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kliknij w miniaturkę lub tytuł artykułu, aby przenieść się do niego od razu 



 

  

 Jest to sprawa na tyle oczywista, że można ją 

uznać za naszą naturalną cechę. Jak prawie wszystko, może to zostać 

wykorzystane w sposób dobry albo zły. Zawsze zatem warto odpowiedzieć 

sobie na kilka pomocnych pytań, jak choćby to, dla kogo poszukujemy 

korzyści? Czy tylko dla siebie samych? A może dla naszych bliskich lub dla 

osób z dalszego otoczenia? Zapewne warto też zastanowić się nad swoją 

postawą w tym zakresie. Czy zysków oczekujemy biernie? Czy może 

popadając niemal w nadmierny aktywizm staramy się odnaleźć je we 

wszystkim, co wokół nas się dzieje? 

W tym wszystkim jest oczywiście miejsce na nasz sukces. Sukces, jakkolwiek 

byłby rozumiany, jest zdecydowanie jakąś korzyścią. Często przybiera on 

postać zysku, który dumnie odbieramy po długich zmaganiach niczym 

jubileuszową premię, opatrzoną dodatkowo certyfikatem sukcesu.  

Jako chrześcijanie jesteśmy szczególnie wezwani do refleksji nad każdą 

nieobojętną dla naszego zbawienia kwestią. Sukces niewątpliwie czymś 

takim jest. Określenie swoich celów, zaplanowanie drogi, a nawet próba 

zrozumienia istoty sukcesu może bowiem zaprowadzić do życia wiecznego 

bądź może nas zgubić. 

W tym czerwcowym wydaniu SIEJMY chcielibyśmy szczególnie zagłębić się 

nad wieloma aspektami sukcesu. Mam nadzieję, że po lekturze tego numeru, 

w każdym z nas wzbudzi się refleksja nad swoją życiową drogą  

i wyznaczonymi sobie celami. Na koniec natomiast chciałbym zostawić 

wszystkich z jednym zdaniem z Ewangelii według Świętego Łukasza: 

Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? 



 

 

 

 

 

 

  

Wiele można powiedzieć na temat tego, czym jest sukces, sposobów na jego osiągnięcie  

i umiejętności, które mogą nas do niego przybliżyć. Jedno nie ulega wątpliwości – w XXI wieku od 

młodego człowieka wymaga się sukcesu na każdym polu. W społecznej świadomości jego oznaką 

jest chociażby praca na wysokim stanowisku w dużej firmie, egzotyczne wakacje i niecodzienne 

pasje. Sukcesem dla kobiety nie jest z pewnością wychowywanie dzieci, a jeśli już, to najwyżej przez 

okres urlopu macierzyńskiego, jednak oddanie się rodzicielstwu w pełnym wymiarze na lata 

traktowane jest przez otoczenie z dystansem i politowaniem. Jednak jeżeli jakaś matka już się na to 

zdecyduje, musi bez przerwy udowadniać, że i na tym polu osiąga pełen sukces. Z drugiej strony 

nieposiadanie partnera i dziecka na pewnym etapie dorosłości jest odbierane jako porażka – 

zupełnie jakby sukcesem było po prostu wypełnianie jednego, przyjętego modelu życia. 

Jaką postawę wobec tego wszystkiego powinien przyjąć chrześcijanin? Z pewnością nie ma on 

zupełnie stronić od doczesnego świata i żyć w skrajnej ascezie. W takich okolicznościach niektórzy 

chcieliby go jednak widzieć: jako człowieka przegranego i niezdolnego do wspięcia się na 

satysfakcjonujący poziom egzystencji – w końcu, według wielu, w naszej brutalnej rzeczywistości 

nie można osiągnąć niczego bez nieuczciwych zagrywek, wykorzystywania pracowników i intryg.  

Jakże inny jest ten obraz od rzeczywistości! Chrześcijanin, ze swoją radością i nadzieją jest przecież 

najlepszym materiałem na człowieka sukcesu. Obietnica zbawienia i wsparcie z góry każą mu 

myśleć, że warto działać i że jeśli tylko Bóg będzie mu błogosławił, wszystko może się udać. Ma 

motywację do ciągłej pracy nad sobą, brak przywiązania do dóbr doczesnych sprawia, że nie czuje 

on strachu przed ryzykiem i śmiałymi decyzjami, a dzięki pełnej miłości postawie wyjątkowo łatwo 

jest mu zjednać sobie bliźnich. Rzeczywistość jest trudna i idealna postawa wymaga oczywiście 

dużego nakładu pracy, nagroda za wykonanie tej pracy jest jednak wielka. Nie dziwi więc, że to 

chrześcijanin jest prawdziwym człowiekiem sukcesu XXI wieku.  

 
Dominika Meller 



 

 

 

   

Moda od wieków była wyrazem 

przemian społecznych. Tak samo 

jest i dzisiaj, kiedy swoboda ubioru 

jest większa niż kiedykolwiek,  

a ludzie mogą wybierać spośród 

przeróżnych stylów. Jaka ma być 

odpowiedź katolików na 

współczesną modę? Czy można 

jednocześnie być ubranym modnie  

i skromnie? Czy strój może 

zdradzać wyznawane przez nas 

wartości? Czy da się pogodzić 

katolicyzm i współczesną modę? 

 

Poruszam też temat dresscode'u 

obowiązującego w kościele, który 

zawsze powinniśmy mieć na 

uwadze. Moda może być 

manifestem i świadectwem, które 

nie potrzebuje słów. Warto o tym 

pamiętać w zalewie negliżu  

i bezguścia. 

 

Gabrysia Góźdź 

 

Artykuł Gabrysi poruszający kwestię ubioru  

u katolików znajdziesz bliżej końca tego 

numeru. Kliknij tutaj, aby przenieść się  

tam od razu! 



  

PIOTR ZIEMECKI 



Starając się nie popaść w niepotrzebny relatywizm, warto chyba 

zapoznać się z niezwykle ciekawym przykładem. Wyobraź sobie, że 

spotykasz stosunkowo młodego człowieka, który jest osobą bardzo 

majętną. Posiada własne, duże mieszkanie, korzysta ze środków obficie 

zgromadzonych na funduszu powierniczym, specjalnie założonym przez 

jego rodziców, a służącym jego utrzymaniu; trochę inwestuje, niekiedy 

też oddaje się grom hazardowym, w których czasem przegrywa, ale 

nierzadko również i wygrywa. Człowiek ten dzięki takim pieniądzom ma 

zapewnioną przyszłość i żyje z dnia na dzień w dostatku. Oddaje się 

niskiej rozrywce, ale trzeba przyznać, że pochłaniają go również książki 

dotyczące podróży i rozwoju osobistego, przez co jest on dla Ciebie 

ciekawym rozmówcą. Trzeba przyznać, że jego wiedza i status 



majątkowy Ci imponują. Gdy opowiadasz innym o Twoim 

nowopoznanym znajomym, mówisz bez chwili zawahania o człowieku 

życiowego sukcesu.  

Mija jednak rok, a dowiadujesz się, że Twój znajomy człowiek sukcesu 

jest osobą bezdomną i wystającą na rogach ulic prosząc o drobne dary 

żywnościowe lub pieniądze na chleb.  Trudno Ci w to uwierzyć, ale ten 

młody człowiek roztrwonił wszystkie oszczędności, stracił swój 

przestronny apartament i stał się pogardzanym przez przechodniów 

ulicznym żebrakiem.  

Słuchając takiej opowieści trzeba przyznać, że jest to historia obrazująca 

różne aspekty tragedii zagubionego młodego człowieka, który – mówiąc 

kolokwialnie – w którymś momencie przegrał swoje życie. A jednak tak 

nie jest. Wszystko to bowiem jest przypowieścią o synu marnotrawnym, 

którą opowiada nam Pan Jezus na kartach Ewangelii według Św. Łukasza 

(Łk 15, 11-32). Ty zaś jesteś jedną z tych wielu osób, które 

przypatrywały się życiu młodzieńca po opuszczeniu przez niego 

rodzinnego domu, a później były świadkami jego upadku. My dziś jednak 

wiemy, że końcem tej historii jest skrucha syna marnotrawnego i powrót 

do domu swojego miłosiernego ojca, który go przyjął i ponownie ukazał 

jego godność.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment obrazu „Powrót syna marnotrawnego”, Rembrandt 



Warto na tej kanwie zadać sobie jednak pytanie – w którym momencie 

tak naprawdę ten młody człowiek osiągnął sukces? Wcześniej wydawało 

się, że sukces ten był widoczny, gdy młodzieniec wiódł beztroskie życie, 

tuż po opuszczeniu domu swojego ojca. Powierzchownie, tak mogłoby 

się wydawać każdemu z nas, kto miałby okazję wtedy go poznać. Później 

jednak widzimy jego upadek i życiową tragedię, które były efektem jego 

niewłaściwego podejścia do życia. W tej sytuacji trudniej mówić już  

o sukcesie – również o tym, który przecież widzieliśmy przed jego 

upadkiem. Z kolei finał tej przypowieści może nam sugerować, że to 

właśnie wtedy miał miejsce prawdziwy sukces życiowy syna 

marnotrawnego. Niektórzy też mogliby zapewne stwierdzić, że sukces 

ten miał miejsce nawet chwilę wcześniej, kiedy to opuszczony przez 

wszystkich młody bankrut zdał sobie sprawę z tego, jak źle postępował. 

Swoiste catharsis, które wtedy przeżył, może również zostać uznane 

przez niektórych obserwatorów tej krótkiej historii, jako ogromny 

sukces.  

 

 

 

 

 

Rozważania te mają jednak służyć nie tyle odpowiedzi na pytanie  

o moment lub sam fakt osiągnięcia sukcesu przez syna marnotrawnego, 

ale raczej mają wszystkich nas skłonić do głębszej refleksji nad samym 

pojęciem sukcesu. Często bowiem to, co jawi nam się jako życie pełne 

sukcesu, może być równią pochyłą i drogą ku upadkowi człowieka. Jak 

już zostało na wstępnie wspomniane, nie chodzi tu o relatywizowanie 

każdej sytuacji życiowej, ale raczej o próbę indywidualnej i dogłębnej 

oceny drogi do sukcesu, na której może się znaleźć każdy z nas. 

Pogłębiona refleksja dotycząca tych kwestii może bowiem pomóc nam 

również w odpowiedzi na pytanie o klucz i właściwy sens sukcesu, do 

którego być może zmierzamy. 

Często bowiem to, co jawi nam się jako życie 

pełne sukcesu, może być równią pochyłą i drogą 

ku upadkowi człowieka. 



W poszukiwaniach istoty sukcesu, warto na pewno sięgnąć również do 

listów Św. Pawła. W Liście do Filipian Apostoł przekazał znaną nam 

wszystkim myśl: 

„Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus,  

a umrzeć – to zysk.”  
(Flp 1, 21) 

Czy to zdanie pomaga nam w zrozumieniu sensu sukcesu? Wydaje się, 

że tak. Święty Paweł przekazuje nam bowiem najprostsze rozumienie 

tego, czym jest zwycięstwo dla chrześcijanina – czym powinno być dla 

nas życie i zysk, które wspólnie mogą zostać określone, jako nasz sukces. 

Apostoł jednoznacznie mówi nam, że największym sukcesem będzie 

zbawienie – życie z Bogiem w wiecznej szczęśliwości.  

 

 

W tym kontekście warto odpowiedzieć sobie również na pytanie, czy 

jedynym naszym celem powinien być ten sukces wieczny, wykraczający 

poza naszą doczesność? Jeśli odpowiadamy twierdząco, to nie 

powinniśmy również zapominać o tej ziemskiej drodze, po której 

zmierzamy do sukcesu, i która może obfitować w doczesne sukcesy 

prowadzące nas do celu ostatecznego. Święty Paweł zostawił nam 

bowiem w Drugim Liście do Tymoteusza następujące przesłanie:  

„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary 

ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec 

sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy 

Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali 

pojawienie się Jego.”  
(2 Tym 4, 7-8) 

Te zdania pozostawione nam przez Świętego Pawła oznaczają, że już sama 

droga prowadząca nas do wiecznego sukcesu jest niezwykle istotna. 

Apostoł przyrównuje tę drogę do zawodów, które nieodłącznie wiążą się  

z jakąś formą rywalizacji. W praktyce ta rywalizacja może polegać w naszym 

życiu na przezwyciężaniu naszych słabości, opieraniu się pokusom,  



ale z drugiej strony również dawaniu świadectwa swojej wiary  

i ewangelizacji naszego otoczenia (przez nasze czyny, słowa, postawę).  

Człowiek dążący do sukcesu to człowiek czynnie (nie-biernie!) 

oczekujący na swój wieniec zwycięstwa. To człowiek, który całym swoim 

życiem ukazuje prawdziwą wartość i piękno bycia uczniem Chrystusa.  

Musimy też pamiętać, że w Niebie wszyscy ludzie są ludźmi sukcesu, bo 

dotarli do ostatecznego celu, jakim jest życie w wiecznym szczęściu  

z Panem Bogiem.  

Nie możemy równocześnie zapominać, że zbawienie przyszło przez 

krzyż, a i my sami jesteśmy wezwani do wzięcia swoich krzyży  

i podążania za Chrystusem. Może to być droga pełna przeciwności  

i upadków, ale cel ostateczny pozostanie niezmienny i warty tego, aby 

pójść za jeszcze innym wezwaniem Chrystusa i zaprzeć się samego 

siebie. Jeśli chcemy być ludźmi sukcesu, to musimy obrać dokładnie tę 

właściwą drogę. Warto też przy tym pamiętać, że nie zawsze będzie to 

rozumiane przez nasze otoczenie, czy też szerzej – przez ludzi 

napełnionych duchem tego świata. Warto jednak wtedy pomyśleć  

o pewnym paradoksie Drogi Krzyżowej. Wszystkim wokół wydawało się, 

że jest to droga porażki, a dziś wiemy, że była to droga prowadząca do 

sukcesu – tego, którego nie zawsze jesteśmy w stanie pojąć, ale w który 

warto uwierzyć i do niego zdążać. ▪ 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
DOMINIKA MELLER 



Czy praca była przeznaczona człowiekowi od samego początku, a może jest tylko 

uciążliwą konsekwencją grzechu pierworodnego? Z jednej strony chwilę po wygnaniu 

z Raju najbardziej wybrzmiewa to skierowane do mężczyzny zdanie: "w trudzie 

będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia"  

(Rdz. 3, 17). Trud pracy ma być więc konsekwencją nieposłuszeństwa człowieka. Czy 

oznacza to, że w rzeczywistości, którą Bóg w swoim zamierzeniu przy stwarzaniu 

świata przeznaczył Adamowi i Ewie, praca nie istniała, a życie pierwszych ludzi 

polegało jedynie na cieszeniu się rozkoszami rajskiego ogrodu? Żeby odpowiedzieć 

na to pytanie, warto przyjrzeć się temu, co działo się jeszcze prędzej, przy stwarzaniu 

świata: 

(Rdz 2, 2-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ Stworzenie Adama, Michał Anioł, fresk w Kaplicy Sykstyńskiej 



Bóg sam stwarzał świat i cała jego aktywność, na którą składał się ten twórczy akt, 

określona została mianem pracy. Pracy na tyle wymagającej - jakkolwiek dziwnie to 

brzmi w odniesieniu do Boga - że ostatniego dnia postanowił On odpocząć. Wiemy 

dobrze, że na samym końcu Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. 

Podobieństwo to wyraża się również w powołaniu człowieka do działania. Ta myśl 

może wydawać się rozczarowująca; w końcu życie w Raju powinno być jedną wielką 

sielanką - czyż jednak wielu z nas nie uznałoby go wówczas za nudne? Błąd polega 

na tym, że często mamy tendencje do oceniania tej utraconej rzeczywistości przez 

pryzmat doświadczeń naszego nieidealnego, pełnego cierpienia świata. Trzeba 

jednak pamiętać, że praca człowieka żyjącego w Raju nie miała w sobie nic z udręki, 

niewolniczego wysiłku i przykrego obowiązku.  

(Rdz 2,15)

W przeznaczonym człowiekowi zadaniu nie ma tego znanego naszej rzeczywistości 

trudu, jest za to wypełnianie największego powołania - bycia istotą twórczą na wzór 

samego Boga. Człowiek ma więc czynić sobie Ziemię poddaną, przekształcać 

otaczającą go rzeczywistość i przekraczać własne możliwości w celu jak najlepszego 

realizowania swojego wielkiego zadania. Ta twórcza siła człowieka, chociaż skażona 

wszelkimi konsekwencjami grzechu pierworodnego, pozostała z nim to dziś i to ona 

kazała mu budować strzeliste katedry, zaglądać w głąb atomu i ruszać w kosmos. To 

dobra wiadomość: postęp sam w sobie nie jest niczym złym, a Bóg nie wymaga od 

chrześcijan, aby zamieszkali z dala od społeczeństwa i prowadzili życie pustelnicze, 

wręcz przeciwnie - są oni powołani do uczestniczenia w rozwoju ludzkości.  

To naturalne powołanie człowieka do przekształcania otaczającej go rzeczywistości  

i stawiania wyzwań własnemu umysłowi jest więc jak najbardziej pożądane i słuszne. 

Jego realizacja prowadziła człowieka w wędrówce przez wszystkie epoki, pozwalała 

mu budować cywilizację i tworzyć kulturę, a wkład w ten rozwój miała praca każdej 

jednostki. W momencie, w którym sobie to uświadomimy, nie mamy już wątpliwości, 

że każdy, nawet najmniejszy, pozornie nieznaczący trud nie zostaje zapomniany, 

ponieważ stanowi on wkład w rozwój kapitału całej ludzkości. Znaczenie ma 

wytworzenie każdego półproduktu, który tworzy całość zmieniającego życie 

wynalazku, dzieło sztuki zwracające oczy ku czemuś większemu, a także praca matek 

wychowujących nowe pokolenia. Pracując, przyczyniamy się więc do rozwoju tego 

wielkiego twórczego żywiołu, który Bóg tchnął w nas, powierzając Ziemię naszemu 

panowaniu. 



Człowiekowi, z jego spojrzeniem ograniczonym do pewnego nieznacznego wycinka 

swojej epoki, często trudno jest uzyskać całościowy obraz własnego, pełnego 

wyrzeczeń życia i zaakceptować swoje cierpienie jako udział w wypełnianiu Boskiego 

planu. Warto więc zastanowić się, jakie znaczenie ma praca zawodowa dla 

indywidualnego rozwoju każdej jednostki. Dostrzec można tu kolejną konsekwencję 

tego, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga: człowiek jest 

indywidualnym bytem, zdolnym do zaplanowanego, spójnego działania i stanowienia 

o sobie. Przez pracę może on więc realizować swoje indywidualne powołanie. 

Zwrócił na to uwagę między innymi Jan Paweł II w encyklice „Laborem exercens”: 

Znaczenie ma zatem nie rodzaj pracy, ale ten kto ją wykonuje. To spostrzeżenie 

stawia na głowie świat tych, którzy w swoich działaniach upatrują jedynie źródła 

zysku i dla których pracownik stanowi jedno z narzędzi używanych do stworzenia 

ostatecznego produktu. Celem pracy jest jednostka ze swoimi unikatowymi, 

osobistymi celami. Praca ludzka ma więc dwa symetryczne aspekty – człowiek 

poprzez nią oddziałuje na rzeczywistość, ale także udoskonala siebie. Jego zawodowa 

ścieżka jest więc jednocześnie drogą jego uświęcenia. Pracując, człowiek traci siły 

fizyczne, ale zyskuje godność i podmiotowość. Ta prawda niesie ze sobą jeszcze inną 

istotną konsekwencję: w katolickiej nauce nie jest ważne, jaką człowiek wykonuje 

pracę, w tym sensie, że nie ma prac mniej lub bardziej godnych (aczkolwiek mogą 



istnieć prace niemoralne, których należy się wystrzegać) - ważne jest, że człowiek 

poprzez tę pracę wypełnia swoje osobiste powołanie, w każdym wypadku należy 

więc traktować go z należnym mu szacunkiem. Poza tym, praca człowieka jest 

oczywiście wypełnianiem jego powołania do miłości. Człowiek pracuje więc nie tylko, 

żeby wypełnić nakaz Stwórcy, pracuje także dla siebie - żeby stawać się bardziej 

człowiekiem, pracuje także dla bliźnich – dla swojej rodziny, żeby zapewnić jej 

utrzymanie oraz dla społeczeństwa, narodu i dla przyszłych pokoleń.  

Nie należy zapominać, że praca jest także uczestnictwem w krzyżu Chrystusa, 

polegającym na rezygnowaniu z siebie w oczekiwaniu na nową rzeczywistość. Trud 

związany z obowiązkiem pracy może być więc dla chrześcijanina wezwaniem do 

naśladowania Chrystusa i uczestnictwa w dziele, które przyszedł on wypełnić. Znowu 

możemy tu odwołać się do „Laborem exercens”: 

Warto pamiętać również, żeby praca nie była jedynie drogą do bogactwa, a bogactwo 

jedynie celem, a raczej środkiem do jeszcze większych działań na chwałę Bożą. 

Trzeba wystrzegać się tutaj tego rodzaju mentalności, która zbyt bardzo naznaczona 

została duchem protestanckim. Powszechnie uważa się bowiem, że to protestanci 

uformowali kapitalizm taki, jakim go dziś znamy, dzięki swojej pracy, oszczędności  

i potępieniu lenistwa. To cechy bardzo pożądane, nie mogą jednak wypływać  

z błędnych założeń. W końcu w kalwinistycznej doktrynie predestynacji poprzez 

dobrobyt człowieka na Ziemi objawia się jego przeznaczenie do zbawienia. Katolik 

nie powinien więc pracować ciężko, żeby udowodnić, że Bóg mu błogosławi, albo 

przyjmować bez wątpliwości, że skoro mu się powodzi, to znaczy, że jego działania 

są na pewno miłe Bogu. Wręcz przeciwnie, celem jego ciężkiej pracy powinno być 

jeszcze głośniejsze wychwalanie dzieł Bożych.  

Nigdy nie wolno oczywiście zapominać o wezwaniu do pomnażania swoich talentów. 

Cnotą w życiu młodego katolika jest więc sama pracowitość i próba rozwijania swoich 

zdolności w każdych okolicznościach. Taka postawa skłania również do 

praktykowania wdzięczności i zaakceptowania tego, co się ma, przy jednoczesnym 

dążeniu do przekształcenia tego w coś jeszcze lepszego.  



Warto zwrócić też uwagę na jeszcze jedną, bardzo ważną wytyczną zawartą  

w słowach: „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 

uczynili” (Mt 25, 40). To drogowskaz, którym kierować powinniśmy się przez całe 

życie, wyjątkowo przydatny jest on jednak w środowisku naszej pracy. Wynika  

z niego bowiem prawda, zgodnie z którą dla katolika nie ma miejsca na jakikolwiek 

wyzysk i brak życzliwości dla drugiego człowieka, niezależnie od tego, co robi i jakie 

sprawuje stanowisko. Słowa te stanowią wytyczne zarówno dla managera, 

wieloletniego specjalisty, jak i niedoświadczonego praktykanta. Każda inna wartość: 

pieniądz, sukces, radość przyszłych pokoleń, czy osobisty wzrost są niczym  

w zderzeniu z tym małym wymogiem, który dotyka istoty chrześcijaństwa. Skoro 

bowiem na koniec życia sądzeni będziemy z miłości, to ta miłość przejawiać się ma  

w każdym geście, także w stosunku do naszych bliźnich, nawet tych „najmniejszych”, 

w miejscach naszej pracy.  

Dziś dla młodego człowieka rozpoczynającego karierę zawodową odległe są być 

może problemy ciemiężonego pracownika fizycznego. Szczytem jego marzeń jest 

praca biurowa w wielkiej korporacji, w której pracodawcy prześcigają się  

w oferowaniu zatrudnionym różnego rodzaju dodatków, takich jak karnety na 

siłownię, świeże owoce na co dzień, czy prywatna opieka medyczną. Nie można tu 

mówić o złych warunkach socjalnych, jednak sytuacja tych młodych pracowników 

często daleka jest od ideału. Zdarza się, że dzień pracy młodych finansistów, 

prawników, przyszłych specjalistów od marketingu czy też obsługi klienta trwa nawet 

kilkanaście godzin, a każda oznaka słabości traktowana jest przez pracodawcę jako 

zbyt niski poziom motywacji - cecha niewybaczalna dla człowieka sukcesu. Nie mogą 

oni jednak pozwolić sobie na chwilę wytchnienia, bowiem wypadnięcie z tego biegu 

oznaczać będzie porażkę w oczach najbliższych, utratę prestiżu społecznego i brak 

możliwości korzystania z uciech oferowanych przez świat. 

 

 

 

 

 



W wielkich firmach dużo mówi się również o nieograniczonych możliwościach 

rozwoju. Rozwój ten nie ma jednak wiele wspólnego z chrześcijańskim ideałem 

przekraczania samego siebie. Wręcz przeciwnie, w nowoczesnych biurach często 

trudno jest znaleźć przestrzeń twórczego działania i refleksji nad sensem własnych 

obowiązków. Pracownicy tracą wiarę w swoje możliwości, bo ich potencjał 

sprowadzony jest do określonej procentowo efektywności. Co więcej, nabierają 

przekonania, że nadwyrężone poczucie własnej wartości odbudować mogą dzięki 

poświęceniu na samorozwój także czasu pozostałego po godzinach ciężkiej pracy. 

Trzeba jednak pamiętać, że szukając podobieństwa człowieka do Boga, trzeba wziąć 

pod uwagę, że nawet On ostatniego dnia odpoczął. Ten dzień ma być czasem nie 

tylko na regenerację sił fizycznych, ale także zapewnienie sobie przestrzeni na 

zajrzenie w głąb siebie i refleksję.  

 

 

 

 

 

 

 

Młody i ambitny człowiek, który ma wielkie poczucie misji, ma prawo czuć się 

przytłoczony rzeczywistością. Wątpi w sens swojej działalności, bo czuje, że jego 

praca jest mniej znacząca niż chociażby służba lekarza ratującego ludzkie życie. Nie 

każdy jest jednak powołany do heroicznej służby i nie każdy może w danym 

momencie życia pozwolić sobie na wykonywanie wymarzonego zawodu, zwłaszcza 

jeżeli w grę wchodzi konieczność utrzymania siebie czy swojej rodziny – to jedna  

z konsekwencji życia w nieidealnym świecie. Wykonując żmudną pracę, ciężko 

uświadomić sobie też, że przyczynia się ona do rozwoju ludzkości, warto jednak 

pamiętać, że nasze społeczeństwo tworzy niesamowicie skomplikowaną sieć usług  

i zawodów. Z perspektywy własnego biurka bardzo trudno jest dostrzec te subtelne 

powiązania i wpływ, jaki nasza działalność ma na innych ludzi, co nie znaczy, że one 

nie istnieją. Dla chrześcijanina najważniejsze powinno być w końcu to, że po drugiej 

stronie zawsze jest człowiek, któremu należy się pełnia naszej miłości, uwagi  

i starania.  



Poza tym, jak już wspominano, powołaniem człowieka jest czynić sobie Ziemię 

poddaną. Ma on to robić jednak nie wyłącznie dla własnej przyjemności, ale także po 

to, żeby wszędzie słychać było Boskie imię.  Nawet w swoim miejscu pracy, pomimo 

wszystkich obecnych tam trudności, konfliktów i tarć między współpracownikami, 

zachowując postawę autentycznej radości, uczciwości i życzliwości wobec drugiego 

człowieka, można dawać świadectwo prawdziwie chrześcijańskiej postawy i w ten 

sposób głosić Dobrą Nowinę. Wreszcie, zwracanie się ku większemu celowi ma 

jeszcze jeden wymiar – zawsze powinniśmy mierzyć wysoko i mieć wielkie marzenia. 

Skoro więc dostrzegamy błędy systemu niedoceniającego indywidualnej siły twórczej 

człowieka, możemy dążyć do tego, żeby wejść na sam szczyt i spróbować to zmienić, 

jednak oczywiście nie dzięki cwaniactwu, a ciężkiej pracy i pomnażaniu swoich 

talentów.  

*** 

Życie zawodowe chrześcijanina to zatem coś więcej, niż postawa cierpiętnicza,  

w której człowiek, wiecznie narzekając, nie szuka żadnej okazji do zmiany, 

uprzykrzając jednocześnie życie współpracownikom. Jeżeli trud – to raczej związany 

z uczestnictwem w krzyżu, a to możliwe jest tylko wówczas, kiedy jasny jest dla nas 

jego cel. To praktykowanie miłości do każdego bliźniego w miejscu pracy, niezależnie 

od jego i naszego stanowiska. Wszystko to wypływa z prawdy o godności człowieka. 

Ze względu na tę godność człowiek ma prawo rozwijać się i dążyć do swojej osobistej 

świętości, to ona sprawia, że – niezależnie od okoliczności – człowieka zawsze 

podnosi na duchu obietnica zbawienia. Dzięki temu dostrzega on sens doskonalenia 

siebie i nawet z najnudniejszej pracy może czynić dzieło swojego życia. ▪ 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
 



Z perspektywy życia wiecznego sukcesem jest zbawienie. Jeśli 

chodzi natomiast o świat doczesny, to dla mnie jest nim poczucie 

czynienia wszystkiego, co w naszej mocy, żeby dojść do sukcesu 

ostatecznego…  i to nawet jeśli po drodze będziemy czasem szli 

„ciemną doliną”. 

Myślę, że doczesnym obliczem sukcesu jest realizowanie swojego 

życiowego powołania najlepiej, jak się da. Ciężko mieć 

przekonanie, że idzie się w dobrym kierunku, jeżeli choćby swoje 

sprawy zawodowe traktuje się po macoszemu. Ciężko jest wtedy 

też dawać dobre świadectwo. Myślę, że pełne zrozumienie 

dążenia do sukcesu zakłada poważne podejście do swojego 

zawodu. Chodzi tu o bycie najlepszym, jak się da. Ważne jest 

jednak to, żeby nie utożsamiać sukcesu z efektem, dlatego że 

bardzo często efekt nie jest w pełni zależny od nas. Posłużę się tu 

analogią związaną z zarządzaniem sprzedażą. Osoba, która 

zarządza sprzedażą i patrzy tylko na wyniki, w rzeczywistości wie 

bardzo mało. Taka osoba nie potrafi powiedzieć, czy brak 

wyników u handlowca jest spowodowany brakiem działań, czy 

może wynika z braku kompetencji, a może też wynika z tego, że 

rynek nie chce danego produktu. Jeżeli kontrolujesz tylko wynik, 

na który masz mały wpływ, to możesz wymieniać handlowców co 

miesiąc i ciągle nie osiągniesz tego, co założyłeś. Jeżeli natomiast 

zwracasz większą uwagę na prowadzone działania, to jest to 

więcej niż połowa sukcesu. Jeżeli masz pewność, że twoi 

handlowcy działają (robią to, co założyliście); jeżeli masz pewność, 

że ulepszają się w tym działaniu, to efekt prędzej czy później 

przyjdzie – czy to w postaci skonstatowania, że na produkt jest za 

wcześnie lub za późno, czy też wniosku, że trzeba zmienić 

produkt. Ostatecznie wszystko przyjdzie również w postaci 

wyniku finansowego twojej działalności. Tak samo jest  

z sukcesem. Patrząc tylko na efekty, to po ludzku Pan Jezus 



przegrał, ale z perspektywy życia wiecznego, jednak wygrał. Choć 

wydaje się na pierwszy rzut oka, że sukcesu nie osiągnął, to  

w rzeczywistości jak najbardziej go osiągnął. 

Na pewno da się zaplanować to, co chcemy osiągnąć. Możemy 

też zaplanować metody, jakimi chcemy do niego dojść. 

Zasadniczo potrzeba dwóch rzeczy – po pierwsze konsekwencji 

w realizacji planu, a po drugie otwarcia na to, że rzeczywistość 

może nam podpowiadać konieczność pewnych modyfikacji. 

Musimy pamiętać, że metoda osiągnięcia celu (sukcesu) może 

okazać się nieodpowiednia, a niekiedy nawet sam cel będzie 

nierealny. Najczęściej jest tak, że to właśnie metoda jest zła, a 

ludzie mimo wszystko zatrzymują się tylko na tym, żeby być 

konsekwentnymi. Niestety konsekwentne używanie złej metody 

prowadzi do sukcesu o wiele wolniej niż konsekwentne 

poddawanie refleksji używanych przez siebie metod. Nie można 

o tym zapominać.  

fot. Towarzystwa Biznesowe 



Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że planowanie 

przypomina długą podróż. To jest trochę tak jak z rejsem statkiem. 

Zakładamy na początku, że startujemy z portu w Gdyni i chcemy 

popłynąć do Honolulu. Fakt, że to zaplanowaliśmy nie oznacza 

jednak, że nie napadną na nas po drodze piraci, i że nie będzie 

trzeba uciekać, zbaczając nieco z kursu (być może nawet płynąc 

w innym kierunku). Nie oznacza to też, że po drodze nie spotka 

nas burza, przez którą ponownie trzeba będzie zejść z kursu. 

Przewagą podróży z planem jest to, że nawet jeżeli zboczymy, to 

wiemy, jak później skorygować kurs, bo wiemy dokąd płyniemy. 

Jeżeli natomiast podróżujemy bez planu, to zasadniczo w każdym 

momencie podróży jesteśmy w dobrym punkcie, co może 

powodować zatracenie celu podróży. Mimo więc, że nie 

powinniśmy traktować planu zbyt dogmatycznie, to jednak jest 

on pewną wskazówką pomagającą nam dotrzeć do celu.  

W dłuższej perspektywie musimy natomiast pamiętać, że każdy 

plan powinien być co jakiś czas rewidowany. Może się bowiem 

okazać, że już nie ma po co płynąć do Honolulu, bo towary, które  

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Towarzystwa Biznesowe 



chcemy przywieźć do Europy są teraz tylko w New Delhi. W takiej 

sytuacji trzymanie się planu dopłynięcia do Honolulu jest 

pomyleniem narzędzia z celem. Musimy więc zawsze zdawać 

sobie sprawę, bez względu na perspektywę czasową naszego 

planowania, że plan jest tylko naszym narzędziem, które nie jest 

dodatkowo rzeczą niezmienną, której za wszelką cenę i kurczowo 

musimy się trzymać. Najważniejszy jest rzeczywisty cel naszej 

podróży.  

Aspiracje mają ogromne znaczenie. Ponownie posłużę się 

metaforą. Zwróć uwagę, że jeżeli planujesz podróż na Księżyc, to 

musisz przedsięwziąć zupełnie inne środki, niż podczas 

planowania podróży do Radomia. Oczywiście to nie oznacza, że 

zaplanowawszy podróż do Radomia dojedziesz do Radomia  

i podobnie – planując podróż na Księżyc nie masz pewności, że 

tam wylądujesz. Natomiast oznacza to, że jeżeli planowałeś 

dojechać do Radomia, no to w większości przypadków 

przynajmniej do tego Szydłowca albo do Warki dojedziesz. Ale na 

pewno nie dolecisz na księżyc po drodze do Radomia – to masz 

gwarantowane. Jeżeli natomiast lecisz na Księżyc, to być może 

spłoniesz w atmosferze, może niechcący awaryjnie będziesz 

lądował gdzieś w kosmosie, ale na pewno nie wylądujesz  

w Radomiu. Myślę, że bardzo ważne jest zagłębienie się w siebie 

i spytanie Pana Boga „do czego jestem powołany?”, a następnie 

obudzenie w sobie aspiracji na miarę swojego synostwa Bożego. 

Bo co to znaczy, że ktoś jest powołany do bycia przedsiębiorcą? 

To znaczy tyle, że jest powołany do bycia takim przedsiębiorcą, 

żeby ludziom spadły kapcie! Bynajmniej nie oznacza to, że jeżeli 

ten ktoś nie będzie Warrenem Buffettem, to przegrał życie. Nie, 

ponieważ droga jest ważniejsza niż cel. Pamiętajmy też, że Pan 

Jezus miał również inne aspiracje, niż niektórzy współcześni mogli  
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się spodziewać. Również droga do ich osiągnięcia była inna, niż 

większość mogła myśleć. W tym sensie może się więc okazać, że 

ta ziemska wędrówka danego przedsiębiorcy skończy się na 

zrobieniu najlepszej hurtowni śrubek w okolicy – tak dobrych, że 

wszyscy na hasło „porządna robota” i „porządny przedsiębiorca” 

w promieniu 50 kilometrów, będą jako przykład podawali właśnie 

przedsiębiorcę Iksińskiego. Ważne, że Iksiński dążył do tego, żeby 

być największym potentatem śrubkowym na świecie, że miał 

właśnie takie aspiracje.  

Nie. Sukcesem może być to, że ktoś przemoże się i zacznie 

publicznie występować mimo, że przez lata mu się to nie udawało. 

Albo też zacznie regularnie wstawać rano o umówionej godzinie. 

Albo stanie się punktualny. Istotne jest to, kto i z jakiego poziomu 

startował, i jak bardzo coś zmienił. To, czy w klasyfikacji ogólnej 

ma pierwsze miejsce, czy dwutysięczne, nie ma większego 

znaczenia.  

fot. Towarzystwa Biznesowe 



Wydaje mi się, że tak. Posługując się ponownie analogią związaną 

ze sprzedażą – osoby zajmujące się sprzedażą wiedzą, że 

sprzedawca, który nie jest jakoś bardzo zafiksowany na 

sprzedawaniu, zazwyczaj sprzedaje więcej. Sprzedawca, który jest 

wyluzowany, który nikogo nie zmusza do kupna, sprzedaje więcej. 

Jest to sprzedawca z dystansem. To, co katolicy mają, to właśnie 

wielki dystans do tego świata. To, co my mamy, to brak strachu 

przed tym, co zabija ciało, bo bardziej obawiamy się tego, co zabija 

ducha. Nie obawiamy się, że pomrzemy z głodu, bo jak wiemy  

z Ewangelii, nawet lilie polne są lepiej ubrane niż sam król 

Salomon. Myślę, że tego typu dystans, o ile jest przepracowany 

wewnętrznie, jest – patrząc czysto biznesowo – bardzo dużym 

handicapem, który sprawia, że katolicy powinni osiągać ogromne 

sukcesy. 

Te trzy herezje, mimo czasem ich humorystycznego brzmienia, 

wymieniam nieprzypadkowo. Moim zdaniem są to stare i nowe 

herezje, które niestety wydają się fałszywie bardzo spójne, 

autentyczne i bardzo katolickie w niektórych kręgach, czy też  

w niektórych wspólnotach. Natomiast – mówiąc nieco brutalnie 

– one trochę kastrują katolików. Sprawiają paradoksalnie, że 

stajemy się bierni i mało zdobywczy, a przecież w tej słynnej 

typologii my mamy być tym Ecclesia militans – mamy walczyć. 

Walczyć po pierwsze z własną słabością, ale też walczyć  

o podbicie świata dla Chrystusa. Wydaje mi się, że te zjawiska 

(kwietyzm, fideizm, dobroludzizm) neutralizują nas i robią z nas 



takie misie cocolino, które nie mają nawet pazurów. Jak w takim 

razie mamy myśleć o jakichś zdobyczach, czy też o osiągnięciu 

sukcesu? 

Myślę, że jeśli Pan Bóg zdecydował, żeby nas stworzyć, to musi 

istnieć jakiś obszar, w którym jesteśmy absolutnie epiccy. Myślę, 

że każdy powinien poszukiwać tego obszaru. Wydaje się, że 

uznanie swojej przeciętności w każdym względzie, a może nawet 

myślenia o sobie, jako o kimś nieudanym, obraża Stwórcę. 

Przecież Pan Bóg byle czego nie stwarza! To, co może stanowić 

pewne zagrożenie w tej całej współczesnej gadaninie o sukcesie 

jest to, że ludzie narzucają sami sobie jakieś wyśrubowane normy 

w obszarach, które po prostu powinni odpuścić. Tysiące ludzi, 

którzy się katują na siłowniach po to, żeby wyglądać jak Arnold 

Schwarzenegger albo Jennifer Lopez, to chyba pewna przesada. 

Oczywiście wygląd jest ważny, ale nie można do tego podchodzić 

tak pryncypialnie. Wydaje się więc, że ten kult źle rozumianego 

sukcesu jest dzisiaj bardzo zdradliwy. Uważanie, że 

niepowodzenie i brak realizacji jakiegoś planu oznacza, że moje 

życie nie ma sensu, a w najlepszym przypadku dołowanie się 

przeciętnością, to zdecydowanie zła droga. Musimy pamiętać, że 

nie wiadomo w ogóle, czy mój plan jest zgodny z wolą Bożą  

(a o to trzeba jednak zadbać na samym początku). Trzeba też 

pamiętać, że moją rolą jest dążyć, a to, czy się uda zależy nie tylko 

ode mnie. Ostatecznie też warto sobie przypomnieć 

powiedzonko mówiące, że nie ma ludzi niepotrzebnych. 

Uznanie swojej przeciętności obraża Stwórcę.  

Przecież Pan Bóg byle czego nie stwarza! 



Taki sam jak do warzyw albo do łososia. Fajnie, że są i fajnie, że 

Pan Bóg je dał. Przede wszystkich chyba warto odpowiedzieć 

sobie na pytanie, do czego są mi one potrzebne. Bo jeżeli ktoś się 

zakochał w łososiu i uzna, że swoje życie warto poświęcić 

łososiom, to o ile nie jest ich hodowcą albo naukowcem, który je 

bada, to jest to trochę dziwna rzecz. Tutaj istotne znaczenie ma 

chyba kwestia chciwości. Chciwość jest po prostu umiłowaniem 

narzędzia – umiłowaniem tworzywa, zamiast umiłowania tego, co 

z niego można zrobić. Pieniądze są tym, czym glina w rękach 

garncarza. Na pewno istnieją garncarze, którzy największą 

satysfakcję czerpią z ugniatania gliny, i jest to na pewno bardzo 

ciekawe. Natomiast jeżeli zajmowaliby się tylko tym, to byłaby to 

jakaś ostra patologia. Garncarz gliny używa po to, żeby zrobić coś 

pożytecznego dla swojego klienta. Jeżeli ktoś się zakochuje  

w glinie, a nie w garnkach, to jest to nienormalne. Tak samo jest  

z pieniędzmi. Jeżeli ktoś się zakochuje w pieniądzach, to jest 

równie nienormalny. Stosunek katolika do pieniędzy powinien 

być więc taki sam, jak do laptopa, do gwoździa, do łososia, do 

marchewki itp. 

fot. Towarzystwa Biznesowe 



Z rodem jest tak, jak z byciem miliarderem – jest to aspiracja 

naprawdę dużej rangi. Uważam, że bycie wyznawcą Jedynego 

Boga, uprawnia nas do stawiania sobie dużych celów. W obszarze 

rodziny taką aspiracją „po byku” jest właśnie chęć założenia 

własnego rodu – chęć, by Twoje nazwisko było powszechnie 

kojarzone z pozytywnymi rzeczami. Dlatego właśnie uważam, że 

gdy katolik bierze się za zakładanie rodziny, to nie powinien iść  

w kierunku, w którym idzie świat, czyli w kierunku jakiejś 

zatomizowanej rodziny: dwoje rodziców plus pies (ewentualnie 

dwoje rodziców plus dziecko plus pies), bo to jest po prostu 

karykatura rodziny. Oczywiście nie każdy będzie w stanie 

stworzyć ród – tak samo, jak nie każdy będzie miliarderem,  

a nawet i milionerem. Często mamy na to po prostu znikomy 

wpływ. W każdym naszym działaniu mamy w zasadzie wpływ 

tylko na to, co sami jesteśmy w stanie zrobić, a cała reszta to są 

skutki tego, co robimy plus cała masa czynników zewnętrznych. 

Liczy się jednak to, do czego dążymy – i jak rzetelnie do tego 

dążymy. Aspirację pod tytułem: spłodźmy jedno dziecko  

i wychowajmy geniusza, uważam za wyjątkowo słabą z wielu 

powodów. Z kolei aspirację polegającą na założeniu rodu – jak 

najbardziej rozumiem i jest ona naprawdę czymś ważnym  

i niesamowitym.  

Przede wszystkim staram się wstawać rano i pójść spać wcześnie. Bo 

jak wiemy łaska buduje na naturze. Natura musi być najedzona  

i wyspana, żeby było na czym budować. Natomiast, jeżeli chodzi  

o techniki, to używam świetnego narzędzia w postaci aplikacji  

Nozbe – aplikacji do zarządzania workflowem. Lata temu też 

przeczytałem dwie bardzo istotne książki dla mądrej 



produktywności. Pierwsza z nich to „7 nawyków skutecznego 

działania” Stephena Coveya, a druga to „Getting Things Done” 

Davida Allena. W połączeniu, te książki sprawiają, że dzięki 

świetnym nawykom człowiek jest w stanie szeregować swoje 

zadania z punktu widzenia ich ważności i jest w stanie tak zarządzać 

workflowem, żeby ten strumień zadań po prostu nie zabijał i nie 

przytłaczał. Jest też trochę tak, że im więcej ma człowiek na głowie, 

tym okazuje się, że wszystko jednostkowo zajmuje mu mniej czasu. 

Okazuje się, że kiedyś przeprowadzenie z kimś spotkania 

obligatoryjnie wymagało poświęcenia godziny (wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie…). Dzisiaj okazuje się, że (szczególnie z osobami,  

z którymi ma się już jakąś relację) spokojnie można w 15 minut 

omówić wszystko to, co potrzeba, bez zbędnych ozdobników. Przy 

tym wszystkim nikt się na nikogo nie obraża, bo każdy ma dwójkę, 

czy nawet piątkę dzieci, i każdy wie, że to, że pogadaliśmy przez 15 

minut jest tak samo wartościowe, a jedynie pozbawione 

wcześniejszych ozdobników i rozmów o pogodzie. W taki sposób 

okazuje się, że człowiek dzięki spiętrzeniu zadań odkrywa nowe 

drogi efektywności i nowe sposoby na robienie tego samego 

szybciej. Niekiedy naprawdę da się zrobić to samo, bez uszczerbku 

dla jakości, nawet i pięć razy szybciej. Przypomina mi się tutaj 

anegdota związana z moim kolegą, dobrym prawnikiem, który 

opowiadał mi, że kiedy miał trójkę dzieci (mi rodziło się wtedy 

drugie), to miał poczucie, że z każdym nowym dzieckiem wyrasta mu 

nowy maszt z żaglem i jego łódź płynie szybciej. I dokładnie tak jest! 

Pamiętam, że pierwszą ważną decyzję HR-ową podjąłem u siebie  

w firmie, gdy zbliżały się narodziny Maksia, mojego pierwszego syna. 

Wszystko dlatego, że zdałem sobie sprawę, że jeżeli pewnego lenia 

dłużej będę w firmie trzymał, to najzwyczajniej w świecie nie będzie 

mnie stać na Maksia, a równocześnie nie będę miał czasu, bo będę 

musiał pracować na jednego i drugiego, więc skoro leń był 

niereformowalny i nie chciał nie być leniem, to decyzja kadrowa była 

oczywista. Jest więc trochę tak, że to, co ludzie postrzegają, jako 

przeszkodę (np. cała masa zadań) jest czymś w rodzaju szturchnięcia 

od Opatrzności, żeby poszukać nowych dróg na efektywne 

działanie. ▪ 

 

Wywiad z Maciejem Gnyszką przeprowadzili Dominika Meller i Piotr Ziemecki. 



 

 

 

  

Maciej Gnyszka – Człowiek, który zna prawie wszystkich, a dowolny  
problem – bez względu czy chodzi o dostarczenie asfaltu beczkowanego na 
Madagaskar, czy odbiór w ciągu godziny na drugim końcu Polski płaszcza dla 
mamy – potrafi dzięki swoim relacjom rozwiązać w ciągu parunastu minut. 
Doświadczony networker z ponad 10-letnim stażem, pierwszej polskiej agencji 
fundraisingowej Gnyszka Fundraising Advisors oraz współwłaściciel Pracowni 
Synergii. Pomysłodawca projektu StartUp na Maxa, której celem jest ogłoszenie 
św. Maksymiliana patronem przedsiębiorców i startupów. Autor książki 
„Dlaczego networking nie działa?” (https://networkingwpolsce.pl/ksiazka/) 

Założyciel Towarzystw Biznesowych, które powstały w 2010 roku po to, by 
stworzyć jak najliczniejszą i jak najbogatszą klasę średnią skupiającą 
przedsiębiorców podzielających te same wartości: przywiązanie do cywilizacji 
łacińskiej i jej dwóch aspektów: katolicyzmu i wolnego rynku. Więcej informacji: 
www.MaciejGnyszka.pl 

* * * 
Towarzystwa Biznesowe SA to organizacja zrzeszająca polskich przedsiębiorców, dla 
których ważne wartości, biznes i networking. 

Wartości, które są dla nas ważne to rodzina, ojczyzna, uczciwość oraz ideały 
chrześcijańskie wcielane w życie, codziennej pracy, biznesie oraz działalności 
społecznej. Nadrzędnym celem naszych spotkań jest wzrost obrotów naszych firm, 
chcemy budować społeczność przedsiębiorców, pomagać sobie nawzajem oraz 
rozwijać umiejętności szczegółowe potrzebne do prowadzenia biznesu. Wszystko to 
opiera się na networkingu, czyli sztuce tworzenia sieci osób życzliwych, dzięki której 
możliwy jest wspólny wzrost wszelkich form kapitału – od kulturowego, przez 
społeczny, aż po finansowy oparty na zaufaniu. 

 

 

 

fot. Towarzystwa Biznesowe 

https://networkingwpolsce.pl/ksiazka/
https://maciejgnyszka.pl/
https://towarzystwabiznesowe.pl/
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Na samym początku warto wyjść  

z założenia, że pieniądz sam w sobie jest 

całkowicie ambiwalentny moralnie. To 

dopiero nasze działanie związane  

z pieniędzmi może zostać poddane 

ocenie. Na marginesie warto jednak 

zauważyć, że nie zawsze taka ocena jest 

możliwa. Jeśli przeglądasz listę 100 

najbogatszych Polaków, gdzie widzisz 

nieznane Ci nazwisko, z zapisanym obok 

PIOTR ZIEMECKI 



dużym majątkiem wyrażonym  

w pieniądzach, to nie tyle – nie 

powinieneś – co faktycznie nie możesz 

ocenić moralnie zaistniałej sytuacji. 

Niestety niejednokrotnie (po głębszym 

namyśle – w sposób zupełnie 

niezrozumiały) oceniamy innych,  

a czasem nawet formułujemy osądy nad 

takimi osobami (których nie znamy!)  

z powodu zwrócenia uwagi na ich 

majątek. Do pewnego więc stopnia, samo 

posiadanie jakiejkolwiek sumy pieniędzy 

przez kogokolwiek nie powinno podlegać 

ocenie moralnej. Problem zaczyna się 

dopiero po głębszym zapoznaniu się  

z zaistniałym stanem posiadania. 

Sposób nabywania pieniędzy – jako bez 

wątpienia działanie (czasem również 

zaniechanie) człowieka – może już 

podlegać ocenie. Jeśli ktoś ukradł komuś 

pieniądze, to niewątpliwie ocenimy taką 

sytuację jako moralnie złą, z uwagi na 

bezprawność wzbogacenia się cudzym 

kosztem (najczęściej z wykorzystaniem 

podstępu, a czasem nawet przemocy). 

Nie zawsze jednak musi to być kradzież. 

Jeśli ktoś wyzyskuje swoich 

podwładnych, po czym – kosztem ich 

zdrowia, relacji rodzinnych i tym 

podobnych kwestii – finalnie pobiera 

dywidendę pieniężną będącą efektem 

takich działań, to również w tym wypadku 

sposób nabywania majątku można ocenić 

jako zły moralnie. Problem ten może być 

jednak dużo bardziej złożony. Czasem 

może się bowiem zdarzyć, że pierwotnie 

nasze działanie nie jest obarczone niczym 

złym, jednak efekty okazują się tragiczne. 

Przykładem może być tu osoba pracująca 

bez przerwy nad jakimś projektem 

zawodowym, w nadziei na uzyskanie 

wysokiego wynagrodzenia pieniężnego 

lub awansu zawodowego dającego 

większe zarobki, co w konsekwencji wiąże 

się np. z brakiem czasu dla rodziny, czy 

też brakiem dbałości o stan swojego 

zdrowia. Tak zarysowana sytuacja wiąże 

się jednak nie tylko z problematyką 

sposobu (i kosztów moralnych) 

nabywania majątku, ale również z samym 

nastawieniem człowieka do pieniędzy. 

Jest to podstawowa kwestia związana  

z oceną działań człowieka w stosunku do 

posiadanego majątku. Twój stosunek do 

pieniędzy – a więc usytuowanie stanu 

posiadania w hierarchii Twoich potrzeb 

życiowych – stanowi punkt wyjściowy do 

wszystkich pozostałych działań, a nawet 

pokazuje pewną prawdę o przeszłości, 

gdyż prawdopodobnie tym samym (lub 

bardzo podobnym) kierowałeś się kiedyś 

w kwestii zdobywania majątku. Jeśli 

pieniądze będą dla Ciebie najważniejsze, 

to wszystko inne będzie musiało być 

temu podporządkowane. W pracy 

będziesz walczył o awans wyłącznie  

z powodu spodziewanej podwyżki 

wynagrodzenia. Rodzina będzie Ci 

potrzebna w takim zakresie, w jakim nie 

będzie Ci stała na drodze w dalszym 

zdobywaniu majątku (spójrz na 

przytoczony wcześniej przykład osoby 

pracującej bez przerwy w celu 

spodziewanych korzyści finansowych). 

Generalnie cel, jakim jest posiadanie 

pieniędzy, będzie całkowicie fałszywie 

„uświęcał” środki, jakimi posługujesz się  

w nabywaniu majątku. 



Jedną z kluczowych kwestii dających nam 

całościowy obraz sytuacji jest właśnie 

praktyczne ukierunkowanie działań 

związanych z pieniędzmi. Możesz być 

osobą bardzo majętną i wykorzystywać to 

do czynienia dobrych i zbożnych celów. 

Twój majątek może przy tym mieć jak 

najbardziej szlachetne pochodzenie – 

pieniądze, które masz mogą być przecież 

owocem Twojej ciężkiej pracy (jednak nie 

niszczącej Ciebie i Twojego otoczenia), 

jak również Bożego błogosławieństwa. 

Jeśli przy tym wszystkim Twój stosunek 

do zaistniałego dobrobytu finansowego 

będziesz określał powiedzeniem „Bóg dał, 

Bóg zabrał” (z zaznaczeniem, iż to drugie 

może się wydarzyć i nie będzie oznaczać 

dla Ciebie życiowej tragedii), to możesz 

zdziałać wiele dobrego za pomocą 

pieniędzy, które posiadasz… 

…i pamiętaj – nie osądzaj bogacza. 

Zostaw to Panu Bogu. Martw się raczej  

o swój stosunek do pieniędzy, bo może 

okazać się, że mając ich mało, będziesz 

miał do nich znacznie bardziej niezdrowy 

stosunek niż znacznie bogatsi od Ciebie. ▪ 

Artykuł jest przedrukiem wpisu autorstwa Piotra 

Ziemeckiego na stronie siejmy.pl z 7.02.2020 r.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABRYSIA GÓŹDŹ 



 

 

 

 

 

  

Wierząca kobieta 

powinna mieć na 

względzie to, że 

jest Córką Króla,  

a jej strój powinien 

być schludny, 

godny i taki, by nie 

gorszył innych. 



 

„Proboszczowie przede wszystkim 

i kaznodzieje przy każdej sposobności, 

według słów Apostoła (II Tym. IV, 2), niech 

przepowiadają, nalegają, proszą, karzą, by 

niewiasty nosiły ubiór, który by tchnął 

wstydliwością i był ozdobą i ochroną cnoty  

i niech upominają rodziców, aby nie 

pozwalali córkom ubierać się nieskromnie. 

(...) Rodzice, pamiętając na ciężki 

obowiązek, który na nich ciąży, to jest 

wychowania przede wszystkim religijnego  

i moralnego swych dzieci, niechaj dokładają 

szczególnych starań, by dziewczęta od 

zarania życia były uświadomione w nauce 

chrześcijańskiej i niechaj z wszelką 

gorliwością słowem i przykładem rozwijają 

w ich sercach umiłowanie cnoty 

skromności i czystości. Idąc za wzorem 

Świętej Rodziny, niech starają się w ten 

sposób ukształtować i kierować swoją 

rodziną, by wszyscy, którzy do niej należą, 

znaleźli przy domowym ognisku sposób  

i zachętę do umiłowania i zachowania 

cnoty skromności.” na fot. Jadwiga Smosarska 



„W świetle zasad savoir vivre i przepisów etykiety 

biznesowej ubiory kobiece dzielą się na dwie 

kategorie ze względu na rolę, jaką kobieta spełnia. 

Może ona występować jako pracownik, reprezentant 

firmy, danego środowiska, jako naukowiec, 

dziennikarz czy po prostu jako człowiek. W takim 

wypadku jej ubiór, jak mówią specjaliści reprezentuje 

opcję <<zero seksu>> – spódnica nie jest krótka, 

ramiona, dekolt i plecy są zasłonięte, ubiór nie jest ani 

obcisły ani prześwitujący, buty zakrywają palce i pięty, 

biżuteria i inne ozdoby są bardzo skromne. Za 

najbardziej reprezentatywne dla takiego ubioru uznaje 

się kostium, garsonkę, sukienkę z marynarką, lub mniej 

odświętne – klasyczną szmizjerkę z długimi rękawami 

czy bliźniak. (...) Kanony elegancji i odświętności  

w wypadku mężczyzny są proste, jasne i precyzyjne. 

Mężczyzna udający się do kościoła na Mszę św. 

powinien mieć na sobie garnitur, najlepiej białą 

koszulę i oczywiście krawat oraz skórzane półbuty. 

Latem, szczególnie w godzinach południowych ten 

ubiór może być jasny, a nawet biały, a zimą szary aż 

do czerni, którą mężczyzna przywdziewa w tych 

najbardziej uroczystych chwilach.”1
  

 
1 http://www.savoir-vivre.com.pl/?przygotowanie-sie-do-odwiedzin-kosciola-–-ubior,398  

http://www.savoir-vivre.com.pl/?przygotowanie-sie-do-odwiedzin-kosciola-–-ubior,398
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MONIKA PIOSIK 



„Błogosławiony bogacz, którego znaleziono bez 

winy, który nie gonił za złotem.”  
(Syr 31, 8)  

 

Dzisiaj trzeba posiadać bardzo dużo rzeczy. Nie wystarczają nam już tylko 

dobra materialne – trzeba mieć też cele, plany, predyspozycje… To wszystko 

po to, żeby odnieść sukces – czyli znowu, żeby MIEĆ (pozycję, prestiż, 

pieniądze). Chcemy bardzo dużo osiągnąć, dlatego z syzyfową wytrwałością 

przycinamy siebie samych na miarę kogoś wielkiego – CZŁOWIEKA 

SUKCESU.  

 

 

− „Jeśli nie będę popełniać błędów na pewno zajdę wyżej” – Nie sądzę. Każdy 

się myli. Grunt, żeby nie powielać swoich błędów. 

 

− „Jeśli zdam wszystkie egzaminy to dostanę lepszą pracę.” – Tak? Czyli jak  

o 14:43 zobaczę dwóję w indeksie, to tracę wszystkie swoje 

dotychczasowe umiejętności posiadane jeszcze minutę wcześniej?  

 

− „Jeśli będę dużo zarabiać, to będę KIMŚ.” – Naprawdę? A ile to jest dużo?  

5, 10, 50 tysięcy? Milion? Miesięcznie czy rocznie? W czyich oczach będę 

tym KIMŚ?  

 

− „Jeśli kupię nową sukienkę – to na pewno zauważy, że jestem ładna.” – No 

niestety, nie zawsze. Notabene czyjaś uwaga lub jej brak w żaden sposób 

nie zmienia wartości człowieka. 

 

− „Jeśli kupię nowego Mercedesa, będę szczęśliwszy.” – No nie wiem… 

Wjedziesz w dziurę i komplecik nowych felg kosztuje tyle co weekend  

w pięciogwiazdkowym spa. Nawet jeśli będziesz już mieć tyle pieniędzy, 

żeby to nie był problem, to i tak zęby bolą na samą myśl, co innego można 

mieć za taką gotówkę.  



Myślę, że w sytuacji nieustannej presji bycia „bardziej”, „lepiej” i posiadania 

„więcej”, najtrudniej odnaleźć się właśnie ludziom młodym, zdolnym  

i ambitnym. Pędząc za spełnianiem oczekiwań (o zgrozo – nie zawsze 

własnych) wypruwamy sobie żyły realizując kolejne zadania tylko po to, żeby 

zdążyć na czas – osiągnąć sukces szybciej niż inni. Tak naprawdę nie stawiamy 

sobie żadnych ograniczeń, nie akceptujemy ich nawet mentalnie. Przecież 

mogę wszystko – powtarzamy sobie każdego ranka. Jesteśmy tak zajęci 

realizowaniem celów, które „powinniśmy zrealizować”, że budzimy się zlani 

potem nie dlatego, że nachodzi nas refleksja „czy warto?”, ale dlatego, że 

boimy się stracić okazję. Okazję, która po złapaniu nawet nas nie cieszy…  

Sukces, który tak pieczołowicie sami sobie reżyserujemy ma być nasz osobisty, 

egoistyczny, zdobyty własnymi siłami. Rzadko chcemy go osiągnąć dla kogoś. 

Nigdy też nie pytamy o drogę – wolimy sami stanąć w blasku fleszy, wszystko 

zawdzięczać tylko sobie. 

No dobrze, nareszcie meta… a jednak, nie udało się – koniec uwieńczony 

ogromną frustracją. Albo opcja numer dwa – tak, masz to co chciałeś – no  

i co z tego? NIC właśnie... Bo prawda jest taka, że – czy tego chcemy czy nie 

– na koniec dnia nie liczy się to co mamy, ale to kim jesteśmy. Sukcesu nie 

definiuje stan konta ani ilość samochodów w garażu. Co z tego, że możesz 

kupić wszystko jeśli nie masz komu spojrzeć z miłością w oczy?  

I to wcale nie jest tak, że dobry człowiek musi być biedny. Absolutnie nie. 

Nawet przypowieść o talentach mówi o tym, żeby w życiu pomnażać swoje 

możliwości, a co za tym idzie również pieniądze. Tylko to nasze MIEĆ nie może 

być celem samym w sobie, bo przecież trumna nie ma kieszeni. Na wieczność 

zostaniemy tylko ze swoją własną duszą. Duszą pełną tego, co przez całe życie 

pieczołowicie kolekcjonowaliśmy i tego, czego nigdy nie posprzątaliśmy 

(nawet, jeśli wpadło na nas przypadkiem).  

 

 

 

 



W ostatecznym rozrachunku najważniejsze są najprostsze czynności, zwykłe 

uczynki miłości. 

Byłem głodny – nakarmiliście mnie. 

Byłem spragniony – daliście mi pić. 

Zwątpiłem – poradziliście mi. 

Byłem strapiony – pocieszyliście mnie. 

 

*** 

Nie twierdzę wcale, że teraz wszyscy na hura powinniśmy zmienić się  

w wolontariuszy i pozakładać instytucje charytatywne. Tu chodzi raczej o to, 

by obrać właściwy kurs, przewartościować priorytety, żeby w ogóle mieć 

szansę dojść do celu. 

Bo tak naprawdę najcenniejszą rzeczą jaką w życiu masz jest czas. Czas, który 

możesz komuś ofiarować, możesz czemuś poświęcić.  Św. Bernardyn ze Sieny 

mawiał, że „czas ma tę samą wartość co Bóg, bo w dobrze wykorzystanym czasie 

zdobywa się Boga”. Myślę, że właśnie największym sukcesem jest zrozumieć, 

co to znaczy dobrze wykorzystać czas i zrobić to, zanim będzie za późno. ▪ 

 

Autorka artykułu jest magistrem finansów i ekonomii. Na co dzień pracuje  

w międzynarodowej firmie konsultingowej specjalizując się w finansowaniu działalności 

innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. 

 

  



 

Łukasz ma dla Ciebie wiadomość od swojego Znajomego: 

 

Jeśli kto chce iść za Mną, niech 

się zaprze samego siebie, niech 

co dnia bierze krzyż swój i niech 

Mnie naśladuje!  

Bo kto chce zachować swoje 

życie, straci je, a kto straci swe 

życie z mego powodu, ten je 

zachowa.  

Bo cóż za korzyść ma człowiek, 

jeśli cały świat zyska, a siebie 

zatraci lub szkodę poniesie? 

 

                                       - INRI 


