
Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem 

ma swoją porę: Jest czas rodzenia i czas umierania; 

jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzo-

no. Jest czas zabijania i czas leczenia; jest czas burzenia 

i czas budowania (Księga Kaznodziei Salomona 3,2-3). 

A co z czasem dbania o to, co się posadziło? Z czasem 

wzrastania?

Pewnie tego nie wiecie, ale wychowałam się na 

wsi. Nie mieliśmy pola, świń ani krów, ale przy domu 

był spory ogród – królestwo prababci i babci, doryw-

czo również mamy, cioć i moje. Dziś w tamtym domu 

mieszkają obcy ludzie. Nie wiem, co się stało z ogro-

dem. Nie chce mi się tam jechać i tego sprawdzać.

Ogrodnictwo nie jest moją mocną stroną. Wolę 

nie liczyć, ile roślin uśmierciłam przez ostatnie lata. 

Na pewno dużo. Ale w dzieciństwie chętnie poma-

gałam przy wiosennym przekopywaniu grządek, 

robieniu rowków, sianiu, podlewaniu, wyrywa-

niu chwastów, przerywaniu zbyt gęsto rosnących 

młodych roślinek, podlewaniu, wyrywaniu chwa-

stów, podlewaniu, podwiązywaniu krzaków (np. 

pomidorów), podlewaniu… Rozumiecie, o co mi 

chodzi? W ogrodzie nie ma tak, że rzuca się garść 

nasion, a potem leży do góry brzuchem i czeka na 

owoce czy warzywa, bo „jestem takim zdolnym 

ogrodnikiem, że zrobi się samo”. Nie zrobi. Trzeba się 

trochę nachodzić, nadźwigać, naschylać, napocić.

Mówi się, że każdy z nas jest kowalem swoje-

go losu, jednak jako chrześcijanie raczej uważamy, 

że tym kowalem jest Bóg. A gdybyśmy założyli, 

że każdy z nas jest ogrodnikiem swojego życia? 

Ogrodnikiem i… rośliną zarazem? Ogrodnikiem, bo 

podejmuje decyzje i działania albo ich nie podejmuje. 

Rośliną – bo reaguje na decyzje i działania otoczenia 

albo ich brak. A do tak przełomowego i oryginalnego 

wniosku doszłam pewnej jesieni na moim własnym 

tarasie. Spędziłam kilka dni, robiąc tam porządki 

i pijąc kawę.

Taras to mój odwieczny problem. To znaczy od 

prawie dziesięciu lat, bo od tylu go mamy. Beton, 

chwasty między płytami, palące słońce latem, brak 

pieniędzy, brak czasu, brak chęci. Zawsze coś. Był 

kiedyś taki moment, że było tam zielono i wszyst-

ko kwitło. Niestety, później dopadła mnie depresja 

wiosenna – ta najgorsza, bo kiedy wszystko się budzi 

do życia i jest idealny moment, żeby coś posiać albo 

posadzić, człowiek myśli o śmierci. Ale ja już o niej 

nie myślę, a przynajmniej nie w taki negatywny 

sposób. Śmierć jest ok. Nie znikasz – zmieniasz stan 

skupienia. Na niebiański.

Od lat spędzamy z mężem urlop po drugiej stro-

nie Bałtyku. W Danii. Duńczyków podziwiam za 

to, że u nich wszystko jest zadbane. Przy czym nie 

jest to taki sztywny „Ordnung muss sein”, ale ciepłe 

„kocham, więc dbam”. Przy każdym wejściu do 

budynku, nawet w mieście – kwiaty w doniczkach, 

a  na balkonie banku – pelargonie. Komuś się chce, 

ktoś ma na to czas, ktoś o to dba. A ja?

Spędziłam niezliczone godziny patrząc na taras 

i wzdychając, że gdybym mieszkała w Danii, gdybym 

w ogóle była Dunką, gdybym miała więcej czasu, 

pieniędzy, a przede wszystkim – mocy sprawczej, 

to… Bzdura! Tu i teraz nie ma żadnego „gdybym”. 
Jestem ja, są puste doniczki, chwasty, jakieś śmieci. 

Chcesz mieć jak w Danii? To sobie zrób!

Bo przecież to, jak jest w Danii, to zasługa 

Duńczyków, którzy po prostu TO wokół siebie robią. 

Miłą atmosferę. Przed pracą, po pracy czy w week-

endy sadzą te wszystkie kwiatki w doniczkach przy 

wejściu. Jedna doniczka i jedna kępka bratków robi 

ogromną różnicę. A potem, patrząc na te bratki, 

piją kawę, wsiadają na rower i z uśmiechem jadą do 

pracy. Chcesz tak samo? To sobie zrób!
Przez tamtych kilka jesiennych dni wyrzuciłam 

prawie wszystko, co było do wyrzucenia, przesadzi-

łam, co wymagało przesadzenia, przycięłam, co było 

do przycięcia, wyrwałam chwasty, rozmnożyłam 

rojnik, kupiłam krzaczki wrzosów i kępy ozdobnej 

trawy. Żeby kojarzyło mi się z jutlandzkimi i born-

holmskimi wrzosowiskami i wydmami. Trawy 

i wrzosy. Dania na moim tarasie.

Na fali tarasowo-ogrodniczych doświadczeń 

postanowiłam zrobić porządki w moim życiu. Dużo 

się ostatnio zmieniło. Najbardziej chyba zmienił się 

mój stosunek do wysiłku i pracy. Zrozumiałam, że 

może jestem uzdolniona, ale od tego nic samo nie 

wyrośnie, trzeba trochę popracować. Czasem będzie 

fajnie, czasem będę zmęczona i obolała, czasem 

niewyspana, ale bez pracy nie ma kołaczy.

Siejąc rzodkiewkę, marchew, pietruszkę, nasion-

ka wrzuca się do rowka. Później, kiedy już wykieł-

kują i podrosną, niektóre trzeba wyrwać. Dokładnie 

tak – wyrwać jedne zdrowe rośliny z  potencjałem, 

żeby nie walczyły o miejsce z innymi. W lesie na 

podobnej zasadzie przerzedza się młodniki. Wszyst-

ko, co żyje i rośnie, potrzebuje światła i przestrzeni. 

Przyjrzałam się temu, co zasiałam przez ostat-

nie lata w moim życiu. Dużo tego – projektowa-

nie graficzne, rosnące zaangażowanie w Kościele, 

praca w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech 

Wyznań, pisanie, koty, chór, nowe znajomości, 

wreszcie – studia w EWST. Każdy z tych obszarów 

jest dla mnie tak samo ważny i stale walczy o moją 

uwagę z innymi, po cichu wysysając ze mnie energię. 

Nawet jeśli w danej chwili się czymś nie zajmuję, to 

i tak gdzieś w tle działa proces za to odpowiedzialny 

i pożera zasoby – zupełnie jak w Windowsie. Posia-

łam dużo, ale teraz poszczególne roślinki zaczynają 

się zagłuszać, a ziemia staje się coraz bardziej jałowa. 

Efektem jest rosnące wypalenie i zniechęcenie. Do 

wszystkiego po równo.

Zniechęcenie to dla mnie sygnał, że nadszedł 

czas dbania o to, co już jest. Nie wiem, kiedy będzie 

czas zbierania, ale żeby w ogóle nadszedł, muszę 

teraz trochę popracować: wyrwać chwasty, prze-

rwać marchewkę, użyć nawozu, podlewać. Używa-

jąc terminologii Stevena Coveya – naostrzyć piłę. 

Decyzje, priorytety, działania. Przez jakiś czas nie 

gonić za nowościami, nie angażować energii w nowe 

przedsięwzięcia, nie wzdychać do zieleńszej trawy 

po drugiej stronie płotu. Sprawić, żeby moja własna 

była wystarczająco zielona dla mnie.

Z tarasem się udało – uporządkowałam go 

w zeszłym roku, teraz też powoli zaczynam wiosen-

ne porządki. Już nie wzdycham. Mam swój skrawek 

Danii. Jak będzie z moim życiem? Czy wyrwę to, co 

trzeba? Czy będę pamiętać o pieleniu, podlewaniu 

i nawożeniu? A jak jest z tym u Was?

Daria Stolarska
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OD REDAKCJI: Mamy problem

Houston, mamy problem! Drugi numer naszej 

studenckiej gazetki wydajemy z miesięcznym 

poślizgiem, a i tak mało brakowało, a musielibyśmy 

poczekać z nim do następnego zjazdu. Przyczyna 

jest prozaiczna – jest nas kilkoro, każde z nas pracu-

je, studiuje, służy Bogu i ludziom, w związku z tym 

nie zawsze znajduje siły i czas, żeby coś napisać.

Apelujemy do Was o wsparcie. Przeczytaliście 

ciekawą książkę o tematyce chrześcijańskiej? Obej-

rzeliście interesujący film? Słuchacie fajnej muzyki? 

A może macie nietypowe pomysły na rozwój ducho-

wy? Podzielcie się tym z innymi, PISZĄC do naszej 

gazetki. Wszelka twórczość będzie życzliwie przyję-

ta i w miarę możliwości opublikowana :)
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Przeczytałam ostatnio bardzo piękną książkę pt.: 

„Pięć języków miłości”, której autorem jest chrze-

ścijański psycholog Gary Chapman. Pomogła mi 

ona zrozumieć, jak tworzyć relacje w małżeństwie 

i w  rodzinie. Koncepcja pięciu języków miłości od 

ponad 20 lat okazuje się skutecznie pomagać małżeń-

stwom, w które wkradła się obojętność i znużenie 

drugą osobą. A jest to przecież jedna z  głównych 

przyczyn rozwodów. 

Chapman obserwując dobrze funkcjonujące, 

szczęśliwe małżeństwa, zdołał odkryć pięć kluczo-

wych obszarów, dzięki którym ludzie czują się 

kochani i szczęśliwi. Choć każdy z  tych obszarów 

jest ważny, zwykle mamy podstawowy „język miło-

ści”, którego potrzebujemy doświadczać, by czuć 

się prawdziwie kochanym. Chapman ostrzega, że 

całkiem sporo małżeństw funkcjonuje przez lata, 

zaniedbując te sposoby okazywania miłości, które 

są najważniejsze dla drugiej osoby. Proste rozwinię-

cie swoich umiejętności okazywania miłości może 

rozbudzić na nowo poczucie spełnienia i szczęścia 

w małżeństwie przeżywającym kryzys. Można 

również zastosować te metody w relacjach z dziećmi.

Chapman na podstawie przeprowadzonych 

wieloletnich badań wyodrębnił pięć ważnych 

elementów. Pisze między innymi, że podarunki są 

bardzo potrzebne i to nie tylko raz w roku. Częstsze 

obdarowywanie się jest bardzo ważne i nie chodzi 

wcale o materializm, lecz o komunikat, że ta druga 

osoba jest dla nas ważna i że pamiętamy o niej, 

wiemy co lubi etc. Chapman wspomina o niezwykle 

istotnym języku miłości: o słowach. Warto prawić 

komplementy i pochwały. Jeśli nie jesteśmy zbyt 

wygadani i mamy problem ze znalezieniem odpo-

wiednich słów, można sięgać po cytaty z Pisma 

Świętego (np. Pieśń nad Pieśniami), poezji. 

Autor zwraca też uwagę na wielkie znaczenie 

czasu, jaki poświęcamy drugiej osobie. Doradza 

20 minut znaczącej rozmowy w ciągu dnia, a raz 

w tygodniu wyjście na tzw. randkę małżeńską, 

która jest czasem wyłącznie dla nas, poświęconym 

na pielęgnację miłości. Kolejnym ważnym sposo-

bem okazywania miłości jest służba drugiej osobie, 

pomoc. I oczywiście kontakt fizyczny. Zachęcam do 

przeczytania tej bardzo wartościowej książki.

Katarzyna Małecka

KSIĄŻKA: Pięć języków miłości DUCHOWOŚĆ: Ikony

Protestanci to dziwne stworzenia. Dla większości  

nie do przyjęcia są obrazy i krucyfiksy w miejscach, 

gdzie zbierają się na modlitwę, a  dla niektórych – 

nawet puste krzyże, bo a nuż ktoś ulegnie pokusie 

i zamiast do Boga, zacznie się modlić do kawałka 

drewna czy metalu. Z tego grona należy oczywi-

ście wyłączyć luteran. Kto widział Kościoły Pokoju 

w Świdnicy i Jaworze, z  pewnością wie, dlaczego. 

Jednak cała reszta chętnie ogląda filmy o  Jezusie, 

a w mediach społecznościowych udostępnia różne 

obrazki, które Go przedstawiają. 

Jako luteranka o katolickich korzeniach sama 

od obrazów nie stronię, pod warunkiem, że nie są 

kiczowate i mają jakieś przesłanie. Dlatego, kiedy 

z  racji wykonywanych obowiązków zaczęłam 

prawie codziennie zaglądać do cerkwi katedralnej 

przy ul. św. Mikołaja, wpadłam po uszy.

Ikony. Bracia prawosławni zawsze podkreśla-

ją, że ikona to nie obraz. Ikon się nie maluje, tylko 

pisze, cienkim pędzelkiem nanosząc na drewno 

(najczęściej, choć zdarzają się inne materiały) kolejne 

warstwy farby. Ikonopis w czasie pracy pości i modli 

się. Ikona nie jest ekspresją jego/jej zdolności twór-

czych, ale przede wszystkim – wyznaniem wiary.

Skoro ikonę się pisze, to można ją też przeczytać, 

ale najpierw trzeba nauczyć się liter i poznać język. 

Tyle samo czasu, co w cerkwi, spędzam w kościele 

rzymskokatolickim oo. paulinów przy ul. św. Anto-

niego. Od około roku kościół ten pełni funkcję Sank-

tuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła. Wewnątrz 

znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Często-

chowskiej, którego oryginał przechowywany jest na 

Jasnej Górze. Obraz ten jest w Polsce tak popularny, 

że mało kto tak naprawdę zastanawia się nad tym, 

co, czy raczej kogo przedstawia. Przecież wiadomo, 

prawda?

Jednak kiedy porozmawia się z o. Tomaszem albo 

o. Maksem, okazuje się, że nasza wiedza na ten temat 

jest bardzo powierzchowna. Paradoksalnie, choć jest 

to ikona Matki Bożej, nie ona jest tam najważniejsza. 

Maria wskazuje dłonią na małego Jezusa. Prowadzi 

do Niego. Jest tronem, na którym On siedzi. Taki typ 

ikony nazywamy ή oδηγήτρια – hodgetria, prze-

wodniczka, wskazująca drogę. 

Dla protestantów jednak o wiele ciekawsze będzie 

najdoskonalsze teologicznie przedstawienie Trój-

cy Świętej autorstwa Rublowa. Trzy Osoby Boskie 

siedzą przy stole, ale jednocześnie wyglądają, jakby 

były w tańcu. Która z tych postaci to Ojciec, gdzie 

siedzi Syn, a gdzie Duch Święty? Zdania są podzielo-

ne. Warto się przyjrzeć i wczytać w tę ikonę. Wszak-

że to nic innego jak Sola Scriptura. tylko że w formie 

artystycznej, nie książkowej

Daria Stolarska



WYDARZENIE: Nabożeństwo 
świąteczne

Choć za naszymi oknami już wiosna, chcę przypo-

mnieć Wam o  nabożeństwie świątecznym, które 

odbyło się 13 grudnia na naszej uczelni. Święta 

Bożego Narodzenia dla większości ludzi są czasem 

radości, a dla chrześcijan szczególnie powinny takim 

czasem być – przecież przypominają o wspaniałym 

wydarzeniu, o narodzinach Naszego Pana i Stwór-

cy. Zazwyczaj jest to również czas lepszych rela-

cji międzyludzkich, gdyż święta te tradycyjnie są 

bardzo rodzinne.

Nasze nabożeństwo skupione było na Chrystusie, 

bez którego święto to nie miałoby sensu. Czymże są 

urodziny bez jubilata? Podczas jego trwania, prowa-

dząca nabożeństwo Dorota podkreślała również, jak 

ważne jest by w tym czasie nie zapominać o drugim 

człowieku. 

Naszą uroczystość wstępnym słowem otworzył 

Rektor. Następnie wysłuchaliśmy oraz zobaczy-

liśmy relację z działalności naszych misjonarzy 

wśród Romów na Ukrainie i Mołdawii, o której to 

działalności obszerny artykuł ukazał się w inau-

guracyjnym numerze naszej gazetki. Jako że Boże 

Narodzenie to święta szczególnie związane z obda-

rowywaniem, wręczyliśmy naszym Misjonarzom, 

Bożence i Markowi, pudełko z zebranymi przez 

studentów okularami. Nie obyło się także bez 

pięknej oprawy muzycznej – tym razem autorską 

pieśnią usłużyła nam Alia. Zgodnie z zasadą Sola 

Scriptura odczytany został fragment Ewangelii wg 

św. Mateusza (2,1-15) opisujący narodziny Jezusa. 

Świątecznym rozważaniem biblijnym podzielił się 

z nami Krzysztof Stebel, natomiast modlitwą usłużył 

Ryszard Kasperowicz. 

Podczas tego nabożeństwa musieliśmy poże-

gnać naszą wspaniałą Renatkę Błażowską, która 

zakończyła pracę w EWST. Słowa nie były w stanie 

wyrazić naszej ogromnej wdzięczności za wielkie 

serce Renatki i okazywane nam zawsze ciepłe uczu-

cia, więc wyraziliśmy ją modlitwą oraz gromkimi 

brawami. 

Bożonarodzeniowymi życzeniami oficjalną część 

zakończyła przewodnicząca samorządu studentów. 

Po uczcie dla naszych uszu i serc, nastąpiła uczta 

tradycyjna – dla brzucha – pierogi oraz barszczyk 

były jak zawsze przepyszne.

Klaudia Buss

WYDARZENIE: Założenie 
koła dydaktyczno-naukowego 
„Meditatio”

Pomysł założenia koła naukowego na uczelni, 

w  której studenci spotykają się raz w miesiącu, 

wydawał się nierealny. Jednak w myśl zasady 

„why not” postanowiłem zaproponować założenie 

koła władzom EWST. Na szczęście dziekan i rektor 

odnieśli się do idei pozytywnie. Mając „zielone świa-

tło” mogłem zacząć działać. Sama nazwa „Meditatio”, 

choć może trochę kontrowersyjna, swój początek 

ma w mojej głowie. Inspiracją była lektura książek 

o ojcach i matkach pustyni, którzy latami spędza-

li czas na pustyniach Egiptu na kontemplacji nad 

Pismem Świętym, jak również założone przez Diet-

tricha Bonhoeffera seminarium w Szczecinie opisa-

ne w książce pt. „Życie wspólne”, którą serdecznie 

polecam tym bardziej, że jest dostępna w naszej 

najlepszej ewangelikalnej bibliotece w Polsce.

Każde koło powinno mieć opiekuna naukowego 

i nie miałem wątpliwości, że najlepszym wyborem 

będzie dr Joel Burnell, człowiek z którym już na 

rozmowie kwalifikacyjnej na studia miałem wspól-

ny temat – Bonhoeffera. Po rozmowie przy ulubionej 

kawie espresso doppio z  ciepłym mlekiem przed-

stawiłem Joelowi swój pomysł. Jego reakcja była  

naprawdę pozytywna i entuzjastyczna. Zabrałem 

się więc do realizacji. 

Najpierw telefon do Dorotki z samorządu z proś-

bą o pomoc i kolejne wspólne już kroki stawiane 

na kruchym lodzie niewiedzy. Przede wszystkim 

statut, którego powstanie wymagało wielu konsulta-

cji z prawnikiem i rozmów z Anią z biblioteki. Powo-

li mój pomysł zaczął nabierać kształtów koła, które 

zawsze jest okrągłe. Notabene, na nabożeństwie 

wielkanocnym, organizowanym głównie przez 

członków koła, dziekan wspominał o liczbie Pi.

Statut został zaakceptowany przez rektora 

w  lutym tego roku. Dało nam to możliwość działa-

nia. Zorganizowaliśmy zebranie założycielskie, na 

które przyszło kilkoro studentów. Prof. Kalina, która 

wspiera nas swoją osobą i wiedzą, zaproponowała, 

aby patronem naszego koła został Dietrich Bonhoef-

fer, co w jawnym głosowaniu zostało poparte przez 

założycieli i na kolejnym spotkaniu zostanie wcielo-

ne w życie. 

Pisząc o kolejnym spotkaniu chcę również przed-

stawić plan działania naszego koła na bieżący rok 

akademicki;

1. Zaproszenie księdza z parafii prawosławnej św. św. 

Cyryla i Metodego we Wrocławiu – wykład na temat 

Modlitwy Jezusowej w chrześcijaństwie (kwiecień)

2. Zaproszenie ojca benedyktyna z Opactwa w Tyńcu 

– wykład na temat acedii (czerwiec)

3. Zaproszenie księdza Josepha Pereiry z WCCM 

(World Centre of Christian Meditation) – wykład na 

temat medytacji chrześcijańskiej (maj)

4. Organizacja koncertu w Opolu – Chrześcijański 

koncert Hip-hopowy (maj)

5. Stworzenie ankiety odnośnie problemu acedii 

w kościołach i zborach we współpracy z Stowarzy-

szeniem Psychologów Chrześcijańskich Oddział we 

Wrocławiu (kwiecień-czerwiec)

6. Zorganizowanie wycieczki po Dzielnicy Wzajem-

nego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu.

Pragnę dodać, że bardzo ważnym zadaniem koła 

jest „odczarowanie” słowa medytacja we współcze-

snym chrześcijaństwie.

Nasze koło naukowe jest bardzo otwarte na 

nowych członków i nowe pomysły, dlatego serdecz-

nie zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych.

Piotr Nowakowski

MUZYKA: Beautiful Eulogy – 
Instruments of Mercy

Pojęcie „chrześcijański hip hop” nie wzbudza już 

takich kontrowersji, jakie wzbudzał jeszcze kilka lat 

temu. Ale co, gdy dodać do niego takie epitety jak 

„alternatywny”, „melodyjny”, „ambientowy”, „różno-

rodny”? Zdaje się, że złamało by to sporo schematów 

myślowych. To tylko kilka z wielu wyrażeń, który-

mi można by opisać drugi album w dorobku zespo-

łu z Portland – „Instruments of Mercy”, a już brzmi 

to jak totalne wariactwo. Idealne, by polecić je na 

łamach odzEWu STudenta. 

Przez ciekawą, łączącą w sobie elektronikę i żywe 

instrumenty, warstwę muzyczną, przebija się to, co 

w hip hopie najważniejsze – przekaz. Każdy utwór 

jest hołdem składanym łaskawemu, wszechmogą-

cemu Bogu, który każdemu daje szansę spotkania 

z Nim i wielbienia Go otrzymanymi w darze talen-

tami. Wydany w Humble Beast Records album, jako 

że wytwórnia hołduje zasadzie „darmo wzięliście, 

darmo dawajcie”, dostępny jest za darmo na ich stro-

nie www.

Mikołaj Papatolios
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POZNAJ: Marek Kucharski, kanclerz

miast rola Kanclerza, kimkolwiek ta osoba jest, to 

przywództwo, gdzie trzeba razem w zespole prowa-

dzić całą szkołę w określonym kierunku. Funkcja 

ta wiąże się także z  reprezentowaniem uczelni na 

zewnątrz, a tego uczę się cały czas, bo taki chłopak 

z prowincji jak ja nie miał w przeszłości doświadczeń 

i kontaktu z pracą o podobnym charakterze.

Pierwsze zarobione pieniądze w Twoim życiu?
Jak miałem z trzynaście lat. Pracowałem w szkółce 

leśnej wyrywając chwasty. Od tego czasu zacząłem 

się uczyć jak zarabiać pieniądze i jak nimi zarządzać.

Co robiłeś w życiu w sensie zarobkowym?
Szkółka Leśna – pielenie; Centrala Nasienna – nosze-

nie „worów” z rzepakiem; Pieczarkarnia – zwożenie 

nawozu; Kościół – pastor; Liceum Ogólnokształcące – 

nauczyciel angielskiego; Firma Telekomunikacyjna – 

biuro obsługi klienta; EWST – Kanclerz. Każde zajęcie 

było super, ale porządne pieniądze wygenerowałem 

na stypendiach, a było ich kilka w moim życiu. 

Na co najchętniej wydajesz pieniądze?
Na rodzinne wycieczki. Dotychczas braliśmy wielki 

namiot, patrzyliśmy na mapę i wybieraliśmy miejsce 

w Europie. Takie dwutygodniowe rodzinne wypra-

wy. Niestety synowie mają prawie 16 i 19 lat, i już 

w tamtym roku nie jechali z nami. 

Najfajniejsze miejsce, które odwiedziliście?
Jest kilka takich miejsc, ale najfajniejszy czas jaki 

spędziliśmy, to pobyt w starym czeskim domku 

w górach na nartach. Właściwie był to taki skansen. 

Nie było dostępu do Internetu i postanowiliśmy nie 

grać w żadne gry komputerowe i nie oglądać filmów. 

Całymi dniami jeździliśmy po stokach, wieczorami 

paliliśmy w  piecu, przygotowywaliśmy wspólnie 

jedzenie, graliśmy w gry planszowe, czytaliśmy książ-

ki i wzajemnie sobie o nich opowiadaliśmy. 

Co może zrobić student EWST, żeby pokryć koszty 
życia i studiowania w trakcie edukacji?
Podejść kreatywnie do tematu. Edukacja to drogi 

i szczególny czas, ale często ogranicza nas nasze wąskie 

myślenie, a okazuje się, że pieniądze są w zasięgu ręki. 

Odpowiadając jednak wprost, stypendia w EWST 

są bardzo korzystne i jest ich cała gama. Realne bene-

fity przynoszą także możliwości reklamowania EWST. 

Można bardzo dobrze się uczyć i uzyskać stypendium 

naukowe. Inna droga to prośba o sponsorowanie wśród 

znajomych, wsparcie przez swój kościół, szukanie 

benefitów na służbę w urzędowych grantach, uzyska-

nie wsparcia w fundacjach lub za granicą.

Jestem także pod ogromnym wrażeniem programu 

Erasmus+. To niesamowita okazja dla studentów, żeby 

podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć doświadczenia 

zawodowe. Oczywiście praca jest następnym źródłem 

przychodu. Wszystko to jest pewnym wachlarzem 

możliwości, który ma swoje ograniczenia i nie wszyst-

ko musi wypalić od razu. Jeśli się uda, to można wyge-

nerować w całym swoim okresie edukacji kilkadziesiąt 

tysięcy i sfinansować swój czas na studiach. Znam 

osobiście kilka takich osób. Trudno to wszystko zała-

twić od ręki, ale inicjatywa należy do studenta. 

Od czego uzależniony jest Marek Kucharski?
Od dobrych seriali. W ostatnim czasie najlepszy ogląd-

nięty jednym tchem to „House of Cards”, ale świetny 

był także „Wolf Hall”. Historia sukcesu Thomas’a 

Cromwell’a na dworze Henryka VIII, genialnie zagra-

nego przez Marka Rylance’a. Polecam. 

Czy lubisz mówić prawdę?
To zależy. Powiedziałbym, że często mówię, ale bywa, że 

odpowiedź dostosowuję do sytuacji. Jestem dość bole-

śnie bezpośredni, chociaż w EWST uczę się ciągle języ-

ka dyplomacji. Po siedmiu latach idzie mi troszkę lepiej.

Marek Kucharski: Kanclerz EWST we Wrocławiu. 

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego we 

Wrocławiu (1994). W latach 1994-2003 pastor Kościo-

ła Ewangelicznego „ICHTUS” we Wrześni. W 2003 r. 

ukończył studium podyplomowe dla pastorów i  lide-

rów organizacji chrześcijańskich przy Fellowship Bible 

Church w Little Rock, USA. W roku 2012 uzyskał 

dyplom licencjata w zakresie finansów i zarządzania 

w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W roku 

2014 ukończył studia MBA na Uniwersytecie Frankli-

na w Columbus, w Stanach Zjednoczonych. Ma żonę 

Agnieszkę i dwóch synów: Piotra i Tymoteusza.

Jak trafiłeś do EWST?
Zbieg kilku okoliczności. Szkołę znałem bardzo 

dobrze, ponieważ byłem studentem z pierwszego 

naboru w  Biblijnym Seminarium Teologicznym. 

W roku 2003 wróciłem ze stypendium z USA i prze-

prowadziłem się do Wrocławia. Chciałem służyć 

środowisku ewangelikalnemu i szukałem ku temu 

możliwości. Znajomość z Rektorem Wojciechem 

Szczerbą – byliśmy razem na studiach w BST – 

zaowocowała propozycją współpracy. Szkoła znajdo-

wała się wtedy w trudnej sytuacji, a ja lubię wyzwa-

nia. No i tak się wszystko zaczęło. 

Jak dogadujesz się z Rektorem?
Z Rektorem próbujemy rozmawiać o rzeczach wprost, 

bez owijania w bawełnę. Staramy się osobiście nie 

odbierać nawet uwag krytycznych i nie obrażać się. 

Współpracujemy ze sobą już od około 10 lat. Wspiera-

my się wzajemnie w odpowiedzialności za szkołę, we 

wspólnej pracy i trudnościach, które są czasem próby 

dla takiej współpracy. Często podróżujemy, a to które-

muś walizka nie doleci, innym razem któregoś z nas 

dopadnie choroba. Czasem mamy inne zdanie na jakiś 

temat. Ważne, żeby razem dźwigać ciężar i wspierać 

się wzajemnie. Dodatkowo w naszym zespole jest dzie-

kan, który ma swój udział w naszych zmaganiach.

Jaka jest Twoja ulubiona postać biblijna?
Apostoł Paweł jest bardzo ciekawą osobą. W życiu 

zawsze interesowała mnie radykalna przemiana oraz 

powody, dla których ludzie podążają za przywódcą. 

Jestem pod wrażeniem faktu, że Paweł nie znał Jezu-

sa osobiście jako uczeń, a poświęcił resztę swojego 

życia służbie kościołowi i poszły za nim tłumy. Nie 

jestem pewien, czy we współczesnym świecie stać nas 

na taki krok wiary i czy rzeczywiście byłby skutecz-

ny w swoim przekazie. Paweł był także bezpośredni, 

a to cecha którą szczególnie cenię. 

Jaką miałeś szkolną ksywkę?
„Maras” od imienia, ale mówiono też na mnie złośli-

wie „szczur libijski”. Mając dwanaście lat spędziłem 

z mamą i bratem bliźniakiem wakacje w Libii, gdzie mój 

tato pracował na kontrakcie. Były też „okularnik” czy 

„kucharz”. W szkole średniej już mnie nie przezywano, 

bo trenowałem karate i miałem 190 cm wzrostu.

Czy to było najciekawsze miejsce, które odwiedziłeś?
Jako nastolatek byłem rozczarowany Libią – pusty-

nia, piach i dość brudno. Natomiast Zambia w Afry-

ce była najciekawsza. Byłem pod wrażeniem misji, 

którą tam odwiedziłem. Misjonarze starali się pomóc 

tubylcom żyjącym w buszu organizując im eduka-

cję, ale także, i to chyba najważniejsze, pomagając 

w codziennych trudach. 

W szkole polski czy matematyka?
W szkole średniej „wykopki”, bo był wolny dzień 

i wypad na wieś z całą klasą. Na studiach z zarzą-

dzania polubiłem matematykę. Niestety musiałem 

uczyć się jej od początku i nieźle przysiąść do nauki. 

Natomiast „polaka” zdałem na maturze bez ścią-

gania, ale tylko dlatego, że siedziałem w pierwszej 

ławce, centralnie przed komisją. Udało się za pierw-

szym podejściem. Do dzisiaj jestem w szoku. 

Co przyniosło Ci największą satysfakcję z osiągnięć 
edukacyjnych?
Nauka języka angielskiego. Zacząłem się uczyć tego 

języka dopiero jak miałem 18 lat. Dzisiaj mogę studio-

wać po angielsku i to jest okno na świat. Język obcy 

stanowi bardzo skuteczne narzędzie o szerokim spek-

trum działania. W życiu nie osiągnąłbym wielu rzeczy 

bez zdobycia tej umiejętności. Dzisiaj także wszyscy 

studenci EWST korzystają z tego, ponieważ moje 

obowiązki opierają się na dobrej znajomości języka 

angielskiego.

Czy masz jakąś myśl przewodnią w swojej pracy?
Jedną, zasłyszaną w USA: „taking initiative for 

the benefit of others”. Bardzo wierzę w zespołową 

pracę. Jeżeli razem patrzymy w tym samym kierun-

ku i działamy, to synergia jest świetnym motorem do 

osiągnięcia wielkich rzeczy. 

Z czym wiąże się bycie Kanclerzem?
Ogólnym obszarem działania Kanclerza jest zarzą-

dzanie finansami i administracją. To sprowadza 

się do planowania, rozwiązywania różnorodnych 

problemów i podejmowania setek decyzji. Nato-


