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23 kwietnia 2021 r. na Cmentarzu we Włochach
pożegnaliśmy harcmistrza Marka Medyńskiego
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Ostatnia droga
śp. hm. Marka
Medyńskiego
W piątek 23 kwietnia 2021 r. pożegnaliśmy śp. hm. Marka
Medyńskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się
mszą świętą, którą w kościele pw. Najczystszego Serca
Maryi odprawił wikariusz parafii ks. Tomasz Kowalczyk
oraz kapelan hufca ks. Marek Zdanowicz. Msza dzięki
uprzejmości księdza proboszcza była transmitowana na
kanale YouTube parafii.

Maj 2021

Druh Marek decyzją Przewodniczącego ZHP został
pośmiertnie odznaczony Złotym Krzyżem za Zasługi
dla ZHP. Krzyż na ręce komendantki Szczepu 288+112
WDHiGZ, phm. Joanny Stefaniak przekazała komendantka
Chorągwi Stołecznej ZHP hm. Paulina Gajownik.
Słowa pożegnania wypowiedziane zostały także przez
przedstawiciela Teatru Muzycznego „Paradox” Kamila
Szpakowskiego a Małgorzata Smolińska odczytała wiersz
pożegnalny autorstwa Doroty Kozon.

Ksiądz Marek w swojej homilii wspominał zmarłego
i wskazywał jego wielkie przywiązanie do harcerskiej
służby. Przedstawił zebranym przedsięwzięcia, jakich
podejmował się druh Marek. Wspomniał o wielu funkcjach,
które zmarły pełnił w hufcu, a także o największej pasji
ostatnich lat – o Teatrze Muzycznym „Paradox”.
Słowo Boże czytali: Kamila Kamińska, aktorka, występująca
dawniej w Teatrze „Paradox”, Piotr Piskorski, komendant
hufca oraz Gabrysia Lassota, drużynowa 211 WDH
„Kaskada”.
Pieśń „Ave Maryja” zaśpiewała Julia Jarmoszewicz,
mezzosopran, solistka Opery Bałtyckiej, dawna członkini
Teatru „Paradox”.

List pożegnalny od rodziny odczytał hm. Stanisław
Matysiak.

Pod koniec mszy zmarłego w imieniu wspólnoty
hufcowej zmarłego pożegnał komendant hufca. W swojej
wypowiedzi nawiązał do Prawa Zucha, które przyświecało
przez lata instruktorskiej drodze druha Marka. Komendant
odniósł poszczególne punkty prawa do życia zmarłego.

Po zakończeniu nabożeństwa prochy śp. hm. Marka
Medyńskiego w asyście sztandarów hufca oraz 112
WDH i 288 WDH zostały złożone w grobie rodzinnym na
cmentarzu we Włochach (ul. Na krańcu 1).
Druha Marka zapamiętamy jako skromnego, pracowitego
i dobrego, radosnego człowieka. Jak na zakończenie
swej wypowiedzi wspomniał komendant: „Nie żegnamy
się, mówimy sobie do zobaczenia!”. Zatem Marku, do
zobaczenia – tam na niebieskich połoninach.
Nagranie
transmisji
uroczystości
dostępne
jest
pod
adresem:
https://www.youtube.com/
watch?v=lXbtq_5AggU&t=2619s

hm. Piotr Piskorski
komendant hufca
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Czuwaj! Marku!
Nie możemy się pogodzić z tym, że już Cię wśród nas
nie ma. Mówiłeś mi „siostra”, mieliśmy tyle wspólnego.
Tyle wspólnego, oprócz wspólnego czasu. Mieliśmy
rodziców z przeszłością wojenną, którzy najchętniej
o niej milczeli. A jednak ich przeszłość miała wpływ na
nasze życie, chociaż nikt o tym nie chciał wspominać.
Wychowaliśmy się w kraju, gdzie baliśmy się ze sobą
rozmawiać. Albo dlatego, żeby kogoś nie urazić, albo ze
strachu. Każde z nas musiało na swój sposób dać sobie
radę w realiach stanu wojennego i jego spuścizny.
Ty znalazłeś w harcerstwie pasję, przyjaciół i miłość
swojego życia. Realizowałeś swoje talenty, byłeś
wsparciem dla podopiecznych i przyjaciół, pogodny
i cierpliwy. Tak jak prawdziwy harcerz nie narzekałeś,
nie skarżyłeś się.
Ja wychowywałam dzieci w Belgii, Ty zastępy
wychowanków. Paradoksalnie Twój teatr „Paradox”
znajdował się na ul. Brukselskiej na dowód, że życie jest
pełne paradoksów.

Pamiętam, jak się cieszyłeś, że motor mojego taty jeszcze
jeździ, chociaż jest od nas starszy. Cieszyłam się, że się
odnaleźliśmy. Odkryłam, że się świetnie rozumiemy,
mieliśmy nadrobić stracony czas. Już się nie da. Ile razy
słyszymy, żeby nie odkładać nic na później…
Raz jeszcze można cytować księdza Twardowskiego:
„Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą”.
Wiemy to i znamy, a życie pisze własne scenariusze i znów
jest za późno. Będziemy więc kochać wspomnienia - te
chwile, które nam wypełniłeś swoją obecnością, radą,
uśmiechem, czuwaniem, żeby wszystko poszło dobrze.
I tę chęć życia i bycia z innymi, tworzenia czegoś
nowego i niezapomnianego.
Dlatego dziękujemy za te wspólne chwile i mamy
nadzieję, że dalej będziesz czuwał nad wszystkimi,
którzy obejmują Cię wspomnieniem.
Czuwaj, Marku.

Iwona Medyńska
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Pożegnanie Marka
Medyńskiego
Marku… bardzo mocno wierzyłem, że jednak nie
przyjdzie ta chwila, że nie nastanie ten moment.
Bardzo mocno wierzyłem i modliłem się, bo wiara
daje też ukojenie i spokój. Bardzo mocno wierzyłem,
bo nie mogę jako komendant hufca pogodzić się
z myślą, iż utraciliśmy kolejnego instruktora, kolejnego
wartościowego człowieka, i trudno mi zrozumieć,
dlaczego już teraz jesteście wzywani na wieczną wartę
do naszej niebiańskiej wspólnoty hufcowej.
Lecz widać wiara moja była zbyt mała. Walczyłeś dzielnie
- i wybaczcie mi drodzy za to porównanie, ale pewnie
się ze mną zgodzicie - dzielnie jak zuch! To właśnie
zuchom poświęciłeś większość swej instruktorskiej
drogi. I te zuchowe prawa tak bardzo bliskie były Twemu
sercu i Twym czynom. Kochałeś Boga i Polskę. Nie
kryłeś się ze swoją wiarą, nie kryłeś się z przywiązania
do swego kraju. Chętnie uczestniczyłeś w wydarzeniach
religijnych, uroczystościach państwowych. Te wartości
i miłość do ojczyzny ukazywałeś też w spektaklach,
które przygotowywałeś ze swym ukochanym Teatrem
„Paradox”. Byłeś dzielny. Przez całe swoje życie stawałeś
przed różnymi wyzwaniami i zadaniami. W ostatnich
dniach stanąłeś przed największym wyzwaniem, walką
o życie. Walczyłeś dzielnie i do samego końca - nie
przegrałeś tej walki. Wygrałeś ją, bo jesteś teraz po tej
lepszej stronie. Mówiłeś prawdę, nie bałeś się swojego
zdania. Pamiętałeś o swoich obowiązkach i sumiennie
się z nich wywiązywałeś. Wszystkim było z Tobą dobrze.
Wiele z siebie dawałeś dla naszej hufcowej wspólnoty.
Wiele serca i sił wkładałeś w pracę ze swoim tak drogim
Ci zespołem teatralnym. Jak tylko byś mógł, to uchyliłbyś
im nieba. Starałeś się być coraz lepszy. Pracowałeś nad
sobą i rozwijałeś swoją wiedzę i umiejętności.
Marku, pełnienie funkcji komendanta hufca przynosi
wiele radości. Są jednak i te smutne obowiązki, na
które nie mam wpływu. Dziś przychodzi mi w imieniu
całej naszej hufcowej wspólnoty pożegnać Ciebie
i podziękować za wszystkie lata Twojej instruktorskiej
służby. Pozostawiasz po sobie wielką wyrwę w naszych
sercach i myślach. Pozostaje w naszym braterskim
kręgu puste miejsce, w którym tak bardzo chcielibyśmy
Ciebie zobaczyć, móc raz jeszcze uścisnąć Twą dłoń
i puścić iskrę przyjaźni. Tyle jeszcze przed Tobą było
zadań i wyzwań, tylu instruktorów roku do wybrania,
tyle dyskusji do przeprowadzenia, tyle spektakli do
wystawienia. Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś dla
naszego hufca.
Usiądź teraz spokojnie przy ognisku tam na niebieskiej
połoninie, zapatrz się chwilę w ogień, uściśnij od nas
wszystkich tych, których tam spotkasz. I wspomnij
czasem o nas ciepło.
Marku, nie żegnamy się - mówimy sobie do zobaczenia!
Czuwaj!

hm. Piotr Piskorski
komendant hufca

Praski Świerszcz

Wydanie specjalne

Maj 2021

Pożegnanie
Gdy gaśnie światło, zapada cisza, a w tle
rozlega się trzeci dzwonek, to znak, że zaczyna
się prawdziwa magia teatru, którą Ty, Marku, tworzyłeś.
Byłeś człowiekiem wielkiego serca i licznych zasług.
Twoi najbliżsi oraz my artyści Muzycznego Teatru
„Paradox” zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć. Szczególnie
w tych trudnych czasach pokazałeś nam, że mimo wielu
przeszkód warto walczyć o swoje marzenia. Właśnie
dzięki temu udało nam się wystawić nasz ostatni wspólny
spektakl. Przed nami miały być kolejne przedstawienia, ale
niestety życie napisało inny scenariusz. Jest nam bardzo
ciężko, że odszedłeś tak nagle bez pożegnania. Dokonałeś
wielkich rzeczy, za które dzisiaj chcielibyśmy Ci bardzo
podziękować.

Niezależnie od posiadanego doświadczenia wszystkim
nam dawałeś szansę. W każdym widziałeś potencjał,
wspierałeś i pomagałeś rozwijać zainteresowania oraz
umiejętności sceniczne. Choć my nie zawsze w siebie
wierzyliśmy, to Ty zawsze wierzyłeś w nas.

Dzięki Tobie Teatr „Paradox” stał się ważnym elementem
życia wielu z nas. Rozpoczęliśmy tutaj przyjaźnie, które
pielęgnujemy po dziś dzień. Traktowaliśmy siebie jak jedna
wielka rodzina, w której bywały lepsze i gorsze momenty.
Zawsze potrafiliśmy stanąć na wysokości zadania
i wspólnie osiągnąć wyznaczone cele. Nasze spektakle
były oklaskiwane przez niezliczoną liczbę widzów dzięki
temu, że nauczyłeś nas, jak ważne są systematyczność
i ciężka praca. Rozwijałeś w nas pasję do teatru, tańca,
muzyki. Dzięki Twojej otwartości do zespołu mógł
dołączyć każdy.

Marku, odmieniłeś nasze życia. Dałeś nam wszystkim
drugi dom i drugą rodzinę, w której każdy miał swoje
szczególne miejsce. Właśnie dlatego w imieniu całego
zespołu Teatru Muzycznego „Paradox”, wszystkich osób,
które miały okazję być częścią Twojego dzieła, oraz
przyjaciół teatru, dziękujemy Ci za to, co stworzyłeś.
Dziękujemy za to, że poświęciłeś wielką część swojego
życia, abyśmy mogli razem przeżyć te niesamowite
chwile. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Na zawsze
pozostaniesz w naszych sercach i wierzymy, że jeszcze
kiedyś się spotkamy i przygotujemy wspólnie kolejny
wybitny spektakl. Tymczasem odnajdź spokój „tam, gdzie
jest swoboda i każdy wolny wybór ma, tam, gdzie jest
pogoda i szczęście, co bez końca trwa”.
Do zobaczenia, Panie Dyrektorze.

Zespół Teatru Muzycznego „Paradox”
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Wspomnienie
o Marku Medyńskim
Pamiętam Go od końca lat 70. ubiegłego wieku. Ale tak
naprawdę poznaliśmy się lepiej na początku lat 80. Ja
byłam drużynową drużyny starszoharcerskiej, a On po
kursie drużynowych zuchowych w naszym hufcu.
Pamiętam nasze spotkania u Tomka Sapryka na
Osowskiej (Marek schodził do nas z ostatniego piętra).
O teatrze mówił wtedy Tomek (dzisiaj znany aktor
teatralny i filmowy), Marek mówił o wyrobach
jubilerskich, srebrnych przedmiotach, robił rysunki
pierścionków i broszek.

Maj 2021

Po „Tortudze” Marek zaczął prawdziwą przygodę
z teatrem. Wszystkie swoje przedstawienia szykował
z wielką pasją. Były to również wielkie hufcowe
wydarzenia. Inscenizacje bitwy o Olszynkę Grochowską
podczas naszych historycznych hufcowych rajdów.
Pamiętam przedstawienie z 2009 r. „Karczma Chagalla”.
Cały hufiec zaangażowany był
w przygotowanie
premiery. Marek – reżyser nie szczędził swojego czasu
dla młodych ludzi. Dwa, trzy razy w tygodniu po pracy
próba w dzielnicowym CPK-u do późnych godzin
wieczornych. On razem z Januszem Gzylem zwijał
sprzęt, ja rozwoziłam harcerzy do domów. Pamiętam
ten duet Marek – Janusz. Pamiętam również Jerzego
Nowaka – emerytowanego aktora i jego rady dla Marka
i całego zespołu.

Pamiętam reaktywowanie przez Niego Szczepu 288
WDHiGZ i nasz wspólny obóz w lipcu 1993 r. nad jez.
Robotno koło miejscowości Ciche. Ja – komendantka
zgrupowania, a On – komendant obozu swojego
szczepu. Nasza wyprawa do Brodnicy w kąpielówkach
i klapkach po sos „Uncle Bens” do kurczaka to już
legenda.
Pamiętam również start tytułu Instruktor Roku naszego
hufca i pierwsze wykonywane przez Marka znaczki.
Nawet wtedy przekazałam Mu na ten cel srebrną łyżkę.
Marek został przewodniczącym kapituły tego tytułu.
Koniec ubiegłego i początek XXI wieku to również
nasze wspólne zimowiska w Białym Dunajcu. Marek
z hufcowym kursem drużynowych, był organizatorem
zimowiskowego festiwalu. Już wtedy były to teatralne
przedstawienia: własnoręcznie wykonywane stroje,
dużo muzyki i tańca, a festiwale w wynajętej remizie
strażackiej trwały kilka godzin.
Ale najbardziej
w pamięci pozostanie mi zlot hufca Praska Wyspa Skautów
w Parku Skaryszewskim i nasz harcerski festiwal
„Tortuga” w reżyserii Marka, a na scenie m.in. Kamila
Kamińska „Kama” i Jan Korkosz „Hebel”. Marek stanął
wtedy na wysokości zadania, był już profesjonalistą.

Marek organizował wspólne wyjazdy warsztatowe
dla aktorów swojego teatru. To właśnie z myślą o ich
zajęciach teatralnych zaprojektowaliśmy w Ocyplu nad
jeziorem parkiet do tańca oraz duży ekran w świetlicy.
Wykonali je oczywiście Marek i Janusz.
Przed występami Teatru „Paradox” na Zlocie
100-lecia harcerstwa w Krakowie turnus warsztatowy
i przygotowanie do występów odbywało się również
w naszym ośrodku w Ocyplu. Na wakacje 2021 r. Marek
również zarezerwował tam pobyt dla „Paradoxu”...
Marka otaczało grono oddanych przyjaciół. Zasługiwał
na to. Zawsze był dla ludzi i wśród ludzi.
Tak niespodziewanie, z zaskoczenia, odszedł człowiek,
instruktor, przyjaciel. Ale pozostanie zawsze w naszej
pamięci. Spoczywaj w spokoju!

phm. Krystyna Mamak
komendantka hufca
w latach 2009-2019
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Mareczek „Medyna”
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Znów się spotkamy

Cichy spokojny, właściwie mało widoczny, nigdy
w pierwszym szeregu, ale razem z nami tworzył klimat
w namiestnictwie zuchowym. Tworzył zespół MAK, który
w okresie 1983-1991 kierował pracą drużynowych i drużyn
zuchowych naszego hufca. MAK kierował namiestnictwem
„Praski Świerszcz” – Małgorzata, Marek, Andrzej, Krzysiek,
Krzysiek – byliśmy motorem, który tryskał pomysłami i je
realizował.

W czwartkowy wieczór 15 kwietnia dotarła do mnie
straszna wiadomość o śmierci Marka. Wiadomość
nieoczekiwana, nieprawdopodobna i paraliżująca. Jeszcze
kilka tygodni przed śmiercią składałem Markowi życzenia
z okazji jego 54 urodzin i jak zwykle życzyłem mu zdrowia.
Życzyłem mu tego, co jest tak bardzo ważne, tym bardziej
w tak trudnych czasach. I niestety tego zdrowia zabrakło
Markowi w jego ostatniej walce.

Właściwie od początku widzieliśmy Marka w zespole
kształcenia. Od około 2000 roku zaczął prowadzić kursy
drużynowych zuchowych. MAK organizował turnusy
w Ocyplu oraz zimowiska dla kadry i kursu Gubin 1 i 2,
Tęgoborze, Kępowizna, Ustka i Biały Dunajec.

Marka poznałem w 1996 r. podczas prowadzonego przez
niego zgrupowania. Byłem pod wielkim wrażeniem
tego, jak bardzo jest szanowany i lubiany przez jego
środowisko, ale też w jak przyjazny i pomocny sposób
traktuje wszystkich swoich podopiecznych. Marek był
instruktorem z krwi i kości. Nie chciałbym jednak pisać
o tych cechach Marka, które można było zauważyć już od
pierwszej minuty spotkania z nim. Chcę napisać o jego
charyzmie i o tym, że nigdy się nie poddawał. Zawsze do
samego końca wytrwale dążył do realizacji swoich celów.
To cecha ludzi wielkich. Miałem o tym okazję przekonać
się, gdy jako młody instruktor najpierw podejmowałem
decyzje, a potem się nad nimi zastanawiałem. Jedna
z takich decyzji kolidowała bardzo z planami, jakie miał
Marek i z perspektywy czasu wiem, że nie była właściwa.
Wtedy to odbyliśmy dość stanowczą rozmowę
i przekonałem się, że Marek jak sobie postanowi, tak
i zrobi, i zrobił. Nic nie było w stanie go zatrzymać.
Tak też było z Teatrem „Paradox”, który był jego
największą pasją. Teatrem, który stworzył od podstaw
nie zważając na przeciwności. To była tytaniczna praca.
Powiedziałbym, że Teatr „Paradox” stał się żywym
pomnikiem Marka Medyńskiego postawionym za
jego życia.

Kiedy zostałem komendantem hufca w 1993 r., „Medyna”
przejął prowadzenie namiestnictwa z kadrą, którą,
można powiedzieć, że sam wykształcił i wychował. Mnie,
komendantowi, Marek zawsze był najbliższym instruktorem,
którego wspierałem i dbałem, aby zawsze czuł, że ma moje
wsparcie, nie tylko słowne, ale i materialne, finansowe,
tak dla namiestnictwa, jak i dla Szczepu 288, którego był
komendantem.
Kiedy w rozmowie mówił, że szczep nie ma sztandaru
i chciałby na niego uzbierać finanse – przekazałem mu
z depozytu hufca sztandar, aby mu przehaftował numer
i przeprowadził kampanię bohater. Marek z tego zadania
wywiązał się znakomicie i po zakończeniu kampanii
wręczyłem 288 WDHiZ sztandar. Bohaterem szczepu został
Kornel Makuszyński.
Wspomagałem
Marka
również
materialnie,
kiedy
potrzebował pomocy przy organizacji Akcji Letniej.
Najpierw obozował ze szczepem w Ocyplu, a po pewnym
czasie namówiłem go na poprowadzenie samodzielnego
zgrupowania obozowego, przekazując szczepowi sprzęt
obozowy z magazynów hufca. Kiedy odwiedziłem jego
zgrupowanie koło Brodnicy, byłem zadowolony z obozu,
którego mój przyjaciel Marek był komendantem. Obóz
niczym nie ustępował innym obozom tak prowadzonym
przez stare wygi.
Nasza przyjaźń to nie tylko sfera harcerska, ale również
i prywatne spotkania i rozmowy przy kawie. Zawsze
z miłą chęcią, gdy miałem czas, wpadałem do pracowni,
gdzie krótka chwila przemieniała się w długą. Rozmowa
o teatrze, rozmowa o pracy, rozmowa o ludziach, z którymi
się spotykaliśmy gdzieś w przelocie.

Marku, bardzo ceniłem sobie nasz kontakt w ostatnich
latach, choć tylko za pośrednictwem Facebooka. Ceniłem
sobie Twoje życzenia i sam z radością je składałem.
Z pewnością będzie tu nam bez Ciebie pusto, ale
z drugiej strony cieszę się na samą myśl, że gdy zakończy
się moja droga na tym świecie, znów się spotkamy po
drugiej stronie…
Czuwaj!

Dariusz Wenda

Ostatnie nasze spotkanie dotyczyło grupy, która skupiła
się przy Marku i o stworzeniu filmowego reportażu
o zuchach, kadrze namiestnictwa, Ocyplu. Obiecaliśmy
sobie, że kiedy skończy się pandemia, to obaj się spotkamy,
z nakręconych przez wiele lat taśm stworzymy naszą
historię. Jak widać, los spłatał nam niemiłą niespodziankę.
Mareczek „Medyna” dołączył do grona Małgosi, Roberta,
Wojtka, Andrzeja, Ewy, Ani, Janusza.
Czuj!

hm. Krzysztof Bąbel
komendant hufca w latach 1993-2001
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Kurs ukończył latem 1982 r. i od września jeszcze „pod
moim okiem” pełnił obowiązki drużynowego, a we
wrześniu 1983 r. został mianowany drużynowym 288
WDZ „Wędrowcy spod znaku Słońca”.

Trudno mi pisać o Marku w czasie przeszłym - o
tym, jakim był, a nie o tym, jaki jest. Marka poznałam
w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Był
najpierw zuchem, a potem harcerzem w Szczepie 288
WDHiZ, który prowadziłam.

Od początku wyróżniał się sumiennością, był bardzo
obowiązkowy.
Bliżej
zaczęłam
współpracować
z Markiem na początku lat osiemdziesiątych. Po odejściu
ówczesnej drużynowej zuchowej, nie mając innego
wyjścia, musiałam sama poprowadzić drużynę. Wiedząc,
że pracując zawodowo, prowadząc szczep i aktywnie
działając w namiestnictwie harcerskim, nie dam rady
długo prowadzić drużyny zuchowej, zwróciłam się do
drużyny harcerskiej o wytypowanie osób chętnych do
pracy z zuchami. Niestety wielkiego odzewu nie było,
harcerze nie palili się za bardzo do pracy z zuchami jedynie Marek zdecydował się mi pomóc - stwierdził, że
jeśli jest taka potrzeba - to on spróbuje. Na początku został
moim przybocznym i wspólnie przygotowywaliśmy
plany zbiórek. Z biegiem czasu Marek coraz śmielej
zaczął proponować swoje pomysły na uatrakcyjnienie
zajęć. Zuchy go bardzo polubiły - szczególnie chłopcy imponowało im, że mieli druha - większość drużynowych
i przybocznych w hufcu to były dziewczęta.

Marek świetnie sobie radził na funkcji - drużyna
wielokrotnie była wyróżniana i nagradzana w hufcu,
m.in. trzykrotnie w latach 1985, 1986, 1987 otrzymała
tytuł „drużyny gospodarnej” w ramach Turnieju
Drużyn Zuchowych „Harce”. Aktywnie również działał
w namiestnictwie zuchowym. Marek był drużynowym do
grudnia 1987 r., a następnie do października 1988 r. pełnił
funkcję instruktora szczepu ds. zuchowych.

Drugim ważnym momentem z życia szczepu,
w którym Marek stanął na wysokości zadania i zapisał się
szczególnie w historii 288 WDHiZ, było reaktywowanie
szczepu po jego chwilowej bytności w ZHR.

Drużyna działała bardzo prężnie, zdobyliśmy nawet kilka
wyróżnień. Widząc, że Marek świetnie nadaje się na
instruktora, zaproponowałam mu, aby poszedł na kurs
drużynowych zuchowych.
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We wrześniu 1989 r. w związku z moją i kilku innych
instruktorów rezygnacją z aktywnej działalności
w ZHP szczep został rozwiązany i powołano samodzielne
drużyny: harcerską i zuchowe. Niestety drużynowa
harcerska okazało się, że miała słomiany zapał - najpierw
przeszła z drużyną do ZHR, a później po obozie w 1990 r.
w ogóle się nie pojawiła, nie odbierając nawet sprzętu
szczepu od środowiska, z którym wraz z drużyną była na
obozie. Drużyna przestała działać.

Praski Świerszcz
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Po pewnym czasie zastoju Marek nagabywany przez
rodziców byłych zuchów, którzy dorośli do wieku
harcerskiego, podjął się reaktywowania drużyny uaktywnił byłych starszych harcerzy, zgromadził wokół
siebie nową kadrę szczepu, zaczął ponownie gromadzić
sprzęt. W grudniu 1992 r. został mianowany komendantem
szczepu i pełnił tę funkcję do stycznia 2004 r., kiedy
to przekazał szczep w ręce dh. Joanny Stefaniak, sam
zostając jej zastępcą.

Gdyby nie Marek, nie wiadomo, jak potoczyłyby się
losy Szczepu 288 WDHiZ, czy nie skończyłaby się jego
historia tak jak innych, dobrych przed laty środowisk,
które przestały istnieć. Marek był instruktorem, na którego
w szczepie można było zawsze liczyć, podejmując się
jakiegoś zadania, starał się wykonać je bardzo sumiennie.

Jestem mu bardzo wdzięczna za jego pracę na rzecz
szczepu, który jest mi tak bliski, bo sama zaczynałam
swoją przygodę z ZHP w 1963 r. w 288 WDZ „Leśna Kapela”
pod wodzą dh. Majki Borowskiej i cały czas przechodząc
„...od zuchów aż do szarż” czuję się członkiem 288.

hm. Grażyna Kozińska
komendantka Szczepu 288 WDHiZ
w latach 1973-1989
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Brama w inny
wymiar
Marek nie pisał dużo, lecz kiedyś uległ naszemu
komendantowi – druhowi Stefanowi Romanowskiemu
– i napisał kilka zdań o tym, co mu dało harcerstwo.
I zaczął ten tekst od sformułowania, iż harcerstwo
to brama w inny wymiar. Przekroczył on niedawno
inną bramę – Piotrową. Lecz jak tam jest, wszyscy się
dowiemy w odpowiednim czasie.
Ale brama harcerska? Dlaczego brama? Czy Marek był
świeżo po lekturze „Jądra ciemności”, gdzie bohater
udaje się na wyprawę do piekielnego serca Afryki?
Gdzieś na początku drogi natrafia na dowody, iż nasz
świat nie jest jedynym. Przekracza granicę – swoistą
bramę piekielną… A może był pod wrażeniem lektury
Franza Kafki – bohater „Procesu” wysłuchuje opowieści
o strażniku i bramie, której ów strażnik strzeże.
A przecież można być dzielnym, nie słuchać strażnika,
przekroczyć progi bramy i zobaczyć – może ten świat
jest lepszy? Może inny? Czy przekraczamy tę bramę,
czy zostajemy przed nią?
Marek nie przekroczył bramy, za którą jest zło. Nie
przeszedł przez bramę, za którą jest wielka niewiadoma.
Nie, za tą naszą harcerską symboliczną bramą znalazł
świat przyjaźni, służby, radości. Pierwszy świat –
zuchów, szczepu harcerskiego, hufca, w którym tyle
zawsze jest do zrobienia, drugi – własnego, jakby
autonomicznego teatru. I cały czas wśród przyjaciół.
To ogromne szczęście – żyć wśród ludzi, których się
lubi i ceni. I wśród ludzi, którzy cię cenią i lubią. Marek
to szczęście miał. I dlatego miał życie szczęśliwe. Ile
razy przypomnę sobie kontakty z Markiem, widzę
go uśmiechniętego. Nawet gdy w jednej z ostatnich
rozmów, jakie z nim miałem, powiedział (wszak nieco
ironicznie): - Witam mojego ulubionego druha. – Był
uśmiechnięty. Bo w Marku było dobro. Nie było w nim
sarkazmu, złośliwości, z którymi spotykamy się na co
dzień. Spokój a równocześnie pasja, dystans, ale także
zapał. Ot, harcerz przekraczający swą symboliczną
bramę i który pozostaje harcerzem na całe życie.
Szkoda, że niespodziewanie przerwane. Ogromna
szkoda.

hm. Adam Czetwertyński
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Druhu Marku!
Wielka strata, że tak szybko odszedłeś. Za szybko. Byłeś
wspaniałym instruktorem, a szczególnie zuchowym.
Wychowywałeś dzieci przez zabawę i zajęcia
warsztatowe. Szczególnie lubiłeś gawędy i teatr. Te dwie
formy pracy były Twoją pasją i dawały Ci największą
radość i satysfakcję z wykonywanej wolontariackiej
pracy.
Kochałeś i szanowałeś człowieka tak samo małego, jak
i dużego. Zawsze mu służyłeś niosąc pomoc słowem
i uczynkiem. Można Cię było o tę pomoc prosić – Ty
nigdy nie odmawiałeś.
W pełni wykonałeś złożone przez siebie Przyrzeczenie
Harcerskie i Zobowiązanie Instruktorskie. Czuwaj dalej
na tej drugiej warcie.
Czuj, Czuwaj!

hm. Róża Karwecka
przewodnicząca Instruktorskiego
Kręgu Pokoleń „Romanosy”
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Taki Paradox
Trochę mi ciężko z tym, że po raz kolejny w niedługim
odstępie czasu dzielę się z wami swoimi wspomnieniami
na temat kolejnej osoby, której nie ma już między nami.
Odszedł druh harcmistrz Marek Medyński, a dla mnie po
prostu Marek.
Poznaliśmy się wiele lat temu w Starej Dąbrowie. O ile
mnie pamięć nie myli, był to jakiś hufcowy kurs. Marek
przyjechał tam prowadzić dla nas zajęcia. Pamiętam, że
od samego początku czułem bardzo pozytywną energię,
która od niego biła. Ciepło i serdeczność to cechy, które
zawsze Marka wyróżniały i ja je wtedy poczułem po raz
pierwszy. Po zajęciach powiedział nam, że prowadził
kiedyś teatr harcerski i że myśli o jego reaktywacji.
Zapytał nas, co sądzimy o tym pomyśle i kto chciałby się
w ten projekt zaangażować. Ponieważ występowanie na
scenie nigdy nie było mi obce i w czasach gimnazjum
i liceum należałem do koła teatralnego, nie zastanawiałem
się długo. Dodatkowo wizja Marka, jego przekonanie
i entuzjazm, z jakim opowiadał o tym projekcie, utwierdziły
mnie w przekonaniu, że coś naprawdę fajnego może
z tego wyjść. I od słów Marek przeszedł do czynów. Zebrała
się grupa chętnych z naszego hufca i nie tylko, która
postanowiła być częścią „Markowego Paradoxu”. Kiedyś
ten teatr nosił nazwę „Skalar”, ale później została ona
zmieniona na „Paradox” i przyznam, że ta nazwa podoba
mi się o wiele bardziej. Każdy, kto Marka znał, wie, że jeśli
w coś się angażował, to całym sercem i na sto procent,
że zawsze dawał z siebie wszystko. Dlatego udało mu się
załatwić miejsce na próby w filli Dzielnicowego Centrum
Promocji Kultury Praga-Południe na Gocławiu. Mieliśmy
tam nawet swoje miejsce, gdzie trzymaliśmy sprzęt i stroje.
W pierwszym okresie działania nasz teatr nazywał się
Harcerski Teatr „Paradox”, z założenia był amatorski, ale
w sumie amatorami byliśmy tylko my, czyli ówcześni
aktorzy. Cała reszta była naprawdę bardzo profesjonalna.
Były
stroje,
sprzęt
nagłaśniający,
mikroporty,
wydrukowany dla każdego scenariusz, nawet plakaty,
które rozwieszaliśmy, a zaproszenia na przedstawienia
wyglądały profesjonalnie. Pamiętam jak dziś swoje
pierwsze przedstawienie, w którym miałem przyjemność
zagrać wraz z Kamilą Kamińską. W „Czarnej Bryzie”
wcieliłem się w kapitana Czarnobrodego, wystawiliśmy
to przedstawienie w muszli koncertowej Parku
Skaryszewskiego przy okazji zlotu hufca w 2007 r. Każdy,
kto miał wtedy okazję oglądać to przedstawienie na żywo,
na pewno przyzna, że jak na teatr w zamyśle amatorski to
wszystko wyglądało bardzo profesjonalnie. O to właśnie
dbał Marek. Pamiętam próby, podczas których z ogromną
cierpliwością tłumaczył mi, jak zagrać daną scenę. Ciągle
coś poprawiał i ulepszał, chciał, żeby nasze przedstawienia
były dopracowane w stu procentach. Kiedy ćwiczyliśmy
z Kamą układ choreograficzny do „Czarnej Bryzy”, Marek
ciągle mówił, że coś jest nie tak. Pamiętam, że wtedy się na
niego denerwowałem, bo dla mnie wszystko było idealnie,
ale on jako reżyser miał swoją wizję i dokładnie wiedział,
czego chce. Nie odpuszczał, nie uznawał półśrodków,
bez problemu wymieniał aktorów na innych, jeśli widział
u kogoś brak zaangażowania.
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Oczywiście nasze pierwsze po reaktywacji teatru
przedstawienie okazało się sporym sukcesem. To
zmotywowało nas do jeszcze cięższej pracy i chyba
ostatecznie pozwoliło zaufać Markowi jako reżyserowi.
Każdy z nas dostał niesamowity impuls i motywację do
działania. Chcieliśmy wystawiać kolejne przedstawienia.
Pamiętam, jak po jednej z ostatnich prób, która trochę się
przedłużyła, Marek odwoził mnie do domu. Opowiadał mi
o swoich kolejnych pomysłach dla „Paradoxu”, mówił to
jak to on spokojnie, ale z wiarą, że wszystkie jego pomysły
uda się zrealizować.
Mijał czas, a my z sali prób na Gocławiu przenieśliśmy się
do głównej sali w Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury
przy Podskarbińskiej. Stawaliśmy się też coraz bardziej
profesjonalni, Marek nawiązał współpracę z Jerzym
Nowakiem - prawdziwym aktorem znanym z teatru. Pan
Jerzy pełnił rolę doradcy i widziałem, że Marek bardzo
liczył się z jego radami i wskazówkami. To pokazało, że
dążył do perfekcji i chciał, żeby „Paradox” stał się w pełni
profesjonalnym teatrem. Miałem okazję zagrać w jeszcze
kilku przedstawieniach. Z czasem pochłonęły mnie inne
zainteresowania. Dlatego mój kontakt z Markiem się
ograniczył, a później całkiem zaniknął.

Przez trzy lata byłem członkiem „Paradoxu” i mam z tego
okresu same pozytywne wspomnienia. Nie bywałem
później na przedstawieniach, ale śledziłem, co się w moim
teatrze dzieje i byłem naprawdę dumny i pełen podziwu
dla Marka, jak bardzo udało mu się „Paradox” rozwinąć
i sprofesjonalizować. W swoim krótkim wspomnieniu
chciałem pokazać, jak bardzo boli strata człowieka,
który miał autentyczną pasję. Marek był artystą, myślę,
że śmiało można tak o nim mówić. I chociaż nie ma go
już między nami fizycznie, to jednak zostaną z nami jego
przedstawienia i mam nadzieję, że pamięć o nim będzie
pielęgnowana, bo na pewno na to zasłużył.

phm. Jan Korkosz „Hebel”
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Mój harcerz,
komendant
i dyrektor teatru.
Z Markiem spotkałem się jako zuchem w latach 19761979, ale tak naprawdę poznałem go we wrześniu
1979 r., kiedy to przeszedł z drużyny zuchowej,
prowadzonej przez Grażynę Kozińską, do 288 WDH
„Trampy”, której byłem drużynowym.
W mojej drużynie stawiał więc Marek swoje pierwsze
harcerskie kroki. Pamiętam, że był sumiennym
i wyróżniającym się pod względem dyscypliny
harcerzem i w krótkim czasie został zastępowym. Na
swoim pierwszym harcerskim obozie, w Bagienku,
w 1980 r. złożył na ręce komendantki obozu hm.
Grażyny Kozińskiej Przyrzeczenie Harcerskie a ja
jako młody oboźny byłem tego świadkiem. Kolejne
lata naszej pracy w drużynie układały się poprawnie.
Wspólnie z Markiem byliśmy jeszcze na jednym
obozie stałym i jednym wędrownym, którego byłem
komendantem. We wrześniu 1982 r. Marek odszedł
z mojej drużyny i został przybocznym w drużynie
zuchowej. Rok później przejął drużynę od Grażyny.
Nadal jednak byliśmy w jednym szczepie aż do roku
1984, kiedy to po ślubie przeprowadziłem się do
Radomia. Nasze drogi na krótko się rozeszły.

Tymczasem Marek w maju 1985 r. złożył
Zobowiązanie Instruktorskie a od roku 1986 był już
instruktorem Namiestnictwa Zuchowego „Praski
Świerszcz”. Przez kilkanaście następnych lat był
jednym z najlepszych „zuchmistrzów” naszego
hufca. Prowadził kursy - spod jego ręki wyszło wielu
bardzo dobrych drużynowych zuchowych.
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Oprócz swojej pasji zuchowej Marek prowadził
jeszcze Szczep 288 WDHiZ (jako ósmy z kolei
komendant), który reaktywował w grudniu 1992 r.
po trzech latach od jego rozwiązania. Poza tym
pełnił w naszym hufcu wiele odpowiedzialnych
i
kierowniczych
funkcji.
Był
wieloletnim
namiestnikiem zuchowym, członkiem i zastępca
przewodniczącego Hufcowej Komisji Rewizyjnej,
członkiem i przewodniczącym Sądu Harcerskiego,
członkiem Komendy Hufca a w latach 2003-2005 był
zastępca komendanta hufca. 13 grudnia 1997 r. został
wpisany do Złotej Honorowej Księgi Instruktorów
Zasłużonych dla Hufca ZHP Praga-Południe im.
1 WDP Tadeusza Kościuszki. 21 czerwca 2002 r.
został harcmistrzem.

Marek miał bardzo duży wpływ nie tylko na moją
służbę instruktorską, ale i na moje życie prywatne
i rodzinne. Przede wszystkim to on sprawił, że po
czternastu latach przerwy wróciłem w harcerskie
szeregi. Kiedy mój starszy syn Maciek dorósł
do wieku harcerskiego a Marta do zuchowego,
zapisałem ich do szczepu Marka, do mojego szczepu.
Podczas roku szkolnego zaglądałem na zbiórki,
odwiedzałem moje dzieci na koloniach i obozach,
z wielkim sentymentem roniąc potajemnie łezki,
gdy siedziałem przy harcerskim ogniu.
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Wtedy to Marek zaproponował mi powrót do
szczepu. Długo się nie zastanawiałem. Marek został
wówczas moim komendantem. W rok po powrocie
w 1999 r. prowadziłem w Cichym obóz szczepu
w zgrupowaniu, którym kierował Marek. Potem były
kolejne wspólne obozy: Ocypel, Lucień, Partęczyny,
Gołubie Kaszubskie…

Maj 2021

Oprócz harcerstwa Marek posiadał jeszcze inną wielką
pasję. Był nią teatr. Już w roku 1996 założył Zespół
Teatralny Hufca „Skalar”, który w roku 2007 zmienił
nazwę na Muzyczny Teatr „Paradox”. Początkowo
występowali w nim członkowie naszego hufca, ale
z czasem, kiedy teatr się rozrastał, w zespole znaleźli
się cywile. W teatrze występowało wiele zdolnych
osób, które wybrały później artystyczną drogę
zawodową (Kamila Kamińska, Julia Jarmoszewicz,
Klaudia Czerwińska).
W teatrze Marka występowała również Marta i młodszy
syn Marcin. Swój udział w pracy teatru miała także
moja żona Elżbieta. Pomagała w garderobie, przy
dekoracji sceny, jako bileterka a nawet robiła kanapki
dla całego wygłodniałego zespołu!

Po reaktywowaniu szczepu postarał się, aby środowisko posiadało swojego bohatera. Właśnie w okresie,
kiedy wracałem do pracy instruktorskiej, zakończyła się
pozytywnie akcja „Bohater” i szczep otrzymał sztandar
oraz imię Kornela Makuszyńskiego. Była to wielka
zasługa Marka i jego osobisty sukces. W ten sposób
ukoronował wieloletnie swoje i swoich poprzedników
pragnienie posiadania bohatera szczepu.

Kiedy w grudniu 2013 r. został zastępcą komendanta
hufca, przekazał szczep Asi Stefaniak, zostając jej
zastępcą. Kolejne lata Marka pracy instruktorskiej to
przede wszystkim praca w szczepie oraz w Hufcowej
Kapitule Instruktora Roku. W tym roku (2021), w Dniu
Myśli Braterskiej, po raz szesnasty i ostatni wręczył
wykonaną przez siebie odznakę mojej córce Marcie.

Oczywiście nie zabrakło i mnie. Raz nawet wystąpiłem
w roli generała Chłopickiego w „Bitwie pod Olszynką”.
Dzięki Markowi, przeżywałem niezapomniane chwile
jako oświetleniowiec. Nigdy nie zapomnę prób
do późna w nocy, na które przyjeżdżałem prosto
z pracy. A potem przedstawienia. Ach, cóż to były za
przedstawienia. Mało jest w moim życiu tak pięknych
chwil, jak właśnie te w „Paradoxie”.

Poza tym Marek, jak również zmarły dwa lata wcześniej
hm. Janusz Gzyl – jego prawa ręka, o którym również
muszę wspomnieć – stworzyli niezapomnianą
atmosferę i rodzinne klimaty. W tym roku „Paradox”
obchodzi 25-lecie działalności. Niestety obaj nie
doczekali tego pięknego jubileuszu.
Marku, byłeś moim harcerzem, komendantem,
dyrektorem teatru, ale przede wszystkim serdecznym
kolegą. Pozostaniesz w mej pamięci!

hm. Jacek Czajka
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„Człowiek-magnes”
Marek był wyjątkowym człowiekiem – wyrozumiały,
serdeczny,
życzliwy,
ale
też
obowiązkowy
i zaangażowany. To właśnie dzięki tym cechom
przyciągał do siebie tylu ludzi, którzy natchnieni
jego energią chcieli rozwijać się i być częścią jego
rzeczywistości.

Miałam ogromne szczęście, że na swojej drodze przyszło
mi spotkać Marka, i że mogłam dołączyć do „Paradoxu”
przez kompletny przypadek. W 2011 r. wraz z koleżanką
pojechałyśmy do Ocypla, gdzie właśnie odbywał się
letni obóz treningowy zespołu – zajęcia wokalne,
zajęcia taneczne, a w wolnych chwilach kąpiele
w jeziorze i spacery przez zielone pola i lasy. W ten
sposób, oczarowana ciepłem, serdecznością i pozytywną
energią zespołu Marka zostałam w „Paradoxie” przez
następne dwa lata.
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W głębi duszy wiem, że dla każdego z nas - członków
zespołu - „Paradox” był i jest ważnym miejscem,
gdzie czują się jak w domu. Markowi udało się coś,
czego wielu nie potrafiłoby dokonać – niezależnie od
doświadczenia, zainteresowań i różnicy charakterów
jednoczył ludzi, którzy posiadali jedną cechę wspólną
– miłość do teatru. Słońce czy deszcz, Marek wierzył
w nas, wspierał, a każdą sytuację potrafił okrasić
żartem i uśmiechem, przynosząc ulgę, dodając
odwagi...

Marek stworzył coś pięknego, do czego ludzie będą
wracać przez lata – wspólnotę. I choć nie miał dzieci,
to wychował wiele dzieciaków i nastolatków, czy to
w hufcu, czy w „Paradoxie”. Był nie tylko dyrektorem
teatru, ale też przyjacielem, za którym tabuny ludzi
będą tęsknić, którego będą wspominać i kontynuować
dzieło jego życia.

Klaudia
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Marek i „Paradox”
Dla mnie Marek to przede wszystkim ciepły, szczery
i po prostu dobry człowiek. Tak zwyczajnie, po ludzku
dobry. Ale Marek to również Teatr „Paradox”. Jego wielkie
i piękne dzieło. „Paradox” był Jego, ale nie (a przynajmniej
nie wyłącznie) dla Niego. Bo „Paradox” był dla wszystkich.
Od „młodziaków” po nas - dorosłych już ludzi.

Dla mnie „Paradox” to cała masa wspomnień. Pięknych
wspomnień, chociaż nie zawsze było idealnie.
Chociaż Marek czasami patrzył na mnie z mieszanką
zniecierpliwienia i zaniepokojenia, mówiąc: „Marcia, ja
się nie znam na tańcu, ale wiem, czy mi się coś podoba,
czy nie. I to mi się nie podoba...”. Taniec, nauka tańca
i tworzenie choreografii w „Paradoxie” były ogromnym
wyzwaniem, bo przecież do teatru mogli przyjść wszyscy,
niezależnie od posiadanego doświadczenia... albo jego
braku. Bywało więc trudno. To była piękna przygoda, ale
czasami też ciężka praca, frustracja i łzy. Całe sobotnie
wieczory spędzone na sali. Czasami przed spektaklami
całe noce przygotowań... A im gorzej bywało na próbach,
tym większa była satysfakcja po spektaklach. I żadnej,
absolutnie żadnej spędzonej w ten sposób chwili
nie żałuję.

Maj 2021

To „Paradox” nauczył mnie anielskiej cierpliwości. To
Marek nauczył mnie, jak mądrze kierować młodymi
ludźmi, dając im wskazówki, ale nie odbierając autonomii,
prawa do podejmowania - czasem złych - decyzji i do
uczenia się poprzez ponoszenie ich konsekwencji. Jeżeli
dzisiaj jestem dobrą nauczycielką, to między innymi dzięki
temu, czego nauczyłam się od Marka.

W „Paradoxie” poznałam wspaniałych ludzi. Nawiązałam
przyjaźnie, które trwają do dziś. Miałam okazje wytańczyć
się, wyszaleć... Miałam okazję zatańczyć na scenie własne
choreografie. Miałam okazję zobaczyć, jak inni tańczą na
scenie moje choreografie i zobaczyć, jak się z tego cieszą,
jak są dumni. Miałam okazję obserwować, jak taneczne
„brzydkie kaczątka” stają się łabędziami. Jak zaczynają
kochać taniec, jak uczą się świadomości swojego ciała,
pracy z nim, poruszania się po scenie, jak nabierają
pewności siebie, jak... dorastają.

„Paradox” nauczył mnie też, jak bardzo możemy się
różnić - wiekiem, zainteresowaniami, umiejętnościami...
A jednak stworzyć wspólnie coś pięknego. Stworzyć
w szarej rzeczywistości odrobinkę magii. Tym właśnie był
„Paradox” - odrobinką magii.

Marta Potocka
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Marek, ja i Paradox
Marka poznałem w maju 2010 r. Szykowała
się seria dużych spektakli - w Krakowie (na 100-lecie
harcerstwa), i w Warszawie. Kolejne prezentacje
„Karczmy Chagalla”. Siostra ściągnęła mnie do teatru, bo
był potrzebny ktoś, kto znał się na oświetleniu sceny.
Marek do każdego podchodził od początku z wielkim
uznaniem i bardzo dużą dawką zaufania. Miał talent
i dar przekonywania. Na którejś próbie miałem
podrzucać tekst jakiejś postaci. I nawet nie wiem, kiedy
Marek zrobił ze mnie aktora, wtedy jeszcze w harcerskim
Teatrze „Paradox”.

W wakacje 2010 r. wyjechaliśmy po raz pierwszy ekipą
teatru do Ocypla. Mieliśmy do przygotowania trzy
spektakle w 10 dni! Nie wiem, jak Marek to zrobił, ale
udało się przy pomocy choreografek.
Nigdy nie zapomnę Marka
opowieści.
Bardzo
często
wieczorem
przy
ognisku
opowiadał tyle przeróżnych
historii, jedne ciekawsze od
innych. Miał niesamowity dar
gawędzenia - jak na „starego”
instruktora
zuchowego
przystało.
Pomimo
że
wyjeżdżaliśmy wiele razy,
historie z Marka życia się nie
kończyły. Wielka szkoda, że już
nam kolejnych nie opowie...
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Późną jesienią 2010 r. zaproponowałem, by zmienić
nazwę na Muzyczny Teatr „Paradox” (wraz ze zmianą
loga), ponieważ teatr wystawia tak wiele spektakli
muzycznych i musicali. Pamiętam, jak Marek dostał
dosłownie skrzydeł i zaczął praktycznie podskakiwać
z radości, że jego teatr rośnie w siłę, rozrasta się i zbliża
się do poziomu wybitnego teatru nieprofesjonalnego.
Tak samo reagował na pozytywne opinie przy okazji
benefisu Jerzego Zygmunta Nowaka, gdzie występowali
również znakomici aktorzy zawodowi. Nie zabrakło ich
również na widowni. Pamiętam, jak Marek ogromnie
się ucieszył, gdy na zakończenie podszedł do niego
Bogdan Łazuka i powiedział: „Po teatrze wywodzącym
się z harcerstwa spodziewałem się kujawiaka, piosenki
Hej, Sokoły! i jakiegoś wierszyka wyrecytowanego,
a to, co dziś zobaczyłem, to mega profesjonalny teatr,
który radośnie bawi się sztuką i kreuje wspaniałe
przedstawienia”. Później dodał jeszcze „Żałuję, że nie
było na takim poziomie teatrów dla młodzieży za moich
czasów”. Marek wtedy prawie oszalał z radości. Tak
podbudowany Marek zaczął tworzyć kolejne musicale.
Pisał scenariusze całkowicie od zera. Takie tempo
pomysłów Marek narzucił, że nie dało się ich w krótkich
terminach wystawiać.

Praski Świerszcz
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Marek z jednej strony był osoba radosną, ciesząca się
z życia, która rzadko narzekała, że coś mu dokucza czy że
jest mu źle lub smutno, z drugiej strony ogromny zapał
do tworzenia przekładał na duże wymagania i jeśli kogoś
„męczył” na scenie, to tylko dlatego, że chciał w krótkim
czasie nauczyć, jak zagrać prawdziwie daną scenę. Nigdy
nie zapomnę, jak mnie uczył do roli Alfreda („Karczma
Chagalla”). Pokazywał mi kilkanaście razy jedną scenkę,
ja ją powtarzałem wielokrotnie, a Marek poprawiał
i tłumaczył „Nie tak, zobacz, chodzi mi o to, żebyś zrobił to
tak i tak”. Po kilku latach obserwacji, w jaki sposób Marek
uwrażliwiał nas na teatr i grę aktorską, zauważyłem, że
chodzi mu nie tylko o intonację, tembr głosu i interakcję
z innymi na scenie, ale dosłownie o drobne niuansiki,
które później sprawiały, że dana postać czy scena była
dla widza odbierana wiarygodne. Zezłościł się czasem
tylko dlatego, że tak mu zależało na jakości spektaklu.
Tak wiele emocji nosił w sobie przy tworzeniu każdego
kolejnego dzieła...
Pamiętam, jak się cieszył, że wystąpi z nami w „Szpicbródce”.
Zagrał dyrektora teatru. Uczył się z nami prostych układów
tanecznych i śpiewania dwóch piosenek. Milo było
patrzeć, jak się radośnie czuł, grając tę postać w spektaklu.
Ze spektaklu na spektakl podnosił poziom. Najpierw
śpiewali za nas inni, później nasze nagrania były
puszczane z playbacku. W ostatnim musicalu mieliśmy
śpiewać na żywo, niestety przyszła pandemia i odłożyliśmy
jego wystawienie...

Maj 2021

Dziękuję!
Odszedł od nas tak nagle i niespodzianie. Zostawił nas
wszystkich bezradnych w wielkim bólu i rozpaczy. Na
szczęście zostały wspomnienia. Marek pozostanie w mojej
pamięci jako wspaniały mentor, pracowity, oddany dla
innych człowiek, na którego zawsze i w każdej sytuacji
można było liczyć.

Przez Teatr „Paradox” przewinęły się dziesiątki młodych
ludzi. Marek w każdym z nich widział kogoś specjalnego.
Każdy miał szansę się zaprezentować. Każdy też mógł
zabrać głos. Wielu z nich zostało zawodowymi artystami.
Teatr „Paradox” nie był Marka. On stworzył w tym
miejscu wspólną przestrzeń dla wszystkich. Stworzył
jedną teatralną rodzinę. Zawsze będę mu wdzięczna
za możliwość doświadczenia czegoś tak wspaniałego
i nietuzinkowego jak scena.
To były wspólnie przeżyte, wspaniałe lata,
z pewnością miały wpływ na całe moje życie.

które

Dziękuję, Panie Reżyserze!

Barbara Ochorowicz
Marek miał również marzenia. Zawsze pragnął, żeby jego
teatr miał własną siedzibę a on byłby dyrektorem takiego
teatru. Innym jego marzeniem było zagrać z własną
muzyką na żywo. Niestety nie dane mu było doczekać
takich czasów.....
Wiele nauczyłem się od Marka przez te wspólne
jedenaście lat. Z biegiem lat cieszył się, gdy kolejne osoby
angażowały się w tworzenie spektakli i zajęć. Ostatnie
zmiany wprowadził we wrześniu 2020 r., gdy poprosił,
żebym został drugim reżyserem i jego zastępcą. Nigdy
nie zapomnę słów, które wtedy wypowiedział: „Wiesz,
Maćku, lata lecą, a ja muszę mieć osobę, której w pełni
zaufam”. Odpowiedziałem, że przecież cały czas i bez
takich nominacji to bym robił i że ich nie potrzebuję, żeby
go wspierać. I Marek wtedy powiedział: „Różne sytuacje
się zdarzają i kiedyś ktoś mnie będzie musiał zastąpić...”.
Nie sądziłem, że to się stanie tak szybko...

Maciek Wyszyński
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Dlaczego?
Wiosna kojarzy się ze śmiercią oraz ogromnym żalem
i tęsknotą za Januszem i Markiem.
Bardzo trudno jest pisać i ciężko ubrać w słowa prawie
czterdzieści minionych lat, spędzonych na wspólnych
koloniach w Ocyplu, zimowiskach Kręgu Instruktorów
Zuchowych,
kursach
drużynowych
zuchowych,
w których braliśmy udział oraz wielu innych wspólnych
wyjazdach i wycieczkach. Harcerskie lata minęły,
staliśmy się dorośli. Założyłam rodzinę, urodziły się dzieci.
W 2009 r. wpadliśmy na Marka w jakimś dużym sklepie,
dowiedziałam się, że prowadzi teatr, a wkrótce ma odbyć
się premiera nowego spektaklu. Dostaliśmy zaproszenie.
Siedziałam na widowni z Dorotką na kolanach, miała
wtedy siedem lat. „Paradox” wystawiał ,,Karczmę Chagalla”
lub, jak to się u nas przyjęło, ,,Wampiry”. Zostaliśmy po
przedstawieniu i tak to się zaczęło. Razem z Januszem
dołączyliśmy do teatru, ja zajęłam się garderobą, a Janusz
sprawami technicznymi i scenografią. Niedługo potem
zapytałam, czy Dorota może przychodzić na próby, na co
Marek się zgodził, co zaowocowało jej przyszłą miłością
do teatru.

15 kwietnia Marek zmarł. Moja pierwsza myśl: ,,Co będzie
teraz z teatrem? To nie może być prawda. Dlaczego Covid
go pokonał?”. Marek dołączył do Janusza, może gdzieś
tam teraz są i tworzą, montują i dyskutują.

Ja z Dorotą żyjemy dalej, bo tak trzeba. Pamiętając
o zmarłych, żyjemy wśród ludzi. Marek był dla mnie
Najlepszym Przyjacielem, na dobre i złe.
Trudno pisać o Marku w czasie przeszłym. Miał wielkie
serce dla wszystkich. Był spokojny, oddany swojej
pasji, wyrozumiały. Kochał teatr. Młodzież, która do nas
przychodziła, nauczyła się obowiązkowości, wzajemnego
szacunku, pokazywał, jak stawiać pierwsze kroki
w aktorskiej karierze. Ciężko pracował przy sztukach,
etiudach, wydarzeniach kulturalnych. Najważniejszy
spektakl na 20-lecie istnienia „Paradoxu” nagrodzony
został przez widzów owacjami na stojąco. Marek był
wtedy przeszczęśliwy, było to widać na jego twarzy.
Skupienie ustąpiło radości. „Paradox” był jego ukochanym
dzieckiem, wszyscy nim byliśmy, zarówno aktorzy, jak
i ci, którzy nam pomagali.
Tak minęło 11 lat. Gdy Janusz zmarł, Marek posmutniał.
Wielokrotnie zwierzał się, że bardzo brakuje mu
przyjaciela, przez wiele lat byli nierozłączni. Nadeszła ta
okrutna pandemia i wszystko stanęło, spotkania, próby,
świat. Dzwoniliśmy do siebie, rozmawialiśmy, co będzie
dalej, czy uda się wszystko na nowo posklejać, gdy
przejdzie ta przeklęta zaraza. I nagle telefon od Marka:
,,Jestem w szpitalu. Nie uda nam się spotkać, może
po świętach”.
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Drogi Marku,
Minął miesiąc, od kiedy nie ma Cię z nami. Wiadomość
o Twoim odejściu dotarła do mnie w piątkowy wieczór,
runęła jak grom z jasnego nieba. Nie mogłam w to
uwierzyć! Poszukiwałam informacji, czy to na pewno
dotyczy Ciebie – Marka Medyńskiego? Tego, którego
znam? Niemożliwe! Niestety …
Przecież jeszcze tuż przed świętami wielkanocnymi mąż
mój, Krzysztof widział się z Tobą i nic nie wskazywało
na to, że już się nie zobaczymy. Mieliśmy jeszcze
wspólne plany…
Pamiętam nasze pierwsze spotkania – w Hufcu ZHP
Praga-Południe w Aninie. Szykowaliśmy się wtedy do
Kursu Drużynowych Zuchowych w Ocyplu. Byłeś zawsze
uczynny i uśmiechnięty, nawet gdy ktoś Cię zdenerwował.
Na kursie byliśmy razem w patrolu zaliczającym go.
Pamiętasz ten nasz wspólny, nocny bieg? I ten punkt
w młodniku, gdzie ktoś leżał przykryty pałatką i udawał
rannego? Strasznie się wtedy przestraszyłam, a Ty
uspokoiłeś mnie swoim zdecydowanym opanowaniem
i pokazałeś mi, aby potraktować to z humorem.
Zacząłeś się tak śmiać, że „ranny” nie wytrzymał
i „cudownie ozdrowiał”.
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Twoja perfekcja mi imponowała. Gdy otrzymywałam od
męża zrobione przez Ciebie upominki, podziwiałam Twój
kunszt. Razem z moim Krzysiem świetnie „spiskowaliście”,
abym nie odkryła niespodzianki. Obaj cieszyliście się
jak mali chłopcy, że i tym razem udało się utrzymać to
w tajemnicy.
Podczas spotkań dużo wspominaliśmy czasy spędzone
w hufcu w Aninie, wspólnych znajomych. Ja opowiadałam
co u mnie, o dzieciach i o pracy. Ty opowiadałeś mi o swojej
pasji - o Twoim Teatrze „Paradox”. Żałuję, że nie zdążyłam
dotrzeć na żadne przedstawienie. Najpierw dzieci były za
małe, a potem ten straszy COVID, który Ciebie zabrał.
Już nie będzie tak jak dawniej …
Nie mówię żegnaj, ale do zobaczenia Marku!

Grażyna Wardawy (z domu Kalińska)
Szczep 295 WHDiZ
Warszawa, 16 maja 2021 r.

Potem, w tym samym roku, pojechaliśmy z innymi na
końcówkę instruktorską, też do Ocypla. Pamiętasz, gdy
komendant Andrzej Sadłowski zostawił na plaży klapki,
a my w zamian za ich znalezienie oczekiwaliśmy nagrody?
Wymyśliłeś wtedy ze śp. Andrzejem Winiarskim, że
komendant będzie musiał odzyskać je biorąc udział
w przygotowanym przez nas minibiegu. Musiał między
innymi zaśpiewać piosenkę i zatańczyć jeden z zuchowych
pląsów. A później za nasze poczucie humoru postanowił
nas nagrodzić „dodatkowym” obiadem. Gdy przyszliśmy
na stołówkę, okazało się, że na specjalnie przygotowanym
stoliku czekało na nas 10 wielkich jak dłoń mielonych
kotletów! Obok stała miska ogórków i dzbanek kompotu.
Wystawiliście mnie razem z Winiarem do reprezentowania
nas – miałam to wszystko zjeść. A Ty z Andrzejem
zostaliście moimi „osobistymi trenerami”. Było ciężko, ale
dzięki Waszym sugestiom i wsparciu dałam radę.
Potem w hufcu spotykaliśmy się co tydzień
w namiestnictwie zuchowym. Organizowaliśmy razem
wiele imprez. Zawsze byłeś życzliwy i uśmiechnięty.
Nawet gdy ktoś z czymś nawalił, potrafiłeś wybrnąć
z tego. Twoja pomysłowość i opanowanie powodowała,
że nikt niewtajemniczony nawet nie przypuszczał, że
miało to wyglądać inaczej. W 1990 roku nasze harcerskie
drogi się rozeszły, Ty zostałeś w ZHP, a ja z częścią swojego
środowiska przeszłam do ZHP rok założenia 1918.
Ponownie spotkaliśmy się kilka lat temu w twoim
zakładzie. Poszukiwałam w okolicy jubilera do naprawy
kilku rzeczy. I tak trafiłam na Szaserów. Miło mi się zrobiło
na Twój widok, a jeszcze milej, gdy przywitałeś mnie
słowami: „Cześć Grażynko!”. Po tylu latach pamiętałeś
moje imię. I nic się nie zmieniłeś, byłeś jak zawsze ciepły
i uśmiechnięty.
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Wspomnienia o Marku – żałobne
posty z Facebooka
Marek pozostanie w mojej pamięci. Modlimy
się za niego, aby w tym wiecznym świecie
był szczęśliwy w domu Pana.
phm. Renata Barańska-Czyż,
Szczep 31 WDHiGZ
Tak trudno w to uwierzyć…
Magdalena Chrzanowska,
dawny zespół „Paradox”
Do Paradoxu, gdzie poznałam Marka,
trafiłam w 2011 roku - to dzięki jego pięknej
wizji powstało miejsce, gdzie młodzi
ludzie mogli się realizować, spełniać swoje
sceniczne marzenia i czuć się po prostu jak
w domu. Zawsze można było liczyć na Marka dobre
słowo, żart, uśmiech, ale też i słowa szczerości, które
wielu z nas napędzały do pracy i refleksji. To dzięki
Jego zaangażowaniu Paradox kwitł, a my mogliśmy
przeżyć cudowne chwile na deskach wielu domów
kultury. Marku, czas spędzony w Paradoxie był dla
mnie ogromnie ważny i będę go wspominać do końca
swoich dni. W dużej mierze to właśnie Paradox pozwolił
mi uwierzyć w siebie, a potem była już szkoła aktorska
w Londynie. Za to wszystko bardzo Ci dziękuję. Nie
żegnamy się, a mówimy do zobaczenia. Śpij spokojnie...
Klaudia Dominika Czerwińska,
dawny zespół „Paradox”
Tak strasznie przybiła nas wczoraj ta
wiadomość, mnie i Julkę, tak dużo Markowi
zawdzięczamy, Paradox stał się początkiem jej
drogi artystycznej... Życzliwy, pomagał nam nie
raz, bardzo go lubiłam. Tak okropnie przykro....
Joanna Jagiełło, poetka SAP o. II Warszawa
Zdecydowanie za szybko - miał dopiero 54
lata…
pwd. Marek Jaworski,
Szczep 288 WDHiGZ
Nie... jak dlaczego co się stało? Druhu Marku...
bardzo smutna wiadomość. Zapamiętam Cię
radosnego i pełnego zapału twórczego. Do
zobaczenia. Czuwaj!
Kamila
Kamińska,
aktorka
telewizyjna
i filmowa, dawny zespół „Paradox”
Wielka strata. Marku wystaw teraz tam
w niebie jakąś niezwykłą sztukę razem
z aniołami.
phm. Janek Korkosz „Hebel”,
komendant Szczepu 160 WDHiGZ,
występował w Teatrze „Paradox”
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Żegnaj, trudno to zrozumieć...
hm. Grażyna Kozińska, komendantka
Szczepu 288 WDHiZ w latach 1972-1989
Czuwaj, Druhu Marku. Czuwaj na wiecznej
warcie z naszymi Przodkami.
Szymko Kulin, Rodzimy Kościół Polski
Tak się bałam, że nadejdzie ta wiadomość.
Wielki żal. Wyrazy współczucia dla bliskich.
Każdy z nas zachowa w sercu wspomnienie
Marka. Pokój Jego duszy.
hm. Ewa Lachiewicz, przewodnicząca
KSI Hufca Warszawa-Praga-Południe
Poznałam Cię Marku w KKG, widywaliśmy
się przez trzynaście lat. Byłeś taki
zaangażowany we wszystkie swoje
projekty. Moje wspomnienia dotyczą
spotkań w klubie na Gocławiu. Podczas
tych wielu prób, które tam się odbywały,
zawsze byłeś opanowany i pogodny - chociaż dzieciaki
dawały się Tobie we znaki. Kiedyś mi powiedziałeś:
„Basiu, to są wszystkie moje dzieci”. Te słowa chodzą
mi po głowie, chyba zbyt szybko je zostawiłeś... teraz
otacza nas ogromna pustka. Tam, gdzie idziesz, nie
będziesz sam - Janusz na pewno przyszykował następne
zastępy chętnych do pracy z Tobą. Na pewno jesteś tam
potrzebny - to jedyne wytłumaczenie... Czuwaj Marku.
Barbara Maliszewska, Klub Kultury Gocław
Marek odszedł w towarzystwie artystów
i sławnych ludzi. Już pewnie spotkał Janusza
i Jurka. Niebiański Paradox zaplanowali - to
już będzie wieczny Paradox.
phm. Krystyna Mamak, komendantka
hufca Warszawa-Praga-Południe
w latach 2009-2019
Jeszcze kiedyś zasiądziemy razem przy
ognisku na wiecznej warcie. Spoczywaj
w spokoju, zostaniesz w pamięci.
hm. Piotr Olejniczak,
komendant
hufca
Warszawa-PragaPołudnie w latach 2001-2009
Niech odpoczywa w Pokoju.
Stanisława Ossowska,
poetka SAP o. II Warszawa

Nie mogę w to uwierzyć.
Smutna wiadomość.
Katarzyna Paszkowska,
wydawnictwo „Zucherek”
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Wydanie specjalne

Serce pęka z żalu po takiej stracie. Nikt nie
zastąpi pustki, jaka pozostała w moim sercu.
Żegnaj mój przyjacielu.
Grażyna Pisarska, przyjaciółka Marka
Bardzo mi przykro, przesyłam wyrazy
współczucia dla rodziny i najbliższych.
Bardzo smutna wiadomość... tyle zdjęć... tyle
wspomnień.
Kasia Pisarska, Szczep 288 WDHiGZ
Pozostaniesz w naszych sercach na zawsze…
Jarosław Podgórski, dawny zespół „Paradox”
Długo dziś w nocy myślałam o Marku
i Paradoxie. Pytana o swoje doświadczenie
jako instruktorka tańca czy choreografka
miałam w zwyczaju odpowiadać, że nigdy tak
„na poważnie” w tym nie pracowałam, bo mam
tylko papierek i uczyłam w „takim amatorskim
teatrze muzycznym”. A przecież to nieprawda! Paradox
to nie tylko jakiś tam „amatorski teatr”. To było (jest...? To
takie dzieło życia Marka, Paradox to był Marek, czy ktoś
będzie go tworzył dalej...?) takie miejsce, przez które
przewinęło się naprawdę dużo dzieciaków i młodych
ludzi, którzy tak niesamowicie dużo mogli tam zyskać...
Uczyli się świadomości ciała, pracy z głosem, zwiększali
elokwencję, uczyli się czytać ze zrozumieniem, pokazywać,
odczytywać i interpretować emocje! Mogli oderwać się od
szkoły, od szarej rzeczywistości. Poznawali nowych ludzi,
nawiązywali przyjaźnie, nabywali wiele kompetencji
społecznych, a przy tym wszystkim po prostu dobrze się
bawili albo wręcz spełniali marzenia o tym, żeby stanąć na
scenie w świetle reflektorów... Paradox bywał jak rodzina.
A to wszystko stworzył przecież Marek. Zawsze był wśród
ludzi i dla ludzi... Tym bardziej uderzyło mnie to, że znając smutną covidową rzeczywistość polskich szpitali zmarł pewnie samotnie... Mam nadzieję, że wiedział. Mam
nadzieję, że wie. Że wie, że Go doceniamy i pamiętamy.
Myślę, że wszyscy zapamiętamy go w tekstach piosenek,
w szalonych wspomnieniach z wyjazdów, spektakli i tych
długich sobotnich wieczorów na próbach...
pwd. Marta Potocka, dawna drużynowa 112 WDH,
instruktorka tańca w Teatrze „Paradox”
Na wieść o Jego odejściu doznałem szoku
i byłem bardziej wściekły niż smutny,
ponieważ
Pan
Marek
był
młodym
człowiekiem i miał przed sobą jeszcze tyle
życia. Zaszczepił mnie teatralnym bakcylem,
znacznie poprawił jakość mojego słownictwa
i wymowy, dzięki Niemu doznałem wielu wspaniałych
emocji na scenie, na wyjazdach. Będzie mi go bardzo
brakowało, zawdzięczam temu człowiekowi wiele.
Spoczywaj w pokoju Marku!
Arkadiusz Siwak, zespół Teatru „Paradox”
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Niecierpliwy, z pytający spojrzeniem „jeszcze
tego nie zrobiłaś?”, ale zawsze wyrozumiały
i życzliwy, Człowiek o dobrym sercu... Do
zobaczenia, Mareczku
Małgorzata Smolińska, zespół Teatru
„Paradox”
Dziękuję Ci za wszystko, co przez 30 lat udało
nam się z realizować, zobaczyć, przeżyć!
Dziękuję za każdy uśmiech, kłótnie, obozy,
spektakle, wakacje, pracę. Za słowa otuchy,
wsparcie zawsze i wszędzie. Za wszystkie
wspomnienia, które przewijają się przez moją głowę,
serce. Do zobaczenia znów.
phm. Joanna Stefaniak, komendantka Szczepu 288 +112
WDHiGZ
Poznaliśmy się z Markiem na kursie
drużynowych
zuchowych
w
Ocyplu.
Działaliśmy
w
Referacie
Zuchowym
w Aninie. Potem ja poszłam do ZHP 1918,
a Marek został. Nasze drogi zeszły się
w jego pracowni jubilerskiej przy Szaserów.
Mam wiele pięknych rzeczy wykonanych przez Marka.
Ostatniej pracy już nie zdążył zrobić. Marek zostanie
w mojej pamięci jako ciepły, uśmiechnięty perfekcjonista
i estetyk.
Grażyna Wardawy, Szczep 295 WDHiGZ
Boże mój, jeszcze niedawno składaliśmy mu
życzenia urodzinowe... Straszna wiadomość,
co się stało? Dlaczego? Strasznie mi przykro...
Brak słów…Marku, spoczywaj w pokoju…
pwd. Dariusz Wenda, Szczep 304 WDHiGZ
Wspaniały człowiek, dusza towarzystwa.
Będzie Go bardzo brakowało.
Karolina Wiśniewska, Szczep 304 WDHiGZ
Wyrazy współczucia Asiu.... Choć
od wielu lat nie widziałem się z Wami, wciąż
wspominam Marka, jakim był wspaniałym
człowiekiem, instruktorem, opiekunem... wciąż
nie mogę w to uwierzyć...
Jarek Wittenberg, Szczep 288 WDHiGZ
Nie

wierzę.... Ciągle nie dociera. Patrzę na te
zdjęcia, które wstawiają znajomi Marka
i słyszę Jego śmiech, słyszę Jego głos....
Ania Wypijewska, Szczep 288 WDHiGZ

Wieczne odpoczywanie racz
Mu dać Panie. Czuwaj druhu Marku.
Ks. Marek Zdanowicz, kapelan Hufca
Warszawa-Praga-Południe
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Ostatni wiersz dla Marka

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.

Jesteśmy na Wielkiej Scenie
U smutku Teatru Bramy,
Nikt nie chce grać swojej roli,
Nikt nie chce – ale gramy.
Wokoło ludzie znajomi,
Nad nami Duch Przyjaciela
I zmienia się nasze życie,
Bo Marka z nami już nie ma.

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie zrobi już dla nas spektaklu,
Nie rozda żadnej roli,
Dlatego to nasze serce
Tak bardzo nas dzisiaj boli.
Płyniemy w smutku, w rozpaczy
Łzy topią wszelkie nadzieje,
I każdy ma pełną świadomość,
Dlaczego tak teraz się dzieje.

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą.

ks. Jan Twardowski

Lecz przyjdzie taki moment,
Nadejdzie taka chwila,
Że każde serce i nasze
Po prostu się zatrzyma.
I wtedy się spotkamy,
W błękitnym teatrze zagramy,
Zatrzyma się życia zegarek,
Wszystko będzie jak przedtem…
TEATR, AKTORZY I MAREK.

Dorota Kozon
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