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„PAN BÓG NIGDY NIE STRACIŁ KONTROLI NAD MOIM ŻYCIEM” 

rozmowa z aktorką Patrycją Hurlak 

Szczęść Boże, dziękuję, że zgodziłaś się na ten wywiad. Zaznaczę na początku, że nie chciałabym 

pytać o historię Twojego nawrócenia, o której można przeczytać w książce i posłuchać w Internecie, 

a także o to, czym jest dla Ciebie Eucharystia, ponieważ o tym opowiesz podczas wieczornej 

konferencji. Zacznę od tego, co często podkreślasz, a mianowicie, że kiedyś, przed nawróceniem, 

istniała "stara" Patrycja, a teraz żyje ta "nowa". Co łączy, a co dzieli te dwie dziewczyny?  

To bardzo dobre pytanie. Myślę, że największa różnica między nimi to różnica w posiadaniu wiedzy. 

Chcąc to wyjaśnić, muszę zacząć od kwestii życia w czystości, ponieważ ta "stara" była święcie 

przekonana, że wspólne mieszkanie z chłopakiem przed ślubem i wiążące się z tym aspekty są 

zachowaniem zupełnie normalnym. Byłam typowym produktem dzisiejszych czasów, w których istnieje 

przekonanie, że żeby podjąć decyzje wiążące na całe życie, to trzeba się wcześniej sprawdzić. To 

wszystko wynikało z niewiedzy, ale też z faktu, że wychowałam się w rodzinie, jak to dzisiaj się modnie 

określa, „wierzącej, ale niepraktykującej”. Jeśli chodzi o kwestie spójne, to ani jedna, ani druga nie 

chciała robić rzeczy, które się Panu Bogu nie podobają. Wówczas widziałam tylko grzechy Kościoła, 

uważałam, że ta instytucja nie jest do niczego potrzebna, że to, co jest związane z religijnością jest bzdurą. 

Brakowało mi wtedy elementarnej wiedzy. Gdyby ktoś dał mi Katechizm Kościoła Katolickiego do 

przeczytania, to pewnie bym się zafascynowała zawartymi tam treściami, ponieważ zawsze byłam osobą, 

która wyciąga wnioski. Podam przykład. Gdy jeden ksiądz powiedział mi, że związek z żonatym 

mężczyzną jest zły, to natychmiast wyprowadziłam się od niego, ale nie powiedział mi już, że mieszkanie 

z nieżonatym też jest złem. Dlatego przyjeżdżając do parafii nie chcę nikogo oceniać, ale po prostu coś 

ludziom uświadomić, bo być może są osoby, które tak jak wtedy ja, pewnych rzeczy nie wiedzą. Im 

szybciej się dowiesz, to tym szybciej będziesz szczęśliwy. Jeszcze z takich cech spójnych, to przede 

wszystkim pycha i próżność (śmiech). Z tego muszę się ciągle nawracać. A do przyjemniejszych kwestii 

należy radykalne podejście do życia, zamiłowanie do nauki i to, że nigdy nie lubiłam marnować czasu.  

Czy masz żal do osób, które nigdy nie zwróciły Ci uwagi, że robisz źle zajmując się magią, 

prowadząc takie, a nie inne życie? Do osób, które wiedziały, a milczały?  

Nie, nie mam do nikogo żalu i pretensji, ponieważ być może dziś nie byłabym tym, kim jestem. Wiem, że 

Pan Bóg nigdy nie stracił kontroli nad moim życiem. Jestem przykładem, że nawet z najgorszego bagna, 

potrafi wyprowadzić dobro. Wiem, co to znaczy siedzieć w piekle. Możliwe, że gdyby ktoś mi wtedy 

zwrócił uwagę, to byłabym teraz letnim katolikiem, który na przykład w czasie pandemii zupełnie 
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odszedłby od Kościoła. Jednak muszę o tym wszystkim mówić, ponieważ te osoby, które wiedziały, że źle 

robię, a nic nie powiedziały, popełniły grzech. Im szybciej to sobie uświadomią, tym lepiej. To się w 

teologii nazywa udział w grzechu cudzym i trzeba się z tego spowiadać. Przebaczyłam im, modlę się za 

nich, żeby mogły stać się tak szczęśliwe jak ja.  

A gdzie, Twoim zdaniem, jest granica upominania drugiej osoby i dawania możliwości korzystania z 

tego, że jest wolnym człowiekiem?   

Ja zawszę informuję, nigdy nie przekonuję. Mam obowiązek powiedzieć, jeśli widzę, że ktoś robi coś, 

czego nie powinien, że jego zachowanie jest niedobre i Panu Bogu się nie podoba. Co ten człowiek z tym 

zrobi, to jego sprawa. Ja nie mam udziału w jego grzechu, jeżeli już go upomniałam. Zamykasz tę sprawę 

i nie wchodzisz w dyskusję. Podam przykład dotykający sfery magii. Podczas nagrania jednego z 

programów, gdy poszłam zjeść śniadanie, zauważyłam, że siedzący naprzeciwko mnie mężczyzna ma na 

palcu Pierścień Atlantów [jeden z elementów idei New Age, która sięga po okultystyczne i satanistyczne 

metody; symbol zła, zniewolenia i odwrócenia się od Chrystusa – przyp. red.]. Zapytałam, czy wie, do 

czego służy ten przedmiot. Odpowiedział, że przecież do przepływu pozytywnej energii. Wytłumaczyłam 

mu, że gdy będzie go cały czas używał, to zdarzy się szereg rzeczy, na przykład, że żona go zostawi, 

dzieci zaczną chorować, i wiele innych konsekwencji korzystania z takich przedmiotów. Nagle on zbladł, 

przysiadł się do mnie i powiedział, że to wszystko już się wydarzyło. Za chwilę poszedł i zniszczył ten 

pierścień. Są czasami takie sytuacje, że widzisz kogoś tylko przez chwilę, w tak zwanym przelocie, i nie 

jesteś w stanie go uświadomić, ale możesz się za tę osobę przez chwilę pomodlić. Inaczej, jeśli kogoś 

znasz i masz wszelkie możliwości, żeby z taką osobą porozmawiać. Przywołam jeszcze jeden przykład. 

Mój serialowy brat, Emil Leniec, czyli Piotrek Podolski z Klanu, na konferencji prasowej otwierającej 

„Nawróconą wiedźmę”, wstał przy dziennikarzach podczas zadawania pytań i powiedział do mnie: 

„Przepraszam Cię, Patrycja, bo ja wiedziałem, że źle robisz, ale nie miałem odwagi Ci o tym powiedzieć.” 

Zrobił to publicznie. (milczenie)  

Jeśli chodzi o sprawy związane z magią, to chciałabym zapytać o jedną kwestię, a mianowicie o 

bardzo popularne święto, czyli Halloween. Dla niektórych to przecież tylko niewinna zabawa... 

Święto Halloween jest świętem satanistycznym. Taka jest prawda. Mam czasami też takie wrażenie, 

podkreślam to tylko moje zdanie, że osoby, które obchodzą to święto uważają, że złego ducha nie ma, co 

jest spełnieniem jego marzeń. Taka postawa jest bardzo niebezpieczna.  Po drugie, ludzie ulegają czystej 

komercji. Halloween to niezły biznes. Po trzecie, trzeba zwrócić uwagę na to, że sama symbolika 

wystawionej dyni przed domem czy czaszki, oznacza, że oddaję to mieszkanie pod panowanie demonów i 

złych duchów. Jeśli ktoś czyta horoskopy, stawia karty, wierzy, że we wróżby, chodzi na Halloween i robi 
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to dla zabawy, to musi wiedzieć, że diabeł nie ma poczucia humoru. On bierze wszystko na poważnie. 

Podam taki prosty przykład. Jaka byłaby reakcja kelnerki w kawiarni, u której zamawiasz kawę, gdyby po 

przyniesieniu tej kawy usłyszała, że to był tylko żart? I tak będziesz musiał za nią zapłacić. Za każdą 

wróżbę, za każde stawianie kart, przeczytanie horoskopu, kiedyś trzeba będzie zapłacić. A gdy już żadne 

argumenty nie docierają do zwolenników Halloween, którzy są katolikami i chodzą do Kościoła, używam 

bardzo okrutnego argumentu, ale teologicznego. Mówię wtedy takiej osobie, żeby wyobraziła sobie 

hipotetyczną sytuację, że jest sierotą, bo zamordowano jej rodziców. Ona zna mordercę, który nie poszedł 

do więzienia, bo ma dobre układy. Pytam, czy poszłaby na imprezę do takiej osoby? Zwykle wtedy słyszę 

oburzenie, że oczywiście, że nie. Odpowiadam, że przecież to tylko impreza, nie ma nic wspólnego z 

morderstwem rodziców. Więc dalej słyszę oburzenie. Jednak ciągnę: „ale idź choć tylko po cukierki.” 

Najczęściej wtedy już osoby się orientują, co jest nie tak. Bo do kogo idziesz na Halloween? Do złego 

ducha, czyli mordercy. Bóg śmierci nie uczynił (zob. Mdr 1,13), ona „weszła w świat przez zawiść diabła” 

(Mdr 2,24). A więc jest mordercą, nie tylko moich rodziców, ale i dziadków, przyjaciół, dzieci, a nawet 

kota czy psa!  Nie musielibyśmy przechodzić przez śmierć, gdyby nie diabeł. Więc czy jest normalne 

chodzenie do niego na jakąkolwiek imprezę? 

Nasza parafia ma Maryjne wezwanie. Jak wygląda Twoja relacja z Matką Bożą? I co chciałabyś 

powiedzieć nam, jako parafianom Matki Kościoła?  

Na początku nie miałam w ogóle relacji z Matką Bożą. Nie rozumiałam tych wszystkich Maryjnych 

określeń. Prosiłam Pana Jezusa, żeby mi to wszystko wyjaśnił. Miałam też problem z różańcem. 

Pojechałam na rekolekcje i podczas jednej medytacji nad Pismem Świętym poczułam Ją. Zrozumiałam, że 

Matka Boża wie, że ja tego wszystkiego nie rozumiem, ale że ma mnie pod swoją opieką. Tak zaczęła się 

nasza znajomość. I teraz jest mi bardzo bliska. Mam podobne podejście do Matki Bożej, jakie miał 

Maksymilian Maria Kolbe.  Jak sobie poczytacie, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Kocham Maryję i 

Kościół, dlatego Wasza Parafia jest mi przez to szczególnie bliska. Pamiętajcie o tym, że Maryja jest 

niewiastą Eucharystii, podczas której jest zawsze obecna. Z Matką Bożą przecież jest tak, że jak się 

położy pod Jej stopy różne problemy, to Ona to wszystko zaniesie pod stopy Jezusa. Pewnie, że fajnie jest 

jeździć po różnych sanktuariach Maryjnych, ale założę się, że wielu z Was myśli sobie, że skoro jest tyle 

objawień, to czemu Ona do mnie nie przyjdzie, też bym chciał Ją spotkać. A przychodząc na Mszę Świętą 

nie można nie spotkać Maryi, można Ją tylko przeoczyć. Ona zawsze wskazuje na Pana Jezusa. I 

naprawdę nigdy o nikim nie zapomina.  

Dziękuję za rozmowę.                                                                                     

Rozmawiała: Barbara Majkowska  


