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Andrzej Borowski: Otwieram dyskusję. Mamy wystarczająco dużo czasu, aby 
porozmawiać, na co zasługują wszystkie wygłoszone prelekcje.

Marek Malisiewicz: Jestem pod dużym wrażeniem kilku tez, m.in. radykalnej 
tezy, że św. Jan Paweł II znika z przestrzeni medialnej. Nie było analizy, co z te-
go wynika. Mamy X Dni Jana Pawła II i jest pytanie, czy możemy z tej sytuacji 
wyciągnąć wnioski. Wydaje się, że powinniśmy pomyśleć o sztafecie pokoleń. Ja 
przeżyłem wybór Polaka na stolicę Piotrową jako 20-letni student w Łodzi. Czu-
łem wtedy, że dzieje się historia. W Krakowie, co zrozumiałe, był absolutny en-
tuzjazm: „Nasz człowiek z Krakowa jest papieżem!”. Co z tego dziś zostało? Wy-
daje mi się, że jedną z ostatnich szans w tej sztafecie pokoleń są Światowe Dni 
Młodzieży, które odbędą się za kilka miesięcy w Krakowie. To ostatnia szansa, 
by próbować dotrzeć do młodego pokolenia. Jest to możliwe pod warunkiem, 
że będzie to dynamiczne, atrakcyjne, może nawet szokujące. I druga myśl, która 
dotyczy tego, co powiedział ksiądz „Wiosna”, czyli ksiądz Stryczek. Poznałem go, 
gdy była uruchamiana ekstremalna Droga Krzyżowa. Widziałem te tysiące mło-
dzieży, które szły całą noc. Później to się rozlało na cały kraj i jest przykładem 
ekstremalnego, ale trafnego pójścia. Ks. Stryczek dotknął dziś tematu kluczowe-
go. Oto od kilkunastu dni mamy nową Polskę, a problemem numer jeden jest 
praca dla młodych ludzi. Papież Franciszek powiedział: „Są dwa globalne pro-
blemy na świecie: bezrobocie ludzi młodych i samotność ludzi starszych”. Bez-
robocie ludzi młodych, w tym absolwentów szkół wyższych, to problem cywili-
zacyjny. Wydaje mi się, że korzystając z obecności księdza Stryczka czy innych 
osób, byłoby warto zastanowić się, czy Światowe Dni Młodzieży nie powinny być 
okazją do podjęcia problemu pracy dla młodych. Przede wszystkim myślę o tym, 
żeby docenić młodych ludzi, wsłuchać się w ich głosy, niezależnie od tego, czy 
przyjadą tu 2 mln, 3 mln czy milion osób. To są osoby, które mogą wiele wnieść. 
A za rok, jak będzie sympozjum, to warto zrobić rekapitulację: czy wydarzyło się 
coś, co może być wartością trwałą i dla Krakowa, i dla Polski i będzie promie-
niować na kolejne 10 lat.
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Ks. Jacek Stryczek: Odnośnie do bezrobocia ludzi młodych, którzy niestety już 
wyszli z sali. Chciałbym odczarować pojęcie przedsiębiorcy i miejsc pracy. Miej-
sca pracy biorą się stąd, że komuś chce się stworzyć firmę. Zarządzanie firmą jest 
zupełnie innym obciążeniem niż praca w tej firmie. To po pierwsze, a po dru-
gie, żeby były miejsca pracy, ktoś musi chcieć kupić to, co ta firma produkuje. 
Inaczej miejsca pracy nie powstają. Jeśli chodzi o samych młodych, to najwięk-
szym problemem jest to, że wielu z nich marnuje czas w szkole i że są demorali-
zowani. Ja też zatrudniam wielu młodych ludzi. W I półroczu aplikowało do nas 
1500 osób, ale z tego pokolenia naprawdę nie ma kogo wybrać do pracy, ponie-
waż oni nie są nauczeni pracowitości ani myślenia o tym, że muszą mieć coś, za 
co pracodawca będzie chciał zapłacić. Tymczasem po wielu latach demoralizacji 
w systemie szkolnictwa i przez rodziców po prostu nie ma powodu, żeby im za 
cokolwiek płacić. I na koniec jeszcze uwaga wychowawcza: są dwa rodzaje przy-
jemności. Jedna przyjemność polega na tym, że zjemy kremówkę, a druga na 
przykład na tym, że przebiegniemy 10 km i po tym wysiłku wstrzykną się nam 
do mózgu endorfiny. Wielu rodziców dogadza dzieciom kremówkami, a nie po-
zwala im doświadczyć przyjemności związanej z wysiłkiem. Tymczasem pła-
ci się za to, że ktoś podejmuje wysiłek, przezwycięża pewien opór materii, żeby 
wytworzyć coś wartościowego. Młodzi ludzie nie są nauczeni wysiłku i to jest 
duży dramat. 

Andrzej Borowski: Ksiądz powiedział o tym, co mi leży na sercu i wydaje mi się 
niesłychanie ważne. To jest problem nie braku pracy, tylko braku ludzi do pracy. 
A to jest trochę także i nasza odpowiedzialność, bo to my kształcimy przyszłych 
pracowników, a robimy to nie zawsze skutecznie.

Ks. Michał Drożdż: Trzeba się przyjrzeć funkcjonalności mediów. Kanonizacja 
Jana Pawła II była ostatnim wydarzeniem angażującym na taką skalę dziennika-
rzy i media. Trudno mi sobie wyobrazić, co innego mogłoby podobnie mocno 
zainteresować media. Może ogólnonarodowa pielgrzymka do Rzymu albo pię-
ciolecia kanonizacji Jana Pawła II czy ogłoszenie go doktorem Kościoła? Tele-
wizja działa na zasadzie wydarzeń. Trzeba uczciwie powiedzieć, że tamto wyda-
rzenie, które obsługiwała telewizja polska, zostało przedstawione dobrze. A jed-
nocześnie pokazało, że w jakimś sensie Jan Paweł II przeszedł już w trochę inny 
obszar, w obszar kultu w Kościele, w przestrzeń sakralną. Media się zmieniają, 
telewizja już nie dominuje, gdyż są media internetowe, społecznościowe, mnó-
stwo kanałów i profili internetowych związanych z Janem Pawłem. To działa na 
ludzi młodych, którzy poznają Jana Pawła II trochę w innym kontekście. Wy-
zwaniem dla mediów, m.in. dla mediów elektronicznych, a dla mediów katolic-
kich przede wszystkim, jest pytanie, w jaki sposób przekuwać dziedzictwo Jana 
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Pawła  II na realia życia społecznego, tak żeby jego nauczanie miało znaczenie 
również w życiu społecznym. Jak widzieliśmy, jest ono w wymiarze gospodar-
czym, ekonomicznym wciąż aktualne. Mamy telewizję publiczną, świecką, która 
ma swoją misję. Obok niej działa mnóstwo innych kanałów. Telewizje katolickie, 
w tym Telewizja Trwam, wypełniają swoją rolę, dostarczając wiedzy i pokazując 
dziedzictwo Jana Pawła II.

Izabela Dobosz: Chciałabym, żeby nasza dyskusja wróciła do tematu konferen-
cji. Niestety wydaje mi się, że wystąpienie ks. Jacka Stryczka wybiło nas trochę 
z dzisiejszego tematu, którym jest świętość, a nie zarabianie pieniędzy albo do-
bre gospodarowanie nimi. Poza tym tematem jest też Jan Paweł II, bo to są Dni 
poświęcone jemu, a my tu rozmawiamy o rzeczach zupełnie nie mających nic 
wspólnego z papieżem. Bardzo się cieszę, że ks. Stryczek wie już, kto będzie zba-
wiony, bo ja tego nie wiem. Nie wiem nawet, czy Jan Paweł II mógł powiedzieć za 
życia, kto będzie zbawiony. Natomiast na pewno nie z tego powodu został świę-
tym, że dobrze gospodarował pieniędzmi i dobrze zarabiał. Był sprawdzony w tej 
dziedzinie. Wystarczy pójść na jakąkolwiek wystawę dotyczącą życia Jana Paw-
ła  II i  zobaczyć, jak ubogim był człowiekiem. Jak rozdawał wszystko, co miał. 
Szkoda, że nie ma już z nami Księdza Kardynała, bo by to potwierdził. Odcho-
dząc z tego świata, papież naprawdę nie miał nic. Wszystko, co miał, rozdał in-
nym. Dlatego mam apel do przewodniczącego i do państwa, żebyśmy wrócili do 
tematu świętości i Jana Pawła II.

Andrzej Borowski: Mam wrażenie, że gdy chodzi o prelekcję ks. Stryczka, ja i pa-
ni słyszeliśmy dwie różne wypowiedzi. Ale niech ks. Stryczek się broni.

Ks. Jacek Stryczek: Czemu miałbym się bronić? Owszem, Karol Wojtyła – Jan 
Paweł II był bardzo ubogim człowiekiem i nie zwracał uwagi na to, co i ile posia-
da. Miał natomiast bardzo dużo dobrych owoców i praktykował ascezę, i łączył 
jedno z drugim. Czyli reguła ewangeliczna: przynoszenie dobrych owoców, połą-
czona z ubóstwem w duchu, jest sprawdzona. Dlatego ja nie zajmuję się zarabia-
niem pieniędzy, tylko działalnością społeczną. Pieniądze mnie nie kręcą. Nato-
miast odnośnie do tego, że to jest sympozjum Jana Pawła II: w Krakowie działał 
kiedyś ks. prof. Kazimierz Kłósak, który rozpracowywał marksizm. Jego ucznia-
mi byli m.in. Karol Wojtyła i Józef Tischner, a w oparciu o ich sposób myśle-
nia, ich pracę naukową powstała np. etyka solidarności. Została odnowiona idea 
pracy jako czegoś, co uczłowiecza. Co nie jest wyzyskiem, ale buduje człowieka. 
Powstała encyklika na ten temat. Nie mówimy tutaj o czymś, co jest marginal-
nym nurtem w życiu Jana Pawła II. Mówimy o tym, co było jednym z głównych 
oręży jego walki, walki o prawdę, o ewangelię. Nigdy dość powrotu do źródeł. 
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Opowieść o bogatym młodzieńcu, którą snuje Jan Paweł II w jednym ze swoich 
listów, jest genialna, ale odbiega zupełnie od tego, co większość Polaków myśli na 
temat bogatego młodzieńca i pieniędzy. Trzeba wrócić do źródeł. 

Ks. Wojciech Zyzak: Według mnie wszystkie wystąpienia dotyczyły kwestii za-
angażowania. Często powracaliśmy tu do przypowieści Pana Jezusa o talentach. 
Ostatnio czytałem refleksje teologa, który mówi: „Jeszcze jest jedna możliwość, 
o której Pan Jezus nie wspomniał. Mianowicie, że ktoś nie tylko nie pomnożył 
tych talentów, ale też nie zakopał. Zaangażował je i stracił”. I teraz pytanie, jakby 
Pan Jezus do tego podszedł. Refleksja tego teologa jest taka, że „pewnie by bar-
dziej pochwalił tego, który stracił, niż tego, który zakopał”. Myślę, że to jest zbież-
ne z myślą papieża Franciszka, który mówi, że trzeba się zaangażować, trzeba 
czasem trochę zabrudzić sobie ręce, bo to jest ważniejsze w życiu niż bierność. 
Nasz uniwersytet miał w tym roku okazję nadać doktorat honoris causa panu 
profesorowi Eliemu Wieselowi, który powiedział ważne zdanie: „Często przeci-
wieństwem miłości nie jest nienawiść, tylko obojętność”. Dla mnie dzisiejsze wy-
stąpienia, zarówno te dotyczące wprost świętości, jak i te „ekonomiczne”, były ja-
kimś wezwaniem do przełamywania obojętności w życiu. 

Ks. Bronisław Fidelus: Zabieram głos, bo byłem świadkiem życia ojca święte-
go tutaj, w Krakowie, jako jego student, potem długoletni pracownik Kurii, m.in. 
wicekanclerz odpowiedzialny za sprawy ekonomiczne. Jeździłem też do Rzymu, 
gdzie czuliśmy się jak u siebie w domu. Jan Paweł II był człowiekiem ubogim. 
Opowiem pewną historię. Pani Marysia Bordzianka, która opiekowała się kardy-
nałem Wojtyłą, robiła pranie, sprzątała, przychodzi kiedyś do mnie i mówi: „Kar-
dynał nie ma koszul na zimę, są tylko trzy z krótkimi rękawami”. Ja na to: „Cóż, 
pani Marysiu, idę do sklepu i kupię”. „Jak kupicie i będzie nowa, to zaraz weźmie 
i rozda”. Cóż zrobić? W końcu kupiliśmy trzy koszule, parę razy je wypraliśmy, 
żeby wyglądały na stare, i kardynał Wojtyła w nich chodził. Inna historia. Gdy 
kardynał leciał do Rzymu, to zatrzymywał się po drodze w Warszawie u sióstr ur-
szulanek. Kiedy został wybrany na papieża, urszulanki wypominały nam: „O ojca 
świętego żeście nie dbali, bo chodził w pocerowanej koszuli”. Kardynał Dziwisz 
opowiadał, że jak ojciec święty został wybrany, miał na sobie ciemnobrązowe 
pumpy, które przebijały przez sutannę. Wieczorem zawołano krawca, żeby uszył 
papieżowi takie same spodnie, ale białe. Krawiec przyszedł i dali mu te pumpy na 
wzór. Kiedy zobaczył, że materiał na kolanach jest wytarty i pocerowany, powie-
dział: „To jest człowiek święty”. 

Marek Malisiewicz: Chciałbym nawiązać do głosu pani profesor Długosz. Ka-
tegoria świętości oczywiście jest centralna, ale gdyby jako punkt odniesienia 



Dyskusja 125

Dyskusja, [w:] Twarze świętości, red. Katarzyna Dybeł, Zofia Zarębianka, Kraków 2016, s. 121–125 (Dni Ja-
na Pawła II).
http://dx.doi.org/10.15633/9788374385503.13

przyjąć wezwanie „Ora et labora”, to jest pewna jedność między świętością a owo-
cami świętości. Troska o owoce świętości jest ważna. Wspominałem już o tym, 
że w mediach Jan Paweł II znika, ale o wiele ważniejsze jest to, co Jan Paweł II 
powiedział w encyklice o miłosierdziu Bożym, a co przypomniał papież Franci-
szek w bulli na Rok Miłosierdzia, że w kulturze współczesnej znika też miłosier-
dzie, przechodzi na peryferie. Jednym z motywów Roku Miłosierdzia, który nad-
chodzi, jest retoryczne pytanie, czy miłosierdzie dotrze do ludzi poszukujących, 
może niewierzących, a może zagubionych. Papież Franciszek podpisał się pod 
diagnozą św. Jana Pawła II, że problem miłosierdzia został wyparty na peryferie 
współczesnej kultury. Przy okazji Światowch Dni Młodzieży trzeba postawić py-
tanie, co zrobić, żeby młodzi ludzie, którzy przyjadą do Krakowa, stali się twór-
czymi ambasadorami „Jezu, ufam Tobie”. Potrzebny jest wymiar modlitwy, oso-
bistej wiary, ale także obecności miłosierdzia w różnych formach kultury. Jedną 
z takich form są propozycje ks. Jacka Stryczka „Wiosny”, które przemawiają do 
młodych ludzi. Jestem pod wielkim wrażeniem ekstremalnej drogi krzyżowej. 
Najbardziej zdumiony byłem setkami młodych ludzi, którzy kilka lat temu ca-
łą noc szli do Kalwarii Zebrzydowskiej. Byłbym wdzięczny, gdyby gospodarze 
XI Dnia Jana Pawła II podjęli refleksję nad miłosierdziem i znaczeniem dla tego 
tematu Światowych Dni Młodzieży.

Andrzej Borowski: Myślę, że weźmiemy sobie tę sugestię do serca.


