
ja To mam SZcZĘście!
erwin reGoSZ

Kiedy miałem pięć lat, mama mówiła mi, że szczęście jest 
kluczem do prawdziwego życia. Gdy poszedłem do szkoły, 
spytali mnie kim chcę być, gdy dorosnę. Odpowiedziałem, że 
chcę być szczęśliwy. Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem py-
tania. Ja im powiedziałem, że nie rozumieją życia. 

John Lennon

John Lennon nie miał jeszcze dziesięciu lat, gdy wy-
głosił jedną ze swoich słynnych sentencji, aktualnych 
i inspirujących z równą mocą kilkadziesiąt lat po Jego 
śmierci. Podziękować należy mamie małego Johna, 
która wpajała mu, póki jeszcze żyła, że najważniejszą 
rolą, jaką w życiu ma do odegrania jest rola szczęśli-
wego człowieka.

Trudno obecnie przełamać stereotyp myślenia  
o szkole, jako miejscu, gdzie dokonuje się jedynie 
wlewania do głów młodych ludzi słynnego oleum 
powodującego wzrost wiedzy, a zapomina się prawie 
doszczętnie o innej arcyważnej umiejętności, miano-
wicie umiejętności dobrego, szczęśliwego życia. Działa 
przekaz informacji. Zanika przekazywanie wartości. 
Jakże często zapomina się, że jedną z dwóch podsta-

wowych ról, jakie szkoła ma do spełnienia jest, obok 
kształcenia, jej funkcja wychowawcza, której zadaniem 
jest przygotowanie młodych ludzi do odegrania w ży-
ciu roli przyzwoitego i szczęśliwego człowieka. 

Przez kilka miesięcy słowo szczęście i związane 
z nim skojarzenia pojawiały się w głowach uczniów, 
uczestników realizowanego w tym roku przez Woje-
wódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu pro-
jektu Ja to mam szczęście. Moje życiowe role. Szczę-
ście – wzorzec społeczno-kulturowy w aspiracjach 
młodzieży gimnazjalnej, dużo częściej niż zwykle. 
Myślę, że kluczową kwestią w realizacji założeń pro-
jektu było to, czy dostatecznie mocno przekonaliśmy 
uczestników (my prowadzący), bez zbędnej, dydak-
tycznej namolności i nadgorliwości, że nasz dobro-
stan w głównej mierze zależy jednak od nas samych. 
Nie biegaliśmy za uczestnikami z kijami, krzycząc: 
bądź szczęśliwy, bo jak nie, to dostaniesz… Oczy-
wiście jesteśmy świadomi, że to, na co nie mamy 
wpływu, czyli geny, w jakiej rodzinie się urodziliśmy, 
pod jaką szerokością geograficzną, stan zdrowia, itp. 
decydują w równie wielkim stopniu o jakości nasze-
go życia. Mamy też świadomość, że zawartości Map 

Zajęcia taneczne. Fot. Kamil Hoffmann
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Marzeń poszczególnych uczestników z pewnością 
ulegną wielu, wielu zmianom. 

Ważne jest jednak, by busola wartości, którą każdy 
młody człowiek nosi w sercu i umyśle, a której istnie-
nie próbowaliśmy razem z nim odkryć, wskazywała 
szczęśliwą gwiazdę, szczęśliwą drogę. Mimo, rzecz ja-
sna, wielu wiraży i miraży, jakie pojawią się w ich ży-
ciu, zwłaszcza na tym wczesnym etapie jego trwania.

Na początku była rezerwa a nawet nieufność. 
Jak to? Mam mówić w o moich najskrytszych pra-
gnieniach i marzeniach w obecności niekoniecznie 
bliskich, czasem wręcz nieprzyjaznych kolegów i ko-
leżanek z klasy, nauczycieli, psychologów, innych ob-
cych? Mam zdradzić moje największe tajemnice? Czy 
przypadkiem ktoś za moimi plecami lub, co gorsza, 
całkiem otwarcie nie wyśmieje moich sekretnych, 
życiowych planów? Tej nieufności towarzyszyła, jak 
zwykle w takich przypadkach, pewna nieśmiałość 
i wycofanie w komunikacji przejawiające się cichą 
mową, brakiem mocy w posługiwaniu się własnym 
głosem. Był to dla niektórych uczestników problem, 
bowiem praktycznie wszystkie grupy uczestniczące 
w projekcie używały głosu jako środka wyrazu w re-
alizacji swoich prezentacji. W dużej części, jak mnie-
mam, zaradziły temu zajęcia poświęcone autopre-
zentacji i świadomemu kształtowaniu dźwiękowego 
wizerunku, a także pozostałe warsztaty, zarówno 
podstawowe, jak i dopełniające. Pojawiły się pytania 
i wątpliwości związane z identyfikacją i wyborem 
Mistrzów Życia. Jakie cechy charakteru powinny 
takie osoby posiadać? Jakie „osiągnięcia” życiowe 
mają o tym decydować? W drodze większych lub 
mniejszych kompromisów wybrano osoby, wśród 
których dominantą osobowości jest chęć pomagania 
innym, wręcz poświęcania się dla innych. Tak było 
we wszystkich przypadkach uzasadnień wyborów 
Mistrzów Życia, a najbardziej dobitnie dotyczy to 
Heleny i Krzysztofa Rzewuskich, prowadzących od 
wielu lat swój Dom Rodzinny. Wskazywałoby to, że 
szczęściem w pojęciu dużej części gimnazjalistów jest 
nie tylko branie, ale również dawanie, dzielenie się  
z innymi. To chyba dobry znak. 

Zafrapował mnie też podczas pierwszych spotkań 
z poszczególnymi grupami brak koncentracji, uważ-
ności, które warunkują zdolność do wykonania po-
stawionych zadań, zdobycia nowych umiejętności. 
Na szczęście, po nawiązaniu pierwszych nici poro-
zumienia i konkretnym wskazaniu celów, do których 
dążymy, pojawiło się wzajemne zaufanie, umożli-
wiające skuteczną realizację projektu. Dowodem na 
to był finał przedsięwzięcia 8 listopada tego roku  
w toruńskim Teatrze Baj Pomorski. Poszczególnym 
prezentacjom towarzyszyły różne próby definiowa-
nia szczęścia i jego roli w życiu człowieka. Niezmier-
nie interesujące było to, że młodzież we wszystkich 
prezentacjach trzymała się z daleka od ckliwych, za-
barwionych patosem niszczącym naturalność, jedno-
stronnych prób pokazania swojego sposobu postrze-
gania szczęścia. Przemyślenia i będące ich wynikiem 

prezentacje: film Szczęście…, słuchowisko Bajka  
o szczęściu, etiudy taneczne do utworów Because Be-
atlesów i Happy Poeple duetu Yazoo, spektakl teatral-
ny Uczucia niekochane, uteatralniona Dezyderata 
pomyślana jako swoisty manifest, czy wreszcie zryt-
mizowany „wywrzeszczany” tekst Wielimira Chleb-
nikowa przez Postpunkowy Chór Wrzeszczących 
Dzieciaków – nie miały nic wspólnego ze sztuczną 
podniosłością, górnolotną przesadą. 

Bardzo ważny dla nas wszystkich, wydaje mi się, 
był sam proces uczestniczenia w projekcie. Ciągłe 
ocieranie się, otwarte dyskusje i spory na każdym  
z ponad siedemdziesięciu warsztatów na tematy 
związane ze szczęściem, jego różnymi odmianami, 
odczuciami, mniej lub bardziej ogólnymi lub osobi-
stymi próbami poszukiwania „definicji” uruchomi-
ły lub wyostrzyły, ukonkretniły wspomnianą wyżej 
busolę. I jeśli ten kierunkowskaz – na często rozstaj-
nych – drogach życia pomoże choćby tylko jednemu 
młodemu człowiekowi przeżyć je bardziej ciekawie, 
szczęśliwie, to projekt spełnił swoje zadanie. 

Projekt Ja to mam szczęście. Moje życiowe role. 
Szczęście – wzorzec społeczno-kulturowy w aspiracjach 
młodzieży gimnazjalnej, którego pomysłodawcą jest 
autor tekstu (małego podsumowania), został dofinan-
sowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach Programu Edukacja kulturalna oraz 
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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