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Z Jackiem Weiglem rozmawiał Michał Krajski.

Może Pan coś o sobie powiedzieć?
Mam najwspanialszą żonę – Anię, 

sześcioro dzieci oraz dwoje – w nie-
bie. Nasz najstarszy syn ma 22 lata 
i rok temu się ożenił, a najmłodszy ma 
2 latka. Tak więc jest to duża różnica 
wieku, do tego mamy w domu trójkę 
nastolatków. Jestem z zawodu finan-
sistą, skończyłem zarządzanie, moja 
żona jest nauczycielem przyrody i mo- 
ją prawą ręką. Porządkuje to, co ja roz-
pocznę. Edukacja z wartościami – oto 
projekt, którym się zajmuję: pomagam 
w zakładaniu szkół chrześcijańskich 
w Polsce, zarządzam taką szkołą. Ko-
ordynuję działania Apostolskiego Ru-
chu Wiary, sieci dziesięciu wspólnot 
erygowanej przez księdza kardynała 
Kazimierza Nycza. 

Jak można podołać takim obcią-
żeniom?

Tyle obowiązków rodzi olbrzy-
mie trudności związane z tym, aby 
każdemu dziecku poświęcić po-
trzebną mu uwagę. Jeden z kryzy-
sów w naszej rodzinie polegał na 
tym, że choć byłem z rodziną, to 
wciąż przez telefon rozwiązywałem 
problemy w podmiotach, za które 
byłem odpowiedzialny. Wydawało 
mi się, że skoro moja rodzina do-
brze funkcjonuje, to poradzi sobie 
bez mojej uważnej obecności.

To był błąd?
Dopiero z czasem zrozumiałem, 

że skoro żona i dzieci to dla mnie naj-
ważniejsze osoby, to muszę być do-
stępny dla nich na 100% i całą swoją 
uwagę skupić na ich potrzebach i ich 
przeżyciach. Nie chodzi jedynie o to, 
by wiedzieć, co tam właśnie dzieje się 

w szkole czy w pracy. Ważne jest, by 
pojąć świat drugiej osoby, zrozumieć 
jej emocje. Żeby nauczyć się komu-
nikować, trzeba umieć słuchać. Po-
trzeba empatii. Uczę się tego, będąc 
w małżeństwie od wielu lat.

Czy można tej umiejętności się 
nauczyć?

Przeszliśmy z żoną roczny kurs 
komunikacji. Uczyliśmy się czegoś, 
czego powinno się uczyć od szko-
ły podstawowej, a najlepiej – od 
przedszkola. Chodzi o umiejętność 
porozumiewania się, współpracy 
w zespole, wypełniania swojej funk-
cji, relegowania obowiązków na in-
nych. Chodzi o uniwersalne umie-
jętności, które dzisiaj są konieczne 
na przykład w biznesie, ponieważ 
to właśnie one sprawiają, że może-
my osiągać założone cele, rozumieć 
członków zespołu, spierać się, wycią-
gać wnioski, szukać wspólnych roz-
wiązań. Obecnie jest to ważniejsze 
niż wiedza encyklopedyczna. Jeszcze 
sto lat temu wiedza była na wagę zło-
ta, bo dostęp do niej był ograniczony. 
Dzisiaj, dzięki wyszukiwarce interne-
towej, możemy dowiedzieć się znacz-
nie więcej, niż możemy przyjąć. Liczy 
się więc obecnie raczej umiejętność 
krytycznego myślenia i dzielenia się 
tym, co umiemy. 

Czy wystarczy tylko zdawać sobie 
z tego sprawę?

Na tym trzeba pracować, dlatego 
stale to robię, wykorzystując każ-
dą chwilę, jaką spędzam z najbliż-
szymi. Teraz mam wyodrębniony 
czas dla żony i każdego z sześciorga 
moich dzieci. Jest to dla mnie świę-

ty czas, podczas którego staram się 
nie odbierać telefonów, z wyjątkiem 
może telefonów od najbliższej ro-
dziny. Staram się zwracać uwagę na 
to, co jest ważne dla drugiej osoby. 
Jeśli mój syn kocha piłkę nożną, 
to staram się kibicować mu, grać 
z nim, interesować się jego obuwiem 
sportowym i treningami, bo to jest 
ważne dla niego, choć dla mnie te 
tematy nie są ważne. 

Jak zdobywać te umiejętności?
Nauczyłem się postawy słuchania 

po doświadczeniach w relacji ze swo-
im najstarszym synem. Gdy był nasto-
latkiem, uważałem, że trzeba trzymać 
go tzw. twardą ręką. Inne stanowisko 
miała moja żona, która uważała, że 
powinniśmy zadbać, aby dzieci mia-
ły łatwiejsze dzieciństwo. To powo-
dowało napięcia między nami, wręcz 
kryzys. Ja dyscyplinowałem i narzuca-
łem swój punkt widzenia, ale traciłem 
przez to więź emocjonalną z moim sy-
nem, a moja żona miała z nim dobry 
kontakt, bo z nim współodczuwała. 
Irytowało mnie, że różnimy się z żoną 
co do metod wychowawczych. Mój 
mentor, kiedy mnie wysłuchał, oznaj-
mił, że to ja mam problem. Dotąd są-
dziłem, że to mój syn jest problemem, 
a on uświadomił mi, że problematycz-
ne jest właśnie moje postępowanie. 
Nadszedł czas, aby zrozumieć nasto-

Nie ma drogi wyjścia. 
Jest tylko droga 
przejścia
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latka, jego etap rozwoju, nadszedł czas 
bycia razem, a nie dyscypliny i wyma-
gań. One zwielokrotniały jego bunt, 
który sprawiał, że wręcz nie chciał zo-
stać w naszej rodzinie. 

Co wtedy się zmieniło?
Aby odbudować relację z synem, 

postanowiłem wejść w jego świat. Je-
śli interesowały go gry, grałem z nim, 
jeśli nagłośnienie, o tym właśnie słu-
chałem. Zamiast powtarzać: „Zrób to, 
zrób tamto, weź się ogarnij”, zacząłem 
mówić: „Cieszę się, że wstałeś, dzię-
kuję, że zostałeś z twoim młodszym 
bratem, że angażujesz się we wspólno-
tę”. Przez wszystkie moje gesty i słowa 
formułowałem przekaz: „Kocham cię 
synu, bo jesteś synem, a nie dlatego, że 
coś robisz”. Myślę, że byłbym go stra-
cił, gdybym nie przeszedł tego kryzy-
su związanego z oczekiwaniami, jakie 
miałem wobec nastolatka. 

Młodsze dzieci skorzystały z tego, 
czego nauczył się ojciec?

Teraz wykorzystuję tę wiedzę wo-
bec trójki nastolatków, jaką mam. 
Nasz średni syn tańczy rap, chodzę 
na jego pokazy akrobatyczne, skaczę 
na występach jego ulubionych zespo-
łów. On w ten sposób dostaje komu-
nikat: „synu, jesteś dla mnie ważny”, 
„twoje zainteresowania są dla mnie 
ważne, chcę, żebyś je rozwijał”. Cały 

czas staram się patrzeć na silne stro-
ny moich dzieci, a nie szukać sła-
bych. Kiedy wracam z wywiadówki, 
to pierwsza rozmowa dotyczy tego, 
co udało im się osiągnąć: „Super ci 
poszło na WF-ie. O, widzę, że masz 
5 z informatyki, z czego dokładnie? 
Cieszę się, że sobie z tym radzisz”. 
Słabości są na drugim planie. Wtedy 
mogę przejść na przykład do 2 czy 
1 z matematyki. Łatwiej się wtedy 
dziecku otworzyć na to, bo widzi, że 
je najpierw doceniłem.

Kryzys można więc wykorzystać 
jako okazję do rozwoju. 

Chińskie słowo „kryzys” jest zło-
żone z dwóch słów: „szansa” i „zagro-
żenie”. Na początku wydawało mi się, 
że małżeństwo służy zaspokojeniu 
potrzeb własnych a nie drugiej osoby. 
Oczekiwałem, że to żona się zmieni, 
ją obarczałem odpowiedzialnością 
za nasze problemy. To było bardzo 
niedojrzałe. W końcu zobaczyłem, 
że muszę zwracać uwagę na to, co ja 
wkładam do małżeństwa. Zrozumia-
łem, że kiedy ja się poprawiam, ona 
jest szczęśliwsza i wtedy szczęśliwsi 
jesteśmy oboje. Moja żona jest ot-
warta na zmiany i mam ten niezwy-
kły przywilej, że z taką żoną właśnie 
jestem. Mnie znacznie trudniej to 
przychodzi. Złe nawyki nie są łatwe 
do pokonania, dla mnie zmiana to 
długi proces. 

Druga część chińskiego znaku 
oznaczającego kryzys to „zagro-
żenie”. 

Jeśli traktujemy sytuacje kryzy-
sowe wyłącznie jako zagrożenie, 
to wtedy się boimy i ich unikamy. 
A można podchodzić do nich jako 
do czegoś twórczego. Udało nam się 
to z żoną osiągnąć jednak dopiero 
dzięki kilku poważnym kryzysom, 
podczas których pojawiała się myśl: 
„dobrze by było, gdyby ten związek 
się zakończył”. To rozbijało naszą 
jedność, sprawiało, że szukaliśmy 
problemów, a nie rozwiązań. Klu-
czowym zdaniem, które usłyszeliśmy 

od naszego mentora, było wówczas: 
„Nie ma drogi wyjścia. Jest tylko 
droga przejścia”. Sformułowanie „nie 
ma drogi wyjścia” znaczy: „nie bie-
rzemy rozwodu w ogóle pod uwagę”. 
Sprawiało to, że w momentach kry-
zysowych klękaliśmy przed Bogiem, 
mówiliśmy, że jesteśmy bezradni. 
Wprawdzie pojawiały się emocje  
w rodzaju: „nie lubię tej drugiej oso-
by”, jednak Bóg wchodził w te proble-
my. Doświadczyliśmy, że małżeństwo 
jest rzeczywiście węzłem potrójnym, 
w którym jestem ja, żona i Chrystus, 
gdzie On jest gwarantem, że będziemy 
razem. To się okazało dla nas prawdzi-
we. Powtarzam: nie chodzi o frazes, 
o jakąś historyjkę, ale o fakt. 

Mówił Pan o jeszcze innych go-
dzinach próby?

Było trudno, kiedy nastąpiło po-
ronienie przez nas dwójki dzieci. 
W sercu mieliśmy pytanie: „Boże, 
chcieliśmy mieć sześcioro dzieci”. 
A tu jedna strata, potem druga… Po-
jawiały się wątpliwości, czy przyczyną 
straty nie było nasze niedopatrzenie, 
może powinniśmy odwołać wyciecz-
kę… Może mogliśmy lepiej przeżyć 
tę ciążę… Czy nie zgrzeszyliśmy… 
Wówczas uklęknęliśmy przed Bo-
giem, a moja żona powiedziała z ser-
ca za Hiobem: „Bóg dał, Bóg zabrał. 
Niech imię Pańskie będzie błogosła-
wione”. To było niezwykłe. Mieliśmy 
w sercu nie tyle radość, bo trudno 
w takiej sytuacji się cieszyć, ale pokój. 
Przyszła pewność, że Bóg zatrosz-
czy się o nasze potomstwo, czuwa 
nad wszystkim i jest obecny nawet 
w tych naszych problemach. Przeszli-
śmy jednak ten kryzys, błogosławiąc 
w nim Boga. Tym bardziej jesteśmy 
wdzięczni za nasze pozostałe dzieci. 
Tym bardziej jesteśmy świadomi, że 
nasze dzieci to nie jakiś obowiązek 
i ciężar, ale dar od Boga. Dwa lata 
temu przyszedł na świat Andrzejek. 
Tak więc, chciałbym na końcu po-
wtórzyć to, co usłyszałem od mojego 
mentora: „Nie ma drogi wyjścia. Jest 
tylko droga przejścia”.  ■


