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Dro dzy  
Wy cho waw cy!

Każ dy wie, że cza sem roz mo wa
(obo jęt nie z kim) po pro stu 

nie wy cho dzi, „nie klei” się. Z dzieć -
mi tym bar dziej. Nie moż na wciąż
wy py ty wać o zdro wie, szko łę, ko le -
gów, a dzie ci też nie za wsze chęt nie
o tym opo wia da ją. Jesz cze trud niej
roz ma wia się na te ma ty mo ral ne
czy re li gij ne, bo tak ła two spro wa -
dzić je do prze stróg, po uczeń
i gorz kich mo ra łów. Po trze ba cza -
sem pew ne go mo ty wu: ja kie goś
wy da rze nia, sce ny, opo wie ści,
w któ rej by ły by za war te ja kieś
konkret ne, trud niej sze te ma ty
moral ne, re li gij ne, ży cio we, ale
w spo sób mniej kon wen cjo nal ny,
cza sem z hu mo rem, z wtrą ce nia mi
ubar wia ją cy mi, czy li po ru sza ją cy mi
wyobraź nię. Stąd opo wiast ki
w „Anie le Stró żu” w miej sce ho mi -
lii, za opa trzo ne w py ta nia, któ re
kazno dzie ja mo że po sta wić w ko -
ście le, ka te che ta pod czas lek cji,
a ro dzic lub wy cho waw ca w bez po -
śred niej roz mo wie. Z po mo cą tym

opo wiast kom idą na gra ne na pły cie
au dy cje, w któ rych po god ny dia log
mię dzy dziec kiem a do ro słym
traktu je ko lej ną opo wiast kę ja ko
pewne go ro dza ju od po wiedź czy
roz wią za nie za ist nia łe go pro ble mu,
py tań, sy tu acji. Dla te go do łą cza my
jesz cze po moc w po sta ci mi ni-
kon spek tu do ta kiej roz mo wy
z dziec kiem lub dzieć mi. Kon spekt
pod po wia da py ta nia, któ re mo gły -
by roz wi jać pew ne wąt ki po dej mo -
wa ne w au dy cji. Jest już spo ro
wy cho waw ców, któ rzy spraw dzi li 
tę me to dę i chęt nie się ga ją po na -
stęp ne au dy cje i owe kon spek ty.
Na pew no wie le jesz cze bra ku je na -
szym au dy cjom, dla te go pro si my
o su ge stie, pro po zy cje, pod -
powiedzi. Bę dzie my wdzięcz ni
i uwzględ ni my je przy opra co wy wa -
niu na stęp nych tek stów i au dy cji.
Tym cza sem od da je my Wam na -
stęp ne opo wiast ki, au dy cje i kon -
spek ty do nich. Szczęść Bo że!

Re dak cja
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ROZMÓWKI  (KONSPEKTY)  DO  AUDYCJI 

CZYTAJMY RAZEM „ANIOŁA STRÓŻA”
br. Tadeusz Ruciński

ODŁA MA NA GA ŁĄZ KA
Głów ne mo ty wy: przy po wieść o win nym
krze wie; więź z ro dzi ną, z Bo giem i z Ko -
ścio łem; uciąż li wo ści tej wię zi i chęć
uciecz ki, ze rwa nia; złe skut ki te go
Wpro wa dze nie przez py ta nie:
Dla cze go dom dziec ka jest zwy kle gor -
szy od do mu ro dzin ne go?
I część roz mo wy – do słów: „Czy ten
Grześ po wę dro wał so bie gdzieś?”
Py ta nia:
– Co to jest szczę ście?
– Gdzie jest się szczę śli wym?
– Dla cze go nie któ rzy szu ka ją szczę ścia
gdzieś da le ko?
– A gdzie moż na to szczę ście zna leźć?
Opo wia da nie: „Odła ma na ga łąz ka”
Py ta nie: 
– Dla cze go ga łąz ka nie mo że żyć bez
drze wa?
II część roz mo wy – do koń ca (z pio sen ką)
Py ta nia:
– Ko go nam po trze ba, by być szczęś-
li wym?
– Dla cze go włó czę ga nie mo że być
szczę śli wy?
– Dla cze go dziec ko jest nie szczę śli we
bez ro dzi ny?
– A ja ki jest czło wiek bez Pa na Je zu sa?
– O ja kim szczę ściu mó wi ostat nia
zwrot ka pio sen ki?

ZŁO TA MO NE TA, CZY LI WZA JEM NIE
Głów ne mo ty wy: Je zu so we za le ce nie
wza jem ne go mi ło wa nia się; po sta wa sob -
ko stwa i nie chęć do dzie le nia się; przy po -
wieść o wza jem nym ob da ro wy wa niu
Wpro wa dze nie przez py ta nie:
Co zna czy sło wo „wza jem nie”?
I część roz mo wy – do słów: „To mo że le -
piej, bo zro zu miesz al bo i nie”.
Py ta nia:
– Co to zna czy: ko chać in nych?
– Dla cze go ko cha jąc, chce się ob da ro -
wy wać?
– Dla cze go nie wszyst ko chce się dać
czy wszyst kim się dzie lić?
– Co ma cie ta kie go, cze go nie od da li -
by ście ni ko mu? Dla cze go?
Opo wia da nie: „Zło ta mo ne ta, czy li wza -
jem nie”
Py ta nie: 
– W ja ki spo sób ko cha się wza jem nie?
II część roz mo wy – do koń ca (z pio sen ką)
Py ta nia:
– Dla cze go jed nak na le ży dzie lić się
z in ny mi?
– Co jest po trzeb ne w ser cu, aby być
go to wym do dzie le nia się?
– Kto ob da ro wu je naj pięk niej i naj dy -
skret niej?
– Co nam pod po wia da Anioł, gdy mó -
wi my so bie: „Mam sam – nie dam”?
– Przed czym prze strze ga pio sen ka?
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OKNEM DO NIE BA?
Głów ne mo ty wy: pe ry ko pa o Wnie bo -
wstą pie niu Je zu sa; o tę sk no cie
za nie bem i od la ty wa niu; me ta fo ra
prze cho dze nia przez śmierć do in ne -
go ży cia; nie bo ja ko ży cie z Pa nem
Bo giem na wiecz ność
Wpro wa dze nie przez py ta nie:
Kto te raz mo że tę sk nić za nie bem?
I część roz mo wy – do słów: „... nie na zy -
wał się mo tyl ani nie był do nie go po -
dob ny”.
Py ta nia:
– Gdzie od la tu ją krót ko ży ją ce mo ty le
i waż ki?
– Dla cze go wszyst ko ży ją ce umie ra?
– Czy umie ra się cał kiem?
– Za czym lu dzie tę sk nią, by to 
za wsze by ło?
Opo wia da nie: „Oknem do nie ba?”
Py ta nie: 
– Dla cze go Pan Je zus, od cho dząc
do nie ba, po wie dział uczniom, że z ni -
mi zo sta je?
II część roz mo wy – do koń ca (z pio sen ką)
Py ta nia:
– O ja kim ży ciu mó wi Je zus, że da nam
kie dyś?
– Kto bar dzo boi się umie ra nia? 
Dla cze go?
– Dla cze go chłop cy nie smu ci li się bar -
dzo po odej ściu bra ta Go łąb ka?
– Dla cze go umie ra nie nie mu si być
smut ne?
– Kie dy nie jest?
– Do kąd i do ko go mo że my po biec
po śmier ci?

KTO SIĘ BOI DU CHÓW?
Głów ne mo ty wy: Ze sła nie Du cha Świę -
te go; pe ry ko pa o udzie le niu uczniom
da ru roz grze sza nia; na wią za nie
do opo wie ści o du chach oraz do mo -
dli twy za zmar łych; przej ście do Anio -
łów i Du cha Świę te go
Wpro wa dze nie przez py ta nie:
Dla cze go nie któ rzy lu bią oglą dać fil my
o du chach i upio rach?
I część roz mo wy – do słów: „... po dob ne go
tro chę do pta ka pusz czy ka. Po słu chaj”.
Py ta nia:
– Skąd są róż ne opo wie ści o du chach?
– Dla cze go są to też opo wie ści o po ku -
tu ją cych za grze chy?
– Czy zna cie ta ką opo wieść?
Opo wia da nie: „Kto się boi du chów?”
Py ta nie: 
– Dla cze go trze ba bać się bar dziej
grze chów niż du chów?
II część roz mo wy – do koń ca (z pio sen ką)
Py ta nia:
– Czy moż na du sze w czyść cu na zwać
po kut ni ka mi i po kut ni ca mi?
– Dla cze go? Ze wzglę du na co?
– Jak moż na po móc tym praw dzi wym
du szom?
– Ja kich do brych du chów dał nam 
Pan Bóg?
– Dla cze go Duch Świę ty jest naj lep -
szym z do brych du chów?
– Co o Du chu Świę tym opo wia da 
pio sen ka?
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