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Drogi Czytelniku! Oto przed Tobą drugi już elektroniczny numer "Dziewiętnastki". Jednak zanim
przystąpisz do jego lektury, do czego, rzecz jasna, serdecznie zapraszamy, chcielibyśmy zaznajomić
Cię z jego tematem. W tym numerze są nim "kafelki". W tym momencie chcielibyśmy uspokoić
wszystkich czytających "Dziewiętnastkę" krakowskich tradycjonalistów i krzewicieli regionalnego
słownictwa. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy alternatywną nazwę majowego tematu - "flizy".
Zdecydowaliśmy się jednak na "kafelki" ze względu na światowy charakter naszej gazetki. Mamy
nadzieję, że tym doprecyzowaniem uspokoiliśmy prawdziwych Krakowiaków i nadal będziemy
mogli mieć w Was swoich czytelników. A teraz bez zbędnego przedłużania, zapraszamy do lektury.
Redakcja "Dziewiętnastki"

No i po kafelkach
Już w przedszkolu powtarzano nam: „Uważaj!” albo „Tylko ostrożnie”, kiedy przenosiliśmy w rękach
jakąś delikatną rzecz. Bardzo mnie to denerwowało,
bo czasami - właśnie wtedy - miały miejsce katastrofy. Zazwyczaj oczywiście udawało nam się bezpiecznie odłożyć przedmiot na wybrane miejsce. Lecz
zdarzało się też (mnie dosyć często się zdarzało), kiedy to „coś” po prostu nagle wypadało z rąk - nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak. W jednej chwili
trzymałam ostrożnie to “coś”, a za moment to już leżało roztrzaskane na podłodze. Jak gdyby nagle ożyło
i wyskoczyło mi z dłoni.
Może być też inaczej. Wyobraź sobie, że niesiesz
jakąś ciężką i ogromną rzecz. Idziesz po posadzce,
wyłożonej ślicznymi i delikatnymi kafelkami. Siup!
Patrzysz na ręce - są puste. Niesiony przedmiot leży
zniszczony pod nogami. Wtedy już wiesz, że jest po
kafelkach... Daj Boże, żebyś nie był wtedy na Wawelu.

Bajka

...Gdy zagadka istnienia
zmusza mnie
do myślenia...
Było ciemno i cicho. Rządek równych, zadbanych kamienic, stojących wzdłuż ulicy Brackiej,
został przysłonięty przez gąszcz ostrych, zimnych
kropelek deszczu. Uważny obserwator mógłby
dostrzec w tym gąszczu szarą, smukłą, lekko
przygarbioną postać mężczyzny. Był to człowiek
elegancki, o wzroku uważnym i inteligentnym,
a kroku zdecydowanym. Przyodziany w odrobinę zbyt długi, popielaty płaszcz, przecinał deszczowy gąszcz spojrzeniem bystrym, wyrażającym
myśli ważne, nieoczywiste, filozoficzne, a jednocześnie niezwykle życiowe. Od razu widać – Profesor.
Krople deszczu uderzały w kostkę brukową
miarowym tempem, w rytm bachowskiego preludium. Było ciemno i ponuro, jak w jednej
z ballad Goethego. Atmosfera idealna do tego,
aby kolejny raz zagłębić się w rozważaniach nad
istotą ludzkiej egzystencji. Szczególnie warta
uwagi wydawać by się mogła platońska koncepcja duszy rozumnej...

Pełna głębokiej kontemplacji cisza, została
momentalnie zakłócona przez prozaiczny, skrzeczący dźwięk rowerowego dzwonka, przepowiadającego nagłe uderzenie zabłoconych kół prosto
w połę popielatego płaszcza Pana Profesora. Pojazdem, stanowiącym przyczynę wypadku, kierował młody półgłówek, o twarzy rumianej
i pucołowatej, przyodziany w brudne, przetarte,
stare ubrania. Niewychowany smarkacz. Mógł
uważać, z szacunkiem do starszych się podchodzi! Idiota. Co takie indywiduum może wiedzieć?
Brudne to, niedouczone, niekulturalne. Nawet
porządnie nie przeprosi, odburknie coś pod nosem tylko i jedzie dalej, że niby się spieszy. Co taki człowiek robi w życiu wartościowego, że mu
tak spieszno?
Było już późno. Zdecydowanie za późno.
Ulicami krakowskiej starówki pędził na rowerze
młody chłopak, wracając z pracy. Był budowlańcem – torba z narzędziami ciążyła jak nigdy
dotąd. Znowu lało i nie dało się jechać. A musiał
przecież zdążyć do domu jak najszybciej – mama
bardzo go potrzebowała, znowu była chora.
“Trzeba było na kolację coś ugotować, siostrę
położyć spać, pozmywać, pozamiatać, zakupy na
tydzień zrobić...Cholera, jakiś biedny starszy
człowiek wszedł przez przypadek pod koła, może nic mu się nie stało... Nie, chyba nic.”
Młody budowlaniec wrócił do domu z zakupami. W korytarzu spotkał starszą siostrę, czekającą już z kolacją. I nie było tam ani Goethego,
ani Platona, ani Sokratesa. Za to bardzo, bardzo
dużo miłości i położone wprawną ręką kafelki.
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Stwór dzienny,
stwór nocny
Jestem stworem ciemności, a piszę, by zdradzić mój lud. Czytać to będziesz w świetle.
W ten sposób - raz rozjaśniony - nie zaginę
w mroku niepamięci.
Ciemność jest wielka i piękna. Noc bezgraniczna, nie stawia wymagań, nie piętnuje. Poczuj pieszczotę szelestu oddechu płynącego
powietrza, jej chłodny balsam. Czyż to nie koi
wszelkich niesnasek, czy nie zmazuje części
przewin? Ludzie, stworzenia kłótliwe i małostkowe, boją się nocy za jej przymknięcie oczu, za
tolerancję. Nie rozumieją daru ciszy; chcą ją zaraz zagłuszyć krzykiem; przerażeni, jak małe
dzieci.
Mój lud jest inny. Nasze łapki nigdy nie sprawiają hałasu, gdy gładko biegną po lśniących
kafelkach. Niespieszni, płynni, tajemniczy jak
morska bryza. Ani skąd idą, ani dokąd zmierzają, trudno dociec, zaciera się to w mroku nocy.
Czasem ktoś z nas opowiada historię o tym,
że znalazł innego człowieka, że tkwił godzinami
bez ruchu, zaabsorbowany jednym przedmiotem albo że próbował bezskutecznie oswoić noc
ognikiem, świecąc nim po kątach, niby kadzidłem.
Znamy dobrze zapachy, znamy chłód wypalonej gliny posadzek, znamy dotyk rosy, futra
ryjówki i znamy wszystkie konstelacje. Nieobca
nam pogoń, ucieczka, pożądanie, duma i poświęcenie. Żadne stworzenie nie potrafi tak
szybko zmienić się z bezkształtnej masy w smukłą błyskawicę, niewiele jest równie zwinnych
przenikaczy dziur i zakamarków.
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Oczy lśnią, księżyc lśni, lśnią kontrolki urządzeń. Dotyk sprawia, że realne stają się pewnie
zimne i bezpiecznie twarde kafelki. Oprócz tego
w przestrzeni nie ma nic, a czas czmychnął razem z ukrytym niedawno zegarem. Nocą nic się
nie zmienia, noc zawsze wydaje się wieczna.
Nosimy ją w sobie także w przyjemnie ciepłym
blasku dnia, mamy w spojrzeniu jej bezlitosność
i bezczelną niesprawiedliwość.
Niektórzy spośród nas szukają ochrony. Potrafią zastrzec niezależność. Jednak ja idę dalej.
Docieram tam, gdzie stulecie temu - marny
okruch czasu - nikt nie śmiał zajrzeć. Zabrano
mi przestrzeń, zabrano murawę i polne przestrzenie, pozbawiono kompanów, uzależniono
od regularnie wydawanych posiłków. Ja natomiast nie oparłem się ani nie cofnąłem. Nie tęsknię do ojczyzny mego rodu, rezygnuję z jego
tradycji i zachowań. Na moją domenę wybieram
cudzoziemską miłość oraz światło dnia. Pozwalam się oswoić do samego końca. Wilcy gardzą
psami, być może czynią słusznie w swej nieskończonej dumie. Ja przedkładam dom nad
wędrówkę. Stąd nie ma powrotu.
Kim jestem?
Och, nie mów, że nie zgadłeś. Oczywiście kotem.
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W szalonej radości tańczyli dookoła ogniska.
Rytm - wystukiwany na bębnach - podsycał entuzjazm jeszcze bardziej; rzadko kiedy udaje się
zdobyć łup ze statków białych ludzi. Śpiew kobiet przeplatał się ze śmiechem dzieci, muzyką
i radosnym gwarem plemienia. Wszyscy byli
skupieni na ognisku, które cichuteńko trzeszczało. Tuż obok leżały skrzynie białych ludzi. Gdy
nastała pełnia księżyca, Wódz - owinięty płaszczem - wyszedł ze swojego tipi. Momentalnie
nastała cisza, a on powolnym krokiem zbliżał
się do ogniska, ludzie ustępowali mu z drogi,
kłaniając się. Gdy doszedł do skrzyń i ogniska,
wszyscy patrzyli z zaciekawieniem tylko na niego. Zamaszystym ruchem wbił tomahawk
w skrzynię, tworząc w niej dziurę. Po kilku uderzeniach można było zobaczyć zawartość skrzyni. Wszyscy ze zdziwieniem przyglądali się
małym kwadratom. Były to ceramiczne płytki
z niebieskimi wzorkami. Z początku nikt nie
wiedział, co z nimi zrobić, więc leżały tak jak

wcześniej. Zabawa trwała dalej. Po kilku dniach
dziecko z plemienia zaczęło układać kafelki na
ziemi. Po jakimś czasie zawołało swoich towarzyszy zabaw. Okazało się, że jeden kafelek sam
w sobie nie jest niczym niezwykłym, jednak jako element dobrze skomponowanej całości, jest
kluczowy do powstania pięknego wzoru.
Trawa

Kafelkowanie

Od początku kwarantanny staramy się robić
to, czego jeszcze nigdy wcześniej nie robiliśmy;
równocześnie robiąc to, co na co dzień należy do
naszych obowiązków. Szycie maseczek przeplata
się z codziennymi obowiązkami. Oprócz nauki
podstaw gry na gitarze, wegańskiego gotowania
lassagne czy poznawania tajników koreańskiej
pielęgnacji (jak kto woli) muszę się uczyć geografii, wysyłać raporty, jeść, pić i spać.
Każdy z nas ma ulubiony styl funkcjonowania. Ale jak prowadzić go w dobie pandemii,
skoro nasze codzienne plany zmieniły się tak
bardzo? Na pomoc przychodzi Internet. Nasze
„ukochane” centrum rozrywki dla oczu zmęczonych i spragnionych barw. Internet zna odpowiedź na każde pytanie, więc nie zwlekajmy.
Lecimy - zadamy mu kilka pytań.
„To coś sprawiło, że moje życie już nie jest takie samo”, „HIT! 10 sposobów na bycie produk4

tywnym”, „ Jak codzienne … (tu można wstawić
różne rzeczy - od pisania bloga po jedzenie jabłka) zmieniło moje życie” albo (mój faworyt) „Robiłam … przez 30 dni, stało się TO”. Wszystko to
bombarduje nas - bezradnych poszukiwaczy
sensu - a my nie wiemy już, na co patrzeć, bo zasypująca nas fala treści jest coraz większa i większa. Boli głowa od tego. Wyłączamy telefon.
Z pomocą mogą przyjść kafelki. Małe kafelki
wklejane obok siebie, tworzące piękną mozaikę.
Można nią udekorować pracę, naukę, szycie maseczek albo gotowanie. Mozaika jest wyjątkowa
prosta w produkcji: wystarczy regularne układanie kafelków, powoli i dokładnie - pamiętając, że
czasem któryś może się ułamać i nie jest to jeszcze żadna tragedia.
Na końcu spojrzeć warto spojrzeć na stworzone dzieło z uśmiechem i pewnie... z niedowierzaniem.
Fenek
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Sen mara
Juliuszowi

wszędzie cicho. cisza dźwięczy mi w uszach i świszczy w płucach. napięte ciało trzeszczy ścięgnami mięśnie drżą z przejęcia podniecenia. wielka sala. oświetlona małą lampą chybotliwe cienie.
ciąg otwartych drzwi. światło spod drzwi na końcu. idę. do przodu. ciągle naprzód naprzód kolumna
z lewej kolumna z prawej krok do przodu powolutku do przodu nie oglądać się za siebie nie patrzeć
w lewo nie patrzeć w prawo przez drzwi prosto w stronę drzwi minąć je uchylić lekko podtrzymując żeby nie skrzypnęły. prawa dłoń na kolbie właśnie tak szybki rzut oka na bagnet siedzi twardo
przy lufie. kolejny krok nie za duży. w bagnecie widzę odbicia to tylko migotanie światła. idę zabijać.
zostawcie mnie puszczajcie. odwrócić głowę od tych oczu uszy od bicia serca. nikogo nie ma. nie
patrzeć. palca nie widzę a idę. tam twarze ciągle twarze przede mną przesuwają się wężowe ciała po
ścianach arabeski tańczą w rytm melodii wyobraźni. każdy wąż w złocie upiorny rozwija się pierścieniami po murach sfinksy powoli spełzają z marmuru płaczą cicho wiją się i wiją straszliwe
błyszczą w księżycu. szepty wokół jęki i szepty szepcą szpetnie. królewna? dziewczyna? motyl nocny
anioł szaty gwiaździste szafiry nieba twarz anioła. nikła woń jej warkoczy pęknięta żmija pod stopą.
dalej naprzód krok za krokiem. szum z milczeniem bitwa nieziemska przede mną wicher w komnatach świszcze ulewa o dach pałacu. korona leży w pokoju w poświacie księżyca patrzę dłużej krew
kapie z korony jeszcze jedna komnata i bagnet w ruch. ciemno czarno okno bez gwiazd ognisty słup
droga przede mną lampa zagradza. płomienny bagnet w powietrze uderzam za oknami korowód
szary ponury setny berła korony otacza pałac. ognista twarz wyłania się z sypialni nie słyszę kroku
czuję krew słyszę słowa byłby go dobił ale podobny do jego rogów i do ojca jego podobny. dzwony
za oknem błysk w szybach stali trup w oknie wiatr mu płaszcz zrywa trupów kat wali w okno rozbija widma blade. muszę przejść dajcie mi przejście prosto do drzwi. jak w grobie głucho. dzwony
na jutrznię w mózg sztylet wbija.
.
.
.
upadł. szklistym wzrokiem wpatruje się w nieskończony ciąg czarno-białych kafelków na posadzce.
Młody
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Poznajmy Dominikanów
Ojciec Marek Rozpłochowski OP
„Poznajmy Dominikanów – ojciec Marek Rozpłochowski OP” to pierwsza część - pierwszy
“kafelek” z cyklu wywiadów z braćmi i siostrami z Zakonu Dominikanów. Forma rozmowy jest
inspirowana zabawą salonową XIX-wiecznej Europy – tak zwanym kwestionariuszem Prousta, który
był skonstruowany jako seria pytań dotyczących charakteru rozmówcy, jednym z pierwszych testów
osobowości. Nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego pisarza, Marcela Prousta, który odpowiedział
na pytania kwestionariusza dwukrotnie.
Współcześnie tę rozrywkę przejęła prasa, pozwalając czytelnikom poznać lepiej sławne osobistości.
My także pokusiliśmy się o wykorzystanie kwestionariusza i zaadaptowaliśmy go na nasze potrzeby.
Tak więc każdy z wywiadów cyklu będzie składał się z dwóch rodzajów pytań: indywidualnych,
dotyczących osoby, z którą rozmawiamy i jej roli w Zakonie oraz Kwestionariusza Przystani – pytań
uniwersalnych dla wszystkich.
Na początek, w obecnym numerze, rozmawiamy z naszym duszpasterzem – ojcem Markiem
Rozpłochowskim OP - o roli przewodnika Przystani i nie tylko.
Zapraszam. Poznajmy ojca Marka i zobaczmy duszpasterstwo od strony jego spiritus movens.

Zacznijmy od pytania, które jest pewnie często zadawane: dlaczego Dominikanie?
Długa historia. Musiałbym historię całego życia opowiedzieć... Najprościej mówiąc, to dlatego, że
Dominikanie to Zakon Kaznodziejski. Zakon, który głosi Chrystusa żywego. Jego piękną misją jest
prowadzić ludzi do takiego szczęścia, które się samemu wcześniej odkryło, samemu doświadczyło.
Pragnienie opowiadania o tym, co się zobaczyło własnymi oczami, jest głównym powodem
i odpowiedzią na pytanie: “Dlaczego Dominikanie?”. Doświadczenie mówi mi: bez znajomości Pana
Boga, bez życia z Nim - spotyka nas pustka. Wszystko jest wtedy jedynie dwuwymiarowe. Nagle
wchodzi do naszego życia Pan Bóg - trzeci wymiar - który wypełnia ową pustkę.
Uderza mnie przykład świętego Dominika, który modlił się, pytając: „Panie, co stanie się
z grzesznikami?” Bardzo ważne jest, co stanie się z grzesznikami. Miłosierdzie jest wpisane w nasz
Zakon.
Misją Dominikanów jest prowadzić ludzi do Boga, a rola duszpasterza wydaje się niemal
oczywistością w Zakonie Kaznodziejskim. Jak to jest być duszpasterzem? Czy lubi Ojciec nim
być?
Czy lubię? Lubię. Duszpasterz ma tak naprawdę wiele zadań przed sobą. Moim zdaniem,
najważniejsze jest bycie z Bogiem i ludźmi naraz… Jeśli któregoś elementu zabraknie, nie jest się już
duszpasterzem. Jeśli nie jest się z ludźmi, to co to za duszpasterz? Jeżeli nie jest się z Bogiem oznacza
to, że jest po prostu oszustem. Bycie duszpasterzem buduje swego rodzaju napięcie - jestem
z Przystanią, ale czuję, że są też potrzebne te momenty, kiedy odchodzę i jestem tylko z Bogiem.
Oczywiście nie na stałe, ale ten czas samotności w Bogu jest ważny. Myślę, że to odzwierciedla
bogactwo życia - są obecne obydwa elementy, a to, co ważne, to mądry balans między jednym
elementem a drugim, aby umieć wszystko dobrze złożyć w całość. Żeby to się udało, trzeba Pana Boga
pytać, jak on chce prowadzić duszpasterstwo. Ostatecznie to Panu Bogu najbardziej zależy na tych
ludziach, do których posyła duszpasterzy, więc trzeba Jego przede wszystkim pytać.
8
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Został Ojciec duszpasterzem Przystani około 4 lata temu. Jak było na początku? Czego bał
się Ojciec w roli duszpasterza?
Byłem wcześniej diakonem w Przystani, znałem ją - dlatego łatwiej mi było wejść w rolę
duszpasterza. Objąłem tę funkcję i to zadanie po ojcu Macieju Chanace OP - bardzo dobrym
duszpasterzu. To, co przejąłem od niego, było bardzo dobrze funkcjonującym duszpasterstwem.
Dlatego było mi na początku łatwiej, nie zaczynałem od zera. Czego się bałem? Tego, czy sprostam
stojącemu przede mna wyzwaniu. To duża odpowiedzialność przed Bogiem i ludźmi: prowadzić
młodych do Boga. Zostałem sam z tym zadaniem. Pomimo że żyjemy w klasztorze we wspólnocie
z braćmi, to w sytuacji, kiedy ktoś otrzymuje misję - jesteśmy w dużej mierze samodzielni. Mamy do
siebie zaufanie: kiedy dostaje się zadanie, po prostu się je robi. Zasadniczo nikt ci nie patrzy na ręce.
Jeśli potrzebujesz pomocy, wtedy możesz o nią poprosić. Mam jednego takiego ojca, do którego przez
długi czas chodziłem po różne porady, więc miałem pewne wsparcie, ale nie zdarza się coś w stylu:
„Teraz zobaczymy, jak młody sobie poradzi”. Nic takiego. Byłem więc trochę sam, ale oczywiście
mając zaufanie braci.
Ojciec Maciej był dobrym duszpasterzem, więc zastanawiałem się, jak ja wypadnę na jego tle,
trochę się porównywałem, ale teraz wiem, że to było głupie zachowanie. Realnie obawiałem się, czy
nie zmarnuję tego, co zbudował; czy nie zrobię grupy spotkań zamiast duszpasterstwa. Najważniejsze
jest jednak, żeby wszystko kręciło się wokół Pana Boga.
Czego Ojciec nie lubi w byciu duszpasterzem?
Tego, że ludzie z duszpasterstwa po pewnym czasie odchodzą. Taka jest naturalna kolej rzeczy. Ja
ich sam w odpowiednim czasie wyrzucam, oni muszą iść dalej, muszą się rozwijać. Niedobrze
byłoby, gdyby zatrzymali się na etapie duszpasterstwa młodzieży, będąc studentami lub gdy założą
rodziny. To dla mnie trudne, bo rozstajemy się praktycznie na zawsze. Jednak wciąż ich noszę
w pamięci, w sercu, w modlitwie. Stałą granicą jest matura. Później jeszcze wspólne wakacje,
przychodzi wrzesień i odchodzą. Odcinam ich wtedy. Tak to już jest, że niektóre rzeczy w życiu trzeba
odciąć, żeby mogło coś nowego urosnąć. Tak jest w podcinaniu drzew - żeby były dobre owoce,
trzeba przyciąć gałęzie. Jeśli zdziczeją, wszystko się rozrasta jak chce, a owoce stają się mniejsze
i kwaśne.
Wspomina Ojciec o owocach. Jako przewodnik duchowy młodzieży, sam Ojciec w pewnym
sensie hoduje owoce… Co wydaje się być Ojcu najbardziej inspirujące w pracy z Przystanią?
Najbardziej inspirująca jest pobożność młodych ludzi. W Przystaniowiczach jest mocne pragnienie
spotkania Boga. To jest najbardziej inspirujące, bo i mnie to jakoś inspiruje, żeby innych do Boga
prowadzić.
Razem z Przystanią spędza Ojciec mnóstwo czasu. W zasadzie wszystkie dni tygodnia prócz
poniedziałków. W wakacje, ferie czy weekendy też wyjeżdża Ojciec z duszpasterstwem na
różne wyjazdy. Jakie ma Ojciec najlepsze wspomnienie związane z Przystanią?
Najlepsze... Myślę, że jest wiele takich najlepszych. Najbardziej te związane z wyjazdami, na
których wiele czasu spędzamy razem. Można się dobrze poznać, jesteśmy ze sobą najbliżej. Ciężko mi
wymienić wszystko, ale najważniejsze jest po prostu bycie razem z ludźmi, o rozmowy, o piękne
momenty pięknych momentów.
Mam ulubione wspomnienie. To był wyjazd maturzystów na Węgry. Było nas dużo, ponad 20
osób. Jechaliśmy pociągiem z Budapesztu do Debreczyna. Po drodze pani konduktor usiłowała nam
przekazać w języku węgierskim, że kupiliśmy nieodpowiednie bilety. Ostatecznie powiedziała: ”Ticket
no good”, po czym wyrzuciła nas z pociągu gdzieś po drodze, na wsi, na której było tylko kilka ulic.
Był czerwiec - wszystko kwitło. Bajka! Miejsce przepiękne. Wszyscy podeszliśmy do tego spokojnie.
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Uznaliśmy, że poradzimy sobie z sytuacją. Ostatecznie bardzo dobrze i sympatycznie ten czas
wspólnie przeżyliśmy.
Równie dobrze wspominam wyjazd z maturzystami na kajaki. Myślę, że wyjazdy maturzystów
najbardziej mi zapadają w pamięć, bo mam świadomość, że zaraz się z nimi rozstanę, a wyjazdy są
ostatnimi momentami, ostatnimi chwilami, żeby się nimi nacieszyć. Było mnóstwo takich drobnych
sytuacji - jak się chłopcy wywrócili i wpadli do wody; jak rozmawiałem z Werą, kiedy po zrobieniu
zakupów zostaliśmy daleko z tyłu i długo płynęliśmy sami, a potem wpłynęliśmy w boczną uliczkę
i tam utknęliśmy. Prawie nam się kajak wywrócił. Musiałem wyskoczyć i ratować kajak!
Z innymi maturzystami chodziliśmy po górach. Szliśmy długo przez mgłę czy chmurę, nic nie było
widać na około 10 metrów. Pod koniec tej drogi zobaczyliśmy schronisk. Kiedy znaleźliśmy się na
wyciągnięcie ręki od niego, to była wielka radość! Byliśmy zmęczeni, przemoczeni. Po wejściu do
schroniska, jedliśmy gorące pierogi. Było fantastycznie!
Wyjazdy maturzystów mają swój urok dzięki świadomości, że to ostatni moment, żeby się sobą
nacieszyć. Na czas studiów niektórzy wyjeżdżają za granicę lub do innych miast. Wtedy trudno się
spotkać. Dlatego tym właśnie wyjazdom towarzyszy wiele wdzięczności i radości.
Te wspomnienia, które można nazwać najlepszymi, nie są wielkie ani spektakularne, nie nadają się
na scenariusz filmowy. To spokojne momenty bycia razem z ludźmi.

A najgorsze wspomnienie?
To może nie będę mówił.
Kim lub czym chciałby Ojciec być, gdyby nie był tym, kim jest?
Ciekawie jest skonstruowane to pytanie. Gdybym nie był tym, kim jestem, chciałbym mieć
techniczny zawód, żeby móc wyjechać. Gdzieś być…. może z dala od ludzi. Na pewno wybrałbym
jakąś małą społeczność; taką, w której wszyscy by się znali. Moje podejście może wynikać też z tego,
że pochodzę z małej miejscowości i taki styl życia jest mi bliski. Żyłbym w taki sposób, aby
zamieszkać na jakimś ustroniu, wykonywać proste prace i dobrze żyć z ludźmi.
Skoro na ustroniu, w małej społeczności, to gdzie najbardziej chciałby Ojciec mieszkać?
W jakimś konkretnym miejscu?
Chciałbym mieszkać gdzieś w dziczy, w spokojnej dziczy. Podobają mi się wielkie amerykańskie
przestrzenie: Alaska, Kanada. Może stepy, Norwegia… Warunek: aby było cicho i spokojnie.
Jakie jest Ojca motto?
Właściwie nie mam jednego motta życiowego. Jest wiele fragmentów z Pisma Świętego, które są
mi bliskie, o nich sobie w różnych sytuacjach życiowych przypominam. Pierwszy, który mi
przychodzi do głowy: „Bądź miłosierny, jak Ojciec wasz jest miłosierny”(Łk 6,36). To jest rzeczywiście
taka wskazówka, która w moim życiu pasuje do każdej sytuacji.
Który pisarz jest Ojca ulubionym?
Ciekawe pytanie. (Innym pytaniem byłoby na przykład o ulubioną książkę.) Ulubiony pisarz, czyli
ktoś, kogo regularnie się czyta albo do którego chce się wracać… Na pewno Agatha Christie - lekka
przyjemność, do której chętnie wracam. Może też Gabriel Garcia Marquez, który tworzył poruszającą
prozę. Nie wiem… Jednego ulubionego pisarza nie mam.
Znalazłam pytanie, które po prostu musiało się znaleźć w kwestionariuszu Przystani:
Ulubieni bohaterowie życia codziennego. Inspiracja, idol, wzór?
Ciekawa fraza - ulubieni bohaterowie życia codziennego. To, co bardzo mi się podoba w tym
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pytaniu, to że nie chodzi o wielką postać, ale o życie codzienne. Nie chodzi o kogoś takiego jak
choćby Aleksander Wielki, który podbił pół świata. Nie wiemy przecież, jaki był i kim był na co
dzień.
Moim bohaterem życia codziennego jest św. Marcin de Porres, który jest także moim patronem
zakonnym. Cenię go za umiejętność nieprzegapienia żadnej, nawet małej okazji, żeby zrobić coś
dobrego. Mimo że sam nic nie posiadał, wszystkim pomagał – biednym ludziom, zwierzętom, każdej
istocie. Genialna jest w nim wielka, wyjątkowa wrażliwość na każde małe dobro, które gdzieś
kiełkuje i rośnie, czasem narażone na zniszczenie. Święty Marcin de Porres jest dla mnie wzorem
niedoścignionym. Bowiem nie chodzi o to, żeby zrobić jedną wielką rzecz w życiu, a potem już osiąść
na laurach. Trzeba dzień za dniem, krok za krokiem robić małe, drobne, dobre rzeczy. I to jest coś
pięknego.

Ostatnie pytanie dotyczy ulubionego zajęcia Ojca?
Zajęcie pierwszego miejsca.
Spodziewałam się po wspólnych planszówkach : )
Dziękuję za rozmowę.
Z o. Markiem Rozpłochowskim OP rozmawiała
Pimpolia Picea

Kafelkowy Żywot
Ostatnia płytka trafiła na swoje miejsce. Wzór
był skończony. Glazurnik usiadł zadowolony
przed swoim dziełem. Było ogromne, złożone.
Zawierało tysiące różnych skomplikowanych
motywów i zawijasów. Glazurnik patrzył z zachwytem na mieniące się kolorami kafelki, na
przeplatające się ornamenty, których malowanie
zajęło mu wiele godzin.

Często wyobrażał sobie, jak będzie wyglądał
owoc jego pracy; lecz to, co właśnie oglądał, przeszło jego najśmielsze oczekiwania.
Budowniczy nie był egoistą, ani zapatrzonym
w siebie, zadufanym artystą. Był z siebie dumny.
Spędził mnóstwo czasu, układając z kafelków
swoje życie.

Wiatrówka
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Kafelki

Jesteś tak krucha,
jak kafelek odpadający od ściany
uderzający z trzaskiem
o posadzkę
A jednocześnie tak silna,
jak ściana znosząca co dzień
ataki z zewnątrz
na jej suwerenność
Jesteś tak krucha,
że zbyt duży nacisk buta
z łatwością może
przełamać Cię na pół
A jednocześnie tak silna,
że dobrze przymocowana
stajesz się nie do zniszczenia
na długo
Jesteś tak krucha –
kurczowo trzymasz się swojej fugi.
A jednocześnie tak silna –
chcesz zdobić pomieszczenia żyć innych.

Zjawa
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