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Moje kamienie milowe

Jestem ma??onkiem, mamy troje doros?ych dzieci. W lat siedemdziesi?tych pozna?em Ruch
Focolari, którego duchowo?? mnie zafascynowa?a. W??czy?em si? do wspólnoty Ruchu razem
z rodzin?. ?ycie Charyzmatem Jedno?ci jest stale mocnym do?wiadczeniem
wspólnoty. Zawodowo jestem in?ynierem budownictwa l?dowego. W roku 1986 za?o?y?em ze
wspólnikiem firm? COMPLEX PROJEKT wykonuj?c? projekty dróg i mostów wraz z ich
infrastruktur?. W latach 1992 - 2016 zarz?dza?em firm?, a w dziale finansowym anga?owa?a si?
moja ?ona Zofia. Obecnie firm? zarz?dza syn Stanis?aw. Jestem z ?on? i synem
wspó?w?a?cicielem Complex Projektu. Propozycja nowego sposobu prowadzenia firmy wed?ug
idei Ekonomii Komunii spotka?a mnie w trudnej ówcze?nie sytuacji firmy, jak? by? kryzys zlece?
i rozstanie ze wspólnikiem. Ekonomia Komunii zdawa?a si? by? szans? zarówno dla mnie, jako
w?a?ciciela, ale tak?e dla firmy i ludzi w niej pracuj?cych.
Moja droga do wolno?ci – pierwszy kamie? milowy
Czu?em, ?e na przeszkodzie stoi moje przywi?zanie do w?asno?ci, od którego trudno by?o si?
uwolni?. Potrzebowa?em zna? prawd? o sobie. Ewangeliczna przypowie?? mówi o pewnym
zamo?nym cz?owieku, który postanowi? zburzy? swoje spichlerze i pobudowa? wi?ksze, aby
?y? dostatnio. Lecz Bóg rzek? do niego: „G?upcze, jeszcze tej nocy za??daj? twojej duszy
od ciebie; komu wi?c przypadnie to co przygotowa?e??” Tak dzieje si? z ka?dym, kto
skarby gromadzi dla siebie a nie jest bogaty u Boga. (?k 12, 13-21). „G?upcze”... By? tak
nazwanym przez Boga nikogo nie pozostawia oboj?tnym. Ta sytuacja domaga?a si? mojej
powa?nej refleksji. Zacz??em moj? drog? ku osobistej wolno?ci. Moje duchowe uwalnianie si?
od w?asno?ci i moje dojrzewanie do decyzji przyj?cia zasad Ekonomii Komunii trwa?o oko?o
trzech lat. Z tym imieniem to o trzy lata za d?ugo… . Odda?em wi?c Bogu to co ówcze?nie
posiada?em i ponawiam to oddanie po dzi? dzie? bo to nie jest stan. To jest rzeczywisto??
dynamiczna, to jest moje codzienne ?ycie, które decyduje o tym czy, mimo swojej ma?o?ci,
staj? si? bogaty u Boga. Czy robi? co? dla tej sprawy. Czu?em, ?e na co dzie? wa?na jest
wierno?? zasadom i osobista modlitwa. Odt?d firma mia?a nowego “W?a?ciciela i Szefa z
Góry”, a ja sta?em si? jedynie zarz?dc?. Ta wolno?? od posiadania jest kluczem do wolno?ci
wewn?trznej, która otwiera ka?dego cz?owieka, daje mu dar zaufania Bogu i odwag?
podejmowania dobrych Decyzji. Decyzji przez du?e „D”. To Wolno?? pozwala dostrzec
potrzeby i mo?liwo?ci dzielenia si?. To uczucie wolno?ci od posiadania nie jest dane raz na
zawsze, ale poniewa? ma wymiar duchowy wymaga te? duchowej piel?gnacji na co dzie?. W
moim do?wiadczeniu, fundamentem tej piel?gnacji jest konsekwentne i bez wyj?tków ?ycie
wed?ug warto?ci ewangelicznych na moj? miar?, i zmaganie si? ze swoj? s?abo?ci?. Czyni? to
?yj?c i praktykuj?c braterstwo w mojej wspólnocie. To wielka pomoc, kiedy czuje si? dyskretne
towarzyszenie i wspó?niesienie codzienno?ci w komunii z bra?mi i siostrami.

Wierno?? zasadom w praktyce ?ycia firmy – drugi kamie? milowy
Z perspektywy czasu zadaj? sobie pytanie jak to si? dzieje, ?e nie mówi?c pracownikom i
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partnerom w biznesie o swojej wierze, o swoich wyborach i warto?ciach, jestem pozytywnie
„odczuwany” i akceptowany. Dochodz? do wniosku, ?e kluczow? spraw? jest bardziej „by?” ni?
„mówi?”. Wtedy wiele spraw same si? rozwi?zuj?, bo tak naprawd? to W?a?ciciel z Wysoka je
prowadzi. Ta postawa raczej „by?” ni? „mówi?” wed?ug wyznawanego sytemu warto?ci jest
podstawow? zasad?, której wymagam od siebie w stosunku do ka?dego wspó?pracownika
niezale?nie od stanowiska, jakie zajmuje. Nie istotne czy to asystent, inwestor czy
sprz?taczka.
Do?wiadczam, ?e to si? Bogu podoba i wtedy otrzymujesz codzienne
b?ogos?awie?stwo i pomoc. Ewangelii nie da si? stosowa? wybiórczo. Chcesz ?y? prawdziwie
jednym zdaniem Ewangelii musisz ?y? ca??. To jest jej fenomen.
Ka?dy w firmie b?d?c inn? osobowo?ci?, oprócz uznania, czasem potrzebuje spokojnie
wypowiedzianego s?owa prawdy. Prawda, bowiem w dalszej konsekwencji oczyszcza i sprzyja
rozwojowi a w konsekwencji wzajemnemu zaufaniu. Jak ka?dy cz?owiek nie jestem idea?em.
Prze?ywam tak?e chwile zdenerwowania i emocji. Ale wiem, ?e trzeba szybko wraca? do
równowagi. Cz?sto wystarczy proste s?owo: przepraszam oraz cenna cecha, jak? jest
wybaczenie i nie powracanie do spraw raz wyja?nionych.
Do?wiadczy?em ju? tego
niejednokrotnie, ?e wtedy to ewangeliczne zdanie: „starajcie si? najpierw o Królestwo Bo?e a
ca?a reszta b?dzie wam przydana…” realizuje si? i do?wiadczam tego obdarowania. W firmie
odczuwa si? klimat zaufania tak istotny w pracy. To zaufanie opieram o nieustanne zaufanie
Opatrzno?ci. To dobry fundament pod wszystkie ludzkie relacje, jakie sobie mo?na w firmie
wyobrazi?. Istotne jest to, ?e ten sposób ?ycia daje t? niezb?dn? przestrze? wewn?trznej
wolno?ci, aby podejmowane decyzje by?y w?a?ciwe i s?u?y?y rozwojowi ludzi i samej
firmy. Pracownicy cz?sto powtarzaj?, ?e tutaj jest dobra atmosfera, a ja czuj?, ?e przez
wzajemnie dobre relacje stwarzamy przestrze?, z czego nie zdajemy sobie sprawy, przestrze?
gdzie kr??y Duch Tego, który da? nam ?ycie, tak jak to obieca? tym, którzy ?yj? i pracuj? w Jego
Imi?. Bo gdzie s? dwaj albo trzej zebrani w imi? moje tam jestem po?ród nich.( Mt 18.20)
Podzia? zysku – Hojno?? - trzeci kamie? milowy
Jako przedsi?biorca, który podj?? decyzj? prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami Ekonomii
Komunii rozeznawa?em w swoim sumieniu, jak? cz??? zysku trzeba przeznaczy? na
wynagrodzenia i dalszy rozwój firmy a jak? przekaza? na konto Ekonomii Komunii. Zaradzanie
biedzie w praktyce Ekonomii Komunii idzie zawsze w parze z formowaniem i wychowywaniem
konkretnego cz?owieka lub grupy ludzi, którym si? pomaga. Istotne jest, aby ludzie nauczyli si?
kultury dawania i wcielali w ?ycie system warto?ci pozwalaj?cy dba? o dobro wspólne. Trzeba
wiedzie?, ?e potrzeby na formacj? cz?owieka s? bardzo zró?nicowane na ka?dym kontynencie.
Ruch Focolari, ?yj?c swoim charyzmatem jedno?ci, ma ju? ponad 70 letnie do?wiadczenie w
formacji osoby i wykorzystuje je w programach pomocowych realizowanych w ramach Ekonomii
Komunii. W Centrum Ekonomii Komunii w Rzymie osoby pracuj?ce dla tej idei zajmuj? si?
organizacj? i realizuj? konkretne projekty dla ludzi potrzebuj?cych tego wsparcia w konkretnym
czasie, w ró?nych regionach ?wiata, tak?e w Polsce i zawsze maj?c na uwadze pomoc
komplementarn? na poziomie materialnym i formacyjno – wychowawczym. Ca?y system jest
bardzo przejrzysty. ?rodki trafiaj? do Centrum Ekonomii Komunii, które si? z nich rokrocznie
szczegó?owo rozlicza; ile wp?yn??o, sk?d i na co zosta?y przeznaczone. Do?wiadczy?em, ?e
ten system pomaga darczy?cy, który dzieli si? swoim zyskiem z innymi, ustrzec si? od grzechu
pychy.
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Do?wiadczy?em i stale do?wiadczam, ?e wierno?? w praktykowaniu kultury dawania w podziale
zysku otwiera hojno?? Opatrzno?ci, bo realizuje ewangeliczn? obietnic? „dawajcie a b?dzie
wam dane”. I ze swojego do?wiadczenia wiem, ?e warto praktykowa? „wdowi grosz” w
trudnych sytuacjach finansowych, jako zasad? wierno?ci i odwagi oraz zaufania Bogu, które tym
bardziej pobudzaj? Bo?? hojno??. I to owocowa?o zawsze. Wygranie przetargu o du?ej warto?ci
nie jest cz?stym ?wi?tem, ale na portfel zamówie? sk?ada si? liczba wszystkich przetargów;
ma?ych, ?rednich i du?ych. Wygrywamy tyle przetargów, ile trzeba, tak, aby ludzie mieli godn?
prac? i zap?at? oraz mogli podo?a? zobowi?zaniom nie zaniedbuj?c rodziny. Nie jeste?my te?
wolni od prób i emocji, kiedy zbli?a si? czas zap?aty wszystkich powinno?ci a ?rodków jest
ma?o. I wtedy staramy si? spokojnie kontynuowa? prac?, podejmujemy konieczne dzia?ania i
?wiczymy zaufanie Bogu, który jest Szefem z Wysoka i zajmuje si? sprawami najlepiej…
Rozwi?zania przychodz? zawsze na czas. Z mojego do?wiadczenia wyrasta przekonanie, ?e
postawa przeciwna kulturze dawania zamyka Bo?? hojno??.
Bo?a hojno??, jako
ewangeliczna odpowied? na nasz? ludzk? hojno?? pozwoli?a mojej firmie wyj?? z wszystkich
tarapatów, tak?e powa?nych.
Przyk?adem mo?e by? „s?awna” w ?rodowisku in?ynierskim i nie tylko budowa mostu
podwieszonego w Mszanie, w nieodleg?ym czasie, o nazwie roboczej MA532 na autostradzie
A-1. Wykonawca, z sobie znanych powodów, uzna?, ?e mo?e odpowiednimi dzia?aniami
pseudo eksperckimi i propagandowymi, dos?ownie wmówi? inwestorowi i spo?ecze?stwu, ?e
jego wybudowanie sko?czy si? katastrof?. Ten most – estakada przeszed? wszystkie próby,
razem z jego Projektantami bez problemów merytorycznych. Jego budow? na bazie naszego
projektu sko?czy?a, bo chcia?a, ówcze?nie ma?o znana firma z Zawiercia i je?dzicie nim
Pa?stwo od kilku lat zmierzaj?c do granicy z Czechami w Gorzyczkach. Na prze?omie lat
2008/2009 prze?yli?my wyj?tkowo trudne do?wiadczenie zwi?zane z zabezpieczeniem kursu
waluty, w której realizowano zap?at? za nasze projekty autostradowe. Bank, w którym byli?my
od wielu lat, zaproponowa? nam ca?kowicie chybion?, jak si? pó?niej okaza?o, propozycj?,
która skutkowa?a comiesi?cznymi powa?nymi stratami finansowymi. Jak si? pó?niej okaza?o
by?a to skoordynowana przez ?wiatowych potentatów bankowych akcja wyprowadzenia z
Polski wielomiliardowych sum stosuj?c spekulacyjne metody d?ugoterminowych waha?
kursowych. Przez kilka miesi?cy ?y?em z uczuciem zaciskaj?cej si? p?tli i z ca?kiem realn?
utrat? p?ynno?ci finansowej, co grozi?o najpowa?niejszymi konsekwencjami dla firmy. W ca?ym
tym okresie moje ?ycie, ?ycie Zarz?du firmy i moich bliskich by?o poddane wyj?tkowej próbie.
Po kilku miesi?cach rozmów, zarz?d banku sam wyszed? z propozycj? ugody na warunkach,
które realnie pozwoli?y wyj?? z powa?nego kryzysu. Ro?ne s? wi?c oblicza Bo?ej hojno?ci.
Podsumowanie
Droga, w moim przypadku, trzech kamieni milowych, któr? przeszed?em i dalej id?
doprowadzi?a mnie do zmian, które s? dla mnie kluczowe. Ju? nie czuj? si? tak „po ludzku”
w?a?cicielem tej firmy, gdy? wierz?, ?e Kto? z Wysoka czuwa nad ni?. Gdy duchowo uwolni?em
si? od w?asno?ci, jest we mnie du?o wi?cej spokoju i pokoju, mniej napi??. Oczywi?cie
prowadz?c firm? nie da si? ich ca?kowicie pozby?, ale teraz maj? one inny wymiar.
Podejrzewam, ?e je?li nie mia?bym takiego podej?cia do swojego przedsi?biorstwa, wszystkie
napi?cia i trudno?ci mia?y by bardzo obci??aj?cy, a wi?c negatywny wp?yw na moje zdrowie i
pewno by?bym bardzo znerwicowany. Tymczasem czuj? si? zdrowo i w dobrej kondycji.

page 3 / 4

POLSKA | Moje kamienie milowe
https://www.focolare.org/polska/2017/11/24/moje-kamienie-milowe/

Zdecydowanie poszerzaj? si? teraz granice wolno?ci wewn?trznej. To ma niew?tpliwie wp?yw
na trafno?? podejmowanych decyzji w firmie. Zmieni?o si? spojrzenie na firm?. Cz?owiek wie,
?e trzeba wci?? j? doskonali?, gdy? teraz zobowi?zuje go do tego co? wi?cej. Post?puj?c w imi?
wspomnianych warto?ci, w naturalny sposób d??y si? do doskonalenia relacji mi?dzyludzkich.
My?l?, ?e moi pracownicy odczuwaj?, ?e w naszej firmie „to co? wi?cej”, i po prostu dobrze si?
tu czuj?. Nawet, je?li z jakich? powodów zmieniaj? prac?, zawsze podkre?laj?, ?e tu by?o im
dobrze. Najcz??ciej wracaj?. Jednocze?nie przynosi to ewidentne, wymierne korzy?ci – firma
ci?gle si? rozwija, a ponad rok temu dojrza?y okoliczno?ci do sukcesji firmy na syna
Stanis?awa. Ten fakt poczytuj? sobie za nadzwyczajny osobisty dar Opatrzno?ci.
?ycz? ka?demu z Pa?stwa, aby w waszych dzia?aniach, w waszych przedsi?biorstwach ma?ych
i du?ych przez dobre i wzajemne relacje mi?dzyludzkie, budowane na prawdzie, rodzi?y
okoliczno?ci i miejsce gdzie JEST OBECNY Duch Tego, który da? nam ?ycie tak jak to obieca?
tym, którzy ?yj? i pracuj? w Jego Imi?. Bo gdzie s? dwaj albo trzej zebrani w imi? moje tam
jestem po?ród nich.( Mt 18.20). Wtedy wszyscy czuj? si? prawdziwe obdarowani.
Andrzej Mi?kowski
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