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Artykuł gościnny napisany przez naszą zaprzyjaźnioną Czytelniczkę. 

Gospodarstwo rolne 
[powrót do Spisu treś i] 

Od ałego o serwowała  jak ój dziadek udował gospodarstwo rol e, rozwijał się, 
iał iesa owite efekty, dostał awet agrodę od ur istrza dla ajlepszego rol ika. 

Był stworzo y do tego o ro ił, żył ty  i te  widok ył pięk y. 

Był zdyscyplinowany, każdego d ia wstawał o . 0, y doić krowy, odprowadzać je a 
łąkę, sprzątać staj ie i tak a okrągło aż po z ierz h. Był zadowolo y z każdego 

arodzo ego zwierzaka, z plo ów a polu… Tej radoś i igdy ie zapo ę. 

 

Póź iej gospodarstwo przejął ój oj ie  i za zęła się droga porażki. 

Co prawda grunty rolne nadal są w rodzinie (tylko odda e w dzierżawę – ktoś i y je 
uprawia). Mój oj ie  ie okazał się złowiekie , który ył y w sta ie udźwig ąć iężar 
o owiązku, mimo że dziadek jesz ze przez wiele lat pró ował u po agać. 

Na próż o jed ak. Nikogo ie oż a a siłę usz zęśliwić zy a siłę skło ić do ro ie ia 
zegoś zego o  sa  ie zuje. Co roku gospodarstwo się kur zyło, aż została tylko zie ia, 

którą oddaliś y w dzierżawę. Jedy y suk es – oj ie  ie sprzedał jesz ze tej zie i dzięki 
ojej a ie. Gdy y sprzedał, a zie ia or a jest ało warta, pie iędzy już daw o ie yło y 

widać. 

Na przykładzie ty h dwóch ludzi dowiedziała  się o to jest pasja. 

Mało jest taki h ludzi jak ój dziadek. Gdy y yło i h wię ej, to ludzie tworzą  iz esy igdy 
ie yśleli y o ty , y je sprzedawać. Ludzie ez elu, ez tzw. isji ie są w sta ie zy ić 

wielki h rze zy, są hy a z yt skupie i a so ie. 

Odnalezienie sensu powoduje, że ży ie ie jest puste i ezwartoś iowe. 

Spotkać złowieka takiego jak mój dziadek, a takiego jak mój tato – to są  róż e 
doświad ze ia. Mi o iężkiej pra y z dziadka pro ie iowała taka radość… Podkreśla , że 

ie adużywał alkoholu, wrę z prze iw ie. 

Wszyscy szli np. po sia okosa h zakoń zyć dzień wódką. On szedł do staj i, póź iej pod 
szopę aostrzyć te swoje sprzęty: hakę, kosę… 

Wszystko u iego usiało yć przygotowa e, uprząt ięte a kolej y dzień. 

  

http://www.strategie-rozwoju.pl/


  PASJA I MISJA 

www.strategie-rozwoju.pl Piotr Michalak 4 

Szacunek dla rzeczy materialnych 
[powrót do Spisu treś i] 

Mój tato natomiast ie jest złowiekie  uporządkowa y  po dziś dzień. Nie jest też słow y 

i z pew oś ią ie jest perfek jo istą. Nie wie  jed ak zy e hy harakteru ają dużo 
wspól ego z szuka ie  w ży iu pasji, zy dosko ale iu tego o się ro i. 

)awsze o awiała  się, że jak ktoś a za do rze w ży iu p. oj ie  wszystko ro i, dzie ko 
wszystko a poda e a ta y  to staje się tro hę „upośledzo y”. W z a ze iu – pozbawiony 

doświad zeń do hodze ia, zdo ywa ia zegoś iężką pra ą. Bez ty h doświad zeń ludzie 

ie wyra iają w so ie poczucia sukcesu. Mój tato zawsze wszystko iał poda e a ta y, 
ta te zasy yły dla as wyjątkowo do re. 

Dziadek kupił ta ie w su ie za ży ia 2 owe auta, który h ój tato ie sza ował. 

O ok as ieszkała ardzo u oga, wielodziet a rodzi a. Chłopak przyszedł do ie iała  
wtedy oże 9 lat  i ówi:  

Twój tato ma nowy samochód!  

a ja na to bez emocji:  

No i co z tego.  

Wstyd i za to, ale ja od kiedy pa ięta , ie przywiązywała  wagi do rzeczy materialnych. 

Pa ięta  dokład ie tę s e ę, iągle i siedzi w głowie. 

Plus jed ak tego wszystkiego o e ie jest taki, że jak oś kupię to ardzo to sza uję, nie 

iąg ie ie do aterializ u. Ale jak uszę oś ieć to kupuję i d a  o to, tak sa o 
pewnie jak ój dziadek d ał o każdą swoją aszy ę rol i zą. 
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