
Ksiądz Jacek Dziel 
nawrócony na sport 
• Dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, wraca 
do formy po zawale serca 

Iza Budzyńska 

Przymusowa przerwa 
w pracy to dla ks. 
Jacka Dzieła okazja 
do przewartościowa

nia dotychczasowego 
trybu życia. Przyznaje, że 
po nagłych problemach zdro
wotnych zaczął zwracać 
uwagę na rzeczy, na które 
wcześniej brakowało mu 
czasu. 

- Dostałem nauczkę i wiem, 
że muszę zwracać większą 
uwagę na zdrowie - przyznaje. 
- Wydawało mi się, że jeśli 
miałbym wybierać pomiędzy 
zjedzeniem obiadu o normal
nej porze, a załatwieniem ja
kiejś sprawy, to oczywiście wy
brałbym załatwienie tej sprawy. 
Ale takie tempo pracy musi 
w końcu doprowadzić do wy
czerpania. 

Ks. Dziel przyznaje, że jego 
ogromną wadą było to, że był 
bardzo aktywny. 

Zanim wróci do normalnej 
codziennej pracy w C aritas, mi
nie jeszcze trochę czasu, choć 
po rekonwalescencji stop
niowo wraca do działalności. 

- Podjąłem trochę inną ak
tywność, więcej czytania ksią
żek, spotkań, rozmów, także 
spotkań towarzyskich, na które 
wcześniej brakowało czasu -
mówi. - Po prostu nie potrafię 
cały dzień siedzieć i na przy
kład oglądać telewizję. 

Ks. Jacek Dziel od czasu wyj
ścia ze szpitala aktywnie zajął 
się sportem i namawia także in
nych, żeby nie zapominać 
o chwili dla siebie. 

- Na pewno po chorobie 
człowiek zaczyna bardziej ce
nić zdrowie i widzieć w tym pe
wien dar, o który też trzeba 
dbać - mówi. - Może to jest tak, 
że musimy bardziej cenić siebie 
nawzajem i rozumieć, że spraw 
zdrowotnych nie można za
niedbać. Jeśli ktoś odmówi 
spotkania z powodu ćwiczeń, 
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Codzienny spacer to dla ks. Jacka także czas na refleksję 

« Kiedyś bardziej myślałem, że wszystko 
zależy od moich działań, że świat się zawali, 
jeśli czegoś nie zrobię. Jak w historii, o wró
belku, który leżał na grzbiecie, i kiedy inne 
wróbelki pytały, co robi, odpowiadał, że 
podtrzymuje niebo, żeby nie spadło. Aż stało 
się coś takiego, że musiał polecieć 
na pomoc innym wróbelkom, i koniec tej 
opowieści brzmi: a niebo się nie zawaliło » 

to nie znaczy wcale, żenaslek-
ceważy, ale jeżeliktoś dba o sie
bie, to powinniśmy go w tym 
utwierdzać i wspierać się wza
jemnie, bo zdrowie jest bardzo 
ważne, a zazwyczaj go nie do
ceniamy. 

Szef gnieźnieńskiej Caritas 
opowiada, jak zmienił go nowy 
- zdrowszy i bardziej regularny 
- tryb życia. Aktywne spędza
nie czasu na świeżym powie
trzu to zdaniem ks. Jacka Dzieła 
także znakomita okazja do wy
ciszenia, nabrania dystansu. 

- Człowiek odrywa się 
od zajęć, w które jest emocjo
nalnie zaangażowany, ma 
chwilę wytchnienia, żeby 
w samotności, w ciszy pomy
śleć - mówi. Bo oprócz zdro
wia, które nie zawsze jest 
w stanie sprostać szaleńczemu 
poświęceniu się w pracy, doce
nił ostatnio także ciszę. 

- Chcę się tym doświadcze
niem dzielić, a przede wszyst
kim sam będę się uczył - do
daje. - W teorii mam to 
wszystko opanowane, ale 

trudniejsze zadanie to wcielić 
to w życie. 

Ks. Dziel ma nadzieję prze
konać swoich obecnych 
współpracowników i przyja
ciół, że nie warto oszczędzać 
czasu na zdrowie, by nie mu
sieli przewartościowywać 
i uczyć się na swoich własnych 
błędach. 

- Zdałem sobie sprawę, że 
jednak nie wszystko zawsze 
musi zależeć od nas - opo
wiada. - Kiedyś bardziej my
ślałem, że wszystko zależy 
od moich działań, że świat się 
zawali, jeśli czegoś nie zrobię. 
Jak w historii, którą kiedyś za
słyszałem, o wróbelku, który 
leżał na grzbiecie, i kiedy inne 
wróbelki pytały, co robi, odpo
wiadał, że podtrzymuje niebo, 
żeby nie spadło. Aż stało się 
coś takiego, że musiał polecieć 
na pomoc innym wróbelkom, 
i koniec tej opowieści brzmi: 
a niebo się nie zawaliło. 

Z pracownikami Caritas ks. 
Jacek spotkał się w środę 
przed południem. Cały zespół 
czekał na to zebranie. Także 
samemu dyrektorowi Caritas 
brakuje pracy w biurze, dla
tego stara się wykorzystać ak
tywnie każdą chwilę. 

- Na razie te moje spotkania 
są bardziej ogólne, jeszcze 
za wcześnie na normalny po
wrót do pracy - tłumaczy. 
Współpracownicy, jak podkre
śla, są bardzo wyrozumiali dla 
nowego trybu życia, w których 
ks. Jacek więcej czasu przezna
cza na dbanie o kondycję. 
Wręcza zachęcają do aktyw
ności i zastępują go w czym 
tylko mogą. 

- W takich trudnych sytua
cjach doświadcza się tego, że 
człowiek nie jest pozosta
wiony sam sobie, ale może li
czyć na pomoc - mówi ks. 
Dziel. - Wiara w dobroć 
ludzką się wzmacnia, kiedy 
widzimy, że możemy liczyć 
na wsparcie. 

Ks. Jacek Dziel, ur. 8.10.1967 r. w Gnieźnie, 
w 1986 r. wstąpił do tutejszego Wyższego 
Seminarium Duchownego. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1992 roku. Od 1998 
pełnił funkcjęzastępcy dyrektora Caritas 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej i kierował 
odziałem Caritas AG w Bydgoszczy. 
Od 1999 roku dyrektor Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. Pod jego kierownictwem 
gnieźnieńska Caritas jako jedna 
z pierwszych organizacji pozarządowych 
została zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym jako Organizacja 
Pożytku Publicznego (OPP). Caritas 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej, a w 2006 roku 
jako pierwsza kraju organizacja pożytku 
publicznego uzyskała certyfikat Systemu 
Zarządzania ISO 9001:2000. Ks. Jacek Dziel 
oprócz wykonywania obowiązków 
dyrektora CAG, współpracuje z innymi 

organizacjami pozarządowymi, a także 
od wielu lat jest wolontariuszem 
na oddziale uzależnień w Wojewódzkim 
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych „Dziekanka". Zawsze szczególną 
uwagę zwracał na kwestię komunikowania 
się CAG z otoczeniem. W celu pogłębienia 
wiedzy w tym zakresie ukończył 
Podyplomowe Studium Zarządzania 
i Marketingu w Wyższej Szkole Biznesu 
w Nowym Sączu i Podyplomowe Studium 
Public Relations i Zarządzania Kryzysami 
w WSB w Poznaniu. Ks. Jacek Dziel 
zainicjował i systematycznie kontynuuje 
spotkania partnerów biznesowych CAG. 
W czerwcu 2007 roku, powstał także Klub 
Ambasadorów Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej-elitarna grupa f irm-
partnerów biznesowych CAG, która 
powstała na bazie społeczności 

przedsiębiorców skupionych dotychczas 
wokół inicjatyw Caritas. Maon nacelu 
promowanie zasad społecznej 
odpowiedzialności i etyki w biznesie oraz 
integrację środowiska przedsiębiorców, 
którzy zdecydowali się wspierać 
potrzebujących za pośrednictwem tej 
organizacji. Klub spełnia również rolę 
platformy nawiązywania współpracy 
pomiędzy jego członkami, którzy będą 
mogli korzystać z wzajemnych usług 
na preferencyjnych warunkach. Ks. Jacek 
Dziel aktywnie uczestniczy w życiu 
środowiska PR-owców, systematycznie 
bierze udział w konferencjach 
i sympozjach, nie tylko jako uczestnik, ale 
także jako prelegent, który 
z zaangażowaniem przybliża idee 
społecznej odpowiedzialności w biznesie. 
(CSR). 
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