
Drugie życie 
księdza Jacka 
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• Codziennie wstaje o 5.45, bo odkąd wrócił do całodziennej 
pracy w Caritas, tylko rano może sobie pozwolić na spacer 
wokół jeziora Winiary. Po rekonwalescencji obiecuje sobie nie 
lekceważyć zdrowia i nabrać dystansu do pracy, strona 11 
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Drugie życie księdza Jacka 
• Po rekonwalescencji, po przebytym zawale serca i zrzuceniu prawie 30 kilogramów, ks. 
Jacek Dziel na dobre wraca do Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 

Iza Budzyńska 

Dyrektor gnieźnień
skiej Caritas opowia
da o powrocie do 
pracy, swoim Bożym 

Narodzeniu i postanowie
niach noworocznych. 

- Ponieważ właściwie to jest 
początek mojego funkcjono
wania po tym okresie rehabili
tacji i rekonwalescencji, to tak 
naprawdę uczę się jakiegoś ta
kiego planowania dnia - przy
znaje. 

Jeszcze niedawno jednego 
z najbardziej rozpoznawanych 
chyba duchownych w Gnieź
nie łatwo było spotkać w dre
sie zamiast w koszuli z kolo
ratką. Nordic walking, czyli 
spacery w kijkami, które po
magają aktywizować mięśnie 
całego ciała, uprawia zwykle 
nad jeziorem Winiary. 

- W tej chwili, ponieważ 
chodzę bardzo wcześnie rano, 
to tak naprawdę nikogo nie 
spotykam w czasie takiego 
marszu, na przykład dziś spot
kałem jedną osobę - mówi. -
Zresztą, zdarzało się, że ktoś 
mnie nie rozpoznał, na pewno 
to inny strój i zmieniony wy
gląd. 

Dzień szefa Caritas zaczyna 
się pobudką o 5.45. Później go
dzina nordic walking do 7.00, 
później kąpiel i śniadanie. 
Prace w Caritas zaczyna o 9.30 
i kończy o 16.00, z przerwą 
na obiad około 13.00. 

- Nigdy nie stosowałem ja
kiejś specjalnej planowanej 
dietyjednej z tych wielu mod
nych - mówi ks. Jacek Dziel, 
chociaż porównując szczu
płego mężczyznę z jego wcześ
niejszym wizerunkiem, trudno 
w to uwierzyć. - Generalnie to 
poza tym codziennym ru
chem, jeśli chodzi o żywienie, 
podstawowa zasada to regular
ność jedzenia. Wcześniej o tym 
nie myślałem, kiedy rzucałem 
się w wir pracy, spotkań. Teraz 
widzę jaka ta regularność jest 
ważna i przywiązuję o wiele 
większą wagę do zdrowia. 
Po drugie unikanie potraw 
mącznych, bogatych w węglo
wodany i tłuszcze, czyli takich 
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Dni świąteczne ks. Jacek Dziel spędzi z rodziną, przyjaciółmi i udzielając się w kościele parafialnym. Ma też postanowienia na przyszłym rok 

« Wcześniej o tym 
nie myślałem, 
kiedy rzucałem się 
w wir pracy, spot
kań. Teraz widzę 
jaka ta regularność 
jest ważna i przy
wiązuję o wiele 
większą wagę 
do zdrowia » 

„niebezpiecznych potraw". 
Dużo warzyw owoców, jakiś 
naturalnych rzeczy, produk
tów bogatych w błonnik. Uni
kam też czerwonego mięsa, 
czyli głównie drób i ryby. 
W tym „unikaniu" jest też 
oczywiście unikanie słodkiego 
- to nie znaczy, że w ogóle nie 
jem, ale na pewno jest to ogra
niczona ilość. 

Po zamknięciu biura ks, 
Dzieł daje sobie jeszcze go

dzinę na pracę, lekturę albo 
krótki odpoczynek. Kolację je 
około 17.00, potem idzie 
na wieczorną mszę. 

- A wieczorem to już jest taki 
czas rekreacji bardziej, czyii 
spotkania z przyjaciółmi, lek
tury, rozmowy - dodaje. 

W Wigiiię jak co roku zamie
rza uczestniczyć w spotkaniu 
dla samotnych i bezdomnych 
organizowanym przez Caritas. 

- Ten zwyczaj się już bardzo 
u nas przyjął, także coraz wię
cej wolontariuszy przychodzi 
na te spotkania - mówi. -
Pewna grupa osób jest stała, to 
są ci, którzy przychodzą na co 
dzień do stołówki na posiłki. 
Ale co roku są też nowe twarze. 
Wiadomo, że bezdomni są czę
sto osobami wędrującymi, 
w związku z tym ta grupa jest 
każdego roku inna. Zawsze 
staramy się chwilę porozma
wiać, trochę taką osobę po
znać. Ale nie ma co się oszuki
wać, nie zawsze są to kontakty 

łatwe, tak naprawdę trzeba 
włożyć dużo wysiłku, żeby to 
spotkanie wigilijne przebie
gało w dobrej atmosferze, bez 
zakłóceń - przyznaje. - Nie 
zawsze te osoby okazują nam 
wdzięczność, ale myślę, że to 
nie o to chodzi, a o to, żeby jed
nak temu drugiemu człowie
kowi pomóc. Dla mnie to jest 
cenne doświadczenie, bo jest 
przejawem spotkania z Chry
stusem odrzuconym, Chrystu
sem ubogim. 

Dodatkowe nakrycie dla 
niespodziewanego gościa 
przy wigilijnym stole, to 
w większości domów już tylko 
symbol. Zapytani, czy gdyby 
ktoś zapukał do drzwi brudny 
i zaniedbany, wpuścilibyśmy 
go, ludzie raczej nie odpowie
dzą bez wahania. W instytu
cjach takich jak Caritas, takie 
rzeczy się jednak zdarzają,. 

- Był taki rok, kiedy nie 
przygotowywaliśmy wiecze
rzy dla bezdomnych - wspo

mina ks. Dziel. - Robiliśmy Wi
gilię w Domu Matki i Dziecka 
i w pewnym momencie za
dzwonił dzwonek do drzwi. 
Przyszło dwóch bezdomnych. 
Była w pierwszej chwili trochę 
konsternacja, przede wszyst
kim baiiśmy się o te maluchy. 
Ale z siostrą przełożoną mu
sieliśmy szybko podjąć decy
zję i postanowiliśmy ich przy
jąć. 

Dni świąteczne spędzi z ro
dziną, przyjaciółmi i udziela
jąc się w kościele parafialnym. 

Działalność dobroczynna 
należy do istoty Kościoła. 
Poprzez lata przybierała ona 
różnorodną postać. 
Na początku XX wieku 
przyjęła ona postać instytucji 
o nazwie CARITAS. Szczególny 
rozwój CARITAS miał miejsce 
po II wojnie, ale - niestety -
w 1950 roku w wyniku decyzji 
ówczesnych władz, CARITAS 
przestała istnieć, a cały 
majątek został 
upaństwowiony. Po blisko 40 
latach na mocy ustawy 
o stosunku państwa 
do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 17 maja 1989 r., Ksiądz 
Prymas, ówczesny Arcybiskup 
i Metropolita Gnieźnieński, 
dnia20grudniategożroku 
swoim dekretem powołał 
do istnienia CARITAS 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
(źródło: caritas.gniezno.pl) 

Ma też postanowienia na 
przyszłym rok. 

- Pierwsza rzecz to troska 
o zdrowie i tutaj będę codzien
nie spacerował, rano lub wie
czorem - mówi. - Drugie takie 
moje postanowienie to dystans 
do aktywności zawodowej 
i oddzielenie funkcji dyrektora 
od duszpasterza. To się w jakiś 
sposób przenika, ale mam tu 
na myśli bycie duszpasterzem 
jako spowiedzi, rozmowy, du
chowe spotkania z różnymi 
osobami. 
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Nordic wal king-to forma 
rekreacji polegająca 
na marszach ze specjalnymi 
kijami. Wymyślony został 
w Finlandii w latach 20. XX 
wieku, jako całoroczny trening 
dla narciarzy biegowych. 
W porównaniu do zwyczajnego 

marszu, nordic walking 
angażuje stosowanie siły 
do kijków z obu stron. To 
uwikłanie mięśni prowadzi 
do większego wzmocnienia niż 
przy zwyczajnym chodzeniu 
czy joggingu 
(źródło: Wiki pedia) 
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To zdjęcie ks. Jacek zamieścił na portalu nasza-klasa.pl W pracy zawodowej spotkanie goni spotkanie Pobudka o 5.45. Później godzina nordic walking, do 7.00 
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