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Okruchy sztuki
Droga w nieznane
Gdy będziesz przechodził przez wody,
będę z tobą,
a gdy przez rzeki, nie zaleją cię;
gdy pójdziesz przez ogień,
nie spłoniesz,
a płomień nie spali Cię.
Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem,
daję Egipt na okup za ciebie,
Etiopię i Sabę zamiast ciebie.
Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi,
cenny i Ja cię miłuję,
więc daję ludzi za ciebie
i narody za twoje życie.
Nie bój się, bo Ja jestem z tobą.

[Ks. Izajasza, 43, 2-3]

Helenkę Mrózek poznałam w 2003 roku 
dzięki mojej Babci. To ona napisała list do 
przyjaciółki z dawnych lat, żeby pomóc mi 
wyjechać do Anglii. Pani Helenka mieszkała 
tam już od dłuższego czasu, a dokładniej od 
blisko czterdziestu lat. Ucieszyła się na wiado-
mość z rodzinnych stron i zaprosiła mnie do 
siebie. Spotkałyśmy się na dworcu w Lester  
i od razu usłyszałam opowieść o tym, jak ona 
sama po raz pierwszy przyjechała do Anglii  
i jak przed wyjściem z pociągu była przerażona 
i uklękła w przedziale, żeby się pomodlić. Taka 
właśnie była, wszystko, co robiła, było poprze-
dzone i zakończone modlitwą. Ciocia Helenka 
(tak chciała żeby się do niej zwracać) zmarła w 
2014 roku.

Spotykałyśmy się przez kilka lat w Lester, 
ja przyjeżdżałam do pracy, ona gościła mnie 
u siebie i opowiadała… Usłyszałam i zapisa-
łam mnóstwo historii, które były zawsze po-
święcone jej życiu i nieważne, czy dotyczyły 
przeszłości w Polsce, czy w Anglii, rodziny czy 
pracy, zawsze łączyły się z Bogiem. Jedna z jej 
ulubionych opowieści (i moich także) to histo-
ria wyjazdu. Dzisiaj powiedzielibyśmy – emi-
gracji. Jednak ona nigdy nie użyła tego słowa, 
dla niej był to po prostu znak. Ciocia Helen-
ka była około czterdziestki (jak sama mówiła, 

była już wówczas starą panną), gdy ktoś przed-
stawił jej list od wdowca samotnie wychowu-
jącego syna, Polaka mieszkającego w Anglii, 
który poszukiwał żony – Polki i ewangeliczki. 
Ona zaczęła rozważać tę propozycję, ale sama 
była chyba przerażona myślą o wyjeździe  
z domu, z Jaworza i z kraju. Tym bardziej, że  
w latach 60-tych nie było łatwo wyjechać  
z Polski ani później do niej wrócić. Można 
spojrzeć na ten wybór czysto pragmatycznie  
i powiedzieć, że być może nie miała nic do 
stracenia, może czekało ją nowe życie, bogat-
sze, łatwiejsze?… Jednak opuszczenie swoich 
rodzinnych stron, swojego kraju i udanie się  
w zupełnie obce miejsce, którego języka się 
nie zna, jest zawsze wyprawą w nieznane. Taka 
wyprawa zawsze wiąże się z ryzykiem, stra-
chem przed tym, co obce.
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Helena Mrózek, kiedy trzeba było podjęć 
decyzję o wyjeździe, wyjęła Biblię i zaczęła się 
modlić, po czym otworzyła ją i zaczęła czytać. 
Był to początek 43 rozdziału Księgi Izajasza: 
Gdy będziesz przechodził przez wody, będę  
z tobą…”. Opowiadała mi tę historię wiele 
razy, za każdym razem cytując ten fragment z 
pamięci (po jakimś czasie sama znałam go na 
pamięć). Pomyślałam więc, że były to wła-
śnie te słowa, który pomogły jej w najtrud-
niejszych momentach podróży i życia z dala od 
domu, kiedy musiała uczyć się nowego języka, 
waluty, nowej rodziny i kultury. A trudnych 
sytuacji było wiele, była przecież emigrantką 
ze wschodu, nie znała angielskiego i nie miała 
zbyt wiele znajomości.

Bardzo znacząca dla mnie była historia, któ-

ra zdarzyła jej się w przychodni lekarskiej. Le-
karz rodzinny, który przyjął ją w gabinecie, był 
Azjatą, Hindusem. Przez dłuższą chwilę rozma-
wiał przez telefon po angielsku, podczas gdy 
ona czekała. Kiedy skończył, zaczęła powoli,  
z trudem mówić po angielsku. Lekarz zaczął ją 
ponaglać. Ciocia Helenka potrafiła jednak wal-
czyć o swoje prawa… Odpowiedziała: „Dokto-
rze, jest pan obcokrajowcem, tak samo, jak ja… 
i powinien pan zrozumieć moje trudności, bo 
sam był pan kiedyś w mojej sytuacji”. Od tego 
czasu, jak mówiła, zostali dobrymi znajomymi.

Spotkanie z Helenką Mrózek było dla mnie 
bardzo ważnym doświadczeniem z wielu po-
wodów. Przede wszystkim to wspaniała, cie-
kawa życia osoba, która potrafiła, jak nikt inny, 
opowiadać o sobie z rozbrajającą szczerością  
i poczuciem humoru. Ale co najważniejsze, bar-
dzo inspirująca była jej odwaga w kierowaniu 
się w życiu tylko tym, co było dla niej naj-
ważniejsze – Słowem Bożym. Niezależnie od 
tego, co robiła, zawsze czytała Biblię. Mówi-
ła, że jest to najważniejsza książka w jej życiu  
i z niej czerpała siłę.

Pani Helena Mrózek urodziła się w 1924 
roku w Jaworzu, zmarła w 2014 roku w Leice-
ster w Anglii. Do lat ...tych mieszkała w ro-
dzinnym Jaworzu i była bardzo zaangażowana 
w życie parafii – prowadziła szkółki niedziel-
ne dla dzieci, śpiewała w chórze organizowała 
wydarzenia. Angażowała się aktywnie w dzia-
łalność chóru, przez pewien okres była nawet 
jego prezesem. W tym czasie organizowano 
wiele przedsięwzięć celem konsolidacji rodzi-
ny chórowej – wycieczki górskie,zabawy. Dla 
młodzieży ewangelickiej była to doskonała 
forma spędzania wolnego czasu i bycia aktyw-
nym młodym człowiekiem Kościoła. Wielu 
starszych z rozrzewnieniem wspomina te czasy.

Zapraszam na spotkanie poświęcone wspo-
mnieniom związanym z osobą pani Helenki. 
Na spotkaniu będzie można także obejrzeć 
krótki film, którego jest boha-
terką :) Termin spotkania bę-
dzie podany w ogłoszeniach.

Małgorzata Łuczyna


