni mnie skreślili, a nie na odwrót. Cieszę się, że nie 
wszyscy. Co do Boga, to myślę, że jestem na bardzo dobrej drodze, tylko boję 
się co będzie po wyjściu, bo tu życie jest inne od tamtego. Wiem, że nie znaj-
dę takiego duchownego… z którym będę mógł szczerze i otwarcie porozma-
wiać, no po prostu nie chcę wrócić do dawnego życia, bo ono znów mnie 
tu przyprowadzi…

02.08.2011
... Zwlekałem jeden tydzień ale nie mogłem się odnaleźć, bo mam trochę 

problemów w domu… Jeśli chodzi o spotkanie to myślę, że w następnym liście 
dam już ostateczną odpowiedź… A mam takie pytanie, bo nie pamiętam, ale 
czy Ojciec może udzielić spowiedzi świętej? Wiem, że  ta droga jest trudna, 
a zwłaszcza dla mnie, ale dlatego zacząłem pisać do Ojca, bo szukam kogoś, kto 
mi pomoże odnaleźć się i swoją drogę do Boga.

09.08.2011
…Jeżeli chodzi o mnie to jestem głęboko przekonany, że dobrze zrobiłem 

pisząc do Ojca. Choć raz Ojca widziałem, to już się nie mogę doczekać naszego 
spotkania, bo czuję gdzieś głęboko w  swoim małym sercu, że nie będę tego 
żałował; że Ojciec jest tą osobą, która będzie mi w stanie pomóc. Co do moich 
problemów w domu, to nie chcę Ojca zanudzać, a też mam obawy: cenzuru-
jący mogliby to w  jakiś sposób wykorzystać przeciwko mnie lub moim bli-
skim, więc jak nam się uda spotkać, w co bardzo wierzę, i Ojciec będzie chciał 
– to porozmawiamy.

To, że  Ojciec może udzielać świętej Spowiedzi, to  cieszę się bardzo, 
bo w końcu będę mógł wyrzucić ze swego serca te wszystkie grzechy, które 
zarosły w moim sercu jak grzyb… Jak już wcześniej pisałem, moja przygo-
da z Bogiem zaczęła się jak kolega spod celi dał mi książkę Chata. Po  jej 
przeczytaniu zaczęło do mnie powoli docierać, że  jest Bóg i zacząłem sobie 
przypominać, ile razy ocalił mi skórę, ale to później znów gdzieś znikało, ale 
teraz mam nadzieję, że sam już na to nie pozwolę i będę szedł tą ścieżką, która 
będzie mnie prowadzić do Boga przez Jezusa Chrystusa… Niektórzy mówią, 
że teraz szuka Boga, bo siedzi, ale jak był na wolności to kościół omijał szero-
kim łukiem. I tu, niestety, muszę się z nimi zgodzić, ale nieraz było tak, że jak 
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przechodziłem obok kościoła to coś mnie tam ciągło i wchodziłem, żeby się 
pomodlić po swojemu ino, że to było za rzadko. Człowiek na wolności jest 
tak zabiegany i o wszystkim myśli, tylko nie o Bogu. Przypominamy sobie 
o Nim dopiero wtedy, jak dzieje się coś złego, a ja już tak nie chcę. Chcę, by 
był na pierwszym miejscu, a później inne rzeczy. Wiem, że łatwo się mówi, 
ale ciężej zrobić, ale zacząłem już powoli nad tym pracować i mam nadzieję, 
że zakwitnie to w moim sercu.

11.08.2011
Co  do mojej daty [urodzin] to  urodziłem się w  Jabłonce, bo  ponoć 

u nas… nie było miejsca /w szpitalu/. Jak już pisałem w poprzednim liście 
– to ja też jestem zadowolony, że udało mi się tak głęboko otworzyć przed 
Ojcem. Oczywiście, że na spotkanie (grupa modlitewna) chodzą osoby z ja-
kiegoś powodu. Oby to był Bóg. Z takiego powodu chcę tam być, bo jeśli 
miałbym inny powód, to  na  pewno bym o  te  spotkania się nie starał… 
Zacząłem pracę nad sobą i jak nie czytałem wcześniej książek, to kiedy do-
stałem książkę Maryja i moc Bożej miłości Louis Kaczmarek i otworzyłem 
przypadkowo na str. 136 – zaskoczenie! Krótkie szkolenie dla tych, którzy 
chcą walczyć z różańcem w ręku! I po przeczytaniu tego rozdziału, oczywi-
ście nie od razu, zrozumiałem o co tak naprawdę chodzi, bo moim zdaniem 
jest to dla osób, które są już głębiej zakorzenione w wierze z Bogiem i bar-
dziej to rozumieją niż ja. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie będzie to łatwe, 
opisując to w listach o co mi w tym wszystkim chodzi, ale będę się starał, 
by Ojciec mnie jak najlepiej zrozumiał. Trafi ają się wreszcie mistrzowie ró-
żańca, a jest to grupa nieliczna. Trzeba szukać tych mistrzów zaprawionych 
w prawdziwych bojach. Problem polega jednak na  tym, że oni nie uczą! 
Pozwalają tylko walczyć przy swoim boku i przypatrywać się, jak mistrz po-
sługuje się bronią i jakie cechy w sobie wypracował, by walczyć skutecznie.

RÓŻANIEC W  RĘKACH TAKIEGO CZŁOWIEKA JEST W  STANIE 
ROZBIĆ NIEJEDEN LEGION ZŁYCH DUCHÓW. I tu właśnie jest pierwsza 
z trudnych przeszkód dla mnie, bo przestałem odmawiać różaniec, ale nie chcę 
należeć do osób, które nieświadomie zwiększają siły „szatana”, ino chcę być 
tym, który pomoże choć w jednej setnej procenta go zwalczyć. Wiem, że to nie 
jest powód do chwalenia się, że nie odmawia się różańca, ale coś mnie po-
wstrzymuje, a chciałbym znów zacząć go odmawiać, więc mam głęboką na-
dzieję, że Ojciec mi pomoże przejść przez tę przeszkodę. Zdaję sobie sprawę, 
że naprawdę jest to droga trudna i trzeba być wytrwałym w tym swoim posta-
nowieniu. Mam nadzieję, że nie jestem zbyt skomplikowaną osobą?....
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17.08.2011
…Chcę powrócić do wcześniejszego listu, w którym piszę o różańcu św. 

Teresy. Już wiem, że to była moja niedokładność, bo  jakimś cudem uciekło 
mi jedno słowo i jak powiedziałem Marcinowi, to on mi wytłumaczył i po-
wiedział, żebym jeszcze raz przeczytał i wyszło na  to, że nieuważnie czyta-
łem, i powróciłem do odmawiania różańca św. Jestem z tego powodu bardzo 
dumny, bo jakoś czułem się pusty w środku, a teraz jest „gitara”. I teraz wiem, 
że nie trzeba się wstydzić jak się czegoś nie wie, tylko porozmawiać z osobą, 
która wie więcej i trzeba korzystać, jak się ma taką osobę przy sobie….

Ludzie, którzy wyśmiewają się z wiary w Jezusa Chrystusa, to robią to nie-
świadomie lub by się popisać przed swoimi „wielbicielami”, a  tak naprawdę 
pokazują jak są słabi, ale przyjdzie dzień w którym sami zapragną miłości Bożej, 
bo różne ścieżki prowadzą nas do tego samego celu, którym jest miłość przez 
Jezusa. Wiem, że  trzeba być cierpliwym i wytrwałym w  swoich postanowie-
niach, bo nie raz czy dwa przyjdzie mi walczyć z samym sobą czy własnymi 
słabościami, ale mam nadzieję, że będzie mi się udawało to pokonać. Wiem 
teraz, że nie jestem sam, to będzie o wiele łatwiej. Oczywiście, że pojawiają 
się wątpliwości: jak dam radę? Co do rodziny to też staram się być cierpliwy 
i powoli mi to idzie, a co dalej, to czas pokaże…

20.08.2011
…Nie ma żadnej wzmianki o różańcu, więc wydaje mi się, że Matka Boska 

się komuś objawiła i powiedziała, że trzeba stworzyć różaniec – po prostu chciał-
bym wiedzieć, skąd ktoś wiedział – lub komu się Matka Boża objawiła, że po-
wstała koronka do Matki Bożej? Zaś co do zaufania to  już niejedna osoba mi 
powiedziała, że Ojciec jest osobą, której można zaufać, bo ja co do księży jestem 
bardzo ostrożny i to może było powodem tego, że tak długo się nie spowiadałem, 
bo miałem obawę, że kapłan może mi w jakiś sposób zaszkodzić…. Co do spo-
wiedzi św. to wyczytałem, że Bóg nie lubi jak się przypomina Mu o naszych 
grzechach /które przebaczył/. Ale ja czuję, że jakbym się wyspowiadał ze swoich 
grzechów, to by się wszystko zmieniło i nadało by to nowy sens mojemu życiu. 

Mam też drugie pytanie, bo ja nie mam bierzmowania tak, jak już pisałem 
wcześniej, i chciałbym – jak już będę na wolności – zrobić to tak, jak ma być: 
czy Ojciec mógłby mi powiedzieć, czego muszę się nauczyć, żebym mógł mieć 
bierzmowanie?

Co do małżeństwa, to nie mam bladego pojęcia, bo wiem z doświadcze-
nia, że  ludzie zawsze mają przed innymi tajemnice, a  tym bardziej jak już 
są po ślubie.



20 ks. Stanisław Majcher SJ

06.09.2011
…Dziękuję za listy, które otrzymałem, bo nie wiem czemu, ale nie mo-

głem się doczekać ich… Wpisali mi Ojca na listę widzeń – tylko, że jest mały 
problem, bo jedni z pracowników twierdzą, że Ojciec nie potrzebuje dodatko-
wej godziny widzenia a wychowawca twierdzi, że tak. A ja już się pogubiłem 
i na dodatek wszyscy mieli w niedzielę mszę św., a my nie. Moje zdanie to jest 
takie, że robią to typowo po złości. Co do mnie, to teraz widzę to wszystko 
trochę inaczej, ale nie jest jeszcze tak, jak być powinno, ale myślę, że  jestem 
na dobrej drodze i wierzę, że może być lepiej.

Teraz jak zacząłem trzeźwo myśleć, to życie pokazało mi się takie, jakie jest 
naprawdę, a nie ubarwione przez dodatki z których korzystałem, ale wiem, 
że to nie będzie takie łatwe, bo  jesteśmy tylko ludźmi i to  jeszcze podatnymi 
na nałogi.

Co do życia to łatwo się mówi, gdy jest się tu, a całkiem inaczej życie wy-
gląda na wolności.

27.09.2011
… Cieszę się, że udało mi się doprowadzić do naszego spotkania w cztery 

oczy, choć szczerze mówiąc to wyobrażałem je sobie trochę inaczej, to znaczy, 
że nie myślałem, że odbędzie się ono na sali widzeń tylko w kaplicy, ale i tak 
jestem bardzo zadowolony, bo potrzebowałem tego – i teraz wiem, że bardzo 
tego mi trzeba było.

Jak mówiłem wcześniej, moja wiara jest bardzo słaba, bo jak ostatnio za-
glądałem do katechizmu to aż mi było wstyd przed samym sobą, bo przypo-
mniałem sobie, że ostatni raz trzymałem go w 2 klasie podstawowej, i że tak 
naprawdę jestem bardzo zielony. Teraz, jak sobie go pożyczam, to zaczynam 
widzieć, że ja naprawdę byłem daleko od Boga i Jezusa Chrystusa, a teraz tak 
naprawdę zaczynam Go poznawać na nowo.

Teraz sobie przypominam 10 (?) grzechów głównych i jak idę spać to za-
stanawiam się, jak ja to zrobię żeby słowa stały się czynem, a nie tylko pu-
stymi, nic nie znaczącymi słowami, bo dziś przed spotkaniem miałem mały 
incydent z innym osadzonym. Puściły nerwy i trochę się poszarpaliśmy, ale 
parę dni temu dowiedziałem się, że kolega, którego uważałem za przyjaciela 
i wiele dałbym sobie złego za niego zrobić, okazało się, że współpracował 
z policją. Po prostu wszystko, w co wierzyłem i miałem, runęło jak domek 
z kart. Nie mogę się z tego otrząsnąć i jeszcze do tego presja, którą na mnie 
wywierają tutejsi pracownicy i znajomi z wolności tak mnie dobija, że cza-
sami wydaje mi się, że  tonę i  jestem z  tym zupełnie sam. Nie to, żebym 
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szukał współczucia, czy czyjejś litości, tylko nie wiem jak mam sobie z tym 
poradzić, bo nie mam tu nikogo, komu mógłbym powiedzieć co mnie tak 
naprawdę boli, bo od razu by wykorzystali przeciwko mnie. Staram się być 
silny, ale jestem tylko człowiekiem i zdaję sobie z tego sprawę, że kiedyś coś 
we mnie pęknie i co wtedy, jak będzie za późno? A ostatnio często myślę 
o tym, by iść do świętego Piotra się tłumaczyć, może i nawet by mi się udało, 
a  jak nie? To co wtedy? Wiem, że nie jestem aniołem i wiem, że za swoje 
trzeba płacić, ale jak długo?

Nie wiem czemu, ale serce i umysł mi podpowiada, że Ojciec jest oso-
bą, której mógłbym opowiedzieć wszystko, a  jest tego naprawdę sporo, 
bo  jestem tak nauczony, żeby się nikomu nie zwierzać …..Mam nadzieję, 
że pomoże mi Ojciec jakoś przejść przez te wewnętrzne tortury, bym się nie 
stał jeszcze gorszy niż byłem. Zaś co do  spotkań to  jestem bardzo dumny, 
że znalazłem odwagę w sobie by tam uczestniczyć, bo może to po mnie nie 
widać, to zaczynają mi pomagać. Nie to, żebym kogoś z obecnych krytyko-
wał, bo lubię przemówienia Ojca i pozostałych, ale największe z tych osób 
[wrażenie] zrobiła na mnie pani Gosia. Nie wiem czemu, ale przyciąga mnie 
duchowo… tak jak Ojciec…, bo te spotkania bardzo się różnią od mszy św. 
dla mnie, bo jak czasami chodziłem, to nie mogłem patrzeć jak ludzie robią 
sobie z niej wybieg dla modelek i miejsce dla plotek, dlatego nie chodziłem 
tam często, gdyż jestem tylko człowiekiem i  to bardzo słabym –  to  swoją 
uwagę skupiłem na tym co się dzieje w koło mnie, a nie na tym co ksiądz 
mówi z ambony. A na spotkaniach (więziennych) tego nie czuję, tak jakby 
wszyscy byli zainteresowani Panem Bogiem.

Jestem prostym człowiekiem, który w bardzo młodym wieku zszedł na złą 
drogę, i bez wykształcenia, i bardzo ostrożnym i nieufnym co do innych ludzi, 
ale umiem poznać jeśli ktoś robi coś z powołania, a nie tylko dla korzyści…

Oby Bóg nie pozwolił, by postronne osoby w jakiś sposób wykorzystały to, 
że jestem wobec Ojca szczery w listach, które do Ojca piszę…

05.10.2011
… Po wczorajszym dniu, który był dla mnie bardzo szczególny, to zacząłem 

się zastanawiać nad wieloma sprawami, i to z innej strony. Teraz myślę, że klap-
ki, które miałem założone, powoli zaczynają znikać z moich oczu.

Msza św., którą Ojciec zrobił, była dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale 
przyniosła bardzo dobry efekt przynajmniej dla mnie samego, bo  już dawno 
mnie tak nie interesowała Msza św. Normalnie wielki szacunek dla Ojca za ten 
wspaniały prezent.
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Teraz może trochę z innej beczki. Wracałem myślami do pytania Ojca, któ-
re zadał pani Gosi o  tym, czego ludziom brakuje po wyjściu i dlaczego tak 
jest, że oni potem wracają? Moim zdaniem jest to dlatego: na przykład Z.K. 
nic nie robi w stronę tego, by w jakikolwiek [sposób] przygotować człowieka 
do wyjścia, ale idą bardziej w drugą stronę: szczują ludzi, szantażują, a jeszcze 
jak coś mają –  jakiś argument, którego mogą użyć przeciw niemu –  to robią 
to bardzo szczegółowo, a  zaszczuty człowiek zanim odnajdzie się po  tamtej 
stronie, w wielu przypadkach jest już za późno… Zaś co do ośrodków wycho-
wawczych, to w tych co ja byłem, było podobnie: pierwsza była kara, po której 
człowiek jeszcze bardziej robił się złośliwy i wrogo nastawiony do ludzi, i po-
pełniał te same lub gorsze błędy.

 Dlaczego nie mogą siąść i porozmawiać normalnie nie szukając podstęp-
nie, by czegoś się dowiedzieć o innych? Stają się obłudni i zakłamani, a później 
to samo leci: nienawiść do ludzi przechodzi na życie po tamtej stronie /za bra-
mą/. Ale zakończę to, żeby nie było….

19.10.2011
…Może zacznę swój list od tego, że bardzo dziękuję za dzisiejsze widzenie, 

bo pojawiło się w mojej głowie dużo nowych myśli i inne spojrzenie na cało-
kształt. Ale żeby się nie pogubić to powrócę do listu, który otrzymałem dzisiaj 
i dzień wcześniej.

Co do prowokacji, to staram się: zarówno też ja nikogo nie prowokuję, 
przynajmniej taką mam nadzieję. Oczywiście, że  chcę by życie, które pro-
wadziłem dotychczas, się zmieniło, bo –  jak dziś mówiłem – to  jakoś samo 
mnie znalazło i cieszę się, że nie odsunąłem tej myśli jak się pojawiła w mo-
jej głowie i że nadal to kontynuuję. Tak, jak w odpowiedzi na Ojca pytanie 
na spotkaniu: jeśli tu się człowiek nie postara o to, by zacząć poznawać Jezusa 
Chrystusa, to  jakoś trudno mi uwierzyć, że zrobi to na wolności, gdzie jest 
tyle zmartwień itp.

Ja jestem zadowolony, że szukam Go już tu, i że zacząłem iść tą drogą, choć 
nie jest to  łatwa droga i nie od razu wszystko będzie jasne, ale chcę i wiem, 
że Ojciec mi w tym pomoże, a to  ładuje moje akumulatory do dalszej pracy. 
Wycinki z gazety czy z  jakiegoś czasopisma, które Ojciec mi nakleja na  liście 
lub kopercie dają mi do zrozumienia, że Ojcu też zależy, bo trochę czasu trzeba 
na takie dokładki do listu poświęcić na tyle obowiązku. To jest dla mnie kolej-
ny powód, by wierzyć Ojcu. Co do Pisma Świętego to mam pod celą ale tylko 
Nowy Testament, a do Starego jeszcze nigdy nie zaglądałem tak, by dłużej po-
czytać. Zaś co do mszy św., to wiem, że nie idę tam dla naszego księdza, tylko 
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dla Chrystusa i siebie samego. Po widzeniu trochę myślałem i wiem, że takie 
widzenia z Ojcem są mi potrzebne, by inaczej patrzeć na ludzi i na to, co jest 
związane z Jezusem Chrystusem.

14.11.2011
...Myślałem nad tym co Ojciec mi powiedział przed spotkaniem: „czy 

moje szczęście nie jest chwilowe?” Szczerze? Sam nie wiem, bo różne mam 
uczucia, raz takie, że  jest wszystko O.K., a  zaś innym razem zatracam się 
i czuję, jakbym coraz to bardziej oddalał się od Jezusa. Nie wiem, może brak 
mi tych mszy św. w tutejszej jednostce, bo ostatnio byłem w kaplicy jak była 
relikwia Błogosławionego Jana Pawła II. I później jakby o nas zapomniano, 
a moim zdaniem same spotkania mi nie pomogą. Nie wiem: może to  jeden 
z tych etapów, które muszę podołać, a może coś innego – sam już nie wiem. 
Zadał mi Ojciec pytanie: jak mnie tu widzą wychowawcy, więc już kiedyś 
miałem to Ojcu wysłać: stawałem na wokandę i dostałem uzasadnienie od sę-
dziego i wysłałem je Ojcu, tylko proszę po przeczytaniu o odesłanie go mi. 
Niech Ojciec sam oceni.

16.11.2011
…Szczerze – nie wiem jak to będzie na wolności, ale po to utrzymuję z Oj-

cem kontakt i  zacząłem chodzić na  spotkania, by przygotować się do  życia 
z Chrystusem, a w  razie trudności mieć z kimś porozumienie we wszystkim 
i poradzić się w  innych sprawach. Zdaję sobie sprawę z  tego, że po wyjściu 
może być różnie, bo już to przerabiałem i właśnie wiem, jak się to kończy i dla-
tego szukam osoby, która mi pomoże wrócić do tamtego życia.

Łatwo komuś powiedzieć –  lub się wypowiedzieć na temat naszego Pana 
Jezusa – gdy jest się powołanym do Jego misji głoszenia Ewangelii i przebywać 
wśród ludzi takich samych. A  inaczej, gdy przebywa się wśród ludzi, którzy 
byli wychowywani we wierze katolickiej, a teraz żeby się pokazać przed innymi 
krytykują tę wiarę i wiem, że rozmowa z taką osobą nie ma sensu, bo by była 
awantura, a odskocznią od  tego to  jest jakiś śmieszny spacer lub spotkania 
w których uczestniczę i  staram się na  swój sposób przyjmować Słowo Boże 
do swojego serca i żyć nim, choć jest to bardzo trudne. 

Zdaję sobie sprawę, że mało wiem i że jest moja wiara bardzo płytka, to nie 
chcę z tej drogi schodzić, bo wiem, że to jest dobra droga i chcę nią iść z po-
mocą lub bez niej. Historia Zbyszka jest błędem i z drugiej strony przestrogą 
z której ja wyciągam wnioski, bo nieraz uczenie się na  czyichś błędach jest 
dobre, choć może niemoralne. To, że nie mam wykształcenia, że miałem pod 
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górkę, to wiem, że jest to tylko moja wina, ale postanowiłem sobie, że chcę po-
znać Jezusa i pokochać Go całym sercem, bo jak kiedyś Ojciec sam powiedział, 
że jesteśmy od BOGA i widocznie jakaś moja część chce do Niego wrócić, a ja 
chcę jej w tym pomóc…

05.12.2011
…Co do pracy nad sobą – to chyba mogę powiedzieć, że powoli mi to wy-

chodzi, ale to  czas pokaże czy wyszło mi to na  tyle dobrze, że nie dam się 
wciągnąć w jakieś kolejne kłopoty. Ja też mam takie chwile, że coś mi się nie 
chce lub odkładam to na później, ale zazwyczaj później tego żałuję, że coś tam 
odłożę na potem. Ale mądry Polak po  szkodzie. Staram się, by moje relacje 
z Chrystusem były na pierwszym miejscu. Pracuję nad tym, by inne rzeczy spa-
dły na ten drugi plan. Nie jest to takie łatwe, jak by się wydawało….

09.12.2011
…Spotkanie, na  którym było małżeństwo, było pomysłem w  dziesiąt-

kę, bo po przyjściu pod celę myślałem: co  ja wyniosłem z domu? Chodzi mi 
tu o wiarę i też przypomniałem sobie, jak ja z mamą się modliłem przy tapcza-
nie. To spotkanie pobudziło moje wcześniejsze przeżycia, o których z jakiegoś 
powodu nie pamiętam.

Poza tym –  to  jakoś się zaczyna u mnie układać w sprawach rodzinnych 
i nawet odezwał się mój były pracodawca… i coś tam chce dać mojej rodzinie, 
aby mieli za co mi zrobić zakupy, a ja już straciłem wiarę, że da znać, a tu jed-
nak! Oczywiście, nie zapeszając, bo jeszcze to różnie może być.

Podjąłem pracę nad sobą i swoimi emocjami, a choć jest to trudne to myślę 
i  jestem przekonany, że  jestem na dobrej drodze, choć tu nie ma tylu pokus 
co na wolności, to  też są  i  ja zaczynam sobie z nimi radzić. Wiem, że  teraz 
oprócz rodziny też mam wsparcie w Ojcu tu, w Z.K., i myślę, że po wyjściu 
też, bo staram się o dobry kontakt z Ojcem, bo wiem, że jakbym wyszedł i go 
zawiódł to powrót do dawnego życia byłby szybki… …Bez Chrystusa nie da się 
iść przez życie dobrą drogą.

Mój pomysł na teraz jest taki: czytać Pismo Św. i od jakiegoś czasu prowa-
dzę sobie taki zeszyt jak katechizm. Teraz przed świętami Bożego Narodzenia 
mam zamiar sobie robić takie streszczenie, po przeczytaniu Ewangelii, oczy-
wiście to co zrozumiałem itd. Również ze spotkań: co one mi dają, a później 
po kilku dniach przeczytanie ich ponownie, by zobaczyć z boku jakie miałem 
myśli i co udało mi się zrozumieć, bo sam siebie nie mogę ocenić, a mam na-
dzieję, że prowadzenie takich notatek mi pomoże. 
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Co do spowiedzi, to mam pytanie: tu w Z.K. byłem u Ojca u spowiedzi 
świętej i czy jak wieczorem i na przykład podczas mszy św. wyznam Bogu swoje 
grzechy, które oczywiście nie są ciężkie, bo tu raczej ich nie da się popełnić, czy 
mogę przyjmować Komunię św., bo nie wiem?...

09.01.2012
…Co do mnie, to  jakoś zaczynam sobie radzić: mianowicie oddałem się 

lekturze, bo wcześniej czytałem, ale gdzieś to odłożyłem na bok i tak odkłada-
łem z dnia na dzień, a teraz czytam gazety, „Uważam Rze” i znalazłem ciekawe 
artykuły. Nie myślałem, że w takich czasopismach mogą być tak ciekawe rzeczy, 
aż miło czytać, a do tego mam książkę od Ojca. Z  listu i ze spotkań /modli-
tewnych/ wynoszę wsparcie i kiedy dręczą mnie głupie, niepotrzebne myśli, 
to zabieram się za jakiś fragment i po kłopocie. Może prymitywne rozwiązanie, 
ale pomaga.

Zaskoczyło mnie trochę to, co Ojciec mi powiedział przed spotkaniem: 
o tym swoim znajomym, który chce mnie poznać, bo nie myślałem, że jestem 
osobą o której można opowiadać innym. Co do grupy modlitewnej na wolno-
ści, to może i racja jest po stronie Ojca. Jak nie spróbuję, to się nie przekonam, 
a przecież nic do stracenia nie mam, a raczej zyskać będę mógł. Ale jak to czas 
pokaże, oczywiście nie zniechęcam się.

Mam do Ojca prośbę: czy jest Ojciec w stanie mi załatwić Pismo Święte, 
bo mam ale takie dla zaawansowanych, a widziałem takie z gołębicą na okładce 
i jest z przekładem katolickim – o ile nie jest to kłopot dla Ojca?

Zastanawiałem się dużo nad tym swoim wcześniejszym życiem i  jedno 
wiem, że już nie chcę bym prowadził po wyjściu podobne i to, że teraz mam 
wątpliwości co do tego czy mi się to uda, to mam nadzieję, że tak, bo czym 
bardziej chcę się zmienić, tym bardziej coś mi miesza w głowie, że to mi się 
nie uda, lub co myśleć będą inni ci na wolności, ale wiem, że jak są praw-
dziwymi przyjaciółmi to zaakceptują moją decyzję, a  jak nie to pożegnam 
się i  tyle. Choć wiem, że niełatwo będzie zmienić się i  swoje złe nawyki, 
to mam głęboką nadzieję, że  z pomocą Jezusa Chrystusa mi się to uda i, 
oczywiście, z pomocą Ojca – o ile nie zmieni Ojciec zdania, że jestem darem 
/jako bliźni/.

10.01.2012
…Do dnia dzisiejszego było nas pod celą 4 osoby, ale dali nam jeszcze 1. 

Jest nas teraz 5 tak, że jest fajnie choć myślałem, że uda mi się ściągnąć Mar-
cina D., ale nie udało się. Staram się jak mogę, by poznawać Jezusa i  choć 
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nieraz mam lenia i jakieś dziwne myśli, to staram się im wyjść naprzeciw i coraz 
to bardziej mi to wychodzi, więc coś się dzieje w tą dobrą stronę.

Moim zdaniem – do tej pory nie byłem osobą odpowiedzialną za swoje ży-
cie, bo jak sobie przypomnę nieraz swoje głupoty lub decyzje, to nie można pod 
żadnym względem tego stwierdzić. Myślę, że jak mi się uda wytrwać w swym 
postępowaniu, to po  tamtej stronie będzie mi łatwiej i  już będzie to miłość 
głębsza i moja wiara trochę mocniejsza, a wiem, że z Ojca pomocą jako prze-
wodnika duchowego będzie mi łatwiej. Ze Starego Roku to najbardziej cieszę 
się, że zobaczyłem Ojca i że uczestniczę w spotkaniach wtorkowych. Może tego 
po mnie nie widać, ale dużo mi dają.

Jedyna rzecz, która mi się nie podoba: to, że  tu msze św. są  byle jak, 
to znaczy raz na jakiś czas. Ostatnio była przed świętami Bożego Narodzenia 
i od tamtej pory wielkie NIC, nawet jakby człowiek chciał to nie da rady.

18.01.2012
… Może zacznę od  tego, że dziękuję za książkę i Nowy Testament. Nie 

wiem, czego wcześniej nie poruszyłem tego tematu – może nie byłem gotowy 
– ale dziś jak Ojciec opowiedział o tym kierowcy z busa i jego rozmowie z tym 
co wyszedł z Z.K., to było ogniskiem zapalnym dla mnie i chcę poruszyć ten te-
mat, który kryłem gdzieś głęboko w sobie. A mianowicie: jak Ojciec wie, mam 
koniec kary już niedaleko, choć to też nie jest takie pewne do końca, bo może 
to odwlec się o parę dni, ale fakt, że już za parę tygodni będę wolnym człowie-
kiem. To jest pewne. Mam gdzie wrócić po wyjściu, bo mam gdzie mieszkać, 
ale martwi mnie to, że jest to sezon zimowy i tak naprawdę nie będę miał gdzie 
pracować, a z czegoś trzeba żyć i tu już pojawia się ten wielki problem z którym 
nie wiem, jak sobie dam radę, bo znam sam siebie i wiem, że łatwiej mi będzie 
wrócić do tych złych nawyków, nie żyć jak żebrak, bo bez pracy będzie ciężko. 
Czy jest szansa, by Ojciec mi jakoś pomógł z tym kłopotem, bo samemu raczej 
mi się nie uda z tym poradzić?

Myślałem, żeby iść do psycholog tu, w Z.K., ale doszedłem do wniosku, 
że to jest osoba, której nie można zaufać, bo jakby nie było, to jest ona pracow-
nikiem S.W. i jedynie mogłaby zaszkodzić, więc wolę się dzielić swoimi zmar-
twieniami z Ojcem. Mam nadzieję, że nie zawracam głowy. Wiem, że  jestem 
darem. Wiem, dużo pracy przede mną, ale jestem dobrej myśli…

23.01.2012
…Ostatnio mam takie jakieś dziwne niechęci – może to tylko zwykły leń, 

bo  jak mam coś zrobić to muszę się zmuszać, a potem cieszę się, że coś tam 



Jezus był ze mną za kratami  27

zrobiłem, ale jak czytam N.T. to teraz widzę, że to mnie cieszy, bo przy roz-
ważaniu mam ochotę i poświęcam trochę czasu na przegadywanie się z Ojcem 
Niebieskim. Myślę, że jest to zasługa tego, że uczestniczę w spotkaniach i mam 
dobrego przewodnika duchowego… Praca nad samym sobą jest bardzo trudna, 
to staram się jak mogę, choć ostatnimi dniami jest to naprawdę bardzo trudne, 
to mimo tego nie poddaję się, a co z tego wyjdzie, to czas pokaże.

Nawiązując do małżeństwa to jak chyba każdy facet: to przychodzi pewien 
czas, gdzie zaczyna się coraz więcej myśleć o tym, ale pod tym względem jestem 
bardzo ostrożny, bo jak widziałem co inni ojcowie robią i jakie mają życie mał-
żeńskie, to ja nie chcę być ani w jednej setnej procenta podobny do nich. Mam 
całkowicie inną wizję swojej rodziny.

Najbardziej to mnie denerwuje w samym sobie to, że nie mogę się pozbyć 
oceniania innych i choć się bardzo staram, to co najmniej parę razy dziennie 
to robię. Ale jak patrzę na  swoje zachowanie wcześniejsze to wydaje mi się, 
że i tak zrobiłem duży postęp, a choć wiem, że jest to dopiero początek, to cie-
szę się, że jestem na dobrej drodze do zmiany swojego życia i siebie od środka.

30.01.2012
… Dziękuję za widzenie, ale żałuję, że nie skorzystałem ze spowiedzi, sam 

nie wiem czemu, ale przed wyjściem mam nadzieję, że będę miał jeszcze widze-
nie z Ojcem, to wtedy już nie popełnię tego błędu. Mam na myśli miesiąc luty. 
Myślałem po widzeniu o swoim życiu parę lat wstecz i udało mi się wygrzebać 
parę rzeczy, o których nie myślałem z jakiś powodów. I jedno wiem na pewno: 
nie chcę popełniać takich samych lub podobnych do tamtych błędów. Nie to, 
że chcę pokazać przed Ojcem jakiego to ja nie miałem złego życia, ale myślę, 
że  jesteśmy już na  takiej drodze PRZYJAŹNI między sobą, że mogę zrobić 
następny krok do przodu, by co miesiąc pokazać Ojcu mianowicie to, że mam 
ukończone 6 klas podstawówki, bo w ośrodkach i Z. K., w których byłem, nie 
interesowała mnie edukacja ino inne rzeczy, co odbiło się na moim wykształce-
niu, a czytać nauczyłem się w wieku 15 lat.

Tak poza tym, to zresztą jakoś sobie radzę, bo trzeba. Ha, ha. Staram się 
tak jak potrafi ę, próbując samemu się w jakichś rzeczach ograniczać… Trochę 
mniej palę, choć to jest bardzo trudne. Wiem, że nie są to rzeczy z których moż-
na być dumnym, ale cieszę się, że już coś osiągam i coraz to więcej rozumiem. 
A to już coś. Teraz zajmuję swój wolny czas na czytanie N.T. i Człowiek z nieba, 
bo mi ją polecono. Już nie mogę się doczekać, jak sobie kupię Chatę, bo to jest 
bardzo fajna książka i  chcę mieć ją w  swojej kolekcji, a  tę książkę co mi ją 
Ojciec wysłał też czytam i czasami porównuję ją do swoich wyborów i pytań 
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czy uczuć… Nakierowanie mnie na to, że małżeństwo ma dwie strony. Coraz 
bardziej mnie przekonuje, że kobieta musi być moim ideałem, a nie zaspokajać 
tylko moich potrzeb itp. Chciałbym, żeby Pan w swojej łasce znalazł mi taką 
żonę. „Dzielna kobieta – trudno o taką –  jej wartość przewyższa perły, serce 
małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, 
po wszystkie dni swojego życia.” Nieraz emocje są takie silne, że opanowanie 
ich wymaga nie lada wysiłku, a czasami lepiej poczekać, by same upadły, choć 
powoli też jakoś udaje mi się nad tym panować, a nieraz wyczuwam jakieś na-
pięcie w powietrzu i staram się tego uniknąć.

03.02.2012
…Może zacznę ten list od tego, że u mnie – jak na razie – jest wszystko 

dobrze i z dnia na dzień coraz to bliżej do domu, jednym słowem: bomba. 
Co do tego, że coraz lepiej nam się rozmawia to chyba dobrze, że pokonu-
jemy kolejne bariery, bo  przyjaźń trzeba umacniać. Ostatnio na  spotkaniu 
przez chwilę mnie nie było, ale to nie znaczy, że staram się unikać spotkań czy 
uczestnictwa w grupie. Listy od Ojca są przeze mnie bardzo oczekiwane, ale 
myślę, że po wyjściu zmieni się to w częste spotkania po tamtej stronie. Jak 
zwykle coś się zmieniło, bo ostatnio znów zmieniłem celę, ale pociecha jest 
taka, że to nie z mojej winy.

Czytam Pismo Św., ale dużo nie rozumiem i też staram się tym nie znie-
chęcać, bo  jak nie za pierwszym czy drugim razem, to może za dziesiątym. 
I to mnie wzmacnia. Może nie jest to nie wiadomo ile, ale zawsze jakiś roz-
dział. Teraz Dzieje Apostolskie. Staram się rozmyślać to, co Ojciec powiedział 
na spotkaniu o tych żabach. Niektórzy katolicy żyją jak żaba, która wychodzi 
z bajorka, cieszy się słońcem, zieloną trawą, łapie muszki a po  jakimś czasie 
robi „plum” do bajorka” wg. Ks. Fr. Blachnickiego. Staram się zobaczyć, jak 
może to dotyczyć mnie. Mam nadzieję, że moja wiara po wyjściu nie zostanie 
zachwiana, ino będzie się pogłębiać, choć wiem, że po  tamtej stronie będzie 
to o wiele trudniejsze, ale jestem dobrej myśli. Motywacją jest dla mnie Ojciec, 
bo jak widzę, że jeżeli Ojciec tu do nas i do innych [przyjeżdża] to robi wraże-
nie, nie ma co.

Przyszła żona powinna być inteligentna, wierząca, skromna, wyrozumiała, 
lubiąca sport, nie mieć zbyt wysokiego mniemania o sobie, mieć swoją klasę 
i styl, i coś tam jeszcze. Pracowita, nie paniusia. Powinna być moim ideałem, 
i tylko moim…, a reszta wyjdzie podczas prania życiowego. Nie to, abym był 
złośliwy, ale w każdym liście od Ojca jest o żonie i dzieciach, czy mam to od-
bierać jak jakiś plan Ojca czy co (?), bo się powoli gubię….
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16.02.2012
…Rozłożyła mnie grypa… Są też dobre strony tej choroby, bo jest się z kim 

kłócić o lekarstwa, bo tu jest raz na dwa tygodnie lekarz, tak jak by to ode mnie 
zależało to kiedy mam chorować, ale tak poza tym to choć na chwilę nie myślę 
o wolności, bo czym bliżej, tym gorzej.

Spotkanie było dość pouczające, mianowicie zachęta do prowadzenia roz-
mowy, ale jakoś nie mogę się przełamać. Co do przygotowania do spowiedzi 
– to myślę, że jestem gotowy. Zastanawia mnie jedno: jak zacząć temat mojego 
bycia dla mojej przyszłej połówki? Na pewno bym nie chciał, by pochodziła 
z takiego środowiska jak ja, bo to by nic dobrego nie wyszło, więc powinna być 
z normalnego środowiska, bo ja wtedy bym mógł się starać o jej względy i pew-
nie chciałbym być dla niej największym szczęściem jakie ją spotkało w życiu: 
miły, odpowiedzialny, przede wszystkim wierny jej i nikomu innemu, nie robić 
scen z byle jakiego powodu – „zazdrość”, akceptować jej zdanie i jej styl bycia. 
Chciałbym być oparciem, nie być nudziarzem. Chciałbym, jednym zdaniem, 
być dla niej chodzącym ideałem. Co do dzieci, to pewnie chciałbym być dobrym 
ojcem – takim, z którym będą mogli porozmawiać o wszystkim, być wyrozu-
miałym i dać im to, czego ja nie miałem i po prostu być z nimi, być wzorem, 
zapewnić stabilność fi nansową, by nie brakowało im na nic, jak i mojej połówce 
/”żona”/. Ale kiedy trzeba stawiać na swoje, by nie poszły w ślady ojca – czyli 
mnie. Wybudować dom i doczekać się wnuków, ale do  takich myśli, decyzji 
trzeba dojrzeć, a ja nie wiem czy już mi się to udało, bo trudno jest mówić teraz, 
jak prawie się o nic nie trzeba martwić. Pierw moja przyjaźń z Bogiem i Jezu-
sem Chrystusem, podstawowe zadanie, a później –  jak Bóg zechce – to będę 
miał swoją rodzinkę. Co do Pisma Św. Nowego Testamentu, to wiele rozumiem 
po swojemu, choć są takie momenty, gdzie wydaje mi się, że nic do mnie nie 
dociera. Teraz jestem w Dziejach Apostolskich. Co do klubów ewangelicznych 
/wspólnot/ to, szczerze, zobaczyłbym jak to wygląda tak od kuchni. A co do tej 
pani co ma dwóch synów i córkę to nie to, że nie chcę /porozmawiać/ ino się 
waham, ale po poprzednim spotkaniu, gdzie był ten Grzesiek, który mówił 
o swoim świadectwie, to wiem, że grupa jest potrzebna….

29.04.2014
…Po opuszczeniu Z.K. trochę się pogubiłem, …ale znalazłem sobie dziew-

czynę…, mieszka u mnie, jestem z nią już 21 miesięcy… Miałem do Ojca odpi-
sać, ale jakoś głupio mi było, chyba nie miałem na tyle odwagi… Na wolności 
było całkiem inaczej niż sobie to wyobrażałem. Ale teraz dziękuję Bogu za to, 
że pozwolił mi poznać moją dziewczynę, bo ona wiele zmieniła. Odbywam 
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karę, bo przed tym jak się z nią poznałem, to miałem przy sobie narkotyki i jak 
byłem w Niemczech to zaocznie mi zrobili sprawę i dali mi 4 miesiące. Ale teraz 
mam swojego aniołka, który mnie umie ogarnąć i ma na mnie dobry wpływ. 
Teraz ino proszę Boga, by dał nam błogosławieństwo, bo chcemy mieć dziec-
ko. W Dębicy chodzę na Mszę Św. i na spotkania, bo jest szansa, że uda mi się 
przystąpić do bierzmowania…

11.05.2014
…Co do mnie to jest dość tak… Szukam drogi do Pana Jezusa Chrystusa 

dzień w dzień i jestem chyba na dobrej drodze. Staję do bierzmowania… Może 
dostanę warunkowe, to bym resztę wyroku spędził w domu, choć nie dużo go 
zostało, ale lepiej tam, niż tu. Gorąco pozdrawiam…
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GRZEGORZ CZERWICKI
Na  spotkaniach grupy rzymskokatolickiej w Wiśniczu najczęściej zabiera 

głos pytając lub dzieląc się, refl eksjami przez to stawał się współtwórcą atmos-
fery tychże zgromadzeń. W swojej relacji prowadzi nas przez problemy swego 
życia, o których pisze otwarcie a szczerze, wspominając m.in., że w swoim ży-
ciu nie usłyszał, że jest kochany. Tej miłości szukał na różny sposób. Aktualny 
jednak problem, a właściwie wołanie: proszę mi pomóc, zamieszcza na końcu 
swojej wypowiedzi…

Witam Starszego i serdecznie pozdrawiam oraz dziękuję za umożliwienie, 
chęć, oraz za przyjęcie tego wszystkiego co we mnie siedzi. Starałem się od-
szukać w sobie odpowiednich słów, wydarzeń, emocji, imion ludzi, którzy byli 
dla mnie rodziną, a  jednak ich nie pamiętam. Zajebiście jest dostać wsparcie 
i motywację do napisania swego świadectwa. A nuż komuś pomoże? Zacznę 
od tego, co serce podpowiada i trochę światełko w ciemności pomogło oraz 
na ile pamięć pozwoli. Na świat przyszedłem w 1984 roku w Szpitalu na Skar-
pie Żeromskiego – pod takim patronem był ten szpital. Mama Teresa, ojciec 
Bogdan. Oczywiście, jak na mieszkańców Nowej Huty, rodzice po prostu byli 
biedni, ale potrafi li związać koniec z końcem. Najlepiej to wychodziło mamie, 
która potrafi ła zająć się domem oraz pójść do pracy i zarabiać pieniądze. Stary, 
z tego co pamiętam, jak nie pił – to chyba był do zniesienia. Ale raczej dużo 
pił i praca nie była jego atutem, wręcz przeciwnie: co mu mama załatwiła jakąś 
robotę, to potrafi ł to zepsuć. Podczas chrztu nie beczałem kiedy oblewano mnie 
wodą, to pamiętam z opowiadań mamy. Chciałbym przytoczyć czasy jak mia-
łem 4 lub 5 lat, ale nie pamiętam co dokładnie wtedy było. To dzieciństwo nie 
było złe, nawet byłem chwalony przez opiekunki w przedszkolach i żłobkach. 
Dom rodzinny pamiętam, że mieszkałem w 3 pokojowym mieszkaniu na Osie-
dlu Willowym i mogłoby się wydawać, że gość nie ma się do czego przyczepić, 
po prostu sam sobie zasrał życie – i tak pewnie było, ale o tym później. Po ko-
lei do tego dojdziemy. Wróćmy do przybytku, w którym się wychowywałem 
i mieszkałem. I właśnie tam, w tych czterech ścianach mojego małego pokoju, 
który dzieliłem z mamą dorastała zazdrość i nienawiść, a że byłem jedynakiem 
– pragnąłem mieć wszystko dla siebie, choć mama uczyła mnie czegoś innego: 
miłości i szacunku. W pozostałych dwóch pokojach mieszkali po kolei: wujek 
Marek z dziadkiem Bohdanem, w kuchni mieszkała babcia (teraz wiem, cze-
mu była daleko od dziadka, ale pod jednym dachem – wtedy nie wiedziałem 
o co kaman (o co chodzi) i w dużym pokoju siostra mamy i jej mąż z dwójką ro-
dzeństwa: chłopcem i dziewczyną. Wspomnę jeszcze o dwóch wujach: jednemu 
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na imię Adam, a drugi Antek, ale o nich wspomnę w dalszych częściach opo-
wiadania. Na razie skupmy się na mnie i narastającej złości o to, że inni mają 
lepsze rzeczy ode mnie, a rodzice bardziej ich kochają i to okazują poprzez 
przytulenie. Jakoś sobie nie przypominam, żebym był przytulany lub żebym 
usłyszał: „Dobrze robisz, synu!”, ewentualnie słowo, które jest potrzeb-
ne każdemu dziecku, nieważne czy grzecznemu lub niegrzecznemu. Słowo 
to brzmi: „Kocham cię synu lub córko!” – to jest ciepło rodzinne! Choć mia-
łem rodzinę, tego ciepła nie miałem. Choć byłem bardzo krótko pilnowany, 
to  i tak potrafi łem się zapodziać i późno do domu wracać, co kończyło się 
krzykami i zakazem. Mama tylko raz podniosła na mnie rękę, kiedy myślała, 
że ukradłem jej pieniądze z portfela i dostałem „liścia”, ale ten jeden raz w ży-
ciu byłem niewinny. Nienawidziłem ją w tamtym momencie, chciałem żeby 
wyniosła się z mojego życia. Kochany ojczulek „sobie” nie szczędził ciosów, 
choć też nie przesadzał – w porównaniu ze znajomymi to mogę stwierdzić, 
że byłem głaskany.

A jeżeli chodzi o Komunię, to pamiętam, że bałem się tego, ponieważ ka-
zali mi się uczyć na pamięć regułki, kiedy podchodzi się do konfesjonału, choć 
pamięć miałem dobrą, ale jakoś ciężko mi to było zapamiętać. Nie wiem czy 
dobrze rozumiem Komunię św., czy kiedy się podchodzi po Ciało Chrystusa. 
Ale postaram się opisać i to OK. Pamiętam, że ubrano mnie w jakąś sukienkę, 
tak na to mówiłem, bo nie było rodziny stać na garnitur. Bardzo fajna zakon-
nica była, która nas prowadziła, aby wszystko udało się jak najlepiej. Choć 
pamiętam, że bardzo była tym wszystkim przejęta i dała się odczuć jej taka 
nerwowość. Pamiętam próby przed spowiedzią i straszne długie świece, którą 
kazali mi nieść przez całe osiedle, całą drogę do kościoła, a kawałek drogi był 
przez plac i inne osiedla. Widać było, a raczej dało się odczuć spojrzenia ludzi. 
Bardzo dziwnie się czułem, taki niepokój, trochę wstydu przez tę suknię, tylko 
starsze osoby tak z zadowoleniem i pełną aprobatą patrzyły na mnie i dziadzia. 
Wiem na pewno, że droga do kościoła w Mogile była naprawdę długa (ale 
w głowie). Wcześniej zostały wyrzucone grzechy z  tego małego ciałka. Pew-
nie, jak to dzieciak, wszystkich grzechów nie wypowiedziałem, bo wstyd było 
mówić… A po  całej ceremonii w kościele udaliśmy się na ogrody kościoła. 
Znałem je dobrze. I tam odbyły się wspólne zdjęcia, a następnie rozproszenie 
i najlepsza oraz najbardziej oczekiwana chwila czyli prezenty, z których nie 
byłem zadowolony.

Pierwsze kradzieże to były wybryki szkolne, człowiek ukradł jakieś drob-
ne kolegom ze szkoły i sklepiku, były rąbane (okradane). Pojawiały się wyry-
wania torebek, ale te pieniądze szły głównie na pierdoły i  słodycze, i fi lmy. 
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Uwielbiałem chodzić na fl ipery. Pamiętam, że zawsze bałem się zabrać pieniądze 
do domu, żeby mama nie znalazła, więc dawałem koledze lub zakopywałem.

Wróćmy do mojej szkoły podstawowej i drugiej lub trzeciej klasy podsta-
wowej –  i pierwszy przypał na oszustwie, a było to na  języku polskim: jak 
wyszło, że mam problemy z czytaniem na głos, ponieważ się denerwowałem 
i krew do głowy dopływała, więc postanowiłem się czytanek wybranych uczyć 
na pamięć, ale mnie przyłapano i za uszy zostałem wytargany oraz mama zo-
stała wezwana do szkoły. Do czego zdolny jest 9–latek! Zacząłem ją wyzywać, 
bo mi uszy naciągała, a starszy o rok kolega rzucił do niej krzesłem. Za co póź-
niej nieźle nam się oberwało. Ale wybryk został zapomniany przez nauczycieli, 
ale nie przeze mnie. Zaczęło narastać we mnie zło i jeszcze bardziej dokuczałem 
nauczycielom oraz wyzywałem. Do komunii świętej przystąpiłem, ale nie by-
łem zbytnio zadowolony z prezentów. 

Zaczęły się podpalania papierosów, więc pojawiła się rzecz, na którą można 
wydawać pieniądze. Ale najbardziej z kradzieży lubiłem grandy na działkach. 
Nie dość, że człowiek się najadł owoców to i czasem sprawdził sprawność fi -
zyczną, a przy okazji wyczaił nowy sposób na zarobek. Domy weselne. Tylu pi-
janych ludzi i jeszcze więcej pieniędzy na fajki i fl ipery! Do chwili, kiedy zostali-
śmy przyłapani, ale udało nam się uciec, a dokładniej uratowało mnie, że byłem 
chudy i schowałem się pod samochód. Ale serce waliło. Wtedy zacząłem się za-
stanawiać, czy warto ryzykować? W szkole nauka jakoś szła i zdawałem z klasy 
do klasy, choć wagarowałem. Miałem poparcie ze strony nauczycielki od WF, 
a potem i plastyki. Pojawiła się nawet możliwość częściowego zmiany otoczenia 
i całkowitego przeskoku do innej szkoły sportowej. Lecz po zakwalifi kowaniu 
się we wszystkich konkurencjach, [choć] mogłem pójść do  szkoły sportowej 
i do tego namawiała mnie nauczycielka od WF, ja zostałem przy koledze, któ-
remu się nie udało, i nie poszedłem. Nadal chodziłem na wagary i namawiałem 
do złodziejki. Sytuacja się zmieniła, kiedy nie zdałem z 3 przedmiotów i mu-
siałem powtarzać klasę, żenada. Mama wkurwiona od debili wyzywała i stra-
szyła poprawczakami, jak się będę zadawał z tymi samymi osobami. Pewnego 
razu czułem się zbyt pewnie i zapomniałem wyjąć pieniądze przed wejściem 
do domu, ale potem to już się samo potoczyło, jak mama znalazła je w moich 
spodniach i takiej awantury nawalała! Groziła jakimś poprawczakiem, ale pie-
niądze sobie wzięła. Jak się pojawiły papierosy i alkohol, to i doszły do tego 
narkotyki. Ale pozostańmy jeszcze przy papierosach i alkoholu do którego czu-
łem niesmak, ponieważ ojciec zaprzepaszczał przez niego swoje i nasze życie. 
Kiedyś mama miała możliwość wyjechania na delegację, ale zatrzymało ją to, 
że nie miała z kim zostawić mnie. A ojciec zakropiony alkoholem, a na wujach 
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nie można było polegać z tych samych powodów. Adam miał swoich dzieci za 
dużo, a kochany dziadek mógłby nie podołać, więc możliwość lepszego zarob-
ku przechodziła obok. OK ! Wróćmy do alkoholu, jak szedłem za rówieśnika-
mi i popisując się przed starszymi kolegami i koleżankami, a w szczególności 
jednej bardzo ładnej blondynce. Pamiętam jak u niej w domu w gronie zna-
jomych odbywała się libacja alkoholowa i Grzesia poniosło, ponieważ wtedy 
doszło do mnie, a raczej na drugi dzień, że mam bardzo słabą głowę i wystarczy 
niewiele, żeby się nawalić. I tak się nawaliłem, że zanieśli mnie do domu, ale 
nie omieszkałem zaczepiać ludzi i wyzywać. Ale jak mnie doprowadzili w ta-
kim stanie do domu, mama jak mnie zobaczyła! Rozczarowanie i teraz wiem 
co mówił wyraz twarzy (taki sam, jak stary). Wzięła mnie, rozebrała i do łóżka 
wrzuciła. Kazała iść spać, ale jak tu spać, jak ci cały świat wiruje kiedy oczy 
zamykasz i w końcu dochodzi do zwrotu wszystkiego, co piłeś i  jadłeś? Ale 
że za późno powiedziałem o miednicy to obrzygałem sobie łóżko (ohyda). Ale 
to dopiero były początki. Później wujek wyczuł temat i tylko podbijał, ale ja nie 
miałem problemu z zakupem alkoholu. Z nim i jego kolegami też podpijałem 
na ławkach, ale musiałem się czaić, ponieważ mama zaraz jak GPS namierzała, 
wyrastała spod ziemi, i goniła do domu. Nie przez cały czas tak było, ale były 
też dni kiedy postanowiłem udoskonalić swoje umiejętności fi zyczne (boks) 
– pomyślałem, że może mi to dużo pomóc przy kolejnych pobiciach i  [do] 
okradania ludzi. I tak zacząłem uczęszczać do szkółki bokserskiej: 13 lub 14 lat 
miałem i nawet mi się to spodobało. Złapałem bakcyla i nie piłem jakoś dużo, 
nawet kolegów zmotywowałem i było nam raźniej. Ale nawet to się skończyło, 
ponieważ doznałem kontuzji kolana. Kiedy uciekałem, spadłem z wysokości 2 
metrów na kolano lewe i strasznie spuchło, jakby podeszła woda. Ale podzia-
ło się coś z rzepką i przestałem. Była jeszcze inicjatywa ze strony mamy, żeby 
mnie wyjąć z bagna, w którym zaczynałem znikać. Kolega mamy miał szkółkę 
kickboxingu, do której poszedłem za namową mamy – tym bardziej, że za dar-
mo. Czemu nie? Ale treningi były tak ciężkie, że nie mogłem na nie namówić 
kolegi (wspólnika), a goście, z którymi trenowałem, byli już dobrze poobijani 
i technicznie wytrenowani, a mnie wszystkie ich kopnięcia bolały, jakby ktoś 
młotem bił po nogach i tułowiu. Więc sobie dałem spokój. Ale coś w głowie 
zostało i trenowałem, ale przy kradzieżach. Epizody z boksem i kickboxingiem 
trwały w sumie pięć miesięcy – w latach 1998/99 – chyba dobrze to przeliczam.

Zaczęła się pojawiać trawka. Myślałem, że to będą śmiechy, chichy i ota-
mowanie umysłu na pewno lepiej niż po alkoholu, do którego czułem niechęć. 
Popijałem, ale niewiele, ale za to paliłem i potrzebowałem coraz to więcej pie-
niędzy. Towar kosztował dużo więcej niż alkohol i spalało się go trochę. Ale 
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przyszedł czas na  to, żeby marychę też znienawidzić, ponieważ przyszła faza 
przepalenia (za dużo na raz). Zawroty głowy i wymioty. Straszne stadium. Pa-
miętam, że siedziałem tak zmelanżowany na ławce w ogródku, gdzie bawiły się 
małe dzieci i ten hałas, piski, krzyki i susza w mordzie oraz ciągłe powtarzanie 
przez kolegów: „Ty, chyba się przejarał!” i kręcenie sobie beki ze mnie. Normal-
nie usnąłem na  tej ławce, a  jak się obudziłem, było po  wszystkim. 
 Nadszedł czas, kiedy to w lecie – w wieku 14/15 lat – poznałem smak amfeta-
miny. Pamiętam to nawet lepiej, niż swój pierwszy stosunek seksualny. Zdarzy-
ło się to na basenie. Kiedy o  tym piszę, to nawracają się miłe wspomnienia 
(wyzwalacz). Jesteśmy na basenie z paczką i woła mnie znajomy: czy przypad-
kiem nie złożę się z nimi na „spida”? Ale nie posiadałem pieniędzy. Dogadałem 
się, że mu oddam później. Uprzedzałem go, że tego nigdy nie brałem i obawia-
łem się trochę, że może mi się coś stać, ale po szybkim namyślunku Grzesiek 
namawiał Grześka i tak zjadłem swoją pierwszą działkę amfetaminy i po paru 
chwilach byłem tak naprany, że albo pływałem i czułem się jak ryba w basenie, 
z którego nie chciałem wychodzić, a jak już wyszedłem to gadałem jak potłu-
czony i straszny mieli ze mnie polew (ubaw). I na tym dopiero poznałem sztu-
kę, jak się szybko kradnie i wyczuwa się, że dana osoba, którą chce się okraść, 
coś ma. Strasznie to było złudne. Ale wtedy mi to nie przeszkadzało: po prostu 
pomagało w  zarabianiu pieniędzy. I  rzeczywiście: kolega, który mi pokazał, 
co to „spid”, pokazał inne sposoby okradania ludzi i kradzieże samochodowe 
oraz jak oszukiwać frajerów, robić wałki; to mi się trochę nie podobało, ale 
pieniądz to pieniądz. Skoro pojawiły się nowe możliwości w sposobie zarabia-
nia pieniędzy, to też pojawiły się osoby, które chciały żebym się im opłacał lub 
przynosił fanty. Ale, oczywiście, musimy powrócić do  mojego rodzinnego 
domu w okresie, [kiedy] umarł dziadek, którego śmierć odczułem i było mi 
smutno, ponieważ dziadzię kochałem. Drugi z dziadków umarł jeszcze wcze-
śniej, że nawet go nie pamiętam. Był jeszcze ojca brat, który zginął w wypadku 
samochodowym. A pamiętam, że chyba mnie lubił, skoro przychodził w od-
wiedziny, kiedy zjeżdżał zza granicy i przynosił prezenty. Był jeszcze jeden brat 
ojca, którego zabili wyrzucając przez barierki na klatce schodowej. Ale to też 
znam tylko z opowieści i podobno mnie lubił, a przynajmniej bawił się. Tak mi 
mama opowiadała. Ale wróćmy do miejsca zamieszkania. Tak byłem pochło-
nięty swoim rozwojem w  życiu ćpuna i złodzieja, że nawet nie zauważyłem, 
kiedy mama mi oznajmiła, że się przeprowadzamy. A że byłem wścibski, to się 
dopytywałem. Powiedziała, że  mieszkanie zadłużone i  trzeba je zamienić 
na mniejsze. Oczywiście, mnie to zwisało i nawet sobie pomyślałem, że jakiegoś 
grosza dostanę. Bo  jak to  na  pasożyta przystało, zawsze coś wyrywałem: 



36 ks. Stanisław Majcher SJ

w późniejszych czasach sporo pomagałem, ale swoje też nabrałem. I  tak oto 
wylądowaliśmy na  Centrum w  dwupokojowym mieszkaniu. Ciotka poszła 
na  swoje, ale pojawił się wujek Antek, który z powodu chlania pokłócił się 
z żoną i w ostateczności ona go zostawiła. Wcale się nie dziwię, ale w niedługim 
czasie po  przeprowadzce wydarzyła się tragedia. Ale do  tego wrócimy, tak 
samo jak i do moich zawodów miłosnych (uśmiech). Najpierw przeprowadzka 
i parę wątków, w których straciłem parę zębów oraz miałem wiele siniaków. 
Dobrze więc: dwupokojowe mieszkanie, gdzie z jednego pokoju przechodziło 
się do pokoju, w którym zamieszkałem razem z mamą. Trochę krępujące. Za-
wsze zazdrościłem dzieciakom w szkole własnego pokoju. Jak i ich bajeranc-
kich ciuchów, na które było mnie w końcu stać, ale i  to poszło w odstawkę 
ponieważ wszystko szło na „spida” i rodzinę. Ale ponownie odbiegłem od te-
matu. Pokój wcześniej był zajmowany przez Marka i babcię oraz – cofając się 
– trafi amy do kuchni i wersalki zamieszkiwanej przez Antka. Cudowna rodzina 
– i kiedy ja miałem się uczyć, tak sobie to tłumaczyłem, więc czasu nie miałem 
żeby się uczyć. Wolałem „spida” i nocne hulanki. Do szkoły zawodowej chodzi-
łem, jak mi się chciało, ale pamiętam jak poszedłem do mechanika (szkoła za-
wodowa, do której chciałem chodzić), lecz wyrzucili mnie z niej w chwili roz-
poczęcia szkoły. Dobre, co?! A wszystko przez bardzo duże Ego oraz przez 
przyjaciółkę amfetaminę. Ale niedaleko znajdowała się budowlanka, więc tam 
mnie przyjęli i  spotkałem sporo kolegów od  jednej ścieżki („spida”), więc 
wszystko grało. Kolejne lata mijały, a  ja coraz bardziej w gówno wpadałem 
i miałem zanurzenie w nim aż po szyję. Dobrze, ale wróćmy do tragedii, która 
mną wstrząsnęła. Wypadek samochodowy, w którym został potrącony mój tata 
(Bogdan). Odniósł bardzo poważne obrażenia: dwa wylewy – jeden w głowie, 
drugi w tułowiu. Ale nie znam się na interpretacjach lekarskich. Trafi ł na inten-
sywną terapię. Pierwszy raz byłem w takim miejscu. Widząc całą tę aparaturę, 
która oddycha z niego i utrzymuje przy życiu, rura z buzi wychodzi – tragedia! 
– to nawet takiego skurwiela, jakim byłem, i ćpuna to gdzieś ruszyło. Ale bab-
cia, bardzo wierząca osoba, z którą się nie dogadywałem, strasznie mocno się 
modliła za niego, że został i wrócił do świata, choć sparaliżowany w połowie 
z urazem w głowie oraz problemem wymowy. Ale żył. I z dnia na dzień docho-
dził do  siebie. Pewnie się zastanawiasz, dlaczego go odwiedzałem, skoro tak 
na niego najeżdżałem; nawet próbował mnie raz przyduszać, ponieważ wma-
wiał sobie, że nie jestem jego synem. Ale jakoś nie potrafi ę tego wytłumaczyć, 
dlaczego go odwiedzałem; może bo mama naciskała? Może coś pękło? Najlep-
sze, że  został i przewieziony do  innego szpitala, i w  tym szpitalu dochodził 
do siebie; był jak małe dziecko. Żył – to było najważniejsze, skoro z jego sali 
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dwie osoby umarły, a on miał zostać wypisany. Ale z chwilą kiedy został wypi-
sany, ja o nim zapomniałem; odwiedziłem go tylko raz, kiedy mieszkał ze swoją 
mamą, ale przestraszyłem się tej nieporadnej osoby, którą stał się mój ojciec 
i tego, że mnie też to może spotkać. Ale była to chwila, dopóki sobie nie zaje-
bałem do nosa i zapomniałem o ojcu. Przypomniała mi o nim sąsiadka, która 
powiedziała, że ojciec nie żyje – było to na ulicy, gdzie się z nią mijałem. Pewnie 
myślicie, że poszedłem na pogrzeb? Wcale nie, za bardzo byłem zajęty swoim 
nałogiem. Przykre, ale za późno. Nawet nie potrafi łem znaleźć miejsca po-
chówku, choć starannie babcia lub mama mi wyjaśniła. Naturalnie, w domu 
byłem gościem i nawet nie zauważyłem, że mamy nowy mebel, ponieważ tak 
się ładnie wkomponował w mój dom, że postanowiłem go tak nazwać. A był 
to Krzysztof (śmiech). Recydywista i nazwijmy go Zaprawką. Ale przejdźmy 
do moich wątków miłosnych, jeżeli takie coś miało miejsce, ale może inaczej, 
bo dotyczących intymności. A do Zaprawki wrócimy, bo warto sobie przypo-
minać choćby siostrę Agnieszkę, która udała się temu dziwnemu związkowi, 
który powstał z Zaprawką i moją mamą. Swoją pierwszą dziewczynę, z którą 
byłem na tyle blisko żeby się bzykać, ale wydaje mi się, że to miłość nie była, 
tylko seks, który odbył się w jakiejś zapyziałej piwnicy i dlatego mogę śmiało 
powiedzieć, że nic specjalnego. Kolejna dziewczyna to Magda z którą też żyłem 
chwilę, ale przeszkadzała jej moja dobra przyjaciółka amfa. Może dlatego, 
że mogła coś do mnie czuć i miałem do niej sentyment, bo nie chciałem żeby 
ćpała, a już na pewno nie amfetaminę, którą kiedyś chciała żebym jej załatwił 
i oczywiście ją oszukałem: dałem jej aspiryny rozkruszonej. Ale i tam nastawie-
nie do nauki miała dobre i szybko uczyła się po aspirynie. Uśmiałem się paskud-
nie a najlepsze jest to, jak postawiła mi ultimatum: albo ona – albo ja i ćpanie 
mojej kochanej amfetaminy. Po  słowach, które używam, możesz sobie wziąć 
pod uwagę i zrefl ektować, w jakim byłem stanie. I jak myślisz, co wybrałem? 
Oczywiście, że „spida”. Następowały jeszcze związki, ale bardzo nieciekawe 
i nawet nie ma o czym pisać. Żaden ze związków nie trwał więcej niż 3 miesią-
ce. Najdłuższy związek, który przetrwał 3 lata to był wtedy, kiedy siedziałem 
w więzieniu. Ale tego nie można związkiem, choć uczucie się pojawiło, oraz 
jeszcze Angela: też świetne zauroczenie, ale o tym w dalszej części opisu. 

Dobrze więc: wprowadziliśmy się do naszego mieszkania i  zarazem no-
wego osiedla. Trochę mniejsza patologia, ale jednak była. Spontanicznie po-
wracałem do byłych znajomych i był okres kiedy w ogóle nie kradłem, tylko 
żerowałem na mamie. Pamiętam, co wyciągnąłem to przebawiłem, ale tego 
było niewiele – czasu tak strawionego. Wkurzało mnie to, że nie mam pienię-
dzy, a koledzy idioci nic nie kombinują tak, jakby się przestraszyli. I nadszedł 
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czas na  kolegów z  bardzo odległej przeszłości. Ale przyszłość klarowała się 
na lepsze dni i więcej pieniędzy. I tak z początku były imprezy, złodziejka i nie-
powroty na noc do domu. Ale przestałem być pasożytem i  zacząłem dawać 
pieniądze do domu. Nawet nie pamiętam jak szybko miesiące mi zapierniczały, 
taki byłem pochłonięty złodziejstwem i ćpaniem, że nawet nie pamiętam żebym 
sypiał w domu, tylko po znajomych. Aż pewnego dnia, jak wróciłem do pseu-
do–domu, to poznałem Zaprawkę. Dowiedziałem się o nim tylko tyle, że znali 
się z mamą od czasu młodości i że to była jakaś pierwsza miłość. Oprócz tego 
wyjawił mi, że niedawno wyszedł z więzienia. Odbył tam ileś lat, nie pamię-
tam, ale wtedy sobie pomyślałem, że całkiem niezły gość, skoro siedział i kradł. 
Pomyślałem: gość może mieć pomysł i pomoże mamie, żeby była nie w takich 
ponurych nastrojach oraz dorzuci się groszem, wtedy będę miał więcej dla sie-
bie. Ale czar prysnął, on po prostu się wprowadził i stał się tym meblem. Zaczął 
bardziej przeszkadzać niż pomagać, a nie dość złego mama zaczęła więcej pić. 
Lecz za późno zacząłem to zauważać. Przestałem gościa darzyć sympatią. Raz 
do mnie skoczył i wyszło mu to bokiem: mnie bolało, ale potem on był kopany 
i strasznie mi się odgrażał. I potem z nim już nie miałem aż tak strasznie. Bar-
dziej mama się na mnie zaczęła foczyć i nawet nie zauważyłem, że jest w ciąży. 
Tak! Dacie wiarę?! Więc wyobraź sobie: miting wielodzietnej rodziny miałem 
na amfetaminie. Czasem mnie tylko zastanawiały dziwne zachcianki: żebym 
skoczył i kupił jakieś frykasy, i oczywiście mama zaczęła sporadycznie pić (ale 
tylko trochę winka lub piwa). To  też było podejrzane, aż w końcu pewnego 
dnia mama mówi, że będę miał siostrę. Fajnie się poczułem, ponieważ po prze-
prowadzce straciłem kontakt z sąsiadką, która również miała małą córkę, którą 
się opiekowałem i traktowałem ich jak rodzinę. Tylko tu też wyszła tragedia 
i ta mała istotka została potrącona przez samochód, [który] najechał jej central-
nie na główkę. Zabolało. I tak zaczęło się nowe Życie w domu na osiedlu Cen-
trum, lecz w moim życiu nic się nie zmieniło względem ćpania i picia. Gorycz. 
Pojawiło się to, że więcej czasu przebywałem z siostrą na zabawach, ale sam się 
bardzo dziwię jaki byłem ostrożny, żeby nie zostawić gdzieś na wieszaku białe-
go pyłu. A przychodziły dni, że zwała (zmęczenie) dopadała i towaru nie było, 
to nawet mi się z łóżka nie chciało wstawać. A największą frustrację przeżywali 
domownicy, bo  jak mi się nie chciało wstawać to oni nie mieli co pić; bo  je-
żeli pieniądze na jedzenie się skończyły, to zawsze można było wziąć na zeszyt 
i oddać później. W te dni, kiedy takie zwały mnie napadały, to miałem straszne 
wyrzuty i wiele pytań się pojawiało, bardzo przygnębiających. Ile lat pociągnę, 
czy coś się zmieni – przecież długo tak nie ujadę. Siostra Aga rosła jak na droż-
dżach, to jedyne co udało się tej parze (zapewne i mamie). Ściska mnie trochę 
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w gardle. No, dobra, ale piszemy dalej, że z niej to taka wesoła i ciekawa ży-
cia istota. Taka drobna. Najbardziej rozbawiało mnie kiedy zamiast Grzesiek, 
bo mówić nie umiała ale miała tą swoją dziecięcą gwarę, i mówiła GoGo. Albo 
pamiętam jak zauważyłem, jak sobie radzi z chodzeniem. Tak podjarany zaczą-
łem mamę wołać, a ona co zmiażdżyła mi to uczucie mówiąc, że już od dłuż-
szego czasu chodzi dość niewielkie odległości. Bajeczny też był bek, który poja-
wiał się, kiedy traciła równowagę i siadała na tyłku. Ale wiedziałem, że siostra 
zabiera zbyt dużo czasu, a mało zarabiałem i ćpać też trzeba było. A zaczęły się 
pojawiać pierwsze przypały dilera, który handlował „kompotem”, „koksem” 
oraz moim przysmakiem, a że miałem niedaleko, postanowiłem go odwiedzić. 
Adam, tak miał na  imię jak dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Nazwijmy 
go Adam. Gość się sporo zdziwił, kiedy do niego zapukałem i przedstawiłem 
co i jak. Patrzył trochę nieufnie, lecz mnie znał z opowieści, które się przepla-
tały między osobami. I tak pojawiło się świetne źródło towaru, który był dobry 
i po groszach. Tak myślałem, ale im było więcej, tym bardziej mordy się rozbe-
stwiły. I tak towar, który miał iść na sprzedaż, szedł w nasz organizm, a pienią-
dze, które mieliśmy ze złodziejek szły na oddanie za towar, lub występowały 
też przysługi w postaci pobicia kogoś lub odstraszenia ćpunów kompocianych, 
[którzy] wysiadywali pod jego blokiem. Pierwszy raz wtedy widziałem jak gość, 
którego zapaliłem z kopa w głowie pozbierał się szybko i zaczął ucieczkę… Sam 
byłem wiele razy w takich opałach i zawsze się biłem oraz zębów też wybili, ale 
– o dziwo – nigdy niczego nie złamali poważnie. Aż niewiarygodne, kurczę, jak 
ja sobie przypominam te sytuacje to normalnie gorąco się robi. I kiedy grunt 
się zaczął walić pod nogami, człowiek powinien się opanować, a ja co? Jeszcze 
bardziej, skoro „spid” zatrzymuje w pewnym stopniu objawy opicia to sobie 
gardło podlewałem, ale to akurat była strata kasy. I w końcu zaczęło się. Wyrok 
2 lat z zawieszeniem na 5 lat, 1 na 4, sprawa w toku i cały czas z tymi samymi 
osobami, aż do czasu kiedy brakło osoby, która mnie hamowała, żeby mi lejce 
nie puściły. Trafi ł do więzienia, a niedługo po nim trafi łem ja, bo woźnicy bra-
kło, konie poszły w miasto i ciężko było je zatrzymać. Ale tak byłem naprany 
specyfi kami połączonymi z amfetaminą, że niewiele z tego pamiętam; dopiero 
retrospekcje powstające w głowie kiedy to się odbywało. Ja to pamiętam tak: 
szybkie wyciągnięcie „spida”, zażycie 3 tabletek (klonów i parę bań), a potem 
gadka, że te są potrzebne po to, żeby się na rano wyspać, ponieważ umówiłem 
się na dobrą złodziejkę z prawie obcymi osobami. I tak nic nie wyszło z ustaw-
ki. Zostałem odprowadzony do domu. Ale zaraz potem wyszedłem z domu, 
wziąłem dwa śrubokręty i oczywiście powiedziałem mamie, że zaraz wrócę, ale 
nie wróciłem: pojawiłem się po 5 latach i 5 miesiącach. A teraz noc wyglądała 
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następująco: dziesięć włamań i  zniszczeń samochodów w niecałe 30 minut. 
Po prostu szedłem jak tornado i sytuacja się skomplikowała, kiedy ktoś mnie 
zaczął gonić i prawie mnie złapał. Powstrzymywało go to pewnie, że bał się, 
że mu coś zrobię. Ale znikąd wzięły się dwa duże radiowozy i bardzo duży 
policjant, który mnie obezwładnił. O dziwo, nikt mnie od razu dokładnie nie 
przeszukał. Tylko powierzchownie i znaleźli śrubokręt oraz panel do radia. Zo-
stałem przewieziony na komisariat i tam nieźle mi dawali za słowo, które mam 
w skrócie na szyi wytatuowane. Ale tylko się śmiałem jak głupek i [zostałem] 
przewieziony na dołek. Tam szybko „odjechałem” i obudziłem się rano. Go-
ście, którzy ze mną siedzieli w celi na dołku powiedzieli, że policjant co jakiś 
czas wchodził i sprawdzał, czy żyję. Ale musiałem być zajechany!

Potem się wszystko potoczyło jak najgorszy koszmar: prokurator i  trzy 
miesiące sankcji, oraz dołek moralny; jak sobie poradzą i co ja w ogóle powi-
nienem robić, bo tu byłem nowy. Tego świata nie znałem. Montelupich – kosz-
mar, siedziba pogardy, zła, nienawiści i zakłamanych oszustów. Czyli skupisko 
ludzi takich, jak ja. Z początku nie było łatwo, ponieważ bardzo mało ważyłem 
i byłem chudy, ale zobaczyłem światło w tunelu. Czyli osoby, które przewija-
ły się gdzieś przez moje życie lub byli ich znajomymi. Bardzo szybko zaczą-
łem ćwiczyć i polubiłem kawę. Kto pija, ten pewnie wie. Siedziałem od strony 
lip, więc widywałem mamę i siostrę od czasu do czasu przez okno. Gdzieś we 
mnie pojawiły się jakieś dotąd nieznane uczucia: utrata siostry, ale łudziłem się, 
że może mi uchylą areszt lub ze sprawy wyjdę. Sprawa tak szybko się zaczęła, 
że i szybko się skończyła i w międzyczasie miałem inną sprawę, która się bardzo 
długo ciągnęła; do niej mieliśmy ze wspólnikiem osobę, która nas pogrąża-
ła. Był to nasz znajomy: rozwiązał się, żeby nie iść siedzieć. Za tamtą sprawę 
dostałem trzy lata, ponieważ niekorzystnie wyglądało to, że  siedzę do  innej 
sprawy. A dokładając do tego wyrok za samochody 2 lata oraz 2 / 1 co było 
w zawieszeniu, perspektywa dalszej odsiadki była smutna: 8 lat… 18/19 lat, 
bo tyle miałem… czyli 27 jakbym wychodził?… Masakra. Jak ktoś słyszał mój 
wyrok, to się pytał czy siedzę za pobicie ze skutkiem [śmiertelnym]? Ale lata 
mijały i czasem było ciężko. Dużo trzeba było się prać, aby nie zostać zgnie-
cionym. Ale i to się przetrwało: duch walki i motywacja oraz ciche modlitwy, 
które – o dziwo –  sobie przypomniałem. Ale się tego wstydziłem i  robiłem 
to do poduszki. Wydawało mi się to po pierwsze dziwne, ponieważ nikt tego 
nie robił, a po drugie wydawało mi się to takie słabe, a więzienie połyka słabe 
osoby. Więc starałem się, żeby mnie nikt nie widział, ale też prośby, które kie-
rowałem się nie spełniły. Wtedy myślałem, że to może zadziałać od razu, ale 
tak nie było. Pamiętam ostatnie widzenie z mamą i siostrą. Czułem to, że jest 
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to ostatnie widzenie, ale nie myślałem, że wtedy będę widział siostrę ostatni 
raz. Rozczulam się! Miała już 4 lata i taka duża była; już normalnie starała się 
do mnie mówić. Tak, zszokowany byłem. Ale pamiętam jak nie chciała mnie 
zostawić i iść do mamy oraz cały czas płakała. Łzy mi się w oczach zakręciły 
i ona musiała to czuć, że jest to ostatnie spotkanie. Znajomy, który był wtedy 
ze mną na widzeniu myślał, że to moje dziecko, ponieważ tak się wzruszyłem. 
I od tamtej pory byłem zdany sam na siebie, a do końca dobre ponad 6 lat. Ale 
jakoś minęła terapia. Postanowiłem się zmienić i starałem się, lecz czegoś mi 
brakowało. Teraz już wiem czego, ale w tamtym czasie naśmiewałem się z osób 
podobnych do mnie. Teraz, jeżeli chodzi o podążanie drogą Jezusa.

Dostałem się do pracy i żyłem zamknięty jak kanarek w klatce, ale zdrowy. 
I czując coraz to nową, rześką energię w sobie i emocje, które były w dalszym 
ciągu zagadką. Teraz zazdrościłem tylko jednego: wolności i obiecywałem so-
bie, że  już tutaj nie wrócę. Mobilizacja naprawdę, sam siebie zaskakiwałem, 
że można tak siebie oszukiwać, tak teraz to widzę. Bardzo dużo ludzi poznałem 
przez te 5,5 lat. I nie było to w tak złym świetle, jak widziałem to mieszkając 
na Montelupich, więc można spotkać tutaj osoby bardzo uzdolnione plastycz-
nie, rzeźbiarzy, nawet trafi ają się adwokaci więzienni, którzy z braku studiują 
kodeks. Nawet ze strony służby więziennej przeżyłem miłe rozczarowanie, jak 
mi pewna osoba pomogła w sprawie siostry i tego, że została zabrana do domu 
dziecka. Czasem dostawałem listy z domu, jak to im ciężko jest. Wtedy myśla-
łem sobie, że jest mi lekko (tak sobie szydziłem). Psalm 1,1… Bardzo dużo daje 
do myślenia, jakim nie być człowiekiem. Że ja wtedy nie spotkałem na swojej 
drodze takiej postaci jak mój przyjaciel; że nie raczyłem go słuchać! Ale po-
dobno do tego trzeba dojrzeć i dorośleć, a z tym u mnie było nazbyt opornie. 
Młody byłem, ale po 5 latach dostałem P2 /zakład półotwarty dla tych, którzy 
odbywali karę pierwszy raz/, wyjechałem na ośrodek i wyszedłem do „domu”. 
Ale jakie uczucia mi towarzyszyły przy tym to dopiero za chwilę opowiem, 
bo już ręka mnie naparza /z pisania tych wspomnień/. 

…Wychodziłem zły, że  nie mam dokąd wrócić. Nienawidziłem siebie, 
że nie mogę sobie w głowie wszystkiego zorganizować i ułożyć. Zacząłem się 
dusić wolnościowym powietrzem: było takie ciężkie i  trudne do ogarnięcia. 
Osoby, które mnie zostawiły na tyle lat, stały się w szybkim tempie otoczeniem 
– mowa tutaj o wspólnikach. Zło przygarnia, a jak już się tobą nasyci i pobawi, 
to cię połyka, a potem zostajesz przetrawiony i wydalony. Ale do tego wrócimy. 
Kiedy poszedłem ze wspólnikiem do „domu” to się przeraziłem, ale nie tego, 
że mogę im coś zrobić, tylko tego, że  ludzie żyją w  takich warunkach oraz 
dziękowałem Bogu, że siostra tego nie musi oglądać i  że nie poszedłem tam 
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pod wpływem alkoholu. Drzwi mi otworzyła postać, która była cieniem ko-
biety, którą pamiętałem jako rodzicielkę: zgarbiona, pomarszczona, w koc za-
winięta. Ach! Dobrze, zostaję wpuszczony do środka. Nienawiść ulatuje gdzieś 
w pierwszej chwili, i wchodzę. Ciemno jakbym wchodził do  jaskini. Zamiast 
drzwi – w środku wisi szmata, jakiś pokój przez który przechodzę jest pusty, 
a raczej jakieś graty leżą na ziemi. Okna kiedyś miały szyby, teraz to są jakieś 
dechy powbijane, ale zanim przejdę do miejsca gdzie sypia obecnie mama, za-
wrócę i wprowadzę do kuchni i łazienki, bo ja byłem ciekaw. Kuchnia posiadała 
tylko blat. Nic więcej, nawet kranów nie było. A gdy wszedłem do  łazienki 
to zobaczyłem tylko kibel, wanna widocznie nie była potrzebna, ale na złomie 
mogła być wyceniona. Oczywiście, strasznie chciałem spotkać Zaprawkę. Czy 
wybaczyłem mamie, że straciłem siostrę przez to, że on się staczał – zamiast 
starać się pracować nad sobą? Ale to ja się spytałem: czy mi wybaczy? Trochę 
się zdziwiła i nic nie odpowiedziała, tylko chciała pieniądze, które dałem, ale 
prosiłem, żeby nie poszły na alkohol. Jak mogłem pretensje mieć, skoro sam 
do tego doprowadziłem ich przez to, że dawałem ciągle pieniądze, a jak brakło 
to musieli kombinować i z każdym potknięciem staczali się? I w ten oto sposób 
zostałem sam na ziemi. Bardzo skur…. Ciężki orzech do rozłupania. Za długo 
mnie nie było. Nie miałem zamiaru ćpać, ale znowu alkohol. Ale tego też się 
bałem. Szukałem pracy, lecz jakoś słabo, bo nie dało jej się znaleźć, zamiast tego 
znalazłem dziewczynę, którą poznałem na przepustkach. I to  już był gwóźdź 
do tego, żeby autodestrukcja następowała dzień po dniu. 

Od  razu powiem, że  z dziewczynami nigdy mi się nie układało. Zaczą-
łem się z nią zadawać jak jeszcze mieszkałem u wspólnika, ale zauważyłem, 
że zaczynam być ciężarem, ponieważ pieniądze zaczynały mi się kończyć, lecz 
starczyło na wynajem i  tam przeleżałem jeden miesiąc. W  tym czasie działo 
się dużo tylko w łóżku oraz przy złodziejce o której nie będę pisał na pewno 
w tej części. Kiedy miałem się wyprowadzić pojawił się problem, ponieważ pie-
niędzy nie było tyle, żeby można było przedłużyć wynajem. Ale gdzieś znikąd 
pojawiła się koleżanka młodej (Angeli) i u niej się kimało w zamian za libacje 
oraz postanowiłem przyprowadzić ją na osiedle jak jechaliśmy po towar (ma-
rychę, bo ona lubiła sobie podpalać i kusić podczas tańca albo się użalać nad 
tym, że dziecko jej zabrał). Ale przed tymi wszystkimi wydarzeniami był wyjazd 
do Zakopanego i wydawanie pieniędzy. Człowiek na tydzień zapomniał, że nie 
ma gdzie mieszkać. Dopiero jak trzeba było wracać, czarne myśli się zaczęły 
zbierać w głowie. I wtedy pojawiła się Ruda. Ale skumałem ją ze znajomym 
od picia i tak naprowadziłem się na metę. Młoda chodziła do siebie do domu 
sporadycznie, żeby się pokazać. Parę razy stara jej się oburzała na nasz związek. 
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Za to jej siostra mnie lubiła i stawała za mną. Sytuacja się trochę wyklarowała 
kiedy rodzicom kupiliśmy małe podarunki do picia. Choć nie byłem za tym, 
ale Angela nalegała więc uległem i zrobiliśmy tak, jak chciała, bo mam słabość 
do dziewczyn. Kochliwy jestem i w tym przypadku miałem klapki na oczach. 
Przyjęli prezent, ale chcieli go wypić ze mną. Młoda wiedziała, że mam słabą 
głowę. Ale odmowa nie była do przyjęcia. Nawet nie chcieli słyszeć, że nie 
piję, więc chlupałem 4 banie i do młodej mówię: „Zabieraj mnie do spania, 
bo padnę”. I mnie uratowała. I tak zaczęli się do mnie przekonywać, a zapo-
mniałem powiedzieć, że nawet urwałem znajomość ze  starymi wspólnikami. 
A co się z tym wiązało – nie kradłem. Ale kombinowałem ciągle, żeby wziąć 
kredyt i tam też spotkałem się ze ścianą, ale sobie radziłem dopóki nie spotka-
łem gościa, który zaoferował mi pomoc, a tak naprawdę leciał na młode. I nie 
ma co pierniczyć: młodej imponowała jego codzienna materialna wydajność. 
Zauważyłem to, ale im bardziej chciałem ją odciągnąć i zakończyć znajomość 
z nim, tym bardziej byłem zły i zazdrosny, a co za tym szło – moja deprecha 
się powiększała i myśl: znowu sam. A tego się bałem przez całe życie. Z Rudą 
się pochrzaniło i należało się zabierać. Z młodą związek wisiał na włosku, któ-
ry pewnej nocy, podczas rozmowy telefonicznej [się zerwał]. W tamtej chwili 
odnawiałem znajomość z kolegą, którego znałem z więzienia. A mogłoby się 
wydawać, że wychodziłem z  taką wiarą w  siebie i nadzieją, że  się uda. Ale 
wróciłem do picia, bo tam szatana znalazłem i picie oraz szybki zarobek, który 
lubiłem robić: napady. A w ogóle mi przez głowę by nie przeszło, że w tamtym 
domu poznam osobę, która po 5 latach stanie się dla mnie inspiracją oraz wiarę 
w to, że człowiek może się zmienić tylko wtedy, kiedy naprawdę odnajdzie dro-
gę w jedności z Bogiem: nie na tak zwanego pół gwizdka, tylko oddać całe serce 
Bogu. Ale do tego wrócimy. Skoro zostałem sam, na niczym mnie nie zależało, 
bo daleko było żeby martwić się o siebie, a jak dbasz o życie w zgodzie ze sobą, 
to możesz być szczęśliwy. Ja siebie nienawidziłem za to, że  jestem takim nie-
udolnym we własnych sprawach. I wyczuwałem to, że dosięgam dna, ale jakoś 
nie bardzo miałem siły, żeby się od niego odbić. Tylko tonąłem do czasu, kie-
dy to obudziły mnie huki dochodzące z przedpokoju, a dokładnie walenie we 
drzwi. Ale umysł miałem jeszcze nieźle w procentach zamroczony i w oparach 
traumy. Nalot policji na mieszkanie kolegi. „Ktoś mnie wystawił!” – taka myśl 
się pojawiła, że mnie szukali do napadu. Zostałem przewieziony na komisariat , 
oberwałem parę lepców. Potem prokurator i oczywiście sankcje były inne. Wra-
całem do mojego miejsca, które dobrze znam; bardziej zaczynałem być gościem 
na wolności niż w więzieniu. Sprawa się kończyła i dostałem 4 lata. Odwiesi-
li 2 lata i 3 miesiące. Zacząłem układać wszystko sobie w głowie. Po  jakimś 
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czasie znajomi zapomnieli, jak za pierwszym razem. Mówię: to nie może się 
dziać drugi raz, taka sama historia. Na dobre sam zostaję. [Są] tylko telefony 
do znajomego, który za dużo obiecuje, ale nie potrafi  dotrzymać słowa. Zabie-
ram się za ćwiczenia od pierwszego dnia w więzieniu i za znalezienie pracy, ale 
to trochę później. Zaczynają się pojawiać drobne modlitwy oraz prośby, lecz 
słabo w to wierzę i bardziej [dla] odskoczni to robię. Do czasu, kiedy pojawia 
się w moim życiu kolejna dziewczyna. Mówię sobie: niech to będzie ona – love 
story więzienne. Ale może to ta? Czemu miało by się nie udać? Skoro ma chęć 
się ze mną zapoznać, z takim zerem… Wszystko jest na dobrej drodze i z nią 
mi się układa, choć mi się nie podobała. Zakochałem się w listach i tym, jaka 
w nich była. Było tam wszystko, czego chciałem przez całe życie. Opowiedzia-
łem jej wszystko bez ściemy o tym, że nie mam nic i nikogo. Zaakceptowała 
to i to jeszcze pogłębiło uczucie, które widać było w moim zachowaniu. Do-
stałem się do pracy na kuchni oraz poznałem Piotra bardzo charyzmatycznego 
– silna osoba. Dostałem numer do gościa o którym mówiłem, że poznałem go 
w pewnym mieszkaniu i ten gość potrafi ł się zmienić, a wtedy dopiero zmie-
rzałem tam gdzie teraz jestem, ale i teraz daleka droga przede mną. Wrócimy 
do tego! Zadzwoniłem do niego – Damian, bo tak miał na imię. A gość do mnie 
nawija o Bogu i wiedziałem, że nie z przypadku dostałem numer telefonu. Jezus 
mnie szukał, a ja chciałem Go poznać i tak zacząłem zagłębiać się w temat, któ-
ry nie był mi obcy, bo gdzieś w dzieciństwie obijało się to o uszy. To TEN, któ-
remu przez lata młodości tak ubliżałem. I zaczynało mi się robić wstyd, kiedy 
tak długo i coraz bardziej przejrzyście przypominałem sobie... Zacząłem czytać 
Pismo. Było bardzo zniszczone, ponieważ [to był] stary nakład: nie pamiętam 
z którego roku, ale very old. Naprawił mi kolega, którego bardzo polubiłem 
i byłem bardzo wdzięczny za naprawę. March (Marcin)– tak ma na imię. A zna-
łem go jeszcze z poprzedniej odsiadki. I trafi łem do niego pod celę, ponieważ 
poszedłem do szkoły i skończyłem zawodówkę, a następnie podjąłem naukę 
w liceum, gdzie zdążyłem ukończyć 1 klasę.

Wiele ciekawych osób pojawiło się w moim życiu, o których warto byłoby 
porozmawiać, lecz najważniejszym był mój Przyjaciel, bo tak go sobie nazwa-
łem, ponieważ nie wiedziałem jak mam z nim rozmawiać podczas modlitwy 
a wiem –  szkoda, że nie z autopsji –  że z Przyjacielem można porozmawiać 
o wszystkim. I wybaczył mi to, że tak strasznie Mu ubliżałem przez całe młode 
życie… Ogromna szkoda, że  tak późno Go spotkałem. Lepiej, że  teraz, niż 
żebym był pusty i próżny jak byłem. Nadal proszę Boga o wybaczenie tego, 
co uczyniłem wielu ludziom i tego wszystkiego zła. Wiele osób, które nie ro-
zumieją wiary lub nie wierzą w przemianę takich osób jak ja, nazwałoby mnie 
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oszustem lub po prostu, że mi odbiło, ewentualnie, że mogliby mi chcieć zarzu-
cić, że na spotkania rzymskokatolickie chodzę, żeby popatrzeć na dziewczyny, 
które tam przychodzą. Ale chodzę, żeby wyszukać jakieś rady w opowiada-
niach ludzi, którzy potrafi ą przemawiać kierowani Słowem Bożym. Ale do tego 
powrócimy. 

Znajomość z Damianem była na  dobrej drodze. Potrafi ł wspierać swo-
im pozytywnym nastawieniem na każdy dzień. I pojawiły się nowe potrzeby 
względem mojej wiary czyli szukałem więcej modlitw. Pismo zacząłem czytać 
regularnie, poznawać ludzi, którzy potrafi li przyjąć błogosławieństwo Bożej ła-
ski bez większych obaw jak Abraham, Dawid, Hiob i Estera oraz spora liczba 
innych, ale największym był Szaweł. Natrafi łem na modlitewnik dla starszych 
ludzi i 2 modlitwy za nieprzyjaciół oraz modlitwę poranną, a do tego Damian 
przysłał mi Tajemnicę Szczęścia. Wyobrażacie sobie, że kiedy prosiłem o coś 
to się wykonywało? Nie na „pstryk”, lecz z czasem. I naprawdę nie zwariowa-
łem, tylko pokochałem Boga. A On pokazuje mi każdego dnia jak żyć, ale bar-
dziej czego unikać, żeby nie być pustym. Kiedy poznałem wysłannika, którym 
jest ks. lub o. Majcher, ja go nie rozumiałem: dlaczego szuka wiary u nas, takich 
zepsutych ludziach? A Szaweł kim był? Sprawdź, drogi czytelniku. Wielu zna-
jomych uważa, że zwariowałem, bo co? Zacząłem wierzyć i wypada się zasta-
nowić, czy to ja – ten, który ma siłę żeby stawiać czoło nadchodzącej wolności? 
A może wariat o którym przeczytałeś dość długą historię? Jestem pewny, że się 
przekonasz w niedalekiej przyszłości, że się mi udało. Wiem, mocne słowa, ale 
mam również mocne plecy u Przyjaciela.

Sporo się zaczęło wyjaśniać. Np. dziewczyna, którą poznałem w więzieniu, 
okazała się kłamczuchą. A miałem z nią wielkie problemy, szukałem rozwiąza-
nia oraz odpowiedzi i znalazłem, kiedy to zadzwoniłem do niej, żeby złożyć 
jej życzenia urodzinowe, lecz odebrał jej chłopak. Pewnie myślicie, że gościa 
przerobiłem? Nie, tak się nie stało. Wręcz przeciwnie: złożyłem życzenia i się 
rozłączyłem. Modlitwa pomogła. Inni pomyślą, że zrządzenie losu. Wyobraźcie 
sobie, że miałem wszystko ułożone, nawet pieniądze sobie odłożyłem. Praca 
na kuchni wystarczała na  środki, których potrzebowałem i nie musiałem ni-
kogo o nic prosić. Byłem niezależny. I wtedy stała się rzecz, o której kiedyś 
myślałem. Spadła jak grom z  jasnego nieba. Pewnego…, bo  tak zaczyna się 
to co za chwilę opiszę, nie pamiętam daty, ale tego roku 2014 nie zostałem 
pobrany do pracy. Dopiero po dłuższych moich prośbach i staraniach, żeby mi 
wyjaśniono, dlaczego nie zostałem wzięty, od wychowawczyni dowiedziałem 
się, że  lekarz mnie wstrzymał. Prosiłem, żeby mnie odprowadzić do  lekarza. 
Ale to  się nie powiodło. Dopiero po  kilku godzinach przyszła pielęgniarka 
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i na korytarzu powiedziała wieści, które mnie zalały potem. Oznajmiła, że je-
stem chory na HCV czy wirusowe zapalenie wątroby: WZW typu C. Nie wiem, 
nie pamiętam, bo z chwilą kiedy usłyszałem jaka to jest choroba, krew mi uszy 
zatkała. Ale pocieszyła mnie! Powiem wam, że tylko jeszcze zdążyłem się zebrać 
na tyle, żeby się spytać, kiedy kolejne badania, bo ciężko żyć w niewiedzy, że się 
jest chorym. I musiałem czekać 1 miesiąc.

Na celi chłopaków poinformowałem o tym. Paweł, dobre dziecko powie-
dział, że się pomodli o to, aby to była pomyłka. Sam się wziąłem i zwróciłem 
z prośbą o to, żeby to była pomyłka. Tak mi się myśl pojawiła, gdzieś to przy 
mnie było. Byłem teraz bardziej ostrożny względem osób w moim otoczeniu 
i żyłem, choć [załamały się] plany i stabilność, którą była mi tak bardzo po-
trzebna oraz [przyszła] myśl, co teraz; jak żyć? Nie dość, że z plakietką „zło-
dziej” na wolności żyje się ciężko, to jeszcze choroba, to już w ogóle… Ale nie 
traciłem wiary w Boga i prosiłem Jezusa o to, by się wszystko ułożyło, nawet 
jeszcze jeżeli będę musiał żyć z chorobą. Taka próba, nieźle z grubej… nie dość 
że nie masz się gdzie podziać, to jeszcze takie problemy. Takie myśli się nasuwa-
ły w łepetynie. Najgorsze było to, że musiałem opuścić treningi i, oczywiście, 
tak długo jak do tej pory nie mógłbym przeciągać treningu. To kolejna myśl: 
dieta i inne sprawy. Byłem przygnębiony, ale nie okazywałem tego. Starałem się 
uśmiechać do złej gry i ją wygrywać. A byłem już po rozpadzie mojego związku, 
który też trochę przeżywałem, ponieważ człowiek się przyzwyczaił do bycia 
razem oraz do odwiedzin. A jak już wcześniej pisałem, nie znoszę rozstań jakoś 
rewelacyjnie, ale wręcz przeciwnie: chodziłem zdołowany. Od razu pomyślałem 
sobie, że muszę skontaktować się z nią aby ją uprzedzić, żeby też zrobiła sobie 
badania. Czy byłem zły na nią, choć wielu znajomych mówiło mi, że to może 
ona mnie zaraziła? Pojawiały się takie myśli, ale tylko wtedy, kiedy była roz-
mowa o  tym. Tak w  środku nie czułem do niej jakiejś nienawiści. Aż po  tak 
wielkich próbach skontaktowanie się z nią nie powiodło się, lecz przyszedł czas 
na ponowne pobrania krwi oraz wyniki, które pokazały, że jestem zdrowy. Tak 
się zajebiście poczułem, nabrałem wielkiej chęci do życia, jeszcze większej niż 
miałem przed… Myślałem, że wrócę do pracy – lecz tam drzwi były zamknięte 
na kłódkę. Zostałem zwolniony, ale starałem się dowiedzieć, dlaczego nie mogę 
wrócić. Prosiłem o inną pracę ponieważ przez tyle lat pracowałem. Było to też 
potrzebne, żeby zacząć wracać do momentu w którym się zatrzymałem czyli or-
ganizowania życia. Podziękowałem podczas modlitwy serdecznie Przyjacielowi 
oraz Damianowi, który był również dla mnie wsparciem telefonicznym. Myśla-
łem, że już jest po wszystkim, aż tu pewnego dnia jadę na Montelupich [czyli] 
do miejsca gdzie zaczęła się moja przygoda z więzieniem. Ale na całe szczęście 
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tylko na badania USG, w którym również okazało się, że jest wszystko dobrze. 
Ale wyobraź sobie, drogi czytelniku, że na moje miejsce pracy w kuchni dostały 
się dwie osoby, które lubię: Marcin oraz Grzegorz, który ze mną siedział w tym 
czasie. Im ta praca bardziej się przyda niż mnie, tak to odbierałem. Ktoś mógłby 
powiedzieć, że to zrządzenie losu. Wcale nie, to już było z góry przewidziane 
w modlitwach. 

Wyobraźcie sobie to, że każdy człowiek zaczyna swój dzień od z góry za-
planowanych czynności. Moim takim motywem na każdy dzień jest modlitwa 
z różnymi prośbami oraz o różne osoby. Świetnym fundamentem dla mnie stały 
się również Tajemnica Szczęścia i modlitwa św. Brygidy, Pismo św. i pozna-
wanie coraz to nowych i mocno uduchowionych ludzi, którzy poprzez siebie 
są w stanie napakować cię taką energią, że takiego wigoru nawet nie są w sta-
nie dać narkotyki. Gdyby mi ktoś powiedział, że tak się przemienię, to myślę, 
że  sam bym mu powiedział, że martwię się o  to  czy wszystko z nim w po-
rządku. A  jednak ktoś inny może pomóc takiemu okropnemu narkomanowi 
jakim byłem kiedyś oraz takim tchórzom, jakim ja byłem kiedyś. Na wszystkie 
te pytania tylko Jezus może zdziałać rozwiązanie. Skoro Szawła się przekonało, 
a mrówki są tak świetnym przedstawicielem mądrych, małych istot – to dla-
czego w każdym człowieku jest coraz mniej miłości? Ponieważ ludzie boją się 
tego uczucia. Ale nawet w  takim przybytku zła, jakim jest więzienie można 
odnaleźć miłość Bożą, lecz nie wolno się bać mówić o tym czy dać sobie narzu-
cić, że nie ma takiego czegoś jak Bóg. Albo gdzie szukać nadziei? Najlepszym 
przykładem jest Matka Boska, której nadzieją był Jezus; nadzieją i zbawieniem 
dla wszystkich grzeszników. Kiedy tak w obecnych czasach, chwilach, zabieram 
się do czytania Pisma, to powracają wspomnienia z dawnego życia, jak było 
ciężko, ale jak również szatan kusił tym, jak było łatwo okradać ludzi i zabierać 
to, co oni tak ciężką pracą sobie gromadzili. Przypominają mi się czasy kiedy 
byłem sam i trzeba było walczyć w zakładzie karnym. Słabość! Tu nie można 
jej okazać, bo jest wiele osób, które tylko czekają na to, abyś się potknął. Tych 
dobrych ludzi w tym przybytku jest zapewne garstka, ale oni są nadzieją dla 
tych przeżartych złem i zepsuciem. Nawet osoby, które odwiedzają spotkania 
rzymskokatolickie są bardzo wielką nadzieją i światłem w ciemności, z której 
tak ochoczo ja chcę wyjść. Dlatego na razie mi się udaje. Pewna dość ciekawa 
istota powiedziała mi, że dobrze jest przynależeć do wspólnoty, która w razie 
słabszych dni może pomóc, doradzić. Również opiekun w osobie księdza, któ-
ry jest w stanie dużo wytłumaczyć, lecz nie pierwszego lepszego, ale takiego 
naprawdę z powołania. I jeżeli nie można znaleźć lub się nie wykorzystuje sy-
tuacji, w której można było ją spotkać, to należy samemu w sobie się zaprzeć 
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i podążać do celu, ale tylko w zgodzie z Jezusem. W sytuacji takiej, że będzie 
ciężko, a ty może jednak sobie coś skubniesz… To źle! Takie myśli nie powin-
ny w ogóle się pojawić, bo  za tymi myślami idą również narkotyki, bo one 
niedaleko mieszkają od siebie. Najważniejsze żeby mieć cel. Najlepiej nie jakiś 
za bardzo duży do osiągnięcia, ale w miarę możliwości i  już tu, w więzieniu, 
pracować nad sobą. Tak ja to  robię, choć wiem, że prawdziwa walka czeka 
mnie dopiero, kiedy wyjdę, ale wiem, że zostałem dobrze duchowo przygo-
towany do tej walki. Należy dużo ćwiczyć, aby tą zepsutą energię wyciąganą 
z otoczenia gdzieś upuszczać, a nie tłamsić jej w sobie lub na współosadzonym 
i najważniejsze, by się nie załamać, gdyż nadzieja świeci do ostatniego błysku 
w oku. Pośpiech i nerwy to domena zła. Stań i zastanów się: czy nie lepiej wziąć 
cierpliwość i miłość, którą daje Bóg? Wiele razy przypominałem sobie, jak bar-
dzo dokuczałem księdzu w szkole. Taki szczeniak – ale jak wyszczekany! Jak go 
wyzywałem od zboczeńców i pomyleńców! Podpuszczałem dziewczyny, żeby 
siadały mu na biurku i prowokowały. Bardzo wtedy wybuchałem śmiechem. 
Miał przerąbane na przerwach, jak go prowokowałem. Raz mu puściły nerwy 
i już myślałem, że mnie szarpnie, ale ciężko go było wyprowadzić z równowagi.

Miałem obsesje na punkcie uszu, ponieważ większość nauczycieli atakowa-
ła moje uszy. Nawet i on obrywał obelgami, a przy okazji wszystko, co miało 
z nim wspólnego czyli Jezus i Maryja. Ale był czas, że był w porządku, kiedy 
nas zamiast w lecie trzymać w sali, to sprowadzał na boisko i kopał w piłę. Wte-
dy to on był normalny, ale w to nam graj! Wtedy ten sam ksiądz nie dopuścił 
mnie do bierzmowania. W zawodówce pastor też nie miał za lekko, ponieważ 
tam już byłem gazie „spidowym” i zahamowania nie miałem. Jechałem z nim 
i jego wiarą, że grymasy na twarzy były śladem bólu, który mu sprawiłem. I zo-
stałem wezwany do dyrektora, więc jeszcze zacząłem wyzywać go od konfi den-
tów. Teraz staram sobie już tak przypomnieć, co jeszcze wyrabiałem. Na pewno 
miałem jedną próbę samobójczą. Ale to było w stanach depresji, kiedy brako-
wało nosa i mnie przytłaczało wszystko, a w  szczególności to, że  jestem tak 
zajebanym bratem; ćpunem, który nie daje sobie rady w opiece nad siostrą. 
Takie myśli miałem. Ale nawet się zabić nie umiałem. Słaby byłem strasznie. 
Kiedy depresja wpadła, to  jeszcze było ciekawe: jak gdzieś na x miesięcy się 
zawiesiłem i ze znajomymi się nie zadawałem. Takie warzywo, które się bało 
wszystkiego. Dało mi to ciągłe ćpanie i kradzione oraz noce i dni nieprzespane! 
Dopiero wspólnik mnie „ogarnął” i zabrał z powrotem do nocnych zarobków. 
I jeszcze więcej ćpania oraz bezczelnych kradzieży. Ale kiedy się tak zastanawia-
łem dłużej, to bardzo przykre jest to wszystko wspominać. A ile jeszcze w gło-
wie siedzi! Celem na teraz jest być w zgodzie z sobą oraz ze szczerym sercem 
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tak, aby nie ranić ludzi, ale muszę się też w ogóle uczyć być bardziej nieufnym, 
ponieważ zło jest podstępne i może próbować mnie znowu zwabić. Kiedy za-
daję pytanie, jak się udała zabawa lub impreza, to każdy odpowiada, że popili 
sporo ale nikt nie wpadnie na to, że ja jestem zainteresowany tym, jakie emocje 
w nim były, czy dobrze się bawił, potańczył. A tu od razu, że libacja była świet-
na. Dobrze, na tym możemy teraz się opierać, że wszędzie jest jakiś wysłannik 
Boga, który jest przy nas, ale wystarczy odczytać znak.

Po 21 latach od czasu jak przystępowałem do I Komunii Św., nadarzyła się 
okazja na sakrament pojednania. Sporo i bardzo mocno musiałem się do tego 
zabrać oraz znajomy mnie do tego motywował podczas krótkich rozmów te-
lefonicznych, aż wziąłem siebie za frak i poszedłem na spotkanie z księdzem, 
które odbywało się w środy. Nogi miałem jak z waty, a jak podszedłem do kon-
fesjonału… Nazwijmy to: kawałek drewna, który jest w  kaplicy, taki mini–
konfesjonał. Nogi podczas klękania zmieniły się w beton i tak sobie tkwiłem 
prawie 40 min., ale było warto. Każdy gram, który uleciał, uwalniać zaczął. 
To było coś! Poczułem taki spokój i ulgę! Nie da się tego nawet porównać 
do tego, kiedy jesteś zatrzymany przez policję, że popełniłeś przestępstwo i je-
steś podejrzany, i pewnie pójdziesz siedzieć. A  tu za chwilę dowiadujesz się, 
że jesteś niewinny. Jeżeli tak miałeś, drogi czytelniku, to wiesz czym jest ulga 
– a oczyszczenie z grzechu jest 1000 [razy] nieskończenie większe. I od tamtej 
pory staram się uczęszczać regularnie, nawet jeżeli nie nabroiłem słowem lub 
myślami, to po prostu porozmawiać i zrefl ektować słowa, które usłyszę przez 
dzielącą nas kratkę. Potem przyjęcie i pojednanie z Chrystusem. I też się zasta-
nawiałem: czy to ja się tego boję, czy to całe zło, które znajduje się we mnie 
ponieważ wie o tym, że traci sojusznika? Przyjmuję Ciało Chrystusa i bardzo 
mocno modliłem się o wybaczenie, i  żebym trwał przy Przyjacielu. Ale tak 
bywa w  skupisku zła, kiedy w koło sama ciemność. Lepsza jedna zagubiona 
dusza, która znajdzie drogę niż 99, które się nie zagubiły.

Na mszę św. uczęszczam i oczywiście jest jeden problem, że nie za bardzo 
jest mi to zakodowane w głowie, żeby się zapisać, ponieważ czasem zapominam 
wystawić kartki. Wcześniej chodziłem, to było mi to obojętne o czym ksiądz 
przemawia. Ważniejsza była rozmowa ze znajomymi. Lecz to się zmieniło i wy-
słuchuję kazań, o których mowa jest w kościele. Nie mam wewnętrznej po-
trzeby, żeby tam chodzić ponieważ każdego dnia czytam Pismo święte: Stary 
i Nowy Testament. Głównie chodzę po to, aby się wyspowiadać a przy okazji 
wysłuchuję i  śpiewam sobie oraz bardziej się łączę z Bogiem i Przyjacielem. 
Kiedyś starałem się rozumieć co ksiądz mówi z ambony, ale jak mogłem to ro-
zumieć, skoro nie czytałem tego o czym on opowiada? Mogłoby się wydawać: 
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co jest pięknego we wschodzie słońca, kiedy jest się niewierzącym – a inaczej 
odczuwa się go kiedy ma się Chrystusa w sercu i nawet kraty nie są w stanie 
[zasłonić] tej cudownej chwili, gdy oczy po całej mrocznej nocy widzą tak pięk-
ne wydarzenie. 

Na koniec pytanie: co może zrobić osoba, która znalazła wiarę, ale po wyj-
ściu nie ma dokąd ani do kogo przyjść??? /Grześ Cz., lat 30, Nowy Wiśnicz, 
A.D. 2014/

Od  lutego 2015  r. Grzegorz jest na wolności, którą przeżywa nie z kum-
plami od baru lecz…. Warto zwrócić na  to uwagę, bo źródłem jest osobiste 
spotkanie z Chrystusem. To  indywidualne a głębokie doświadczenie prowadzi 
go innymi drogami. Zaraz po wyjściu dziwi go zachowanie znajomych, którzy 
mu pomagają, że dla nich tak ważną sprawą jest dokonywanie zakupów. On ma 
w sercu o wiele głębsze pragnienie…

26.03.2015 – Nowy Sącz
Przed opuszczeniem zakładu karnego straszną miałem potrzebę we wnę-

trzu, żeby z kimś rozmawiać. Spokojny byłem, chyba nawet za bardzo, nawet 
mnie za bardzo nie zdenerwowało pożegnanie przez strażników więziennych, 
którzy przeglądali rzeczy, które miałem zabrać na wolność. Pełna harmonia we-
wnętrzna, w której można było poczuć delikatną nutkę ekscytacji tym co mnie 
czeka nie za ramą, lecz na jezuickim Fundamencie (rekolekcje) w Zakopanem, 
na który się wybierałem prosto po wyjściu. Próbowałem sobie to wszystko wy-
obrazić, gdy zamknęła się za mną brama i uświadomiłem sobie, że nie znam 
tego świata, ale jest Ktoś kogo kocham i muszę pogłębić tę relację. Szybkim 
krokiem, bo nie chciałem biec, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że uciekam, uda-
łem się do  kościoła, który znajduje się poniżej zakładu karnego. Wstępując 
na plac przed kościołem postanowiłem spotkać się z proboszczem, u którego 
tak często się spowiadałem. Ale niestety go nie było. Wielka szkoda, ponieważ 
miałbym od niego pierwsze błogosławieństwo, które bym otrzymał będąc już 
na wolności. Skoro go nie było, udałem się do kościoła trochę niepewnym 
krokiem, ponieważ przyzwyczajenie z więzienia: sam nie wchodzisz do pokoju 
lub pomieszczenia, a  tu  jeszcze spotkałem dwie kobiety sprzątające przyby-
tek Boży. Więc z dużą nieśmiałością zapytałem, czy mogę posiedzieć chwilę? 
Nieufnym okiem spojrzały i odpowiedziały: oczywiście. Bóg zezwolił, sługa 
spocznie. Uśmiechnąłem się do tej myśli i tak oto odmówiłem kilka koronek 
do Miłosierdzia Bożego i NMP. Sporo czasu spędziłem w kościele oczekując 
na osobę, która zabierze mnie na upragniony, przedostatni etap mojej drogi 
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na rekolekcje. Kiedy już doczekałem się kolegi i jego towarzyszy, to byłem za-
dowolony podwójnie: dlatego, że spotkałem się z nimi, a za parę godzin będę 
w SPA duchowym.

Emocje, które towarzyszyły temu wszystkiemu były bardzo umiarkowane, 
takie spokojne. Dopiero podenerwowanie przyszło, kiedy pojawiły się zakupy. 
Wow! I taka była reakcja moich towarzyszy, którzy wpadli w wir wzrokowego 
otumanienia i chęci, by mieć coś nowego. A na tym cierpiałem ja, i to strasznie, 
bo wydawało mi się to głupie. Ponaglałem ich, aby się spieszyli, lecz byli tak 
owładnięci cholernymi zakupami, że mi tylko mówili: zaraz, zaraz, autobusy 
masz co 15 min. Kiedy powtarzałem, że muszę tam być (na rekolekcjach w Za-
kopanem) na 13, a potem już ostatecznie przestawiłem się, że o 15 wyjazd 
z dworca!

Kiedy już sobie tak siedziałem w autobusie i rozmyślałem, co mnie za prze-
życie tam spotka, to postanowiłem zapisać parę słów, ale sobie po kilku zda-
niach darowałem, bo autobusem strasznie trzęsło, a z tyłu leciało trochę łaciny. 
Po dwugodzinnej podróży w końcu trafi ło się coś dla oka. Po lewej stronie góry, 
niesamowity widok. Trochę mnie podniosło na energii, z prawej był zachód 
słońca. Coś pięknego, nie mogłem sobie wyobrazić. Taki prezent na lepsze sa-
mopoczucie od Boga. A gdy już dotarłem pod drzwi domu rekolekcyjnego, 
to prosiłem Boga, abym na Mszę zdążył. Tak, zdążyłem. Ale byłem szczęśliwy! 
Potem kolacja i smaczne jedzenie, tylko Bóg mógł stworzyć ręce, które przy-
rządziły te posiłki.

Dziwne uczucie, wszyscy na mnie patrzą... Wytłumaczyłem sobie, że to dla-
tego, że się spóźniłem dwa dni. Jezu, działaj, i rąb to co jest jeszcze we mnie 
zgniłe, aby odrosło w końcu coś dobrego. Aby to dobro, dobry owoc przynio-
sło – nowinę o Tobie, Jezu, że jesteś wspaniałym i spełniającym pragnienia Bo-
giem! Kiedy zobaczyłem teksty nad którymi mam pracować i rozważać, to już 
wiedziałem, że Jezu, to  jest Twoja sprawa. Były to  tematy, który już znałem, 
bo przerabiałem wcześniej w medytowaniu, czyli byłem na bieżąco z progra-
mem rekolekcji, choć byłem spóźniony dwa dni. Mogłem prosić o to, aby wyci-
szyć się we wnętrzu. Mogłem też odespać całą noc. Czułem się jak psiak, który 
próbuje siebie odnaleźć, bo nawyki z więzienia pozostawały zakorzenione gdzieś 
w głowie, np. to, że sam nie mogę nigdzie chodzić. Po drugiej nocy już się prze-
łamałem, więc po rozmowie z o. Stanisławem pobiegłem zanurzyć się w śniegu 
po kolana! Wow, więc tak to jest być wolnym na ciele i duszy! Wspaniale! Jezu! 
Zostawiam i ofi aruję Tobie to wszystko, bo bez Ciebie by to nie było możliwe. 
Strasznie dużo się modliłem, więcej niż w więzieniu i  tak się zastanawiałem, 
dlaczego, Jezu, Ty mnie wybrałeś, abym tak zaciekle się modlił? I  tak sobie 
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rozmyślałem, dlaczego masz taką cierpliwość do  takiego „ćwoka”? Strasznie 
wyczuwałem to, co się działo się z ludźmi obok. Ten spokój, a u niektórych, 
jakiś niepokój, zadumę, radość. A ja bardzo spokojny, tylko podczas modlitwy 
spierający się z wolą Ojca. Taka cisza, która tobie bardzo dużo mówi, kiedy na-
prawdę nastawisz ucho i serce. Pytałem: Panie, czy świadczenie o Tobie i o tym, 
co ze mną robi Twoje miłosierdzie, to jak najbardziej należy to robić? Nawet 
w mojej głowie pojawiła się myśl, żeby zostać księdzem lub zakonnikiem, ale 
też dostałem odpowiedź. Ale tego już nie powiem! Jak słuchasz i otworzysz się 
na miłosierdzie i spokój Boży, to jesteś w stanie usłyszeć wiele w osobach, które 
ciebie otaczają, w przyrodzie, nawet w dźwiękach, które się gdzieś pojawiały. 
Widok, który tam sobie zapamiętałem, przywołuję, zwłaszcza, kiedy jest ciężko 
i rozmawiam z Jezusem; dostałem go przecież od Pana. I też zacząłem jeszcze 
bardziej zauważać Boga we wszystkim co mnie otacza i w tym co robię. Samą 
przyjemność Jezusa można odczuć w pomocy drugiej osobie. Takie ładne nie-
wiasty, a ja nie mam pociągu takiego, z jakim miałem problem. Ciekawe, myślę 
sobie i tak rozważam, każda dziewczyna wygląda w Bożej ocenie na dziewięć, 
patrząc przeze mnie. Tylko żona, ta upragniona to będzie dziesiątką...

Milczenie /rekolekcyjne/ i naprawdę wielka cisza, która mi i osobom na re-
kolekcjach towarzyszyła, była naprawdę przenikliwa i docierającą do samego 
dna studni, a relacja z Panem Bogiem prawie że namacalna, chciałoby się po-
wiedzieć. Lecz to dopiero w Raju.Odnajdź siebie! Pomogło mi to w tym, żeby 
jeszcze bardziej przykładać się do Mistrza w tym, by czynić dobre uczynki. Cały 
czas się pytam, co ja mam robić? Odkąd tak zacząłem się dopytywać o niebo: 
Ojcze pomóż, Duchu Św., olśnij! Błagam Ciebie o  to, abyś był –  jak dotąd 
– blisko mnie! Uwielbiam i dziękuję! Największy problem mam z medytacją…

Super, znowu zrozumiałem rachunek sumienia i wiem już, dlaczego tak bar-
dzo był on zalecany. A ja miałem z nim wielki problem do czasu rekolekcji. Te-
raz stosuję go bardzo uważnie i tak, jak zalecają, duchowo staję przed Jezusem, 
aby mnie natchnął Duchem Świętym. Sporo walk, aby można było się wyłączyć 
całkowicie ze świata, bo im bliżej niego, tym dalej od Jezusa. Na pewno to jest 
dla mnie odpowiednie, ponieważ mój cwaniacki i pyszny rozum mógłby za 
bardzo się rozkręcić i wprowadzać większe zamieszanie w moim myśleniu, np. 
jako rozmyślanie o planowaniu i chęci posiadania i zarabiania szybkich pienię-
dzy. Dlatego wiem, czemu Jezus skierował mnie na rekolekcje i tak wielkie pra-
gnienie wlał w moje serce, aby był bliżej Niego. Byłem wolny na rekolekcjach, 
lecz zamknięty w umyśle i przyzwyczajeniach, które całkowicie oddałem Przy-
jacielowi i za Jego pomocą opuszczałem kolejne pomieszczenia zniewolenia. 
Zacząłem się jeszcze bardziej bać i kochać Jezusa, gdyż wyobraźnia podsuwa 
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mi różne wizje i retrospekcje, sytuacje w których robiłem różne złe rzeczy, za 
każdym razem w  innej wersji – przy takim samym wniosku końcowym. Tak 
nieprzyjaciel próbuje się wdzierać do mojej głowy poprzez myśli. Nieciekawe 
oddalenie od Boga! Zobaczyłem na końcu tylko żal i smutek, rozpacz i tęskno-
tę. Nawet i tu mnie dopadają myśli podsuwane przez złego. Hmm, ale potrafi ę 
z nim sobie radzić, ponieważ jestem całą duszą w Chrystusie.

Opuściłem rekolekcje /Fundament/ w takim stanie w jakim oczekiwałem 
opuścić! Dużo rozwiązań i mocy, która mnie wspiera w  sposób Chrystusa, 
czyli wielką miłością. W mieszkaniu, do którego, trafi łem zastałem wielką 
ciszę, ale nie taką miłą jak na  rekolekcjach, tylko przygnębiającą. Szukając 
siebie jak pies uganiający się za własnym ogonem zaczynam się zastanawiać 
nad tym, dlaczego złodziej odchodzi od prawdziwego szczęścia Jezusowego 
dla porąbanej mamony? I  to  się dzieje dlatego, że nie ogarnia życia uczci-
wego i potrzebna jest mu ucieczka łatwą drogą bez zahamowań. Taki stan 
przeżyłem, bo siadasz, oglądasz mieszkanie i pojawia się myśl, że pieniędzy 
coraz mniej, ale nie to jest największym problemem tylko, że znowu jestem 
sam. Wszyscy wokoło są szczęśliwi – a ja? Mogą robić to, co chcą. Spełniają 
się i wtedy pojawia się zły pod postacią przygnębienia i myśl: pierd… to, idę 
łatwą drogą. I taka myśl przyszła mi do głowy, żeby złemu choćby jedną duszę 
wykraść, aby Jezus ją uwolnił z niewoli podobnej do mojej. Chodząc po Są-
czu mijam wiele smutnych i skołowanych dusz, które szukają ciągle własnej 
drogi. To przykre, ale jedno jest miłe, bo dzień zaczynam z Panem Bogiem 
i potem jest łatwiej. Przestałem się spierać w sprawie darów, które mi podsyła 
i zacząłem je przyjmować oraz bardzo mocno dziękować i przepraszać za to, 
że ich nie doceniałem. Największą radość odczuwam w kościele i w rozmo-
wie z przypadkowymi ludźmi. Skoro mnie tak mocno kusi to, osoba oddana 
posłudze Panu jest mocniej doświadczana przez pokusy, więc prosi o omodle-
nie jego posługi jak i o cierpliwość i wytrwałość.

Bardzo często chodziłem na Mszę św., aby codziennie podchodzić do Ko-
munii i jednać się z Przyjacielem. Potrzebowałem tego, aby załagodzić to wszyst-
ko co mnie zaczęło otaczać. Brak czasu, zero jakiegoś planu dnia – wszystko 
na  spontanie. Wiem, że powinno się planować co  się będzie robić, i wtedy 
wiadomo co dzień przyniesie; choć parę podpunktów należy zaplanować. Tam, 
za kratą, miałem wszystko zaplanowane i dlatego było tak fajnie, bo uporząd-
kowane. Tu  jest wszystko daleko, ale jest to  do  ogarnięcia, po  prostu parę 
minut do przodu należy przewidzieć i jakoś pójdzie. Strasznie dużo chodziłem, 
biegałem, oswajałem się z wolnością. Myślałem, że to przebywanie na wolności 
będzie prostsze, ale jest cholernie ciężkie. Nie można się poddawać, małymi 
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etapami iść i powoli zmierzać do celu. Bo nie da się wszystkiego od razu zrobić, 
a ja bym chciał tak i dlatego czasem ponoszę porażki, na których się uczę.

Jak odnajdziesz Boga i dorośniesz – to masz wszystko! Spostrzegłem wielką 
potrzebę, aby ludzie otwierali się na miłość Jezusa, która jest za darmo i w tym 
porąbanym świecie dla wielu dlatego jest czymś dziwnym i niezrozumiałym, 
bo za wszystko należy płacić. Czasem czułem się, jakbym się naprawdę zaczynał 
gubić w tym życiu codziennym. Czegoś brakowało, a jedyny spokój i ukojenie 
duszy przynosi modlitwa i przebywanie w kościele, ale tak ja mam – a ty? Gdzie 
się czujesz dobrze, drogi czytelniku? Sam się zastanawiałem nad tym, dlaczego 
mnie tak ciągle goni do tego kościoła. Czy bez ojca lub matki może być dziec-
ko? Nie! To bez Kościoła nie będzie również wiary w Boga!

Wytrwałość w modlitwie od godz. 4 przez cały dzień do godz. 23 lub póź-
niej – i potem są skutki niewyspania. Powtarzam, że należy się modlić ale nie 
wykańczać się, bo Bóg nie chce, żebyśmy padli jak kawka w  locie. Dlatego 
kiedy jesteś zabiegany to nie zapomnij odmówić 3 razy pacierz przez trzy pory 
dnia i taka modlitwa jest miła bardzo Bogu, bo towarzyszy ci od młodości. I tak 
oto wygląda sprawa rozmów i ciągłego omadlania dróg życiowych „człowieka 
nowosądeckiego”. Strasznie dużo chciałbym zrobić, ale czasem brakuje dnia 
żeby wszystkiego dokonać. Sporo się modlę, choć są dni, że z braku czasu rzucę 
okiem tylko na Pismo Święte, ale zapamiętuję głównie Ewangelię i staram się 
patrzeć przez nią na dzień, który rozpoczynam. Bardzo trudne to jest, ale tak 
samo jak Jezus łamał stereotypy, kiedy kroczył z uczniami –  ja mogę choćby 
jednego dnia spróbować kroczyć, jak On. Przede wszystkim spokój. Ludzie, 
którzy mnie mijają codziennie, ciągle gdzieś się spieszą, gonią, a ja idę spokoj-
nie i prawie nigdy się nie spóźniam. A nawet kiedy bym się spóźnił, to i tak mój 
spokój rozładowuje Jezusowe Serce w gronie, w którym jestem. Dlatego Jezus 
jest tak cierpliwy i pokazuje jak być cierpliwym.

Odkąd zacząłem dostrzegać w innych ludziach i w ich twarzach Jezusa, życie 
jest zabawnie zaskakujące. Nawet wtedy, kiedy jest bardzo ciężko, to On mnie 
bardzo mocno tuli i powtarza: „Dasz radę, jesteś dzieckiem i darem Bożym, 
które to Ja za sprawą rodziców twoich i na mocy Ducha Św. kształtowałem 
przez ten trudny czas oczekiwań aż wyjdziesz na świat, który wydaje się ponury 
i przygnębiający, ale tylko wtedy, kiedy zapomnisz dzięki komu tu jesteś.” Teraz 
nie poddam się tak, jak to uczyniłem kiedyś, obwiniając Boga, za wszystkie 
nieszczęścia i zgony w mojej rodzinie – a zacząłem bardzo wcześnie Go ob-
winiać niesłusznie. Ile czasu musiało upłynąć, żeby to zrozumieć! Dużo teraz 
myślę, zanim coś się nasunie podczas modlitwy. Chociaż Ty wszystko wiesz 
wcześniej niż nawet pomyślę, ale rozmowa modlitewna musi być wcześniej, 
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bo na tym polega przyjaźń. Oddaj przebieg dnia w całości Panu Bogu, a zoba-
czysz, że zmartwienia, które gdzieś się pojawią w ciągu dnia, pod koniec tego 
dnia okażą się tylko prowokacją złego, żebyś nie doszedł do celu zamierzonego. 
Ale że jesteś blisko Boga, są one niczym więcej jak wyimaginowanymi, niepraw-
dziwymi wezwaniami, które należy przeskakiwać lub przyzwyczajać się, aby 
było łatwo przez nie kroczyć. W takich sytuacjach ja wybieram Boga poprzez 
modlitwę i życie Ewangelią w każdym dniu, który otrzymuję od Boga, aby jak 
najlepiej go spożytkować darami dla Jezusa. Przez taką postawę pogłębia się 
moja religijność w tradycji Kościoła.

Ofi arowanie jałmużny bezdomnym jest jedynym z możliwych odkupienia 
grzechów i tak właśnie się to ma do mnie, choć sam mam „na styk” pieniądze, 
to zawsze znajdzie się grosz dla napotkanej duszy w potrzebie, aby i ona sama 
nie była głodna na ciele, a przy tym okazane miłosierdzie tak, jak i mi Ojciec 
nasz, który jest w niebie okazał. Przecież Jezus przemawia do nas również przez 
ubogich, których coraz więcej jest w tym świecie stworzonym przez Pana.

Lęk odczuwam, kiedy sobie pomyślę, że mogłem zawieść Przyjaciela przez 
swoją słabość, która jeszcze próbuje gdzieś wyjść. Podjęcie nauki tak było zwle-
kane, aż zostałem przyciśnięty i poszedłem do szkoły, a nawet trafi ło się, że nic 
nie będę musiał za nią płacić. To w mojej sytuacji byłoby bardzo wielkie odciąże-
nie fi nansowe. Dopada mnie zmęczenie, które się objawia po całotygodniowych 
zmaganiach w pracy, a w weekendy w szkole. Są emocje, bo kiedy jestem bardzo 
zmęczony, zły bardzo atakuje. Lęk przed tym, że mogę nie podołać z materia-
łem i organizacją. Chodzi tu o organizację czasu, która też zaczyna się wdzierać 
w moje życie i pokazuje, jak jestem beztrosko dla wszystkich oddany. Ale tak się 
nie da, bo jedna sprawa spiera się z drugą, i te dwie sprawy przykuwa trzecia, 
a na nie nakłada się ta czwarta i muszę to pogodzić lub wybrać ważniejsze. Ale 
co  jest ważne? Uczucia, które są w mojej głowie, przelewają się na niewiastę, 
która pojawiła się w moim życiu, a im bardziej jest przeze mnie poznawana, tym 
te uczucia się bardziej rozwijają, choć czasem czuję się przy niej jak smarkacz. 
I cały czas proszę: Jezu! Pragnę trwać przy Twoim krzyżu, niosąc swój życio-
wy. I tak szukam siebie w Tobie. Wiem, co wkładasz mi do serca. Podobnie jest 
z rozumem. Ale tam to wiele się dzieje! Jezu, pomóż, o to proszę, kiedy z łóżka 
się podnoszę, aby szybko na kolana, przed obliczem klęknąć Pana. Aby w ciszy 
to usłyszeć. Powściągliwym być ja muszę, żeby Ciebie, Jezu drogi nie zagadać.
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DANIEL H.
Tatuaż od czubka głowy przez cały kark i jak daleko…? Ale nie to stanowi 

o wartości człowieka. Autor poniższej relacji wyraźnie wskazuje, że dziecku, 
chłopcu a później młodemu mężczyźnie oprócz matki potrzebny jest także oj-
ciec. Brak tej więzi, a jeszcze bardziej osobowej relacji z Bogiem, jest przyczyną 
wielu problemów… Ważny na drodze życia jest drugi człowiek: kochający ro-
dzic, przyjaciel czy wolontariusz, który ukaże drogę do wewnętrznej wolności, 
do Chrystusa!

Na imię mam Daniel , urodziłem się 1987 roku w Jastrzębiu–Zdroju. Moje 
dzieciństwo to okres, do którego niechętnie wracam pamięcią przez mojego 
tatę, który nadużywał alkoholu. Samo słowo „dzieciństwo” nasuwa przykre 
skojarzenia, bo choć nie całe było spaprane przez chorobę alkoholową mojego 
taty, to na pewno jego spora treść doświadczeń z tamtego okresu. Te przykre 
i bolesne biorą górę nad tymi dobrymi i miłymi, stąd niechętnie sięgam pamię-
cią wstecz…

Tato pod wpływem alkoholu bardzo często wszczynał awantury w domu 
i nieraz dochodziło do przemocy fi zycznej wobec mojej mamy i  rodzeństwa 
starszego, mnie i młodszej siostry. Tato mnie bił. Pamiętam, że często policja 
musiała interweniować. Pamiętam strach i lęk przed nocnymi powrotami ojca 
z barów. Bałem się najczęściej o mamę, na której głównie skupiała się cała prze-
moc inicjowana przez pijanego ojca. Do dziś mam wrażenie, że wręcz celowo 
odciągała jego uwagę od dzieci. Czasami starszy brat nie wytrzymywał i reago-
wał wtedy… Było okropnie. Zatykałem uszy i mocno zaciskałem powieki, żeby 
nic nie widzieć, nie słyszeć, a najlepiej żeby ojciec znikł…

W dużej mierze tak było, że często brakowało ojca. Mam robiła co mogła, 
właściwie wszystko: prała, gotowała, ubierała, sprzątała i pracowała na utrzy-
manie nasze i  całego domu. Myślę, że mama starała się dwa razy bardziej, 
niż powinna, co mogło wynikać ze  swoistego rodzaju poczucia winy za to, 
że wybrała takiego ojca. Wiem, że obwiniała się za sytuację, jaka była w domu, 
choć nie miała na to żadnego wpływu. Mama chodziła do kościoła co tydzień 
– zdarzały się wyjątki, kiedy była naprawdę zmęczona. Często zabierała ze sobą 
mnie i młodszą siostrę. Nigdy nie lubiłem chodzić do kościoła, bo strasznie się 
tam nudziłem.

Ojciec od czasu do czasu, jak trzeźwiał, to próbował z nami rozmawiać – nie 
lubiłem, kiedy przypominał sobie, że  jest ojcem. Próbował zbudować relacje 
w parę minut – tak to odbierałem, a był dla mnie jak obcy facet. Wręcz złościło 
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mnie to, kiedy zaczynał się interesować, bo później i tak wszystko olewał i pił 
dalej… Ten, kto nie znał sytuacji jaka panowała w naszym domu kiedy ojciec 
przychodził pijany, w życiu by nie powiedział, że w tej rodzinie jest coś nie tak. 
Tato, zanim stracił pracę, był bardzo szanowanym i  lubianym człowiekiem, 
a mama bardzo dbała o swój wygląd, o nas i o dom. Zatem prawdę na początku 
znali tylko najbliżsi sąsiedzi, no…ściany mieszkania w bloku nie tłumiły sku-
tecznie odgłosów nocnych awantur, krzyków, płaczu i bójek. Taty swojego nie 
znałem, bo nigdy mi nie zależało na tym, żeby poznać go bliżej; bałem się go, 
obrzydzał mnie, bo nierzadko brzydko pachniał i okropnie wyglądał, kiedy pił 
po kilka dni u nieznajomych kumpli lub w pobliskich barach. W ogóle go nie 
lubiłem kiedy był pijany, a trzeźwy rzadko bywał. Jako że jego zachowania nie 
podobały mi się, wzoru do naśladowania – kogoś od kogo mógłbym się uczyć 
postawy, szukałem wśród kolegów. Lubiłem a raczej wolałem spędzać czas poza 
domem, żeby nie musieć brać udziału w tym, co tam się działo. Bardzo szybko 
poznałem jak działa alkohol, bo w wieku 8 – 9 lat upiłem się kilka razy z ko-
legami, papierosy też polubiłem. W wieku 10 lat zacząłem uciekać z domu 
i zacząłem kraść. Mniej więcej w tamtym czasie kolega poczęstował mnie ma-
rihuaną i spodobała mi się, a amfetamina jeszcze bardziej, jednak w  tamtym 
czasie takie narkotyki były dla mnie zbyt drogie i trudno dostępne, więc nie za-
żywałem ich zbyt często. Jednak koledzy pokazali mi alternatywę tanią i łatwą 
dostępną, która skutecznie powodowała, że nie myślałem o rzeczywistości: tak 
wpadłem, uzależniając się od kleju i rozpuszczalników. Odurzałem się w każ-
dym możliwym momencie, w dzień i w nocy, często będąc na ucieczce z domu. 
Spałem po piwnicach i u kolegów, zawalając w ten sposób szkołę.

Ludzie, którzy odurzali się klejem, byli pogardzani za to co robią, dlatego 
ukrywaliśmy się z tym, co nie było łatwe, bo zapach w buzi po kilkudniowym 
wdychaniu kleju potrafi ł utrzymywać się przez kilka następnych dni i nie było 
na  to  sposobu – najlepiej zatem było unikać ludzi. Przez 3 lata naprzemien-
nie piłem alkohol i wdychałem sporo klejów i rozpuszczalników, pod których 
wpływem stawałem się coraz bardziej agresywny i nieprzewidywalny. Miałem 
sporo kłopotów, które mnie przytłaczały. Wchodziłem w konfl ikty z prawem 
kradnąc i wszczynając bójki, raniąc nie tylko siebie w ten sposób, ale i rodzi-
nę, rodzeństwo a najbardziej mamę, która była bezsilna wobec mnie i mojego 
uzależnienia. Zdawałem sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak, że nie mogę 
tak żyć; byłem w coraz gorszym stanie fi zycznym i psychicznym. Strasznie schu-
dłem, miałem lęki, niczym nieuzasadnione paranoje, problemy z kontaktami 
– z wysławianiem się. Wolałem unikać ludzi, nie licząc tych z którymi „wspie-
raliśmy się” kradnąc i  ćpając, i pijąc wspólnie. Nieraz mojemu życiu groziło 
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niebezpieczeństwo. Pamiętam, jak uciekałem z domu z jednym z kolegów. Pla-
nowaliśmy wyjechać nad morze, tam miało być pięknie, słonecznie i bez żad-
nych problemów. Żeby mieć na drogę – okradliśmy dom mojego kolegi: tego, 
z którym uciekłem. Piłem wtedy od kilku dni, nic nie jadłem i byłem taki sła-
by, że nie mogłem chodzić. Kolega nalegał żebyśmy wyjechali jak najszybciej, 
bo bał się, że ojciec albo brat go znajdą. Jednak ja nie dałem rady, bo byłem wy-
niszczony i przemęczony. Chciałem tylko zasnąć i odzyskać siły. Umówiliśmy 
się, że pojedziemy następnego dnia a tymczasem wyśpię się. W tym celu znaleź-
liśmy nocleg w starym, opuszczonym baraku na uboczu miasta, gdzie od czasu 
do czasu spali jacyś menele. Okna były zamalowane farbą i pozabijane deska-
mi. Było mi zimno, więc rozpaliłem małe ognisko w środku jednego z pokoi 
i zasnąłem. Nawet nie wiem kiedy, kolega zabrał mi dokumenty /legitymację 
szkolną/ i pieniądze, i pojechał sam, a ja zasnąłem w tym pomieszczeniu. Nie 
wiem do dziś, skąd ani jak, ale w środku nocy drzwi do pomieszczenia w któ-
rym spałem, wyważył policjant razem z funkcjonariuszem ze straży miejskiej. 
Szybko mnie ocucili i wynieśli z zadymionego i zaczadzonego pomieszczenia 
na rękach… Wiem, że gdyby nie oni, to  już bym nie żył, bo moje „ognisko” 
szybko nabierało mocy trawiąc już kanapę naprzeciwko mnie. Ogień by mnie 
nie dosięgnął, ale czad by udusił lada moment.

To wydarzenie analizowałem wiele razy i nie mam pojęcia skąd na  tym 
odludziu, gdzie w biały dzień ludzie wolą nie chodzić, wzięła się policja po pół-
nocy? Ognia nie było widać, bo okna były zamalowane olejną farbą i zabite 
deskami. Dymu też nie, bo było ciemno… Dziś wiem, że to był cud, że to Bóg 
posłał tych ludzi, żeby ocalili moje życie.

Kiedy miałem 13 lat, trafi łem do  ośrodka dla uzależnionej młodzieży 
w Bielsku a dokładniej Komorowicach. Był to ośrodek katolicki. Wielu rzeczy 
tam się nauczyłem. Nawiązałem bliższe relacje z Bogiem. Zacząłem się modlić. 
Jednak jeszcze wtedy nie dojrzałem do prawdziwej przemiany i uciekłem stam-
tąd po 9 miesiącach. Byłem tak zagubiony, zakłamany sam w sobie, bo oszu-
kiwałem najbardziej siebie a oprócz tego całe otoczenie i bliskich. Udało się 
oszukać wszystkich, że po 9 miesiącach terapii jestem już „wyleczony z nałogu” 
–  co  z  samego założenia jest niemożliwe, bo osoba uzależniona jest nią już 
do końca życia… Swoją gadką omamiłem na tyle skutecznie rodzinę, mamę, 
że mogłem wrócić do domu i nie kazała mi wracać do ośrodka. Zwyczajnie 
uciekłem jak od większości moich kłopotów – robiłem tak, bo nie potrafi łem 
radzić sobie z problemami. Ucieczka – tylko na tyle było mnie stać. Nauczyłem 
się uciekać od kłopotów i problemów, od negatywnych uczuć i emocji a tak-
że od  obowiązków i  odpowiedzialności. Uciekałem bardzo często: poprzez 
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alkohol i narkotyki, a tak przynajmniej mi się wydawało, bo ucieczka czy to po-
przez alkohol czy inne używki albo samo unikanie problemu tylko go odkłada 
– odwleka, nierzadko potęguje przy tym jego rozmiary i znaczenie, i nigdy go 
nie rozwiązuje, dlatego słowo „uciec” ma tu tylko symboliczne znaczenie.

Po tym jak uciekłem z ośrodka, utrzymałem abstynencję jeszcze tylko przez 
parę dni. Na początku zacząłem stopniowo od marihuany, później alkohol. 
Próbowałem i, co więcej, wierzyłem, że mogę kontrolować zażywanie. Myliłem 
się, i to bardzo, [co do] rozmiaru i powagi problemu. Faktem jest, że po ośrod-
ku przestałem wdychać klej i rozpuszczalniki – jednak nie uważam tego za ża-
den sukces, bo zwyczajnie zamieniałem to na amfetaminę. To natomiast w po-
łączeniu z alkoholem, którego wypijałem pod jej wpływem znacznie większe 
ilości, powodowało szybkie i olbrzymie zmiany w moim zachowaniu i wyglą-
dzie. Na powrót stałem się agresywny, nad czym będąc w ośrodku udało mi się 
zapanować – szybko też schudłem, pod wpływem narkotyków nie odczuwałem 
głodu. Łatwo traciłem panowanie nad sobą. Kiedy brakowało narkotyków lub 
alkoholu czułem strach, panikę, lęki, smutek i ciężar nowych problemów, któ-
re dziennie piętrzyłem popełniając coraz to nowe przestępstwa i wykroczenia, 
najczęściej celem zdobycia pieniędzy na używki. Dokonywałem włamań, pobić 
i kradzieży. W otoczeniu moich kolegów nie było to potępiane. Przeciwnie: 
mogłem się tym nawet chwalić, gorzej było z moim sumieniem, które dzięki 
naukom matki, jakie wyniosłem z domu pomimo trudnego dzieciństwa, było 
we mnie mocno zakorzenione, jednak i na wyrzuty sumienia miałem sposób, 
jakim był alkohol lub amfetamina. Pod ich wpływem nie czułem nic. Prakty-
kowanie tego sposobu miało zgubny wpływ na moje nie tylko myślenie, ale 
i odczuwanie. Wytępiłem w  sobie poprzez zażywanie narkotyków nie tylko 
zdolność do rozróżniania uczuć i emocji, ale również do ich okazywania i od-
czuwania. Coś odczuwałem jednak sztucznie, przyjemność i błogostan wywoła-
ny odurzeniem alkoholowym szybko przerodził się w złość i agresję, a euforia 
jaką dawała amfetamina i poczucie energii ustąpiły miejsce lękowi i niemocy, 
kiedy trzeźwiałem.

Tolerancja na narkotyki i alkohol rosła, zatem i potrzeby fi nansowe. Nawet 
się nie zorientowałem jak te używki zawładnęły moim życiem, stając się naj-
ważniejszą i najbardziej pożądaną rzeczą. Na bok odeszły moje zainteresowania 
a miałem ich sporo: jeździłem na rolkach wyczynowo i na rowerze też, tańczy-
łem breakdance, uczyłem się grać na gitarze, interesowałem się też sportami 
walki. Przestali mnie też interesować inni tzn. rodzina, znajomi. Ogółem ludzie 
mnie nie interesowali: ważny byłem ja i mój nałóg –  to, aby go zaspokoić. 
Zatraciłem też wrażliwość na piękno, stałem się oschły i  samolubny. Zdając 
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sobie sprawę z trudnej sytuacji materialnej w domu, potrafi łem kraść mamie 
pieniądze z portfela. Łamałem niemal wszystkie zasady i reguły, często raniłem 
bliskich a oni [byli] bezsilni wobec mojego zachowania. Brzydziłem się sobą 
i tym co robiłem, oszukiwałem, manipulowałem, wyłudzałem i kradłem. Okra-
dałem obcych, sąsiadów, znajomych i rodzinę.

W wieku 16 lat miałem już kilka spraw w sądzie rodzinnym i kolejną przed 
sądem za włamanie do sklepu. Chciałem ukraść alkohol, będąc zresztą pod jego 
wpływem… Była to wtedy realna szansa na to, że trafi ę do poprawczaka na-
wet do 21 roku życia. Przerażała mnie ta perspektywa. Domyślałem się, że jak 
pójdę do ośrodka odwykowego się leczyć to sąd weźmie pod uwagę i popatrzy 
na mnie jeszcze raz łaskawym okiem. I  tak zrobiłem: poszedłem do ośrodka 
po raz drugi ze słabą motywacją do leczenia. Byłem tylko pół roku. Był to ośro-
dek w Bytomiu na Bobrku. Podczas pobytu tam odbyła się moja sprawa w są-
dzie. Zostałem obciążony tylko naprawą kosztów zniszczenia mienia z uwagi 
na  to, że byłem w  trakcie terapii. Sąd, tak jak się spodziewałem, popatrzył 
na mnie łaskawym okiem. Niedługo po sprawie uciekłem.

Od  razu powróciłem do dawnego trybu życia: alkohol, narkotyki, kole-
dzy, imprezy, przestępstwa. Gdybym powiedział, że robiłem to samo co przed-
tem, byłoby to spore nieporozumienie! Kiedy jeden nawrót choroby był jakby 
ze wzmożoną siłą, za każdym razem dopuszczałem się coraz okrutniejszych 
czynów i przestępstw. Ludzie bali się mnie, wiedzieli, że nie można mi ufać. 
Nie chcieli pożyczać pieniędzy, bo nie oddawałem. Odsuwali się znajomi jeden 
od drugiego, zostali tylko tacy mojego pokroju, z którymi wspieraliśmy się 
w tym, co złe.

Bóg w  tym czasie był jakby niepożądany. Zamiast szukać Jego i ratunku 
w Nim, wolałem szukać usprawiedliwienia dla swojego postępowania i wy-
mówek a nawet szukałem argumentów, które zaprzeczały Jego istnieniu. Nie 
chciałem mieć dodatkowych wyrzutów wobec Boga: poza tym, jak nie ma 
Boga, nie ma piekła – hulaj dusza…

Taki byłem cwany, mijając się sprytnie przed poprawczakiem, że  ledwo 
ukończyłem 17 lat i trafi łem do Zakładu Karnego. Napadłem z nożem na ja-
kiegoś nieznajomego chłopaka i  liczyłem, że będzie miał pieniądze, za które 
mógłbym się upić. 

O dziwo, nie bałem się trafi ć do więzienia, nawet wołałem tam być niż 
na dołku w komisariacie. Jednak kiedy dowiedziałem się, że  za czyn, który 
popełniłem, grozi mi od 3 lat do 15, to nogi mi się ugięły. Taka perspektywa 
spowodowała, że się załamałem, w dodatku dokuczał mi przez pierwsze tygo-
dnie głód narkotyczny.
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Zacząłem się modlić naiwnie prosząc Boga, żeby sprawił, że to tylko zły 
sen, żeby mnie wypuścili. Modląc się zarzekałem się, że  się zmienię tym ra-
zem naprawdę, że zacznę chodzić do kościoła i w ogóle, że  się stanę innym 
człowiekiem.

Modliłem się tak przez 3 miesiące, prosząc też o mały wyrok. Co się oka-
zało? Dostałem tylko 2 lata do odsiadki z uwagi na to, że byłem (jako już do-
rosły, a właściwie małoletni), pierwszy raz karany i sąd zastosował wobec mnie 
nadzwyczajne złagodzenie kary z uwagi na to, że miałem 17 lat. Nawet byłem 
zadowolony, bo wyrok był mniejszy niż się nastawiałem, właściwie to był moż-
liwie najniższy. Po upływie 3 miesięcy stało się coś, czego nie przewidziałem. 
Bóg wysłuchał moich modlitw – pomyślałem. Otóż przyszedł do celi pan wy-
chowawca i kazał mi się pakować, bo idę do domu.

Pierwsze, co poczułem, to nieopisana radość; drugie, że sobie żarty robi, 
a trzecie, to lepiej jak się pospieszę, bo jeszcze zorientują się, że jakiś błąd im 
wyskoczył… Jak się okazało, musieli mnie wypuścić, bo sąd nie przedłużył mi 
okresu sankcji, bo wyrok już zapadł, jednak jakoś, że nie było jeszcze prawo-
mocny Zakład musiał mnie zwolnić do jego uprawomocnienia.

Ktoś pomyśli – przypadki. Nawet jeśli, to naprawdę niezwykle rzadkie. Ja 
natomiast wierzę, że to Bóg dał mi szansę. Dzisiaj tak to widzę, zaraz powiem 
dlaczego. Najpierw jednak dodam, że oczywiście ją zmarnowałem. Upiłem się 
pierwszego dnia. Nie dotrzymałem żadnej obietnicy z tych danych Bogu, po-
wróciłem do  tego co robiłem… Dziś wiem, że Bóg wtedy dał mi szansę, ale 
nie dlatego, że uwierzył mi, że się przemienię tak cudownie jak się zarzekałem. 
Po prostu dał mi szansę na to, aby pokazać mi to, jaki jestem słaby, jak niewiele 
mogę i  jak niewiele potrafi ę sam z  siebie. Będąc wtedy na wolności oczywi-
ście wytłumaczyłem sobie to wydarzenie jako przypadek, zbieg okoliczności… 
Po  dwóch tygodniach wyrok się uprawomocnił. Dostałem też „bilet”, żeby 
stawić się do Zakładu Karnego w Raciborzu. Oczywiście tego nie zrobiłem, 
jednak po miesiącu policja mnie złapała i odwieźli mnie, więc nawet się dużo 
nie poukrywałem.

Po dwóch latach wyszedłem na wolność. Niemal od razu złamałem absty-
nencję, chcąc jakby nadrobić te dwa stracone lata. Zażywałem narkotyki i piłem 
alkohol na umór. Jednak nie potrwało to zbyt długo. Szybko zachłysnąłem się 
„wolnością” (cały czas będąc zniewolony przez sposób myślenia i używki). Już 
po miesiącu wróciłem z powrotem – do więzienia z nowymi zarzutami. Tym ra-
zem dostałem już 3 lata za napad na bar i usiłowanie dokonania napadu na sklep.

Smutek, rozpacz, żal i złość. Miałem dość siebie i swoich zachowań. Nawet 
będąc w więzieniu odurzałem się lekami psychotropowymi, zastępując sobie 



62 ks. Stanisław Majcher SJ

tym narkotyki. Podczas drugiej odsiadki odbyłem trzecią terapię, a pierwszą, 
którą ukończyłem; tym razem jednak była to terapia alkoholowa. Mechanizmy 
uzależnienia od  alkoholu i narkotyków są niemal takie same. Chciałem coś 
w końcu ze sobą zrobić, bo nie podobało się moje życie. Sporo dowiedziałem 
się na temat terapii, o sobie i swojej chorobie, sporo też sobie przypomniałem 
z poprzednich ośrodków, bo z każdego coś wyniosłem wartościowego.

Niestety, i  tym razem po opuszczeniu Zakładu Karnego wróciłem do al-
koholu, następnie marihuany i w końcu do zażywania amfetaminy oraz do-
palaczy, które nagle pojawiły się na rynku. Zawsze mogłem liczyć na mamę, 
zawsze nawet jako 19–letni recydywista mogłem na niej polegać, kiedy mogła 
odwiedzała mnie w więzieniu, a po jego opuszczeniu przyjmowała z otwartymi 
ramionami. Na moje wyjście cieszyło się też rodzeństwo. Odsiedzenia miałem 
wtedy 5 lat. Sporo na wolności się pozmieniało. Starszy brat i siostra mieszkali 
już na swoim. Mieli dzieci, rodziny już własne. Kiedy dostrzegałem to, ile się 
zmieniło, zauważyłem dopiero tak naprawdę ile straciłem, ile mnie ominęło. 
Żal z tym związany jest nie do opisania.

Jak każdy poprzedni – powrót do zażywania narkotyków i alkoholu, teraz 
też dopalaczy (choć i to tak samo dla mnie narkotyki, tylko pod inną nazwą) 
były silniejsze, mocniejsze i intensywniejsze. W Piśmie Św. jest napisane o tym, 
że kiedy zostaje wypędzony z człowieka demon, trzeba uważać jeszcze bardziej, 
bo na jego miejsce wraca nie tylko on sam, ale i bierze ze sobą siedmiu innych 
duchów gorszych od  siebie…/Łk 11,24–27/. Tak i do mnie powracał nałóg, 
właściwie jego objawy, ze wzmożoną siłą. Tym razem zacząłem przyjmować 
amfetaminę dożylnie dla lepszego i silniejszego efektu działania. Bardzo często 
wstrzykiwałem sobie również tabletki ekstazy wymieszane z amfetaminą i do-
palaczami a także nefedron, każdorazowo ryzykując przy tym utratą życia lub 
zarażeniem chorobami takimi jak HIV, HCV i inne. 

Szalałem tak prawie rok czasu, starając się nie dopuścić do  stanu żebym 
był trzeźwy – nieraz dopingowany dużymi dawkami narkotyków. Nie spałem 
po 4, 5 dni; 2, 3 to norma, a później odsypiałem czas. Wystarczało 15 – 30 
minut na „naładowanie baterii” a czasem spałem po 48 godzin. Rzadko jadłem. 
Wspomagałem się odżywkami i różnymi suplementami, żeby organizm jakoś 
funkcjonował. Popadłem też w hazard – kolejny „gorszy demon”. To pochła-
niało większość pieniędzy, które udało mi się wyłudzić, ukraść lub zarobić han-
dlując narkotykami. Rzadko jadłem i rzadko przebywałem w domu. Było mi 
głupio, bo nie dokładałem mamie ani grosza do rachunków ani do jedzenia… 
Jak wracałem do domu to tylko wykąpać się, uprać – i z powrotem wyruszyłem 
w miasto, najczęściej kończąc w barze przy maszynie. Spędzałem tam całe dnie 
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i noce, a od grania na maszynach miałem odciski na palcach od przyciskania 
w kółko jednego klawisza. Grałem najczęściej będąc pod wpływem narkoty-
ków. Wszystkie pieniądze, a było ich sporo z kradzieży i handlu narkotykami, 
topiłem w maszynach do gier hazardowych. Miałem dziewczynę, w której by-
łem zakochany. Była ze mną mimo moich oczywistych wad i właściwie dziś 
sam nie wiem czemu, ale kochała mnie. Często płakała, widząc jak się nisz-
czę. Kiedyś ukradłem większą ilość pieniędzy i postanowiłem, że  zabiorę ją 
na randkę, do  lokalu: napijemy się piwa i miło spędzimy czas. Byłem wtedy 
pod wpływem dużej ilości narkotyków. Zaprosiłem swoją dziewczynę, kolegę 
i jego dziewczynę. Następnie w lokalu obstawiłem cały stolik alkoholu. Zosta-
wiliśmy dziewczyny i razem z kolegą w ciągu godziny, może dwóch, przegrali-
śmy wszystkie pieniądze. Kiedy wrzuciłem ostatnią stówkę, nasze dziewczyny 
zorientowały się, gdzie jesteśmy i co robimy. Były już wówczas zniecierpliwione 
naszą nieobecnością i zezłoszczone tym, że je zostawiliśmy same: wymalowane, 
wyszykowane i nastawione na dobrą zabawę, a skończyło się tym, że zostały 
same przy stoliku.

Było wiele sytuacji tego typu i gorszych, w których zaniedbywałem bliskie 
mi osoby i ich potrzeby, nawet pomimo świadomości tego, że było to niesłusz-
ne, nieetyczne i często niemoralne. Nie panowałem nad sobą, powodowany 
chęcią zażycia narkotyków lub zagrania w hazard.

W pewnym momencie, podczas tego roku który spędziłem ostatnio na wol-
ności, moja mama musiała się wyprowadzić z mieszkania, bo po latach sądzenia 
się z moim tatą po rozwodzie, alimentach i wielu innych sprawach ojciec wy-
grał sprawę eksmisji mamy z domu. Więc mieszkałem sam z młodszą siostrą, 
bo tato nie mieszkał już tam od dawna.

Wszystkie obowiązki, rachunki za mieszkanie, prąd, wodę, gaz i wyżywie-
nie spadły na  nas. Siostra pracowała gdzieś za marne grosze więc założyli-
śmy, że podzielimy się wydatkami na pół. Zawaliłem, odcięli nam światło. Mój 
pokój wyglądał jak melina: pełno puszek, śmieci, pomalowane ściany, zużyte 
strzykawki, woreczki po narkotykach, plamy po piwie, brzydki zapach i plamy 
po wosku na dywanie i kanapie, i pościeli. Kiedy ktoś mnie odwiedzał, to za-
praszałem tę osobę do pokoju siostry, bo wstydziłem się tego, do jakiego stanu 
zapuściłem swój pokój. Często myślałem, że podobny bałagan mam w moim 
wnętrzu, w głowie i w sercu. Nie potrafi łem posprzątać, nie wiedziałem od cze-
go mam zacząć.

Byłem bardzo chudy, odwodniony, osłabiony i struty, przy tym nieszczę-
śliwy. Dobrze mi nie było już nawet pod wpływem alkoholu. Wpadłem, bę-
dąc pijanym, w  jakiś głęboki żal. Miałem często myśli samobójcze. Płakałem 
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i byłem nieszczęśliwy. Amfetamina też już na tym etapie nie dawała poczucia 
świeżości, mocy, witalności, radości czy euforii, pozwalała już tylko na to, żeby 
się zmobilizować i gdzieś iść. Zachowywałem się jak kosmita. Byłem totalnie 
wyalienowany. Mówiłem szeptem z wycieńczenia i półsłówkami. Na wszyst-
kich patrzyłem podejrzliwie. Miałem paranoje, że ciągle śledzi mnie policja, 
że ludzie mnie obgadują, że jestem nieproszony, niechciany. Pamiętam, że jedy-
na ulga – jaką wtedy czułem – płynęła z tego, kiedy zasypiałem w ramionach 
mojej dziewczyny. Tuliła mnie i obejmowała smutnym, zatroskanym wzrokiem. 
Zasypiałem tak przy niej, czując się kochanym….

Pewnego razu kiedy wracałem do domu, resztką sił przebierając nogami, 
narkotyki przestawały już działać, alkohol też mnie puszczał, chciałem jeszcze 
po drodze zajrzeć do dziewczyny, bo w tym dniu zaczynała nową pracę. Po dro-
dze napotkałem policyjnego busa. Policjanci, którzy byli w środku też od razu 
mnie zauważyli i podjechali natychmiast bliżej, żeby się upewnić czy to na pew-
no ja, bo miałem kaptur na głowie. Jak się okazało, byłem już poszukiwany. 
Chciałem uciekać. Popatrzyłem za siebie i zobaczyłem długie schody do góry. 
Pomyślałem, że jeśli nawet zdołam dobiec do szczytu, to na górze padnę z wy-
cieńczenia. Po krótkiej refl eksji na temat czy warto wiać uznałem, że nie jestem 
w stanie podjąć takiego wyzwania, bo moje serce mogłoby tego nie wytrzymać. 
Poddałem zatem ręce do skucia w kajdanki.

Na komendzie przedstawiono mi około 20 zarzutów. Część z nich popeł-
niłem, a część nie. Nie przyznałem się jednak do niczego i powiedziałem tylko, 
żeby mnie puścili a jak nie, to niech zamykają na dołek, bo nie mamy o czym 
gadać a ja jestem zmęczony i chce mi się spać. 

Zamknęli mnie na dołek. Następnego dnia policjant przedstawił mi już tyl-
ko pięć zarzutów z poprzedniego dnia. Widząc, że nie jestem chętny do rozmo-
wy – przedstawił je i dowody mnie obciążające, z których się już nie wymigam.

Za posiadanie narkotyków, groźby karalne, włamania i  dwie kradzieże 
z pobiciem dostałem w sumie 9 lat i 4 miesiące, z czego po połączeniu wyro-
ków zostało mi 5 lat + 1 rok mi doszedł za wyłudzenia i oszustwa. Łącznie 
odbywam kary 6 lat pozbawienia wolności, z czego na dzień dzisiejszy zostało 
mi 2,5 roku do końca kary.

Podczas tej odsiadki w minionych 3 latach bywało różnie. Dziewczyna ode-
szła ode mnie. Zażywałem wciąż narkotyki. Zaniedbałem kontakt z bliskimi. 
Nie pisałem i nie dzwoniłem do nich, było mi po prostu wstyd. Zaprzepaściłem 
wszystkie dane mi szanse. Już nawet ich nie chciałem. Kilka razy usiłowałem 
odebrać sobie życie. Całe moje ciało pokrywają tatuaże i liczne blizny, [pozosta-
łe z] okaleczeń jakich dokonywałem z nienawiści do samego siebie i te, których 
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doznałem podczas awantur i bójek, które powodowałem będąc pod wpływem 
narkotyków lub alkoholu.

Resztkę nadziei i chęci do życia straciłem wraz z utratą dziewczyny, której 
tak na dobrą sprawę nie mogę obwiniać za to, że odeszła. Czułem ogromny żal, 
ale do siebie. Byłem przepełniony goryczą i bólem, w dodatku w tym samym 
czasie zostałem zdegradowany z Zakładu półotwartego do zamkniętego za za-
żywanie narkotyków. Od początku pobytu w Z. K. leczyłem się psychiatrycznie, 
właściwie to prosiłem o przepisanie jak najsilniejszych leków, żeby zstąpić nimi 
narkotyki. Jednak lekarze mieli tego świadomość, więc przepisywali mi tylko 
leki na spanie, zatem te które odurzały odkupywałem od innych skazanych.

Kiedy byłem na swoim dnie to chciałem odejść, nie istnieć, żeby nie czuć, 
zgasnąć jak świeca. Zbierałem się w sobie, żeby ostatecznie popełnić samobój-
stwo – już nastawiłem się na to – co zresztą nie było łatwe. Wymyśliłem nawet 
już plan: jako że nie zdawało egzaminu podcinanie żył, to  zamierzałem się 
powiesić; ale że nie miałem odwagi skoczyć z pętlą na szyi, to postanowiłem 
podrzucić się na sznurze, a grawitacja zrobi resztę…

Pomyślałem jeszcze tylko, że – zanim odejdę – chciałbym zjeść coś dobrego, 
a że jedzenie w więzieniu pozostawia wiele do życzenia pomyślałem, że popro-
szę kolegę o to, żeby zrobił mi paczkę żywnościową: pierwszą i ostatnią. Tak 
zrobiłem, nie zdradzając mu moich planów.

W oczekiwaniu na paczkę, niespodziewanie odwiedził mnie tato. Byłem 
co  najmniej zdziwiony. Widzenie odbyło się przez pleksę (którą miałem za 
karę). Przyjechał wręczyć mi do podpisania papiery o wymeldowaniu mnie 
z domu, bo chciał sprzedać mieszkanie. Wytłumaczył, że jest zadłużony i straci 
je, jeśli nie podpiszę tego dokumentu – więc podpisałem a on obiecał, że część 
z tych pieniędzy da mi i kupi za resztę mniejsze mieszkanie, które kiedyś prze-
pisze na mnie. Nie chciało mi się myśleć nad tym czy mnie oszuka czy nie, 
bo i tak mi nie zależało. Pomyślałem, że podpiszę mu, bo nie chciałem nikomu 
nic utrudniać. Tato przywiózł mi wtedy paczkę. Ucieszyłem się, ale chyba bar-
dziej z  tego, że mnie odwiedził. Pomysł popełnienia samobójstwa odłożyłem 
na później. Zaraz dostałem list od kolegi od paczki, że została mu zwrócona, 
bo nadał ją na adres jednostki z której zostałem karnie zwieziony, ale co naj-
ważniejsze – w  liście, który do mnie napisał, było dużo ciepła i dał mi nim 
wsparcie. Zaczęliśmy ze  sobą korespondować. W  swoich listach zaczął opo-
wiadać mi o Bogu, o Jezusie i o tym, że w jego życiu za Jego sprawą zaczęło się 
zmieniać wiele rzeczy.

Od tamtej pory tato odwiedza mnie regularnie na miarę swoich możliwo-
ści. Kolega godząc pracę, szkołę i inne obowiązki też zaczął mnie odwiedzać, 



66 ks. Stanisław Majcher SJ

co rusz uparcie i wytrwale podsuwając mi jakieś złote myśli, książki o tematyce 
religijnej i czynił to co czuł, aż w pewnym momencie coś we mnie zaskoczyło 
i pomyślałem: „Kurczę, on wierzy, odnalazł siłę w Bogu i jest szczęśliwy.” Po-
stanowiłem, że i ja spróbuję – zaszkodzić, nie zaszkodzi, poszukać mogę, gorzej 
przecież nie będzie.

Zatem na początku zacząłem się modlić przepraszając za wszystkie czyny, 
jeszcze raz poprosiłem Pana o pomoc, w pełni skruszony. Nie wiedziałem jak 
szukać, więc poprosiłem o podpowiedź. Nie musiałem długo czekać. Kolega, 
który zaczął stawać się prawdziwym moim przyjacielem, posłał mi broszur-
kę jak najbardziej tematyczną dla mnie na  ten czas, jeszcze zanim zdążyłem 
go o to poprosić. Zaczęli przyjeżdżać razem z tatą. Tato przywiózł mi Pismo 
Święte, które też zacząłem czytać. Poszedłem do  spowiedzi. Zacząłem cho-
dzić do kaplicy i przystępowałem do Komunii Św. Jednak nie było od  razu 
fajerwerków, że słoneczko zaświeciło i już wszystko potoczyło się z górki i nie 
czekały pokusy. Cały czas miałem problemy z zażywaniem leków, bo narkoty-
ków tam, gdzie zostałem niby przypadkiem przetransportowany (już nie wierzę 
w przypadki), nie było łatwo dostać. Zacząłem z powrotem trenować – dzięki 
temu ograniczyłem też zażywanie leków psychotropowych, bo to kolidowało 
ze sobą. Brakowało mi rozwoju intelektualnego, bo czułem, że mój mózg nie 
funkcjonuje jak powinien, więc poszedłem do szkoły. Akurat było gimnazjum 
w jednostce w której „przypadkiem” odbywałem karę.

Ciągle jednak brakowało mi tego rozwoju duchowego. Do kaplicy niespe-
cjalnie lubiłem chodzić. Atmosfera była tam oschła. Czasami kazania do mnie 
trafi ały i nieraz miałem wrażenie, że ksiądz mówił to właśnie po  to, żebym 
to usłyszał. Jednak kiedy grzeszyłem, to wyrzuty sumienia nie pozwalały mi 
na komfortowe samopoczucie zwłaszcza, kiedy przebywałem w kaplicy.

Od kolegi z celi, który widział, że  się modlę, że czytam książeczki o  te-
matyce religijnej, dowiedziałem się o spotkaniach rzymskokatolickich prowa-
dzonych przez Ks. Majchra w kaplicy. Poprosiłem go, żeby i mnie tam zapisał 
– pomyślałem, że może tam znajdę Boga.

Tak się stało, znalazłem Go tam i, co więcej, zacząłem Go dostrzegać wy-
raźniej, to jak się objawia poprzez ludzi, objawia Swoją miłość. Na spotkania 
przychodzili ludzie, którzy dzielili się doświadczeniami opowiadając, jak Bóg 
działa w ich życiu i nie tylko… Z ust tych ludzi dowiedziałem się wielu istot-
nych dla mnie rzeczy – między innymi: jak czytać Pismo Święte, jak ważne jest 
dzielenie się z  innymi tym, co dostajemy od Boga. Ale nie tylko to: od  tych 
ludzi „zarażałem się” pogodą ducha i dobrym nastrojem, co później zanosiłem 
pod celę. Jednak Zło nie ustępowało i wpadałem wciąż w pułapki. Zażywałem 
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co jakiś czas Klonazepam – nawet po 10 sztuk lub 15 naraz. Pod wpływem tych 
leków traciłem zdolność do oceniania sytuacji i stawały się zagrożeniem, jakie 
one niosły ze sobą. W wyniku działania tych leków wymyślałem różne plany. 
Dokonywałem też samouszkodzeń i nierzadko tego typu imprezy kończyły się 
pobytem w szpitalu psychiatrycznym albo na chirurgii.

Odbijało mi kompletnie po lekach, ale nawet – pomimo tej świadomości 
– kiedy nadarzała się okazja, to nie potrafi łem sobie odmówić. Jedynie co mnie 
hamowało przed zażywaniem leków – [to] były testy, które robiono dość czę-
sto. Byłem zły na siebie, bo zakupy, które robił dla mnie tato na widzeniach 
często przeznaczałem na zakup leków, co spowodowało, że za którymś razem, 
kiedy po zażyciu psychotropów trafi łem do szpitala, po powrocie zażądałem 
agresywnie, żeby psychiatra przepisał mi Klonazepam i Tramal przeciwbólowo. 
Chciałem się legalnie odurzać bez strachu przed testami. Tak też było. Śmiałem 
się, że ćpam legalnie a służba więzienna sama dostarczała mi używki. Jedno-
cześnie cały czas byłem wdzięczny Bogu, bo widziałem to, że czuwa nade mną, 
że  stawia na mojej drodze ludzi, którzy mi pomagają. Często na celę, gdzie 
trafi ałem, był ktoś, kto wierzył w Boga, co ciągle budziło we mnie wrażenie, 
że On nade mną czuwa. Chcąc Mu podziękować, a nie bardzo też wiedziałem, 
jak mógłbym okazać Mu swoją wdzięczność, pomyślałem, że jako ofi arę utrzy-
mam wstrzemięźliwość seksualną i nie będę dokonywał masturbacji. Kiedy się 
wyspowiadałem, żyłem w czystości zgodnie z moim postanowieniem. Wtedy 
dopiero zaczęło się dziać! Pierwsze, co istotnie nasuwa mi się na myśl, to kiedy 
zauważyłem, że potrafi ę trwać w czystości, bez masturbacji i radzę sobie z jakby 
poskromieniem swojej natury i żądzy cielesnej, przy czym pozostaje nadal moja 
słabość do leków.

Powiedziałem: Panie, Ty możesz wszystko, wspomóż mnie, proszę, w chwi-
lach kiedy będę słaby i dodaj mi sił, abym wytrwał w moim postanowieniu. 
Zabierz ode mnie chęć zażywania leków, bo będąc pod ich wpływem nie mogę 
się rozwijać tak jakbym tego chciał. Codziennie dostawałem kilka tabletek psy-
chotropowych, w tym też silny lek przeciwbólowy, którym zastępowałem sobie 
działanie amfetaminy. Pamiętam, jak dostałem torebkę z lekami, odłożyłem je 
na  szafkę mówiąc do  siebie: OK, zobaczymy, jak nie wytrzymam to  zjem je 
później. Później okazało się, że nadal nie odczuwam potrzeby. Parę dni póź-
niej kupka leków w szafce urosła. Nie mogłem ich tam trzymać, bo zostałbym 
ukarany gdyby funkcjonariusz je znalazł podczas kontroli celi, za gromadzenie 
leków….

Pomyślałem, że odsprzedam je. Jest wielu chętnych – ale nie, bo to będzie 
nie w porządku i działało to na moją zgubę. Z Bożej łaski teraz nie zażyłem 
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tych leków, to nie mogą one posłużyć na zgubę innych. I to gdzieś dodatkowo 
mnie motywowało, bo osoby zażywające leki takiej zgody dostać nie mogły. By-
łem PRZESZCZĘŚLIWY! Bóg mnie wysłuchał, pomógł mi. Dałem radę, będąc 
mocny w Nim.

Od stycznia 2014 roku jestem trzeźwy i utrzymuję abstynencję. To nie jest 
tak, że problem zniknął. Pan mi pomógł przetrwać najtrudniejsze. Przychodzą 
chwile, że czuję chęć zażycia – wtedy się modlę o pomoc i ją otrzymuję na roz-
maite sposoby: moja uwaga zostaje zaabsorbowana przez kogoś, jakiś program 
w TV, muzykę albo zajęcie czymś, bo nagle wynika potrzeba zrobienia czegoś. 
Albo czasem dostaję siłę, która objawia się nawet w poczuciu radości i wewnętrz-
nego spokoju i mija mi ochota odurzania się. To jednak nie wszystko. Chciałem 
iść, z czasem, za głosem sumienia a ono podpowiadało mi, że powinienem za-
kończyć związek w którym byłem z dziewczyną poznaną już będąc w więzieniu. 
To nie była łatwa decyzja. O, nie chciałem z niej rezygnować! Czułem się ko-
chany, potrzebny, jednak ja oprócz pożądania wobec niej i może sympatii, nie 
czułem wiele więcej. Na pewno jej nie kochałem, choć tak mówiłem wiedząc, 
że chce to słyszeć. Czułem się z  tym bardzo źle i nie w porządku wobec niej, 
ponadto ja angażowałem ze swej strony tylko siebie, a ona jeszcze miała dzieci 
i choć chciałem ją pokochać, to nie potrafi łem tego zrobić na siłę. Momentami 
myliłem poczucie pożądania z uczuciem miłości… Zebrałem się w sobie i zdecy-
dowałem zakończyć ten związek. Powiedziałem prawdę, że kłamałem i co czu-
łem, przeprosiłem i było mi wstyd i bardzo trudno. Zaoferowałem jednak swoją 
przyjaźń i koleżeństwo, bo więcej nie mogłem dać, niestety. Ona chciała wszystko 
albo nic. Jako że pożądanie jakie do niej czułem (seksualne) i wyrzuty w związku 
z poczuciem oszukiwania jej przeze mnie negatywnie wpływały na budowanie 
mojej relacji z Bogiem, musiałem zakończyć tę relację, ale też i dlatego, żeby nie 
krzywdzić jej. Zraniłem ją i tak, ale wolałem zrobić to od razu po tym, jak się 
ocknąłem z tego, co robię. Jak miałbym oszukiwać ją przez cały wyrok i zranić, 
i porzucić po wyjściu? Nie jestem dumny z tego, że oszukiwałem tę dziewczynę. 
Jest mi z  tym źle i wstydzę się tego. Jednak dumny jestem z mojej przemiany 
i decyzji, która była jedną z niewielu męskich, jakie podjąłem w swoim życiu.

Wyrzuty sumienia związane z  tą  sytuacją dopadły mnie, choć nie były 
to przyjemne doznania. Do takich też na pewno nie należał list, który niedługo 
po tym od niej otrzymałem. Jednak nie uciekłem przed tymi emocjami w leki 
ani inne używki, które pojawiły się w tamtym czasie w Z.K. Przeżyłem to moc-
no, ale uporałem się z tym.

Bardzo tęskniłem za tą dziewczyną. Bardzo ją lubiłem. Tęskniłem też za tym 
poczuciem, że jestem kochany i ja chciałem kochać. Nie byłem szczęśliwy więc 
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zwróciłem się do Pana Boga z prośbą, żeby postawił na mojej drodze kobietę. 
Mogłaby być ładna i dobra; co ważne, żeby była osobą, którą będę kochał 
prawdziwie, a nie tylko pożądał, i powiedziałem jeszcze tak: Boże, proszę Cię, 
żeby była to taka osoba przy której ja będę stawał się lepszym człowiekiem! 

To, co niebawem się stało, jest czymś w co sam bym nie mógł chyba uwie-
rzyć, gdyby ktoś mi to powiedział. Na drugi, może trzeci dzień dostałem list 
w odpowiedzi dokładnie na moją prośbę! Dostałem list od dziewczyny, któ-
rą poznałem będąc ostatnio na wolności. Spędziliśmy ze  sobą zaledwie parę 
dni, dlatego byłem tak zaskoczony listem od niej. Czytałem list – a w nim to, 
co przerosło moje najśmielsze oczekiwanie. Cytuję: „ Cześć Danielu! Przepra-
szam Cię, że tak długo się nie odzywałam i że przez tak długi czas nic nie po-
wiedziałam… ?” Aha, o co jej chodzi? – pomyślałem i poczułem lekki niepokój, 
i dziwne podekscytowanie. Czytam dalej, przeczuwając po budowie zdania, 
co w  kolejności może nastąpić. Nie chce mi się wierzyć: „… MASZ CÓR-
KĘ! NAZYWA SIĘ MAJA i ma 3,5 roku.” To zdanie ostatnie rozbrzmiewa mi 
echem w głowie do dzisiaj. Spłynęła na mnie taka radość i poczucie szczęścia, 
jakiej jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyłem – moje zniekształcone pojęcie 
szczęścia wywoływane w mózgu za pomocą narkotyków nie miało najmniej-
szego polotu do tego, co czułem w swoim sercu, będąc trzeźwy. Od razu sko-
jarzyłem wszystkie wydarzenia jakie się podziały na przestrzeni ostatnich paru 
miesięcy i pomyślałem sobie, że te porządki, to wszystko działo się po to, aby 
przygotować mnie na tę nowinę. Nie mogłem się dowiedzieć o tym, że jestem 
ojcem w  lepszym momencie swojego życia. Jako że wcześniej byłem zbyt za-
gubiony i zatracony, żeby móc przyjąć to tak, jak przyjąłem. I nie mam wyrzu-
tów do matki mojej córki o  to, że nie poinformowała mnie wcześniej, choć 
niektórzy się dziwią, że powinienem. Jednak ja widzę w tym wszystkim Bożą 
inicjatywę. Nikt inny nie mógł by ułożyć lepszego planu. Zacząłem zmieniać się 
dla siebie z Bożą łaską i pomocą dobrych ludzi. Natomiast wieść o tym, że mam 
córeczkę tylko dodatkowo mnie zmotywowała i dodała skrzydeł. Wszystko po-
działo się w odpowiedniej kolejności. I chwała za to Panu!

W maju przyjąłem sakrament Bierzmowania i ukończyłem szkołę. Obecnie 
nadal odbywam karę pozbawienia wolności w Kłodzku na oddziale terapeu-
tycznym. Terapia tu – to kolejny krok na drodze do mojego zdrowienia. Mam 
tę świadomość, że jestem chorym człowiekiem i nie mam już co do tego złu-
dzeń, ale wiem, że mogę żyć inaczej niż dotychczas. Mam pewność i wewnętrz-
ne przekonanie, że  jestem na dobrej drodze i że wreszcie dojrzałem do prze-
miany. Nie jestem głupcem. Wiem, że zagrożenie wciąż dla mnie istnieje, skąd 
zatem to przekonanie, że teraz poradzę sobie? Stąd, że teraz mam odpowiedni 
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fundament do budowania wszystkiego, a w tym mojego trzeźwego życia, a fun-
damentem wszystkiego jest dla mnie Pan Bóg. W oparciu o Niego i naukę Je-
zusa mogę przemienić swoje serce i myślenie, działanie i nawyki, które z kolei 
kreują wyniki.

„Trzeba wiedzieć czego się szuka, bo jak się nie wie czego się szuka, to czę-
sto okazuje się, że znajdujemy to, czego wcale byśmy nie chcieli znaleźć.” Od-
kąd wiem, czego szukam – a od niedawna tak jest – to codziennie napotykam 
na  swojej drodze dobrych i  życzliwych ludzi, od których codziennie dostaję 
energię. Wiem, że to Pan stawia ich na mojej drodze, a obfi tość Jego hojności 
zaskakuje mnie coraz bardziej.

W Bogu znajduję wszystko czego mi trzeba, a On  jest dla mnie wzorem 
i Ojcem, którego mi brakowało. Jest dobry, cierpliwy. Uczy mnie codziennie. 
Najpierw nauczyłem się brać od innych to dobro jakim emanują, moc i energię 
– teraz uczy mnie, jak dawać tę samą moc i energię, którą mam od Niego i po-
kazuje mi to, jak wiele mam tej łaski i mocy w sobie. Co najważniejsze uczę się, 
że dawanie potrafi  sprawić więcej przyjemności niż branie i nie jest to już tylko 
dla mnie oklepany slogan, który ktoś mi kiedyś powiedział, a ja go powtarzam. 
Dzisiaj to rozumiem.

Odnalazłem spokój i równowagę, a przede mną jeszcze długa droga i wiele 
pracy. Liczę się z  tym. Teraz mam ambicję zostać najlepszym tatą na  świecie 
i kochającym mężem. Muszę zatem zawalczyć najpierw o siebie, żeby potem 
móc dać coś od siebie. Chcę być wsparciem dla córeczki, ale pragnę być i tym, 
którego Bóg będzie mógł kiedyś postawić na czyjejś drodze, tak jak dziś na mo-
jej stawia ludzi, którzy są mi ratunkiem.

Teraz mam predyspozycje i warunki, jakich nie miałem nigdy przedtem. Czu-
ję się silny, ale tylko w Panu. Wiem to, jaki sam w sobie jestem marny i słaby. 
Od kiedy zawierzyłem swoje życie Bogu, czuję spokój w swoim sercu. Próbowa-
łem dziurę w nim załatać różnymi rzeczami, przyjemnościami i używkami najroz-
maitszymi, ale tylko Pan dał mi prawdziwe ukojenie i przeświadczenie, że z Jego 
źródła miłości może czerpać każdy, kto tylko chce. Nauczyłem się też, że każdy, 
który zechce czerpać z tego źródła winien sam wypracować sobie drogę do Boga. 
Na to nie ma reguły ani żadnego schematu. Na początku trzeba zawsze najpierw 
chcieć, później próbować szukać, jak już się wie, czego się chce. Jak wiadomo, 
kto szuka, ten znajdzie. I to się sprawdza. A ja jestem tego świadkiem.
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KRYSTIAN K. 
Wychodząc na wolność zaznał życzliwości tych kolegów, których wcześniej 

poznał w więzieniu. Pomogli mu w znalezieniu pracy. Stąd wyjazd za granicę. 
Była praca, jakieś tam zarobki, jednak pragnienie życia w kraju było silniejsze. 
Powrót. Pomoc kolegów z dawnych lat. Jakiś kontakt z ojcem. Bardziej grzecz-
nościowy i zdawkowy. Jakaś troska o więź z Chrystusem. Relacja z sympatią. 
Problemy i konfl ikty z niektórymi osobami. Spotkanie z matką po wielu latach 
dystansu – bez większego efektu i więzi. Wreszcie zazdrość znajomej doprowa-
dziła go do aresztu śledczego, w którym Krystian powiadał, „że teraz naprawdę 
siedzi za niewinność”. Należy uwzględnić to, iż od 14. roku życia żyje poza 
domem… Swoją pełniejszą historię życia zawarł w książce Dlaczego za kratami.

Tarnów 16.II.2015 
Zaczął się rok 2015 i cóż: przykro stwierdzić, ale piszę zza krat. Siedzę już 

rok, a zostały jeszcze dwa lata. Znów zmarnowane lata. Jest to jeden z powo-
dów dlaczego nie chcę pisać, bo co to za relacja kogoś, kto się non stop prze-
wraca , a do tego muszę się przecież uzewnętrznić, bo relacja z Przyjacielem 
to bardzo osobista sprawa, zwłaszcza jeśli się to wszystko marnotrawi; tudzież 
trochę tej intymności wywlec i można by powiedzieć, że wykroić z wnętrza sie-
bie. Czasem dochodzę do wniosku, że nie jestem dobrym człowiekiem. Znów 
kraty, a w dodatku jestem na specyfi cznym oddziale – odizolowany od całego 
więzienia, sam na celi, sam na spacerach tzw. enki w Tarnowie.

Wszystkiemu winien temperament, charakter. Za mało albo za dużo wy-
obraźni. Zostałem ja i Przyjaciel, i czasem myślę, że On specjalnie tak wszyst-
ko urządził, bym wejrzał w głąb siebie, poznał samego siebie tak naprawdę 
i w ten sposób rozwinął się w pewnym kierunku. Pozostaje być cierpliwym, 
i żyć; obserwować to co przygotowane, albo to co człowiek sobie sam gotuje. 
Przyjaciel mówi, bym nie tracił nadziei i wiary, bo bez tego napędu, który 
kieruje człowiekiem nie ma nic, oprócz przepaści. Kiedy zacząłem rozważać, 
że mam Przyjaciela i kiedy poczułem Go pierwszy raz, to był moment kiedy 
postanowiłem rozstać się z życiem, a On, czy to Bóg, ale chyba to samo, nie 
dopuścił do tego!

Pisałem już wcześniej, w poprzedniej relacji, że  zacząłem patrzeć na  ży-
cie trochę inaczej. Robiłem masę głupich rzeczy, była masa destrukcji, ale czu-
łem coś jeszcze. Ta świadomość jest we mnie trochę większa, choć dalej robię 
głupie rzeczy. Dążę jakimś kamienistym szlakiem, który sam wybieram choć 
wiem, że nie idę nim sam. Wiem, że gdybym kroczył sam, byłoby gorzej. Przez 
te wszystkie wyjątkowe lata nabrałem pewnego doświadczenia, którego inaczej 



72 ks. Stanisław Majcher SJ

bym nie zdobył. Nie traktuję tego jako formy usprawiedliwienia tego, co robi-
łem. Po prostu, moim zdaniem, wszystko jest ze sobą powiązane w większy lub 
mniejszy sposób; to tak, jak z naturą, nad tym wszystkim panuje Bóg, który dał 
nam wolną wolę, która niektórych zniewala.

Czasami wydaje mi się, że nie jestem zbyt otwarty na Boga – Przyjaciela. 
Sam się blokuję przed tym, co oczywiste i także proste, wybierając zło. Cza-
sem lecę z wiatrem i patrzeć, gdzie mnie rzuci tym razem. Muszę się przyznać, 
że  żyję pokrętnie i  tak naprawdę nie wiem, co mam napisać. Wiem jedno, 
że Przyjaciel pozwala mi się rozwijać. Motywuje mnie do tego, bym za każ-
dym razem uświadamiał sobie, czym jest człowiek. Jaka to niezwykła istota. 
Czym jest jego wola, która potrafi  zniewolić jak i  też wyzwolić, dać napęd 
całej tej boskiej maszynie, jaką jest ludzkie ciało połączone z duszą, która jest 
z nim w harmonii – potrafi  naprawdę dużo. Mimo wielu moich upadków, 
za każdym razem kiedy się podnoszę czuję niesamowitą siłę, jaką daje wola 
i chęć, by wstać. Szkoda, że jest też destrukcyjna wola upadku. Gdyby jednak 
nie było tych dwóch przeciwieństw, nie czuć byłoby zwycięstwa. Musi być 
to wszystko tak ułożone i czasem tak dalekie od ludzkiego pojmowania. O. 
Stanisław cały czas wypomina mi, że jestem niewolnikiem nastrojów. Zbyt ła-
two im się poddaję. Jest w tym dużo racji, dlatego walczę z nimi uparcie, sta-
rając się tworzyć tylko same sprzyjające. Przyjaciel dał mi świadomość tego, 
czym jest życie jako dar. To z czym podchodziłem do każdego dnia z osobna 
i traktował go bardzo wyjątkowo.

Czasami wydaje mi się to takie oczywiste, gdy są piękne dni pełne szczęścia 
i wszystko się układa w nich po prostu bajecznie. Znacznie gorzej traktować 
taki dzień, gdy on od samego początku z pozoru wydaje się paskudny i mo-
notonny, i tak bardzo podobny do tych, nad którymi człowiek nie miał wła-
dzy. Cały czas uczę się tego, bym właśnie każdy dzień traktował wyjątkowo, 
bym zawsze szukał drugiego, lepszego dnia. Przyjaciel uzmysłowił mnie w tym, 
że każdy dzień do nas należy i wolna wola do tego, by wedle założeń go wypeł-
nić. Wiem, że bardzo łatwo jest się z tego wytrącić, zgubić sens.

Cóż mogę powiedzieć? Cały czas uczę się od  Przyjaciela, jak funkcjo-
nować. Staram się każdego dnia pracować nad sobą i  jakoś się rozwijać. Był 
czas, że funkcjonowałem tylko pomiędzy wzlotami i upadkami. Dochodziłem 
do pewnego momentu, by potem z całą świadomością i przyjemnością polec, 
to tak jakby cały czas człowiek wchodził na pewne i to samo wzgórze, by z przy-
jemnością z niego się sturlikać. Muszę jednak przyznać się do czegoś takiego. 
Sprawiło mi to dużą satysfakcję: otrząsnąć się z upadku, z ponowną chęcią 
wdrapania się z powrotem na ten mały szczyt. Całkowity bezsens. Staram się 
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teraz nie zaprzestawać wspinania się. Czasem się zsuwam. Ale tym razem posta-
ram się nie czerpać z tego takiej przyjemności. Pragnę iść z Przyjacielem i mieć 
Go obok siebie. To jest właśnie ta moja mała nadzieja. Staram się nie podlegać 
nastrojom. Jednak pojawiają się nastroje przyjemne jak i nieprzyjemne. Błęd-
ne koło. Może ja z tego błędnego koła już nie będę w stanie się wykaraskać? 
Zastanawiałem się nad tą namiastką ascetyzmu jaka mnie teraz dopadła, nad 
sensownością tego wszystkiego, jak mam przeczucie, że Bóg jest. Nie mam też 
powodów do narzekania, bo  jestem zdrowy i  jeszcze mogę coś osiągnąć, coś 
zbudować z sensem.

Ludzie są  naprawdę doświadczani pewnymi ułomnościami, chorobami, 
ciężkim czasem, jakim jest wojna. I tu zadaję sobie pytanie: czy i ja też należę 
do zagubionych i idącym na oślep, szukając nie wiadomo czego…? Jestem za-
dowolony ze swojego doświadczenia i z tego podglądania życia z różnej jego 
strony, i mam jakieś wewnętrzne przeświadczenie, że to wykorzystam w jakiś 
sposób. A może się mylę i  jest to niewiele warte? Zostanę przy tej pierwszej 
wersji, bo z  tego, co zauważyłem, że każda sytuacja ma –  jak medal – dwie 
strony i tak w złym człowieku nie może być tylko zło. Cieszę się z tego, że mam 
dużo czasu na czytanie książek. Jest to jedna z niewielu moich życiowych pasji, 
która nie znudzi mi się nigdy. Z każdą książką odkrywam coś nowego, nowe 
myśli, nowe spojrzenie, i jest to świat naprawdę wyjątkowy.

Zastanawiałem się: co mnie jeszcze w życiu spotka? Spodziewam się przy-
gody. Może być ciekawa. Jest jednak różnica pomiędzy dobrą przygodą a złą. 
Trzeba się jednak cieszyć z  tego, że  zawsze jest Bóg, który mnie nie opuści 
pomimo moich głupich wybryków i podrywów i co tu jeszcze dodać? I jak się 
przeciwstawić takiej dobroci? A zresztą – po co to robić? To tak, jakby przeciw-
stawić się samemu sobie, naturze. To tak, jakby ryba była na przekór wodzie, 
bez której nie może żyć. 

Czasem człowieka dopada dylemat: czy Bóg istnieje, czy to wszystko praw-
da i czy to nie mydlenie oczu? Doświadczenie życiowe i odczuwanie tego świa-
ta, który samoistnie nie może wykluczyć istnienia Boga, pokazuje też błądzą-
cym, jak człowiek może być słaby i zagubiony bez wiary. Świat też pokazuje 
ludzi silnych, którym wiara pomaga i wyznacza jasne cele, i wówczas patrząc 
na tę siłę można choć przez chwilę z niej czerpać. Jednak jest się poddawanym 
jakimś próbom. Cały czas o człowieka walczyć będą jakieś siły i tylko wiara, 
jak i wolna wola, są w stanie go ocalić od zatracenia, upadku. Ile trzeba siły, 
żeby każdego dnia powstać i przeżywać dzień z radością, co przecież nie jest 
każdego dnia takie oczywiste! Wiara, gdy człowiek jej nie pielęgnuje, może stać 
się niewidoczna. 
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Będąc obecnie we więzieniu, a dokładnie sześć miesięcy temu w Krakowie 
na Montelupich, doświadczyłem czegoś bardzo wyjątkowego. Siedziałem sam 
na celi. Była pora poobiednia. Lato. Piłem kawę. Siedziałem przy stoliku i pa-
trzyłem w okno, lecz niczego nie widziałem ponieważ okna w krakowskim AS 
są zabite pleksą, od zewnątrz zabezpieczone drobną siatką, aż ledwo co mógł-
by przejść palec. Są  jeszcze kraty i to dwa rodzaje. Patrzyłem w stronę okna, 
gdzie słyszałem odgłosy lata, przejeżdżające tramwaje. Gdy tak myślałem, nagle 
stała się rzecz dziwna. Na celi znalazł się mały ptaszek, który nie wiem jakim 
sposobem się dostał. Przeszedł przez małą dziurkę. Wleciał. Popatrzył. Zaśpie-
wał krótką, ptasią piosenkę i odleciał. Podziałało to na mnie bardzo zbawien-
nie i dodało jakiejś otuchy promień w moją duszę. Zobaczyłem przez taki, 
niby mało znaczący fakt, że świat ten jest bardzo wyjątkowy. Utwierdziło mnie 
to w  tym, że  życie nasze nie musi być jedną, bezmyślną monotonią i  że  jest 
bardzo niespodziewane. Drugi też dziwny przypadek, no może nie dziwny, ale 
radosny. Chodziłem sobie po spacerze, a  tu przyleciał ptaszek na górną siat-
kę i przyniósł mi orzeszka włoskiego. Był to bardzo miły upominek, taki dar 
od natury w  świecie bez przyrody i natury. Tu przypomniał mi się wówczas 
fragment z Ewangelii o  tym, byśmy popatrzyli na ptaki, które nie sieją i nie 
zbierają – a Pan je żywi.

Czasem wydaje mi się, że człowiek niepotrzebnie komplikuje sobie życie 
pchając się świadomie w stronę zła, choć tak naprawdę czuje blokadę wewnętrz-
ną, by tego nie robić… Czasem wydaje mi się, że te wszystkie doświadczenia 
pomogły mi w dążeniu do  innego doświadczenia świata. Na przykład teraz 
każdą chwilę staram się /przeżywać/ przyjmować jeszcze bardziej intensywnie, 
choć nie zawsze jest to takie proste. Teraz po prostu bardziej cieszy mnie ten 
świat, rozwój samego siebie, choć boli mnie to, że wcześniej nie rozwijałem się. 
Tyle czasu straciłem na  jakieś głupie cierpienie. Choć nie jest to takie proste, 
bo nie zmieniłbym siebie z takiego, jakim jestem, na innego. Te wszystkie oko-
liczności, to wszystko co działo się w moim życiu, każdy fragment, kawałek 
jakiegoś wydarzenia, przeżycia – to wszystko złożyło się w jedną całość. Choć 
wiem, że daleki jestem od doskonałości, odbiegam od normy, to dobrze jest mi 
ze sobą. Teraz pracuję nad codziennością, nad tym, by stawiać sensowne kroki, 
które będą do czegoś prowadzić. Ktoś może powiedzieć, że to wszystko powi-
nienem robić już dawno temu. Każdy stawia swoje kroki tylko w jemu wiado-
mym kierunku. Kiedyś się nad tym zastanawiałem, myślałem, że idę z wiatrem. 
Choć podświadomie człowiek dążył do jakiegoś celu, choć może to był tylko 
środek do celu, pewien etap, który człowiek powinien przemierzyć. Nie jestem 
jakoś zdeprecjonowany swoim życiem, choć teraz nie jestem dumny z siebie. 
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Wydaje mi się to jednak związane z tym, iż nie miałem odpowiedniego posza-
nowania dla drugiego człowieka. Będąc odtrącony, kiedy wchodziłem w  ży-
cie. To odtrącenie miało pewne swoje skutki. Stworzyłem obraz ludzi, których 
można krzywdzić, oszukiwać. Ukształtowanie dziecka i wprowadzenie go w ży-
cie to naprawdę odpowiedzialność. Dlatego wbiłem sobie w głowę, że dziecko 
pojawi się w moim życiu jak już będę na niego gotowy tak, by je wprowadzić 
w życie. Choć pewnie, kiedy ono się pojawi, moje wyobrażenia będą się musia-
ły modyfi kować wraz z nim. Do tego jeszcze chwila, choćby moje uwięzienie. 
Choć ostatnio coraz częściej myślę o tym stworzeniu, o cząstce siebie i pragnę 
to spełnić. Myślę, że ta samotność, która mnie trochę dopadła, była potrzebna. 
Do czego? Tego jeszcze nie wiem. Wiem, że muszę ten czas wykorzystać jak 
najlepiej: właśnie takim krokiem, który prowadzi do drugiego kroku. 

Zastanawiałem się, w którym momencie mojego życia pojawił się PRZYJA-
CIEL ? To dobre pytanie. Zawsze odczuwałem Boską obecność i to, że niektóre 
rzeczy nie dzieją się przypadkowo. Można powiedzieć, że nie dopuszczałem 
do siebie Chrystusa. Jego obecność wydawała mi się jakoś niepotrzebna i chyba 
trochę fi kcyjna. Zresztą dla młodego człowieka najważniejsze jest jego prze-
świadczenie i  to, że on wszystko wie najlepiej. Zresztą gdybym teraz pisał, 
że moja wiara jest czysta i bezgraniczna, potwornie bym skłamał, bo  tak nie 
jest. Mam wiele chwil wahań. Traktuję też to pisanie jak wejrzenie w  same-
go siebie. Więc kiedy tak pojawił się Przyjaciel? Tego to nie wiem. Ciężko mi 
określać jakąś oznaczoną chwilę, bo przecież nie miałem objawienia. Bardziej 
zaczęło przemawiać do mnie to, jak wiara w Chrystusa wpływała na ludzi, jak 
oni zaczynają postępować inaczej dotknięci tym zjawiskiem. Zobaczyłem przez 
to w człowieku jakąś inną stronę mostu, za którą się chowa. Wiem, że ta wiara 
pozwala ludziom być lepszymi w postępowaniu z drugim człowiekiem. Czy-
tając Ewangelie widzę, że problemy natury człowieczej niewiele się zmieniły 
pomimo tylu wieków. Mimo tego całego postępu, cywilizacji, natura nasza jest 
niezmienna, i pomimo tylu wahań człowiek, mimo złej woli wyczuwa prawdę 
i to ziarno, które wraz z nią się zasiewa. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, 
kiedy tak naprawdę pojawił się Przyjaciel. Wiem jedno: wbił się w moją pod-
świadomość i zachęca mnie On do tego, by być lepszym człowiekiem i zatrzy-
mać tę prawdę, która z czasem staje się coraz bardziej wyrazista.

Pamiętam chwile, kiedy wchodziłem w życie. Były to nieraz trudne chwile, 
ciężkie, pełne nieporadności życiowej i samotności. Byłem wówczas w wieku 
lat czternastu. Byłem zły na cały świat. Byłem głodny, bezradny i sam ze swo-
imi problemami. Włóczyłem się wówczas po ulicach, nie wiadomo na co licząc 
i nieraz nie licząc na nic. Chciałem zrozumieć choć trochę ten świat, a będąc 
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odtrąconym czułem się bardzo źle, przepełniony nienawiścią. Szukałem nieraz 
chwili wytchnienia chodząc po kościołach: mogłem wówczas siąść na chwilę, 
odpocząć. A lubiłem takie momenty, kiedy było pusto i cicho i nie było żadnego 
zamieszania. Siedziałem tak i myślałem, pytałem Boga w złości, co mam robić? 
Daleki byłem, by cieszyć się życiem. Przychodziłem tam z pewnym wyrzutem, 
pretensjami, ale czując się zawsze tak jak w domu, którego nie miałem. Ale 
tak czułem. Tu zawsze mogłem usiąść w spokoju, chwilę odpocząć, zastanowić 
się, co dalej. I daleki byłem wówczas od tego, by cieszyć się życiem i radośnie 
patrzeć na ten świat, przyjść i podziękować za życie. Taka mała rzecz, jak inne 
spojrzenie na to życie szczęśliwym okiem, a człowiek mógłby czerpać pełnymi 
garściami tylko z tej dobrej strony. Zawsze pociągała mnie głębia świątyni, choć 
robiłem dużo zła. Nauczyłem się kraść i oszukiwać i  to zawsze mnie dusiło. 
Próbowałem znaleźć to szczęście, być szczęśliwym, omijając szczęście szerokim 
kołem. Pieniądze szczęścia mi nie dawały, podobnie przyjemności narkotyczne, 
rozpusta… Byłem tak tolerancyjny na te używki, że popadłem w stan zobojęt-
nienia. Coś dziwnego, gdzie na wszystko patrzyłem z góry, choć kierowałem 
się pewnymi, swoimi zasadami szczerości w  tym ciemnym gronie i wszystko 
to było takie dziwne, choć nie żałuję tego, bo  to przecież moje życie, które 
ukształtowało mnie takim jakim jestem. Teraz cieszę się z życia i patrzę trochę 
inaczej na to wszystko, choć czasem są momenty, że to człowieka boli, że coś 
marnowałem, jakiś potencjał, który mogłem wykorzystać. Całkiem inaczej [pa-
trzę] na dar, jakim jest życie, i  to  jak można je wykorzystać, pomimo wszel-
kich przeciwności, których poniekąd sam jest głównym czynnikiem – to i tak 
odczuwam radość z tego, że dalej w tym trwam. To co jest obecnie i to czego 
nie ma, a co może być i czego nie będzie. Co  jeszcze czeka człowieka, mając 
fantazję i pamięć, z zazdrością można być nieszczęśliwym. Czasem wydaje mi 
się, że człowiek, czy też mniej świadomie omija to, co w życiu może być na-
prawdę ważne. Można naprawdę dużo czerpać z tego, co czynił Chrystus: jak 
On patrzy na świat, czego szukał w drugim człowieku. Ludzie są dalecy od ta-
kiej postawy. Dużo jest powodów naśladownictwa, bo gdyby nie to, czy świat 
nie byłby lepszy? Tym bardziej ja, jako człowiek staram się cały czas uczyć tego, 
czym jest człowieczeństwo, jak czasem daleki jestem od tego. O tak doskona-
łą postawę trochę dbać każdego dnia, w każdej sytuacji myśleć o Jego posta-
wie, a nie tylko w sytuacjach chcianych przez nas samych, w tych wybranych 
i w najprostszym wykonaniu. Kiedy tak zastanawiam się nad tym wszystkim, 
to  jedynie moja podświadoma i  świadoma obecność Przyjaciela jest w stanie 
tego dokonać. Jak daleko jestem czasem od tej postawy i  jak zakłamany cza-
sem wchodzę na górę mojej pysznej świadomości tego co dobre, by równie 
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z bezcenną świadomością tego co złe i niepotrzebne, sięgnąć czynów ziemskie-
go piekła. Szukając wówczas tysiąca wymówek, okoliczności, wybielając swoje 
sumienie i nie dopuszczając nawet myśli, że  to wszystko tylko moja własna 
wola, wola tego co urzeczywistnia moje postępowanie. 

Dzisiejsza moja noc była prawie bezsenna, nie mogłem spać do trzeciej nad 
ranem, a pobudki tu są o piątej. Myślałem nad tym wszystkim co mi się w życiu 
przytrafi ło i naprawdę dużo w tym było mojej woli. Co prawda, nie byłem świa-
dom całego ogromu tego, czym jest życie, choć teraz nie mogę mówić, że mam. 
Czy to jest jakieś usprawiedliwienie? Zastanawiam się, do czego ta wola mnie 
doprowadzi? Jestem jednak bardzo zadowolony z posiadania tej możliwości, 
która czyni mnie człowiekiem wolnym co do moich myśli i działań. 

Spotkania z Przyjacielem jakiegoś wyraźnego, jak to pisałem, nie było. Choć 
wydaje mi się, że gdy człowiek się rodzi, Bóg zawsze jest jego przyjacielem; 
wszystko zależy czy człowiek potrafi  zauważyć tę przyjaźń, czy będzie umiał 
o nią zadbać? Czy ja potrafi ę, tego nie wiem, pomimo zawodu jaki na pewno 
udało mi się okazać. Może było coś, co powinno uradować mojego Przyjacie-
la? Myślę, że  jeszcze coś w człowieku zakiełkuje, to potrafi  się to rozrosnąć. 
Wszystko jednak zależy od tego, jakim ogrodnikiem jest człowiek. Jakie owoce 
i uczucia z tego wynikną. Są ludzie dobrzy, choć nieporadni i czasem to, co się 
zrodzi, wychodzi też nieporadnie i na pozór niezauważalnie. 

Dzisiaj w liście o. Stanisław pyta mnie, dlaczego niektórzy z więźniów wra-
cają za kraty? Jest to bardzo dobre pytanie i postaram się na nie odpowiedzieć. 
Dlaczego do tego doszło, co to spowodowało? Na pewno to, że oddaliłem się 
od Przyjaciela. Wiedziałem, że chociaż JEST, ale starałem się Go nie dostrzegać 
i  robić wszystko bez przyszłości. Może też dlatego, że  taką drogę wybrałem 
i taki już jestem. To by było najprostsze. Prowadziło by do tego samego zaraz 
po wyjściu. Bo  tak naprawdę sam siebie pytam tyle razy: jaki jestem? Taki, 
jakim zechcę, a chcę tak naprawdę? Każdy jest tym, jakim chce! Prowadziłem 
swoje życie różnie, czasem bardzo dziwacznie, przez co poznałem bardzo wiele 
różnych ludzi bogatych, biednych, bezdomnych i każdy z nich, mimo wszystko, 
był tym kim chciał. Każdy wybiera swoje radości, cierpienia, choć tak do końca 
wszystkiego nie można przewidzieć. Dlatego wg mojego oczekiwania, pisząc 
teraz o przyczynach, o tym co mnie pchało do tego wszystkiego, jaki to jestem 
naiwny i słaby, bo dałem się sam sobie zmanipulować na taką kabałę. Wszystko 
co  robiłem, robiłem świadomie. Czego mi zabrakło –  to  chyba tylko wiary 
w siebie i w to, że można być lepszym człowiekiem. Nie ma sensu, bym pisał 
o przestępczym procederze; o tym, że byłem zły. Choć teraz jak to piszę, przy-
pomina mi się fragment z Ewangelii, choć nie pamiętam go dosłownie, tylko 



78 ks. Stanisław Majcher SJ

jego sens. Chodziło o to, że wnętrze nasze jest jak dom, i  jeżeli oczyścimy je 
z demonów i nie zadbamy o ten porządek, to demony powrócą w jeszcze więk-
szej liczbie i z większą siłą.

Wiem jedno, że muszę się trzymać jakiegoś celu, który muszę zrealizować 
w sensowny sposób. Mam jakieś wewnętrzne przekonanie, że to co się teraz 
dzieje, choć nie mówię, że to jest dobre, a przecież to się stało, to musi mieć już 
jakiś cel. Myślę, że Bóg tego chce, bym się zatrzymał i zastanowił nad sobą, nad 
tym, czego chcę od tego życia; bym może zechciał czegoś innego – tylko, chcieć 
tak, by to realizować. Przyjaciel i jego rady będą mi w tym bardzo pomocne, 
bylebym chciał z nich korzystać. Wierząc w Przyjaciela, absurdem byłoby nie 
zdawać sobie sprawy z jego przeciwnika, by nie powiedzieć – wierzyć. Czasami 
czuję tę walkę z tymi siłami, te różne smaki. Smak grzechu i smak wytrwało-
ści czystego dobra, czegoś trwalszego i bez wyrzutów sumienia. Czasem zasta-
nawiam się, jak bardzo dusza człowieka może być daleko zabrudzona tą całą 
zgnilizną? Zastanawiam się: czy ona będzie się cały czas oczyszczać, czy jest tak 
w ogóle w stanie się oczyścić? Czy pewne dusze już naznaczone poranieniami 
będą potrafi ły się zasklepić, czy też zawsze tymi rysami będą przepływać myśli, 
uczucia z przybranym już kierunkiem? Wydaje mi się jednak, że te wszystkie 
stare szlaki da się przekształcić …każdego dnia, każdego kroku skierowanego 
w odpowiednim kierunku. Prosta droga do prostych celów i proste życie nie 
pozbawione rozwoju chyba ma największy sens. Prostota potrzeb, którą tak 
ciężko utrzymać; ciężko, jeżeli się tego nie pragnie. Kiedyś o. Stanisław napisał 
mi bardzo ważną rzecz: napisał, że Chrystusowi trzeba się poświęcić w całości, 
a nie po kawałku. Napisał też, że nie można grać na dwa fronty. Napisał bardzo 
trafną uwagę, która uświadomiła mnie w tym, że jeszcze daleko jestem od tego, 
by tak się właśnie oddać z sercem pełnym wiary. Gdybym tak napisał, bardzo 
bym skłamał, bo postępuję czasem tak, jak jest mi wygodnie. Wygoda powodu-
je to, że człowiek zapomina o Chrystusie, o Jego postawie, o Jego cierpieniu, 
poświęceniu i  całkowitym oddaniu. Czy kiedykolwiek zdołam osiągnąć cał-
kowite oddanie? Czy tego chcę? Wiem, że czuję w sobie zasiane ziarno praw-
dy, które przypomina mi, bym pielęgnował to, co kiełkuje każdego dnia. Czy 
będę w stanie pamiętać każdego dnia o tej wartości? Jeszcze raz sprowadza się 
to do dyscypliny; do tego, by panować nad sobą i chcieć tego jutra na solidnym 
fundamencie.

Tyle pytań do  siebie wmawiam samemu sobie jako wątpliwości. Czyżby 
to był proces samo–osłabiania wiary? Tak, z pewnością człowiek musi zadać 
sobie pytanie, czego chce. Musi nadać kierunek swoim myślom, dążeniom. Na-
kierować wolę w dobrą stronę. Pozostaje smak grzechu. Czy też on  jest taki 
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smaczny? Wszystkie te pytania pozostają bez odpowiedzi. Jest jeszcze jeden 
duży plus tego, co się dzieje. Poznałem pewną kobietę przed samym zamknię-
ciem. Przerodziło się to w coś, co  trwa już rok. Zrodziło się zaufanie, więź 
i to jest naprawdę bardzo piękne. Czego się boję? Właśnie boję się, żebym nie 
tylko nie skrzywdził tej dziewczyny – i sam nie wiem czy dążę do tej stabilizacji 
i czy jej chcę? Zresztą: byłem przyzwyczajony do coraz to poznawania nowych 
kobiet, do licznych związków i zastanawiam się, pytam sam siebie, czy jestem 
zdolny do  tego, by być w poważnym związku i czy tego chcę? Jak na  razie 
cieszę się z  tego i wiem, że  jest to  szczęście. Boję się tylko, że zrobię z  tego 
nieszczęście. Zastanawiałem się dziś nad tym, co czasem myślę, a myślę o tym, 
że jestem zły, że to zło co dzień chowam głęboko w sobie pod skórę. Takie głu-
pie przeświadczenie. Sam czasem nie wiem, co to jest. To jest chyba to o czym 
myślałem, pisałem wcześniej o  tym; wyrazach dzisiaj, które są  tak głębokie, 
że dają znać o sobie. Pozostaje praca, praca i jedynie praca. /16.II.2015/.
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DANIEL SZ.
Również jest nam znany z pierwszej książki. Dzięki niej nabrał ochoty i za-

pału do dalszego wypowiadania się, a właściwie do dzielenia się opowieścią 
o przebiegu drogi jego wzrostu w wierze… 

 
Poznanie Chrystusa dla mnie było rzeczą bardzo prostą i łatwą, lecz Przyja-

cielem nazwałem Go prawie po 30 latach mojego „nędznego życia” i stało się 
to dzięki człowiekowi, któremu zawdzięczam to, że właśnie on przedstawił mi 
prawdę o Chrystusie. Wcześnie znałem Go tylko z modlitwy i mszy św. oraz 
z  lekcji religii w szkole podstawowej. Tą osobą jest o. Stanisław – mój „tato 
duchowy”. Tak go nazwałem poprzez zaufanie i dobre serce, jakie mi okazał 
ponad 3 lata temu w Z. K. w Nowym Sączu. To właśnie dzięki niemu poznałem 
lepiej Chrystusa, mojego Przyjaciela.

Dziedzictwo z Chrystusem
Mój pierwszy kontakt z Chrystusem zapamiętałem w trakcie chrztu św. 

Pewnie nie każdy miał taką możliwość, aby zapamiętać swój chrzest, [który 
ja] przyjąłem w wieku czterech lat. Już wyjaśniam jak to było. Otóż jestem 
dzieckiem adopcyjnym i w wieku czterech latek zostałem zaadoptowanym 
przez adopcyjnych rodziców. Byli oni ludźmi wiary, ale mogę to  powie-
dzieć tylko o mamie, która już niestety nie żyje. Zmarła kilkanaście lat temu 
na nowotwór. Ojciec adopcyjny wierzący, ale nie tak jak mama. Rodzice jako 
praktykujący starali się przestrzegać zasad naszej wiary, dlatego bardzo chcie-
li, abym przyjął chrzest; nie wiedzieli, czy byłem dzieckiem ochrzczonym. 
Od najmłodszych lat pamiętam w jaki sposób poznawałem Chrystusa i w jaki 
sposób zaczynałem w Niego wierzyć. To mama uczyła mnie pierwszych pa-
cierzy. To ona czytała mi w niedzielne przedpołudnie Biblię z ilustracjami dla 
dzieci. Częste chodzenie do kościoła na msze święte, których nie rozumiałem, 
ale wiedziałem, że trzeba co niedzielę z rodzicami chodzić. Msza święta sta-
wała się dla mnie ważną dopiero od czasu Pierwszej Komunii Św. To wtedy 
z wielkim przejęciem, radością i pokorą przyjąłem Pana Jezusa do swojego 
serca. To właśnie dzięki I Komunii Świętej jeszcze bliżej byłem w kontakcie 
z Chrystusem.

Bardziej zacząłem zwracać uwagę na życie Chrystusa przez słuchanie Ewan-
gelii w kościele i uczestniczenie w lekcjach religii w szkole. Pamiętam też, że ty-
dzień po I Komunii Św. mama zapisała mnie w kościele u księdza w zakrystii 
do służby ministranckiej czyli do służenia księdzu w trakcie mszy św. Bardzo 
się cieszyłem z tego, że mogłem chodzić do kościoła i służyć do mszy świętej.
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Z biegiem czasu stając się coraz starszym i mając więcej obowiązków w na-
uce, życie też zaczęło mnie krzywdzić, bo miałem duże problemy z ojcem ad-
opcyjnym, który nie akceptował mnie w dosłownym sensie jako syna. Często 
mnie bił, o byle co znęcał się nade mną. Jedynie mama była takim aniołem, 
bo stawała w mojej obronie i wtedy czułem się bezpieczny.

Czy Chrystus miał jakiekolwiek znaczenie w trudnym okresie mojego dzie-
ciństwa, jakie stworzył mi ojciec? Dziś mogę powiedzieć mając 30 lat, że tak, 
chociaż wtedy gdy płakałem z bólu i prosiłem Boga, żeby ojciec przestał mnie 
krzywdzić, nic to nie pomagało. Ale nie wątpiłem w Niego. Dziś wiem, że Jezus 
też kiedyś wisiał na krzyżu, też prosił swego Ojca, aby odebrał ten kielich, czyli 
to cierpienie, ale Bóg Go nie opuścił.

Czy człowiek może porównywać ból i cierpienie na ziemi do bólu Chry-
stusa, który przelał krew, aby nas, grzeszników, zbawić? Dałem to swoje po-
równanie nie po  to, aby porównywać ból i  samo cierpienie, ale po  to, aby 
ludzie nie tracili wiary ani miłości Boga, bo Jezus – mimo że był człowiekiem 
i Synem Bożym – wybrał cierpienie po to, aby nas zbawić ukazując, jak bardzo 
nas umiłował.

A wracając do  lat młodości: był czas, że  całkiem zapomniałem o Bogu, 
o Chrystusie. Przestałem chodzić do kościoła. Przyczyną tego stała się śmierć 
mamy, którą bardzo kochałem a bez niej nie dawałem sobie rady jako dziecko. 
Czułem, że po jej odejściu życie moje bardzo się zmieni, ale jeszcze nie wiedzia-
łem, jak. Dziś zadaję sobie pytanie: czy ojciec adopcyjny, człowiek niby katolik 
i chrześcijanin, po śmierci swojej żony a mojej mamy, dobrze postąpił oddając 
mnie do placówki wychowawczej dla dzieci i próbował rozwiązać adopcję, któ-
rej nie dostał, bo sąd rodzinny nie wyraził, nie wydał zgody, ponieważ nie było 
takich podstaw?

Życie moje zagmatwało się zupełnie i zostałem całkiem sam. Wplątałem się 
w bardzo duże problemy przez młodzież, jaka tam przebywała. Kradłem, piłem 
alkohol, paliłem papierosy a co najgorsze zapomniałem, że Chrystus istnieje. 
Zupełnie straciłem wiarę. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jakie popełniłem 
zło, krzywdząc siebie i ludzi, których okradałem. Nie chodziłem do kościoła, 
nie modliłem się, żyłem w ciężkim grzechu. 

W wieku 17 lat trafi łem do więzienia za kradzieże i rozboje. Przebywając 
w więzieniu nadal nie robiłem nic, aby się zbliżyć z powrotem do Chrystu-
sa. Były momenty, że zacząłem drwić z Boga. Pamiętam pewną noc w więzie-
niu, kiedy moi koledzy zaczęli rozmawiać na temat Kościoła i wiary, ja tylko 
przysłuchiwałem się. Ale kiedy jeden z kolegów mnie zapytał: czy jestem wie-
rzący? Odpowiedziałem, że kiedyś tak, ale już nie. Zapytał: dlaczego? Wtedy 
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popadłem w wielkie nerwy i zacząłem krzyczeć, że Boga nie ma (!), a z nich 
szydziłem, że skoro są wierzącymi, to dlaczego Bóg im nie pomógł na wolności, 
tylko teraz muszą siedzieć w więzieniu?! Powiedziałem im, że kiedyś miałem 
wszystko: dom, kochającą rodzinę – mamę, ale Bóg mi ją zabrał i za co mam 
Mu dziękować?! Wtedy jeden z nich po krótkiej chwili powiedział: „Dziękuj 
za to, że żyjesz a prosić zawsze możesz, aby było lepiej”. Wedy zaśmiałem się 
szyderczo i poszedłem spać…

Po wyjściu z więzienia, po pierwszym wyroku, nie miałem lekko, ale na-
dal tkwiłem w złym świecie. W głowie było tylko pijaństwo i kradzieże. Życie 
moje było nędzne i z pogardą podchodziłem do wszystkiego. Nadal kradłem 
i piłem. Nic nie robiłem, aby zmienić swoje życie i aby Chrystus zamieszkał 
w moim sercu. Byłem nasiąknięty złem i nie mogłem nic z tym zrobić.

Znowu poszedłem siedzieć. Dostałem kolejny wyrok za rozbój. I znowu 
wyszedłem na wolność, nie próbując się zmienić. I  kolejny raz popełniłem 
przestępstwo, i  kolejny raz poszedłem za kratki, ale tylko na  sześć miesię-
cy, bo z  tymczasowego aresztowania zostałem zwolniony absolutnie się tego 
nie spodziewając, gdyż byłem pewny, że dostanę wyrok do odsiadki. W dniu 
opuszczenia zakładu karnego, zaraz po zamknięciu bramy udałem się w kierun-
ku domu dla bezdomnych „Domu Brata Alberta”, ponieważ byłem bez dachu 
nad głową. Idąc ulicą przechodziłem koło kościoła i nagle postanowiłem wejść 
do środka i pomodlić się. Ale zanim się pomodliłem, pierwsze moje słowa były: 
„Nie wiem, Boże, jak się to stało, że mnie prokuratura zwolniła, ale dziękuję, 
że wyszedłem i czuję, że to Ty, Boże, sprawiłeś, że teraz mogę tu być i dzięko-
wać!” Po tych słowach zmówiłem „Ojcze nasz” i „Wieczne odpoczywanie” za 
duszę mojej mamy. I wyszedłem. Do tej pory nie wiem, dlaczego to zrobiłem? 
Co tknęło mnie do tego, aby wejść do kościoła? Dziś mogę powiedzieć, że Bóg 
dał mi szansę. Od tamtego dnia postanowiłem, że skończę ze złem. Obiecałem 
sobie i mamie, że przestanę kraść i pić. W niedługim czasie życie moje nabrało 
rumieńców. Zacząłem chodzić do kościoła i  szukałem pomocy u wszystkich 
normalnych ludzi, których znałem.

W  niedługim czasie poznałem kobietę, z  którą obecnie mam dziecko. 
Mam syna – Patryka. Wiem, że to dzięki Boskiej dobroci żyliśmy normalnie. 
Było ciężko, ale dawaliśmy sobie radę. Miałem stałą pracę i wszystko ukła-
dało się w  jak najlepszym porządku. Zacząłem częściej chodzić do kościoła 
z kobietą i z synem. Wierzyłem, że moje życie zaczęło się na nowo w Chry-
stusie i  ze  swoją rodziną. Niestety, jestem człowiekiem bardzo nerwowym 
i wybuchowym. W nerwach nie jestem w  stanie zapanować nad nerwami. 
Najgorsze to  to, że  pod wpływem alkoholu nie jestem sobą. Jestem kimś 
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innym, a pewnych faktów nie pamiętam. Tak też się stało z kolejną sprawą 
karną, za którą obecnie odsiaduję wyrok 11 lat pozbawienia wolności. Za-
biłem człowieka, bo byłem pod wpływem alkoholu. I mimo tego, że wina 
sprowokowania mnie była po jego stronie, stałem się winny, bo zabiłem czło-
wieka, którego nie chciałem zabić –  a  nawet nie zdawałem sobie sprawy, 
że to zrobię. To było straszne z mojej strony.

Gdy trafi łem za mury więzienne, nie mogłem powstrzymać łez. Płakałem 
jak dziecko, bo nie mogłem pogodzić się z tym, że zabiłem człowieka. Zosta-
wiłem swoją dziewczynę z synem samych. Życie moje legło w gruzach, a z psy-
chiką moją nie było najlepiej. Próbowałem odebrać sobie życie parę razy. Gdy 
siedziałem na sankcji, byłem załamany, ale modliłem się dużo do Boga, żeby mi 
pomógł z pokorą to znieść. Po pewnym czasie zapisałem się na grupę spotkań. 
To takie spotkania katolickie w Nowym Sączu, w których uczestniczą osadzeni 
w zakładzie karnym oraz wolontariusze z wolności wraz z założycielami tych 
spotkań, czyli Tosią i Leszkiem Kumor. Tam poznałem o. Stanisława, któremu 
zawdzięczam to, że  żyję, bo gdyby nie on nie wiem czy byłbym dziś na  tym 
świecie. Na spotkaniach, gdy słuchałem omawianych tematów jak i wypowie-
dzi innych o Bogu i o normalnym życiu poczułem chęć życia, poczułem chęć 
jakiejś zmiany. Wiedziałem, że dzięki tym naukom stanę się kimś lepszym. 

Pamiętam moment załamania. Pytałem się Boga: Boże, po co pozwoliłeś 
mi na założenie rodziny, po co dałeś mi syna, skoro ja tego nie doceniłem i go 
skrzywdziłem? W momencie kiedy zadałem sobie pytanie, po co to wszystko, 
zdałem sobie sprawę z tego, że to nie Bóg, ani nie Chrystus są odpowiedzialni 
za krzywdę i zło, które ja sam wyrządziłem swojej rodzinie, tylko ja. To  ja 
ich skrzywdziłem, a Bóg dał mi szansę, bym wykorzystał dobro jakim mnie 
obdarzył, dając mi syna. To  ja właśnie nie byłem w  stanie [tego] docenić. 
Dziś siedzę za „kratami” czyli w tak zwanym „domu rekolekcyjnym” i doszło 
do mnie, że człowiek wierzący i kochający Boga nie może rzucać oskarżenia 
przeciwko Bogu, że  to On  jest przyczyną naszych niepowodzeń i na Niego 
próbujemy zwalać to czy tamto. Bóg wiedział, co się wydarzy. Czasami w roz-
paczy wołamy: Boże, gdzie jesteś? Dlaczego pozwoliłeś na to, że zginęło moje 
dziecko, że straciłem żonę, że moja rodzina zginęła w wypadku, że nagle ktoś 
bliski nam zmarł nagle na  raka? Wiele rzeczy człowiek potrafi  w  rozpaczy 
zarzucić Bogu, że to jest Jego wina, bo pozwolił na taką tragedię. Ale ludzie 
nie zdają sobie sprawy z tego, że popełniają poważny błąd, bo jeżeli kocha-
my Boga i wierzymy w Niego i Jemu, nie możemy w ten sposób mówić tak 
o Nim. Dlatego człowiek powinien zastanawiać się i pomyśleć: dlaczego do-
szło do takiej czy innej tragedii?
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Jezus kiedyś powiedział: nie znacie dnia ani godziny, kiedy nadejdzie „ko-
niec”, nadejdzie królestwo niebieskie. Muszę zdawać sobie sprawę, że dla mnie, 
dla każdego, nadejdzie koniec życia na tym świecie. I jeden umrze nagle, nie-
świadom tego, że idąc do pracy może go śmiertelnie potrącić samochód. Drugi 
zaś mówi dziecku, że podczas zabawy w ogrodzie wspinając się po drzewach 
spadnie i poniesie śmierć na miejscu.

Niestety, nasze życie jest takie, że każdy z nas może niespodziewanie odejść 
z tego świata do domu Ojca. Muszę pamiętać, że to Bóg zabiera mnie z tego 
świata i muszę się z tym pogodzić. Ja swoje życie całkowicie powierzyłem Je-
zusowi i nie boję się, czy umrę dziś czy jutro. Wiadomo, że chciałbym żyć jak 
najdłużej, bo w tym życiu mam jeszcze wiele do naprawienia. Ale kiedy Bóg 
zabierze mnie z  tego świata, to  Jego wola. Kiedyś tak nie myślałem. Byłem 
inny. Nie doceniałem życia w żaden sposób, a to życie Bóg mi przecież dał. Tak 
naprawdę to On zdecydował o tym, że mam żyć w 1983 roku, kiedy miałem 
zaledwie parę miesięcy i kiedy jako niemowlę jechałem z rodzicami w aucie. 
Nagle jeden wielki huk… Rodzice zginęli obydwoje w tym wypadku, a ja cu-
dem ocalałem, przygnieciony siedzeniem pasażera, w którym była moja mama. 
To siedzenie uchroniło mnie przed zgnieceniem, bo zakryło mnie całego. Dziś 
pytam Boga, czy warto było, bym przeżył a rodzice zginęli? Pewnie może się 
rodzić pytanie, dlaczego jest taka moja reakcja? Otóż jestem trzydziestoletnim 
chłopakiem, który w swoim życiu przeżył różne wydarzenia: najpierw śmierć 
biologicznych rodziców, potem dom dziecka, potem rodzina adopcyjna. Śmierć 
matki z rodziny adopcyjnej. Zmarła nagle chorując na białaczkę, potem nowo-
twór krtani ojca adopcyjnego, potem placówki wychowawcze, domy dziecka, 
złe towarzystwo, kradzieże, rozboje, zakład karny raz, drugi, trzeci, czwarty, 
potem zabójstwo, którego nie chciałem dokonać. Stało się to podczas bójki. 
Byłem pod wpływem alkoholu. Teraz siedzę w zakładzie karnym. 

Zostawiłem dziewczynę z synem – samych sobie na wolności – aż na 11 
lat. Po tych wszystkich niepowodzeniach mogę tylko obwiniać siebie samego 
i przepraszać Pana Boga za to wszystko, co czyniłem i prosić, aby pomagał mi 
do lepszego życia dzięki Kościołowi i naukom, zwłaszcza tym naukom, które 
są głoszone w zakładach karnych przez kapłanów i wolontariuszy. Dzięki ich 
dobrej woli my się tu nawracamy, jeśli ktoś tego pragnie. Jest tu dużo czasu, 
aby spojrzeć w oczy Boga, poznać Go jako miłującego. Poznać jeszcze lepiej 
Jego moc i siłę, Jego dobro, aby poznać jeszcze lepiej Jego Syna Jezusa Chry-
stusa, Jego Matkę Maryję, która także jest i moją Matką.

Mam pewność, że więzienie w pewnym sensie było mi potrzebne. Może 
to  tu miałem tak naprawdę uwierzyć i pokochać na nowo Jezusa Chrystusa, 
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Jego Matkę, Jego Ojca, który jest w niebie? Oczywiście wiem, że moja wiara 
w Chrystusa nie była wcześniej, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, tak spostrzega-
na, jak teraz. Dziś tu, w „ Domu Rekolekcyjnym”, bo tak nazwał to miejsce mój 
ojciec duchowny ks. Stanisław M. wiem, że  jestem blisko Chrystusa od 3 lat 
dzięki spotkaniom w grupie katolickiej. To dzięki tym spotkaniom jestem bliżej 
Chrystusa. To On pociągnął mnie na drogę, którą idę w stronę Boga.

Od pierwszego dnia, kiedy przyszedłem na spotkanie w zakładzie karnym 
w Nowym Sączu prowadzone przez wolontariuszy oraz grupę współosadzo-
nych, poczułem chęć przychodzenia na te spotkania, by uczestnicząc poznawać 
Boga dzięki poruszanym i rozważanym tematom. W pewnym momencie dotar-
ło do mnie, że ci ludzie, że ich szczere dzielenie się, zaczynają wpływać na mnie. 
Powoli dochodziłem, krok po kroku, do tego, aby zrozumieć kim tak naprawdę 
jest Chrystus. Dziś wiem i mogę to otwarcie powiedzieć, że Chrystusa traktuję 
jak swojego Przyjaciela, w którym pokładam całe swoje dotychczasowe życie.

Wracając do kierownictwa duchowego, to ono zmieniło całe moje życie 
duchowe na nowe. Wiem, że gdyby nie ono, nie dałbym sobie rady. Bo kiedy 
zacząłem chodzić na spotkania byłem psychicznie załamany. Wielokrotnie pró-
bowałem targnąć się na życie, na którym zupełnie mi nie zależało. Przestałem 
myśleć o rodzinie, którą sam stworzyłem będąc na wolności – czyli o dziew-
czynie i  synku, którzy pozostali na wolności w wielkim żalu i  smutku. Ale 
z tego wszystkiego wysnułem pewną teorię, mianowicie chodzi mi o to, że Bóg 
miał co do mnie pewien plan, abym dopiero teraz przejrzał na świat i zobaczył 
a także i przeżył chwile prawdziwego nawrócenia i zaufania Bogu, i całkowite 
oddanie się Chrystusowi i Jego Matce Maryi.

Ja, jako osoba zagubiona w młodym wieku i popełniająco zło, nie zdająca 
sobie sprawy jakie zło wyrządzam sobie a także ludziom zupełnie niewinnym, 
przestająca kontrolować swoje zachowanie, w zupełnym zapomnieniu, że jest 
ktoś taki jak Bóg… Dziś zrozumiałem, że nawet ten najgorszy, który nie trwa 
w Bogu, nie jest tak do końca pozbawiony Bożej iskierki, bo gdzieś tam w sercu 
ta Boża iskierka tli się od samego poczęcia i czeka, abym ją sam rozpalił właśnie 
w taki sposób, by móc zrozumieć Boga i owocować radością i miłością dla lu-
dzi, a złe uczynki zamienić w dobre. Bóg nawet tego najgorszego nie opuszcza, 
a wilka potrafi  zmienić w owieczkę i przygarnąć do swojego stada. Zauważam 
to u siebie. I tu należy sobie przypomnieć, że jest jeszcze ktoś taki jak Bóg, który 
wszystko może a także to, że może zmienić los człowieka. Bóg każdemu daje 
szansę i nikogo nie odrzuca ani nie ocenia, dopóki żyje. Dopiero po  śmierci 
jestem przez Niego oceniony. Tak samo i ja: nie powinniśmy oceniać innych, 
bo każdy z nas ma swoje grzechy, jeden cięższe, drugi zaś lżejsze, ale każdy kto 
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popełnia zło – ma szansę nawrócić się dzięki Bożej łasce a także iskierce, która 
tli się w każdym. My, wierzący w Królestwo Niebieskie i miłujący Boga musimy 
kochać każdego tak, jak Chrystus. Nakazują nam to  słowa Chrystusa, które 
brzmią: miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. Tu nie ma przenośni 
w słowach Chrystusa. Tak należy czynić – tak, jak On nakazuje. Muszę iść Jego 
śladami, a każde zło przezwyciężać dobrem po to, aby moje życie, życie mojej 
rodziny było oparte na prawdzie i miłości, by słowo Boże wypełniało się w na-
szym życiu… 

Kiedyś mówiłem, że jestem katolikiem, ale w praktyce było inaczej, nie we 
wszystkim odróżniałem dobro od zła. Nie uświadamiałem sobie kim jest Bóg 
i jaka jest Jego miłość do mnie. Dzisiaj wiem, że nie wystarczało mówić, że je-
stem wierzącym, ale trzeba było otworzyć swoje serce na bliźniego, by go poko-
chać jak brata tak, jak to Jezus Chrystus ukazał. Nie umiałem przebaczać, a jest 
to trudne zadanie. Jezus mówi o przebaczaniu. Nie odtrącał nikogo. Podawał 
rękę grzesznikom i wybaczał im grzechy. Dawał przykład prawdziwej miłości 
i prawdziwego przebaczenia. Dla mnie było to niezrozumiałe, dlaczego On tak 
robi. Osobiście zastanawiałem się, czy człowiek jest w stanie dojrzeć do takiego 
przebaczenia, aby podać rękę swojemu najgorszemu wrogowi i przebaczyć mu 
najcięższy grzech? Mówię tu o grzechu takim, jak to mówi Dekalog w piątym 
przykazaniu „nie zabijaj”.

Ja siedzę w więzieniu odsiadując karę 11 lat pozbawienia wolności wła-
śnie za zabójstwo, którego nie chciałem dokonać: pobiłem w furii człowieka 
aż do nieprzytomności; w wyniku tego czynu pobity zmarł. Gdy byłem na roz-
prawie sądowej przeprosiłem rodzinę tego człowieka ze łzami w oczach. Przyję-
li moje przeprosiny. Te łzy nie były na pokaz. Ten płacz był szczery i prawdziwy. 
W duchu cały czas przepraszałem Boga, aby mi wybaczył ten czyn. Do dziś 
tak naprawdę nie mogę się pogodzić z tym, że odebrałem człowiekowi życie. 
Cały czas mam tego człowieka przed oczami i widzę jego roztrzaskaną twarz. 
Po nocach spać nie mogę, gdy tylko o  tym wydarzeniu pomyślę. Obwiniam 
się, bo kim ja jestem, aby pozbawiać życia drugiego człowieka? Mimo tego, 
że alkohol też zrobił swoje i moja agresja, której sam się czasami boję, bo jestem 
bardzo wybuchowy. Broń Boże, nie usprawiedliwiam się, tylko przestrzegam 
ludzi, którzy nadużywają alkoholu i są też agresywni, zwłaszcza młodzi ludzie. 
Warto pomyśleć, w jakim towarzystwie się obracam, bo to też ma duży wpływ 
na nasze zachowanie.

Wracając do przebaczenia podam przykład, kiedy człowiek nie jest w stanie 
wybaczyć sobie zabójstwa ze  szczególnym okrucieństwem. Taka jest prawda, 
że im cięższy grzech tym trudniej jest nam sobie wybaczyć, bo nie możemy się 
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z tym faktem pogodzić, że ktoś skrzywdził brutalnie moje dziecko /a jestem oj-
cem/ i myślę tu o gwałcicielach, pedofi lach, którzy zabijają bez skrupułów swo-
ją ofi arę. Zastanawiam się: czy taki człowiek ma jakieś szanse przed obliczem 
Boga? Dlaczego zadałem to pytanie? Może przez to, że oprócz grzechu jest ktoś, 
kto nas prowokuje do grzechu. Nie wolno zapominać, że to Szatan. To on nas 
prowokuje i osłabia w wierze. Pozbawia nas dobra, a niszczy nas złem. Złem, 
którego nie możemy opanować. Zło nami włada. Nieraz, kiedy grzeszyłem, 
mówiłem: już za późno na wiarę, na powrót do Chrystusa – a to On chroni 
od  zła jakie podsuwa nam szatan! I dlatego, bezradny, staram się pokochać 
Chrystusa, bo to On pierwszy mnie pokochał i umiłował. I to On mnie zbawił 
i zbawia od zła. Zastanawiam się w skupieniu nad Bożą miłością i staram się 
zrozumieć, że to Bóg pokochał mnie i dał nam i mnie Syna Jednorodzonego, 
aby zbawił mnie i każdego z nas przez krzyż i mękę swoją, która dokonała się 
za Jego wolą. Staram się wejść głębiej w Bożą miłość, staram się ją zrozumieć, 
ten gest Ojca Odwiecznego, cel poświęcenia swojego Syna Jezusa Chrystusa 
dla mnie, dla nas. Czy to rozumiem, czy umiem w  jakikolwiek sposób doce-
nić to ZBAWIENIE? Czy dziękuję w modlitwie za to, że posłał swojego Syna 
na świat, na śmierć, a wszystko po to, by nas grzeszników zbawić, wyzwolić? 
Nie wystarczy, że ja będę mówił, iż jestem chrześcijaninem, aby być Chrystuso-
wym. Aby takim być, to muszę głębiej poznawać GO. Muszę dzielić się tym do-
brem, jakim mnie obdarzył Bóg i jakim mnie karmi. Teraz Jezus jest pośród nas, 
bo On nigdy nie opuszcza tych, za których oddał życie. I mimo, że mam swoje 
słabości z którymi muszę się zmagać, to staram się być z Nim. Bóg daje mi szan-
sę na nawrócenie, kiedy schodzę ze ścieżki więzi i przyjaźni z Nim. Po swoich 
doświadczeniach życiowych, po tych wszystkich niepowodzeniach, a było ich 
sporo już od przyjścia na świat, po tych wszystkich niedostatkach wiem jedno: 
Chrystus zawsze trwał przy mnie, chociaż ja Go nie dostrzegałem, za co bar-
dzo Cię, Jezu, przepraszam. Tkwiło we mnie zło, nie potrafi łem się opamię-
tać. Nie umiem wytłumaczyć tego, dlaczego taki byłem. Ważny dla mnie był 
alkohol, złodziejstwo, krzywdzenie innych ludzi. Dziś wiem, że bardzo pragnę, 
by już nigdy nie popełniać tych błędów ani powracać do  tych czynów, jakie 
popełniałem wcześniej. Dziś jestem bliżej Boga. Wiem i czuję to bardzo moc-
no, tę bliskość Boga w Chrystusie. Zawdzięczam to wolontariuszom z Nowego 
Sącza i kapłanowi. Oni wskazali mi prawą drogę, z której nigdy nie chcę zejść 
na bok, a jeżeli upadnę – szybko powstanę i będę szedł dalej w kierunku Boga 
i w kierunku wolności, jaką mnie obdarza. „Boże, dziękuję Ci za tego kapłana, 
za grupę wolontariuszy i proszę, aby żyli jak najdłużej. Daj im siły i wytrwałość 
w tym, co robią.”
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Dziś zrozumiałem Chrystusa na  tyle, że  śmiało mogę powiedzieć 
do wszystkich i  to  szczerze, że  jest moim PRZYJACIELEM. Dziękuję Ci, 
Boże, za to, że dałeś mi życie i że po części mogłem zrozumieć Twoją dobroć, 
której wcześniej nie dostrzegałem. Rodzi się we mnie pragnienie, byśmy byli 
dla siebie braćmi szanując się wzajemnie i ucząc się przebaczać tak, jak nas 
nauczył kiedyś Jezus Chrystus, bo inaczej możemy się rozminąć ze szczęściem 
wiecznym…. 
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JACEK SZ.
Ktoś po lekturze książki Dlaczego za kratami powiedział: Gdyby Jacek swo-

je możliwości intelektu i  charakteru skierował ku dobru, byłby sensownym, 
wartościowym człowiekiem. Mówiono też, że jego historia nadaje się na serial 
telewizyjny. Bardzo pragnie być innym, ale nie ma siły wyzwolenia się z nałogu 
kradzieży. Aktualnie odbywa kolejną karę. Pracuje nad sobą i stara się w wa-
runkach więziennych utrzymywać kontakt modlitewny. Kiedy na spacerniaku 
modli się na Różańcu, inni spacerujący – szanując tę postawę – nie przeszka-
dzają zagadywaniem go. Idąc do pracy dzień ofi aruje Bogu. Ma jednak problem, 
o którym wspomina…

Tyle lat straconych, przespanych, wyrzuconych ot tak, bo mi się nie chce, 
bo nie rozumiem, bo mam inne zajęcia, sprawy i problemy… Nie dzisiaj, może 
jutro –  jutro przekładam daleko, bardzo daleko w  czasie. Dzisiaj po  latach 
mogę zadać sobie jedynie pytanie: dlaczego?

Gdy miałem kilka lat, razem z matką i  siostrą co niedziela dreptaliśmy 
do kościoła. Choć nie bardzo rozumiałem, po co to robimy, to  jednak przez 
lata tak właśnie się działo. W domu nikt mi nie wytłumaczył co to jest religia, 
kim jest Jezus Chrystus; po prostu w domu nie były poruszane tematy religijne 
w ogóle. Niedzielne wyprawy do kościoła –  i  to wszystko. Dzisiaj kiedy je-
stem dorosły, boli mnie to, że w dzieciństwie nie rozmawiano ze mną na temat 
Boga czy ogólnie religii. Nie twierdzę, że to by zmieniło cokolwiek w moim 
życiu, że byłbym inny lub… Sam już nie wiem. W każdym razie przychodzi mi 
do głowy powiedzenie „czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał” 
– i to w moim przypadku sprawdza się w pełni.

Pamiętam również przygotowanie do I Komunii Św., spotkania z księdzem 
prowadzącym, który miał za zadanie wyjaśnić nam wszystko, przygotować nas 
aby wszystko było zrozumiałe, lecz ja chyba nie chciałem słuchać lub nie tra-
fi ało to do mnie. Jedynie – to nauczono mnie bardzo dużo „wierszyków” bez 
zrozumienia. Tak wyglądało moje dzieciństwo z religią w tle. Dopiero równe 
dwadzieścia lat później, kiedy trafi łem do więzienia w Nowym Sączu, coś się 
zmieniło. Coś – oznacza, że zacząłem uczęszczać na organizowane w więzie-
niu spotkania modlitewne. Odbywały się one we wtorki –  jedynie raz w  ty-
godniu. Powoli poznawałem nauki Jezusa Chrystusa, uczyłem się modlić i nie 
tylko. Aż wstyd się przyznać, lecz dotąd nie potrafi łem się modlić(!). Z dzie-
ciństwa pamiętam jedynie modlitwę „Ojcze nasz” i chyba to wszystko. Byłem 
tak pusty w temacie religii, że odnosiłem wrażenie, że nie pasuję do grupy spo-
tkaniowej, modlitewnej. Wszyscy się modlą – potrafi ą się modlić, mają sporo 
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do powiedzenia, a ja siedzę jak kołek w rogu sali i słucham tego wszystkiego. 
Z  czasem zacząłem korespondować z o. Stanisławem, z Gosią „Wawczynią” 
i czytałem w  listach to, co oni mają do powiedzenia – przekazania na  temat 
Boga i nie tylko. Spotkania w grupie, listy, odwiedziny – z czasem poważnie 
„wciągnęło mnie” i zacząłem rozumieć i poznawać wiele zagadnień i aspek-
tów religii. Miałem wiele pytań – starałem się je zadawać; jeżeli coś było mało 
zrozumiałe dla mnie – pytałem w  listach i uzyskiwałem odpowiedzi. Siedząc 
w więzieniu, miałem sporo czasu na czytanie. Dostęp do książek w bibliotece 
mieliśmy prawie nieograniczony, lecz wybrałem czytanie książek, które dosta-
wałem w listach od Gosi czy od o. Stanisława. Większość czasu w celi spędza-
łem na pisaniu listów, czytaniu czy też próbach modlenia. Moi „koledzy” lub 
ludzie, których po prostu znałem mówili niejednokrotnie, że coś mi się porobi-
ło z głową lub podobne uwagi wypowiadali. Może i mieli rację, ponieważ już 
nie uczestniczyłem w życiu więziennym, odcinałem się od  jałowych rozmów, 
sztucznego zabijania czasu itd. Zająłem się zupełnie czymś innym – nowym, 
bardzo interesującym, szczerym i prawdziwym. 

W pewnym momencie, po dwudziestu latach, przystąpiłem do pojednania 
z Bogiem. W końcu byłem w pełni gotowy: przygotowywałem się do spowie-
dzi dosyć długo, by nie pominąć czegokolwiek. Ostatnia moja spowiedź miała 
miejsce tuż przed I Komunią Św. ale wtedy przystąpiłem do niej tylko po to, by 
ją „zaliczyć” do Komunii. Ta spowiedź – przemyślana, szczera, po prostu moja, 
była zupełnie inna. Pamiętam dobrze ten dzień, choć było to sześć lat temu. We-
wnątrz mnie działo się coś dziwnego, mało zrozumiałego: trząsłem się na całym 
ciele, pociłem się, było mi gorąco i zimno na przemian, a pod koniec spowie-
dzi…wszystko wróciło do normy, choć ze sporą promocją, ponieważ poczułem 
się wyjątkowo czysty, wesoły i lekki. Trudno opisać to, co wtedy poczułem, ale 
po części tak to wyglądało. Wtedy również zrozumiałem, że modlitwa, wiara 
– to jest coś wyjątkowego. Nie będę wymieniał szczegółów: co i jak wiele dzięki 
modlitwie osiągnąłem czy też jak bardzo mi pomogła, w każdym razie od tam-
tego momentu rozmawiam z Bogiem bardzo często i jeszcze częściej się modlę.

Kilka lat później, kiedy wyszedłem z więzienia, zachłysnąłem się wolnością. 
W więzieniu przebywałem siedem lat i dwa miesiące – to kawał czasu. Chciałem 
być wszędzie, ze wszystkimi, by nadrobić stracony czas i nie tylko czas. Kilka 
pierwszych miesięcy wyglądało podobnie. Przed południem, każdego dnia, prze-
bywałem w kościele modląc się – choćby nie wiem co się działo, musiałem tam 
być; później zajmowałem się innymi sprawami. Próbowałem stworzyć szczerą re-
lację z rodziną, trochę pracowałem, próbowałem być wolontariuszem, w każdym 
razie w pewnym momencie zepsułem coś, co się zapowiadało. Nie mam zamiaru 



Jezus był ze mną za kratami  91

się wybielać, że zrobiłem to, by… Po prostu wróciłem „na ciemną stronę nocy”. 
W przeciągu kilku miesięcy nabroiłem tak wiele, że znów spędzę kilka lat w wię-
zieniu. Zagubiłem się kompletnie. Rano, jak co dzień, modliłem się w kościele 
– a chwilę później byłem kieszonkowcem lub wyłudzałem kredyty lub pożyczki. 
„Otrząsłem się” po jakimś czasie czując się jak śmieć, wrak, niezmiernie brudny. 
Nie wiedziałem jak mam sobie pomóc, zmienić się. Takie życie, to co robiłem 
było silniejsze ode mnie, nie miałem siły i odwagi prosić o pomoc o. Stanisła-
wa, Gosię – kogokolwiek. Byłem naprawdę bezsilny i zrezygnowany. Pamiętam, 
że w pewnym momencie zacząłem prosić Boga, żebym jak najszybciej wrócił 
do wierzenia. Po raz pierwszy zacząłem „o coś” modlić się i prosić o pomoc. 
Czułem się bezsilny, przestępstwa wciągnęły mnie tak bardzo, że nie mogłem 
się od tego uwolnić. Nie mogę racjonalnie wyjaśnić tego, co się we mnie działo. 
Można to przyrównać do jakiegoś nałogu. Co dzień prosiłem o powrót do wię-
zienia, bo tam byłem sobą; nie byłbym bandytą, złodziejem, mogłem pomagać 
tam innym, być sobą(!) Jeśli ktoś myśli, że w moim przypadku bycie na wol-
ności to oznacza być szczęśliwym, to  jest w błędzie. Nie nauczony jestem żyć 
zgodnie z normami: nie kraść. Na pewno kilka osób chciało mi pomóc, lecz ja 
nie miałem odwagi prosić ich o pomoc a wiem doskonale, że mogli i chcieliby 
mi pomóc w zmianie, jakiej potrzebuję. Dzisiaj jestem w więzieniu. Nie kradnę, 
uśmiecham się. Dzisiaj… Dodam jeszcze na koniec, mianowicie to, że przekona-
łem się, że wiara w Boga potrafi  przemienić i naprawić nawet takich ludzi jak ja. 
Zmiana ta nie jest widoczna tak od razu, jak by się chciało; to misterny proces, 
lecz najważniejsze, że skuteczny. Bóg wysyłał i wysyła na moją drogę wspaniałych 
ludzi, tworzy przeróżne sytuacje, momenty, kiedy czuje się przysłowiową „rękę 
Boga”. Modlitwa, wiara uskrzydla; sprawia, że jestem uśmiechnięty, radosny, je-
dynie to wytrwać i rozwijać, poznawać.

Z pomocą „narzędzi”, które Bóg używa, czyli ludzi, sytuacji, bym w końcu 
był sensownym i twórczym. Jak ktoś kiedyś trafnie stwierdził: „Nie ma zbie-
gów okoliczności, przypadków – to Bóg przechadzał się tuż obok.” Pragnę, by 
przechadzał się bardzo często. Bez Niego nic, a z Nim wszystko. Mogę to lepiej 
wyrazić, dzieląc się moją sytuacją po ostatnim wyjściu z więzienia. 

Było to tak: kiedy stanąłem po drugiej stronie bramy więzienia, uświadomi-
łem sobie, że w końcu jestem wolny. Po siedmiu latach i 2 miesiącach jestem wol-
ny. Radość, którą się wtedy odczuwa, nie można ubrać w słowa. Jest tak wielka, 
że najzwyczajniej w świecie się głupieje. A moja głupota wyglądała tak: wróciłem 
do Krakowa. Czekał tam na mnie mój kolega z koleżanką – taki prezent powitalny.

Styczeń, zimno, super nastrój, uczucie wolności, nocny klub – trzeba się od-
stresować! Wir nocnego życia się rozpędzał. Znajomi starzy, nowi – szaleństwo! 
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Romek, mój przyjaciel zadzwonił po „niespodziankę”. Kilka minut później nie-
spodzianka stanęła przede mną. Z kilkoma workami kokainy. Tak naprawdę 
ani niespodzianka, ani kokaina mnie nie ucieszyły. Niespodzianką była Kaśka 
– wspólniczka sprzed lat. Przestraszyłem się. Wiedziałem co  te worki mogą 
ze mną zrobić. Chęć spróbowania „najlepszego towaru w mieście”, znajomi, 
którzy już rozsypali na szklanym stole biały proszek, złota rurka –wzięły górę. 
NO TO SIĘ ZACZĘŁO!! Kilka dni później, budząc się w domu Romka i jego 
rodziców spanikowałem. Szybko włożyłem dresy i klapki, koszulkę, i pobie-
głem do kościoła. Błagałem w modlitwie o pomoc, bo  już znam swoją przy-
szłość, skoro tak zacząłem. Chciałem jakiegoś znaku, uczucia wewnętrznie 
– cokolwiek. Godzina modlitwy i rozmowy nic mi nie dało. Wychodząc z ko-
ścioła podszedł do mnie człowiek pilnujący bezpieczeństwa w środku i zapytał 
mnie, po co tu przyszedłem – jego ton był co najmniej nieprzejednany. Odpo-
wiedziałem, że „po ratunek”. On zdębiał, a  ja wyszedłem. No tak, całe ręce 
w tatuażach… Zaniepokoił się facet widząc styczniowe dziwadło w kościele.

Wróciłem do tego mieszkania. Dowiedziałem się w rozmowie, że łatwo i szyb-
ko można brać kredyty, pożyczki itd. Potrzeba w moim przypadku tylko jeden, 
jedyny fałszywy dokument, a  raczej kartkę podbitą pieczątką. Nie wiedziałem 
o co chodzi, bo nie za bardzo wiem i orientuję się w nazwach typu PIT–34 czy 
inny. Oni zaraz to załatwią – i tak się stało. Wchodzę w to, odparłem. Kilka kolej-
nych dni rozpoczynałem od modlitwy w kościele. A kolejno potem banki, kasy itd. 
Uzbierało się tego sporo. Dla mnie kilkadziesiąt tysięcy w niecały tydzień. To sporo.

Zacząłem odwiedzać moją rodzinę tj. brata i siostrę. Chciałem odbudować 
z nimi więź, albo na nowo ją utworzyć. Podczas jednego z takich spotkań poja-
wiła się rozmowa na temat jakiegoś sposobu zarabiania. Wiedziałem, że szwa-
gier tatuuje w domu, więc zaproponowałem wspólny rodzinny interes. Ja dam 
pieniądze a on będzie tatuował. Pomysł był przedni.: 50% na 50% się dzielimy 
z zarobku. Tak uzgodniliśmy. Dwa tygodnie później wystartowaliśmy. Reklamy 
na mieście w „necie” i ruszyło. Początki były super. Z czasem dochody były 
mniejsze ale nadal można było z tego żyć – tyle, że pazerność tatuatora była tak 
wielka, że zaczął oszukiwać i ja nie dostawałem nic.

Pojawiła się w pewnym czasie dziewczyna – Basia – z którą zacząłem się spo-
tykać. Jak się później okazało, ona prawie od dwóch lat czekała, aby mnie po-
znać, po tym jak moja siostra przez przypadek pokazała jej moje zdjęcie. To był 
dziwny układ, bo ona na siłę chciała abym się zmienił i kategorycznie zabrania-
ła mi kraść. Nie lubię takich zachowań i buntuję się zaraz po usłyszeniu takich 
zakazów. Nie mam pieniędzy, zajęcia. Jest niefajnie. Na prośbę mojego brata 
zacząłem mu pomagać w różnych kradzieżach. „Płynę dalej w złodziejstwach”. 
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Pewnego dnia moja koleżanka zaprowadziła mnie, by odwiedzić swoją przyja-
ciółkę Ilonę. Pracowała sobie dziewczyna na bazarze i prowadziła zwyczajny 
tryb życia. Jakiś czas później tak się jakoś stało, że odwiedziliśmy Ilonę w  jej 
domu pod miastem. Od  tego momentu już nie liczyły się inne dziewczyny. 
Już na tym pierwszym najnormalniejszym w świecie spotkaniu kilku osób nie 
mogłem oderwać od niej wzroku. Później pojechaliśmy na jakieś „balety” i za-
kończyliśmy ten wieczór – noc rozchodząc się do domów.

Kościół, kradzieże, w kółko to  samo. Brat Basi zaproponował mi pracę 
– czy nie chciałbym z nim i  jego ekipą malować dachy? Zgodziłem się. Tak 
zacząłem pracować jako malarz dachów, elewacji. Było mi dobrze. Zarabiałem. 
Miałem rodzinę…

Dostałem SMS od  Ilony –  zwariowałem. Postanowiliśmy się spotykać. 
Ukrywałem nasze spotkania przed Basią. Praca, w południe kościół, a wieczo-
rem spotkanie z Iloną. A wcześniej trochę czasu z Basią. Przed Iloną nie mu-
siałem udawać, że nie kradnę, oszukiwać jej. To było dla mnie coś dziwnego, 
bo nie znałem dotąd żadnej kobiety z którą tak dobrze mi było pod każdym 
względem. Nagle ona wyjeżdża do Holandii. Może nie nagle, ale jak co roku 
o tej porze jedzie. Byłem bardzo zaangażowany w ten związek. Jak się później 
okazało, ona również wyznała mi miłość. Pomyślałem, że w końcu mam to, 
o czym marzyłem: kochającą kobietę, pracę, rodzinę. Ona wyjechała, praca się 
skończyła, a zaczęły się problemy z rodziną i policją. Koniec z Basią.

Wyjechałem do Krakowa. Odnalazłem Romka. On i wspomniana wcześniej 
Kaśka latali po mieście jako kieszonkowcy. Dołączyłem do nich jako „parasol” 
– asysta, ochrona w razie kłopotów. Było dobrze, mieszkałem w hotelu, o omó-
wionych godzinach spotykaliśmy się w Rynku i do pracy. Tak mijały tygodnie. 
Pewnej nocy pokłóciłem się z nimi – oczywiście o kasę. Chciałem po prostu 
brać więcej aniżeli swoje 33%. Rezultat był taki, że przestałem z nimi pracować 
i zająłem się dilerką. Podczas powrotu do domu przy jednym ze sklepów ruty-
nowo zostałem zatrzymany przez policję do sprawdzenia. Okazało się, że jest 
wystawiony za mną list gończy za oszustwa i wyłudzenia. Powrót na start.

Jak pokazuje mój przypadek, nie byłem dość przygotowany na opuszczenie 
więzienia. Wir wolności mnie przytłoczył. Głupota i mała odporność na nie-
bezpieczeństwa typu narkotyki, kradzieże, koledzy... A gdzie w tym wszystkim 
rozsądek? Pewnie został 13 stycznia w więzieniu, a ja poszedłem na przystanek 
bez niego. Zawiodłem siebie i prawdziwych przyjaciół. Przepraszam, wiem, 
że nie załatwia sprawy. Może kiedyś mi wybaczycie.
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PAWEŁ G.
Jego droga po wyjściu był prosta i łatwa. Zamieszkał z ojcem. Potem wyjazd 

do pracy za granicą. Poznanie przyszłej towarzyszki życia, sakrament małżeń-
stwa, praca, ojcostwo, budowanie więzi małżeńskiej, muzykowanie…

Niemcy. Szczęść Boże! Książki dziś dotarły… dziękuję serdecznie… Żałuję 
tylko, że nie przyłożyłem się jak należało… Stać mnie było na więcej. U mnie 
wszystko dobrze… Synuś rośnie i co dzień podbija coraz bardziej nasze serca. 
Pracuję…. Uczę się języka. Nasz ślub odbył się 14 grudnia – WRESZCIE. Nasz 
proboszcz tu w Vaterstetten [Polak] był szczęśliwy chyba bardziej niż my… 
Ślub miał być w PL, ale chcieliśmy przyjąć Komunię św., a bez ślubu nie uzy-
skalibyśmy rozgrzeszenia… Jestem szczęśliwy, Ojcze… mam wspaniałą żonę… 
naprawdę… taką sobie ją wymodliłem… super synka… mieszkanie… pracę 
...i psa. Ten dobry Paweł zwycięża… Jeszcze daleko mu do  ideału… wiem, 
ponieważ mam mały problem z alkoholem… lecz walczę. Pozdrawiam serdecz-
nie… Z Panem Bogiem!!! PUK PUK, mp3… nagrałem niedawno taką piosen-
kę… nadal nagrywam… i uczę się grać na innych instrumentach… teraz akor-
deon. /Paweł G., współautor: Dlaczego za kratami/.
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ZA KRATKAMI

Faceci spod ciemnej gwiazdy
umieścili swoje życie
w książce – za kratkami 

Opisali jak rozwijali talenty
dorzucając do życiorysu
coraz to nowe umiejętności
niczym magik w cyrku
ale jak różne cele

Wyćwiczeni w sprycie
fachowcy na skalę światową
powinni szkolić stróżów prawa
ucząc przebiegłości 

Jednak nikt nie wykorzystał
takich zdolności
a ich sumienie przestało działać
Budowali swój dom
na okradaniu uczciwości
okłamywaniu siebie samych
odczłowieczaniu się w działaniu

Większy głód ich poprawy
mieli wychowawcy
niż oni sami – zainteresowani
Ciągła kombinacja
jak się wymknąć dobru
by znów czynić ohydę zła

Można mieć nadzieję
po publicznym wyznaniu
iż im jednym:
Danielowi Sz., Rafałowi K.,
Krystianowi K., Jackowi Sz. i Pawłowi G.
z tysiąca uwikłanych



(...) Szczerze mówi c, trudno mi by o zebra  si  
do napisania tego listu do ksi dza, gdy  by em 
u ksi dza kiedy , jak by em jeszcze na wolno-
ci, z koleg : podpisa  przysi g  /abstynenck /, 

której „oczywi cie nie dotrzyma em”…. Od tej 
pory, gdy z ama em dan  przysi g  Najwy -
szemu, ju  dwukrotnie nic si  w moim yciu 
nie uk ada o: mianowicie wszystko, czego si  
nie dotkn , to lega w gruzy. Zdaj  sobie spra-
w  z tego, e to by o z mojej strony z e i jako  
na swój sposób tego a uj , ale odnosz  wra e-
nie, e to jest tak: za ma o jestem chrze cijani-
nem, tylko to ró nie bywa z moj  wiar  (...)
 
Sebastian Ch.

ISBN 978-83-936232-0-4
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w nieprawdopodobne historie
udało się wejść na drogę światła

Droga trudna
na której będzie potrzebny Anioł
ten z mieczem

Czasami pogrozi
powycina odradzające chwasty
rozkaże by paść na kolana
do Matki Nieustającej Pomocy
przyprowadzi
i przed Miłosierdzie Najwyższego

EGO TE ABSOLVO A PECCATiS TUIS
IN NOMINE PATRIS ET FILII
ET SPIRITUS SANCTII. AMEN

A to będzie bolało 
Jednak proszę

nie zawracajcie z Drogi
niech ktoś płacz wasz usłyszy
a to co było ciemne nad śnieg wybieleje
i radości waszej nie będzie końca.

s. Justyna


