
PRZEKROCZYLI PRÓG SEMINARIUM... 

NUMER ROKU PROPEDEUTYCZNEGO            MAJ 2021 

CZASOPISMO KLERYKÓW WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU 

Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy,  

lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły:  

biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.  
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P 
rzekazujemy do Waszych rąk i na 
ścianę czcigodnego gmachu semina-
ryjnego przedostatni tegoroczny  

numer czasopisma Sursum Corda,  
poświęcony tradycyjnie już prezentacji stu-
dentów Propedeuticum.   
 Autorzy tekstów z uśmiechem przed-
stawiają się, ukazują swoje niezbyt jeszcze 
długie, ale ciekawe „dróżki życia” i pasje, 
dzielą się przeżyciami z całorocznej prak-
tyki w Leonianum, zaznajamiają nas ze 
swoimi próbkami literackimi, opowiadają  

DRODZY CZYTELNICY! 

POZNAJCIE NAS!       / 3 

PIERWSZE CHWILE  W SEMINARIUM  / 5 
Adrian Przybyszewski  

KUCHNIA W PROPEDEUTYKU    /7 
Szymon Kuczyński 

KAŻDY CZŁOWIEK  JEST WAŻNY   /11 
Jakub Ciesielski 

SZTUKA ŹRÓDŁEM POZNANIA    /14 
Adrian Przybyszewski 

W SŁUŻBIE PIĘKNEGO ŻYCIA - 
WYWIAD Z KS. PROF. A. ROJEWSKIM   /18 
Szymon Kuczyński,  
Adrian Przybyszewski 

KĄCIK LITERACKI - ZAMYŚLENIA  
PROPEDEUTYKU  NAD PANEM COGITO  /21 

o przygodach kulinarnych i doświadcze-
niach, związanych z prowadzeniem kuchni, 
codziennymi posiłkami oraz gościnnymi 
przyjęciami (dla kogo przede wszystkim, 
wyczytajcie sami…). Pokazują też nieźle 
wyostrzony „pazur dziennikarski”, prze-
prowadzając wzruszający wywiad  
z ks. prof. Andrzejem Rojewskim. 
 Życzę Księdzu Profesorowi Andrzejo-
wi – zdrowia i sił wielu, Autorom – gratu-
lacje, PT. Czytelnikom – dobrej lektury! 

Ks. Henryk Seweryniak 
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POZNAJCIE NAS! 

ADRIAN PRZYBYSZEWSKI 

 Urodziłem się 5 czerwca 2001 roku. Pochodzę z parafii Świętej Tekli  

w Ciechanowie, ale tak naprawdę kocham ciechanowską farę. Moje liceum to nie 

mniej słynny ,,Krasiniak”. Byłem tam członkiem grupy teatralnej, która przedsta-

wiała m.in.: jasełka, sztuki o patronie naszej szkoły itp. Odgrywałem rolę: 

,,Duchaojczyźnianego”, Zygmunta Krasińskiego, kłócącego się z ojcem Wincen-

tym oraz Świętego Jana Pawła II. Od 2016 roku należę do oazy. Bardzo dobrze 

wspominam wyjazd na rekolekcje OND III do Gliczarowa Górnego, gdzie posłu-

giwałem jako animator grupy oraz byłem odpowiedzialny za liturgię. Tamte re-

kolekcje stały się dla mnie dobrym doświadczeniem  młodego, żywego Kościoła.  

 Moje zainteresowania, to: historia sztuki, liturgia, historia powszechna, 

zwiedzanie oraz dobry film.  

 Życiowe motto: ,,Nie żałuj dobra, lecz zła, które wyrządziłeś”. 

 JAKUB CIESIELSKI  

 Pochodzę z Przasnysza, z Parafii Chrystusa 

Zbawiciela. Moje powołanie do kapłaństwa naro-

dziło się w dzieciństwie i kształtowało się przez 

następne lata poprzez działalność w kole mini-

stranckim i we wspólnocie Wojsko Gedeona 

(opiekunem był ks. Tomasz Dec). 

 Lubię czytać książki, głównie o tematyce reli-

gijnej (ostatnio zachwyciła mnie twórczość Jana 

Dobraczyńskiego), grać na gitarze i pokonywać da-

lekie dystanse na rowerze. Czterokrotnie uczestni-

czyłem w pielgrzymce 

rowerowej z Przasny-

sza na Jasną Górę 

(około 400 km).  Po-

dróżowanie jest dobrą 

okazją do sprawdzenia 

i pogłębienia swoich 

umiejętności. Stąd ko-

lejna pasja –  oprócz 

rozwoju duchowego, 

ważne jest dla mnie 

utrzymywanie odpo-

wiedniej kondycji fi-

zycznej. Świetnie się 

składa, że na terenie Seminarium znajduje się  

siłownia, z której staram się systematycznie  

korzystać. Od czasu do czasu spotykam się  

z współbraćmi, by wspólnie pograć w piłkę.  

Wolne chwile poświęcam nauce języka angiel-

skiego i hiszpańskiego. 

 SZYMON KUCZYŃSKI 
 Moje narodziny 

dla świata miały miejsce 

26 maja 2000 r. Był to 

prezent z okazji Dnia 

Matki, choć niektórzy 

uważają inaczej. Nato-

miast narodziny dla Ko-

ścioła dokonały się 9 

lipca 2000 r. w Drobinie 

i to właśnie w tej parafii spędziłem lata wczesnej 

młodości. W wieku 4 lat razem z rodziną przepro-

wadziliśmy się do parafii Słupia. Proboszczem, któ-

ry przyjmował mnie do wspólnoty parafialnej  

i przygotował do przyjęcia Komunii Świętej, był 

ksiądz Zbigniew Załęcki. Dalej rozwijałem się w 

cieniu księdza Janusza Nawrockiego. Do Bierzmo-

wania i wstąpienia do Seminarium przygotował 

mnie ksiądz Andrzej Kopczyński. A teraz moim 

proboszczem jest… ksiądz dr Dariusz Majewski. 

Nie będę wspominał, że chodziłem do Małacho-

wianki, najstarszej szkoły średniej w Polsce („840 

lat tradycji, 3 lata korepetycji”). Rok studiowałem 

informatykę w Wojskowej Akademii Technicznej. 

Fajnym przeżyciem była miesięczna posługa ko-

ścielnego, którą pełniłem w kościele akademickim 

św. Anny w Warszawie. 

 Interesuję się liturgią. Czasami grywam na 

klawiszach. Obecnie trochę rzadziej programuję 

(żadnego banku jeszcze nie zhakowałem). Lubię 

gotować, a jeszcze bardziej dobrze zjeść. 
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P I E RW S Z E  C H W I L E  W  SEMINARIUM  

Adrian Przybyszewski 

Przyjście do seminarium weryfikuje wyobrażenia młodych mężczyzn 

o miejscu formacji przyszłych księży i „sercu” diecezji. Wielu nie-

jednokrotnie jest zaskoczonych obecnymi w tym miejscu zwyczajami 

i konwenansami. A czym mnie zaskoczyło seminarium? 

 PIERWSZE WRAŻENIE 

P 
ierwsze wrażenie jest waż-

ne, choć nie powinno stano-

wić pierwszorzędnej opinii 

na temat tego, co widzieliśmy lub 

usłyszeliśmy. Myśląc o Semina-

rium i pierwszych chwilach  

w tym miejscu, zastanawiam się, 

czym mnie ono zaintrygowało  

i zachwyciło. Należy pamiętać, 

że „wszystko, co pierwsze”  

w życiu jest ważne i taki stan po-

winno się pielęgnować.  

 Myślę więc o dniu, kiedy 

wróciliśmy z wyjazdu integracyj-

nego będącego „początkiem” na-

szej seminaryjnej formacji. Pod 

koniec września, wspólnie  

z Księdzem Prefektem, Ojcem 

Duchownym oraz moimi współ-

braćmi, wyjechaliśmy w góry. 

Przyznam, że zdobyłem wtedy 

swój pierwszy w życiu dwuty-

sięcznik. Zaraz po powrocie  

z tego tygodniowego wyjazdu,  

w niedzielę, mieli przyjąć sutan-

ny koledzy z kursu III. Mimo, iż 

nie byłem bohaterem tego dnia, 

lecz Pan Jezus i koledzy z III ro-

ku, był to dla mnie naprawdę wy-

jątkowy moment. Bardzo dobrze 

wspominam Jutrznię, w czasie 

której po raz pierwszy zobaczy-

łem wszystkich klerykówi, po raz 

pierwszy mogłem uczestniczyć  

w ich porannych modlitwach. 

Zaintrygował mnie wtedy potęż-

ny, męski głos, który wypełniał 

całą kaplicę. Pamiętam również 

to, co w tamtym momencie po-

myślałem: „Święty Augustyn 

miał rację - kto śpiewa dwa razy 

się modli”. Równie ciekawym 

doświadczeniem było widzieć 

przyszłych obłóczonych w nie-

mal nadzwyczajnym przejęciu. 

Na ich twarzach rysowała się 

radość, niepokój oraz nutka eu-

forii. Tak to wtedy odczytywa-

łem. Miałem w głowie jedno 

słowo: odpowiedzialność, przy-

jęcie na siebie sutanny – ze-

wnętrznej oznaki przynależności 

do Chrystusa – wiąże się  

z ogromną odpowiedzialnością. 

Odpowiedzialnością za to co ro-

bię, mówię, a przede wszystkim, 

jak i w jaki sposób głoszę prawdę  

o Bogu i Jego Pięknie.  

 

 FUNKCJE I ZADANIA 

 Zafascynowało mnie także 

zaangażowanie wszystkich klery-

ków w to, aby Seminarium funk-

cjonowało jak najlepiej – auten-

tyczna troska o nasz wspólny 

dom. Co chwila dowiadywałem 

się, że któryś z kleryków jest za 

coś odpowiedzialny. Wielorakie 

funkcje: dziekan, wicedziekan, 

sacelan, kurator porządku, osoba 

zajmująca się kawiarenką, stroną 

internetową (na Facebooku czy 

Instagramie) lub rekolekcjami dla 

przyszłych kandydatów do ka-

płaństwa… Za każdą z tych rze-

czy jest w WSD odpowiedzialny 

kto inny. Nawet u nas, „w prope-

deutyku”, funkcje, takie jak za-

krystianina, kucharza czy portato-

Rok propedeutyczny z ojcem duchownym Wojciechem  

Kruszewskim i ks. prefektem Radosławem Zawadzkim,  

21 września 2020 r. 
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ra są namiastką większej odpo-

wiedzialności, która (daj Boże) 

zaowocuje w przyszłości. Myślę, 

że to także ciekawy przedsmak 

pracy duszpasterskiej, realizacji 

przesłania Pana Jezusa: „Kto  

w drobnej rzeczy jest wierny, ten 

i w wielkiej będzie wierny”. 

 CZASEM POTRZEBA 

 NIEWIELE 

 Miłym doświadczeniem 

była i jest - dająca się odczuć już 

od samego początku - życzliwość 

wszystkich kleryków. Mogę 

przyznać, że bracia naprawdę 

troszczyli się o nas, informowali, 

często w zwyczajny sposób pró-

bowali ,,zagadać” oraz zapraszali 

na kawę. Wszystko dlatego,  

żebyśmy czuli się w tym miejscu 

jak najlepiej. 

 Równie dobrze wspominam 

wszystkich, ale w szczególności 

kolegów z kursu II, którzy od 

samego początku wprowadzali 

nas w seminaryjną rzeczywi-

stość. Dzięki nim mogliśmy le-

piej zaaklimatyzować się w no-

wym miejscu. Doświadczyłem, 

że niekiedy zwykła rozmowa 

czy naturalna ludzka życzliwość 

potrafią wiele pomóc, zmienić,  

a nawet przewartościować. 

Ważne jest uczenie się takiego 

stylu życia, bo coraz częściej 

odnoszę wrażenie, że poczucie 

piękna oraz ludzka życzliwość 

zanikają we współczesnym 

świecie. Seminarium jest do-

brym miejscem do tego, aby od-

krywać te cechy w sobie i dru-

gim człowieku. I by dzielić się 

tym, co daje Pan Bóg, który tak 

naprawdę jest zwykłym-

niezwykłym Dobrem, Pięknem  

i Życzliwością. 

 CZYŻ NIE BYŁO  

 LEPSZYCH? 

 Mam nadzieję, że pierwsze 

chwile w Seminarium zapamię-

tam na długie lata. Pragnę też, 

aby drżenie serca, które towarzy-

szyło nam w momencie wstąpie-

nia do WSD, mogło towarzyszyć 

każdemu do samego końca. Bo to 

ono tłumaczy niezwykłość nasze-

go powołania i wnosi mistykę  

w prozę dnia codziennego.  

W tym duchu staram się powta-

rzać za Herbertem:  „oglądaj  

w lustrze swą błazeńską twarz /

powtarzaj: zostałem powołany –  

czyż nie było lepszych…” 

Msza Święta inaugurująca nowy rok akade-

micki i immatrykulacja w poczet studentów 

WSD, 25 października 2020 r. 

KUCHNIA W PROPEDEUTYKU  
Szymon Kuczyński 

Licznym osobom czas studiów 

kojarzy się często z nauką wielu 

czynności, ponieważ po opusz-

czeniu domu rodzinnego,  

student musi zatroszczyć się  

o to, czym wcześniej nie mu-

siał się przejmować. Gotowanie 

jest jedną z takich czynności.  

W płockim seminarium nie jest 

inaczej – najmłodszy rocznik 

sam przygotowuje sobie posiłki. 

Czym charakteryzuje się  całe 

to przedsięwzięcie i jak wygląda 

kuchnia w propedeutyku  

„od kuchni”? 

W 
szystko zaczęło się nie-

winnie od spotkania 

trzech różnych świa-

tów: Szymona, który będąc na 

studiach mieszkał bez mamusi, 

więc słoiki i mikrofala nie są mu 

obce; Adriana, który miłował się 

w odwiedzaniu innych, więc po-

jęcie gościnność zna na wylot; 

Jakuba, który uważał, że posiłek 

bez mięsa, to nie posiłek, a ke-

tchup można dodawać do wszyst-

kiego. Pierwsze ślady konfronta-

cji z przygotowaniem posiłków  

i robieniem zakupów w Biedron-

ce można znaleźć już na  

wycieczce w Tatry. Integracyjny 

wyjazd udowodnił nam jednak, 

że kuchnia to nie tylko miejsce, 

gdzie można zjeść, lecz miejsce, 

gdzie dzieje się o wiele więcej. 

Najlepszą lekcją był obiad  

w karczmie Żabi Dwór, gdzie 

byliśmy świadkami kłótni, któ-

ra skończyła się odejściem jed-

nej z pań kucharek. To pokazało 

nam, że różne osobowości  

przy jednym garnku mogą pod-

nieść temperaturę nawet bez  

użycia palnika. 
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(czasem i częściej), oczywiście 

pomijając dni postu. Niestety 

albo i stety, mięso gościło na 

naszych stołach stosunkowo 

rzadko. Najczęściej można było 

je spotkać po dostawach 

„słoików” z Ciechanowa,  

Przasnysza i Słupi. Dostawy je-

dzenia czasami przewyższały 

nasze i lodówki możliwości 

zmieszczenia tego wszystkiego. 

Więc w tym miejscu pragnę  

w imieniu całego kursu prope-

deutycznego podziękować ma-

mom, babciom i ciociom za te 

wszystkie dobrodziejstwa i ra-

dości. Dostawy nie tylko były  

z domów, ale też z okolicznych 

restauracji. Przynajmniej raz  

w tygodniu staraliśmy się po-

móc lokalnej gastronomii  

w trudnym czasie pandemii.  

 PIERWSZE WYPIEKI  

 (NIE NA TWARZY) 

 Jednak kuchnia w prope-

deutyku to nie tylko miejsce od-

grzewania posiłków, ale również 

ich przyrządzania. Szukając 

przepisów we wcześniej wspo-

minanej książce i w Internecie, 

często rzucaliśmy się na głębo-

kie wody. Czasami wychodzili-

śmy zwycięsko, czasami trzeba 

było przełknąć gorzki smak  

porażki, ale nigdy się nie  

poddawaliśmy. Pierwszy raz 

swoimi umiejętnościami mogli-

śmy podzielić się z szerszym 

gronem „odbiorców” na wspól-

nej kawie z księżmi moderatora-

mi. Jako, że Ksiądz Rektor (tak 

słyszałem) znamienitym kucha-

rzem jest, nie mogliśmy i nie 

śmieliśmy poczęstować go zwy-

kłymi ciastkami ze sklepu. Tego 

więc dnia premierę miało bez-

mączne ciastko czekoladowe 

pieczone na parze, do którego 

przygotowania byliśmy zaanga-

żowani w trójkę (podział obo-

wiązków: zarządzanie, mikso-
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 RADOŚĆ „SŁOIKÓW” 

 Po powrocie i skierowaniu 

pierwszych kroków w świat kuli-

nariów przekonaliśmy się, że 

umiejętność zrobienia herbaty, 

płatków i parówek to trochę za 

mało. Do naszych zadań należało 

przygotowanie śniadań i kolacji 

dla siebie (z czasem zostały tylko 

kolacje z racji na ograniczenia, 

związane z wychodzeniem poza 

Seminarium, co oznaczało rzad-

sze zakupy).  Potrzebna więc była 

nam mała pomoc. Jak na studen-

tów (choć oficjalnie nimi nie je-

steśmy) przystało, dobraliśmy 

odpowiednią literaturę do danego 

problemu. Kupiliśmy książkę ku-

charską autorstwa Michała Kor-

kosza Rozkoszne, na którą przy-

padkowo trafiłem przeglądając  

w czasie wolnym Facebooka. Po-

uczające to dzieło nie spodobało 

się wszelako 1/3 roku propedeu-

tycznego, ponieważ w przepisach 

w nim zawartych ze świecą moż-

na było szukać mięsa. Słowem, 

wegetariański przewodnik po 

polskich smakach wiele razy 

wzbudzał oburzenie ludu,  to dla-

tego, że mięso jako jeden z naj-

ważniejszych składników odżyw-

czych winno być spożywane  

każdego dnia – 3 razy dziennie 

wanie, zmywanie). Całe szczę-

ście premiera okazała się sukce-

sem. Obecni na kawie księża mo-

deratorzy pochwalili wypiek 

(nawet Ksiądz Rektor, co jest 

większym odznaczeniem niż… 

gwiazdka Michelin).  

  

 WIGILIA  

 (OFICJALNA)… 

 Jako ambitni klerycy nie 

mogliśmy spocząć na laurach. 

Zgodnie z starożytną tradycją by-

liśmy zobowiązani przygotować 

wieczerzę wigilijną dla nas i księ-

ży moderatorów. Tradycyjnie na 

tę kolację zostały wytypowane: 

barszcz z uszkami, pierogi, sałat-

ka z buraka, śledzik i serniczek. 

Tylko… jak to wszystko wyko-

nać? Mimo dobrego przygotowa-

nia teoretycznego (książka Roz-

koszne sprawdziła się idealnie), 

brakowało nam praktyki. Przygo-

towania zaczęliśmy od produkcji 

pierników na masową skalę. Naj-

większą wadą piernika jest czas 

„dojrzewania”. Dlatego też z dnia 

na dzień pierników ubywało,  

a sakramentalne „zostaw, to na 

święta” nie wystarczało. Dzięki 

ukryciu ich w głębi szafek udało 

się jednak zachować wystarczają-

cą ilość tych smakołyków  

na święta.  

 Bezpośrednie przygotowa-

nia rozpoczęły się parę dni przed 

| KUCHNIA W PROPEDEUTYKU 
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| KUCHNIA W PROPEDEUTYKU 

wigilią. Zaczęliśmy od lukrowa-

nia pierników. Mogliśmy tu na-

prawdę puścić wodze fantazji  

i przenieść swoją wizję piękna na 

Bogu ducha winne pierniczki.  

Od słodkości przeszliśmy do naj-

ważniejszego dania – pierogów  

z kiszoną kapustą, grzybami  

i kandyzowaną skórką z poma-

rańczy. Najtrudniejsza część – 

ciasto. Okazało się, że wykonanie 

perfekcyjnego ciasta na pierogi,  

to nie lada wyzwanie. Czy nasze 

było idealne? Idealne może  

nie, ale spełniało swoje podsta-

wowe funkcje. 

 Po wyrobieniu ciasta prze-

szliśmy do lepienia. Pierwsza 

partia nie przypominała piero-

gów, a raczej węże lub gąsienicz-

ki. Jednak wraz z kolejnymi na-

bieraliśmy wprawy i wyglądało 

to coraz lepiej, mimo że podczas 

produkcji pojawiły się głosy,  

nawołujące do  odwołania wigi-

lii lub ratowania się pierogami  

z Biedronki.  

 Kolejnym ważnym elemen-

tem wieczerzy miał być barszcz, 

którego wykonanie pozostanie 

słodką tajemnicą roku propedeu-

tycznego i Księdza Prefekta.  

 Nastąpiła faza nakrywania 

stołu… okazało się, że obrus jest 

za długi. Dwa różne pomysły zło-

żenia go podniosły temperaturę  

w pomieszczeniu, lecz po paru 

chwilach kurz opadł i do ręko-

czynów nie doszło. Kiedy już 

ostatnie uszka wypływały na 

powierzchnię, a śledź także zna-

lazł swoje miejsce na stole, mo-

gliśmy powiedzieć, że zrobili-

śmy co w naszej mocy,  

a reszta zależy od Pana Boga. 

Ku naszemu niemałemu zasko-

czeniu własnoręcznie przygoto-

wane dania się udały, a nawet 

smakowały. Miodem na nasze 

uszy była prośba Księdza Rekto-

ra o dokładkę barszczu (można 

powiedzieć, że była to już dru-

ga gwiazdka Michelin). A reak-

cja zgromadzonych po zjedzeniu 

sernika była dowodem, że 

wszystko się udało. 

  

 … I MNIEJ  

 OFICJALNA  

 Jednak to nie był koniec 

kolacji, a jedynie części oficjal-

nej z księżmi moderatorami. 

Przyszedł czas na część nieofi-

cjalną, na której gościliśmy 

wszystkich kleryków. Osobiście 

ogromne wrażenie zrobiło na 

mnie całe seminarium, siedzące 

przy jednym stole, jedzące, co 

się da i jak się da. Domowa at-

mosfera, bez konwenansów, gdy 

pierogi niemal latały, a barszcz 

lało się do czego się dało…  

 To właśnie takie momenty 

pokazują, czym jest prawdziwa 

wspólnota stołu.  

  

 WAŻNE MIEJSCE 

 Gotujemy, oczywiście, nie 

tylko od święta. Każdy ma swój 

tygodniowy dyżur w kuchni. Nie-

które dania pojawiają się czę-

ściej, jak na przykład tosty fran-

cuskie (zwane chlebem z jajkiem 

z ziemi przasnyskiej) czy jajecz-

nica. Są też inne tosty, serwowa-

ne na kolację albo żeby szybko 

posilić się po wuefie lub w in-

nych momentach głodu. Zdarzają 

się również jednorazowe wybryki 

kulinarne, nie zawsze udane. Wy-

rocznią jest Ksiądz Prefekt, który 

zawsze po kolacji ustala menu 

czy podpowiada, co można poda-

wać częściej.  

 Oczywiście, kolacje w pro-

pedeutyku to nie tylko jedzenie, 

ale również owocne i burzliwe 

dyskusje, dotyczące problemów 

Kościoła, świata oraz naszego 

podwórka. Z perspektywy ośmiu 

miesięcy mogę powiedzieć, że 

było to bardzo ważnej miejsce,  

w kuchni chyba „najwięcej się 

wydarzyło”…  Czasami coś ugo-

towaliśmy, czasami się pokłócili-

śmy. Czasami ktoś przychodził 

sam na kawę, czasami my kogoś 

zaprosimy. Ale po każdych od-

wiedzinach zawsze padało cere-

monialne – „Zapraszamy czę-

ściej”! Niestety, takich spotkań 

będzie już coraz mniej – powoli 

zbliżamy się do końca. Od na-

stępnego roku akademickiego to 

my będziemy gośćmi, a kuchnię 

przejmą nowe twarze. Nowemu 

kursowi mogę tylko życzyć…

połamania noży. 
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K A Ż D Y  C Z Ł O W I E K  J E S T  WA Ż N Y  
Jakub Ciesielski 

16 sierpnia 2017 powołana została Fundacja Leonia-

num z myślą o seniorach, by mogli godnie odpocząć 

wśród dobrych ludzi. Wraz z kolegami kursowymi  

jesteśmy wolontariuszami w tym domu seniora – we 

wtorki i w soboty wyjeżdżamy z Seminarium, aby  

posługiwać przy osobach starszych. Jak wygląda  

ta nasza „praktyka miłosierdzia”? 

L 
ubię spędzać czas ze star-

szymi ludźmi. Sprawia mi 

przyjemność wsłuchiwać 

się w ich historie życia. Zawsze 

ciekawi mnie jak z perspektywy 

wielu przeżytych lat patrzą na 

obecny świat. Interesuje mnie  

w jakim społeczeństwie dojrze-

wali, jakie mieli plany, z jakimi 

problemami przyszło im się mie-

rzyć i jak wyglądały ich relacje 

międzyludzkie. Podziwiam, że 

wiele osób jest zadowolonych  

z przeżytego życia. Gdy byli mło-

dzi, mieli ambicje, plany, marze-

nia, często nabrzmiałe niepoko-

jem i niepewnością. 

 

 STAROŚĆ SIĘ  

 PANU BOGU  

 NIE UDAŁA? 

 Zanim rozpocząłem studia, 

wiele czasu wolnego spędzałem z 

moją babcią. Cenię jej wachlarz 

doświadczeń życiowych oraz jej 

zapał do życia. Sprawia mi przy-

jemność słuchać jej opowiadań 

związanych z jej młodością prze-

szytą wojną, ale jednocześnie 

podtrzymywaną płomieniem na-

dziei na lepszą przyszłość. Z per-

spektywy kilkudziesięciu lat ana-

lizuje i ocenia zmianę w Kościele, 

ojczyźnie, świecie i dzieli się ze 

mną swoimi obserwacjami. Tak 

naprawdę to godziny rozmów  

z babcią wszczepiły we mnie 

ducha miłości i szacunku do 

osób starszych. Rozwinęły we 

mnie cnotę cierpliwości i posta-

wę ofiarności dla drugiej osoby. 

 Przez już ponad pół roku 

jestem wolontariuszem w Domu 

Seniora „Leonianum”. Jestem 

ogromnie wdzięczny Bogu za 

możliwość pomocy w tak pięk-

nym miejscu. Dla mieszkańców 

tego domu – a jestem przekona-

ny, że w ogóle dla osób star-

szych – ważne jest ofiarowanie 

swojego czasu. Szczególnie te-

raz, w okresie przeciągającej się 

pandemii, zauważam jak miesz-

kańcy są spragnieni spotkania  

z drugim człowiekiem. Każda 

rozmowa, nawet krótka, jest dla 

nich na wagę złota.  

 Nie zgadzam się ze stwier-

dzeniem, że starość się Panu Bo-

gu nie udała. W tym okresie 

człowiek może jeszcze bardziej 

wsłuchać się w głos Boga oraz 

przeanalizować swoje życie. 

Sprzyja to możliwości wysnucia 

odpowiednich refleksji. Czło-

wiek w podeszłym wieku może 

w spokoju przygotować się, 

przede wszystkim duchowo, na 

przejście na drugą, lepszą stronę 

świata. Idealną do tego prze-
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strzenią jest zacisze kaplicy, czę-

ste modlitwy, możliwość korzy-

stania z sakramentów, rozmowa  

z kierownikiem duchowym.  

 Gdy wędruję korytarzami 

Leonianum, niekiedy pani lub 

pan zaprasza mnie do swojego 

pokoju, częstuje smakołykami  

i prosi bym chwilę porozmawiał. 

Wtedy nasi seniorzy zaczynają 

opowiadać swoje przeżycia, dzie-

lą się  doświadczeniem, wspomi-

nają o swojej rodzinie. Z zapałem 

pytają o moje zainteresowania, 

proszą bym powiedział o sobie. 

Potrzebują się wygadać i posłu-

chać drugiego. Samotność jest 

dla nich szczególnie dokuczliwa, 

starają się od niej uciekać, jak 

tylko mogą. 
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| KAŻDY CZŁOWIEK JEST WAŻNY 

 DOM LUDZI Z PASJĄ 

 Leonianum to doskonałe 

miejsce, w którym mieszkańcy 

mogą pielęgnować swoje pasje. 

Jestem naocznym świadkiem te-

go, że ludzie starsi wcale nie mu-

szą być bierni. Zauważam, że 

wielu pensjonariuszy jest bardzo 

zdolnych i chętnych do współpra-

cy. W końcu mogą robić to  

co lubią, a na co wcześniej nie 

mieli czasu.  

 Jest grupa osób, która  

z przyjemnością wykonuje prace 

plastyczne, wzbogacając swój 

album o następne rysunki bądź 

wyklejanki. Pięknie się złożyło, 

że wśród pensjonariuszy znajduje 

się ksiądz Andrzej Kondracki, 

który przez wiele lat w Semina-

rium prowadził grupę teatralną, 

pomagał w wystawianiu przed-

stawień. Teraz zaraża miłością do 

sztuki starsze pokolenie. Owo-

cem wspólnej pracy są spektakle 

teatralne, które jeszcze bardziej 

urozmaicają czas podopiecznym  

i umożliwiają kontakt ze sztuką. 

Ostatnio, w Wielki Piątek, miesz-

kańcy domu mieli możliwość 

przeżycia Misterium Męki Pań-

skiej, co pozwoliło jeszcze bar-

dziej trwać w świątecznym kli-

macie. Większość mieszkańców 

chętnie śpiewa, więc prowadzi-

my zajęcia muzyczne, które są 

nie tylko okazją do posłuchania 

piosenek, towarzyszących  im  

w młodzieńczych latach,  ale u-

możliwiają również włączenie 

się do wspólnego śpiewu. Za-

zwyczaj przed kolacją śpiewa-

my pieśni, związane z trwają-

cym okresem liturgicznym. 

 Prócz tych zainteresowań, 

można spotykać się z innymi 

pasjami. Na przykład jedna  

z pań robi na drutach. Zawsze, 

gdy ją odwiedzam, chętnie 

chwali się swoją kolekcją.  

Podziwiam jej cierpliwość  

i zręczność. Są także osoby, któ-

re piszą wiersze lub są pochło-

nięci pracą naukową. Inni ko-

chają dzielić się swoimi przeży-

ciami. Opowiadają wprawdzie te 

same historie, ale wciąż z tym 

samym zapałem…  

 Z radością wspominam 

chwilę, gdy miałem możliwość 

po kilkunastu latach ponownie 

układać puzzle, pograć w warca-

by, poodbijać balona. Proste 

czynności, a wywołują uśmiech 

na twarzy i dają pozytywny im-

puls do życia. Mnie także… 

  

 BYĆ  

 WOLONTARIUSZEM 

 Ta praca rozszerzyła mój 

wachlarz doświadczeń. Przede 

wszystkim nauczyła mnie cierpli-

wości. Myślę, że jest to kluczowa 

umiejętność wolontariusza. Mu-

szę pamiętać, że te osoby potrze-

bują więcej niż ja czasu na zasta-

nowienie. Również wykonanie 

czynności, która dla mnie wydaje 

się prosta, dla nich często jest nie 

lada wyzwaniem. 

 Ważny jest również szacu-

nek. Choroba nie odbiera im te-

go. Dlatego zwracamy się do sie-

bie nawzajem per pan, per pani. 

Jest to wyraz czci i przypomnie-

nia, że każdy człowiek jest ważny 

i potrzebny. Doświadczam 

wdzięczności z ich strony na róż-

ne sposoby. Raz jest to życzliwe 

„dziękuję” z towarzyszącym 

uśmiechem na twarzy, a innym 

razem poczęstowanie bombonier-

ką od syna. 
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| KAŻDY CZŁOWIEK JEST WAŻNY 

 Ta praca pogłębiła we mnie 

współczucie i podtrzymała świa-

domość tego, że każdy człowiek 

jest ważny, więc należy mu się 

szacunek niezależnie od jego 

kondycji fizycznej czy psychicz-

nej. W społeczeństwie często sły-

chać opinie o tym, że ludzie cho-

rzy są niepotrzebni. Jest to nie-

prawda. Pomijając fakt więzów 

krwi i wzajemnej odpowiedzial-

ności, pomyślmy jak cenne jest 

świadectwo chorego, który trwa 

w cierpieniu, nie poddaje się, łą-

czy się z krzyżem Chrystusa. Po-

nadto osoba cierpiąca wzbudza  

w nas współczucie, którego brak 

czyni nas egoistami. 

 Na wagę złota jest pomoc 

opiekunek i rehabilitantów, któ-

rzy na co dzień zaspokajają pod-

stawowe potrzeby mieszkańców 

i mierzą się z ich problemami. 

Obecność kapelana, który pod-

trzymuje ducha walki, przez peł-

nienie codziennej posługi, jest 

również bezcenna. Godna uwagi 

jest pomoc pań, które prowadzą 

zajęcia. Powierzają całym ser-

cem swoje obowiązki, snują 

czasochłonne pomysły, ale prze-

de wszystkim wlewają w grupę 

krzepiącą energię i przyczyniają 

się do tworzenia swobodnej, ro-

dzinnej atmosfery.  

 Wzorem pięknej służby 

jest dla mnie Maryja, która zaraz 

po Zwiastowaniu poszła pomóc 

swojej krewnej. Ofiarowała się 

Bogu przez pomoc drugiemu 

człowiekowi. Przed pracą zawsze 

wypraszam jej wstawiennictwa  

i proszę o potrzebne łaski do peł-

nienia tej posługi w duchu miło-

ści, ofiarności i cierpliwości. 

 Jestem wdzięczny Bogu, 

który umożliwił funkcjonowanie 

Fundacji „Leonianum” oraz  

ludziom, którzy na różnym stop-

niu i w różnej formie współtwo-

rzą to piękne dzieło pomocy  

drugiemu człowiekowi. 

 Wam, Drodzy Czytelnicy, 

życzę dużo empatii i wyrozumia-

łości dla osób chorych i star-

szych. Szczególnie w czasach 

pandemii, gdy kontakt bezpośred-

ni oraz częste wizyty są ograni-

czone pamiętajmy o naszych bli-

skich i wspierajmy duchowo oraz 

materialnie wszelkie inicjatywy 

działające na rzecz pomocy bliź-

niemu. Krótka rozmowa ograni-

czy dokuczliwą samotność  

i wzmocni ich poczucie ważno-

ści. Ofiarujmy osobom starszym 

to, co dla nich najcenniejsze –  

nasz czas. 
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SZTUKA ŹRÓDŁEM POZNANIA...  
 

Adrian Przybyszewski 

C 
zy sztuka może być źró-

dłem poznania Boga? 

Oczywiście, mam na my-

śli sztukę w najgłębszym znacze-

niu tego słowa. Prawdziwa sztu-

ka, to ta niesamowita przestrzeń, 

która staje się dla nas nie tylko 

zainteresowaniem, ale również 

cząstką miłości i wewnętrznego 

oddania. Człowiek posiadający  

w sobie tę cząstkę, a tym bardziej 

pragnący ją rozwijać i pielęgno-

wać, może przyznać, że jest zako-

chany. Dokładnie tak było ze 

mną. Pokochałem przestrzeń 

sztuki. Pokochałem jej piękno, jej 

wrażliwość, która – jak sądzę –  

zanika we współczesnym świece. 

Sztuka uwiodła mnie, a ja pozwo-

liłem się uwieść – parafrazując 

Księgę Jeremiasza, a za nim Zbi-

gniewa Herberta. Myśląc jednak 

nad tym artykułem, zadaję sobie 

pytanie, które parę lat temu wy-

brzmiewało w mojej głowie: 

,,Czy to sztuka mnie znalazła, czy 

Bóg, który jest jej twórcą?” 

 Jestem głęboko przekona-
ny, że człowiek jako twórca wi-
dzialny, maluje ręką Boga. 
Przez ręce człowiecze Stwórca 
zostaje w pełni uwielbiony. Są-
dzę również, że Bóg przez sztu-
kę zawiera przymierze z ludźmi, 
uchylając tym samym cząstkę 
tajemnicy samego siebie oraz 
swej miłości.  

„Dziedzina działalności arty-

stycznej wyróżniana ze względu 

na reprezentowane przez nią 

wartości estetyczne; też: wytwór 

lub wytwory takiej działalności” 

- taką definicję sztuki proponuje 

Słownik Języka Polskiego PWN. 

Jednak kontemplując wiele  

przykładów niebanalnej sztuki, 

można doświadczyć również  

wartości duchowych. 

Andrea Pozzo, Triumf św. Ignacego Loyoli, 

kościół św. Ignacego, Rzym. 
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 SPOTKANIE  

 Z IKONAMI 

 Korzenie mojego zaintere-

sowanie sięgają najmłodszych lat.  

Już w dzieciństwie rysowałem, 

malowałem i rzeźbiłem. Dosko-

nale pamiętam, jak wiele radości 

przysparzała mi możliwość wrę-

czenia komuś jednego z mo-

ich ,,obrazków”. To były napraw-

dę piękne chwile. Przychodzi mi 

na myśl zabawna sytuacja, w któ-

rej to – gdy byłem dzieckiem – 

narysowałem dla  mojej sąsiadki 

jej malutkiego pieska, a ona wi-

dząc mój obrazek pomyślała, że 

to chyba niedźwiedź (jakże dobre 

było to dzieło). Musiało minąć 

już parę lat, bym zam-

knął ,,przygodę’’ z  rysowaniem 

czy malowaniem. Za to jednak 

zacząłem bardziej interesować się 

historią sztuki. Dzięki temu mogę 

– choć w minimalny sposób – 

zrozumieć ludzką wrażliwość, jak 

również samego siebie.  

 W 2019 roku, razem z moją 

rodziną udaliśmy się do Warsza-

wy na wystawę ikon. Uważam to 

za przełomowy dzień w moim 

życiu. Tego dnia zmieniła się mo-

ja perspektywa patrzenia na świat 

obrazu, a także na przestrzeń 

sztuki, zwłaszcza sztuki sakral-

nej. Przypatrując się ikonom, pa-

trząc na ich walory artystyczne,  

a także dobór nieprzypadkowych 

kolorów oraz przenikające spoj-

rzenia postaci, doszedłem do 

wniosku, że ikona nie jest two-

rzona dla nas – ludzi, lecz dla 

Kogoś większego, całkiem Inne-

go – Boga. Należy przy tym 

podkreślić, że cechą nadrzędną 

ikon, jak również całej sztuki 

średniowiecznej, jest głębokie 

pragnienie uwielbienia Boga.  

 Podczas wystawy miałem 

sposobność rozmawiać z osobą, 

która profesjonalnie zajmuje się 

pisaniem ikon. Pani ta opowia-

dała mi, jak wiele wysiłku musi 

włożyć w napisanie choćby jed-

nej z nich. Łączy się to z wcze-

śniejszym postem oraz całkowi-

tym oddaniem się modlitwie 

przed i w trakcie jej tworzenia. 

Zrozumiałem wtedy, że obrazy, 

rzeźby, muzyka oraz przestrzeń 

architektoniczna są tworzone dla 

Boga i to właśnie On powinien 

być głównym ich odzwierciedle-

niem. Powinna być ona podyk-

towana Bożym słowem i podda-

wać się Jego natchnieniom.  

Porusza mnie myśl Kościoła 

Wschodniego, dla którego  

słowa Pisma: ,,Słowo ciałem się 

stało” zostało przyjęte w sposób 

bardzo prosty i głęboki. 

Dla ,,ludzi Wschodu” ,,Słowo”, 

to Bóg, a ,,ciałem się stało” –   

to obraz. Słowo zostało sprowa-

dzone i niejako przelane  

w ramy obrazów. 

 „A PIĘKNO  

 W CIEMNOŚCI  

 ŚWIECI” 

 Kościół Wschodni pozosta-

wił w ikonie piękno Boga, nie 

ulegając pięknu tego świata. Ko-

ściół Zachodni od czasów  rene-

sansu odwrócił się od piękna, 

ukrytego w Bogu, zastępując go 

kultem człowieka, cielesności, 

realizmu perspektywy. Oczywi-

ście, sztuka renesansu jest nieby-

wale odkrywcza i piękna, ale czy-

im pięknem została podyktowa-

na? W książce „A piękno  

w ciemności świeci”, biskup  

Michał Janocha, biskup pomocni-

czy archidiecezji warszawskiej,  

w rozmowie z Ewą Kiedio 

(absolwentką mojego „Krasi-

niaka” w Ciechanowie) opowia-

da, w jaki sposób sam odkrył Bo-

ga w sztuce. Ksiądz biskup, jesz-

cze przed wstąpieniem do semi-

narium warszawskiego, studiował 

historię sztuki na ATK w War-

szawie. W późniejszych latach, 

już jako kapłan, kontynuował stu-

dia o tym samym kierunku i uzy-

skał tytuł doktora w zakresie na-

uk o sztuce. Później przez wiele 

lat wykładał historię sztuki na 

ATK i w UKSW, a teraz na Uni-

wersytecie Warszawskim.  

 W wywiadzie rzece  

„A słońce w ciemności świeci” 

już na pierwszych stronicach  

bp Janocha podkreśla, że to 

Wchód pozostał do dzisiaj wierny 

Fresk Anastasis,  
kościół św. Zbawiciela na Chorze, 

Konstantynopol. 
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Sursum Corda: Księże Profeso-

rze, jest Ksiądz kapelanem Do-

mu Seniora Leonianum w Siko-

rzu, chcielibyśmy dowiedzieć 

się, jak wygląda Księdza posłu-

ga w tym wyjątkowym miejscu? 

 

Ks. prof. Andrzej Rojewski: 

Posługę kapelana w Domu Opieki 

wytycza i normuje zarówno Ko-

deks Prawa Kanonicznego (kan. 

564–572), jak i Wytyczne dla ka-

pelanów zawarte w uchwałach 

XLIII Synodu Diecezji Płockiej 

(nr 12–25). Ponieważ przed nomi-
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| SZTUKA ŹRÓDŁEM POZNANIA 

pięknu teologicznemu, Zachód 

zaś sięgnął – właśnie za czasów 

renesansu – po piękno antyczne, 

czyli sztukę mającą swoje podsta-

wy w myśli greckiej i rzymskiej 

(a jak wiemy, sztuka antyczna 

opierała się przede wszystkim na 

ludzkiej fizyczności i cielesno-

ści). Dawniej, to, co łączyło Za-

chód i Wschód, co było podstawą 

m. in. średniowiecznych poli-

chromii, to estetyka, to również 

teoria piękna, jej filozofia i teo-

logia. Wszystko było zamknięte 

w  triadzie piękna, dobra i praw-

dy (kalokagatia). Wraz z rene-

sansem to się skończyło… 

  

 „SZÓSTA DROGA” 

 Pragnę zaznaczyć, że nie 

zamykam się w historii, kulturze 

czy myśli Wschodu. Zauważam 

jedynie, że do poznania Boga  

w sztuce potrzeba nie tylko ka-

tegorii prawdy i dobra, ale rów-

nież swoistego piękna, dzięki 

któremu możemy choć lepiej 

zrozumieć naszego Stwórcę. 

Sztuka równie dobrze jak filozo-

fia czy teologia może być źró-

dłem poznania Pana Boga. To 

niejako „szósta droga”, wiodąca 

do stwierdzenia Jego istnienia; 

szkoła patrzenia na otaczającą 

nas rzeczywistość. 

Fresk w Kaplicy Sykstyńskiej, detal. 

 Dzięki sztuce oraz małym 

obrazkom, które od zawsze zbie-

rałem i rozdawałem, zrozumia-

łem (w minimalny sposób) wraż-

liwość Pana Boga. Mimo, że hi-

storia sztuki jest rozległą dziedzi-

ną nauk humanistycznych, a nie-

które jej pojęcia są trudne do za-

pamiętania, a jeszcze trudniejsze 

jest zapamiętanie dat lub okre-

sów, to warto się nad nimi zatrzy-

mywać, poznawać. Możemy 

przez nie zrozumieć nie tylko od-

ległą przeszłość, ale również na-

szą historię, której obecnie jeste-

śmy twórcami. Nie musimy znać 

wszystkich pojęć, autorów, dat… 

Ważne jest, aby spoglądając na 

obraz i rzeźbę czy słuchając mu-

zyki odnajdywać cząstkę siebie,  

a przede wszystkim Boga. 

W SŁUŻBIE PIĘKNEGO ŻYCIA 

Szymon Kuczyński, Adrian Przybyszewski 

Praca wśród osób starszych i często ciężko chorujących wymaga 

wiele wysiłku, cierpliwości i przede wszystkim pasji. Bez niej trudno 

jest tworzyć dobre relacje, które nadają szczególnego sensu w życiu 

takich ludzi, niejednokrotnie nie mających bliskich osób.  

O posłudze kapelana Domu Seniora Leonianum opowie  

ks. prof. Andrzej Rojewski. 

nacją na kapelana sam byłem 

pensjonariuszem Leonianum 

przez okres 6-ciu miesięcy, mia-

łem okazję przyjrzeć się pracy 

Księdza Dyrektora i mego po-

przednika ks. Krzysztofa Szuliń-

skiego. Obu podziwiałem: Księ-

dza Dyrektora za niezwykłą tro-

skę o pacjentów i szacunek dla 

każdego z nich, dobór pracowni-

ków, wyposażenie domu i utrzy-

manie wysokiego standardu po-

mieszczeń. Księdza Krzysztofa 

natomiast za staranne przygoto-

wanie i sprawowanie liturgii.  

W początkowej więc fazie mojej 

pracy starałem się być kontynua-

torem zarysowanej przez niego 

linii duszpasterskiej. Sam musia-

łem się dopiero uczyć bycia ka-

pelanem. Jest jednak oczywiste, 

że gdy dwóch robi to samo, każ-

dy z nich wykonuje tę pracę nie-

co inaczej.  

W mojej posłudze przyjąłem za-

sadę: wykładowcą się bywa, księ-

dzem się jest;  ludzie Leonianum 

nie są dla mnie, ale ja jestem dla 

nich. Z każdym nawiązywałem  

i nawiązuję osobisty kontakt. 
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Wiem, czy mieszka na parterze, 

na pierwszym, czy drugim pię-

trze; niekiedy trzeba przecież ko-

muś towarzyszyć w drodze do 

pokoju, kaplicy, czy jadalni.  

Przede wszystkim jednak należy 

mieć czas dla pensjonariuszy, 

wysłuchać, gdy mówią, zauwa-

żyć czego potrzebują i w miarę 

możliwości pomóc fizycznie czy 

duchowo. Przewodniczyć wspól-

nym modlitwom i nabożeń-

stwom, pomodlić się w pokoju  

z pacjentem, który nie wstaje  

z łóżka, być przy umieraniu.  

 

W przeszłości był Ksiądz wika-

riuszem, odbył studia, był Pro-

fesorem w WSD w Płocku, a 

teraz posługuje Ksiądz jako 

kapelan w Domu spokojnej sta-

rości. Wymieniliśmy kilka 

okresów z Księdza życia. Które 

z nich wspomina Ksiądz Kape-

lan najlepiej i dlaczego? Jak 

Ksiądz Profesor widzi swoją 

posługę, zupełnie odmienną 

niż dotychczas?   

Właściwie nie umiem wskazać 

takiego okresu. Każdy z nich 

wywierał na mnie swoje piętno, 

stawiał wymagania, przynosił 

radość, nadzieję i jej spełnienie 

lub przeciwnie - poczucie klę-

ski. Nie zapomnę jedynego  

w moim życiu wikariatu, czasu 

studiów czy 49 lat wykładów w 

Seminarium. Najchętniej jednak 

wracam myślą do Soboru  

Watykańskiego II ze względu na 

intelektualną i duchową treść, 

którą wniósł w moje życie; na 

nadzieję i entuzjazm, które 

wzbudzał i na przyszłość, jaką 

zarysował przed Kościołem.   

 

A jaka jest największa radość 

w posłudze kapelana?   

Gdy chodzi o teraźniejszość... 

Dziękuję Bogu i ludziom,  

że jestem w Leonianum. Schyłek 

mojego życia wypełniają siostry  

i bracia, dla których jestem  

księdzem. Dzięki nim wreszcie  

wyraźniej, głębiej poznaję  

siebie, swoje ograniczenia i moż-

liwości. Nareszcie! Pod koniec 

życia Leonianum jest dla mnie 

darem, którego nie godzi się 

zmarnować. Bogu dziękuję za 

tę ,,maleńką parafię’’. 

 

W tegoroczne wakacje miały 

miejsce praktyki duszpaster-

skie kolegów z naszego Semina-

rium. Jak Ksiądz wspomina ich 

obecność i pomoc? Czy uważa 

Ksiądz, że były one korzystne 

na etapie formacji przyszłych 

kapłanów? 

Mam pozytywną ocenę ich obec-

ności i działań. Wnieśli swój 

młodzieńczy, ożywiający nasz 

Dom, zapał. Z szacunkiem odno-

sili sie do pensjonariuszy; chętnie 

spełniali zlecone im (także fi-

zyczne) prace. Najsympatyczniej 

| W SŁUŻBIE PIĘKNEGO ŻYCIA 
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wspominam grupę pod przewod-

nictwem dk. Kamila Mańkow-

skiego. Byli bardzo dobrze zorga-

nizowani i chętni do wszelkiego 

rodzaju pomocy. Każdy z klery-

ków miał okazję do zapoznania 

się z naglącą potrzebą pracy 

wśród ludzi starszych (zwiększa 

się ich liczba), niedołężnych  

z takiego lub innego powodu  

i każdy miał okazję dostrzec  

potrzebę szacunku dla starszych  

i niedołężnych i traktowania  

ich nie jako „dziadka” i „babcię”, 

ale „pana” i „panią”. W duszpa-

sterstwie parafialnym różnie  

z tym bywa. 

W Leonianum nasi rozmówcy, 

domownicy dostrzegają u Księ-

dza wyjątkowo wiele energii, 

entuzjazmu, a przede wszyst-

kim ciepła. Skąd Ksiądz czerpie 

siły do takiej posługi? 

Po pierwsze, miałem dom pach-

nący chlebem i to wcale nie dla-

tego, że Tata był piekarzem. Ro-

dzice byli dobrzy jak „chleb” dla 

siebie nawzajem, dla nas – dzieci, 

ale i dla każdego biednego, głod-

nego, potrzebującego zaintere-

sowania i wsparcia.  

Poza tym staram się odwdzię-

czyć innym za ogrom dobroci, 

której doświadczyłem w moim 

życiu. Zresztą, jeśli sam potrze-

bujesz ciepła ludzkiego serca, 

życzliwości, zrozumienia – mu-

sisz najpierw wszystko to dać  

i wykrzesać to z siebie. 

 

W posłudze Kapelana jest za-

pewne wiele momentów, które 

przynoszą satysfakcję.  Przy-

chodzą również takie chwile,  

z którymi należy się skonfron-

tować, dotyczy to przede 

wszystkim ludzkiego cierpie-

nia oraz zbliżającej się śmier-

ci. Często domownicy nie wi-

dzą sensu i wartości cierpie-

nia. Jak Ksiądz im pomaga? 

Wiem co nieco z własnego ży-

cia, co znaczy nieść krzyż cier-

pienia i starości, krzyż zbliżają-

cej się śmierci ciała. Bez wiary 

– nie dałbym rady. Dlatego  

w swojej posłudze staram się 

przede wszystkim wzmocnić 

Ksiądz Profesor z pensjonariuszem  

ks. Janem Płaciszewskim, fot. Dom Seniora Leonianum. 

wiarę pacjentów Leonianum, nie 

omijać w modlitwie tematu 

paschy naszego życia. Przecież 

Jezus zapewnił: „Kto żyje i wie-

rzy we Mnie, nie umrze na wie-

ki”. Bez wiary krzyż cierpienia 

jest absurdalny. Jezus nie tłuma-

czy problemu cierpienia. Sam 

jednak mówi o sobie: „Trzeba 

było, aby Syn Człowieczy cier-

piał ...”  „Trzeba było ...” Sam 

ukazał, że cierpienie i śmierć są 

drogą do zmartwychwstania. Te 

ostatnie narodziny człowieka 

związane są z taką właśnie kolej-

nością. Podobnie zresztą jak 

pierwsze narodziny (z łona mat-

ki): ona krwawi i cierpi, a nowo-

rodek krzyczy z przerażenia, że 

znalazł się na świecie, którego do 

tej pory nie znał. Krzyk noworod-

ka i radość matki – „Dałam życie, 

dziecko zdrowe, ale ma głos!” Za 

chwilę matka tuli je do serca  

i krzyk ustaje. Każde porównanie 

kuleje, wiem. Życie się zmienia, 

ale nie kończy. Trzeba bardzo 

ważyć słowa w rozmowie z naj-

bliższymi odchodzącego: bo nie 

wiadomo jak jest z ich wiarą, bo 

nie widzi sie dobrze przez zapła-

kane oczy (por. Maria Magdalena 

przy pustym grobie Jezusa), a oni 

niekiedy naprawdę płaczą.  

 

Czy nie zamieniłby Ksiądz do-

tychczasowej posługi na inną? 

Jaką inną? Zamienić moją posłu-

gę na np. pracę z dziećmi lub 

młodzieżą? „Znaj proporcyją, 

Mocium Panie” – mówił p. Za-

głoba. No więc staram się ją 

znać. Mam skończone 82 lata. 

Dziękuję zatem Panu Bogu  

za łaskę takiej posługi, jaką  

wykonuję. Obym tylko wykony-

wał ją dobrze. Przecież zawsze 

można lepiej. 

 

Dziękujemy za rozmowę. 

Również dziękuję! 
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prof. Rudolfa Weigla.  Po 1945 r. 

kontynuował edukację, co przy-

niosło mu tytuł magistra nauk 

ekonomicznych, a także magistra 

praw. Przez pewien czas studio-

wał filozofię w Toruniu, gdzie 

poznał swojego mistrza – Henry-

ka Elzenberga. 

 Próbował się utrzymać  

z pracy piórem. Pisał recenzje 

teatralne, muzyczne, relacje  

z wystaw plastycznych, ale 

wszystko to zbytnio odbiegało od 

kryteriów socrealizmu – Herbert 

od początku był przeciwnikiem 

komunizmu, co skutkowało wie-

loma trudnościami, związanymi  

z publikowaniem. Współpraco-

wał z kilkoma katolickimi czaso-

pismami: Tygodnik Powszechny, 

Przegląd Powszechny, Słowo  

Powszechne, Dziś i Jutro. W re-

zultacie poeta, by zarobić na ży-

cie,  zmuszony był podejmować 

pracę fizyczną czy biurową 

(płatny krwiodawca, Inwalidzka 

Spółdzielnia Emerytów Nauczy-

cieli „Wspólna Sprawa”, 

Torfprojekt itp.).  

 Dopiero po 1956 r. (strajki 

i masakra robotników w Pozna-

ZAMYŚLENIA PROPEDEUTYKU  
NAD PANEM COGITO 

Z 
bigniew Herbert – zda-

niem naszego Profesora, 

największy polski poeta 

współczesny – przyszedł na świat 

we Lwowie w 1924 roku (za  

3 lata będziemy więc obchodzić 

100-lecie urodzin autora Przesła-

nia Pana Cogito). Jego babcia ze 

strony ojca, Maria z Bałabanów, 

była Ormianką. W jednym  

z utworów pisał o niej z niemal 

nabożną czcią: 

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ZBIGNIEWA HERBERTA 
Jakub Ciesielski 
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Z. Herbert w młodości. 

 Po „lekcjach od Babci” 

rozpoczął naukę we lwowskim 

Gimnazjum im. Jana Kazimie-

rza, którą był zmuszony prze-

rwać z powodu wojny. Konty-

nuował ją na tajnych komple-

tach i uzyskał maturę w 1943 

roku. W trakcie wojny był także 

żołnierzem AK.  Zajmował się 

obserwacją i karmieniem wszy 

w procesie poszukiwania szcze-

pionki na tyfus pod nadzorem 

moja przenajświętsza babcia  
w długie j  obcisłej  sukni  
zapinanej  
na niezl iczoną i lość  
guz ików  
jak or chidea  
jak ar chipe lag  
jak gwiazdozbiór  
s iedzę na j e j  kolanach  
a ona mi opowiada  
wszechświat  
od piątku  
do niedz ie l i  
zasłuchany  
wiem wszystko –  
–  co od nie j 
nie  zdradza mi ty lko swego pochodzenia  
babcia Maria z Bałabanów  
Maria Doświadczona  
nic nie  mówi  
o masakrze  
Armenii  
masakrze Turków  
chce  mi zaoszczędz ić  
kilku lat złudzenia  
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POETA WOLNOŚCI 
Adrian Przybyszewski 

Z 
bigniew Herbert, to twór-

ca, którego należy zali-

czyć do grona pisarzy wy-

kluczonych z życia publicznego 

po II wojnie światowej. Jego poe-

zja stanowi kryptogram, którego 

odczytanie rzuca światło na realia 

czasów PRL-u. Inaczej mówiąc, 

pisał szyfrem zrozumiałym dla 

narodu, lecz niejasnym dla mili-

cyjnych oczu. Warto zaznaczyć, 

że nie była to poezja pogodzona 

| ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ Z. HERBERTA 

niu, powrót „wygnańca” Prymasa 

Tysiąclecia z internowania, zmia-

na u szczytów władzy w PRL-u) 

Zbigniew Herbert mógł utrzymy-

wać się z pracy pisarskiej. Debiu-

tancki tom wierszy Struna świa-

tła (1956) przyniósł mu sukces 

literacki i przyczynił się do po-

prawy warunków życia. W 1968 

r. ożenił się z Katarzyną Dziedu-

szycką. Wiele podróżował, dzię-

kując Bogu, że „pozwolił mu  

w niewyczerpanej dobroci Swojej 

być w miejscach/ które nie były 

miejscami [jego] codziennej 

udręki” (Modlitwa Pana Cogito 

podróżnika). W swoich utworach 

podkreślał to, co nieprzemijalne  

i ponadczasowe, czyli godność 

człowieka, honor, patriotyzm 

oraz piękno. Na straży tych war-

tości stało uosobienie poety –   

postać Pana Cogito. Kontakt  

z bogactwem kultury innych  

krajów zaowocował  esejami poe-

ty o sztuce (Barbarzyńca w ogro-

dzie – tu niezwykłej urody esej 

Siena, Martwa natura  

z wędzidłem).  

 Pisał wiersze niewygodne 

dla komuny. Przypominał 17 

września, Katyń, powstanie war-

szawskie, żołnierzy niezłomnych. 

Podejmował też działania na 

rzecz przywrócenia niepodległo-

ści i demokracji – był sygnata-

riuszem listu konspiracyjnej or-

ganizacji „Ruch”, organizatorem 

protestów Związku Literatów 

Polskich przeciwko cenzurze. 

Występował przeciwko zmia-

nom w Konstytucji PRL, w któ-

rych podkreślono zależność na-

szej Ojczyzny od ZSRR. Był 

wzorem, szczególnie dla młode-

go pokolenia, walki o wolność 

oraz przyjęcia postawy bezkom-

promisowego sprzeciwu. Jego 

Przesłanie Pana Cogito stało się 

manifestem wołania o wolność: 

 Po odzyskaniu niepodległo-

ści nawoływał do lustracji, zarzu-

cał odejście od patriotyzmu poet-

om takim jak Czesław Miłosz, 

wysłał do prezydenta Wałęsy list 

w sprawie płk. Kuklińskiego oraz  

zainicjował zbiórkę pieniężną na 

pomoc dla Czeczenii. Zmaganie 

się z ciężką astmą nie osłabiło 

jego intensywnej pracy pisarskiej. 

Kilka miesięcy przed śmiercią 

ukazał się ostatni tom wierszy 

Herberta – Epilog burzy. Zmarł  

w roku 1998 w Warszawie. Spo-

czywa na cmentarzu Powązkow-

skim. Został odznaczony po-

śmiertnie Orderem Orła Białego.  

[…] 
czuwaj – kiedy światło na górach daje znak – wstań i idź  
dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę  
powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy  
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz  
powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem  
jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku  
a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką  
chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku  
idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych cza-
szek 
do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda  
obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów  
Bądź wierny Idź 

ze światem. Polski poeta podej-

mował tematykę związaną z toż-

samością narodową, z miłością 

do ojczyzny oraz wypełnianiem 

moralnych obowiązków. To dla-

tego, jak napisał Kuba, był poe-

tą, któremu w Polsce Ludowej 

wielokrotnie krępowano ręce  

i zamykano usta (,,miejsce mojej 

codziennej udręki”). Decydował 

się jednak pisać o tym, co uwa-

żał za słuszne (,,strzeż się 

oschłości serca kochaj źródło  

zaranne”); pisał do szuflady  

i tam, gdzie nie dosięgała go cen-

zura. Odwoływał się w całej swej 

twórczości, zarówno w poezji, 

jak i eseistyce, do trwałego świa-

ta chrześcijańskiej tradycji,  

antycznej filozofii i jagiellońskiej 

kultury, wzorców i wątków waż-

nych we wszystkich czasach,  

zarówno europejskich, jak  

i polskich. 

 Był poetą, który chciał wy-

wrzeć wpływ na otaczającą go 

rzeczywistość. W czasach PRL-u 

nie poddawał się naciskom ze-

wnętrznym i uparcie wskazywał 
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moralne reguły, którymi winien 

kierować się człowiek w czasie 

swego życia (,,naród, który traci 

pamięć, traci sumienie”). Wyty-

czał bezwzględnie jasne drogi  

i wskazywał wzorce postępowa-

nia (,,strzeż się jednak dumy nie-

potrzebnej oglądaj w lustrze swą 

błazeńską twarz”). Uczył, jak po-

zostać wyprostowanym i nie go-

dzić się na uległość wobec totali-

taryzmu: ,,bądź odważny, gdy 

rozum zawodzi, bądź odważny  

w ostatecznym rachunku jedynie 

to się liczy”.  

 O wydanym w 1984 roku 

tomie Herberta Raport z oblężo-

nego Miasta Stanisław Barańczak 

pisał: "Poeta, który w choć jed-

nym wierszu zawarł formułę 

zbiorowego losu ludzi swojej 

epoki, może już mówić, że speł-

nił zadanie swojego życia. A tu 

jeden tomik przynosi tego ro-

dzaju wierszy-formuł co naj-

mniej kilka...". Zbigniew Her-

bert zdecydowanie wypełnił te 

słowa. Wiersz Raport  z oblężo-

nego miasta uczynił go symbo-

lem oporu i ikoną pokolenia 

walczącego z komunizmem: 

 W 1986 r. środowisko pi-

sarzy zbulwersował wywiad 

Zbigniewa Herberta, który zna-

lazł się w książce Jacka Trzna-

dla Hańba domowa – zbiorze 

wywiadów z polskimi pisarzami 

na temat postaw twórców  

w okresie stalinizmu. Herbert 

ostro zdystansował się wobec 

kolegów, którzy tworzyli w poe-

tyce socrealizmu czy bez skru-

pułów korzystali z przywilejów, 

jakie PRL-owska władza zapew-

niała sprzyjającym jej literatom. 

Z kolei po 1989 roku zabierał 

głos jako obywatel, sprzeciwiając 

się dominacji układu postkomu-

nistycznego, protestując przeciw 

zmowie i zdradzie elit, także 

przeciw prowadzonym wtedy 

kampaniom kompromitowania 

polskości. To dlatego tak mocno 

wybrzmiał jego – skierowany 

przeciwko kosmopolityzmowi 

Czesława Miłosza – wiersz  

Chodasiewicz: 

  

 W opinii Gustawa Herlinga

-Grudzińskiego Herbert wzglę-

dem komunistów i osób z nimi 

paktujących zawsze czuł ,,zupeł-

ne obrzydzenie”. Najlepiej, naj-

głębiej oddaje to słynna strofa  

z Potęgi smaku: 

Na początku i na końcu jego sztuki jest zdziwienie  
że urodził się że zaistniał Chodasiewicz pod gwiazdami  
gorzej było już z innymi zdziwieniami  
z tożsamością ze wspólnotą z korzeniami  
sam nie wiedział kim był - Chodasiewicz 
i przez wszechświat od narodzin aż do zgonu  
na wzburzonej fali płynął na kształt glonu  

To wcale nie wymagało wielkiego charakteru  

nasza odmowa niezgoda i upór 

mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi  

lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku  

Tak smaku 

w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia  

[…] 
i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden  
on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania  
on będzie Miasto 
patrzymy w twarz głodu twarz ognia twarz śmierci  
najgorszą ze wszystkich twarz zdrady  
i tylko sny nasze nie zostały upokorzone  
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| POETA WOLNOŚCI 
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PAN COGITO - GENEZA I ZARYS POSTACI 
Szymon Kuczyński 

W 
 1974 r. Zbigniew Her-

bert opublikował swój 

piąty tom poetycki, 

zatytułowany Pan Cogito. 

Wprawdzie, jak przypomina An-

drzej Franaszek, książka powsta-

wała w latach 1962–1973  

i w tymże 1973 roku została zło-

żona do druku, „ale jeszcze kilka 

miesięcy trwały trudne rozmowy 

z cenzurą”. To tu rozpoczyna 

swój żywot jedna z najbardziej 

fascynujących postaci polskiej 

poezji współczesnej. I to tu znala-

zło się Przesłanie Pana Cogito, 

które obficie cytowali Jakub  

i Adrian. 

 Pełne kontury Pan Cogito 

uzyskał podczas pobytu w USA, 

gdy poeta jako visiting profesor 

prowadził konwersatoria z litera-

tury współczesnej i dramatu euro-

pejskiego na Uniwersytecie Sta-

nowym w Los Angeles. Zajęcia 

te dały mu znamienny obraz 

amerykańskiej młodzieży - zau-

ważył, że młodzi ludzi nie inte-

resują się historią, nie strzegą 

wyższych wartości i nie rozu-

miej sztuki klasycznej. Swoje 

obserwacje podsumował dosad-

nie: „młodzież gzi się po krza-

kach i pali marihuanę”.  

 Tytułowy bohater – Pan 

Cogito – jest również, jak milio-

ny Amerykanów, zwykłym czło-

wiekiem. Nie wygląda też ideal-

nie. Podwójny podbródek, zbyt 

blisko siebie oczy, odstające 

uszy, niskie czoło czy lewa noga 

krótsza od prawej wskazują na 

zwykłego człowieka, który po-

siada defekty. Można nawet 

upatrywać podobieństwo fizycz-

ne między Panem Cogito a Her-

bertem. Obaj mają krótszą nogę, 

którą w swoim liryku autor po-

równuje do Sancho Pansy. Na-

Cytat z Przesłania Pana Cogito na obelisku w Gdańsku. 

wiązując do Don Kichota  

z La Manchy, autor wyznacza cel 

swojego Pana Cogito – walkę  

w imię wyższego dobra. Jego bo-

hater nie czuje się dobrze  

w czasach, w których żyje, jest 

staroświecki. Ale jak Herbert 

uwielbia podróże, jest miłośni-

kiem sztuki.  

 Najwięcej o bohaterze mó-

wi samo jego imię. Nawiązuje 

ono do maksymy Kartezjusza – 

Cogito ergo sum – Myślę więc 

jestem. „Pan Myślę” szuka pod-

staw wszystkiego, kontempluje  

i medytuje nad światem, szuka 

prawdy. Również uważa, że do 

poznania musi dojść sam, korzy-

stając z dawniejszych filozofów, 

uważając siebie za ich spadko-

biercę. Przez to właśnie zmusza 

do zagłębienia się w historię oraz 

do porządku stworzonego i wy-

pracowanego przez naturę i ludzi 

tworzących bogactwa cywilizacji. 

Nie pasuje więc do świata kultury 

masowej, która miała wielki 

wpływ na amerykańskie społe-

czeństwo. Jest przewodnikiem po 

judeochrześcijańskiej kulturze, 

greckiej i nowożytnej filozofii, 

gotyckich katedrach, twórczości 

Szekspira i Dostojewskiego oraz 

odległych śródziemnomorskich  

i galicyjskich miast. 

 A tak naprawdę… Tak na-

prawdę Pan Cogito jest grecką 

maską, która zachęca czytelnika 

do większego zakorzenienia  

w „świecie dawnych mistrzów”  

i podjęcia refleksji nad życiem  

i przemijaniem. Przez tę maskę 

słychać głos Zbigniewa Herber-

ta… Głos potężny, ironiczny, 

spokojny, a tak podobny  

do grzmotu…   



Grób Zbigniewa Herberta  

na Cmentarzu Powązkowskim 

w Warszawie. 
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Ks. Henryk Seweryniak - 

Konsultacje  

i korekta 

Jakub Ciesielski 

Szymon Kuczyński 

Adrian Przybyszewski 

Ks. Paweł Niewinowski -  

Opiekun Sursum Corda  

i korekta stylistyczna 

Piotr Jurczyński -  

Redaktor naczelny i techniczny 

N A  Z A K O Ń C Z E N I E  
 

Piotr Jurczyński 

 DRODZY CZYTELNICY! 
 Już niebawem ostatni numer Sursum 
Corda w bieżącym roku akademickim,  
a w nim: 
 o ewangelizacji w więzieniu 
 o wydarzeniach z życia, które kładą 

fundament pod powołanie 
 podsumowanie roku akademickiego 

i coś jeszcze! 
 Tymczasem dziękuję za zainteresowa-
nie się drugim, tegorocznym numerem. 
Mam nadzieję, że poznaliście Państwo 
Propedeuticum „od kuchni” – dosłownie  
i w przenośni. 
  
 
 Dziękuję kolegom z roku propedeu-
tycznego za kreatywne pomysły, podjęcie 
się różnorodnych tematów i za cały wysi-
łek włożony w napisanie artykułów. Wyra-
zy wdzięczności składam na ręce:  
ks. prof. A. Rojewskiego, który zechciał 
udzielić wspaniałego wywiadu, oraz  
ks. prof. H. Seweryniaka, który zadbał  
o wysoką jakość każdego z tekstów. 
 

CZŁONKOWIE REDAKCJI 
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