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Ide¹ gazety jest dialog miêdzywyznaniowy w ramach chrzeœcijañstwa, a ewentualne ofiary zebrane 
z gazety w ca³oœci (po op³aceniu sk³adu i druku gazety) przeznaczamy na cele charytatywne. 

prosto z mostu

Równe prawo g³osu?

"Dziwi¹ wrêcz emocjonalne ataki na obecnoœæ chrzeœcijan w tzw. ¿yciu
publicznym, a w rzeczywistoœci w codziennym ¿yciu pañstw i narodów. W wielu
miejscach œwiata chrzeœcijanie s¹ wrêcz przeœladowani, a¿ do zniszczenia maj¹tków,
do wypêdzeñ oraz do zabójstw" – napisa³ w niedawnym liœcie do wiernych metropolita
szczeciñsko-kamieñski abp Andrzej Dziêga, postuluj¹c prawo g³oszenia swoich
pogl¹dów w ¿yciu publicznym przez wierz¹cych.
Uwa¿am, ¿e wierni powinni mieæ mo¿liwoœæ przy wyjœciu z koœcio³a otrzymania listów 
biskupa w wersji tekstowej, bo nie wszyscy potrafi¹ przecie¿ odpowiednio 
skoncentrowaæ siê w œwi¹tyni na s³owie. Warto o tym pomyœleæ.
W styczniowym numerze przedstawiamy historiê kap³ana, który mia³ odwagê daæ
niezwyk³e œwiadectwo swojego powo³ania. Ma³¿eñstwom, maj¹cym k³opot 
z uzyskaniem potomstwa, przedstawiamy ma³o jeszcze znan¹ metodê rozwi¹zania 
tego problemu. O ¿yciu, pi³ce no¿nej, ale te¿ wierze opowie prosto z Wroc³awia jeden 
z najlepszych polskich trenerów. Bêdzie te¿ o pewnym nawróceniu i nowej królewskiej 
tradycji Szczecina. Wszystkie przedstawione wydarzenia wpisuj¹ siê w dawanie 
œwiadectwa o Bogu, a co za tym idzie, mówi¹ o obecnoœci chrzeœcijan w ¿yciu 
publicznym, o czym zreszt¹ czêsto piszemy na ³amach naszej gazety
oraz mówimy w niedzielnej audycji „Religia na fali” w Polskim Radiu Szczecin.
Czy jednak chrzeœcijanie wszêdzie i zawsze maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ?

Piotr Ko³odziejski



Ide¹ naszej gazety „Prosto z mostu. M³odzi..Ekumenizm...Bóg...” obok rozwijania 
dialogu ekumenicznego w Szczecinie jest dzia³alnoœæ charytatywna. Jak obiecaliœmy, 
tak robimy. Podsumowaliœmy kolejny rok naszej pracy a wszystkie zebrane z gazety 
ofiary (po op³aceniu druku i sk³adu gazety) przeznaczyliœmy na wylosowany cel.

Dziêki czytelnikom „Prosto z mostu”, którzy w 2011 r. sk³adali ofiary za 
kolejne numery czasopisma, niepe³nosprawna Natalia z parafii greckokatolickiej 
w Szczecinie, otrzyma³a znacz¹c¹ pomoc - dofinansowanie do turnusu 
rehabilitacyjnego. Natalia urodzi³a siê z zespo³em wad wrodzonych, m.in.: 
rozszczepem podniebienia miêkkiego i twardego, wad¹ serca i p³uca. Przez ponad 
20 lat swojego ¿ycia przesz³a wiele operacji. Do 6. roku ¿ycia wiêkszoœæ czasu spêdzi³a 
w szpitalach w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie. Dziêki staraniom lekarzy i swojej 
mamy Lidii, od 7. roku ¿ycia mog³a korzystaæ z nauczania indywidualnego. Czêste 
spotkania z nauczycielk¹, która kilka razy w tygodniu przychodzi³a do jej domu, 
skoñczy³y siê, kiedy Natalia ukoñczy³a 20 lat. Pani Lidce oœwiadczono, ¿e jej córce, 
z racji na wiek, taka forma edukacji ju¿ nie przys³uguje. PóŸniej okaza³o siê, ¿e by³o to 
nieporozumienie, niemniej w konsekwencji, pani nauczycielka przychodzi teraz do 
Natalii raz w tygodniu – prywatnie.

WSPÓLNIE POMOGLIŒMY 
NATALII

Natalia urodzi³a siê 

z zespo³em wad 

wrodzonych m.in.: 

rozszczepem podniebienia 

miêkkiego i twardego, 

wad¹ serca i p³uca. 

Fot. Archiwum 

prywatne. 
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Natalia korzysta równie¿ ze wsparcia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 

i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej Ruchowo "Têcza". Cztery razy tygodniu chodzi na 
gimnastykê, plastykê, zajêcia z logoped¹ i informatykê oraz masa¿. Jej mama oraz 
babcia Nadia, która od lat pomaga w opiece nad niepe³nosprawn¹ wnuczk¹, ciesz¹ siê, 
¿e „Têcza” ju¿ nied³ugo bêdzie mia³a now¹ siedzibê – przy ul. Wawrzyniaka, po 
dawnych  „Kontrastach”. Pani Lidka uwa¿a, ¿e to bardzo dobra decyzja w³adz 
Szczecina i podkreœla: „ju¿ nie bêdzie tak ciasno, jak w obecnej siedzibie 
stowarzyszenia przy ul. Bohaterów Warszawy”. 

Natalia lubi spacery z mam¹, rysowanie, malowanie, uk³adanie puzzli. Innym 
jej hobby s¹ gry komputerowe oraz s³uchanie piosenek lwowskiej grupy „Tercja 
Pikardyjskiej”. Mama Natalii powiedzia³a tak¿e: „Kiedy ostatnio stara³am siê 
o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla Natalii, ze wzglêdu na ograniczone 
fundusze MOPS-u, nie zosta³yœmy zakwalifikowane”. Teraz, dziêki ofiarnoœci 
czytelników „Prosto z mostu”, ju¿ w maju Natalia bêdzie mog³a pojechaæ na turnus do 
Dziwnówka. 

Dziêkujemy za Wasz¹ pomoc!
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NIE SZTUK¥ JEST MARUDZIÆ,
CZYLI REKOLEKCJE DLA 
FACETÓW

Tekst 
Krzysztof H. Olszyñski

Kiedyœ nauki stanowe by³y rzecz¹ powszechn¹ – podczas ka¿dych rekolekcji 
kap³an wyg³asza³ oddzieln¹ naukê dla kobiet i mê¿czyzn. Dziœ co najwy¿ej nauki 
rekolekcyjne dzieli siê na te dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. A szkoda, bo jak mówi 
nauka Koœcio³a, p³eæ to nie tylko aspekt fizyczny, lecz przede wszystkim wewnêtrzny, 
duchowy.

W dniach 10-11 grudnia szczeciñscy mê¿czyŸni po raz pi¹ty mieli okazjê 
ws³uchaæ siê w „Rekolekcje dla facetów” – inicjatywê skierowan¹ do panów. Ka¿da 
z edycji rekolekcji, odbywaj¹cych siê obecnie w koœciele œw. Jana Ewangelisty 
u pallotynów, jest prób¹ znalezienia miejsca wspó³czesnego mê¿czyzny w Koœciele 
katolickim. To przede wszystkim próba g³oszenia mê¿czyznom uniwersalnych treœci 
ewangelicznych, lecz innym jêzykiem. „Dla facetów – to znaczy prosto, krótko i na 
temat” – mówi pomys³odawca rekolekcji, £ukasz Krytkowski. Ta inicjatywa jest 
wynikiem licznych rozmów z mê¿czyznami, którzy mimo bycia praktykuj¹cymi 
katolikami nie czuj¹ siê w Koœciele jak u siebie. Uwa¿aj¹, ¿e Koœció³ nie mówi do nich 
ich jêzykiem. „Pewnego wieczoru na pielgrzymce, rozmawiaj¹c z mêsk¹ grup¹ 
znajomych o Koœciele, doszliœmy do wniosku, ¿e mamy doœæ s³odkich œpiewów, 
s³odkich kazañ, mówi¹cych o wszystkim, lecz tak naprawdê o niczym. Mamy doœæ 
³agodnego przekazu, w którym brak konkretu. Stwierdziliœmy, ¿e trzeba to zmieniæ.” 
A poniewa¿ nie chcieliœmy tylko marudziæ, ale zacz¹æ dzia³aæ, powsta³a inicjatywa 
Rekolekcji dla facetów, które od 2008 roku odbywaj¹ siê w Szczecinie w okresie 
Wielkiego Postu i Adwentu. Na ka¿dych rekolekcjach kap³ani prezentuj¹ swoje 
podejœcie do roli mê¿czyzny w Koœciele katolickim, w piêkny sposób przekazuj¹c jego 
naukê mówi¹c¹, ¿e p³eæ to nie kwestia fizycznoœci, ale przede wszystkim wnêtrza.

Pomimo, i¿ Rekolekcje dla facetów odbywaj¹ siê dwa razy do roku, przy 
pallotyñskiej parafii na sta³e dzia³a Mêska Schola Tradycyjna. Skupia ona mê¿czyzn 
zafascynowanych tradycyjnymi œpiewami religijnymi – zarówno chora³em 
gregoriañskim, jak i tradycyjnymi œpiewami ludu. To w³aœnie ta Schola odpowiedzialna 
jest za mêski œpiew podczas rekolekcji.

prosto z mostu
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Sama Schola jest szczeciñskim oddzia³em ogólnopolskiego Projektu 
Muzyczno-Liturgicznego „Wschód – Zachód”, zrzeszaj¹cego fascynatów dawnej 
muzyki religijnej. Jego cz³onkowie, pochodz¹cy z 40 miast naszego kraju, podró¿uj¹ 
po Polsce, pos³uguj¹c tradycyjnym nabo¿nym œpiewem podczas uroczystych Mszy 
œwiêtych, jednak ich specjalnoœci¹ jest przygotowanie nabo¿eñstw okresowych 
(Droga Krzy¿owa, Nabo¿eñstwo PaŸdziernikowe i inne) z opraw¹ muzyczn¹ z³o¿on¹ 
z najstarszych zabytków polskiej i europejskiej pieœni katolickiej. Ich dzia³alnoœæ jest 
odpowiedzi¹ na wezwanie papie¿a Benedykta XVI do spojrzenia na wspó³czesn¹ 
historiê Koœcio³a z perspektywy nie filozofii  zerwania, lecz ci¹g³oœci. Jest drog¹ 
oddania chwa³y Bogu w pieœniach, które uœwiêci³y naszych ojców, a tak¿e 
przyczynkiem do o¿ywienia praktyki œpiewu chora³u gregoriañskiego, w³asnego 
œpiewu Liturgii Rzymskiej. Bo jeœli ³aciñski katolik nie zrobi tego sam, nikt inny nie 
uczyni tego za niego.

Wiêcej informacji o Projekcie Muzyczno-Liturgicznym „Wschód – Zachód” 
mo¿na znaleŸæ na stronie http://projekt-wschod-zachod.blogspot.com/ natomiast 
o dzia³aniach Mêskiej Scholi Tradycyjnej oraz inicjatywie Rekolekcji dla facetów mo¿na 
poczytaæ pod adresem http://rekolekcjedlafacetow.blogspot.com/ Tutaj tak¿e mo¿na 
znaleŸæ nagrania wszystkich dotychczasowych nauk rekolekcyjnych.

Szczeciñscy mê¿czyŸni po raz pi¹ty mieli okazjê ws³uchaæ siê w „Rekolekcje dla facetów” – inicjatywê 
skierowan¹ do panów.  Fot. £ukasz Krytkowski. 

prosto z mostu
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W swoim ¿yciu chcia³em byæ technologiem ¿ywienia - zaczyna opowiadaæ 
historiê swojego powo³ania ks. Rafa³ Szutra, kap³an z niespe³na dwuletnim sta¿em, 
dziœ pos³uguj¹cy w parafii Matki Bo¿ej Jasnogórskiej na szczeciñskim Wzgórzu 
Hetmañskim. 

Pewne sytuacje zwi¹zane z poszukiwaniem tego zawodu, spowodowa³y, ¿e zmieni³em 
zupe³nie tor poszukiwañ i przenios³em je na inne wartoœci. To poszukiwanie 
spowodowa³o g³êbsze nawrócenie i odkrycie g³osu Boga.

Dziêki rodzinie poznawa³em Boga w nurcie tradycyjnym. On jednak nie pozwala³ mi 
wejœæ w g³êbsz¹ relacjê z Bogiem. Ju¿  w dzieciñstwie  jedno pragnienie towarzyszy³o 
mi bardzo mocno – zapraszaæ Boga do swojego ¿ycia. Zawsze odczuwa³em potrzebê 
modlitwy porannej i wieczornej, powierzania wszystkich spraw Bogu i dziœ 
z perspektywy czasu wiem jedno, ¿e Pan Bóg prowadzi³ mnie od samego pocz¹tku. 
Rodzice s¹ skromnymi rzemieœlnikami, a zarazem posiadaj¹cymi wielk¹ m¹droœæ 
¿yciow¹. Nasz¹ rodzinê charakteryzowa³a niewiara w siebie i st¹d p³yn¹ce niskie 
poczucie wartoœci. 

Mia³em trudnoœci w osi¹ganiu dobrych wyników w nauce, dlatego musia³em uczyæ siê 
bardzo du¿o. Przyk³ad mojej siostry, która jest niezwykle zdoln¹ osob¹, by³ dla mnie 
niezwykle motywuj¹cy by coœ w ¿yciu osi¹gn¹æ. Dla mnie tym celem w dalszej 
perspektywie by³y studia, dlatego postara³em siê i dosta³em do Technikum 
Gastronomicznego w G³ogowie, w moim rodzinnym mieœcie. A zapêdy kulinarne 
mia³em od zawsze. W niedzielê np. lubi³em usma¿yæ rodzicom jajecznicê czy te¿ 
inaczej zaspokajaæ ich kulinarne potrzeby. ̄ eby jednak dostaæ siê do wymarzonej 
szko³y, musia³em na dobrym poziomie zdaæ egzaminy z polskiego, matematyki 
i chemii, z któr¹ zawsze mia³em powa¿ne problemy. Dodatkowo kierunek ten cieszy³ 
siê du¿¹ popularnoœci¹ w zwi¹zku z tym by³o trzech kandydatów na jedno miejsce. 

Doœwiadczenia z okresu szko³y œredniej pokaza³y mi pewien wewnêtrzny konflikt. 
Z jednej strony by³o pragnienie Boga, a z drugiej strony zobaczy³em, ¿e moja 
konstrukcja moralna nie jest taka silna. Zacz¹³em poszukiwaæ zewnêtrznych pociech: 

Rozmawia³ 
Piotr Ko³odziejski
parafia rzymskokatolicka pw.
Matki Bo¿ej Jasnogórskiej

HISTORIA PEWNEGO POWO£ANIA...
Z KUCHNI DO O£TARZA 
- MORZE MOIM TABERNAKULUM

prosto z mostu
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w relacjach z dziewczynami, zabawach, dyskotekach. Na szczêœcie odzywa³ siê we 
mnie g³os rozs¹dku, który mobilizowa³ do walki o dobry start w ¿ycie, wiêc dalej 
stara³em siê o dobre wyniki w nauce. Udawa³o mi siê to, dziêki ciê¿kiej pracy. Po 
bardzo dobrze zdanej maturze dosta³em siê na studia w Szczecinie i zacz¹³em 
przygotowania do zawodu technologa ¿ywienia. Kiedy przyszed³em do Szczecina 
chroni³y mnie wartoœci nurtu tradycyjnego, które wpajali mi rodzice. To oni pokazywali 
spowiedŸ, Eucharystiê, chodzili z nami w m³odoœci do koœcio³a. W czasie kiedy 
rozpocz¹³em samodzielne ¿ycie znowu wróci³em do korzystania z wolnoœci, któr¹ 
pojmowa³em na swój sposób. Znów  pojawi³ siê zabawowy styl ¿ycia: imprezy, 
zabawy, dyskoteki. Nic mi wtedy nie wychodzi³o. Zacz¹³em zauwa¿aæ, ¿e oddalam siê 
od Boga. Wtedy te¿ nurt tradycyjny, w którym zosta³em wychowany zacz¹³ 
pokazywaæ mi, ¿e nie ma w moim ¿yciu ¿adnej duchowej g³êbi. Brakowa³o mi poczucia 
bezpieczeñstwa, które kiedyœ w nim odnajdywa³em. Czu³em siê bardzo zagubiony 
i zupe³nie przegrany. Po dwóch latach poszukiwañ uzna³em, ¿e chcê postawiæ na Pana 
Boga i zacz¹³em chodziæ w niedzielê do koœcio³a, a wczeœniej zdarza³o siê, ¿e 
atrakcyjny wyjazd wygrywa³ z niedzieln¹ msz¹ œwiêt¹. By³em ju¿ wtedy w rocznym 
zwi¹zku z dziewczyn¹ i chcia³em, ¿ebyœmy zaczêli ¿yæ w czystoœci serca. 

Kiedy zaczê³o mi brakowaæ tych niedzielnych obiadów w domu, wyjœcia do koœcio³a, 
spacerów, zapragn¹³em znowu byæ w Koœciele. By³y rekolekcje, spotkania, ale to 
jeszcze nie by³o to g³êbokie spotkanie z Jezusem. Dziewczynie zaczê³o przeszkadzaæ 
chodzenie do koœcio³a. Ona zawsze uwa¿a³a, ¿e mam wewnêtrzne pragnienie bycia 
uczciwym, sama by³a bardziej pogubiona ode mnie. Zaczê³y siê k³ótnie o chodzenie do 
koœcio³a, a tak¿e inne aspekty historii naszego ¿ycia. Po jakimœ czasie stwierdzi³em, ¿e 
ten zwi¹zek nie ma szans, mimo ¿e wczeœniej myœla³em, i¿ weŸmiemy œlub. Mia³em 
te¿ bardzo silne pragnienie ojcostwa, ale póŸniej dopiero okaza³o siê, z czego ono 
wynika³o. W pewnym momencie to pragnienie ojcostwa by³o tak silne, ¿e zmieni³em 
studia dzienne na zaoczne, ¿eby pójœæ do pracy. Zarabia³em jako barman, kucharz, 
magazynier, ale póŸniej zda³em sobie sprawê, ¿e z tego nie utrzymam rodziny. 
Zacz¹³em wiêc szukaæ lepszej pracy i tak trafi³em do Dziwnówka na technologa 
¿ywienia. Zawsze chcia³em mieszkaæ nad morzem, to by³o moim marzeniem. Kiedy 
zobaczy³em pierwszy raz, gdzie mi przyjdzie pracowaæ, przestraszy³em siê. To by³ 

Najpiêkniejszym by³ 

dla mnie moment 

œwiêceñ, kiedy ksi¹dz 

abp Andrzej Dziêga 

w charyzmacie 

proroctwa nak³ada³ na 

mnie rêce – wspomina 

ks. Rafa³. 

Fot. 

www.szczecin.kuria.pl
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kompleks hoteli. Odezwa³o siê poczucie niskiej wartoœci i wtedy sobie pomyœla³em 
„Panie Bo¿e to Ty mnie zaprosi³eœ tu, Ty mnie prowadzisz, wiêc idê”.  Zanim jednak 
rozpocz¹³em pracê, musia³em zdaæ egzamin, a potem przejœæ dwutygodniow¹ próbê. 
Mia³em 22 lata i by³em najm³odszy i najmniej doœwiadczony w zawodzie spoœród tych, 
którzy starali siê o pracê. Po dwóch tygodniach pani technolog zaprosi³a mnie 
i powiedzia³a, ¿e kiedy sama zaczyna³a pracê, by³a zupe³nie zielona, ale ktoœ jej 
pomóg³. Wtedy obieca³a sobie, ¿e post¹pi kiedyœ podobnie. - Pan ma du¿o wiedzy, ale 
jeszcze wiele musi siê Pan nauczyæ i ja Panu pomogê – powiedzia³a mi i doda³a, ¿e 
przeka¿e pani prezes, ¿e jestem jedyn¹ osob¹, która nadaje siê do tej pracy. 

Ka¿dy dzieñ pracy by³ mêczarni¹ i trudem, bo ³apa³em siê na tym, ¿e wielu rzeczy nie 
znam, ale w³aœnie pani technolog bardzo mi pomaga³a. To by³ anio³ sprowadzony 
przez Pana Boga dla mnie. To miejsce by³o dla mnie przejœciowym, ¿eby Pan Bóg 
zaprosi³ mnie do tego szczególnego zadania – bycia kap³anem. Pobyt w Dziwnówku 
wp³yn¹³ na dalsze moje losy, pozwoli³ odkryæ ¿yciowe  powo³anie. W wieku 22 lat 
by³em kierownikiem ¿ywienia i w sezonie letnim odpowiadaliœmy za wy¿ywienie 
tysi¹ca ludzi. Koordynowa³em prac¹ oko³o 80 osób, nierzadko m³odych, którzy 
przyje¿d¿ali dorobiæ w wakacje. Zacz¹³em obserwowaæ jak oni spêdzaj¹ wolny czas - 
dyskoteki, alkohol, który kiedyœ te¿ by³ uzupe³nieniem moich zabaw. 

Pamiêtam jeden moment. Poszed³em kiedyœ sam na pla¿ê, popatrzy³em na morze i to 
by³o najg³êbsze nawrócenie w moim ¿yciu. Wtedy prawdziwie zapragn¹³em ¿yæ 
z Bogiem. Patrz¹c na to morze uœwiadomi³em sobie, jak wielki jest Bóg i jaki piêkny 
akt stwórczy dokona³ siê. Patrzy³em na tajemnicê g³êbi tego morza, horyzontu, 
przyrody i pomyœla³em, ¿e tylko Bóg mo¿e to tak piêknie stworzyæ. Kiedy patrzy³em 
na morze, odkrywa³em Pana Boga i czu³em, ¿e jest ze mn¹, ¿e jest relacja. Patrzy³em 
na morze tak, jak dziœ spogl¹dam na tabernakulum. Patrz¹c na morze widzia³em, ¿e to 
ju¿ nie jest nurt tradycyjny, ale to on doprowadzi³ mnie do nurtu g³êbokiego, w którym 
jest przeznaczone spotkanie cz³owieka w duszy, ca³ym ciele z Bogiem. Poczu³em 
radoœæ, dreszcze, p³yn¹ce ³zy. Pierwsze, co wtedy zrobi³em, to pobieg³em do pokoju  
po ró¿aniec, który sta³ siê moj¹ ¿yciow¹ drog¹. Z tym ró¿añcem chodzi³em w³aœnie 
tam przed tym „morskim tabernakulum”.

Kiedy wiêc patrzy³em na tych m³odych ludzi, ile tam jest alkoholu, rozwi¹z³oœci, 
pogubienia, moje serce zaczê³o czuæ wielki ¿al i empatiê w stosunku do nich. Szkoda 
mi by³o, ¿e marnuj¹ swoje ¿ycie. Ja z kolei odkrywa³em pe³niê ¿ycia z Bogiem, 
a jeszcze niedawno by³em przecie¿ na pograniczu – pójœæ za Panem Bogiem, czy 
pobawiæ siê, pójœæ na fajne imprezy, poswawoliæ w ¿yciowych doœwiadczeniach. Teraz 
by³a ju¿ pewnoœæ – tylko Bóg jest w stanie zapewniæ szczêœcie. Od razu chcia³em daæ 
to wszystko ludziom, ale nie mog³em im pomóc. Kiedy wiêc tak chodzi³em sobie po 
pla¿y i patrzy³em na piêkne tabernakulum, którym by³o to morze, zada³em Bogu 
pytanie jak ja mogê pomóc tym pokrzywdzonym, poranionym i pogubionym ludziom. 
Nie odnalaz³em w sobie ¿adnej odpowiedzi. Z³o¿y³em wiêc ofiarê Jezusowi za te osoby 
– bêdê siê modli³ za nich codziennie. Z perspektywy jak na to patrzê, to ka¿dy dzieñ 
modlitwy w ich intencji przynosi³ mi coraz wiêksz¹ radoœæ i pokój, ¿e jest we mnie Bóg, 
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który to pole radoœci powiêksza. Ka¿de spotkanie w koœciele by³o ju¿ moim 
spotkaniem. By³em na ka¿dym parafialnym wydarzeniu. W maju us³ysza³em, ¿e do 
parafii w Dziwnówku przyje¿d¿a kleryk na niedzielê powo³aniow¹. Poszed³em, 
a spoœród moich wspó³pracowników by³em jedyn¹ osob¹ (poza synkiem jednej pani, 
którego bra³em ze sob¹ i który jak siê póŸniej okaza³o bardzo polubi³ koœció³ dziêki 
temu), która chodzi³a do koœcio³a. Kleryk opowiada³, jak wygl¹da ¿ycie w seminarium 
i wtedy odkry³em, ¿e to jest ¿ycie dla mnie, ¿e chcia³bym tam byæ. Wtedy pojawi³ siê 
konflikt. Jak ja, który mia³ wczeœniej dziewczyny, nie ¿y³ doœæ ewangelicznie, mo¿e 
pójœæ do seminarium? Przestraszy³em siê i nie chcia³em stawiaæ temu czo³a, a poza 
tym ta praca dawa³a mi dobry start, który zapewni byt mojej przysz³ej rodzinie. Ca³y 
czas przecie¿ by³o pragnienie ojcostwa. Bardzo ma³o wtedy spa³em, ten stan budzi³ we 
mnie wielkie napiêcie, niepokój i wewnêtrzny dysonans. Trwa³o to oko³o dwóch 
miesiêcy i wtedy ku mojemu zdziwieniu po roku zadzwoni³a do mnie by³a dziewczyna, 
która chcia³a siê spotkaæ. 

Po przyjeŸdzie poszliœmy na wieczorny spacer, na którym zapyta³a mnie, czy 
chcia³bym jeszcze wróciæ do niej. Odpowiedzia³em, ¿e nie, bo myœlê o czymœ innym 
i nie wiem jak sobie z tym poradziæ. Gdy na jej pytanie co to takiego odpowiedzia³em – 
„chcê zostaæ ksiêdzem, nie wiem sk¹d siê to bierze i takie jest to we mnie silne” –  
zapad³a dwuminutowa cisza. Potem ona popatrzy³a mi w oczy i powiedzia³a „Ty tam 
pasujesz”. Ona spowodowa³a, ¿e wzros³o we mnie przekonanie, ¿e to prawdziwy g³os 
Pana Boga, ¿eby jednak spróbowaæ. Kolejny dzieñ to by³ jednak poniedzia³ek, ja by³em 
w Dziwnówku, pocz¹tki lipca, wiêc stwierdzi³em, ¿e w tym roku ju¿ nie spróbuje, bo 
czas rekrutacji siê skoñczy³. I co siê sta³o? To moja by³a dziewczyna posz³a nastêpnego 
dnia do seminarium i na furcie zapyta³a czy jeszcze przyjmuj¹ na ksiêdza. Proste 
pytanie, które do dziœ wywo³uje uœmiech u mojego kolegi ksiêdza, który us³ysza³ wtedy 
to pytanie od niej. Natychmiast zadzwoni³a do mnie i powiedzia³a, ¿e mogê sk³adaæ 
papiery i przyje¿d¿aæ. Pojecha³em i po rozmowie z rektorem otrzyma³em zaproszenie. 

Popatrzy³em na 

morze i to by³o 

najg³êbsze 

nawrócenie w moim 

¿yciu – wspomina 

ks. Rafa³. Fot. £ukasz 

Sze³emej. 

www.szelemej.pl
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Od razu zrezygnowa³ ksi¹dz z pracy w Dziwnówku?

Œwietnie siê z³o¿y³o, poniewa¿ pani prezes za miesi¹c sama chcia³a mnie zwolniæ 
twierdz¹c, ¿e tak dobrego cz³owieka dawno nie spotka³a, ale to dobro nie pomaga mi 
w tej pracy, a tu trzeba byæ bardziej przedsiêbiorczym. Kiedy us³ysza³a, ¿e „idê na 
ksiêdza” odpowiedzia³a „To jest Pana miejsce”. 

Droga w seminarium te¿ nie by³a prosta?

Nie by³a. Pamiêtam, ¿e by³o piêkne wejœcie w seminarium. Do Dziwnówka na wczasy 
do mnie przyjechali rodzice. Na pocz¹tku nie powiedzia³em jeszcze, dlaczego 
rezygnujê z pracy. Wprowadza³em now¹ osobê. W koñcu tata zapyta³ mnie „co bêdê 
dalej robi³”. Poniewa¿ mama wczeœniej siê dowiedzia³a, stwierdzi³a, ¿ebym sam to 
powiedzia³ ojcu. Odpowiedzia³em wiêc, ¿e chcê pójœæ do seminarium. On na to, ¿e mi 
b³ogos³awi, ale jeœli ju¿ podj¹³em tak¹ decyzjê, to chcia³by, ¿ebym zosta³ œwiêtym 
kap³anem – wspomina ze wzruszeniem s³owa ojca ks. Rafa³. 

Pierwszy dzieñ w seminarium. Us³ysza³em tylko trzask drzwi, puœci³em torby, ze ³zami 
w oczach wszed³em do œrodka i powiedzia³em „Panie Jezu, chcê byæ œwiêtym 
kap³anem. ̄ adnym innym. Je¿eli mam byæ innym kap³anem, to nie chcê byæ nim 
wcale”.

Prze¿y³em trzy piêkne lata w seminarium. Wszystko, co odezwa³o siê w Dziwnówku, 
uzupe³nia³o siê piêknie i pog³êbia³o. Ch³on¹³em ka¿de s³owo ksiêdza, kaznodziei, 
spowiednika. Na trzecim roku Bóg zacz¹³ pokazywaæ mi prawdê o mnie samym. S³aba 
wartoœæ siebie, która warunkowa³a moje wczeœniejsze, czasem b³êdne decyzje, 
spowodowa³a, ¿e chcia³em jeszcze to wszystko w sobie przerobiæ. Poprosi³em 
o przerwê. Nie by³em pewny, czy chcê byæ ksiêdzem. 

A mo¿e to ta g³êbia duchowoœci zaczê³a wygrywaæ z tradycj¹?

Dzisiaj te¿ tak to widzê, bo wtedy te 2 lata to by³y dwa lata pustyni. Nie mia³em ¿adnej 
radoœci z bycia poza seminarium, nie chcia³em gubiæ w sobie to¿samoœci kleryka. 
Dziêki znajomym trafi³em do Gorzowa Wielkopolskiego, do hospicjum, gdzie 
spotka³em siostrê zakonn¹, która pocz¹tkowo nie chcia³a mnie przyj¹æ do pracy, bo nie 
by³o przydzia³u dla mnie. Odpowiedzia³em jej: „To Pan Bóg wszystko prowadzi i bêdê 
w miejscu, w którym Pan Bóg chce. Niech siostra siê nie martwi, je¿eli to nie jest to 
miejsce, to znaczy, ¿e mam tu nie byæ” –  zakoñczy³em. 

Wtedy us³ysza³em z drugiej strony: „Z Panem Bogiem walczyæ nie bêdê. Niech ksi¹dz 
przyje¿d¿a”.Da³a mi spanie, posi³ki, pensje. By³em pomoc¹ dla chorych, równie¿ 
duchow¹, na tyle, ile mog³em. By³em te¿ kierowc¹ karetki, wiêc jeŸdzi³em do 
hospicjum domowego. Spêdzi³em tam rok i przy tych ludziach, którzy zaufali mi 
i pokazywali wartoœæ ¿ycia, zacz¹³em odkrywaæ dary, którymi obdarowa³ mnie Bóg. To 
miejsce pozwoli³o mi uwierzyæ w si³ê mojego powo³ania. Po pracy w hospicjum 

prosto z mostu



13

wróci³em do seminarium i ku mojemu zdziwieniu od razu otrzyma³em szatê duchown¹ 
(przyp. red.: sutanna). A normalnie powinienem by³ dostaæ j¹ rok póŸniej. Œwiêtej 
pamiêci abp Zygmunt Kamiñski zdecydowa³ inaczej. Ta szata duchowna pog³êbia³a 
moj¹ kleryck¹ duchowoœæ. Ju¿ wtedy nie mia³em ¿adnych problemów, czy byæ 
kap³anem czy nie. To definitywnie rozwia³o moje w¹tpliwoœci. Œwiêcenia diakonatu 
przyj¹³em podczas praktyki w parafii w Gryfinie. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³em 
10 czerwca 2010 roku. 

Jak wspomina ksi¹dz ten dzieñ po wszystkich ¿yciowych zakrêtach? 

To by³o zwieñczenie i jeden z najpiêkniejszych dni w ¿yciu. W momencie przyjêcia 
sakramentu ³zy mi lecia³y, bo wiedzia³em, ¿e jestem na odpowiednim miejscu. 
Najpiêkniejszym by³ dla mnie moment œwiêceñ, kiedy ksi¹dz abp Andrzej Dziêga 
w charyzmacie proroctwa nak³ada³ na mnie rêce. Popatrzy³ na mnie wtedy 
i powiedzia³ „teraz ju¿ siê niczego nie bój”. Wczeœniej bowiem by³ okres, kiedy ba³em 
siê, czy byæ ksiêdzem czy nie, czy bêdê tym œwiêtym kap³anem, czy nie. 

Czy osoba, która niejako zapisa³a ksiêdza do seminarium, czyli by³a dziewczyna, 
uczestniczy³a w uroczystoœciach œwiêceñ kap³añskich?

Nie. Kiedy zadzwoni³a i powiedzia³a, ¿e mogê przynosiæ dokumenty do seminarium, 
to by³ jej ostatni telefon do mnie. Œwiadomie nie wraca³em do tej relacji.     

Pierwsza parafia po œwiêceniach to...

Gryfino, gdzie pos³ugiwa³em jeszcze jako diakon. Potem by³em kapelanem chorych 
w szpitalu przy Arkoñskiej oraz, wraz z ks. Piotrem Ga³asem, w Domu Rekolekcyjnym. 
Uda³o siê nam za³o¿yæ Duszpasterstwo Chorych. Od po³owy 2011 roku pos³ugujê na 
Wzgórzu Hetmañskim na Pomorzanach w parafii MB Jasnogórskiej. Uczê te¿ religii 
w LO nr 18 przy ul.. Ho¿ej. 

Z któr¹ grup¹ pracuje siê najlepiej. 
Czy wczeœniej z chorymi, czy teraz z dzieæmi?

Przyznam szczerze, ¿e tak siê potoczy³y pewne wydarzenia z mojego ¿ycia, ¿e 
ukierunkowa³y kap³añstwo na pos³ugê charyzmatyczn¹, która wype³nia siê 
w Przymierzu Mi³osierdzia (pisaliœmy o tej grupie w nr 8) w Szczecinie. Oprócz 
kierownictwa duchownego, w którym bardzo siê odnajdujê, s¹ równie¿ modlitwy 
wstawiennicze i uzdrowienia, w których namacalnie widaæ, jak Duch Œwiêty dzia³a 
w dzisiejszym œwiecie. 

Proboszcz parafii ks. Andrzej Buczma by³ w seminarium 
ojcem duchownym ksiêdza?

Tak. Kierownik duchowny, spowiednik, który wiele pomóg³ mi w ¿yciu przejœæ przez 
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doœwiadczenia seminaryjne, ¿ebym zosta³ kap³anem. 

Wspomina³ ksi¹dz wczeœniej o wewnêtrznej potrzebie ojcostwa. 
Jak to rozumieæ?

Teraz, z perspektywy przebytych doœwiadczeñ, wiem, ¿e chodzi³o o ojcostwo 
duchowe, czyli prowadzenie ludzi do Boga.

Dziêkujê za rozmowê.

Droga Agnieszko,

jakiœ czas temu s³ucha³em programu radiowego o Twoim nawróceniu. 
Przyznam, ¿e prowadz¹cy nie byli dla Ciebie zbyt ³askawi, ale oni raczej znani s¹ 
z ostrego jêzyka i wykpiwania wszystkiego i wszystkich. Jak podkreœlali, nie 
rozstrzygali kwestii wiary, czy samego aktu nawrócenia. Rozstrzygali Twoje 
nawrócenie. Nie mieœci³o im siê w g³owie, ¿e Twoja nowa droga mo¿e byæ szczera 
i prawdziwa. Zarzucali Ci upublicznianie swojej wiary, która, zdaniem wielu, jest czymœ 
na tyle osobistym, ¿e nie nale¿y o niej mówiæ za pomoc¹ Internetu.

Droga Agnieszko! Obejrza³em ten film. Twoje œwiadectwo jest wiarygodne 
i zrozumia³e dla tych, którzy doœwiadczyli podobnej epifanii, czyli objawienia siê Boga 
w ich ¿yciu. Jestem wdziêczny ludziom, którzy nie skazali Ciê na przegran¹, nie patrzyli 
na Ciebie przez pryzmat Twoich publicznych grzechów, ale patrzyli na Ciebie oczyma 
przebaczaj¹cego i kochaj¹cego Boga. Nie wiem dok³adnie, kim s¹ ci ludzie. Szymon 
Ho³ownia nazywa ich skrajnym protestanckim zborem i chyba nie daje Ci zbyt wiele 
szans na trwa³e zmiany wœród tych ludzi. Czy by³by spokojniejszy, gdybyœ swoje 
nawrócenie deklarowa³a jako nawrócona katoliczka? Mo¿e tak. Ja te¿ wola³bym, abyœ 
wzrasta³a w wierze w jakieœ parafii ewangelickiej, bo równie¿ nie mam pe³nego 
zaufania do „ultraradykalnego protestanckiego Koœcio³a” (mowa o Chrzeœcijañskim 
Koœciele Reformacyjnym ze zborami w Warszawie i Cieszynie). Muszê jednak w tym 
miejscu uderzyæ siê w pierœ i przyznaæ, ¿e dopóki by³aœ „Frytk¹” z Big Brothera, ma³o 
mnie obchodzi³aœ i nie przysz³o mi do g³owy modliæ siê o Twoje nawrócenie. Czy modli³ 
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siê o Ciebie ktokolwiek z tych, którzy dzisiaj wydaj¹ swoje s¹dy na Twój temat? 
Raczej nie. Gdyby siê modlili, to teraz dziêkowaliby Bogu za wys³uchane modlitwy. 
NajwyraŸniej ³atwiej jest s¹dziæ i wydawaæ swoje opinie. Najpierw s¹dzili Ciê jako 
„Frytkê”, teraz oceniaj¹ jako „Siostrê w Chrystusie Agnieszkê”. ̄ yczê Ci  cierpliwoœci, 
bo teraz bêdziesz jej du¿o potrzebowaæ.

S³ysza³em, ¿e niektórzy ludzie, z którymi do tej pory ¿y³aœ w dobrych 
relacjach, unikaj¹ Ciebie. Sta³aœ siê dla nich nudna i na swój sposób niebezpieczna. 
Domyœlam siê, ¿e imprezy, w których wspólnie braliœcie udzia³, by³y zaprzeczeniem 
nauki Jezusa. Niestety chrzeœcijañstwo czêsto kojarzy siê z nudziarstwem. Jeœli Bóg 
zabrania upijania siê, plotkowania, przeklinania i dysponowania swoim cia³em 
wed³ug w³asnego upodobania oznacza to, ¿e jest nudziarzem, który zabiera nam 
wolnoœæ. Tymczasem wiesz, droga Agnieszko, ¿e Bóg w³aœnie uwalnia nas od tych 
„rozrywek” i czujemy radoœæ, ¿e nie musimy ju¿ tego robiæ. To w³aœnie z Chrystusem 
mo¿emy cieszyæ siê pe³ni¹ ¿ycia. Nie musimy zag³uszaæ siebie i udawaæ, ¿e jesteœmy 
kim innym. Szczêœcie z Bogiem przestaje byæ powierzchowne i udawane. Staje siê 
g³êbokie i prawdziwe.

Mam nadziejê, ¿e jesteœ w dobrych, duszpasterskich rêkach. Potrzebujesz 
teraz du¿ego wsparcia i m¹droœci tych, którzy bêd¹ Ciê uczyæ codziennego ¿ycia 
z Chrystusem. Mam nadziejê, ¿e poprowadz¹ Ciê we w³aœciwy sposób. Twoje 
bowiem nawrócenie oraz publiczne przyznanie siê do Chrystusa przesta³o byæ Twoj¹ 
spraw¹. Jesteœ na œwieczniku. Tym bardziej modlê siê o wytrwa³oœæ dla Ciebie. 
Bêdziesz atakowana i zniechêcana. Ludzie bêd¹ przypominaæ Ci Twoj¹ przesz³oœæ 
i kwestionowaæ prawdziwoœæ nowej drogi. Bêd¹ czekaæ na Twój upadek. Wtedy bêd¹ 
mogli tryumfowaæ. Powiedz¹, ¿e mieli racjê, bo chrzeœcijañstwo to udawanie 
œwiêtych, to przek³amanie i opium dla mas. Proszê, droga Agnieszko, wytrzymaj 
i nie daj siê! Wtedy mo¿e uda siê ruszyæ sumienia wielu ludzi, którzy ¿yj¹ tak, jak 
¿y³aœ do tej pory.

¯yczê Ci wszystkiego, co najlepsze, odkrywania œwiata, który do tej pory by³ 
dla Ciebie niedostêpny, poznawania Boga takim, jakim siê nam objawi³ w Chrystusie, 
¿yczliwych ludzi i modlitewnego wsparcia. Mo¿e powo³ana zosta³aœ do bycia 
Aposto³em Paw³em wœród polskich celebrytów?    

Twój brat w Chrystusie

Sebastian Roszkowski i Piotr Ko³odziejski zapraszaj¹ na sportow¹ audycjê w Internecie 
"Sport w Sieci". Ciekawi goœcie, wœród nich sportowcy, trenerzy, dzia³acze i dziennikarze 
sportowi z innych mediów. Co miesi¹c rozmawiamy o wydarzeniach sportowych 
w Szczecinie, kraju i na œwiecie. Zapraszamy do s³uchania na 
www.radio.szczecin.pl/sws. Szukaj nas na Facebooku: http://www.facebook.com/sws92fm
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Zgodnie z definicj¹, „niep³odnoœæ jest to stan, w którym zachodzi niemo¿noœæ zajœcia 
w ci¹¿ê pomimo rocznego wspó³¿ycia seksualnego z przeciêtn¹ czêstotliwoœci¹ 
3–4 stosunków tygodniowo, bez stosowania jakichkolwiek œrodków 
antykoncepcyjnych” (Po³o¿nictwo i ginekologia.. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL, 2007, s. 737, 741). Problem ten zaczyna byæ coraz bardziej powszechny. W opinii 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie po³o¿nictwa i ginekologii, dotkniêtych 
niep³odnoœci¹ w Polsce jest oko³o 1,2-1,3 mln par ma³¿eñskich. Sta³a siê ona chorob¹ 
spo³eczn¹, dotykaj¹c¹ coraz wiêcej wspó³czesnych kobiet i mê¿czyzn. Jest to temat 
aktualny, ale równie¿ budz¹cy wiele kontrowersji. Z jednej strony – tabu, z drugiej – 
wymaga nag³oœnienia, gdy¿ pary, maj¹ce problem z uzyskaniem potomstwa, coraz 
czêœciej poszukuj¹ specjalistycznej pomocy. Okazuje siê jednak, ¿e wiedza, zarówno 
pacjentów, jak i samych lekarzy na temat metod leczenia niep³odnoœci, jest bardzo 
ograniczona. Jedn¹ z propozycji w rozwi¹zaniu problemu niep³odnoœci jest 
naprotechnologia – nowa, kompleksowa metoda postêpowania diagnostyczno-
terapeutycznego w zakresie ginekologii i po³o¿nictwa. Niniejszy artyku³ bêdzie 
krótkim wprowadzeniem i mo¿liwoœci¹ zapoznania siê z t¹, tak ma³o jeszcze znan¹ 
w Polsce, odpowiedzi¹ na ludzkie pragnienie przekazywania ¿ycia. 

Odrobina historii

Naprotechnologia (NaProTECHNOLOGY - ang. Natural Procreative Technology) mia³a 
swój pocz¹tek w latach 60 XX w., gdy Thomas W. Hilgers, jeszcze jako student 
medycyny (obecnie profesor Wydzia³u Ginekologii i Po³o¿nictwa Akademii Medycznej 
w stanie Nebraska) wraz z Diane Daly, Susan Hilgers i Ann Prebil, podj¹³ badania nad 
naturaln¹ regulacj¹ poczêæ. Efektem prowadzonych obserwacji by³o wynalezienie 
Creighton Model FertilityCareTM System. Jest to oparty na metodzie owulacyjnej 
Billingsów system obserwacji biomarkerów, czyli objawów, których naturalne 
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wystêpowanie informuje o zdrowiu oraz p³odnoœci kobiety. W czasie wielu lat badañ 
oraz praktyki lekarskiej, dr. Hilgers ujednolica³ system diagnozowania zdrowia 
rozrodczego oraz poszerza³ mo¿liwoœci leczenia, przede wszystkim przez rozwój 
chirurgii ginekologicznej. Swoje doœwiadczenia, przebieg prac i badañ naukowych 
opublikowa³ w 2004r. w ksi¹¿ce The Medical and Surgical Practice of 
NaProTECHNOLOGY.

O metodzie, czyli pierwsze kroki...

...które musi podj¹æ para b¹dŸ osoba zainteresowana korzystaniem 
z naprotechnologii, powinny byæ skierowane do wykwalifikowanego instruktora, 
wprowadzaj¹cego w œwiat wystandaryzowanego jêzyka obserwacji i zapisu 
obserwowanego œluzu. Jednym z wa¿niejszych osi¹gniêæ wieloletnich obserwacji 
kobiecych cykli przez zespó³ amerykañskich specjalistów jest wprowadzenie 
potrójnego standardu: prowadzonych obserwacji, zapisu oraz nauczania. Daje to 
pewnoœæ, ¿e prowadzone obserwacje s¹ dok³adne i rzetelne, oraz umo¿liwia 
konsultacje u dowolnego lekarza konsultanta tej metody na ca³ym œwiecie. 
Poniewa¿ podstawowym biomarkerem jest œluz szyjki macicy, powsta³ swoisty dla 
naprotechnologii s³ownik, sposób jego interpretacji, jak i spójny system obiektywnej 
oceny wydzieliny œluzowej. Instruktor uczy zainteresowane osoby prowadzenia 
obserwacji cyklu oraz zapisywania ich na odpowiednich kartach, zgodnie 
z obowi¹zuj¹cymi standardami. 
Po oko³o trzymiesiêcznej samoobserwacji, para trafia do wyszkolonego 
w naprotechnologii lekarza, który interpretuje karty obserwacji cyklu oraz ewentualne 
wyniki innych badañ. Dziêki kartom, lekarz ma dostêp do informacji o przebiegu cyklu 
kobiety, których uzyskanie tradycyjn¹ metod¹ diagnostyczn¹ by³oby znacznie 
trudniejsze. Umo¿liwia to dostosowanie kolejnych badañ do fizjologicznego cyklu, 
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specyficznego dla ka¿dej kobiety. 
Po badaniu lekarskim i zebraniu wszystkich informacji, lekarz zleca kolejne badania 
diagnostyczne. Po kolejnych kilku miesi¹cach diagnostyki i ci¹g³ym prowadzeniu 
obserwacji cyklu, stawia rozpoznanie przyczyny niep³odnoœci, b¹dŸ innych problemów 
ze zdrowiem rozrodczym kobiety i proponuje terapiê pocz¹wszy od leczenia 
zachowawczego, przez precyzyjn¹ kuracjê hormonaln¹, a¿ po ingerencje chirurgiczne. 
Mimo, i¿ w centrum obserwacji CrMS jest kobieta, naprotechnologia nie zapomina 
o mê¿czyŸnie, który równie¿ poddawany jest badaniom, a je¿eli to konieczne –  
leczeniu. 

Choæ naprotechnologia zosta³a tutaj przedstawiona jako odpowiedŸ na wskazany we 
wstêpie i  obecnie niezwykle powszechny problem niep³odnoœci, nale¿y jednak 
zauwa¿yæ i z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, i¿ nie jest to jedyny problem zdrowia rozrodczego, 
którym zajmuje siê ta m³oda dziedzina nauki. Naprotechnologia niep³odnoœæ traktuje 
jako objaw konkretnych zaburzeñ w funkcjonowaniu organizmu kobiety b¹dŸ 
mê¿czyzny. Postawienie diagnozy i przywrócenie zdrowego funkcjonowania jest 
celem leczenia, natomiast przywrócenie p³odnoœci – jedynie i a¿ – konsekwencj¹ 
zrealizowanego celu. Gdy nie zostaje on osi¹gniêty, staraj¹cej siê o potomstwo parze, 
proponuje siê adopcjê. 

Ca³oœciowe spojrzenie na cz³owieka

W odró¿nieniu od metod sztucznego zap³odnienia takich jak inseminacja czy metody 
in vitro, naprotechnologia nie jest kontrowersyjna etycznie wed³ug nauczania Koœcio³a 
katolickiego. Te dwa podejœcia do problemu niep³odnoœci, okazuj¹ siê byæ radykalnie 
ró¿ne w swoim fundamencie ideologicznym, czyli postrzeganiu ¿ycia ludzkiego 
i mi³oœci. Naprotechnologia traktuje dziecko jako dar, anga¿uje ma³¿onków 
w poznawanie funkcjonowania swego organizmu i odkrywanie siebie nawzajem, co 
sprzyja budowaniu relacji i pog³êbianiu intymnoœci oraz wzajemnego szacunku 
w zwi¹zku. Dziêki poznawaniu kobiecego cyklu, ma³¿eñstwo staje siê ekspertem 
w dziedzinie swojej p³odnoœci. 
Prof... Hilgers nieprzypadkowo rozpocz¹³ badania nad naturaln¹ regulacj¹ poczêæ 
w 1968r. By³ to rok wydania encykliki papie¿a Paw³a VI Humanae Vitae, traktuj¹cej 
o ludzkiej mi³oœci i seksualnoœci oraz jednoznacznie sprzeciwiaj¹cej siê antykoncepcji. 
Papie¿ zachêca³ pary ma³¿eñskie do korzystania z naturalnego rytmu ludzkiej 
p³odnoœci jako daru Boga, ale te¿ zaleca³  ma³¿onkom, aby byli darem dla siebie 
w swojej seksualnoœci. Wzywa³ tym samym ludzi œwiata nauki, by pog³êbiali 
znajomoœæ naturalnego cyklu p³odnoœci i pomagali ma³¿eñstwom w pe³ni z nim 
wspó³graæ. Dr. Hilgers odpowiedzia³ na wezwanie papie¿a, a rezultatem jest w³aœnie 
przedstawiona przeze mnie metoda.

Kontakt z instruktorkami w Szczecinie
Katarzyna Sachaj tel. kom. 503 398 303, k.sachaj@gmail.com 
Karolina Klek tel. kom. 693 867 762, karolaklek@gmail.com  

prosto z mostu



Pierwsza zasada KSMowicza: 
Kochaj Boga,
szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy,
w swej rodzinie i w swym œrodowisku.

Tekst 
Ewa Walkowiak
parafia rzymskokatolicka pw.
Chrystusa Dobrego Pasterza 
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Zastanówmy siê, czy naprawdê kochamy Boga? Czy traktujemy Go jak 
naszego Ojca? Czy mówimy o Bogu tym, którzy o Nim nie s³yszeli? Podstaw¹ 
chrzeœcijañstwa jest w³aœnie mi³oœæ do Boga. W  ¿yciu mamy kierowaæ siê 
najwiêkszym przykazaniem, przykazaniem mi³oœci: Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga 
swego ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹, ca³ym swoim umys³em i ca³¹ swoj¹ 
moc¹. A bliŸniego swego jak siebie samego. Mi³oœci do Boga mamy uczyæ 
i przekazywaæ kolejnym pokoleniom.  Czêsto s³yszymy o ewangelizacji. Wiemy, co to 
znaczy, ale czy kiedykolwiek próbowaliœmy g³osiæ Chrystusa innym? Wydaje nam siê 
to trudne. Zazwyczaj myœlimy, ¿e od ewangelizacji s¹ osoby duchowne. 

Jest wiele sposobów dzielenia siê Dobr¹ Nowin¹ z bliŸnimi. Pierwsza zasada 
KSMowicza nakazuje szerzenie Królestwa Chrystusowego praktycznie wszêdzie, 
zaczynaj¹c od samego siebie. Aby dzieliæ siê wiar¹, trzeba najpierw samemu j¹ 
poznaæ, przyj¹æ i pog³êbiaæ. Oznacza to, ¿e mamy m.in.. uczestniczyæ we mszy œwiêtej 
przynajmniej raz w tygodniu, w niedzielê, czytaæ Pismo Œwiête, prasê i ksi¹¿ki 
katolickie, modliæ siê codziennie. W to wszystko powinniœmy zaanga¿owaæ rodzinê. 
Zachêcaæ do wspólnej modlitwy, s³uchania radia i ogl¹dania programów katolickich, 
czytania prasy katolickiej, przegl¹dania stron internetowych o tematyce religijnej. 
Ewangelizacja w swoim œrodowisku jest prostsza ni¿ nam siê wydaje. Jest to chocia¿by 
prze¿egnanie siê, przechodz¹c lub przeje¿d¿aj¹c w drodze do pracy albo szko³y obok 
koœcio³a, uklêkniêcie, gdy widzimy kap³ana nios¹cego Pana Jezusa, noszenie 
medalika, b¹dŸ innych symboli religijnych. Z pomoc¹ w g³oszeniu Chrystusa 
przychodz¹ nam ró¿nego rodzaju wspólnoty i stowarzyszenia. Przyk³adem mo¿e byæ 
Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y, do którego nale¿ê. 

KSM organizuje akcje, ogniska, szkolenia, a tak¿e zachêca do uczestniczenia 
w rekolekcjach i dniach skupienia. Podczas Wielkiego Postu szukamy rozwa¿añ 
poszczególnych stacji drogi krzy¿owej i czytamy je na co pi¹tkowym nabo¿eñstwie 
wielkopostnym. Podczas wa¿niejszych wydarzeñ czynnie w³¹czamy siê w prze¿ywanie 
mszy œwiêtej poprzez niesienie darów, czytanie fragmentów Pisma Œwiêtego, 
œpiewanie psalmu. To wszystko jest szerzeniem Królestwa Chrystusowego. Nie trzeba 
wcale wiele, aby podzieliæ siê z innymi tym, w co wierzymy.

prosto z mostu
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Byæ zdrowym, mieszkaæ w domu, mieæ blisko rodziców – to takie codzienne 
i oczywiste dla wielu dzieci. Tak oczywiste, ¿e a¿ trudno sobie wyobraziæ, ¿e mo¿e byæ 
inaczej. A jednak zdrowie, dom, rodzina nie s¹ zagwarantowane dla ka¿dego. Jak 
zatem uœwiadomiæ dzieciom, ¿e maj¹ tak wiele powodów do wdziêcznoœci 
i zadowolenia?

Dzieci w parafii ewangelickiej w Szczecinie, jak co roku, przygotowa³y 
œwi¹teczny program. By³y wiersze, kolêdy oraz dwa przedstawienia. Jedno bardziej 
tradycyjne. By³y anio³y, pasterze, mêdrcy, Maria i Józef. W drugim przedstawieniu 
bra³y udzia³ starsze dzieci. „B³êkitny prezent” to opowieœæ o tajemniczym podarunku, 
który przekazywany z r¹k do r¹k uszczêœliwia³ zarówno darczyñców, jak 
i obdarowanych. Nagle okaza³o siê, ¿e ten prezent przemieni³ serca wielu ludzi i na 
koñcu trafi³ do pewnej pani, która jako pierwsza obdarowa³a nim swoj¹ wnuczkê. 
Okaza³o siê, ¿e w œwi¹tecznej paczce by³a mi³oœæ. Oba przedstawienia dzieci 
zaprezentowa³y swoim rodzicom, dziadkom i parafianom na parafialnej „Gwiazdce” 
6 stycznia w Œwiêto Epifanii.

Zrodzi³ siê pomys³, aby pojechaæ z tym programem do oœrodka 
szkolno–wychowawczego w Tanowie. Udaliœmy siê tam z m³odsz¹ grup¹ 
z tradycyjnymi jase³kami. W œwietlicy oœrodka zebrali siê podopieczni 
z wychowawcami. Wyst¹pi³y nasze dzieci. Przyjêcie by³o bardzo ciep³e, reakcje 

Tekst 
ks. S³awomir Sikora
parafia ewangelicko - augsburska 
Œwiêtej Trójcy

B£ÊKITNY PREZENT
- O MI£OŒCI, KTÓRA POWRACA

B³êkitny prezent” 

w parafii ewangelicko-

augsburskiej. 

Fot. Archiwum 

parafialne. 
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spontaniczne. PóŸniej wspólne kolêdowanie i prezent w wykonaniu jednego 
z podopiecznych: kolêdy zagrane na metalofonie. PóŸniej podziêkowania, wzruszenia 
i zaproszenia na kolejny rok. Czy coœ jeszcze siê wydarzy³o w Tanowie? Na pewno tak. 
Podopieczni oœrodka mogli czuæ siê zadowoleni, ¿e do nich przyjechaliœmy, ¿e ktoœ dla 
nich poœwiêci³ swój czas i talenty. Dzieci opowiedzia³y historiê narodzin Chrystusa, a to 
zawsze jest bardzo wiele i owoce s¹ czêsto nie do zweryfikowania. Czy coœ jeszcze 
zdarzy³o siê w Tanowie? Dzieci z parafii by³y razem ze swoimi rodzicami. Wiem o wielu 
ciekawych rozmowach. Po wystêpie mogliœmy jako rodzice t³umaczyæ, dlaczego dzieci 
w Tanowie wyra¿a³y swoje zadowolenie w inny sposób. Niezadowolenie z koniecznoœci 
zrezygnowania z innych zajêæ na rzecz wyjazdu do Tanowa ust¹pi³o. Pojawi³a siê 
radoœæ i satysfakcja, ¿e mogliœmy zrobiæ coœ dobrego dla innych, szczególnie 
potrzebuj¹cych. Pojawi³y siê w wieczornych modlitwach podziêkowania za zdrowie, 
mo¿liwoœæ mieszkania z rodzicami w domu. Nie brakowa³o próœb o b³ogos³awieñstwo 
dla naszych nowych przyjació³ w Tanowie. Jedno dziecko zadzwoni³o do swojej cioci, 
która pracuje w podobnym oœrodku. Po raz pierwszy praca ta znalaz³a zainteresowanie 
i podziw ma³ego chrzeœniaka. To równie¿ zdarzy³o siê w Tanowie. Szczere dawanie, 
zawsze zwi¹zane jest równie¿ z otrzymywaniem i uczeniem siê czegoœ nowego.

Starsza grupa pojecha³a do Trzebiatowa. Bra³a udzia³ w Ekumenicznym 
Spotkaniu Czterech Œwiec. Mog³a zobaczyæ, ¿e Bo¿e Narodzenie jest œwiêtem 
wszystkich chrzeœcijan. Ka¿dy z nas opowiada³ o tym samym, choæ na bardzo ró¿ne 
sposoby. Dzieci nauczy³y siê, ¿e wieloœæ wyznañ chrzeœcijañskich to nie tylko podzia³y 
i problemy, ale to równie¿ bogactwo w ró¿norodnoœci. Zapamiêtaj¹ s³owo „ekumenia”, 
szczególnie udzielaj¹c, z du¿ym zaanga¿owaniem i przejêciem, wywiadów dla Radia 
Szczecin.

I tak niczym w opowiadaniu „B³êkitny prezent” mi³oœæ przekazywana dalej 
trafi³a równie¿ do jej nadawców. Pomno¿ona, wzbogacona, ekumeniczna… 

 

Zapraszam do sùuchania audycji katolickiej „Religia na Fali” w Polskim Radiu Szczecin 

w kaýdà niedzielæ o godzinie 18:05 (czæstotliwoúã 92 MHz). W audycji m.in. o wydarzeniach z ýycia 

Koúcioùa, dialogu ekumenicznym w Szczecinie, mùodzieýowych wspólnotach, a takýe rozmowy 

z chrystusowcem: ks. Zbigniewem Reguckim (duszpasterzem akademickimi 

w Sanktuarium Najúwiætszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie) oraz ks. dr. Krzysztofem £uszczkiem

( prefektem Arcybiskupiego Wy¿szego Seminarium Duchownego w Szczecinie). Moýna teý wygraã 

nagrody ksiàýkowe. Wideorelacje, galerie zdjæã, zarchiwizowane audycje i informacje oraz archiwalne 

numery „Prosto z Mostu M³odzi...Ekumeniczni...Bóg...” na www.radio.szczecin.pl/religia. Szukaj nas na 

Facebooku:  

Piotr Koùodziejski, Zapraszam! 

http://www.facebook.com/religianafali
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BA£TYCCY ŒPIEWACY
ZE WZGÓRZA HETMAÑSKIEGO

Tekst 
Adam Kuliœ
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No i sta³o siê! W niedzielê 22 stycznia min¹³ dok³adnie rok od czasu, kiedy 
spotkaliœmy siê po raz pierwszy!!! Jeszcze nie w dzisiejszym sk³adzie, ale trzon zespo³u 
pozosta³ nienaruszony. Jeszcze nie pod szyldem The Baltic Singers, ale za to z g³owami 
pe³nymi fantazyjnych planów i apetytem na mêskie œpiewanie na najwy¿szym 
poziomie. Wtedy „w uszach” i w pamiêci mieliœmy jedynie (i a¿!) nagrania i koncerty 
legendarnych The King Singers, Take 6, Affabre Concinui, czy echa niedawnych 
sukcesów poznañskiej m³odzie¿y, zdobywaj¹cej serca p³ci piêknej pod wdziêcznie 
brzmi¹c¹ nazw¹ Audiofeels. Dziœ jesteœmy bogatsi o doœwiadczenie naszego 
wspólnego muzykowania jako Szczeciñski Mêski Zespó³ Wokalny „The Baltic Singers”. 
A oto sk³ad zespo³u: Tenorzy/kontratenorzy: Marcin Scech i Dariusz Sikorski, który jest 
tak¿e kierownikiem artystycznym i organizacyjnym;  tenorzy: Mariusz Rak i Krzysztof 
Machowski, pe³ni¹cy tak¿e funkcjê kierownika artystycznego, barytony: Adam Kuliœ 
i Adam Sterczak, basy: Micha³ Marsza³ek i  Zdzis³aw Zawadka (basso profondo).

Dla wiêkszoœci z nas œpiewanie jest sposobem na ¿ycie. Wiêkszoœæ zespo³u to 
zawodowi œpiewacy wywodz¹cy siê z ró¿nych muzycznych œrodowisk i pracuj¹cy na co 
dzieñ w znanych szczeciñskich instytucjach kulturalnych, takich jak Zespó³ Wokalistów 
i Instrumentalistów Camerata Nova, Opera na Zamku, kwartet Sweet Four, Chór 
Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego (niegdyœ Chór Politechniki Szczeciñskiej), a nawet Warszawska Opera 
Kameralna, której solist¹ jest jeden z nas! Razem chcemy tworzyæ now¹ jakoœæ na 
muzycznej mapie Szczecina, czynnie w³¹czaj¹c siê w jego kulturaln¹ przestrzeñ. 
Mamy ju¿ w tej materii drobne sukcesy...

Pierwszy to udzia³ w koncercie, który odby³ siê w ramach I Szczeciñskich Dni 
Integracji Europejskiej, zorganizowanych przez Wy¿sz¹ Szko³ê Integracji Europejskiej 
w Szczecinie. Z tej okazji wyst¹piliœmy na scenie Filharmonii Szczeciñskiej obok 
zespo³u High Five Brass. Kilka dni póŸniej w Sali Ksiêcia Bogus³awa w Zamku Ksi¹¿¹t 
Pomorskich w Szczecinie m.in.. hitami Elvisa Presley'a oraz Nat King Cole'a 
„porywaliœmy” szczeciñsk¹ publicznoœæ na Koncercie Po³udniowym. Zaœ 17 stycznia 
b.r. swoj¹ obecnoœci¹ uœwietniliœmy... czêœæ oficjaln¹ przyjêcia noworocznego 
zorganizowanego przez Kwaterê G³ówn¹ Wielonarodowego Korpusu NATO dla 
najwy¿szych reprezentantów w³adz miasta, regionu i instytucji szczeciñskich.
Ponadto w minionym roku przyst¹piliœmy, jako jedyny szczeciñski niezale¿ny zespó³ 
wokalny, do presti¿owego Porozumienia Repertuarowego Nowa Filharmonia 2013.

prosto z mostu
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Przed nami nowe wyzwania, ale chêci do pracy nie brakuje, w zwi¹zku z czym 
z optymizmem spogl¹damy w przysz³oœæ. Najbli¿sze wydarzenie, o którym wiemy na 
pewno, to kolejny œwi¹teczny (tym razem wielkanocny) Koncert Po³udniowy w Zamku 
Ksi¹¿¹t Pomorskich. Natomiast w sierpniu mamy zaproszenie do udzia³u w Festiwalu 
Organowym w Ko³obrzegu. Pod koniec tegorocznych wakacji zaœpiewamy osobny 
koncert w Filharmonii Koszaliñskiej. Tematem przewodnim tego wydarzenia bêdzie 
muzyka potocznie nazywana Negro Spirituals.

A skoro ju¿ jesteœmy przy repertuarze, warto wspomnieæ, ¿e wykonujemy 
prawie ka¿dy rodzaj muzyki. Has³o, które widnieje na naszych pierwszych folderach 
z programami, brzmi „Od Morley'a do Presley'a”. W czasie naszych koncertów z 
powodzeniem œpiewamy zarówno renesansowe madryga³y, jak i przepiêkne utwory 
reprezentuj¹ce szeroko rozumian¹ muzykê cerkiewn¹. Du¿¹ uwagê poœwiêciliœmy 
równie¿ wspomnianemu nurtowi Negro (w³aœciwie Black American Spirituals) oraz 
muzyce rozrywkowej XX w. z jej sztandarowymi przedstawicielami takimi jak The 
Beatles czy Elvis Presley. Zabrzmi to trochê banalnie, ale naprawdê staramy siê daæ 
s³uchaczom jak najwiêcej radoœci z obcowania z piêkn¹ muzyk¹ w najlepszym 
mo¿liwym dla nas wykonaniu. Kilka razy ju¿ siê uda³o, o czym œwiadczy³y niezwykle 
gor¹ce brawa podczas naszych koncertów.

W tym miejscu warto wspomnieæ o sprawie niezwykle wa¿nej, bez której nie 
uda³oby siê osi¹gn¹æ tego wszystkiego, o czym pisaliœmy wczeœniej... Niejako pod 

Zespó³ The Baltic 

Singers. Dla 

wiêkszoœci z nas 

œpiewanie jest 

sposobem na ¿ycie. 

Fot. £ukasz Sze³emej. 

www.szelemej.pl
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swoje skrzyd³a przygarn¹³ nas ksi¹dz Andrzej Buczma, proboszcz parafii pw. Matki 
Bo¿ej Jasnogórskiej. Dziêki jego serdecznoœci oraz zaufaniu, a tak¿e ¿yczliwoœci jego 
wspó³pracowników (na czele z ksiêdzem Grzegorzem Podlaskim) nasze próby 
odbywaj¹ siê w budynku plebanii. I chocia¿ zdecydowana wiêkszoœæ z nas nie mieszka 
na jej terenie, chyba ka¿dy dziœ ju¿ czuje siê tu, na Wzgórzu Hetmañskim, prawie jak 
u siebie w domu. 

Ze wzglêdu na repertuar, otwarci jesteœmy na propozycjê koncertów w salach 
koncertowych i koœcio³ach wszystkich wyznañ chrzeœcijañskich. Mo¿na nas znaleŸæ na: 
balticsingers.republika.pl 

Do zobaczenia!

Z ORESTEM LENCZYKIEM, trenerem dru¿yny Œl¹ska Wroc³aw, najlepszym 
szkoleniowcem Ekstraklasy pi³karskiej sezonu 2010/2011 - rozmawia³ ks. Robert Rosa, 
proboszcz parafii greckokatolickiej w Szczecinie

Ks. Robert Rosa: Panie trenerze gratulujê zwyciêstwa w plebiscycie na 
najpopularniejszego wroc³awianina 2011 r. Zapewne wie Pan, ¿e ogromn¹ przewag¹ 
pokona³ Pan prezydenta Rafa³a Dutkiewicza - on otrzyma³ 10%, Pan natomiast 

ponad 30% g³osów, co œwiadczy, 
¿e jest Pan osob¹ niezwykle 
popularn¹ i rozpoznawaln¹. To 
kolejne wyró¿nienie, które Pan 
otrzyma³ po powrocie do 
Wroc³awia. Z jakimi odczuciami 
przyjmuje Pan kolejne laury, 
tytu³y i wyró¿nienia? 

Orest Lenczyk: Muszê przyznaæ, 
¿e dowiedzia³em siê o tym od 
osób, które wyczyta³y to 
w gazetach lub same gdzieœ 
us³ysza³y. Osobiœcie o tym fakcie 
nie wiedzia³em. Przede wszystkim 
popularna jest pi³ka no¿na i nie da 
siê ukryæ, ¿e to w³aœnie 

LENCZYK: NAS CHRZEŒCIJAN 
MOG¥ POSTRZEGAÆ 
JAKO DZIWAKÓW 
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zdecydowa³o o takim wyniku! Gdyby Œl¹sk by³ dru¿yn¹ V ligi i mia³ tysi¹c kibiców, to 
mój wynik w plebiscycie by³by zapewne u³amkiem promila. 

W rozmowie sprzed kilku lat, po zwolnieniu z GKS Be³chatów, z którym te¿ odnosi³ 
Pan sukcesy, mówi³ mi Pan, ¿e jest w Pana ¿yciu jeszcze jedno wa¿ne pragnienie - 
raz jeszcze poprowadziæ Œl¹sk. Jak wiemy, marzenie spe³ni³o siê. Czy by³o to 
zwyczajne zrz¹dzenie losu? 

Sama praca we Wroc³awiu to raczej zrz¹dzenie losu, chocia¿ w moim zawodzie to 
zawsze coœ musi siê w klubie przewróciæ, ¿eby by³o miejsce na nastêpnego trenera. 
Bardzo rzadko bywa, chocia¿ i to mnie spotka³o, ¿e dru¿yna by³a na pierwszym 
miejscu w tabeli i mnie zwolniono. Rzadko te¿ bywa, ¿eby trener obejmowa³ dru¿ynê, 
która jest na eksponowanym b¹dŸ pierwszym miejscu. 

Proszê powiedzieæ jak to siê sta³o, ¿e z przedostatniej dru¿yny w tabeli, bo tak 
plasowa³ siê Œl¹sk kilkanaœcie miesiêcy temu, kiedy obejmowa³ Pan stanowisko 
trenera Œl¹ska po Tarasiewiczu, uczyni³ Pan dru¿ynê, która wywalczy³a 
wicemistrzostwo Polski? 

Proszê sobie nie wyobra¿aæ, ¿e wiem dok³adnie jak to siê sta³o i potrafiê odpowiedzieæ 
jednym zdaniem. Uwa¿am, ¿e po objêciu przeze mnie Œl¹ska, z jednej strony - 
zawodnicy zaakceptowali to, co robimy i po pewnym czasie da³o to efekt w wynikach 
sportowych oraz w podniesieniu ich formy. Natomiast w momencie, kiedy pojawi³a siê 
szansa walczenia o wicemistrzostwo Polski, to muszê przyznaæ, ¿e zawodnicy 
naprawdê niezwykle mocno siê zmobilizowali. ̄ yliœmy ka¿dym nastêpnym meczem 
i tak to pouk³adaliœmy w tabeli, ¿e zostaliœmy drug¹ dru¿yn¹ w Polsce. Czy by³a to 
niespodzianka? Wszyscy mówi¹, ¿e tak. Dla mnie, trenera równie¿, bo nie bra³em pod 
uwagê, ¿e 2-3 dru¿yny, które mia³y wtedy absolutnie wiêksze aspiracje od nas, 
pozwol¹ nam na to. Tutaj muszê wspomnieæ o innej sprawie, mo¿e najwa¿niejszej - 
o liczbie kibiców na stadionie na wroc³awskich Maœlicach  (stadion na EURO 2012 - 
ks. R.R.). Ich obecnoœæ na naszych meczach dowodzi, ¿e Wroc³aw czeka³ na coœ 
takiego. To tak¿e podnosi nam poprzeczkê, bo jak na stadion przychodzi 40 tysiêcy 
ludzi, to oni nie oczekuj¹ tylko zwyciêstwa, oni ¿¹daj¹ równie¿ jakoœci piêknej gry. 
Zdajê sobie sprawê, ¿e to nie s¹ lata 60, tylko XXI wiek i ludzie niemal codziennie maj¹ 
mo¿liwoœæ ogl¹dania w telewizji najlepszych dru¿yn w Europie, na œwiecie. 

Czy Celeban i KaŸmierczak, kiedyœ graj¹cy w Pogoni, dziœ reprezentuj¹cy Œl¹sk, 
powinni w przysz³oœci zagraæ w reprezentacji?

Ja uwa¿am, ¿e nie w przysz³oœci. Liczy³em, ¿e ju¿ zagraj¹. KaŸmierczak mia³ kontuzjê 
i nie wiadomo, czy gdyby nie to, trafi³by do reprezentacji, chocia¿ selekcjoner mia³ 
negatywn¹ opinie wobec niego, na co media zwróci³y zreszt¹ uwagê. Je¿eli chodzi 
o Celebana, to jest on absolutnym wzorem pi³karza, profesjonalisty, który na boisko 
wychodzi w jednym celu - wygraæ i nawet jako obroñca strzeliæ bramkê. Mam 
ogromn¹ satysfakcjê, ¿e z takimi pi³karzami jak Celeban i KaŸmierczak pracujê 
w Œl¹sku.
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Wiemy, ¿e ¿ycie wszystko zweryfikuje, jednak jak Pan ocenia szanse Œl¹ska na 
zdobycie mistrzostwa Polski?

Muszê powiedzieæ, ¿e jest to bardzo ³atwe pytanie i arcytrudna odpowiedŸ. Przede 
wszystkim dlatego, i¿ wiem, ¿e nie wyobra¿aj¹ sobie niezdobycia mistrzostwa 
w Warszawie, czy nawet w Krakowie, mimo, ¿e oni maj¹ spor¹ stratê. A bior¹c pod 
uwagê aspiracje Lecha Poznañ, czy Polonii, konkurencja jest mo¿e nie wyj¹tkowa, lecz 
niezmiennie bardzo, naprawdê bardzo mocna. Kiedy zaœ chodzi o jakieœ 
przewidywania, to my na pocz¹tek rundy wiosennej gramy u siebie z Ruchem 
Chorzów i Legi¹ Warszawa. Je¿eli mecz z Ruchem ma ogromne znaczenie w walce 
o trzecie miejsce, to spotkanie z Legi¹ jest, przy dla nas korzystnym wyniku, du¿¹ 
szans¹ walczenia o pierwsze, drugie miejsce. Mówiê w sposób takiej najprostszej 
arytmetyki, ¿e mecze wygrane z dru¿ynami bezpoœrednio zainteresowanymi, 
powoduj¹, ¿e one punkty trac¹ a ja zdobywam i potem ju¿ nie mam meczów miêdzy 
nami a dodatkowo punkty mo¿na i trzeba zdobywaæ „na innych”. Mówiê to w pewnym 
sensie przezornie i wola³bym na pytanie o ewentualne mistrzostwo Œl¹ska 
odpowiadaæ po dwóch wspomnianych spotkaniach. 

Chcia³bym zapytaæ o szczeciñski epizod Pana pracy trenerskiej - jak siê pracowa³o w 
Szczecinie?

Pracowa³o siê trudno. Pojecha³em do Szczecina dos³ownie tydzieñ po pogrzebie mojej 
mamy. Ju¿ wczeœniej mia³em stamt¹d propozycjê pracy, jednak w zwi¹zku z tak 
ogromn¹ odleg³oœci¹ od chorej mamy, która mieszka³a w Sanoku, nie bra³em tego pod 
uwagê. I tak siê brutalnie z³o¿y³o, ¿e mama mi umar³a, pogrzeb by³ w drugi dzieñ 
œwi¹t. Uzna³em, ¿e mogê tam pojechaæ, bo mama ju¿ na mnie nie czeka… Nieraz 
myœla³em sobie, ¿e kiedy Szczecin by³by po drugiej stronie granicy, to dru¿yna z tego 
miasta zawsze gra³aby w czubie najwy¿szej ligi, a na mecze przychodzi³oby zapewne 
po 50 tysiêcy ludzi. Kiedy ja tam by³em tj. w 1995 r., to w Szczecinie jakoœ dziwnie to 
poprowadzono. Wytworzy³a siê przecie¿ sytuacja, ¿e niby powinno byæ coraz lepiej, bo 
wtedy wchodzi³a na ca³ego demokracja, a tam mia³y miejsce dziwne sytuacje. Okaza³o 
siê, jak wiele zale¿y od konkretnych ludzi. To by³o bardzo trudne œrodowisko do 
pracy…

Jak Pan ocenia dzisiejsz¹ Pogoñ Szczecin i czy ten zespó³ ma szansê na awans do 
ekstraklasy? 

Obecnie nie bardzo wiem, co tam dzieje siê w samym klubie, niemniej w trakcie 
sezonu Piotrek Celeban dzieli siê ze mn¹ ró¿nymi informacjami, np..: kto tam strzeli³ 
bramkê, jaki wynik osi¹gnê³a Pogoñ. On ¿yje tym klubem. Uwa¿am, ¿e gdyby Pogoñ 
wesz³a do ekstraklasy, to tam trzeba „kogoœ”. Nie mo¿e byæ tak, jak w przesz³oœci, ¿e 
kiedy by³em trenerem Be³chatowa, to w Pogoni nie by³o ¿adnego polskiego 
zawodnika a gra³a jakaœ „reprezentacja” Brazylii! Prawdziwe „pi³karskie jaja„!  Wtedy 
pyta³em siebie, czy Szczecin jest a¿ tak egzotycznym miastem, ¿eby jakiœ Pan zje¿d¿a³ 
z £odzi, przewozi³ brazylijsk¹ zbieraninê i co - wszyscy s¹ szczêœliwi? Jak mo¿na by³o 
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doprowadziæ do takiej sytuacji? Co prawda oni jako taka ligowa sensacja nawet 
w Krakowie ze mn¹ wygrali, bo kilku tych Brazylijczyków technicznie posiada³o niez³e 
umiejêtnoœci, lecz jako dru¿yna ci¹gle mieli jakieœ problemy. Wtedy w polskiej lidze 
zaistnieli jako „brazylijska” Pogoñ, ale wiadomo, ¿e teraz ju¿ tak siê nie da. 

Co Pan zapamiêta³ ze Szczecina? Mo¿e konkretnych ludzi czy zawodników? 

Do Szczecina œci¹gn¹³ mnie by³y pi³karz - Andrzej Rynkiewicz, który w tamtym 
trudnym okresie pe³ni³ funkcje dyrektora klubu. Zapewne wielu stara³o siê wtedy 
o zaszczyt prowadzenia Pogoni, bo w czasach transformacji wi¹za³o siê to z kwesti¹ 
kontraktów i transferów zawodników. Wspó³pracê z dyr. Rynkiewiczem wspominam 
dobrze. W Pogoni by³o kilku pi³karzy, do których sympatiê mam do dzisiaj. Pamiêtam 
jak Maciej Stolarczyk by³ wtedy m³odym cz³owiekiem, Grzegorz Niciñski oraz Radek 
Majdan, te¿ by³ m³ody. Po latach mogê powiedzieæ, ¿e gdybym jeszcze ze dwa lata 
wiêcej z nimi tam popracowa³, to bym siê na pewno cieszy³, ¿e to tak fajnie posz³o do 
góry! Niemniej póŸniej stara³em siê, aby ci zawodnicy zagrali w jednym z nastêpnych 
klubów, w którym pracowa³em. Przecie¿ nied³ugo póŸniej, w³aœnie z tymi 
wspomnianymi pi³karzami mia³em jeszcze okazje i przyjemnoœæ popracowaæ. Do nich 
do³¹czyæ trzeba Olgierda Moskalewicza, do którego mam du¿o sympatii, bo to by³ dla 
dru¿yny wa¿ny zawodnik - strzelaj¹cy bramki.

A z któr¹ dru¿yna pracowa³o siê Panu najlepiej, tj. chodzi o satysfakcjê z pracy?

By³a taka dru¿yna - Siarka Tarnobrzeg. By³em wtedy m³odym trenerem i by³ to klub, 
który chcia³ coœ osi¹gn¹æ. Nasprowadzali tam zawodników najczêœciej niechcianych 
gdzie indziej i szybko weszliœmy do trzeciej ligi a zaraz potem do drugiej. Fajnie by³o 
obserwowaæ zwy¿kê formy, cementowanie tego zespo³u. Pracowa³em tam tylko 2 lata 
a stamt¹d dosta³em siê na II trenera do Stali Mielec, gdzie grali wtedy jedni z 
najlepszych polskich pi³karzy i reprezentantów: Lato, Domarski, Kasperczak. 

Nieraz myœla³em sobie, ¿e 

kiedy Szczecin by³by po 

drugiej stronie granicy, to 

dru¿yna z tego miasta zawsze 

gra³aby w czubie najwy¿szej 

ligi, a na mecze 

przychodzi³oby zapewne po 

50 tysiêcy ludzi – uwa¿a Orest 

Lenczyk. Fot. £ukasz 

Sze³emej. www.szelemej.pl

prosto z mostu



28

Uzna³em, ¿e jest to szczebel, na którym pracuj¹c, bêdê mia³ kontakt z tymi 
najlepszymi. 

Nie zawsze jednak praca trenerska dawa³a Panu satysfakcjê. Czy to prawda, ¿e by³ 
taki czas, ¿e myœla³ Pan o za³o¿eniu firmy transportowej? 

To tutaj we Wroc³awiu, 30 lat temu spotka³ mnie ogromny zawód. By³y to czasy, kiedy 
zatrudniali mnie sekretarze partii pu³kownicy a zwalniali genera³owie. Powiem tak - 
trener nie mo¿e byæ osamotniony w klubie. Je¿eli tak jest, to tak jakby siedzia³ na 
krzeœle bez oparcia i szybko siê przewróci. Ja przecie¿ z ¿on¹ i dzieæmi zdecydowa³em 
siê na przeprowadzkê z Krakowa a tu nagle znalaz³em na bruku. O tym, jak 
nienormalne by³y to czasy œwiadczy fakt, ¿e do dnia dzisiejszego nie mam pisemnego 
zwolnienia z pracy! Krótko mówi¹c - rozkazano mi iœæ precz! Po krótkim czasie 
zdecydowa³em siê pojechaæ do Stanów Zjednoczonych. Wprawdzie jecha³em do 
rodziny, ale tak naprawdê raczej do pracy fizycznej. Trafi³em na bardzo trudny okres, 
bo po nieca³ych 3 miesi¹cach w PRL-u wprowadzono stan wojenny. Mia³em bilet 
powrotny a nie mog³em wróciæ, bo wszystko by³o zablokowane. Nic nie mog³em siê 
dowiedzieæ. Zdecydowa³em siê mimo wszystko wróciæ, bo przecie¿ w Polsce czeka³a 
na mnie ¿ona z dwójk¹ dzieci. Niektórzy znajomi pukali siê w czo³o, kiedy mówi³em, 
¿e wracam, ale moja decyzja by³a stanowcza. Przera¿enie ogarnê³o mnie dopiero na 
Okêciu, kiedy poddano mnie szczegó³owemu przeszukaniu. Ja wtedy przewozi³em 
mnóstwo niezaklejonych listów z USA do rodzin w Polsce, wiêc na lotnisku 
„przywitali” mnie umundurowani panowie z karabinami. Listy kazali po³o¿yæ we 
wskazanym miejscu i obiecali, ¿e dotr¹ do adresatów. Ju¿ wiedzia³em, ¿e to 
œmierdz¹ca sprawa, bo przecie¿ wiadomo, ¿e tam w Ameryce wk³adali po kilka 
dolarów dla bliskich. Nikt nigdy nie dosta³ tych listów a ci ludzie mo¿e podejrzewali 
mnie, ¿e zabra³em te pieni¹dze. 
Czekaj¹c na samolot do Krakowa, poszed³em do baru zjeœæ jajecznicê na maœle z 
bu³k¹. Tak sobie pomyœla³em, ¿e przed moim wyjazdem mas³o by³o na kartki i w domu 
mo¿e jego nie maj¹. W kuchni zagada³em do sympatycznej dziewczyny i kupi³em 
kostkê, chyba za 2 lub 5 dolarów. Faktycznie, okaza³o siê, ¿e w Krakowie s¹ braki w 
tym zakresie i trafi³em z takim „prezentem” a z drugiej jednak strony - „idioto gdzie ty 
wróci³eœ”. No, ale je¿eli ja za miesi¹c pracowa³em ju¿ w Ruchu Chorzów, 
eksponowanej dru¿ynie, to widaæ jeszcze coœ znaczy³em…

Czy istnieje coœ takiego jak „polska szko³a trenerska”?

Ja pozwoli³em sobie powiedzieæ, ¿e nie siê do niej nie zaliczam i zrobi³em to trochê 
ironicznie. Wielu moich kolegów zosta³o przy tym, co robi³o a ja postanowi³em siê 
wy³amaæ. Korzystaj¹c z dorobku œp. dra Jerzego Wielkoszyñskiego, którego uwa¿am 
za wielkiego cz³owieka, poszed³em w innym kierunku. W³aœnie ten indywidualny 
wybór, pozwala mi byæ czynnym trenerem do dzisiejszego dnia a wiem doskonale, ¿e 
wielu z tego siê œmieje.  

W jednym z wywiadów mia³ Pan powiedzieæ, ¿e „uczciwi ludzie zawsze maj¹ 
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problem”. To stwierdzenie mo¿na odnieœæ nie tylko do pi³ki no¿nej czy pracy 
trenerskiej? 

Us³ysza³em to doœæ dawno i zapamiêta³em w trochê innej wersji tzn. „jesteœ porz¹dny 
to zacznij siê obawiaæ”. W ¿yciu wielokrotnie mnie to spotka³o. Ja nie potrafi³em 
dostosowywaæ siê do œrodowiska, które mi nie odpowiada³o. Uœwiadamia³em sobie, ¿e 
dla swojego spokoju i dobra, muszê opuszczaæ takie towarzystwo. Mam tu na myœli 
niektóre œrodowiska polityczne, czy intelektualne, b¹dŸ œrodowiska, dla których 
korupcja jest codziennoœci¹. W zwi¹zku z tym i ró¿nymi sytuacjami w moim ¿yciu, 
mam takie przemyœlenie - Bóg stworzy³ piêkny œwiat, ale chyba coœ siê Jemu z ludŸmi 
niespecjalnie uda³o, bo na œwiecie jest wielu ludzi, z którymi ja na przyk³ad nie 
chcia³bym mieæ nic do czynienia… 

Jest Pan osob¹ wierz¹c¹ i posiada du¿e doœwiadczenie ¿yciowe - mo¿e Pan 
potwierdziæ, ¿e przykazania Bo¿e mo¿na porównaæ do takich jasnych drogowskazów 
na drodze ¿ycia cz³owieka?

Absolutnie tak, jestem cz³owiekiem wierz¹cym. Co do przykazañ Bo¿ych - z pewnoœci¹ 
mogê tylko potwierdziæ. Nieraz bywa, ¿e na drogê patrzymy automatycznie 
i zapominamy o znakach i wtedy pojawia siê 
problem. 

W jednym z wywiadów mia³ Pan równie¿ powiedzieæ: „mo¿e dlatego, ¿e nie bra³em 
i nie biorê „lewej” kasy, nie pijê, nie palê, postrzegany jestem jako dziwak”.
 A wie Pan, ¿e Koœció³ naucza, byœmy jako chrzeœcijanie 
byli takimi w³aœnie „dziwakami”?!

No tak, powiedziane to jest nieco przewrotnie. Widaæ tak ju¿ musi byæ. Dla kogoœ, kto 
nie ma ¿adnych podstaw religijnych, mo¿emy byæ ludŸmi, którzy modl¹ siê do kawa³ka 
drewna i martwego cz³owieka. Inni mog¹ nas chrzeœcijan postrzegaæ jako dziwaków, 
ale to sprawa innego systemu wartoœci. 

Czy wed³ug Pana, Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie poza aspektem sportowym mo¿e 
wp³yn¹æ pozytywnie na prze³amanie stereotypów czy zasz³oœci, 
ci¹gle wp³ywaj¹cych negatywnie na 
œwiadomoœæ spo³eczeñstw Polski i Ukrainy?

Nie wierzê w to. Uwa¿am, ¿e jest to bardzo, ale to bardzo daleka droga. Kto przekracza 
granicê polsko- ukraiñsk¹, ten wie o czym mówiê. Zaznaczam, ¿e nie chcê nic ujmowaæ 
ludziom porz¹dnym, którzy s¹ przecie¿ i po tej, jak i po tamtej stronie granicy. Dla nich 
bowiem EURO, czy jakaœ inna impreza przewa¿nie nie ma ¿adnego znaczenia, czy te¿ 
wp³ywu na ¿ycie. Bêd¹c porz¹dnymi, oni zawsze siê dogadaj¹ i z sympati¹ siê przyjm¹. 

Czy gdyby po Euro otrzyma³ Pan propozycjê objêcia polskiej kadry, podj¹³by siê 
prowadzenia reprezentacji Polski?

Nie ma takiej mo¿liwoœci!
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Zewsz¹d bombarduj¹ nas z³e informacje: katastrofy lotnicze, wypadki 
drogowe i kolejowe, wojny, trzêsienia ziemi, powodzie, susze itp. Wielu z nas pyta: czy 
to ju¿ koniec œwiata? Na to pytanie tylko czekaj¹ wszelkiego rodzaju „specjaliœci” (np. 
Œwiadkowie Jehowy, historycy, astrologowie, geologowie itp..) i strasz¹ nas, 
wyznaczaj¹c dok³adne daty tego¿ dnia. Bombardowani tymi informacjami w 
wiêkszoœci niestety straciliœmy w³asny rozum. Boimy siê. Tymczasem nie têdy droga, 
ma³o tego, to bardzo z³y kierunek myœlenia! Powinniœmy zaufaæ Bogu. Spójrzmy 
wstecz, ile ju¿ by³o „koñców œwiata”? Przecie¿ koniec œwiata mia³ ju¿ byæ w roku: 1844, 
1994, 2000... i co? Mamy rok 2012 i  wszystko dalej stoi jak sta³o, a ludzie wygl¹daj¹ 
tak samo jak wygl¹dali od wieków.

Kim s¹ ludzie, którzy nas strasz¹? Sk¹d czerpi¹ informacje? Pierwszym 
przyk³adem jest pewien amerykañski kaznodzieja, który przepowiedzia³ koniec œwiata 
na 21 maja 2011 roku na godzinê 12.00 naszej strefy czasowej, posi³kuj¹c siê 
symbolami z Biblii zamienionymi na liczby. Wielu ludzi ogarn¹³ strach, tymczasem 
dzieñ by³ jak ka¿dy inny i jakimœ „cudem” nasta³ 22 maja 2011. Dlatego warto nieco 
krytycznie spojrzeæ na tego „kaznodziejê”. Mo¿e ma tendencje do wymyœlania 
katastroficznych wizji (tacy ju¿ s¹ Amerykanie)? Mo¿e on g³osi³ kazania dla Œwiadków 
Jehowy? Mo¿e by³ trochê nienormalny lub chory (mia³ zwidy, halucynacje itp.)? Mo¿e 
chcia³, aby Amerykanie pomyœleli o czymœ wiêcej ni¿ ¿yciu doczesnym? Drugim 
popularnym Ÿród³em wiedzy s¹ Majowie i Aztekowie, którym przypisywana jest 
niezwyk³a wiedza na temat gwiazd, kosmosu, zjawisk przyrody. Majowie 
przepowiedzieli koniec œwiata na 21.12.2012 roku na godzinê 24.00, a Aztekowie na 
24.12.2011. Nim wpadniemy w panikê, przyjrzyjmy siê im bli¿ej. Przyda siê tu ma³a 
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powtórka z historii powszechnej: Majowie i Aztekowie to plemiona ¿yj¹ce w Ameryce 
w czasie odkrycia jej przez Krzysztofa Kolumba. Jak wielu z nas pamiêta, Kolumb 
zawita³ do Ameryki przypadkiem w 1492 roku. Wtedy dopiero Ameryka wesz³a 
w obszar oddzia³ywania europejskiej cywilizacji, wczeœniej, w mojej ocenie, 
zamieszkiwa³y j¹ prymitywne plemiona. Trudno mi wiêc uwa¿aæ za wiarygodne 
stworzone przez nich teorie. 

Jako chrzeœcijanie oczekujemy powtórnego przyjœcia Jezusa na ziemiê. Nie 
wymyœlajmy komet, powodzi, przemagnesowania czy trzêsienia ziemi! Takie 
pseudonaukowe t³umaczenia zag³ady œwiata, jeœli w ogóle mog¹ byæ dobre 
i uzasadnione, to ewentualnie dla ateistów, którzy i tak nie wierz¹ w Boga. Ale my 
mamy wierzyæ nie w kometê, powódŸ czy trzêsienie ziemi lub inne nowinki, ale 
w przyjœcie Jezusa. Najlepiej te wszystkie przepowiednie zupe³nie zignorowaæ. 
Przecie¿ mamy jasno wyznaczon¹  postawê wzglêdem „tego dnia”. Znajdziemy j¹ 
w Piœmie Œwiêtym, w Nowym Testamencie. S¹ to s³owa Jezusa: „czuwajcie, bo 
w chwili, której siê nie domyœlacie Syn Cz³owieczy przyjdzie”. Jeœli niezdrowa 
ciekawoœæ nie daje nam ¿yæ, to zajrzyjmy do Apokalipsy. To najbardziej rzeczywisty 
i bezpieczny opis, ale tylko tego „co” bêdzie, a nie „kiedy”. Natomiast musimy 
koniecznie wzi¹æ sobie do serca zw³aszcza to pierwsze zdanie. Mamy ¿yæ tak, aby 
zawsze byæ gotowym na ten dzieñ. On kiedyœ nadejdzie. I to siê mo¿e staæ w ka¿dej 
chwili. Zarówno w dzieñ, jak i w nocy, w zimie czy w lecie, zobaczymy to lub ju¿ nie. 
My tego nie wiemy, nie nam przewidywaæ, kiedy to bêdzie. Mamy byæ gotowi 
w ka¿dej chwili. To siê wydarzy niespodziewanie, w dzieñ, którego nikt tego nie 
przewidzi. Podobnie jak przyjœcie z³odzieja. To odwo³anie œwietnie pasuje równie¿ 
dziœ. Opuszczaj¹c dom, wszystko chowamy, zamykamy, zabezpieczamy alarmem. 
Robimy tak zawsze, codziennie, bo nie wiemy, kiedy taki z³odziej mo¿e przyjœæ. Tu jest 
podobnie - zawsze mamy byæ przygotowani na ten dzieñ. Na co dzieñ mamy ¿yæ 
zgodnie z Dekalogiem, naukami Jezusa, zawsze mamy trwaæ przy Bogu, regularnie 
chodziæ do spowiedzi, iœæ tam zawsze, kiedy zgrzeszymy po to, by byæ zawsze 
w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej i ¿eby nie otwieraæ naszego serca szatanowi. Jeœli 
bêdziemy tak postêpowaæ, nie bêdziemy baæ siê tych przepowiedni ani w nie wierzyæ, 
a wszelkie kary przewidziane dla wielkich grzeszników nas nie spotkaj¹. Bo mo¿e byæ 
tak, ¿e teraz grzeszymy i nic siê nie dzieje. Odk³adamy spowiedŸ bez koñca, wydaje siê 
to bez znaczenia. A tu mo¿e siê okazaæ, ¿e pope³nimy jakiœ grzech ciê¿ki, nie 
wyspowiadamy siê i nagle TEN DZIEÑ nadejdzie. Tu musimy przestaæ ufaæ nauce, to 
jest ponad ni¹. Przecie¿ ta data by³a tajemnic¹ nawet dla Maryi, Aposto³ów, 
Abrahama, Noego (ludzi przecie¿ natchnionych przez Boga), a nawet samego Pana 
Jezusa. Skoro zaœ nawet Jezus tego nie wiedzia³, to jakim cudem maj¹ to wiedzieæ 
zwykli œmiertelnicy? Ten dzieñ zna tylko Ojciec, a my mamy byæ na to przygotowani 
w ka¿dej chwili, godzinie, minucie, sekundzie, o ka¿dej porze dnia i nocy. Wówczas 
przestanie nas obchodzi, kiedy to bêdzie i jak to bêdzie wygl¹daæ.

prosto z mostu



EUROSIEROCTWO
- ZNAK CZASÓW

Prawem ka¿dego cz³owieka jest prawo do godnego ¿ycia. Dlatego ka¿dy na 
miarê swoich mo¿liwoœci stara siê zapewniæ jak najlepszy byt sobie i swojej rodzinie. 
W zwi¹zku z tym - z uwagi na zaistnia³¹ sytuacjê spo³eczn¹, m. in. zwi¹zan¹ 
z rosn¹cym bezrobociem, likwidacj¹ zak³adów przemys³owych, brakiem nowych 
perspektyw dla m³odych ludzi - wielu decyduje siê na wyjazd za granicê w celach 
zarobkowych. Wraz z fal¹ migracji Polaków za granicê, pojawi³o siê nowe zjawisko 
spo³eczne, jakim jest eurosieroctwo. Przez termin ten rozumiemy sytuacjê, w której 
migracja rodziców lub jednego z nich zaburza w³aœciwe funkcjonowanie rodziny, 
a w sposób szczególny ma destrukcyjny wp³yw na rozwój dzieci. 

Istota problemu polega na tym, ¿e nieobecnoœæ rodzica negatywnie wp³ywa 
na proces wychowawczy dzieci, co w wielu przypadkach prowadzi do powstania 
nieodwracalnych spustoszeñ. Wielokrotnie utrudnia dzieciom realizacjê niektórych 
zadañ m. in. nauczania spo³ecznych form ¿ycia, samodzielnego nawi¹zywania 
i utrzymywania trwa³ych stosunków interpersonalnych oraz zaspokajania potrzeb 
psychicznych. Te negatywne skutki mog¹ siê przejawiaæ w póŸniejszym doros³ym 
¿yciu, np. przystêpowaniem do grup przestêpczych, uzale¿nieniami od alkoholu lub 
œrodków psychoaktywnych, b¹dŸ problemami zwi¹zanymi ze zdrowiem, np. anoreksj¹ 
lub bulimi¹. Dodatkowo nale¿y podkreœliæ, ¿e pe³na rodzina jest  œrodowiskiem, 
w którym kszta³tuj¹ siê pierwsze relacje spo³eczne. Z tego powodu ma ona 
fundamentalne znaczenie zarówno dla tworz¹cych j¹ cz³onków, jak i dla ca³ego 
spo³eczeñstwa. Dziecko w procesie wychowania potrzebuje obojga rodziców, gdy¿ 
ka¿de z nich w inny sposób wp³ywa na jego rozwój. Natomiast d³ugotrwa³a 
nieobecnoœæ rodzica (ojca, matki lub obojga) zawsze powoduje negatywne skutki. 
Pojawia siê te¿ problem funkcjonowania rodzica pozostaj¹cego w kraju, który czêsto 
próbuje zrekompensowaæ nieobecnoœæ drugiego. Taka postawa ma równie¿ 
negatywny wp³yw, gdy¿ czêsto poprzez zbytnie skupienie siê na dzieciach ogranicza 
ich aktywnoœæ, co mo¿e spowodowaæ trudnoœci w osi¹ganiu dojrza³oœci spo³ecznej 
i emocjonalnej. W przypadku zaœ, gdy obydwoje rodzice s¹ poza granicami kraju, 
sytuacja jest jeszcze gorsza. Pomimo tego, ¿e dzieci maj¹ zapewnion¹ opiekê kogoœ 
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doros³ego, to zdarzyæ siê mo¿e, ¿e jest ona sprawowana w sposób niew³aœciwy. 
Trudno te¿ mówiæ o tym, ¿e pieni¹dze s¹ w stanie wynagrodziæ roz³¹kê i jej negatywne 
skutki. Wielu powie, ¿e przecie¿ pieni¹dze s¹ potrzebne do ¿ycia – to prawda. 
Jednak¿e nale¿y pamiêtaæ, aby nie sta³y siê one wa¿niejsze od cz³onków rodziny.

W literaturze przedmiotu mo¿na znaleŸæ wiele czynników negatywnych 
dotycz¹cych zjawiska eurosieroctwa, jednak¿e jest pomijana kwestia duchowoœci 
cz³onków rodziny, w których wystêpuje zjawisko migracji. W mojej ocenie kwestia 
rozwoju duchowoœci dzieci w tej sytuacji równie¿ bêdzie zaburzona, poniewa¿ trudno 
j¹ prawid³owo rozwijaæ pod nieobecnoœæ jednego lub dwojga rodziców. Brak wzorców 
w tej sferze ¿ycia powoduje jej ubo¿enie lub brak dalszego rozwoju. Jest to problem, 
na który nale¿a³oby zwróciæ uwagê zarówno w pracy duszpasterskiej, jak 
i w dzia³aniach opiekuñczych, które powinny byæ zapewnione przez pañstwo.

Mo¿na by wysnuæ wniosek, ¿e eurosieroctwo sta³o siê znakiem naszych 
czasów, gdy¿ ludzie coraz czêœciej s¹ zmuszani wyje¿d¿aæ za granicê, aby zapewniæ 
swojej rodzinie lepszy byt. Jednak¿e negatywnym skutkiem tej migracji jest de facto 
nieprawid³owe funkcjonowanie rodziny. Uwa¿am, ¿e czêsto rzeczywistoœæ nie 
pozostawia nam wyboru i jedno lub oboje rodziców musz¹ wyjechaæ. Czasami jednak 
wyjazd spowodowany jest tylko potrzeb¹ zwiêkszonej konsumpcji. Dlatego byæ mo¿e 
w tych przypadkach szczególnie nale¿a³oby zastanowiæ siê g³êbiej, co jest wa¿niejsze: 
dobra materialne czy dobro naszych dzieci?

Wraz z fal¹ migracji 
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6 STYCZNIA- 
NOWA TRADYCJA 
W SZCZECINIE

- Chcemy trafiæ nie tylko do katolików, ale do wszystkich - mówi³ Ireneusz Szczerbik, 
wspó³organizator Orszaku Trzech Króli w Szczecinie. - Tworzymy to dla Szczecina. 
Chcemy stworzyæ tradycjê Orszaku Trzech Króli, spotkaæ siê z mieszkañcami 
Szczecina, wspólnie pokolêdowaæ. Dla jednych bêdzie to folklor, dla innych modlitwa.

Jak siê okaza³o, królewski orszak ma du¿e szansê staæ siê now¹ tradycjê, bowiem 
w tym roku t³umy szczecinian spontanicznie i radoœnie przesz³y sprzed magistratu 
alej¹ Jana Paw³a II na pl. Lotników, by w ¿³óbku spotkaæ Jezusa i Maryjê. 

- Uroczystoœæ ta przypomina nam, ¿e Bóg nie chcia³ byæ Bogiem tylko dla jednego 
narodu wybranego, czyli narodu ¿ydowskiego. Fakt opisany w ewangelii, ¿e 
przybywaj¹ mêdrcy ze Wschodu pokazuje nam, ¿e Bóg objawia siê ca³emu œwiatu, 
wszystkim narodom - t³umaczy ks. Lucjan Chronchol z Kurii Metropolitalnej 
w Szczecinie.

W orszaku mogliœmy zobaczyæ tak¿e diab³a, anio³a, Heroda, ale przede wszystkim 
Kacpra, Melchiora i Baltazara. Organizatorem Orszaku s¹ rodzice dzieci z Przedszkola 
Fale oraz Stowarzyszenie Sternik. Zdjêcia z orszaku na www.radio.szczecin.pl/religia.
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W Koœciele rzymskokatolickim œwiêto Trzech Króli to uroczystoœæ Objawienia 
Pañskiego. Wierni maj¹ obowi¹zek uczestniczenia w mszy œwiêtej. Œwiêto nawi¹zuje 
swoj¹ symbolik¹ do pok³onu mêdrców ze Wschodu, którzy przybyli z darami do 
narodzonego Jezusa. 

W tradycji Koœcio³a greckokatolickiego, w czasie œwiêta Objawienia Pañskiego nie 
eksponuje siê postaci trzech króli. Wspomina siê ich w okresie bo¿onarodzeniowym, 
jako mêdrców wêdruj¹cych za gwiazd¹ i poszukuj¹cych Prawdy. Grekokatolicy, 
podobnie jak inni wschodni chrzeœcijanie, obchodz¹ Jordan, czyli Teofaniê (Objawienie 
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Boga) - wed³ug kalendarza juliañskiego 6 stycznia,  tzn. 19 stycznia wed³ug „nowego” 
stylu. Wspomniane nazwy wskazuj¹, ¿e w Koœciele greckokatolickim akcentuje siê 
wydarzenie Chrztu Pañskiego nad brzegiem Jordanu oraz ukazanie siê ca³emu œwiatu 
Trójcy Przenajœwiêtszej. Koœció³ uczy, ¿e mamy strzec darów ³aski chrztu œw., by 
zachowaæ w czystoœci drogocenn¹ szatê, o której mówi nam to œwiêto: „Bo wy 
wszyscy, którzy zostaliœcie ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliœcie siê w Chrystusa” 
(Ga 3,27).     

6 stycznia w Koœciele ewangelickim obchodzony jest jako Œwiêto Epifanii - Objawienia 
Pañskiego. Akcent postawiony jest na objawienie siê Boga poganom, którzy, 
reprezentowani w osobach trzech magów, mêdrców (królów), sk³adaj¹ Jezusowi 
pok³on i dary.

W Koœciele prawos³awnym 6 stycznia wed³ug kalendarza juliañskiego (19 stycznia wg 
kalendarza gregoriañskiego) jest dniem Chrztu Pañskiego, który nale¿y do krêgu 
dwunastu g³ównych œwi¹t. Nosi te¿ nazwê Teofanii czyli Objawienia Bo¿ego. Tego 
dnia równie¿, w specjalnym obrzêdzie, œwiêci siê wodê, któr¹ wierni zabieraj¹ do 
domów i przechowuj¹ przez ca³y rok jako ¿ywe b³ogos³awieñstwo wód Jordanu, 
spo¿ywaj¹c j¹ z czci¹ w razie potrzeby (np. w razie choroby).

- 6 stycznia w Koœciele ewangelickim obchodzony jest jako Œwiêto Epifanii - Objawienia 
Pañskiego. Fot. Archiwum parafialne. 
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