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Człowiek dla człowieka 

W jedno nas zgromadziła miłość Chrystusa... 
A w środę - 17 listopada 2010 r. podczas wieczoru wspomnień 

„Człowiek dla człowieka" - szczególnie miłość dana nam w oso-
bie księdza Romana - kapłana, brata, wujka, poety, lekarza duszy 
i po prostu (lub raczej - aż) człowieka. Wzór i podobieństwo Pana 
Boga. Miłość, dobroć, serdeczność, charyzma, łagodne spojrzenie, 
bezinteresowna troska o ludzi, odkrywanie ich piękna i ubogaca-
nie Słowem Bożym. O księdzu, o którym pamięć nigdy nie usta-
nie, można mówić wiele i na różne sposoby. Każdy, komu dane 
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było Go spotkać podczas życiowej wędrówki, mógłby dać osobi-
ste świadectwo, wzruszyć i zachwycić swoją opowieścią. Troska 
o Boże Królestwo, wspólne uwielbienie i śpiewy na chwałę Pana, 
wypady w góry, spotkania przy herbacie i sękaczu, troska o losy 
kraju i podopiecznych, to tylko niektóre aspekty z życia księdza 
Romana. Od lat ten sam, niezmienny w swych przekonaniach, za-
korzeniony w Bogu i otwarty na drugiego człowieka. Zawsze go-
towy iść tam, gdzie posyłał Pan, by podać dłoń potrzebującemu, 
podnieść na duchu strapionego, nakarmić głodnego i przyodziać 
nędzarza... 

W deszczowy pochmurny listopadowy wieczór o godzinie 18.00 
Klub PSM przy Al. Niepodległości nie mógł pomieścić przybyłych 
gości, przyjaciół zwyczajnego, a jednak jakże niezwykłego księdza 
Romana Indrzejczyka. 

Wśród nich z wielką radością przywitaliśmy siostrę księdza -
Annę z synem Krzysztofem i władze miasta Pruszkowa w osobach 
prezydenta Jana Starzyńskiego i Andrzeja Królikowskiego wraz 
z małżonkami oraz prezydenta Andrzeja Kurzelę. 

W szczególny nastrój wprowadził nas prowadzący Dominik 
Czajkowski. Uczennica i wychowanka księdza, aktorka Elżbieta 
Kmiecińska-Pawłowska, w sposób poruszający serce recytowała 
Jego poezję. Pięknymi, bardzo wzruszającymi wspomnieniami po-
dzielili się: dr Maria Pałuba - wieloletni dyrektor Szpitala Psychia-
trycznego w Tworkach, Krzysztof Jaworski, Helena Kepal, Marta 
Chmielak, Wanda Szulc oraz Maria Makowska. Oprawę muzycz-
ną zapewnił zespół muzyczny De Glor, który wykonał wspólnie 
z publicznością ulubione piosenki księdza z czasów wędrówek po 
górach „Gdybym miał gitarę" i „Idę w góry cieszyć się życiem". 

Dodatkowych wzruszeń dostarczały wyświetlane zdjęcia, któ-
re zostały udostępnione z prywatnych zbiorów rodziny i przyja-
ciół księdza Indrzejczyka. Jako ostatni punkt programu odbył się 
kiermasz książek z prywatnej biblioteki księdza, z którego dochód 
w wysokości 1730 złotych został przekazany na potrzeby Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie. 
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Żadne słowa nie oddadzą atmosfery tego spotkania. Chcieli-
śmy tylko skromnie podziękować za wszystko czym zostaliśmy 
przez księdza obdarowani i ubogaceni kiedy wśród nas przebywał. 
Ośmielimy się twierdzić, że jak Kraków miał swojego wujka Karo-
la Wojtyłę tak Pruszków, a szczególnie Tworki miały wujka Roma-
na, któremu tak wiele zawdzięczamy. Dobrze nam było razem... 

Jesteśmy głęboko wdzięczni za słowa, które pozostawił nam 
w testamencie: 

Was wszystkich, dla których żyłem i pracowałem, 
a zwłaszcza moich uczniów/również tych najmłodszych/ 
traktowałem zawsze jako przyjaciół... 
Wiedzcie, że i w wieczności będę o Was pamiętał. 
Pozdrawiam serdecznie i ściskam Waszą dłoń. 
Żyjcie szczęśliwie, a łaska Boga niech będzie z Wami. 
Wasz ksiądz Roman 

Dziękujemy Ci Księże Romanie za Twoje otwarte ser-
ce, ręce gotowe do pracy, miłość nam wyświadczoną i każ-
dą chwilę Twojego życia. Wierzymy, że barka, którą płyną-
łeś dopłynęła już do bezpiecznej przystani. Do portu, do 
którego wszyscy zmierzamy i kiedyś wspólnie się tam spotkamy. 
„I będzie to piękne spotkanie. Spotkanie, którego nie zna nikt." 

Filia nr 3 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Prusz-
kowie pragnie podziękować serdecznie wszystkim, bez których to 
spotkanie nie mogłoby się odbyć: 

Annie Pawlak - siostrze księdza Romana Indrzejczyka, za udo-
stępnienie zdjęć z prywatnego archiwum oraz w sposób szcze-
gólny za przekazanie książek z prywatnego księgozbioru księdza 
dla Filii nr 3, które wzbogacając jej zasoby na długo będą służyły 
mieszkańcom dzielnicy Tworki i całego miasta; 

Grzegorzowi Zegadło - dyrektorowi Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej; 
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Julicie Malinowskiej z Klubu PSM; 
Dominikowi Czajkowskiemu, Elżbiecie Kmiecińskiej-Pawłow-

skiej, Marii Pałubie, Krzysztofowi Jaworskiemu, Helenie Kepal, 
Marcie Chmielak, Wandzie Szulc, Marii Makowskiej, zespołowi 
muzycznemu De Glor, Pawłowi Ratyńskiemu, osobom, które udo-
stępniły swoje zdjęcia oraz wszystkim przybyłym gościom i przy-
jaciołom. 

Pragniemy też podziękować pani Aldonie Gaweckiej z Towa-
rzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, która przekazała 40 książek 
o księdzu Romanie pt „Ze śmiercią nie można się umówić" - do-
chód ze sprzedaży w wysokości 400 zł przeznaczyła dla Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Pruszkowie. 

Serdecznie dziękujemy. 


