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LUDZIE I WYDARZENIA
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Strażnica jawnie nawołuje do 
posłuszeństwa, wbrew rozsąd-
kowi. Czym to grozi? Rozmowa 
z Jackiem Zahorskim (48 l.), 
byłym świadkiem Jehowy, 
autorem bloga, wiceprezesem 
stowarzyszenia Wyzwoleni.

Czyim jest Pan wrogiem?
Spędziłem wśród Świadków 
Jehowy ćwierć wieku, ode-
szliśmy całą rodziną trzy lata 
temu. Napisaliśmy przyjazny 
szczery list informujący o 
odejściu. Na zebraniu odczy-
tano Świadkom Jehowy tylko 
suchy komunikat, niczego nie 
wyjaśniając, co mogło rodzić 
różne plotki. I teraz jesteśmy 
uznani za wrogów. Nie pani, 
nie biskup, nie katolik ani 
protestant, ani nawet nie zło-
dziej czy oszust. Za wrogów 
uznani są ludzie, którzy byli 
wśród nich, bliscy. To boli. 
Ludzie wychodzą z tego oka-
leczeni. To jest shunning, czyli 
odpychanie tych, co ośmielają 
się mieć własne zdanie, inne 
niż Towarzystwo Strażnica. 
W celu niesienia pomocy tym 
poszkodowanym założyliśmy 
stowarzyszenie Wyzwoleni.

Wstąpił Pan świadomie, w wieku 
20 lat. Nie wiedział Pan, jakie są 
wewnątrz zasady? 
Nie od razu to wiadomo. 
Przyciągają ludzie budzący 
zaufanie, eleganccy, jest miłe 
przyjęcie, ciepła atmosfera. 
Mówią ci: nie masz pracy, 
masz kłopoty? Nie martw się, 
Bóg o ciebie zadba. Ty masz 
tylko włożyć garnitur, buty i 
iść głosić od drzwi do drzwi. 
Póki podzielałem poglądy 
Strażnicy, byłem tam bardzo 
szczęśliwy, mieliśmy z żoną 
mnóstwo przyjaciół. Nie spo-
dziewałem się, że aż z taką nie-
nawiścią się teraz spotkamy. 
Świadkom Jehowy nie wolno 
powiedzieć nam dzień dobry, 
przystanąć na ulicy. Kuzynka, 
którą przekonałem do wstą-
pienia do zboru, traktuje  nas 
jak powietrze. Moja teściowa 
zerwała z nami kontakty, nie 
widziała się z wnukami trzy 
lata. My i tak  zostawiliśmy 
sobie margines, utrzymy-
waliśmy wcześniej kontakty 
ze światem zewnętrznym. 
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Głogowskie stowarzyszenie 
Otwarte drzwi z okazji Dnia 
Seniora 23 października 
organizuje konkursy wo-
kalny i taneczny w Klubie 
Środowiskowym na ul. 
Folwarcznej 2.

Impreza przeznaczona jest 
dla wszystkich seniorów 
z Głogowa i okolic. Do 20 
października można zgła-
szać chęć uczestnictwa w 
występach. – W konkursie 
wokalnym seniorzy będą 
mieli wykonać współcze-
sną piosenkę, w tanecznym 
zaś można zapisywać się w 
parach damsko-męskich, 
ale niekoniecznie. Już teraz 
zgłosiły się do nas dwie pa-
nie, które bardzo lubią tań-
czyć, bo to w końcu ma być 
zabawa – mówi Marta Ka-
szuba, prezes stowarzysze-
nia. – Jak pokazują badania 
aż co czwarty senior nigdzie 
nie wychodzi. My chcemy to 
zmienić. Zachęcamy więc 
wszystkich seniorów, za-
bierzcie swoich sąsiadów 
i po prostu przyjdźcie. Nie 
trzeba tańczyć ani śpiewać. 
Wystarczy, że będziecie pań-
stwo z nami – dodaje Anna 
Mazurkiewicz, koordynator 
projektu „Kawa z seniorem”, 
w ramach którego odbywa 
się wspomniane wydarzenie. 
Dla uczestników konkursu 
czekają drobne upominki. 
Początek o godz. 16. Wstęp 
jest darmowy.
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Będzie taniec 
i śpiew

Ksiądz Isakowicz-Zaleski w 
Głogowie.

W czwartek (17.10.) o 
godz.17 w klubie Mayday 
przy ul. Perseusza 11 odbę-
dzie się  spotkanie z ks. Ta-
deuszem Isakowiczem-Za-
leskim. Tematem spotkania 
będzie „70. rocznica krwa-
wej niedzieli na Wołyniu”.
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Podyskutuje 
o Wołyniu

Ale ludzie którzy od dziecka 
wychowywani byli w duchu 
Strażnicy, gdy cała rodzina 
to Świadkowie Jehowy i nie 
mają nikogo poza zborem, są 
nagle pozostawieni samym 
sobie, czasem bez środków 
do życia. Wielu mieszka w 
tak zwanych domach Betel 
(na przykład w Nadarzynie), 
pracują za drobne grosze czy 
wikt i opierunek, a później 
po wykluczeniu zostają z ni-
czym, jak choćby Raymond 
Franz, były członek Ciała Kie-
rowniczego w Nowym Jorku, 
który ze względu na swoje 
poglądy został na starość od-
rzucony. Najgorsze, gdy jedno 
z małżonków odchodzi od 
zboru, a drugie zostaje, gdy 
są dzieci i Strażnica wymaga 
lojalności przede wszystkim 
wobec niej: Świadkowie Je-
howy rozbijają rodziny, setki 

tysięcy rodzin.

Co Panu przeszkadzało, skoro Pan 
odszedł? 
Od dłuższego czasu dusiliśmy 
się. Dzieci czuły się odosob-
nione, nie mogły uczestniczyć 
w wycieczkach, świętach, 
urodzinach. Raz nawet po-
szliśmy na wybory wbrew za-
kazowi. Przecież konstytucja 
nam to umożliwia. Ale ktoś 
doniósł. Bo takie donoszenie 
jest w organizacji obowiąz-
kiem. Inna sprawa: ja i żona 
wypełniliśmy deklarację o 
braku naszej zgody na prze-
taczanie krwi. Ale kiedy po-
jawiły się dzieci, zaczęliśmy 
się bać. Co będzie, jeśli trzeba 
ratować życie dziecka? Nie 
wypełniliśmy  deklaracji dla 
córki i syna. Wbrew zakazowi 
czytania innej literatury reli-
gijnej poza Strażnicą – wiele 

czytaliśmy. Nie potrafiliśmy 
już słuchać w ciemno. Aby po-
zyskać nowych członków, za-
chęca się ich do analizowania 
i krytykowania nauk innych 
religii. Ale potem nie można 
już myśleć samodzielnie, ni-
czego słuchać ani czytać, poza 
oczywiście Strażnicą, inaczej 
spojrzeć na jakiś fragment 
Biblii niż tego wymaga ciało 
kierownicze to niemal zbrod-
nia. Zaraz zbiera się komitet 
sądowniczy i możesz zostać 
odsunięty. Największym 
grzechem jest niezależne my-
ślenie. 

Może chciał Pan uprzedzić fakty? Bo  
prędzej czy później wykluczono by 
Pana  za nieposłuszeństwo? No i za 
brak efektów, bo sam namówił Pan 
tylko 3 osoby w ciągu 25 lat...
Być może. Ale już nie mogłem 
zamknąć oczu. Uświadomi-
łem sobie, że te wszystkie 
nakazy i zakazy, to ćwiczenie 
i sprawdzian stopnia posłu-
szeństwa. Oni mówią, że na 
zewnątrz nie ma nic, tylko 
pustynia i zło, więc nie masz 
po co tam iść. Ja już wiedzia-
łem, że poza organizacją jest 
inna przestrzeń. Tu się nasu-
wa analogia do filmu „Sek-
smisja”. Za tą sztuczną kopułą 
jest świat. Normalny.

Dziś ostrzega Pan innych...
Myślę, że ludzie mają pra-
wo wiedzieć kto puka do ich 
drzwi. W ostatnim piśmie 
Strażnica, wydanym z datą 
15 listopada 2013 roku, ciało 
kierownicze, jawnie nawołu-
je do ślepego posłuszeństwa 
wobec swoich nakazów, na-
wet gdy te polecenia będą 
nierozsądne i niepraktyczne.  
Całkowity brak tolerancji dla 
jakiejkolwiek odmienności w 
połączeniu ze ślepą wiarą to 
przecież fanatyzm. Mam też 
dostęp do kilku niejawnych 
materiałów, które wyciekły z 
polskiego Oddziału Towarzy-
stwa Strażnica w Nadarzynie, 
adresowanych do starszych 
zboru. Jest tam o zakazie 
zdobywania wykształcenia, 
studiowania. Jest lista osób, 
wobec których nie wolno 
ujawniać informacji na temat 
organizacji. To pracownicy 
wymiaru sprawiedliwości, 

a więc oficerowie śledczy, 
policjanci, sędziowie. Naka-
zuje się więc odmowę ze-
znań przed sądem, odmowę  
przeszukania pomieszczeń. 
Państwo w państwie. Świad-
kom Jehowy wydaje się, że 
wszyscy oni są członkami To-
warzystwa Strażnica, że Sale 
Królestwa są ich wspólną 
własnością. Budują je sami, 
bez wynagrodzenia.  Ale w 
statucie Towarzystwa Straż-
nica wpisanych jest raptem 
kilkadziesiąt osób i to właśnie 
towarzystwo jest właścicie-
lem nieruchomości, nie zbór.

A reszta? Wierni, kim są w takim 
razie?
Nie wiem, jak to nazwać. Fan-
klub? Sama Strażnica ma z 
tym określeniem kłopot: na 
przykład w jednym z listów 
towarzystwa do starszych 
zborów jest mowa o zborze 
jako o „niezarejestrowanej 
jednostce korporacyjnej”, ale 
co to znaczy? W polskim pra-
wodawstwie taki twór nie 
istnieje.

Podobnie bywa w innych kościo-
łach. Nieruchomości też nie należą 
do wiernych. I w każdym kościele 
trzeba się podporządkować do 
reguł, akceptować dogmaty czy 
kanony.
Ale katolikom czy protestan-
tom nie zabrania się zdobywa-
nia wykształcenia, samodziel-
nego myślenia i nie nakazuje 
się stawiać posłuszeństwo po-
nad rozsądek. Ta organizacja 
zmierza w stronę sekt despo-
tycznych, dogmatycznych, 
dyktatorskich, opartych na 
ślepym posłuszeństwie jak 
Zakon Świątyni Słońca, który 
doprowadził do zbiorowego 
samobójstwa.

Wrócił Pan do poprzedniej wiary?
Uznałem, że jakakolwiek przy-
należność nie jest potrzebna, 
żona podobnie. Czytamy w 
rodzinie Biblię stale. Ale nie 
traktujemy jej już tak dogma-
tycznie, rozumiemy że można 
ją interpretować na wiele spo-
sobów, należy wybrać wła-
ściwą dla siebie i z tolerancją 
odnosić się do innych.

Dziękuję za rozmowę.
Alina Chondromadidis
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Nie jestem wrogiem


