
Wywiad z ks. Krzysztofem Czernerem, absolwentem naszej szkoły. 

 
- Szczęść Boże, witamy Księdza w naszej szkole i cieszymy się bardzo, że możemy z Księdzem 
przeprowadzić wywiad. 

- Szczęść Boże, również się cieszę i dziękuję za zaproszenie. 

- Pierwsze pytanie, kto był Księdza wychowawcą? 

- Pierwszą wychowawczynią w klasach 1 - 3 była pani Gabriela Bisz, później pani Ewa Rak, a w gimnazjum 
pani Joanna Dudek. 

- Kto był dyrektorem? 

- W tym czasie dyrektorką była pani Grażyna Piotrowska. 

- Jaki był Księdza ulubiony przedmiot w szkole, a jakiego Ksiądz nie lubił? 

- Jeśli chodzi o ulubiony przedmiot, to muszę powiedzieć, że bez wątpienia matematyka. Jeżeli chodzi o 
taki, którego bym nie lubił … w sumie nie było jakiegoś szczególnego. Był moment, że nie przepadałem za 
wychowaniem fizycznym, ale był to krótki epizod. Wielkim fanem sportu się nie stałem, ale polubiłem wf. 
Nauka języków obcych nigdy nie przychodziła mi łatwo, więc te lekcje nie były szczytem moich marzeń. 

- Czy w szkole były mundurki? 

- Był chyba taki krótki moment, że przez chwilę pojawiły takie niebieskie kamizelki, ale to się nie przyjęło. 
Był to  naprawdę krótki epizod. 

- Czy w szkole zdarzały się jakieś niebezpieczne sytuacje? 

 - Takich bardzo poważnych to naprawdę nie pamiętam, jednak, jak to w szkole, bywało różnie, ale w miarę 
bezpiecznie. 

- Co zmieniło się w naszej szkole? 

- Ojej, sporo. Przede wszystkim nie ma już gimnazjum, ale za to pojawiło się przedszkole. Część kadry 
nauczycielskiej się wymieniła, chociaż wielu nauczycieli jest tych samych. Pojawiło się na pewno 
zdecydowanie więcej sprzętów. Cała szkoła, jeśli chodzi o widok z zewnątrz, jest po bardzo konkretnym 
remoncie.  

- Czy w szkole były organizowane zabawy czy imprezy? 

- Tak, były organizowane różne dyskoteki, czuwania dla młodzieży w szkole, które  później, jako kleryk, 
pomagałem organizować.  Jeśli dobrze pamiętam, to jednak nie za często dochodziło do takich imprez.  

- Jaka jest Księdza ulubiona piosenka? 

- Nie mam takiej jednej, którą lubię. Jeżeli chodzi o muzykę, to mogę powiedzieć, że przede wszystkim 
podoba mi się reggae. 

- Jakie są Księdza zainteresowania? 

- Z aktywności fizycznych to przede wszystkim lubię rower, góry. Chętnie też gram w różnego rodzaju gry 
planszowe. 



- Jakie Ksiądz, będąc dzieckiem, miał plany na przyszłość? 

- Szczerze mówiąc, to takich wymarzonych zawodów naprawdę nigdy nie miałem.  

- Jak Ksiądz zamierza zachęcić młodzież do udziału w mszach świętych? 

 - To jest bardzo mądre pytanie, ale jednocześnie bardzo trudne. Nie mam pojęcia. Ale jeżeli mam 
cokolwiek powiedzieć, to z młodzieżą będę miał kontakt przede wszystkim w szkole.  Ciężko tak w ogóle 
kogokolwiek zachęcić do udziału we mszy. Trzeba samemu odkryć piękno mszy. To, co mogę zrobić, to 
swoją postawą dawać świadectwo, że dla mnie msza jest ważna. I swoją osobą pokazywać, że jestem 
dobrym księdzem. Spróbować przynajmniej nie zrazić innych do siebie, do Kościoła i tym samym do Pana 
Boga. 

- Co Ksiądz chce wnieść do Kościoła? 

- Co  mogę wnieść... Swoją osobę, gorliwość. Jednak  przede wszystkim w nowej parafii, w której od 
września zacznę pracować, nim zacznę coś nowego wprowadzać, chciałbym poznać to, co tam już jest, tych 
ludzi, którzy tam są. To, co jest i działa, jest dobre. Trzeba to zostawić i pociągnąć dalej, a na nowe jeszcze 
przyjdzie czas. 

- Co było najtrudniejsze dla Księdza w czasie święceń? 

- Nic. To naprawdę była bardzo piękna i spokojnie przeze mnie przeżyta liturgia. Dokładnie wiedzieliśmy, 
co i  kiedy będzie się działo podczas tej uroczystości, gdyż wiele się do niej  przygotowywaliśmy. To nie 
było trudne, to było piękne przeżycie. 

- Jak Ksiądz się czuł przed pierwszą mszą i jak po? 

- Jeżeli chodzi o pierwszą mszę, to też czułem się bardzo spokojnie. Sam byłem zaskoczony, że aż tak 
jestem opanowany. Moim pragnieniem było to, żeby się naprawdę skupić na głębokim przeżywaniu liturgii. 
Kolejne msze były już bardziej stresujące, chociaż podczas ich sprawowania było bardzo dużo podniosłości, 
wzruszenia. To było głębokie przeżycie. 

- Jaki jest Księdza ulubiony święty i dlaczego? 

- Święty Cyryl. Wybrałam go sobie na patrona przy bierzmowaniu, będąc jeszcze w gimnazjum, i od tego 
czasu jestem z nim związany. Wybrałam go z wielu powodów. Jego historia i osoba bardzo mi zapadły 
w pamięć.  W jego życiorysie znalazłem też wiele podobieństw do swojego życia. 

- Dlaczego Ksiądz zdecydował się zostać Księdzem, a nie na przykład założyć rodzinę? 

- Hmm, do której mamy czas? Odpowiadając jednym zdaniem - uznałem, że to jest właśnie ta droga. 
Dlaczego? Na dobrą sprawę nie wiem. W pewnym momencie odkryłem i zrozumiałam, że we mnie jest 
takie głębokie pragnienie głoszenia tego, co dla mnie jest ważne, tego, co sam odkryłem w Panu Bogu. 
Poprzez bycie księdzem, poprzez zrezygnowanie np. z posiadania rodziny, mogę się całkowicie 
zaangażować w realizację tego pragnienia. Tą drogą poszedłem. Ta potrzeba we mnie trwała, rozwijała się, 
no i zostałem księdzem. 

- Ile trwało przygotowanie do święceń? 

- Nauka w seminarium trwa sześć lat. Jest to w dużej mierze czas studiów teologii, ale też takiego ogólnego 
rozwoju intelektualnego i duchowego, pogłębiania relacji z Panem Bogiem i kształtowania siebie jako 
człowieka.  



- Dziękujemy, to wszystkie pytania. Ale mamy jeszcze „szybkie strzały”. Psy czy koty? 

- Jak już muszą być, to wolę psy. 

- Dom czy mieszkanie? 

- Zdecydowanie dom. 

-McDonald czy KFC? 

- McDonald… 

- Czytanie czy pisanie?  

- Czytanie. 

- Słodkie czy słone? 

- Słodkie. 

- Filmy czy seriale? 

- Seriale. 

- To wszystko. Bardzo dziękujemy Księdzu za wywiad i czas nam poświęcony. 

- Ja również bardzo dziękuję. 

 

Wywiad przeprowadziły Martyna Kula i Aleksandra Płusa, uczennice klasy 7b. 

 



 


