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,,Szczepan" kat. wpiad i inne gatunki publicystyczne

Thk po ludzku nie rozumiem, dlaczego Helenka zgingla

- Nie wyruszyla do Boliwii z my6lq, ie jedzie tam zginEd. Jakims jednak bohaterstwem bytro to,
ie chciala poSwiqcid komud szedd miesiqcy swojego iycia, zostawiajqc chlopaka, rodzing li zna-
jomych - m6wi Teresa Kmied, siostra zamordowanej wolontariuszki Heleny Kmied z Libiaia.
24 stycznia mija rok od tamtej tragedii.

Marek Oratowski: Kto rok temu powiedzial pani o Smierci siostry?

Teresa Kmie6: Bylam wtedy na rekolekcjach w podkarpackim Heluszu, miqdzy przemy6lem a Ja-
roslawiem. Tata dzwonil do mnie kilka razy, ale nie mialam przy sobie telefonu. Gdy wr6cilarn do
pokoju, by przebrad siq przed nabo2efstwem, zobaczylam kilka nieodebranych pol4czef oraz SMS

,,zadzwoit, pilne". wybralam numer. po chwili uslyszalam glos taty: ,,Helenka zostala zamorclowa-
na". w pierwszej chwili pomydlalam, ze to mi siq chyba dni. Tata powiedzial, 2e dostatra nozem
w brzuch i nie zdq2yli jej uratowa6...

A kto tq tragicznq wiadomo6d przekazal pani ojcu?

- Ksi4dz biskup Jan Zajqc, nasz wujek. Po rozmowie telefonicznej z tatq poszlam na nabo2eristwo
pokutne ze spowiedziq. Mialam gra6 na gitarze. wiedzialam, ze o tym, co siq stalo, muszq polvie-
dzie6 mojej grupie, bo i tak siq dowiedz4. chodby z Facebooka. pomyslalam jednak, ze je6li zrobiq
to od razu, nie skupiE siq na spowiedzi. Z r62aricem w rqku czekalam wiqc w kolejce do konfesjo-
nalu i wbijalam paznokcie w dlorl. Zeby siq upewni6, Ze to nie sen. Gdy nabo2eristwo skoriczylo siq,
wyszlam na ambonq i poprosilam wszystkich o modlitwq. Za Helenkq, za mnie, za rodzicow.

Bardzo bylydcie ziLyte ze sobq przez 26 lat wspt6lnego iycia?

- Przez dlugi czas mialydmy ze sob4 kontakt codziennie. Potem Helenka wyjechala do szkoly r1o

Anglii a ja na studia. Nie mieszkalySmy ju2 w domu rodzinnym. Najczqsciej spotykalysmy siq
w czasie wakacji. Nie wisialySmy godzinami na telefonie ani nie relacjonowalydmy sobie naszego
zycia minuta po minucie. My6latrySmy jednak o sobie, wysylaiEc SMS-y, maile, kontaktui4c sir;

przez Facebooka. Kupowaly6my sobie pami4tki, gdy gdzief wyjezd2alysmy. Mia+am tez poczucie,
2e Helenka orientuje siq, co dzieje siq w moim Zyciu.

Tq blisko6d poglqbialy pewnie wsp6lne zainteresowania, Wiem, ie chodzilydcie razem do szko_
ly muzycznej.

- obie gralydmy na fortepianie. Ja poszlam potem na studia, na muzykoiogiq, a Helenka wvbrala
Spiew solowy. Na pewno l4czyla nas gra na gitarze.

Na YouThbe moina zobaczyd film, na kt6rym pani siosfta spiewa na dworcu kolejowym pod-
czas akcji ewangelizacyjnej. Miala charakterystyczny wokal.

- KtoS z ch6ru Politechniki slqskiej powiedzial po jej dmierci, ze posiadala wyiEtkowy gtros.

W SIad za wiarq wyniesionE z domu sztro wasze zaangaZowanie w r6Zne wsp6lnoty.

- Gdy Helenka byla w trzeciej klasie podstaw6wki, a ja w piEtej, rodzice wyslali nas na spotkanie
Papieskiego Dziela Misyjnego Dzieci. potem dzialalydmy jeszcze razem w oazie a p6zniej jui ka|-
da oddzielnie, w r62nych wsp6lnotach.



Helena od dziecka marzfa o wyjefdzie na misje?

- Nie pamiqtam, Zeby tak bylo. Gdy natomiast przysrgpila do wolontariatu Misyjnego Salvat6r, po-
czula siq tam, jak u siebie. Bardzo to wsp6lgralo z jej sercem i tym, co iQ interesowalo. Mogla po-
zna6 nowych ludzi, zrobi(. du2o dobrego. Lubila, gdy wok6l niej duZo siq dzialo.

Zastanawiam siq, jak znajdowala na to wszystko czas.

- Na to, co siq kocha, zawsze ma siq czas.

Pewnie nieraz zadawala pani sobie pytanie, dlaczego siostra stracila ivcie wla6nie w mornen_
cie, gdy niosla pomoc...

- Nie pytalam Pana Boga czemu zabral mi siostrq, bo nie uwa2am, 2e to zrobil. Zadawalam Mu ra-
czej pytanie, dlaczego temu nie zapobiegl, chociaZ m6gl. Tego nie rozumialam. Morderca mial wol-
n4 wolg. A 869 nas tak kocha, 2e tej wolnej woli nie odbiera nam nawet wtedy, gdy sobie rub in-
nym wyrzqdzamy krzywdq. Gdyby nam nakazal siebie kocha6, byloby to nie\.volnictwo, Tak po
ludzku nie rozumiem, dlaczego Helenka zginqla. widz4c jednak, ile dobra spowodowala jej 5rnier6,
wiem, 2e to mialo sens. To, ze reraz o niej rozmawiamy, fwiadczy, ze byla wa2na. Nie pozwala
o sobie zapomnied.

Wybaczyla pani mordercy?

- Tak.

Po Smierci Heleny powstatra cho6by fundacja jej imienia. ulica w Libi4iu, przy kt6rej stoi
szkola KSW, nosi jej imiq. Zostala tei posmiertnie honorowq obywatelk4 miasta. Ale chfba
wai'niejsze jest to, ie zainspirowala rnlodych ludzi do pracy w wolontariacie. podczas gruLdnio-
wego finalu ,,szlachetnej Paczki" rozmawialem z jednym z wolontariuszy. Mlody chlopal<
z Tlzebini przekonywatr, ie do wyjazdu na misje zainspirowala go wladnie postawa Heleny.

- Nie wyruszyla do Boliwii z my6lE, 2e jedzie tam zgin46, Jakimd jednak bohaterstwem bylo t., ze
chciala pojwiqcii komud sze56 miesiqcy swojego zycia, zostawiaigc w kraju chlopaka, rodzinq
i znajomych. I jedli taka mloda, ladna i inteiigentna dziewczyna, mogqca mie6 wygodn4 pracq
w Polsce, wgdruje na drugi koniec 6wiata, to musi siq pojawi6 pytanie, dlaczego to robi. Tutaj rnie

chodzi o jakies szczytne idee humanistyczne. Musi by6 w tym cos wiqcei, iakas milof6. Jedna z ko-
le2anek napisala, 2e dla niej 2ycie Herenki jest takim kijem wro2onym w jej spokojne, wygodne
i poukladane Zycie. ciqgle spotykam ludzi, kt6rzy m6wiq: ,,ona zmienila moje zycie,'. ModlEc siq
za jej wstawiennictwem u Boga, uzyskati to, o co prosili. s4 tacy, kt6rzy szczeg6lnie i4 potubili.
Jedni o tym m6wi6 inni pewnie robi4 to w cicho6ci serca.

Tlaktuje pani siostrq jak dwiqtq?

- wlaSnie tak o niej my6lq. Gdyby kiedyd zostala przez Kodci6l ogloszona dwiqtq to bytrby zaszczyr.
I jeszcze wiqcej ludzi by siq o niej dowiedzialo. Chocia2 wiem, Ze to nie stanie sie za rok. ani dwa.
Mo2emy poczeka6 na to wiele lat.

Helena w ostatnim okresie iycia nawet fizycznie byla blisko nieba. Dlaczego zostala stewar-
dess4?

- o rekrutacji dowiedziala siq od swojej koleZanki. Spr6bowala i dostala siq, Latala po Europre oraz
do Gruzji i Izraela. Wcze6niej nie zwierzala mi siq, 2e chciala taui. Ta praca bardzo do nier oaso-



wala. Ci4gle w6r6d ludzi, zmieniaj4ce sie sytuacje. Pracowala w liniach lotniczych niecale dwa lata.

By jechai do Boliwii na misjq, wziqla bezplatny urlop.

To nie byl jej pierwszy misyjny wyjazd. Podobno przy okazji wczeSniejszego, do Afryki, wy-
kryto u niej wrodzonq wadq.

- wr6cila stamt4d chora i nie wiadomo bylo, co jej jest. pojechalam z ni4 do przychodni chor6b tro-
pikalnych w Krakowie. Przy okazji badania wyszlo, 2e ma przetoki w plucach i nisk4 saturacig (na-

sycenia krwi tlenem - przyp. aut.). Mimo to byla wysportowana, chodzila po g6rach. To byla raczej

wada wrodzona. Lekarz zasugerowal operacjq. Zgodzila siq.

Pani opowiada o siostrze i o tym, co siq stalo. Nie slyszalem za to publicznych wypowiedizi wa-
szych rodzic6w.

- Jeszcze jest to dla nich zbyt trudne.
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