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wsi. Darek dojeżdżał, bo jesz-
cze się uczył. Potem zatrudnił 
się w pobliskim Włocławku. 
– Czułam się samotna bez 
męża na co dzień. Uważałam, 
że nie dorósł do swojej roli, 
robiłam mu wyrzuty. Kiedy 
oznajmił, że się zwolnił i zna-
lazł posadę w Warszawie, 
powiedziałam, że jeśli wyj-
dzie z domu, już nie wróci  
– przyznaje. Konflikt nara-
stał. Nie pomagali też bliscy. 
Rodzice Hani uważali, że jest 
młoda, ładna, inteligentna, 
znajdzie lepszego męża.  
Z kolei teściowa wolała 
widzieć syna przy sobie.  
– Darek opuścił mnie i wyje-

Ludzkie historie

chał do, matki do Warszawy, 
gdy dzieci były malutkie. 
Zostawił mnie samą – opo-
wiada Hanna. – Wychowałem 
się w niewierzącej rodzinie. 
Żyłem daleko od Boga. Nie 
wiedziałem, co to przebacze-
nie. Obydwoje czuliśmy do 
siebie dużo żalu i złości  
– wspomina Dariusz.

ROZWÓD I ORZECZENIE 
NIEWAŻNOŚCI ŚLUBU

W końcu złożyła pozew o roz-
wód. On jeszcze walczył, ale 
nie udało się. Wkrótce Hanna 
zaczęła się starać o orzecze-
nie nieważności sakramentu 
małżeństwa w sądzie kościel-

Hania i Darek zostali mał-
żeństwem. Wkrótce na świe-
cie pojawił się Aleksander,  
a dwa lata później Natalia.  
– Pochodziliśmy jednak  
z dwóch światów. Ja z niezbyt 
dużego Włocławka, Darek ze 
stolicy. Mnie rodzice trzymali 
bardzo krótko. Mąż z kolei 
miał ojca, który nadużywał 
alkoholu i fundował bliskim 
piekło – wyznaje Hanna. 
Brakowało im więc dobrych 
wzorców. Kiedy w ich mał-
żeństwie pojawiły się pierw-
sze problemy, nie potrafili ich 
rozwiązać. Hania skończyła 
studia. Dostała pracę w szko-
le i służbowe mieszkanie na 

Była miłość, ślub  
i dwójka dzieci. 
Niestety, małżeń-
stwo się rozpadło. 
Rozwód przypie-
czętowało orze-
czenie o nieważ-
ności sakramentu. 
Ale Pan Bóg zno-
wu ich połączył. 
Po 30 latach!

30 LAT CZEKALIŚMY, 
BY ZNOWU 

BYĆ RAZEM!

Hanna i Dariusz Szychtowie

Po ponad 25 latach od 
rozwodu Hanna i Dariusz 
poczuli, że są sobie bardzo 
bliscy. Zaczęli się coraz 
częściej spotykać, aż 
w końcu podjęli decyzję 
o ponownym ślubie. 

Hanna i Dariusz należą 
do wspólnoty trudnych 
małżeństw Sychar 
i modlą się za pary 
w kryzysie. 

W mieszkaniu 
pary we 
Włocławku 
próżno szu-
kać telewi-

zora. – Straciliśmy już dużo 
czasu, niewiele nam go zosta-
ło. Nie chcemy go marnować 
na siedzenie na kanapie  
z pilotem w ręku – mówią 
Hanna (62) i Dariusz (64) 
Szychtowie. Zamiast oglądać 
seriale, wolą odmówić róża-
niec, dziękując za nawróce-
nie, za to, że znów są razem.
Hania studiowała filologię 
polską, kiedy na korytarzu 
akademika w Toruniu zauwa-
żyła wysokiego bruneta  
w czerwonym dresie. – Zer- 
knęłam zauroczona, bo był 
bardzo przystojny, ale nie 
myślałam wtedy o stałym 
związku – przyznaje. Śliczna 
blondynka także wpadła  
w oko Dariuszowi. Tak długo 
się starał, aż zgodziła się spo-
tkać. Jeszcze w trakcie nauki 

Hanna z dwójką dzieci 
została sama we 
Włocławku. 
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nie, jakby ktoś połaskotał ją 
w dłoń, choć obok niej było 
pusto. – Zaczęłam się nawra-
cać, bo do tej pory niby cho-
dziłam do kościoła, ale tak 
naprawdę nie miałam relacji  
z Bogiem – przyznaje. Nie 
wiedziała, że Dariusz w tym 
czasie wstąpił do Odnowy  
w Duchu Świętym. Zaprosił 
go przyjaciel. Poszedł, żeby 
wyjść z domu, spotkać się  
z ludźmi, bo po rozstaniu  
z żoną popadł w depresję. 
Kiedyś pojechał na rekolekcje 
do Łowicza. Podczas modli-
twy wstawienniczej Darek 
uklęknął pośrodku. Dokoła 
stali ci, którzy się za niego 

nym. Po czterech latach zapa-
dła korzystna dla niej decyzja.  
– Jednak, zamiast ulgi, poczu-
łam smutek... Nie wiedziałam 
dlaczego, ale dziś myślę, że 
cały czas kochałam męża, 
choć zapierałam się, że jest 
inaczej – przyznaje. Nie 
myślała o ułożeniu sobie życia 
z kimś innym. Skupiała się  
na dzieciach i pracy. Samej 
było jej bardzo ciężko. 
Problemy coraz bardziej ją 
przygniatały. Pewnego dnia 
zaszła do kościoła. Stanęła 
przed ołtarzem i poprosiła 
Boga, by dał jej siłę, jakiś 
choćby malutki znak, że jest 
blisko. Nagle odniosła wraże-

modlili.  
– W pewnym 
momencie usły-
szałem słowa 
prorocze: 
„Jestem teraz 
przy Tobie, 
kocham Cię, 
zawsze Cię 
kochałem. Nie 
odejdę od Ciebie, 
dopóki nie uwierzysz, 
że Cię kocham”. Poczułem 
bardzo przyjemne ciepło na 
plecach – opowiada. Wrócił 
do domu nawrócony i wyle-
czony z depresji. 

USŁYSZAŁ, ŻE BĘDZIE 
MIAŁ ŻONĘ

Dużo się modlił, chodził na 
spotkania Odnowy. Któregoś 
dnia usłyszał słowa prorocze, 
że będzie miał żonę. Żarliwie 
więc modlił się najpierw  
o Hanię, ale kiedy wygasła 
już nadzieja, że będą razem,  
o przyszłą ukochaną. Nie 
potrafił sobie jednak wyobra-
zić żadnej kobiety przy sobie. 
Nie starał się nawet nikogo 
poznać. – Minęło ponad 
ćwierć wieku odkąd się się 
rozstaliśmy. Czas zrobił 
swoje, złe emocje wygasły. 
Zapomnieliśmy o wzajem-
nych pretensjach. Mąż coraz 
częściej przyjeżdżał, do 
mnie, do dzieci – wspomina 
Hanna. Ze zdziwieniem 
łapali się na tym, że choć tyle 
lat nie mieli kontaktu, wiele 
ich łączy. Czytają te same 
książki, mają podobne spoj-
rzenie na świat, poczucie 
humoru... Kiedy Dariusz 

wyjeżdżał, 
Hania, czuła 
pustkę. On  
z kolei był  
w Warszawie 
bardzo samot-
ny. W 2012 
roku wydali  

za mąż córkę. 
Wspaniale bawili 

się na jej weselu.  
– Kiedy więc zbliżała 

się Wigilia, postanowiłam 
zaprosić Darka. Spędziliśmy 
cudowne święta – przyznaje 
Hanna. On zaczął robić jej 
drobne niespodzianki.  
W dniu imienin przysłał 
ogromny bukiet kwiatów,  
to znów podsunął ciekawą 
lekturę. Zaprzyjaźnili się, 
lubili spędzać czas w swoim 
towarzystwie i w końcu 
postanowili znów zostać  
małżeństwem! Musieli 
dostać zgodę biskupa.  
– Czuliśmy działanie Boga, 
wiedzieliśmy, że dzięki 
Niemu znów jesteśmy razem 
– mówią. Pobrali się w czasie 
skromnej uroczystości.  
– W podróż poślubną poje-
chaliśmy na Jasną Górę. 
Staramy się tam spędzać 
każdą rocznicę – mówią. 
Dołączyli do wspólnoty trud-
nych małżeństw Sychar, by 
wspierać pary, które prze-
chodzą kryzys, by dawać 
świadectwo, że każde mał-
żeństwo można uratować.  
– Jesteśmy tego przykładem. 
Modlimy się za rodziny, 
które mają problemy. To 
nasza misja – zapewniają. 

EDYTA URBANIAK

30 LAT CZEKALIŚMY, 
BY ZNOWU 

BYĆ RAZEM!

Hanna i Dariusz Szychtowie

Słowo
dla Ciebie

W podróż poślubną pojecha-
liśmy na Jasną Górę. Stara-
my się tam spędzać każdą 
rocznicę ślubu. Jesteśmy 

przykładem, że każde 
małżeństwo da się 

uratować!  

– Razem się modlimy, 
odmawiamy różaniec,  
by podziękować Bogu, 
że znowu jesteśmy 
razem – mówią.   

Dariusz wyprowadził się 
do Warszawy, do swojej 
mamy.


