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– Powstanie książki „Zaufaj” wią-
że się z podjęciem przez panią wiele 
lat temu pewnej ważnej i przełomo-
wej życiowej decyzji. Opowie pani 
o tym?

– 23 lutego 2009 roku moje życie 
uległo totalnemu odwróceniu. Tego 
dnia wyruszyłam w podróż na północ 
Polski, do Pogorzelicy, lecz tam nie 
dojechałam. Po drodze miałam wypa-
dek samochodowy, który spowodował, 
że przez rok byłam właściwie unieru-
chomiona. Przez pierwsze pół roku 
leżałam w  łóżku, a przez kolejne pół 

Czy trudno jest zaufać?
Oddała stery Najlepszemu Scenarzyście Świata i dziś w swoim życiu 
reżyseruje Jego scenariusze. O tym, że warto kierować się kompasem 
wiary, by działy się wielkie rzeczy, przekonuje w swojej książce „Zaufaj”.  
Z Moniką Górską rozmawia Maja Sitkiewicz.

jeździłam na wózku, a potem chodzi-
łam o kulach. To był rok podarowany 
mi na przemyślenie mojego życia. 
Wszystko, co się potem wydarzyło, 
było konsekwencją mojej jednej decy-
zji, którą podjęłam czternaście lat te 
mu o  trzeciej nad ranem. Dokładnie 
25 lutego. 

Mimo że nie mogłam już nic zmie-
nić w tamtej chwili, bo stała się rzecz 
nieodwracalna – miałam złamaną 
w  kilku miejscach miednicę i  byłam 
cała poobijana – to nagle dotarło do 
mnie, że jest jeszcze coś nad czym mam 

kontrolę – moje spojrzenie na tę sytu-
ację. Leżąc w  ciemnym pokoju na 
szpitalnym łóżku, zrozumiałam, że jest 
taki moment, kiedy możemy zdecydo-
wać, które drzwi wybieramy – te z na-
pisem „porażka” czy te z  napisem 
„szansa”. W moim przypadku podjęcie 
tej decyzji zajęło mi dokładnie trzy-
dzieści sekund. W tym krótkim czasie 
ważyły się moje losy: czy się załamię 
i pójdę w totalnie czarną, wielką dziu-
rę, czy może zobaczę w tym zdarzeniu 
coś dobrego. To było trudne, ponieważ 
w moim życiu zawsze działo się bardzo 
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dużo. A wtedy – w ułamku sekundy – 
poczułam, jakby ktoś nagle zaciągnął 
za mnie ręczny hamulec.

– Trzymała pani w  jednej dłoni 
wiele sznurków i nagle trzeba było je 
puścić.

– Dokładnie. Nagle zobaczyłam 
świat z perspektywy łóżka szpitalnego, 
a  z  tej perspektywy widzi się tylko 
lampy na suficie. A przecież ja patrzy-
łam zawsze do przodu, przed siebie. To 
był dla mnie bolesny moment. Mogłam 
powiedzieć Bogu: dlaczego ja? I rozu-
miem ludzi, którzy w ten sposób myślą, 
natomiast ja zobaczyłam wtedy, że jest 
jeszcze ta druga ścieżka, i zdecydowa-
łam, że symbolicznie otwieram drzwi 
z napisem „szansa”. To jest ta zmiana, 
która się wydarzyła w moim życiu. Zy-
skałam zupełnie nową perspektywę. 
Wiedziałam, że muszę zaufać i totalnie 
się otworzyć na to, co może się przytra-
fić i przyjąć to z pokorą. Wiedziałam, że 
to będzie coś dobrego, bo przecież Pan 
Bóg mnie kocha – w końcu oddał za 
mnie życie.

– To wtedy wydarzyło się w pani 
życiu to, co nazywamy nawróceniem?

– To jeszcze nie był ten moment. 
Zresztą zawsze uważałam się za osobę 
wierzącą, ale w  różnym stopniu. Był 
nawet taki czas, kiedy odeszłam z Ko-
ścioła. Miałam wtedy jakieś osiemna-
ście lat. Moja mama zrobiła wtedy 
piękną rzecz – nic mi nie mówiła ani 
nie prawiła kazań, tylko zaczęła cho-
dzić do kościoła dwa razy – za mnie 
i za siebie. W każdą niedzielę szła na 
dwie msze święte i mnie to niezwykle 
poruszało. I przyznam, że początkowo 
wróciłam do Kościoła właśnie dla niej. 
Potem studiowałam i  pracowałam 
przez dziesięć lat we Francji, Belgii, 
Holandii i USA. Tam zobaczyłam na-
prawdę puste kościoły, w kościelnych 
ławkach siedziały zazwyczaj trzy, czte-
ry starsze panie, a  msze odprawiał 
czarnoskóry misjonarz. Ten obraz był 
dla mnie poruszający i  miałam taką 
smutną refleksję, że Kościół na Zacho-
dzie się kończy. A  gdy wróciłam do 
Polski, to odkryłam, że polski Kościół 

jest najpiękniejszą rzeczą, która mogła 
się nam przytrafić. Jest to Kościół żywy 
i ja się tym Kościołem zachłysnęłam. 
Chodziłam do niego regularnie, ale czy 
się modliłam? Tak, czasami pomyśla-
łam o Panu Bogu, ale On przesunął się 
na drugie miejsce. Na pierwszym 
miejscu była praca. Bóg był ważny, ale 
nie najważniejszy.

Dziś widzę, że wypadek samocho-
dowy nie był jeszcze tym przełomowym 
momentem, ale raczej przygoto- 
waniem do tego, co mnie później spo-
tkało. Odkryłam wtedy, że to ode mnie 
zależy, czy zrobię z mojego życia osca-
rową opowieść czy byle jaką opowiast-

kę. Wtedy jeszcze polegałam bardzo na 
sobie. Była to ważna lekcja pokory. 
Dotarło do mnie, że jestem zależna od 
innych i że muszę prosić o pomoc. 

Jakiś czas później – dokładnie pięć 
lat temu – w  czasie Wielkiego Postu 
pojechałam sama do Ziemi Świętej. Po 
prostu wsiadłam w samolot i polecia-
łam do Jerozolimy.

– Jerozolima stała się dla pani 
miejscem szczególnym?

– To właśnie w Jerozolimie nastąpił 
prawdziwy przełom w moim myśleniu 
i w moim życiu. Zaczęło się od tego, że 
ledwo weszłam za mury Starego Mia-
sta, nagle, zupełnie niespodziewanie 
znalazłam się przy V stacji drogi krzy-
żowej. Kiedy byłam na Golgocie, mia-
łam to samo silne przeczucie, które 
towarzyszyło mi po wypadku: zoba-
czysz, coś się zmieni i wszystko będzie 
dobrze. Podskórnie czułam, że coś się 
za chwilę wydarzy, a ja już nie będę taka 
sama.

– I co się wtedy stało?
– To znowu były ułamki sekund. 

Dotknęłam skały Golgoty i nagle po-
czułam, że właśnie w tej chwili Jezus 
mnie uzdrowił. Całe moje gromadzone 
latami poczucia krzywdy i  niedoko-
chania, smutki i  żale zostały zmyte 
krwią Jezusa – inaczej nie potrafię tego 
wytłumaczyć. Dla kogoś niewierzącego 
to może być abstrakcja, ale ja napraw-
dę tego doświadczyłam. W  jednej 
chwili poczułam się uzdrowiona, na-
pełniona pokojem i radością.

 – Właśnie o tym pisze pani w swo-
jej książce.

– Moja książka jest o tym, że całe 
nasze życie jest zawieszone między 
lękiem i miłością. Jeżeli zaufam, że Pan 
Bóg mnie kocha, to ta świadomość 
leczy lęk. Bo jak wiem, że jestem ko-
chana, to mam poczucie bezpieczeń-
stwa, a jak mam poczucie bezpieczeń-
stwa, to nie boję się zaufać. A jak się 
nie boję i  ufam, to otwiera się prze-
strzeń dla miłości.

– Czy właśnie w  Ziemi Świętej 
powstał pomysł, aby napisać książkę 
„Zaufaj”?

MONIKA GÓRSKA – 
kiedyś w Telewizji Polskiej 
opowiadała historie 
innych. Potem w swojej 
fabryceopowiesci.pl 
zaczęła uczyć innych,  
jak opowiadać swoje. 
Teraz w książkach opo- 
wiada też własne  
historie, choć nie tylko 
ludzką ręką pisane. Po  
to, by ludzie mieli się 
lepiej. Jest mamą Tymo- 
teusza, mentorką, trener-
ką, wykładowczynią, 
dziennikarką, reżyserką 
160 nagradzanych na 
świecie filmów.

Muszę Ci się do czegoś przyznać. Ta książka jest na 
zlecenie. Sama bym jej sobie na pewno nie wymyśliła. 
Kto jest jej Redaktorem Naczelnym? Nie uwierzysz! 
A może… właśnie uwierzysz? Opowiem Ci w niej kilka 
historii z mojego życia. O tym, że kiedy na przekór 
wszystkiemu, a najbardziej sobie, odpuściłam i zaufa-
łam, zaczynały się w moim życiu dziać cuda. I to jakie!

Ta książka zaraża radością. Przeczytałem ją jednym tchem. 
Nie miałem wyjścia. Musiałem odłożyć na parę godzin 

wszystko, bo jak zacząłem czytać, to nie mogłem przestać. 
Fascynujące są historie, które Monika Górska opowiada. 

artur żmijewski, aktor, reżyser

Czytanie tej książki to była przygoda i wielkie przeżycie. 
Jest ona jak lustro, w którym każdy może się przejrzeć 

i zobaczyć siebie. Jak wiele mamy wspólnego. 
Ja w tej książce siebie zobaczyłem. 
marek kamiński, zdobywca biegunów 

twórca kaminskiacademy.com

Zazdroszczę ludziom, którzy dopiero będą czytać tę książkę! 
Ja czytałam już pięć razy i za każdym razem odkrywam 

ją na nowo.
hanna koźmińska, redaktor Zaufaj 

Ta książka jest jak haust świeżego powietrza.
jacek grześkowiak, gra�k Zaufaj

MONIKA GÓRSKA 
Kiedyś w TVP opowiadała historie 
innych. Potem zaczęła uczyć innych, 
jak opowiadać swoje. Teraz, w książkach, 
opowiada też własne historie, choć nie 
tylko ludzką ręką pisane. Po to, by świat 
miał się lepiej.
Jest mamą Tymoteusza, dziennikarką, 
reżyserem i scenarzystką 160 filmów, 
emitowanych w telewizjach 
i nagradzanych na festiwalach na całym 
świecie, oraz trzykrotną prelegentką 
TEDx. Jako jedna z prekursorek 
storytellingu w Polsce założyła 
Mistrzowską Szkołę Storytellingu 
Biznesowego oraz Akademię Video 
Storytellingu online. Jest wykładowcą 
akademickim, autorką książek, trenerką 
m.in. GOOGLE News Initiative, GSK, 
WSB, mentorką INTEL i LUX MED. 
Nazywają ją dr Story.
Więcej na fabrykaopowiesci.pl

Tamtej nocy, o trzeciej nad 
ranem, zrozumiałam, że życie 
jest opowieścią. Mogę ją 
opowiedzieć sobie tak, jak chcę. 
Dopisać tyle nowych wątków, 
ile potra�ę. I nowe zakończenie. 
Mogę się obsadzić w roli o�ary 
lub bohatera. Reżysera albo 
obsługi planu. Mogę zaufać 
albo… nie. I każdego dnia mogę 
wybrać, czy moja opowieść 
o życiu, biznesie i świecie będzie 
kiepską czy dobrą fabułą. 
Taką na Oscara!
Fragment książki
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– Tak, ten pomysł przyszedł do 
mnie w  Galilei rok później. 4 lutego 
ponownie wybrałam się w podróż do 
Ziemi Świętej. Wtedy miałam już bar-
dziej oczy do patrzenia i uszy do słu-
chania. Przez ten rok zaczęły dziać się 
w moim życiu spek-
takularne cuda, któ-
re pokazały mi, jak 
Bóg prowadzi mnie 
dosłownie za rękę.

Kiedy wraca-
łam ze szlaku Jezusa, nocowałam w Na-
zarecie u  sióstr karmelitanek. Pamię-
tam, że w nocy było tam bardzo zimno 
i raz obudziłam się o trzeciej nad ranem 
z  myślą, że mam napisać książkę. 
A  przecież ja w  ogóle tej książki nie 
planowałam! 

– No właśnie, sama pani przyznaje, 
że jest to niezwykła książka, zawierają-
ca wybór opowieści z pani życia, ale nie 
ludzką ręką pisanych – co to znaczy?

– Z dzisiejszej perspektywy jest mi 
łatwiej ocenić niektóre zdarzenia z mo-
jego życia, które wydarzyły się w prze-
szłości i wyraźnie widzę w nich Bożą 

symbolicznego fiat się to nie uda. Bóg 
nas nie złamie, ponieważ nas kocha 
i nie może nas zniewolić. Wierzę, że na 
tym polega miłość. Przeżyłam uzdro-
wienie i  odkryłam swoje poczucie 
wartości, bo przecież mogę wszsytko 
dzięki Temu, który mnie umacnia. Ale 
wiem też, że zaufać wcale nie jest łatwo. 
Przekonała się jednak, że to wystarczy 
uchylić drzwi choćby na centymetr 
i zawołać: „Jezu, nie rozumiem, nie daję 
rady, ale ufam Tobie, pomóż mi, ratuj 
mnie”. Tylko tyle wystarczy, żeby On 
zaczął działać.

– Pani książka podpowiada, jak 
sobie radzić w tej – czasem niełatwej 
– drodze dochodzenia do zaufania 
i wiary.

– Przede wszystkim pokazuje kon-
kretne przykłady działania Boga w mo- 
im życiu. Marek Kamiński, który prze-
czytał moją książkę, powiedział, że jest 
ona jak lustro, a w opowieściach w niej 
zawartych każdy może się przejrzeć. 
Dzięki temu można zobaczyć, jakie 
cuda dzieją się również w naszym ży-
ciu, jeżeli tylko zaufamy.

Bóg nas nie złamie, ponie-
waż nas kocha i nie może nas 
zniewolić. Wierzę, że na tym 
polega miłość.
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ingerencję. Wiem, że Bóg nigdy nie 
zrobi niczego na siłę i  to jest według 
mnie przepiękne i  wzruszające. Pan 
Bóg jest wszechmogący, a jednak nie 
zrobi niczego wbrew naszej woli.  
A przecież mógłby. On daje nam pełną 

wolność – z miło-
ści. Ten silny Bóg 
potrafi być tak de-
likatny. Dopiero 
wtedy, kiedy mu 
się poddam i  po-

wiem: „Tak, ufam Ci. Prowadź”, dzieją 
się cuda, te wielkie rzeczy, o których 
Maryja mówi w  Magnificat. Kiedy 
zaufamy, On o wszystko zadba.

– Czy według pani decyzja o tym, 
żeby oddać stery Bogu, zawsze jest po 
naszej stronie?

– Tak uważam. Akt zawierzenia jest 
konieczny. Ks. Dolindo mówił: „Jezu, 
Ty się tym zajmij”, św. Faustyna: „Jezu, 
ufam Tobie”, a Maryja: „Niech mi się 
stanie według słowa Twego”. Jeżeli 
damy Bogu znak, pozwolimy Mu dzia-
łać, to On zamieszka w naszym życiu 
i zaczną się w nim dziać cuda. Bez tego 


