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ROZMOWA Z KSIĘDZEM DARIUSZEM 
LEŚNIAKIEM 

  2006 .   .   Od grudnia r mamy nowego katechetę Jest to .ks   Dariusz Leśniak. 
    .Postanowiliśmy przeprowadzić z księdzem wywiad

- Skąd ksiądz pochodzi?
K: „Krakowiaczek ci ja. Mama urodziła mnie w Krakowie”
- Gdzie ksiądz mieszka?
K: „Księża zwykle mieszkają na plebanii, ja także. Moja plebania jest w Szkotowie. 
A o „Plebanii” to już najwięcej powiedzą wam wasze babcie. One oglądają w TV taki serial.”

- Dlaczego podoba się księdzu praca w Kościele?
K: „O posłudze kapłana można mówić w dużym uproszczeniu, ze jest to praca. Bardziej jest to 
pełnienie służby zgodnie z rozpoznanym powołaniem. Myślę, że jakieś powołanie do służby w 
społeczeństwie ma każdy człowiek, także i wy. Chodzi tylko o to, aby rozpoznać i rozwinąć w sobie te 
umiejętności, które pomogą nam jak najlepiej swoje powołanie wypełniać. Wracając do pytania, 
służba księdza to służba Bogu i ludziom. Będąc księdzem mam możliwość poznawania wielu ludzi i 
bycia z nimi i wtedy gdy się smucą i wtedy gdy się cieszą. Można ich pocieszać a także dzielić z nimi 
ich radości. Ale przede wszystkim ludzie potrzebują Boga. A ksiądz może im go przybliżać.”
- Co ksiądz robi w wolnym czasie? 
K: „Jeśli wolny czas, to od czego wolny?” Bo księdzem jest się 24 godziny na dobę. Jednak są takie 
chwile, gdy obowiązków jest mniej. Lubię wtedy obejrzeć jakąś sportową transmisję w TV, albo 
poczytać jakąś książkę. Ostatnio czytałem „Martwą ciszę” (autora nie pamiętam), ale była to książka o 
ciekawej przygodzie pewnych małżonków podczas rejsu po morzu. Uważam, że czytanie książek 
pomaga nam wypoczywać, odstresowuje, przenosi nas w inny świat, uwalnia nasz umysł od myślenia 
o kłopotach i problemach. Lubię czytać. 

- Czy lubi ksiądz dzieci z naszej szkoły?
K: „Bycie księdzem zobowiązuje żeby w ogóle lubić ludzi. Jeśli nie lubi się ludzi będąc księdzem, to 
bycie księdzem jest bardzo trudne i dla księdza i dla ludzi, z którymi ksiądz się spotyka. Waszych 
kolegów i wasze koleżanki trudno mi oceniać, ale na pewno nie mam powodu, by kogokolwiek nie 
lubić.” 
- Podoba się księdzu praca w szkole?
K: „Na pytanie, „czy podoba mi się praca w tej szkole” spokojnie mogę powiedzieć, że tak. Uważam, 
że jest tu fajna atmosfera. Zauważam, że z reguły starsi uczniowie szanują młodszych, a młodsi nie 
mają powodów by bać się starszych. Z pewnością jest to efekt długoletniej pracy nauczycieli i 
wychowawców. Jako katecheta chciałbym się w ten proces włączyć jak najlepiej” 

- Z którą klasą lubi ksiądz pracować?
K: Nie chciałbym wyróżniać kogokolwiek, chociaż wiadomo, że inaczej wygląda nauczanie w klasach 
najmłodszych, a zupełnie inaczej powinny wyglądać zajęcia w klasach starszych. Zasadniczo lubię na 
lekcjach kontrolowaną aktywność. Zasadniczo nie lubię upominać. A jeśli to kiedykolwiek czynię to 
tylko po to, by przypomnieć, że lekcja religii, ze względu na Osobę Chrystusa, którego ten przedmiot 
ma przybliżać, powinna być traktowana wyjątkowo. 
- Jakie są księdza ulubione potrawy?
K: „Ojej, a skąd ta nagła zmiana tematu?  Czyżbym wyglądał aż na takiego Pasibrzucha? Najbardziej 
lubię potrawy świeże.
(tekst autoryzowany. Jakakolwiek zmiana edycji dopuszczalna tylko za zgoda autora) x. D.L.



Rozmowę przeprowadziły Ola Załęcka i Ola Kawecka.


