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Misjonarz z Syberii

D³ugo siê zastanawia³em, jak w miarê krótki sposób przedstawiæ to,
co spotyka ka¿dego cz³owieka w podró¿y, w odleg³ych regionach œwiata,
tam, gdzie rzadko siê jeŸdzi z rozmaitych powodów. Mowa jest o Syberii,
o miejscu owianym legend¹ i tajemniczoœci¹, ponur¹ przesz³oœci¹ i nie-
przewidywaln¹ przysz³oœci¹.

Mia³em okazjê uczestniczyæ z piêcioma Polakami i dwoma Rosjanami
w sp³ywie tratw¹ po rzekach syberyjskich. W sk³adzie naszej ekipy by³
notariusz ze Œwidnicy, odbywaj¹cy ekstremalne podró¿e po ca³ym œwiecie.
Kilka lat wczeœniej by³ tam notariusz z Mszany Dolnej, organizator s³yn-
nych olimpiad notarialnych.

W trakcie tego wyjazdu pozna³em niezwyk³ego cz³owieka, proboszcza
parafii, o. Tadeusza Szyjkê. To on siê nami opiekowa³, gdy dolecieliœmy
z Moskwy do Krasnojarska, a dalej zmierzaliœmy do Kyzylu, g³ównego
miasta w obwodzie Tuwy.

Ojciec Tadeusz Szyjka zajmuje siê prac¹ misyjn¹ na tym terenie,
czterokrotnie wiêkszym od Polski. Ide¹ Jego zgromadzenia (www.kla-
retyni) jest podejmowanie ewangelizacji i reewangelizacji œrodowisk
zaniedbanych w duszpasterstwie zachowawczym celem budowania
Koœcio³a i œwiata jako wielkiej braterskiej rodziny mi³oœci. W tym wy-
padku Jego praca koncentruje siê na Polakach rozsianych w tym miejscu,
choæ zajmuje siê on tak¿e ka¿dym, kto poprosi o pomoc duszpastersk¹
b¹dŸ te¿ jak¹kolwiek inn¹.
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Gdy byliœmy u niego, pokaza³ nam, czym dysponuje, jakie ma mo¿-
liwoœci, by goœciæ Polaków, by organizowaæ im pobyt w Krasnojarsku
i jego okolicach, które ju¿ daj¹ posmak Syberii. Jest w stanie przyj¹æ grupy
zorganizowane, ale te¿ i indywidualne osoby zainteresowane zwiedzaniem
terenów po³o¿onych nad Jenisejem. Jest to rzeka w azjatyckiej czêœci
Rosji, w Syberii Œrodkowej. Jej d³ugoœæ wynosi 4102 km, a powierzchnia
dorzecza 2.580 tys. km2, jest wiêc co podziwiaæ i na czym p³ywaæ.

W niedalekiej odleg³oœci od Krasnojarska znajduje siê olbrzymia hy-
droelektrownia spiêtrzaj¹ca rzekê do imponuj¹cej wysokoœci, w efekcie
czego powsta³o ogromne, ¿eglowne jezioro. Po rzece kursuj¹ statki
pasa¿erskie dowo¿¹ce turystów na miejsca, w których mo¿na ³owiæ ryby,
biesiadowaæ, odpoczywaæ. Istniej¹ mo¿liwoœci odbycia kilkudniowych
rejsów tego typu. Na brzegach rzeki Jenisej rozlokowa³y siê ró¿nego typu
dacze, rezydencje i posiad³oœci. Niektóre z nich s¹ imponuj¹ce.

W gruntownej przebudowie jest te¿ budynek nale¿¹cy do parafii
o. T. Szyjki. W niedalekiej przysz³oœci ma on s³u¿yæ pracy misyjnej, w tym
tak¿e proponuj¹c opiekê nad polskimi turystami, którzy trafili w ten zak¹tek
Rosji.

O. Tadeusz Szyjka, zajmuj¹c siê wieloma sprawami parafii Œwiêtej
Rodziny w Krasnojarsku, próbuje zainteresowaæ Rodaków swoimi pra-
cami na rzecz œrodowiska, w którym powadzi pracê misyjn¹ od wielu
lat. Zwraca³ siê w formie listu do Polaków w kraju, dlatego treœæ tego
listu przytaczam w ca³oœci, jego wymowa mówi sama za siebie.

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Przyjaciele!

Moja przygoda na Syberii zaczê³a siê w 1996 r., kiedy to jako alumn
teologii zosta³em zaproszony przez o. Antoniego Badurê do Krasnojarska
na praktykê diakonatu. By³o to wielkie wydarzenie dla mnie osobiœcie
i myœlê, ¿e dla naszego Zgromadzenia, poniewa¿ jako pierwszy ucz¹cy siê
student w historii klaretynów w Polsce wyjecha³em za granicê.

Ju¿ na 4 roku studiów we wroc³awskim seminarium, po obejrzeniu
kasety o ¿yciu Sybiraków, któr¹ przes³a³ o. Dariusz Bia³ek, wiedzia³em,
¿e nie mogê przepuœciæ szansy, któr¹ daje mi mój Mistrz Jezus Chrystus.
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Jak ptak raz wypuszczony z d³oni nigdy nie powraca, tak zadanie, które
daje nam Bóg, trzeba wype³niæ dzisiaj, nie czekaj¹c jutra.

Z wyjazdem to nie by³o tak prosto. Ju¿ na samym pocz¹tku pojawi³y
siê problemy. Nigdy nie by³em wzorowym studentem, ale wiedzia³em, czego
Pan Bóg oczekuje ode mnie. Jak dziœ pamiêtam ostatnie egzaminy i pracê
magistersk¹, od których zale¿a³ mój wyjazd. I choæ praca magisterska
nie by³a wzorowa, i egzaminy nie by³y zdane na pi¹tkê, dziêkujê Panu
Bogu za dar powo³ania, miejsce i ludzi, do których mnie pos³a³.

Ka¿dy cz³owiek, aby rozwijaæ siê duchowo i fizycznie, powinien znaæ
swoje miejsce, które przygotowa³ mu Bóg. Nikt z nas nie zosta³ zrzucony
przez Boga na bezludn¹ wyspê i nie zosta³ pozostawiony sam sobie. On
ma dla ka¿dego swój plan.

Ju¿ kilka dni po œwiêceniach kap³añskich, które przyj¹³em we wro-
c³awskiej katedrze z r¹k ks. kardyna³a Henryka Gulbinowicza, zebra³em
walizki i wyruszy³em na spotkanie z przygod¹, która trwa do dnia dzi-
siejszego, poniewa¿ Bóg jest odpowiedzialny za swoje obietnice i jeœli coœ
daje, to daje w obfitoœci.

Cztery dni jazdy w poci¹gu i jestem na dworcu kolejowym w Krasno-
jarsku, na którym spotykaj¹ mnie moi wspó³bracia zakonni, Antoni, Dariusz
i œwiecki misjonarz pan Jerzy Badura. W pierwszej chwili nie wiedzia³em
co powiedzieæ, ale ich uœmiech roz³adowa³ atmosferê. Wszyscy siê cieszyli
z mojego przyjazdu. I tak jest po dzieñ dzisiejszy, kiedy to pojawiaj¹ siê
nowe rêce do s³u¿by na syberyjskiej ziemi, a która swoim b³ogos³awieñ-
stwem odp³aca, ka¿demu stokrotnie. Nie potrzebowa³em du¿o czasu, aby
Syberiê przyj¹æ za swój „rodzinny dom”, choæ nie ma w nim fizycznie
moich rodziców i rodzeñstwa, których bardzo lubiê i czêsto o nich myœlê.
I znowu Bóg jest wierny swoim obietnicom, ¿e wszyscy ci, którzy opusz-
czaj¹ swój rodzinny dom, stokroæ wiêcej otrzymaj¹.

W ¿yciu ka¿dego cz³owieka s¹ chwile, w których Pan Bóg chce, abyœmy
bez strachu oddali Mu wszystko i w Nim z³o¿yli swoj¹ nadziejê. Te momenty
w naszym ¿yciu s¹ jak papierek lakmusowy, który z wielk¹ dok³adnoœci¹
mo¿e nam powiedzieæ, na ile jesteœmy ludŸmi wierz¹cymi.

Patrz¹c na codzienne ¿ycie mieszkañców Krasnojarska, ju¿ w pierw-
szych dniach pobytu na Syberii zrozumia³em, ¿e wiara jest dla nich czymœ
wa¿nym. I gdyby zabrak³o im nadziei i wiary, nic nie mia³o by sensu.
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Myœlê, ¿e Krasnojarski Kraj, to szczególne miejsce na ziemi i jego
mieszkañcy to wyj¹tkowi ludzie. Ka¿dy z nich wierzy w Boga po swojemu.
Bez œwi¹tyñ, dogmatów, sakramentów, bez wychowania chrzeœcijañskiego,
ka¿dy z nich przed Bogiem jest szczery i odkryty.

Aby bli¿ej poznaæ tutejszych mieszkañców, ich radoœci i troski, trzeba
po prostu z nimi byæ codziennie. Trzeba jeœæ tê sam¹ „kartoszkê”, któr¹
wszyscy jedz¹, trzeba wsi¹œæ w autobus, którym wszyscy je¿d¿¹ i trzeba
d³ugo ws³uchiwaæ siê w ich s³owa, gesty i myœli. Jeœli ktoœ by³ na Syberii
miesi¹c czy te¿ rok i mówi, ¿e pozna³ tutejsze ¿ycie, to mo¿na mu nie
wierzyæ. To nie mecz pi³karski, po zakoñczeniu którego wiadomo, kto jest
zwyciêzc¹. Tutejsi ludzie to wielcy mêczennicy, przed którymi brama rajska
bêdzie szeroko otwarta. To biali mêczennicy, którzy ju¿ tu na ziemi dostêpuj¹
³aski odkupienia. I byæ mo¿e ka¿dy z nich stanie przed Bogiem z pustymi
rêkami, wierzê, ¿e mi³osierny Bóg popatrzy dalej i g³êbiej, to jest na ich
serce. Wiêkszoœæ z nich marzy o godnym i uczciwym ¿yciu, lecz bardzo
czêsto warunki ekonomiczne, polityczne i gospodarcze nie daj¹ im takich
mo¿liwoœci.

Po kilkunastu dniach po przyjeŸdzie do Krasnojarska myœla³em o wielkich
masowych nawróceniach i t³umach w koœciele. Dziœ ju¿ myœlê inaczej. To
Pan Bóg jest tym, który powo³uje do swego Koœcio³a, a ja mam Mu tylko
w tym pomagaæ i nie przeszkadzaæ, dlatego te¿ stale Go proszê o ducha
pokory.

Koœció³ na Syberii ma swoj¹ bogat¹ historiê. Wielu z Was pamiêta
zapewne te czasy, kiedy to syberyjskie œwi¹tynie by³y równane z ziemi¹
b¹dŸ te¿ zamieniano je na ró¿nego typu magazyny i sk³ady. Obecnie na
terenie Krasnojarskiego Kraju, w którym by³o kilkanaœcie kaplic, ocala³
jedyny koœció³ w Krasnojarsku, a 2 lata temu w Aczyñsku dziêki ofiarnoœci
jednej z firm niemieckich zasta³a wybudowana kaplica.

I dziêkujemy Bogu za ten dar. Dziêkujemy za to, ¿e ka¿dy dzieñ mamy
mo¿liwoœæ spotykania siê z naszymi wiernymi na wspólnej modlitwie.

I to jest mój najwiêkszy skarb i moja najwiêksza przygoda – spotykaæ
siê z tymi, których wybra³ Bóg. Tu jest tak jak w niebie. S¹ wszyscy,
których zechcia³ Bóg. Bóg ju¿ tu na ziemi daje nam mo¿liwoœæ zasma-
kowania tego, do czego kroczymy, ka¿dy na swój sposób. A jeœli ktoœ
zagubi³ drogê, potrzeba mu swoim ¿yciem pokazaæ w³aœciwy kierunek
i oddaæ go w rêce Najwy¿szego, a On ju¿ siê o niego zatroszczy.



196

Polemiki i refleksje

Czêsto mówimy, ¿e Pan Bóg obdarza ludzi ró¿nym powo³aniem. Ktoœ
ma powo³anie nauczyciela, inny lekarza, jeszcze inny kierowcy. I to prawda.
A czy zastanawialiœmy siê nad powo³aniem do Koœcio³a, do wspólnoty
wierz¹cych? Czy dziêkowaliœmy Mu za to powo³anie?

Je¿eli Pan domu nie zbuduje
Na pró¿no siê trudz¹ ci, którzy go wznosz¹.
Je¿eli Pan miasta nie ustrze¿e,
stra¿nik czuwa daremnie (z ps. 127)

W koñcu roku 1999 z inicjatywy miejscowego biskupa Jerzego Mazura
i miejscowych kap³anów powsta³ projekt budowy nowego koœcio³a w miej-
scowoœci S³oneczny, oddalonej 20 km od Krasnojarska. Miejscowoœæ
S³oneczny liczy ok. 70 tys. mieszkañców. Wiêkszoœæ z nich osiedli³a siê
tu ze wzglêdu na mo¿liwoœæ otrzymania pracy w nowo wybudowanym
zak³adzie przeznaczonym do celów militarnych. Obietnica 25 tys. nowych
miejsc pracy zakoñczy³a siê fiaskiem ze wzglêdu na brak œrodków finan-
sowych. Dlatego te¿ wiêkszoœæ z nich zmuszona jest do podjêcia pracy
w pobliskim Krasnojarsku.

I tak te¿ jest z naszymi parafianami, których na dzieñ dzisiejszy jest
ok. 70 osób.

Wiêkszoœæ z nich ze wzgl¹dów finansowych nie mo¿e sobie pozwoliæ
na czêsty przyjazd do koœcio³a w Krasnojarsku, choæ bilet w porównaniu
z polskimi cenami jest stosunkowo tani. Najwiêksze problemy finansowe
prze¿ywaj¹ ludzie starzy, którzy maj¹ bardzo niskie emerytury i m³odzie¿,
która niejednokrotnie po zakoñczeniu szko³y czy te¿ studiów nie mo¿e
otrzymaæ pracy ze wzglêdu na brak miejsc. Niskie zarobki i emerytury
w ostatecznoœci decyduj¹ o frekwencji w krasnojarskim Koœciele. Niejed-
nokrotnie bywa tak, ¿e na sam dojazd trzeba przeznaczyæ 20% swoich
dochodów. Do dnia dzisiejszego wiêkszoœæ naszych parafian gromadzi siê
na modlitwê w ró¿nego rodzaju klubach, œwietlicach i szko³ach, a w osta-
tecznoœci w prywatnych mieszkaniach, co czêsto nie ma nic wspólnego
z koœcio³em i sacrum. Nie bêdê ukrywa³, ¿e marzy nam siê prawdziwy
koœció³ z o³tarzem, witra¿ami, organami, dzwonem i wie¿¹ siêgaj¹c¹ samego
nieba. Marzymy o miejscu, gdzie moglibyœmy przyjœæ i modliæ siê, nie
patrz¹c na zegarek, tak jak to ma miejsce w krasnojarskim koœciele, gdzie



197

Jerzy Jacyszyn, Misjonasz z Syberii

bardzo czêsto odbywaj¹ siê ró¿nego rodzaju koncerty lub wystawa jakichœ
tam garnków i trzeba opuœciæ pomieszczenie.

Us³ysz, Panie, moje s³owa,
zwróæ na mój jêk uwagê;
natê¿ s³uch na g³os mojej modlitwy,
mój Królu i Bo¿e! (z ps. 5)
Myœlê, ¿e Sybiracy zas³u¿yli sobie na godne miejsce na modlitwê. Na

miejsce, w którym mo¿na by³oby bez poœpiechu zanosiæ modlitwê do Boga.
Jeruzalem jeœli zapomnê o tobie,
niech uschnie moja prawica!
Niech jêzyk mi przyschnie do podniebienia,
jeœli nie bêdê pamiêta³ o tobie,
jeœli nie postawiê Jeruzalem
ponad najwiêksz¹ moj¹ radoœæ. (z ps. 137)

Drodzy Przyjaciele, potrzebujemy Waszej modlitwy i wsparcia finan-
sowego. Wspólnota katolików na dzieñ dzisiejszy nie jest w stanie zebraæ
potrzebnych funduszy na pokrycie wydatków zwi¹zanych z budow¹ ko-
œcio³a, dlatego te¿ zwracamy siê z proœb¹ do ró¿nych organizacji, wspólnot
parafialnych, a tak¿e do Was.

Z ca³ego serca w imieniu swoim i syberyjskich parafian za wszystko
serdecznie dziêkujê i b³ogos³awiê. Niech dobry Bóg bêdzie dla was nagrod¹.

o. Tadeusz Szyjka CMF – misjonarz klaretyn

Bez w¹tpienia najwa¿niejszym dzie³em proboszcza parafii o. Tadeusza
jest nowo budowany koœció³ w Krasnojarsku, w dzielnicy, gdzie mieszka
wiele osób, a wœród nich znajduj¹ siê tak¿e potomkowie polskich zes³añ-
ców. W tym te¿ miejscu roztoczy³ opiekê nad m³odzie¿owym zespo³em
muzycznym, który goœci³ w Polsce kilka razy, w tym tak¿e by³ we wrzeœniu
we Wroc³awiu.

Byliœmy na budowie koœcio³a, wiedzieliœmy, co jest ju¿ zrobione, gdzie
odbywaj¹ siê msze, gdzie mo¿na odpocz¹æ lub te¿ w inny sposób sko-
rzystaæ z tych pomieszczeñ. Wywar³ na nas olbrzymie wra¿enie, chêæ
niesienia pomocy zrodzi³a siê w sposób naturalny i oczywisty.
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Inwestycja parafii Œwiêtej Rodziny w Krasnojarsku jest imponuj¹ca,
ale – jak to zwykle bywa – potrzebuje finansowego wsparcia, liczy wiêc
tak¿e na Rodaków, tych których przypadek skierowa³ – tak jak nas –
do tego miejsca, jak i tych, którzy chc¹ w sposób szlachetny i bezin-
teresowny pomóc w pracy misyjnej. Proboszcz s¹dzi, ¿e trafi na zro-
zumienie i pomoc polskich prawników, w tym notariuszy, o których wiele
opowiadaliœmy, porównuj¹c opiekê prawn¹ w kraju i tam w Krasnojarsku.

Podajê zatem Jego rachunek:
mBank 15 1140 2004 0000 3102 3559 4226
Tadeusz Szyjka, ul. Wieniawskiego 38, 51-611 WROC£AW
(z dopiskiem: darowizna na budowê koœcio³a w Krasnojarsku).
Za poœrednictwem „Rejenta” proboszcz parafii o. Tadeusz Szyjka

zwraca siê do polskich notariuszy, zapraszaj¹c ich do odwiedzin w Kra-
snojarsku, w poszukiwaniu œladu polskoœci na tych terenach, do wspo-
mnieñ z dzieciñstwa o rodakach, którzy ¿yli i umierali na Syberii.

Zaprasza mi³oœników dzikiej syberyjskiej przyrody, która w czystych
wodach Jeniseju i wielu innych rzekach górskich ukazuje swoje piêkne
oblicze.

Jest tu tak¿e raj dla wêdkarzy, myœliwych i osób poszukuj¹cych wra¿eñ
w tajdze, wysokich, dzikich górach, w nieprzebytych lasach i stepach.
Niezwykle rzadko mo¿na bywaæ w takich rejonach œwiata, gdy przez
wiele dni nie spotyka siê ¿adnego cz³owieka, gdy trzeba liczyæ tylko na
siebie, wyprawiaj¹c siê w tajgê. Jest to œwietna szko³a prze¿ycia, ale te¿
i miejsce niezwyk³ych refleksji osobistych. Raj dla mi³oœników nieska¿onej
natury, podpatrywania przyrody w jej nieskazitelnej postaci.

Uczestnicz¹c w takiej wyprawie wiele rzeczy zrozumia³em, doœwiad-
czy³em sam na sobie tego ¿e przyroda w ¿yciu cz³owieka jest najwa¿-
niejsza, to ona narzuca swoje tempo, to jej trzeba siê podporz¹dkowaæ,
by odbyæ niezwyk³¹ podró¿ w g³¹b siebie... Tej wyprawy nigdy nie za-
pomnê. Je¿eli odczuwacie Pañstwo potrzebê bli¿szych informacji, to bardzo
proszê kierowaæ je na adres e-mailowy ts@claret.ru lub adres e-mailowy
„Rejenta”.

Jerzy Jacyszyn


