
LISTY Z PRZYCINKIEM

Zamilk∏am, pióra nastroszy∏am, skuli∏am si´ w
sobie. Ani g∏osu wydaç, ani pazurkiem coÊ skrobnàç.
˚al przepe∏ni∏ mnie ca∏kowicie. Odszed∏  Nasz Ojciec
Âwi´ty.

W te wiosenne dni zmog∏o mnie przezi´bienie  i
zostalam w domu. Mog∏am wi´c czytaç do woli to, co
ukazywa∏o si´ we wszystkich gazetach. Oglàda∏am
wszystkie programy TV. Film o siostrze Faustynie (który
dawniej, gdy tylko na niego natrafi∏am w TV - opuszcza-
∏am, jako zbyt egzaltowany) obejrza∏am trzy razy je-
dnego dnia na kolejnych programach. Teraz nie by∏
zbyt „Êwi´ty”. Za ka˝dym razem zrosi∏am go rzewny-
mi ∏zami. To sprawi∏ nastrój tych dni. ˚ycie kardyna-
∏a i papie˝y pozna∏am po polsku, niemiecku, wlosku,
angielsku... Nie by∏o mi doÊç oglàdaç Jego drogi... W
dzieƒ i w nocy.

Po trzech dniach by∏am kompletnie rozbita. Bola-
∏a mnie g∏owa, oczy. By∏am coraz bardziej chora i to
nie ze wzgl´du na przezi´bienie. Postanowi∏am od-
ciàç si´ od Êwiata, wy∏àczyç TV. Po∏o˝y∏am si´, przes-
pa∏am ... Spa∏am dzieƒ i noc. Obudzi∏am si´ jednak
niezbyt wypocz´ta.

Przy Êniadaniu w∏àczy∏am radio. Dyskusje, debaty,
wywiady oczywiÊcie o Ojcu Âwi´tym. Jednak inaczej
si´ s∏ucha, a inaczej odbiera TV. No i ton jakby ju˝
inny. Nied∏ugo pogrzeb.

A my zaczynamy si´ zastanawiaç, co z Niego, Jego
nauk zostanie w nas. Na ile b´dziemy dobrzy, mi∏o-

sierni, sprawiedliwi, tolerancyjni. Jak w pewnym pro-
gramie tv: dyskusja si´ rozkr´ca, robi si´ coraz bardziej
zaciek∏a, zajad∏a... Ju˝ sobie dyskutanci przerywajà,
zaczynajà si´ uszczypliwoÊci, ju˝ skaczà sobie do garde∏.
Ot, dyskusja typowa dla Polaków i „zgodna” z za∏o˝e-
niami tematyki programu o tolerancji i mi∏osierdziu,
w zgodzie z naukà...

I znowu kilka dni o tym, jak powinniÊmy si´ za-
chowaç, jakimi mamy byç dla drugiego cz∏owieka. A
tu nagle: hop - jak królik z kapelusza - wyskakuje po-
twarz X-a na Y-a, Z demaskuje A nie majàc konkuren-
tów, za to brylujàc wÊród innych wiedzà g∏´bszà ocze-
kujàc na poklask i splendory. I tak dalej, i tak dalej...

JakoÊ trudno po prostu byç dobrym, uczciwym
sprawiedliwym, wybaczaç innym, pomagaç bezintere-
sownie, byç tolerancyjnym. Lepiej pouczaç, nakazywaç,
karciç wykazujàc przy tym swojà wy˝szoÊç i màdroÊç,
swojà sprawiedliwoÊç i bezkompromisowoÊç. No có˝,
ja tak nie potrafi´. I zapewne dlatego ocenia si´ mnie
jako pierwszà naiwnà w tym drapie˝nym Êwiecie.

Ale, nic to... Wol´ zostaç z Waszà opinià o mnie,
ni˝ z mojà o Was. Bo jak Was widzà, tak Was piszà...
A mo˝e byç inaczej, ale trzeba zaczàç od siebie. DziÊ.
Tu. I teraz. Nie czekajàc na innych. Mo˝e wtedy reszta
pójdzie w Êlady pozytywnie dzia∏ajàcych.

Ale trzeba chcieç...
     Wasza Pieg˝a z I∏˝y
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Jubileusz 80-lecia urodzin obchodzi∏ w kwietniu tego roku znany cie-
chociƒski lekarz - Lech Szubczyƒski. Nie jest ciechocinianinem od urodzenia,
do kurortu trafi∏ z Kcyni, ale dobrze zapisa∏ si´ w pami´ci wielu miejsco-
wych pacjentów. By∏ jednym z inicjatorów budowy nowego oÊrodka zdro-
wia przy ulicy Zdrojowej, a po jego powstaniu jego wieloletnim kierowni-
kiem. Czynnie uczestniczy∏ równie˝ w pracach ciechociƒskiego samorzàdu.
By∏ aktywnym radnym pierwszej kadencji Rady Miejskiej Ciechocinka.

Z okazji osiemdziesiàtych urodzin Jubilat podczas mi∏ej uroczystoÊci
otrzyma∏ list gratulacyjny podpisany przez Przewodniczàcego Rady Miejs-
kiej i Burmistrza Ciechocinka.

W imieniu Redakcji przy∏àczamy si´ do przekazanych ˝yczeƒ.

Wszystkiego dobrego Panie Doktorze.
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