Rozmowa z Anną i Ireneuszem, uczestnikami
Podstawowego Kursu Duszpasterskiego

W listopadzie 2011 rozpocznie się szósta
edycja Podstawowego Kursu Duszpasterskiego (PKD) organizowanego przez Centrum Kształcenia Wolontariuszy Centrum
Misji i Ewangelizacji oraz Stowarzyszenie
Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
W kursie uczestniczą zarówno duchowni, jak
i osoby świeckie. Do tej pory wzięło w nim
udział prawie 30 osób.
Kurs prowadzony jest przez ks. Helmuta
Weissa z Dusseldorfu – niemieckiego teologa, nauczyciela superwizji Niemieckiego Towarzystwa Psychologii Pastoralnej (DGfP),
prezesa Międzykulturowego Stowarzyszenia Duszpasterstwa i Poradnictwa (SIPCC)
oraz ks. Grzegorza Giemzę – superwizora
Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.
Podstawowy Kurs Duszpasterski jest wzorowany na niemieckim (KSA) i amerykańskim
(PCE) systemie kursów przygotowujących do
pracy i służby duszpasterskiej i poradniczej,
skierowany jest do duchownych, świeckich
pracowników i wolontariuszy paraﬁi oraz innych jednostek organizacyjnych kościołów
chrześcijańskich. Uczestnicy uzyskują kwaliﬁkacje w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej.
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zmianę samego siebie mogę dawać siebie inEmocje zauważone i nazwane
nym.
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niła się moja relacja z mężem,
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i ważne dla nas samych. Ania
Tożsamość na nowo odkrywana
A: W czasie kursu udało mi się odkryć to, kim jestem, swoją tożsamość. To bardzo dobre uczucie, jest mi z tym dużo lepiej. To dla mnie taka
zmiana, zaczynam być ze sobą szczęśliwa.
I: Wciąż jestem „w drodze” w poszukiwaniu
swojej tożsamości. Kurs dostarczył mi wiele narzędzi i okazji do tego, żeby spojrzeć na siebie,
na to kim jestem. Myślę jednak, że jeszcze długa
droga przede mną, a kurs był jednym z etapów
dojrzewania, budowania swojej wewnętrznej
tożsamości – tego, kim jestem, jak się sam ze
sobą czuję, jaki jestem na zewnątrz, jak inni
mnie postrzegają.
Głębsze relacje, lepszy słuch
I: O wiele lepiej „wchodzę” w rozmowy z osobami, z którymi do tej pory nie rozmawiało mi się
łatwo. Mam wrażenie, że więcej słyszę. Stałem
się bardziej wrażliwym słuchaczem i ludzie czują różnicę w sposobie naszej komunikacji. Pozytywne informacje zwrotne na ten temat dostaję
także od moich bliskich, osób, z którymi jestem
na co dzień. Wiem, że to dopiero początek,

tego, w jaki sposób teraz wierzę, jak postrzegam Boga, jaki mam Jego obraz i myślę, że to
działo się po prostu na innym poziomie, niż
początkowo oczekiwałem. Jestem zadowolony
z tego i nie mam pod tym względem żadnych
zastrzeżeń.

Dla kogo ten kurs
I: Sądzę, że ten kurs przydałby się naprawdę
wielu osobom, myślę o swoich bliskich, chciałbym go im polecić. Myślę, że byłby dla nich pomocny i skorzystaliby pod wieloma względami.
Zmieniłaby się jakość ich życia i sposób, w jaki
układają się ich relacje.
A: Poleciłabym go wielu osobom, bo myślę, że
im byłoby łatwiej ze sobą i nam ze sobą byłoby
łatwiej, gdyby w taki sposób umieli przyglądać
Osobiste zyski
się sobie i innym ludziom. Kiedy uczestniczyłam
A: Przez długi czas miałam wrażenie, że brnę w kursie, różni ludzie pytali mnie: To ty/pani bępo kolana w piasku, a teraz już idę. Kosztowało dziesz/będzie po tym księdzem? Zupełnie inaczej ludzie to pojmują, czego innego
mnie to dużo wysiłku, było
trudne, ale piasek zniknął, Duszpasterstwo to przede się domyślają, a ten kurs jest czymś
czasem się pojawia, ale wszystkim rodzaj relacji, wię- zupełnie innym.
zi, którą mamy z drugą osobą,
nie jest ciągle.
I: Kiedy myślę o kursie, ale to też sam sposób bycia Ania, nauczycielka, dyrektor szkoły
mam przed oczami całość z nią. Myślę, że kurs to właśnie Irek, pastor
- pozytywny obraz współ- mi pokazał. Irek
towarzyszy tej wędrówce
– ich reakcje, twarze, czasami łzy, radość po odniesieniu sukcesu i to są
takie niesamowite wrażenia, plus twarz i rady
prowadzącego. Ta całość była dla mnie ważna.
O Bogu nie wprost?
I: Spodziewałem się, że częściej będziemy korzystać z Biblii, poruszać się w przestrzeni wiary.
Okazało się, że działo się to w inny sposób, niż
oczekiwałem. Odczuwałem szczególną atmosferę związaną z wiarą i tym, że nas, uczestników, łączy wspólna nić porozumienia. Podczas
kursu miałem wiele przemyśleń dotyczących

Duszpasterze w trakcie szkolenia
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Rozmowa z Danutą i Anną, uczestniczkami
Podstawowego Kursu Duszpasterskiego
Dlaczego zdecydowałyście się na udział w kursie duszpasterskim?
D: Chciałam, by moje kontakty z ludźmi były
lepsze, doskonalsze. Chciałam pomagać, być
z ludźmi i wydawało mi się, że po takim szkoleniu będę umiała to robić lepiej, wprowadzę
zmiany w to, co robię i wiele się nauczę. Zderzenie z rzeczywistością kursu było ogromne, sesje rozbijały mnie emocjonalnie, bałam się tych
spotkań. To było ogromne wyzwanie, ale też
czas, za którym bardzo tęskniłam. Po każdej sesji pozostawało uczucie ulgi, że coś zostało przepracowane, zrozumiane, inaczej poskładane. Za
tym z pewnością będę tęsknić, za odkrywaniem
siebie i innych w małej grupie, za dzieleniem
się emocjami. To, co teraz osiągnęłam, to jest
droga, proces stawania się i dlatego chciałabym
wziąć udział w kursie zaawansowanym.
A: Ten kurs jest wspaniałą okazją do tego, żeby
przyjrzeć się sobie. Najlepiej ze swojej przeszłości pamiętamy to, co wiąże się z silnymi emocjami i często te emocje są później tak silne w nas,
że poprzez nie próbujemy zrozumieć naszych
rozmówców, co czyni nas nieobiektywnymi
i przez to nie potraﬁmy dokładnie zrozumieć
tego, co ktoś nam mówi. Dlatego najpierw trzeba uporządkować swoje życie, zrobić porządek
ze swoimi doświadczeniami z przeszłości, czasami pozbyć się negatywnych emocji, które im
towarzyszyły po to, aby móc wczuć się w to, co
akurat mówi do nas ktoś, z kim spotkaliśmy się,
i nawiązać z nim autentyczną relację.

Jakie znaczenie miała grupa w procesie szko- Podczas tej uczty nie odczuwam sytości, mam
ochotę tam cały czas być, uczestniczyć, czuję
lenia?
A: Wgląd w siebie dokonuje się w grupie. To pokój.
wspaniała okazja do tego, aby dowiedzieć się,
jak jestem odbierana, aby móc wyobrazić so- Co was najbardziej poruszyło i do jakich dziabie, co stałoby się, gdybym tak zachowała się łań zmotywowało?
w innej grupie. Spędzając tyle czasu ze sobą, A: Zmiany w relacjach ze swoimi dorosłymi już
rozmawiając o swoich problemach, tworzymy dziećmi. Historie życia, którymi dzieliliśmy się
takie poczucie bezpieczeństwa, że grupa mo- podczas kursu, a szczególnie problemy w relabilizuje, aby pracować nad czymś, na co może cjach z matką, bardzo mnie poruszyły i często
na początku nie miało się ochoty lub siły. O ile stawiałam się w tej sytuacji, zastanawiając się,
na początku było bar- Wydawało mi się, że rozumiem siebie i świat, ale czy moje dzieci nie
dzo wiele dystansu, bo to podczas kursu odkryłam przyczyny moich uczuć, mają problemów
byliśmy zupełnie nie- dowiedziałam się, gdzie się rodzą. Mam teraz więcej w relacjach ze mną.
znanymi sobie ludźmi wolności, nie jestem zmuszona do reakcji w taki, czy Postanowiłam coś
z różnych środowisk, inny sposób. To jest ogromny komfort, jestem po- z tym zrobić i już
grup
zawodowych, godniejsza i bardziej radosna. Mam poczucie dojrze- teraz rozmawiać
miejscowości, to w tej wania emocjonalnego i to sprawia mi satysfakcję. z dziećmi na temat
chwili jesteśmy sobie Wiem, że nie służę jakimś nieuświadomionym me- tego, co je w natak bliscy, że trudno chanizmom. Czytałam wiele książek, przyglądałam szych relacjach desobie wyobrazić, aby się życiu, ale okazało się, że to nie jest to samo, co nerwuje, co im
kontynuować tę pracę przepracowanie tego i spojrzenie oczyma innych na przeszkadza, jakie
mają oczekiwania,
w innej grupie.
to, co w głębi, we mnie. Sama nie potraﬁłabym tego
żeby nie musiały
odkryć. Danusia
czekać 20-30 lat na
D: Grupa uczy mnie
szacunku do innych ludzi. Jeśli mówi mi coś bardziej sprzyjające okoliczności, by powiedzieć
5–7 osób to trudno tego nie przyjąć, nie przej- o tym, co było dla nich ciężarem w relacjach
rzeć się w tym lustrze, uznać, że tego nie ma. z rodzicami. Chcę, żeby powiedziały mi to teraz,
Nie było mowy o Bogu, a miałam wrażenie, że póki jest czas i można coś jeszcze naprawić.
wszystko, co się dzieje, jest przez Niego inspirowane. To, co działo się podczas sesji, określiła- D: Musiałam się przyjrzeć swoim relacjom z blibym obrazem uczty, podczas której prowadzący skimi i otaczającymi mnie ludźmi. Szczególnie
dba o to, abyśmy dzielili się nie namiastkami je- dotknęło mnie zdanie, że pomagając innym,
dzenia, ale obdziera to z chemii i innych ulep- mogę ich wykorzystywać. Dotąd sobie tego nie
szaczy, co czasem boli, dając nam w ten spo- uświadamiałam. Myślę, że bycie z ludźmi to nasób możliwość spożycia prawdziwego posiłku. prawdę trudna sztuka. Wszyscy powinniśmy się

uczyć tego, by „bycie” było prawdziwą relacją,
chroniło mnie i ludzi przede mną, żeby to było
branie i dawanie, spójne i harmonijne.
Danusia, ﬁzjoterapeutka
Ania, psycholog
Rozmowy zostały zredagowane na podstawie
wywiadów radiowych Marka Cieślara z uczestnikami kursu duszpasterskiego Dzielić się emocjami oraz Zaglądać w siebie.

PUNKT PORADNICTWA
Czynny w każdą środę od 18.00 do 20.00
Kontakt telefoniczny: 691 544 474
Księgarnia „Warto”
ul. Wyższa Brama 29, 43-400 Cieszyn
www.poradnictwo.cme.org.pl
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