
11.10.2019
Naprawdę nudzi mi się na tych wszystkich lekcjach do tego stopnia, że zaczynam

pisać własny dziennik.
Jakbyście się zastanawiali, kim w ogóle jestem, miło mi, nazywam się Jakub Nowak,

możecie mnie nazywać Kuba, ale w sumie to i tak nie będziecie musieli mnie nazywać, bo
jesteście tylko moimi słowami, które zapisuję na lekcji religii. Pisanie tego całego pamiętnika
to nie taki głupi pomysł. Kiedy nie mam z kim porozmawiać, zawsze mogę liczyć na to, że
przeleję wszystkie moje myśli na kartki, których nikt poza mną nie przeczyta. Niekiedy
posłuży mi też dobrze jako brudnopis.

Nigdy o tym nie myślałem, ale po co w sumie uczę się tego bezsensownego
przedmiotu. Nie wnosi on nic do mojego życia, może poza nowymi pracami domowymi. À
propos prac domowych to właśnie ksiądz Michał zadał nam jakieś zadanie. Muszę się
zapytać Maćka o czym ono jest, bo co jak co, ale na ocenach mi akurat zależy. Na szczęście
dziś jest piątek, więc mam na to cały weekend.

Właśnie skończyłem grać jakąś trzecią rundę w grze i znalazłem ten zeszyt w plecaku.
Muszę się w końcu się dowiedzieć co to za praca domowa.

Maciek właśnie mi dał znać, że mamy napisać o czymś związanym z jakimś
kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Nie mam już dziś siły, by robić jakiś projekt do szkoły.
Zapytam się jutro siostry, o ile znowu nie pójdzie na diakonię od rana. Najwyżej poproszę o
pomoc tatę, gdy w końcu wyśpi się po pracy. Mamy i młodszego brata i tak nie ma sensu
pytać. Młody nie będzie wiedział, o co chodzi, a mama będzie pewnie jak zwykle gotować
albo sprzątać. Za to Ula jako naczelna działaczka w kościele będzie raczej wiedziała dużo o
tym całym Wyszyńskim.

12.10.2019
Obudziłem się… nie wiedziałem, czy jest ranek, czy może już południe. Ale szybko

się dowiedziałem po zapachu rosołu mojej mamy, co oznacza, że nie zdążę na śniadanie, a
raczej moim śniadaniem zostanie obiad. Jeszcze muszę zrobić tą przeklętą pracę na religię.

Podczas obiadu chciałem zapytać Ulę o tego całego Wyszyńskiego, ale ona wyszła z
domu jeszcze, jak spałem, ponieważ miała spotkanie chóru kościelnego i diakonię. Święta
Ula nie ma co robić tylko do kościoła się pcha. Tak czy inaczej spróbuję poszukać czegoś w
Internecie o tym gościu Wyszyńskim.

Zbliżała się już pora kolacji, więc z nadzieją na rozmowę z Ulą zatrzymałem grę,
którą grałem cały dzień i ruszyłem do jej pokoju.

Moja siostra jak zwykle siedziała w książkach. Nie rozumiem, jak komuś przynosi
satysfakcję czytanie takich bzdetów. Czekałem, aż zauważy mnie stojącego w jej drzwiach,
ale ona mnie ignorowała. Z nudów złapałem się za framugę jej drzwi, jednak po moim
ciężarem złamała się. Upadek trochę bolał, lecz zwrócił uwagę Uli, dzięki czemu zauważyła
swojego kochanego i trochę głupiego brata.

„Czy ty jesteś normalny?! Co ty w ogóle masz w głowie?!” - zaczęła swoje kazanie, a
ja tylko przewróciłem oczami. Uspokoiłem ją i obiecałem, że naprawię framugę… kiedyś.
Opowiedziałem jej o całej tej mojej zagadce z tym Wyszyńskim, a ona oczywiście wygłosiła
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mi kolejne kazanie, ale tym razem o tym, jak mogę nie wiedzieć, kim jest ksiądz kardynał
Stefan Wyszyński. Zaczęła robić wykład, o tym kim on dokładniej był itd. Rozbolała mnie
głowa i postanowiłem wrócić do swojej „twierdzy”. Wróciłem do mojej gry z małą nadzieją,
że w nocy przyśni mi się coś dzięki czemu zaliczę tą pracę domową choćby na 3.

13.10.2019
Rano obudził mnie ojciec, który mówił coś o kościele i obiedzie u dziadków… A

może nie, może mówił o obiedzie i framudze? Sam już nie wiem, ale pamiętam, jak Ula
]narzekała na to, że przez nią spóźnimy się, a jej bardzo przecież zależało na tym, by rodzice
usłyszeli ją śpiewającą w chórze. Kiedy tata przyszedł znowu mnie obudzić, wiedziałem, że
tym razem muszę już wstać, nie ważne czy byłem wyspany, chociaż nie było to możliwe po
zarwanej nocy. Ubrałam się w jakieś spodnie i koszulę. Jak zwykle wszyscy byli wystrojeni,
jakby szli na ślub, a nie do kościoła.

Przeze mnie spóźniliśmy się chwilę. Stałem przed kościołem, słuchając trwającej w
tle mszy, którą było słychać z głośników. Ksiądz zaczął głosić kazanie i wtedy usłyszałem to
nazwisko. Wyszyński. Czemu ostatnio całe moje życie toczy się wokół tego całego
kardynała? Może to wszystko jakiś przypadek, ale nie wydaje mi się. Starałem się skupić
najlepiej, jak potrafiłem, tyle że jedyne co z usłyszałem to jakiś cytat. O ile się nie mylę,
szedł on coś jak „Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich
jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to”. Wydawał
mi się on dosyć dziwny. Jednak mam zamiar go wykorzystać. Zanim skończyła się msza, w
tłumie zobaczyłem mojego dziadka.

Dziadek był człowiekiem, jak sam siebie określał, Boga, wiary i sprawiedliwości. I
jak w dwóch ostatnich zgadzam się, tak tego pierwszego nigdy nie byłem pewien. Owszem,
dziadek był wierzący i to bardzo mocno. To on przecież rozpalił miłość do kościoła w Uli.
Mimo, że ja nie podzielam jego zapału, zawsze będę go pamiętał jako człowieka, który w
imię sprawiedliwości w czasach komunizmu walczył o wolność. Opowiadał mi nieraz, jak to
moja babcia musiała go wyciągać z aresztu na milicji.

Niedziela nie mogła przynieść mi nikogo równie ciekawego, jak mojego dziadka.
Skoro Ula nie była pomocna, on na pewno mi pomoże i powie więcej o tym Wyszyńskim.
Może nawet poda mi jakiś cytat, który będzie mi bardziej pasował do wypracowania, niż to
co usłyszałem dziś w kościele. Kurde, a może to moja wina, że nic nie usłyszałem? Przecież
z nikim nie rozmawiałem. Stałem tam tylko i patrzyłem się na moje buty. Muszę się jednak
skupić teraz na mojej „misji”.

Po obiedzie usiadłem razem z nim na jednym z jego starych skórzanych foteli.
Pytałem go trochę o jego dzieciństwie, o którym tak rzadko mówił, ale kiedy tylko sobie
przypomniałem o religii musiałem się go zapytać. Pamiętam spojrzenie, którym mnie
obdarował. „Dziecko, czy ty się w ogóle czegokolwiek uczysz w tej szkole?” – zapytał mnie,
po czym zaprowadził do małej biblioteczki i posadził na kanapie. Wygłosił mi długi wykład o
tym, jakim człowiekiem był kardynał Wyszyński, wspomniał nawet o tym, że władze
komunistyczne aresztowały kardynała w celu rozbicia jedności kościoła i spędził tam aż trzy
lata. Opowiadał mi jakich wartości się od niego nauczył. To ten człowiek był jego wzorcem,
to on go motywował, aby walczyć za kochany kraj, kochać bliźniego i wierzyć w Boga, on
daje mu siłę. „Wiem, jak to może zabrzmieć, Kuba” – powiedział, wyjmując ze starej książki,
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pt. Zapiski więzienne kawałek pożółkłej kartki – „mam tu cytat, który przez wiele lat pomagał
mi walczyć za dobro, a potem motywował mnie w życiu codziennym”. Skończył, podając mi
papier. Otworzyłem i zobaczyłem zdjęcie ze strajków oraz ręcznie pisaną notatkę, która
mówiła: „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”.

Od jakiejś godziny leżałem na łóżku, myśląc o tym jak wykorzystać wszystkie
zebrane informacje. Może napiszę rozprawkę? Nie, nie chce mi się teraz pisać. Może napiszę
wiersz? Też za dużo zachodu. Po prostu zrobię mapę myśli z wszystkimi spoko cytatami, w
tym cytatem od dziadka.

Wziąłem kartkę A3 i zacząłem pisać na niej markerem cytaty, które moim zdaniem
były dosyć mądre, takie jak: „Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko, co
Bóg daje, kochasz”, „Należy w sobie dostrzec pozytywne wartości, bo nawet w najgorszym z
nas, jest jeszcze ślad Bożej dobroci”, „Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”,
„Drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spodnie w błoto i zabrudzi się”.

Gdy przeglądałem strony internetowe zobaczyłem cytat, który mówiła mi zawsze
mama, kiedy wątpiłem w Boga: „Bóg jest bliżej nas, niż myślimy. Szukamy go zazwyczaj za
daleko”. Czy moja mama cały ten czas mówiła mi słowa tego kardynała?

14.10.2019
Jestem na polskim, strasznie mi się nudzi. Nie pisałem wcześniej, bo nie ukrywam,

trochę przysnąłem. Została mi jeszcze jedna lekcja przed religią, nie ukrywam, stresuję się.
Podobno wszyscy przygotowali jakąś prezentację, obraz albo nawet wiersz. Szczerze

mówiąc jest mi głupio, że jedyne co przez ten weekend zrobiłem, to znalazłem jakieś cytaty.
Kurde, już moja kolej. Spadam, napisze po.

Nie mogę w to uwierzyć dostałem 3. Dostałem 3! Czekaj, czemu tylko 3… Tylko 3?
Wiem, że liczyłem na to, ale szczerze myślałem, że dostanę więcej. I to jeszcze marne trzy…
No cóż, nie ma to znaczenia. Ważne, że zdałem.

24.08.2043
Znalazłem ten dziennik, sprzątając mój stary pokój, bo rodzice sprzedają mieszkanie.

Nie mogę nadal w to uwierzyć, jak zmieniłem się przez te 24 lata. Teraz, mając 40 lat, nie
mogę pojąć, jakim ignorantem byłem w swojej młodości. Cytaty, które usłyszałem o
Wyszyńskim pomogły mi podczas najtrudniejszych chwil w moim życiu. Podczas pandemii i
w ciężkich momentach motywował mnie cytat o wierze, która potrafi przenieść nawet góry,
jak i ten cytat: „Wszystko co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy
głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga
może działać ku dobremu”, a w portfelu noszę, już po zmarłym dziadku, kartkę, którą dał mi
tamtego dnia.

Ta przeklęta 3 z religii zmotywowała mnie do pogłębienia mojej wiedzy o Prymasie
Tysiąclecia. I muszę przyznać, że ten człowiek naprawdę mnie zainspirował. Na początku
wydawał mi się zwykłym księdzem dewotą, który żyje tylko dla Boga, ale po latach
zrozumiałem, że tak naprawdę dawał znać, że rodzina i państwo są najważniejszymi
rzeczami, uświadamiał, że Bóg będzie naszym wiecznym domem. Domem, w którym
możemy się schronić, kiedy nasz fizyczny dom legnie w gruzach. I tak naprawdę
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zrozumiałem, dlaczego nazywa się Boga – Ojcem, jest on idealnym przykładem rodzica, jako
że nigdy się od nas nie odwróci. Dopiero teraz, gdy mam własną rodzinę: wspaniałą żonę
oraz dwójkę kochanych dzieci i chodzę z nimi do kościoła, zrozumiałem, że rodzina to nie
tylko więzy krwi, lecz również wiara. Każde dziecko Boże jest moim bliźnim.

Kiedyś nienawidziłem tego, że pochodziłem z Polski. Zawsze miałem wrażenie, że
wszędzie jest ciekawiej niż tutaj, ale to właśnie wartości Wyszyńskiego pozwoliły mi
zrozumieć, że kochać swój kraj, to jak kochać własną matkę. Jestem dumny, że jestem
Polakiem. Przeżyliśmy tyle cierpień jako naród i tyle strat. Jednak zawsze broniliśmy i
jesteśmy gotowi bronić swojej ojczyzny.
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