
 1

Wywiad przeprowadzony przez  Annę Zalewską dla kwartalnika Instytutu Edukacji Narodowej 
„Cywilizacja” nr.13/2005r. 

 
 

Jak kochamy, to wszystko łatwiej jest pokonać 
 
Rozmowa z pp. Elżbietą i Lechem Polakiewiczami, prowadzącymi w ramach 
Rozmów Niedokończonych w Radiu Maryja cotygodniową audycją Dla Małżonków 
i Rodziców. 
 
Jaka była Państwa droga ku małżeństwu? 
 
Elżbieta Polakiewicz: Pochodzę z rodziny rolniczej. Wiarę wpojono mi od dziecka. Od 
urodzenia miałam problem z nogą. W czasie wojny trudno było leczyć zwichnięcie stawu 
biodrowego. Zresztą niewłaściwie to zdiagnozowano. Tak, więc od 3. do 6. roku życia 
miałam nogi do pasa w gipsie zmienianym co kilka miesięcy. Potem były jeszcze dwie 
operacje i dużo leżenia także w gipsie, które skończyło się dopiero około 13 roku życia. 
Musiałam się przyzwyczaić do ograniczeń, znoszenia uciążliwości. Konsekwencją jest 
to, że do dziś mam usztywnione biodro, krótszą nogę i jestem trochę inna niż wszystkie 
kobiety. Może dlatego zbliżyłam się do Boga? 

W rodzinie też byłam inaczej traktowana, oszczędzano mnie. Mniej miałam 
kolegów, mniej się bawiłam, więcej zaś czytałam i rozmyślałam. I więcej się modliłam, w 
tym również o dobrego męża. Rodzina jednak nastawiła się na to, że zostanę sama. 
„Kogo znajdzie taka osoba?” – myśleli. A ja mówiłam: „Panie Boże, w Tobie jest moja 
nadzieja. Ty mi nie pozwolisz zrobić krzywdy. Zrobisz tak, jak zechcesz. Ale moim 
pragnieniem jest założyć rodzinę. Jeżeli Ty mi w tym pomożesz, to tak będzie”. 

Studiowałam na UMK w Toruniu sztuki piękne, malarstwo. Chodziłam też do 
duszpasterstwa akademickiego u ojców jezuitów. Tam poznałam Leszka, z którym 
założyliśmy rodzinę. Mamy dwóch synów i córkę. Wszyscy pozakładali już swoje 
rodziny… 

Dziś nie maluję farbami. Tak ułożyło się życie, że nie ma na to czasu. 
Zajmowałam się rodziną. Zawodowo pracowałam tylko na początku małżeństwa i 
ostatnio, żeby dorobić do II grupy renty. 

 
Lech Polakiewicz: Z wykształcenia jestem fizykiem. Po ukończeniu studiów 
rozpocząłem pracę jako pracownik naukowo-dydaktyczny, ale szybko zorientowałem 
się, że aby cokolwiek osiągnąć w dziedzinie fizyki doświadczalnej, musiałbym być w 
pracy od rana do wieczora z przerwą na obiad. Trzeba by osiągać poszczególne stopnie 
naukowe, cały czas publikować i bardzo ostro pracować, a gdzie czas dla rodziny, 
pomoc żonie? Mnie to nie pociągało. Chciałem budować rodzinę i być bardziej z 
najbliższymi. Przeszedłem na etat naukowo-techniczny. Koledzy w zespole projektują 
pewne eksperymenty, a ja buduję do tego aparaturę. Ciągle jest to coś nowego. 

Przez długie lata trzeba się było utrzymać z jednej asystenckiej pensji. 
Dziękowaliśmy Bogu za wszystko, co otrzymywaliśmy od Niego, i byliśmy zadowoleni z 
tego, co mamy. A jak czegoś nie mieliśmy, to były żarty, śmiechy i modlitwa. Dzieci w 
ten sposób doświadczyły tego, że jeżeli coś jest nam bardzo potrzebne, to Pan Bóg to 
da. Jak choćby Syrenkę, którą jeździliśmy przez 28 lat i jeszcze nieźle wyciągała, gdy 
oddaliśmy ją samotnej matce. W stanie wojennym brakowało wszystkiego, także waty i 
pasty do zębów. Żartując twierdziliśmy, że będziemy myć zęby mydłem. Tak podobno 
było w czasie wojny. I modliliśmy się: „Panie Boże, jeśli możesz – zaradź naszym 
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potrzebom”. Wieczorem sąsiadka staje w drzwiach z paczką z Francji. Była tam... wata i 
pasta do zębów. 

Żyjemy w rodzinie, szukając jak najlepszego sposobu porozumiewania się i 
budowania jedności między sobą i z Bogiem. Jest to budowanie na wszelkie sposoby 
dobra wspólnego. Ono nas mobilizuje do tego, żeby naszymi poszukiwaniami i 
osiągnięciami dzielić się z innymi. 

 
Jakie były początki wtorkowej audycji Dla Małżonków i Rodziców? 
 

Najpierw włączaliśmy się telefonicznie do audycji radiowych. Potem poproszono 
nas o poprowadzenie modlitwy porannej. Następnie wyszliśmy z propozycją i 
poprowadziliśmy audycję dla Rodziców: Małe dzieci w Kościele, Pierwsza komunia św. 
w rodzinie i tak zaczęła się nasza „przygoda z Radiem”. 

Od września 1992 r. jesteśmy odpowiedzialni za te audycje i systematycznie, co 
tydzień je prowadzimy. Było ich już  ponad 600. 

Na samym początku audycje nadawane były o godz. 18.00, ale życie pokazało, 
że wtedy rodzice szykują kolację i kładą dzieci spać i nie mają czasu, by spokojnie 
posłuchać radia. Dopiero, gdy audycje znalazły się w wieczornych Rozmowach 
Niedokończonych, to czas ten się sprawdził i godzina 21:30 we wtorki od czerwca 1994 
r. wpisała się na stałe w ramówkę Radia Maryja. 
 
Czy audycje przeznaczone są tylko dla małżonków i rodziców? 
 

Oczywiście, że nie. Co prawda do nich głównie są one kierowane, ale ponieważ 
dotyczą problemów całej rodziny: dzieci, dziadków – teściów, dalszej rodziny, gromadzą 
przy odbiornikach wszystkich zainteresowanych tematyką. Wynika to z listów do naszej 
redakcji i telefonów słuchaczy do audycji, są to czasem nawet nastolatki, również ludzie 
młodzi myślący o założeniu rodziny i często osoby starsze zatroskane o najbliższych, 
również samotne. Wiemy, że słuchają nas duszpasterze i czasem włączają się w 
audycję, za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni. Staramy się pokazać jak niezbędnie 
konieczna jest stała współpraca małżonków i kapłana. 

 
Zdobyli Państwo wykształcenie w dziedzinie historii sztuki i fizyki, a zatem 
wydawałoby się, w dziedzinach dość odległych od tematyki rodzinnej, 
psychologicznej, wychowawczej, a jednak prowadzą Państwo chyba największą w 
kraju „Poradnię życia rodzinnego”. Skąd ta ogromna wiedza i doświadczenie? 
 

Od początku małżeństwa była w nas chęć pogłębienia swojej duchowości. 
Wstąpiliśmy do sekcji rodzinnej Klubu Inteligencji Katolickiej, ukończyliśmy Studium 
Życia Rodzinnego, podjąłem służbę w Parafialnej Poradni Rodzinnej, ale ciągle czegoś 
było brak. Wyjazd na Oazę Rodzin do Krościenka w 1978 r. był niewątpliwie 
przełomowy. Doświadczone tam dobro mobilizowało nas, by nim się dzielić. Założyliśmy 
pierwszy krąg rodzin w Toruniu. Teraz jest ich już ponad 60. Ruch Domowy Kościół ze 
swoją duchowością małżeńską okazał się tym, czego szukaliśmy. Prócz rocznej pracy 
formacyjnej w kręgu, co roku wyjeżdżaliśmy na rekolekcje razem z dziećmi. Początkowo 
służyliśmy na nich jako animatorzy, a później jako para moderatorska. W bieżącym roku 
mija 27 lat naszej formacji i służby małżeństwom w Ruchu Domowego Kościoła. Mając 
kontakty z małżonkami w Poradni i na licznych (70) rekolekcjach zamkniętych 
poznawaliśmy ich problemy i potrzeby. 
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Starają się Państwo w swych audycjach rozwiązywać te problemy? 
 

Staramy się pomóc małżonkom, by byli dobrym małżeństwem. Jeśli w 
małżeństwie źle się dzieje to najbardziej na tym cierpią dzieci. Więc konieczna jest jakaś 
formacja małżonków. Oczywiście istnieją różnego rodzaju rekolekcje parafialne, czy to 
wielkopostne, czy to adwentowe, czy jakieś okazjonalne misje, gdzie też bywa, że jest 
nauka dla rodziców, dla mężów, czy dla żon, ale jest to bardzo mało. W szczególności 
ważne są dla nas te tematy, które nie mogą być poruszane w kościele z ambony, ale 
nadają się na Rozmowy Niedokończone. Wielu małżonków prosi o tematy związane z 
różnymi problemami życia małżeńskiego, ze współżyciem małżeńskim, z czystością, 
wiernością i miłością małżeńską. 

 
Wydaje się powszechnie, że taka posługa najbardziej potrzebna jest rodzinom 
przeżywającym trudności, kryzysy; dotkniętym problemem alkoholizmu czy 
niewierności. A może formacja potrzebna jest każdemu małżeństwu? 
 

W żadnym małżeństwie nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej! Każda roślinka nie 
podlewana usycha i tak samo jest z jednością i miłością małżeńską. Obowiązki, praca, 
różne zajęcia poza domem, powodują, że coraz częściej ludzie w małżeństwie żyją obok 
siebie, niby pod jednym dachem, ale psychicznie coraz dalej od siebie. Na ogół 
przechodzi się nad tym problemem do porządku dziennego, gdy tymczasem jest to 
zagadnienie, które trzeba szerzej poznawać, nad którym trzeba bardziej popracować, 
żeby każdego dnia było coraz lepiej. Małżeństwo permanentnie formowane ma o wiele 
większe szanse, by wzrastać w miłości i żeby również dobrze wychowywać dzieci. 

 
Współcześnie często nawet ludzie wierzący traktują małżeństwo wyłącznie w 
aspekcie doczesnym, ziemskim, jako związek, który pozwala głównie zaspokajać 
potrzeby od psychicznych po materialne. Pomija się zupełnie znaczenie 
małżeństwa jako Sakramentu…  
 

Jesteśmy przekonani, że małżeństwo przede wszystkim jest wspólną drogą do 
Boga, żebyśmy mogli znaleźć się kiedyś w niebie. Ważna jest ta świadomość 
Sakramentalnego Przymierza z Bogiem. Budowanie Bożego ładu oraz poszukiwanie 
Bożego zamysłu względem rodziny – to jest nasz podstawowy cel. Dopiero na tej bazie 
możemy prawidłowo: tworzyć wspólnotę osób, służyć życiu przekazując je i wychowując 
dzieci, uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa oraz w życiu i misji Kościoła. 

Jeśli małżonkowie wierzą w Boga, korzystają z sakramentów, modlą się wspólnie 
do Niego, wszystkie sprawy omawiają w miłości między sobą, to mimo stresów i 
nieporozumień, które zdarzają się w każdej rodzinie, są w jedności ze sobą. Najlepiej 
wszystko w domu funkcjonuje, gdy na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, a potem 
obydwoje małżonkowie, dzieci, rodziny pochodzenia, znajomi i inni. 

 
Takie słowa w świecie przenikniętym ideą indywidualizmu i egoistycznym 
dążeniem do własnego szczęścia brzmią zaskakująco… 
 

Lecz tylko wtedy jest możliwość podejmowania decyzji, która będzie budować 
dobro wspólne rodziny. Oczywiście dzieje się to jakimś kosztem – rezygnacji z mojego 
„ja”, z tego, że „ja” będę dominował. Chodzi o to, żeby wzrastało dobro całej rodziny. 
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Miłość jest związana nierozłącznie z ofiarą. Żeby móc podejmować jakąkolwiek ofiarę, 
musimy mieć motywację. Okazuje się, że podejmując ofiarę, rezygnując ze swojego „ja” 
można w małżeństwie dojść do coraz to doskonalszej harmonii, gdzie nasza miłość stale 
rozkwita. I wtedy 10, 20, 40 i więcej lat wspólnego życia nie stanowi problemu. Nie ma 
rutyny, sztywnych zachowań, zgorzknienia, zadawnionych pretensji... 

Skąd codziennie czerpać świeżą miłość? Człowiek nie jest w stanie wygenerować 
miłości. Ponieważ chcę kochać, chcę być kochany – to ta miłość nagle mi się pojawi. 
Człowiek może starać się wzbudzić uczucia pozytywne, ale nie jest w stanie do końca 
panować nad nimi. Raz są pozytywne, raz są negatywne, ale to nie miłość. Ostatecznym 
źródłem miłości jest Bóg. Jeżeli jesteśmy w kontakcie z Nim, On nas obdarza miłością i 
mamy obowiązek przekazywać tę miłość, w szczególności najbliższym. 

 
Jaki obraz polskiej rodziny dają lata rozmów, wywiadów, spotkań? 
 

Myślę, że polska rodzina jest w lepszej kondycji moralnej niż rodziny na 
Zachodzie, świadczą też o tym telefony słuchaczy. Jednak często brakuje w niej miłości, 
brakuje czasu wzajemnie dla siebie, a o to trzeba specjalnie zadbać. Dzieci są 
pozostawiane coraz bardziej sobie, tzn. wpływom rówieśników, telewizji, brukowej 
prasie. Nie jest to wpływ dobry. Brakuje rozmów z rodzicami. Rodzice nie mają dla nich 
czasu, są zmęczeni, przepracowani. Nie potrafią nawiązać z nimi kontaktu. Mimo tego 
wielu rodziców naprawdę stara się dobrze wychować dzieci. Najważniejszym wydaje się 
być wspólny system wartości, głównie chodzi tu o moralność: bardziej być niż bardziej 
mieć. 

 
Co chcielibyście Państwo przekazać naszym Czytelnikom w czasie, gdy niemal na 
całym świecie rozgrywa się „batalia o rodzinę”? 
 
 Korzystajmy z przebogatego dorobku jaki pozostawił nam Jan Paweł II Wielki. 
Zawiera on, myślę, wszystkie informacje potrzebne do rozeznania problemów i 
zagrożeń, z którymi stykają się dziś rodziny, jak również wskazuje drogi wyjścia z 
trudnych sytuacji i przede wszystkim jasno określa kim jest i ma stawać się człowiek, 
małżeństwo i rodzina oraz jej cel ostateczny.  
 Cofając się do połowy lat 60-tych, zanim poznaliśmy się, każde z nas rozpoczęło 
czytanie, a właściwie studiowanie książki „Miłość i odpowiedzialność” ks.bp Karola 
Wojtyły. Potem rozważaliśmy ją już razem. Teraz dokonując pewnej retrospekcji 
uważamy, że to Jego myśl zainspirowała nas do obrania właśnie takiej drogi życia, do 
ciągłego poszukiwania czegoś więcej w kontakcie z Bogiem i ze sobą, oraz do dzielenia 
się dobrem i służby innym małżonkom i rodzinom. 
 
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dalszego owocnego posługiwania polskiej 
rodzinie 
 


