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Dro dzy Czy tel ni cy, 
Kolejny numer „Obyczajów” trafia do Waszych rąk w czasie szczególnym. Mając w pamięci niedawny 
fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, postanowiliśmy zebrać tym razem wypowiedzi, których 
motywem łączącym byłoby szeroko rozumiane pojęcie WSPÓLNOTY.

NIECHĘĆ I LĘK to nadal typowa reakcja na to, co odmienne i nie miesz-
czące się w ogólnie przyjętych normach. O specyfice i historii zróżnicowa-
nych grup cygańskich pisze Renata Hryń-Kuśmierek. Stereotypy i uprzedzenia, 
z jakimi spotykali się (i spotykają) Romowie, prowokują pytanie o dalsze losy 
i miejsce ich społeczności w europejskiej wspólnocie.

O TYM, że stabilność tej wspólnoty nie jest czymś oczywistym i gwaran-
towanym przypomina reportaż Wojciecha Tymińskiego. Piękno Chorwacji, 
Bośni i Hercegowiny kontrastuje z ciągle widocznymi śladami wojennych znisz-
czeń.

BUDOWANIE jedności zawsze należy zaczynać od siebie. Tę prawdę od lat 
powtarza nieustannie brat Roger – założyciel ekumenicznej Wspólnoty z Taizé. 
O jego osobie i zgromadzeniu, o spotkaniach młodych oraz o tym, dlaczego 
warto odwiedzić Taizé, pisze Aneta Nadolna.

DO ZAPOZNANIA ze zwyczajami innej, średniowiecznej wspólnoty zapra-
sza z kolei Marzena Baum. Z jej relacji wynika, że przestrzeganie surowej 
klasztornej reguły nie czyniło bynajmniej życia zakonnego monotonnym ani 
ponurym. Ba! ponoć trudno było o ludzi „weselszych, bezpośredniejszych, mniej 
samotnych niż ci samotni mnisi w swoich celach”.

SWOJE POWOŁANIE do bycia mężczyzną można realizować za drzwiami 
klasztornej furty, ale także – i kto wie, czy nie trudniejsze to zadanie – we 
wspólnocie rodzinnej. Magdalena Wójtowicz dostrzega możliwość wzmocnie-
nia i odbudowania rodzinnych więzi za sprawą w pełni świadomie przeżywane-
go ojcostwa.

DRAMATEM współczesności okazuje się być bowiem samotność zakra-
dająca się do naszych coraz nowocześniej wyposażonych domów. O bez-
domności emocjonalnej w ponowoczesnej rodzinie pisze Agnieszka Buczek.

JAKŻE odmienną wizję świata ukazuje w swoich wspomnieniach Jadwi-
ga Mizińska. Sercem przywołanej przez nią wiejskiej społeczności była studnia, 
przy której chcąc nie chcąc spotykało się codziennie sąsiadów. Nie bez powo-
du zamykamy nasz numer „Obyczajów” nostalgicznym pytaniem, które zadaje 
Autorka tego tekstu: „Czy są jeszcze studnie ze stojącym na ich cembrowinie 
blaszanym garnuszkiem, z którego może napić się każdy spragniony podróżny?”

Zapraszamy do lektury i do refleksji.
      Redakcja


