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Moim najmocniejszym doświadczenie profilaktycznym jest stworzenie 

Młodzieżowego Klubu Środowiskowego „Grupka” w Krakowie. To efekt moich 

wieloletnich przemyśleń i doświadczeń ewangelizacyjnych, wspólnotowych. 

Uświadomiły mi one, że sama katecheza w szkole to za mało. Trzeba wejść w 

doświadczenie i przeżycie tego, czego się naucza na katechezie. To powoduje 

większe zaangażowanie w życie religijne u młodych. Nie wystarcza sama lekcja 

religii. Zdecydowałem, że muszę zrobić z młodzieżą, którą uczyłem, coś więcej.  

 

 

 

 



Zaczęło się od tego, że katecheta zabierał młodzież na trzydniowe rajdy. Chciał 

im pokazać, że można wartościowo spędzać czas. Młodzieży się to spodobało. 

Potem wielu z nich zostało w czymś, co formalnie było kółkiem biblijnym, 

świetlicą środowiskową, a potem Młodzieżowym Klubem Środowiskowo-

Ewangelizacyjnym. Koło działało tylko przy szkole, nie było związane z parafią, 

ale duszpasterze z parafii wiedzieli o jego działaniu. Warto zauważyć, że 

młodzi, którzy przychodzą na spotkania niejednokrotnie wywodzą się z 

trudnych środowisk. Było im trudno przychodzić na spotkania do kościoła, a w 

szkole łatwiej można było nawiązać z nimi bliski kontakt. Spotkania odbywały 

się w dawnych magazynach kuchni, które zaadaptowano jako miejsce spotkań 

klubu. Sama praca przy organizowaniu pomieszczenia okazała się integrująca 

dla młodych. 

 

 

 

 

 



W 1997 i 1998 r. rozpoczęto poszukiwania nazwy dla grupy osób spotykających się w 

nowohuckiej szkole. Jedyna nazwa, która się przyjęła i była bliska dla wszystkich to 

„Grupka”, bo młodzież często mówiła, że chodzi „na grupkę do pana Zegartowskiego”, 

choć oficjalne było to kółko biblijne, czy klub środowiskowy. Po pewnym czasie w 

działanie „Grupki” włączył się jezuita, który jest z nią do dziś. Wspólnota o takiej samej 

nazwie powstała w Pruszkowie, jako skutek rekolekcji, które prowadzili ludzie z 

Krakowa. Obecnie „Grupka” działa w ramach Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 

Twórców Sztuki Sakralnej „Ecclesia”, funkcjonującego przy kolegium jezuickim na ul. 

Kopernika. 

 

 

 

 

 



 

 

Przez „Grupkę” przewinęło się w ciągu kilkunastu lat około tysiąca młodych 

ludzi. Są to głównie osoby z os. Dywizjonu 303, os. Pułku Lotniczego, 

Skarżyńskiego, os. Albertyńskiego, to przyjaciele, rodziny zachęcane przez 

członków. - Zwykle jedna osoba przyprowadza kolejne. Niektórzy zostają na 

dłużej, stają się liderami, a inni odchodzą - mówi katecheta.  

 

Główny cel, to ewangelizowanie młodzieży przez młodzież.  Młodzi ludzie 

rozpaleni zapałem do Boga chcą dzielić się tym z innymi. My im w tym 

pomagamy.  

Druga rola „Grupki”, to profilaktyka środowiskowa i społeczna młodzieży. 

Tworzenie pozytywnych grup rówieśniczych, odkrywanie i rozwijanie 

talentów.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Nietypowa rola kapłana 

 

Kapłan w „Grupce”? Jego rola jest nietypowa jak na polskie warunki. Pełni on 

głównie posługi sakramentalne, nie jest ani organizatorem, ani głównym 

prowadzącym. Dzieli się swoim doświadczeniem posługi sakramentów, 

modlitwy. To człowiek rozmowy duchowej, który zawsze z ochotą służy 

młodzieży. „Grupka” ma kapłanów, którzy są dla niej ojcami duchownymi. 

Księża są zadowoleni, bo mogą skupiać się na tym co najważniejsze - 

sakramencie pokuty, Eucharystii, przygotowywaniu ciekawych komentarzy do 

Pisma Świętego itp. Liderzy „Grupki” zawsze kierują młodych, nierzadko 

zranionych ludzi, do kapłanów mających dar posługi wśród młodzieży. 
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