
ks. Robert Kaczmarek
Nie wejdę do mieszkania w moim domu, 

nie użyczę snu moim oczom, póki nie znajdę 
miejsca dla Pana, mieszkania dla Niego, dla Boga 

Jakuba Ps 132

Syn Anny i Jerzego, brat Barbary i Adama



Jak do tego doszło?

11 maja 1996

czyli krótka historia tego, jak mały Robercik 
stał się księdzem i to z 25-letnim stażem!



Wszystko
zaczęło się tu...



Najbliższa rodzina



Dom



Coś z entuzjasty...

Od najmłodszych lat poznawał świat
z wielką radością, zafascynowany
tym, co napotykał na drodze swojego
życia. Przed niczym się nie cofał...



Coś z filozofa...

Już w pierwszą rocznicę chrztu mały Robercik 
rozmyślał nad swoim życiem i powołaniem... 
wpatrzony gdzieś tam w dal zastanawiał się
nad sensem swojej ludzkiej egzystencji...

a szczególnie nad powołaniem tym, co w życiu
chciałby robić...



Zadanie specjalne

•Gdzie jest 
Robert?

•Za kogo się
przebrał?

•Co z niego
wyrośnie?



Coś z przystojniaka...

Lata mijały, a mały Robercik powoli 
dorastał. Zawsze wiedział jak ustawić 

się do zdjęcia, żeby było idealnie... 
nawet w dniu Pierwszej Komunii 

Świętej... a może szczególnie 
wtedy! W końcu to pierwsze tak 

bliskie spotkanie z kimś 
Najważniejszym!



Coś z dobrego
pasterza...

Do owiec to on 

podejście miał

od małego...



...trochę gorzej było z 
kurczakami...

… ponoć kilka z nich
zginęło z jego ręki...

ale przynajmniej miały
katolicki pogrzeb ...

Coś z … ???



Coś z kochającego
brata...

Na szczęście
z Basią i Adamem

było zupełnie inaczej
niż z kurczakami!



Kreatywność, innowacyjne
podejście do życia, 
oryginalność... więcej mówić, 
chyba nie trzeba...

Coś z ekscentryka...



W końcu nadszedł ten dzień

11 maja 1996



CZŁOWIEK - CHRZEŚCIJANIN - KAPŁAN



Ten sam, 
choć inny...

Powrócił do swojego domu
już nie jako kolega Robert,

ale ksiądz Robert...



W Jego rękach!

… i zaprowadzono
go przed ołtarz, 
aby dał im to,

co najcenniejsze
w życiu...

Samego Boga!



Wyruszył tam, gdzie Pan go posłał...

1996 - 1998 1998 - 2003 2003 - 2010 2010 - 2011



… a kilkanaście lat później
został wizytatorem...



… oraz pracownikiem
Wydziału Katechetycznego
Archidiecezji Katowickiej



STYPENDYŚCI KATOWICE
Swoje serce włożył w liczne działania duszpasterskie wśród młodzieży...



Uczniowie VIII LO 
im. Marii Curie - Skłodowskiej 

w Katowicach



Rekolekcje dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania



Fundacja KEP 
"Dzieło Nowego Tysiąclecia"





Fundusz stypendialny
im. bł.

ks. Emila Szramka



Kaplica NSPJ 
w Panewnikach



Sakramenty



DOBRE SŁOWA NA KONIEC



Robercie!
Jesteś tak popularny, że 
potrzebujesz ochrony...



… jesteś tak
popularny, że
wydawnictwa

"biją się" o 
Twoją recenzję!



… jesteś tak
popularny, że
zapowiadasz

najlepsze spektakle
w teatrach...



… jesteś tak
popularny, że

musisz siedzieć
w kapturze, 
żeby Cię nie

rozpoznali na
ulicy...



… jesteś
tak
popularny, 
że nawet
Papież
Franciszek 
pyta się, 
czy może
Ci 
uścisnąć
dłoń...



Mimo wszystko
przyjmij nasze

skromne
życzenia:



Ciesz się
codziennością



Zawsze możesz liczyć na przyjaciół!



Bądź sobą!



SPEŁNIAJ

WSZYSTKIE 
SWOJE 

MARZENIA



Wpatruj się w niebo, ale mocno stąpaj po ziemi...



… oraz...

Przyjmij od nas
życzenia, które
chcemy wyrazić
Ci osobiście!


