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Kilka zdań wstępnych

Gdy byłem redaktorem naczelnym dwutygodnika Archidiecezji War-
mińskiej „Posłaniec Warmiński”, ks. dr Edward Goliński rozpoczął współ-
pracę z tym pismem i kontynuował ją do końca redagowania przeze mnie 
gazety. Wyborem artykułów zamieszczonych w „Posłańcu Warmińskim” 
jest niniejsza publikacja w rozdziale pierwszym. Rozdział drugi książ-
ki zawiera poważniejsze, popularno-naukowe artykuły zamieszczane  
w dwumiesięczniku wydawanym przez Kurię Metropolitalną Archidiecezji 
Warmińskiej w Olsztynie w „Warmińskich Wiadomościach Archidiece-
zjalnych”. Tak się złożyło, że byłem sekretarzem tego urzędowego dwumie-
sięcznika, kiedy ks. Edward Goliński zaczynał tu publikować. W pewnym 
sensie jestem winien temu, że zebrane tutaj artykuły w formie książkowej, 
kiedyś powstały i miały swój prasowy pierwodruk.

Prezentowana książka rozpoczyna się od krótkich felietonów poruszają-
cych jednak istotne kwestie moralne naszego życia. Dalsza część artykułów 
to rozważania teologiczne związane z rokiem liturgicznym, a trzecia tema-
tyka dotyczy spraw rodzinnych w wielorakim zakresie. Ostatnich kilkana-
ście artykułów jest napisanych z wykorzystaniem aparatu badawczego, ale 
w niczym to nie odbiera jasnego przekazu poruszanej problematyki.

Ufam, że niniejsza książka adresowana jest przede wszystkim do osób 
świeckich, pozwoli im na głębszą refleksję niektórych prawd wiary i zagad-
nień moralnych ukazywanych w świetle lektury Pisma świętego.

Gratuluję Autorowi wydawniczej odwagi i życzę czytelniczych (a więc  
i duszpasterskich) sukcesów. Dziennikarstwo jak też każda forma dzielenia 
się przeżywaniem Ewangelii jest przecież w jakimś sensie także ewangeli-
zacją. Słowa wypowiadane szybko ulatują z pamięci, do słów drukowanych 
zawsze możemy powrócić, zastanowić się nad nimi, pomedytować.

Niech artykuły tu zamieszczone autorstwa ks. Edwarda Golińskiego 
będą taką pożywką duchową, skłaniającą do medytacyjnej refleksji.

ks. Jan Rosłan
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UCZCIWOŚĆ

Uczciwość jest jedną z najbardziej powszechnie akceptowanych spo-
łecznie wartości moralnych. Bywa ona powszechnie przyjmowana przez 
ludzi różnych orientacji światopoglądowych. Człowieka, który realizuje na 
co dzień tę wartość, określa się jako uczciwego, mówi się o nim wtedy: on 
prowadzi uczciwe życie, uczciwie postępuje, ma uczciwe zamiary, wykonu-
je uczciwie pracę, uczciwie rozgrywa sprawy itp.

Uczciwość obejmuje przede wszystkim odpowiedni stosunek do cudzej 
własności. Uczciwy człowiek nie tylko nie kradnie – jak nakazuje VII przy-
kazanie Dekalogu – ale także pieczołowicie strzeże powierzonego mienia  
i oddaje, co nie jest jego własnością: co pożyczył lub znalazł. Ponieważ nie 
tylko wartości materialne pozostają cudzą własnością, ale także np. ciekawe 
pomysły naukowe, nowatorskie rozwiązania techniczne, plany artystyczne – 
ich kradzieże czy przechowywanie jest wykroczeniem przeciw uczciwości.

Ważnym składnikiem uczciwości jest odpowiedzialność za słowo. Czło-
wiek uczciwy jest wierny danemu słowu, dotrzymuje obietnic i uzgodnio-
nych terminów, nie dopuszcza do kłamstwa i oszustwa, jednym słowem 
„nie rzuca słów na wiatr”.

Uczciwość polega na starannym, solidnym, fachowym i terminowym 
wykonaniu podjętej pracy. Współczesna organizacja pracy najemnej daje 
niejednokrotnie dziś okazję do naruszania uczciwości pracy. Są nimi np.: 
kradzież i marnotrawstwo mienia społecznego, branie łapówek, domaganie 
się dodatkowych korzyści za czynności należące do obowiązków służbo-
wych, „przechwytywanie” zarobków innych ludzi (np. przez niesprawiedli-
wy podział premii, dopisywanie nazwisk rzekomych współautorów projek-
tów racjonalizatorskich), fałszowanie kart pracy i zwolnień lekarskich itp.
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Uczciwość jest wartością uniwersalną, niezbędną zawsze i wszędzie  
w każdej sytuacji życiowej i w każdym rodzaju pracy. Jak wynika z badań 
historii moralności, niektóre grupy społeczne przyznawały jej wyjątkowo 
wysoką pozycję w hierarchii wartości. Przykładem może być zbudowany 
na idei honoru i wierności danemu słowu etos rycerski czy etos mieszczań-
ski. Również współcześnie bywają zawody w których rola uczciwości jest 
wyjątkowa. Należą do nich te, w których obowiązki zawodowe jego przed-
stawicieli wymagają zajmowania się cudzą własnością, np. kupcy, sprze-
dawcy, bankowcy, albo też podejmowania szczególnej odpowiedzialności 
za słowo, np. uczeni, dziennikarze, nauczyciele, księża.

Realizacja uczciwości wzmacnia w wymiarach indywidualnych i spo-
łecznych poczucie własnej wartości i godności.

Uczciwość jest społecznie cenna również dlatego, że będąc warunkiem 
zaufania międzyludzkiego, umożliwia i ułatwia uporządkowanie życia. 
Niewątpliwie wygodniej i bezpieczniej żyje się wśród ludzi uczciwych.  
O społecznej wadze uczciwości świadczy fakt, że wiele jej nakazów wchodzi 
w skład nie tylko etyki, ale i prawa, i jako takie są przestrzegane pod groźbą 
sankcji karnych.
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