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Miros³aw Szatkowski

Znalaz³em ³askê
w oczach Pana
Urodzi³em siê w Nowej Soli
w rodzinie robotniczej. Moje rodzeñstwo to m³odszy brat
Krzysztof, siostra Beata. Do
ukoñczenia przeze mnie ósmego roku ¿ycia mieszkalimy w bardzo trudnych warunkach - w mieszkaniu babci, które sk³ada³o siê
z jednego pokoju i kuchni. Rodzice pracowali, a babcia zajmowa³a siê wnukami. Ona prowadza³a mnie na msze do kocio³a. Byæ w kociele razem z babci¹ by³o dla mnie ma³ego ch³opca wielkim prze¿yciem. Po powrocie do domu budowa³em
domowy o³tarzyk, zak³ada³em
na siebie koc uto¿samia³em siê
z osob¹ ksiêdza i tak w dziecinny sposób odprawia³em swoje
domowe msze. Domownicy i ci
którzy to widzieli od razu wi¹zali moje doros³e ¿ycie ze s³u¿b¹
duchownego i lekarza.
Gdy skoñczy³em 8 lat rodzice
otrzymali upragnione mieszkanie. Wtedy by³ te¿ czas przyst¹pienia do I komunii. Po tym fakcie moje zainteresowanie kocio³em zupe³nie wygas³o. Wtedy te¿ poci¹ga³y mnie inne rzeczy. Zamiast chodziæ do kocio³a wola³em zostawaæ na po-

dwórku z kolegami graj¹c w pi³kê. Byæ mo¿e to wynika³o z tego,
¿e moi rodzice byli niepraktykuj¹cymi katolikami. Nie pamiêtam, abym by³ z nimi kiedy razem w kociele. Mama zawsze
budzi³a mnie rano w niedzielê
abym szed³ do kocio³a. O godzinie 9.00 lecia³y zawsze Teleranki i ciekawe filmy, wola³em
obejrzeæ film w telewizji ni¿ iæ
do kocio³a. Mama stosowa³a
przymus t³umacz¹c, ¿e dzieci powinny chodziæ na msze. W sercu rodzi³o siê takie pytanie, dlaczego rodzice nie chodz¹, t³umaczen ia mamy nie mog³em
w ¿aden sposób poj¹æ. Przymus rodzi³ bunt!
Do ukoñczenia czwartej klasy
szko³y podstawowej by³em wzorowym uczniem i gorliwym m³odym katolikiem. Teraz, nagle zmieni³y siê moje upodobania, zamiast
do szko³y chodzilimy z kolegami
w ró¿ne miejsca w miasteczku. Po
raz pierwszy na pó³rocze w pi¹tej klasie otrzyma³em ocenê niedostateczn¹ z jêzyka rosyjskiego
i tak ju¿ bieg ¿ycia obra³ swój
nowy tor. Palenie papierosów,
picie piwa, mocniejszy alkohol
i leki. Szko³ê podstawow¹ skoñ-

czy³em na naci¹ganych trójkach.
W ósmej klasie przez kolegów
uwa¿any by³em za filozofa, poniewa¿ lubi³em ostro dyskutowaæ na powa¿ne tematy. Które go dnia przebiegle zosta³em zaproszony na spotkanie m³odych
ludzi przez kolegê z klasy. Powiedzia³ - Mirek ! Ty lubisz dys kutowaæ o sprawach wa¿nych ja
i moi przyjaciele stanowimy
tak¹ grupê dyskusyjn¹, gdzie
rozmawiamy na powa¿ne tematy dotycz¹ce m³odych. Spotkanie mia³o miejsce w mieszkaniu prywatnym, zdziwi³ mnie
fakt, ¿e wród grupki m³odych
ludzi by³ te¿ doros³y cz³owiek,
który najwyraniej nadawa³ kierunek c a³emu spotkaniu. Dzieli³
siê przeczytanymi fragmentami z
Biblii. By³a krótka rozmowa, a póniej zaproponowa³ modlitwê.
Wszyscy pos³usznie uklêkli i ka¿dy indywidualnie po kolei przedstawia³ swoje proby Bogu. Czu³em siê osaczony, bo w nie taki
sposób wyobra¿a³em sobie grupê dyskusyjn¹, w której jak wtedy sobie myla³em bêdê mia³
du ¿o do powiedzenia. Wra¿enie
zrobi³a na mnie ich modlitwa i dlatego jeszcze dwukrotnie by³em
na ich spotkaniach i tak zaczê³y
siê wakacje.
We wrzeniu wyjecha³em do
Gliwic, aby podj¹æ naukê w szkole zawodowej, chcia³em bardzo
byæ z dala od domu. Kontakt z now¹
grup¹ urwa³ siê. Zamieszka³em
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w internacie, nowi koledzy,
wielkie miasta, papierosy, alko hol, muzyka rockowa szczególnie zespo³u LED Zepellin i Black
Sabath. W tym czasie przysz³o
zainteresowanie sztuk¹, wszed³em na cie¿kê poszukiwañ
twórczych, zacz¹³em pisaæ wiersze, trochê malowa³em. Dyscyplina w internacie mocno ogranicza³a moje m³odzieñcze eksperymenty, wiêc uciek³em z internatu, porzuci³em szko³ê i wróci³em do Nowej Soli. Jeszcze
dwukrotnie próbowa³em edukacji w LO i ZSZ . Przeczyta³em biografiê Van Goga. Zosta³em zainspirowany, powiêciæ siê bez
reszty sztuce. Odkry³em, ¿e jest
to moja ¿yciowa misja.
Przesta³em przejmowaæ siê edukacj¹ w szko³ach uzna³em, ¿e
mogê byæ "wielkim cz³owiekiem" a do tego, nie jest konieczne wykszta³cenie. Wcze niej próbowa³em jeszcze nauki
w szkole budowlanej w Krakowie. Odczu³em, ¿e mury szkolne ograniczaj¹ moj¹ twórczoæ.
Prawdziwie wolny czu³em siê
wtedy, kiedy mog³em zapaliæ
papierosa i mieæ czas na studiowanie biografii kolejnych wielkich ludzi. Bardzo podnieca³y
mnie dyskusje o sztuce z takimi wielkimi marzycielami jak ja.
Zagubi³em relacje w rodzinie, a szczególnie z moim bratem Krzysztofem.
Jaka dziwna odraza do niego
umiejscowi³a siê w moim sercu, przegrodzi³em kotar¹ pokój,
który wtedy zajmowalimy, aby
nie patrzyæ na jego oblicze. Zanurza³em siê w taki osobisty
odlot od rzeczywistoci poprzez
odurzanie siê ró¿nymi lekami.
Muzyka rockowa, papierosy,
leki i kolejno myli samobójcze.
Nadszed³ dzieñ, gdzie straci³em
ochotê do walki o swoj¹ przysz³oæ, za¿y³em du¿¹ iloæ leków, którymi siê odurza³em ze
wiadomoci¹, ¿e to ju¿ koniec.
Le¿a³em w bezruchu 24 godziny. Mama nie reagowa³a, by³a
przekonana, ¿e odsypiam jak¹
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imprezê. Oby³o siê bez interwencji lekarza bo nikt z domowników nie wiedzia³ o moim czynie. Sam siê obudzi³em i by³em
bardzo zdziwiony faktem ¿e
¿yjê! Przez tydzieñ ¿y³em jak za
szklan¹ cian¹, za¿yte leki powodowa³y, ¿e bardzo powoli dochodzi³em do normalnoci. By³
to okropny stan! Pustka i depresja. Deklarowa³em siê, wtedy
jako ateista, znowu drêczony
przez myli samobójcze.
Którego dnia bardzo du¿o wypi³em i siêgaj¹c po tabletki us³ysza³em przeszywaj¹c¹ mnie
myl: "Co bêdzie jeli teraz Ci
siê uda, a jest Bóg i przed nim
staniesz ?
Zosta³em nape³niony dziwnym
strachem i wycofa³em siê. Jednak o tym prze¿yciu szybko zapomnia³em powracaj¹c do rzeczywistoci codziennym rzekomych zajêæ. Nachodzi³o mnie
wtedy przewiadczenie, ¿e
musi wydarzyæ siê co o czym
nie wiem co mo¿e zmieniæ moje
¿ycie, albo zwariujê i resztê
¿ycia spêdzê w zamkniêtym
orodku dla ludzi, którym siê nie
uda³o. Mia³em kolegê, który te¿
mia³ na imiê Miros³aw, razem
dyskutowalimy i razem odurzalimy siê. Pewnego dnia rozmawiaj¹c stalimy w klatce schodowej mojego domu i w tym
momencie obok nas przeszed³
ch³opak mówi¹c czeæ Mirek !
Ch³opaka tego pozna³em przed
kilku laty na wczeniej wspomnianych spotkaniach m³odych,
kiedy to by³em jeszcze uczniem
ósmej klasy. Kolega Mirek te¿
go rozpozna³ : "Wiesz, oni maj¹
jakie nabo¿eñstwa mo¿e bymy siê do nich wybrali". Powiedzia³em, mylê, ¿e moglibymy tam pójæ. Krótko po tym
po ca³onocnej wêdrówce po lasach wracaj¹c do domu Mirek
zaproponowa³, abymy teraz
spotkali siê z tymi ludmi. O! wtedy nie potrafilimy okreliæ
kim oni w³aciwie s¹?
Po spotkaniu, podszed³ do nas
goæ, który zaprosi³ nas do sie-

bie do domu, by³ to ten sam cz³owiek, który kiedy przewodzi³
m³odym na spotkaniach, w których uczestniczy³em.
W poniedzia³ki spotykalimy
siê u niego, aby rozmawiaæ o Biblii. Ja chodzi³em g³ównie z tego
powodu, ¿e lubi³em ostre dyskusje. Mocno denerwowa³o
mnie to, ¿e ów cz³owiek wszystkie moje argumenty konfrontowa³ z Bibli¹, robi³ to z tak¹ ³atwoci¹ i prostot¹, zrozumia³em jedno, aby sprostaæ mu powinienem przeczytaæ Bibliê. W okresie Bo¿ego Narodzenia wyjecha³em do rodziny na wie i wzi¹³em ze sob¹ tê ksiêgê. Czytaj¹c
wypala³em du¿e iloci papierosów. By³ to przek³ad Biblii Gdañskiej (t³umaczenie Biblii z XVII
wieku  przyp. red) , mia³em
wra¿enie, ¿e nic z tego nie jestem wstanie zapamiêtaæ co czytam. Po kilku dniach stwierdzi³em, ¿e zmieni³o siê moje samopoczucie. Którego wieczora wyszed³em z domu rodziny
na pole i wtedy ujrza³em gwiadziste niebo. Wtem us³ysza³em
g³os: "Tutaj jest Bóg on Ciê widzi je¿eli teraz zwrócisz siê do
Niego, On Ciê wys³ucha!
Wewn¹trz mnie by³a wielka po trzeba, aby to uczyniæ, ale opanowa³ mnie wstyd przed samym sob¹ - opowiada³em siê
przecie¿ jako ateista, a tu na
wie przyjecha³em posi¹æ strategie obalania argumentów pastora Czes³awa B. Nie podda³em siê g³osowi, który wzywa³
mnie do rozmowy z Bogiem. Po
wiêtach wróci³em do Nowej
Soli i w tym te¿ czasie otrzyma³em zaproszenie na spotkanie
sylwestrowe do zboru zielonowi¹tkowego. Nigdy nie zda¿y³o mi siê spêdzaæ Sylwestra na
trzewo, wiêc pomyla³em, ¿e to
mo¿e byæ ciekawe, je¿eli uda mi
siê prze¿yæ go inaczej ni¿ do tej
pory. Faktem by³o to, ¿e w dniu
31 grudnia o godzinie 15.00 by³em ju¿ kompletnie pijany. Wró ci³em do domu ze wiadomo-

ci¹, ¿e jak siê po³o¿ê to obudzê siê nastêpnego dnia po po³udniu. Niesamowita potrzeba
we mnie sk³oni³a mnie do tego,
¿e bardzo chcia³em w ten wieczór byæ z tymi ludmi. Poprosi³em mamê, aby obudzi³a mnie
o godzinie 19.00 stanowczo nawet gdybym stawia³ opór. Mama
to uczyni³a, przygotowa³a mi
nawet k¹piel myl¹c, ¿e wybieram siê na zabawê do kolegów.
Pamiê tam, ¿e by³o mi bardzo ciê¿ko dojæ na miejsce spotkania,
mierdzia³em alkoholem. Pokona³em wszystkie obawy i opory i wszed³em do rodka. Byli tam ju¿ zgromadzeni ludzie w ró¿nym wieku. Wsta³ pastor Czes³aw i po wiedzia³ : "Koñczy siê w³anie
1977 rok, za chwilê nast¹pi
nowy 1978. Ludzie bêd¹ sobie
teraz sk³adali ¿yczenia bêd¹ pili
toasty, ale chcê wam powiedzieæ, ¿e szczêcie cz³owieka nie
zale¿y od ludzkich ¿yczeñ i iloci wypitych toastów. Szczêcie
zale¿y od tego, czy bêdzie nad
naszym ¿yciem b³ogos³awieñstwo Pana Boga. Zwróci³ siê
wprost do zgromadzonych. Jeli
chcesz mieæ szczêliwy nowy
rok to teraz przyjd do Boga, aby
ciê pob³ogos³awi³. W tym zgromadzeniu by³o jeszcze kilka innych osób podobnych do mnie,
ale ja wiedzia³em, ¿e to wezwanie dotyczy mojej osoby. Siedz¹c w ³awce powsta³em, a na-

stêpnie uklêkn¹³em na pod³odze, s³ysza³em jak pozostali zaczêli siê
modliæ. Atmosfera wokó³ mnie
wyzwoli³a we
mnie pragnienie
rozmowy z Jezusem. Zacz¹³em:
"Panie Jezu, Ty
wiesz, ¿e do tej
pory nie potrafi³em kierowaæ
swoim ¿yciem, abym by³ z niego zadowolony, proszê Ciê pokieruj nim Ty, oddaje je Tobie .
Sta³o siê co, czego nie mog³em
przewidzieæ, moje wnêtrze zosta³o nape³nione przewiadczeniem, ¿e jest Bóg, który mnie
kocha i przyjmuje mnie za syna
takim jakim jestem. To prze¿ycie sta³o siê ród³em moich wewnêtrznych przemian, wynikiem tego by³a pe³na wolnoæ
od za¿ywania leków i upijania
siê alkoholem. Po tygodniu wolnoæ od palenia nikotyny. To co
siê sta³o Ewangelia nazywa narodzeniem siê na nowo lub narodzeniem z Ducha. Otrzyma³em moc, teraz wiem, ¿e czytanie Biblii na wsi by³o przygotowaniem na jej odbiór w tym niewielkim zgromadzeniu ewangelicznie wierz¹cych chrzecijan.
Zaraz po tym przysz³o g³êbokie

pragnienie, aby zaanga¿owaæ
siê w s³u¿bê dla Jezusa.
Krótko po mnie swoje ¿ycie Jezusowi odda³ mój brat Krzysztof
o którym wspomina³em wczeniej. S¹ tacy co wiedz¹, ¿e by³
postrachem nowosolskich ulic.
Dzisiaj obaj jestemy nie tylko
szanuj¹cymi siê braæmi, ale
szczerymi przyjació³mi i wspó³pracuj¹cymi pastorami zborów
zielonowi¹tkowych. Ja w G³ogowie a on w Gorlicach. O¿eni³em siê z Ew¹, dziewczyn¹ pochodz¹c¹ z G³ogowa, która równie¿ powierzy³a swoje ¿ycie
Panu Jezusowi. Mamy piêcioro
dzieci. Jestemy szczêliwymi
ludmi. Nasz cel to wspania³a
wiecznoæ z Jezusem Chrystusem, a tu na Ziemi s³u¿ba w budowaniu Jego Królestwa z naszym Zbawicielem.
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