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OD WYDAWCÓW
„Wasze miasto ma historiê bogat¹, zarazem
trudn¹ i tragiczn¹. W ci¹gu wieków wielokrotnie by³o niszczone – powstawa³o, odbudowywa³o siê, zmartwychwstawa³o wci¹¿
na nowo do ¿ycia, zyskuj¹c miano Miasta
nieujarzmionego”.
(s³owa Jana Paw³a II skierowane do przedstawicieli mieszkañców Warszawy przyby³ych do Watykanu
z okazji obchodów 400-lecia sto³ecznoœci Warszawy,
by wrêczyæ Ojcu Œwiêtemu dyplom Honorowego Obywatela Warszawy)

Fot. Ireneusz Fertner

W tym numerze „Kroniki” wspominamy wizyty apostolskie Jana Paw³a II w Warszawie – niezapomniane, szczególne spotkania, podczas których mogliœmy cieszyæ
siê bliskoœci¹ Ojca Œwiêtego, Jego s³owami, gestem, obecnoœci¹. Piszemy tak¿e
o tym, jak Warszawa ¿egna³a tego Wielkiego Polaka.
Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy
Stowarzyszenie Przyjació³
Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy

ARTYKU£Y I MATERIA£Y

ks. Marek Solarczyk

WIZYTY APOSTOLSKIE JANA PAW£A II
W WARSZAWIE
ks. Marek Solarczyk, Wizyty apostolskie Jana Paw³a II w Warszawie

Dzieñ 16 paŸdziernika 1978 r. sta³ siê dla wielu Polaków najwa¿niejszym dniem
XX w. Polski kardyna³, Karol Wojty³a, zosta³ obrany papie¿em i przyj¹³ imiê: Jan
Pawe³ II. Przez ponad dwadzieœcia szeœæ lat Polacy byli dumni ze swojego Rodaka,
chocia¿ mo¿e nie zawsze potrafili to nale¿ycie okazaæ i w pe³ni zrozumieæ Jego
œwiadectwo i nauczanie. Od pocz¹tku 2005 r. zaczê³y do nas docieraæ coraz bardziej
niepokoj¹ce informacje o pogorszeniu siê zdrowia papie¿a. Prze³om marca i kwietnia przyniós³ Jego agoniê, w której za poœrednictwem mediów uczestniczy³y miliardy ludzi na ca³ym œwiecie. My, Polacy, gromadziliœmy siê duchowo przy Jego ³o¿u
boleœci, wyra¿aj¹c to w trudnych do zliczenia miejscach modlitw, czuwañ, sprawowanych Mszach œw. czy przystêpowaniu do sakramentu pokuty. Wszyscy staraliœmy
siê wspomagaæ Go w tych trudnych chwilach. Wieczorem 2 kwietnia ¿a³obn¹ informacjê na Placu Œwiêtego Piotra obwieœci³ arcybiskup Leonardo Sandri: „O godzinie 21.37 nasz Ojciec Œwiêty powróci³ do domu Ojca”.
Kilka dni póŸniej zosta³ opublikowany testament Jana Paw³a II, w którym m.in.
zapisa³ On s³owa œwiadcz¹ce o wielkiej mi³oœci do swojej Ojczyzny i wszystkich rodaków. Powierzy³ opiece Matki Bo¿ej wszystkich, z którymi by³o zwi¹zane Jego ¿ycie, podkreœlaj¹c: „W tych Rêkach zostawiam nade wszystko Koœció³, a tak¿e mój
Naród i ca³¹ ludzkoœæ. Wszystkim dziêkujê. Wszystkich proszê o przebaczenie”.
Wspomnienie wydarzeñ zwi¹zanych ze œmierci¹ Karola Wojty³y – Jana Paw³a II,
a szczególnie wszelkie konsekwencje w ¿yciu tak wielu ludzi, znalaz³y równie¿ swój
komentarz w innym fragmencie papieskiego testamentu: „Pragnê raz jeszcze ca³kowicie zdaæ siê na Wolê Pana. On Sam zdecyduje, kiedy i jak mam zakoñczyæ moje
ziemskie ¿ycie i pasterzowanie. W ¿yciu i œmierci Totus Tuus przez Niepokalan¹.
Przyjmuj¹c ju¿ teraz tê œmieræ, ufam, ¿e Chrystus da mi ³askê owego ostatniego Przejœcia, czyli Paschy. Ufam te¿, ¿e uczyni j¹ po¿yteczn¹ dla tej najwiêkszej
sprawy, której staram siê s³u¿yæ: dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej,
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a w niej wszystkich narodów i ludów (wœród nich serce w szczególny sposób siê
zwraca do mojej ziemskiej Ojczyzny), dla osób, które szczególnie mi powierzy³ –
dla sprawy Koœcio³a, dla chwa³y Boga Samego”. S³owa papieskiego testamentu
spe³ni³y siê wymownie w rzeczywistoœci polskiego spo³eczeñstwa. Jego œmieræ sta³a
siê po¿yteczna dla najwiêkszej sprawy, jakiej s³u¿y³ Ojciec Œwiêty – zbawienia ludzi
i ocalenia wszelkich darów Bo¿ej dobroci tak¿e w Jego ziemskiej OjczyŸnie. Poruszeni tymi faktami ludzie podejmowali wiele inicjatyw, decydowali siê na ró¿norodne formy upamiêtnienia osoby Jana Paw³a II. Jedn¹ z przestróg, jakie pojawi³y
siê w œwiatowych komentarzach podnosz¹cych zainteresowanie spo³eczne postaci¹
Papie¿a Polaka, by³y s³owa w³oskiego watykanisty, Luigiego Accattolego. W jednym ze swoich artyku³ów przekonywa³, ¿e Jan Pawe³ II nie potrzebuje wielbicieli,
ale naœladowców. Pomni tych napomnieñ, podejmiemy w naszej warszawskiej spo³ecznoœci refleksjê nad tym dziedzictwem, które zosta³o przekazane nam przez Ojca
Œwiêtego podczas Jego wizyt apostolskich w Warszawie.
Nastêpnego dnia po wyborze kard. Karola Wojty³y, 17 paŸdziernika, Sekretarz
Episkopatu Polski, bp Bronis³aw D¹browski wyda³ krótki komunikat w imieniu Episkopatu, w którym wyra¿a³ g³êbok¹ nadziejê, ¿e Jan Pawe³ II weŸmie udzia³
w przygotowywanych uroczystoœciach jubileuszowych 900. rocznicy mêczeñskiej
œmierci œw. Stanis³awa biskupa, które mia³y byæ obchodzone w maju nastêpnego roku. Nadzieje wiernych w Polsce wzmocnione zosta³y s³owami samego Papie¿a, który nazajutrz po uroczystej inauguracji pontyfikatu w czasie spotkania z Polakami
powiedzia³: „Drodzy Rodacy! Nie³atwo jest zrezygnowaæ z powrotu do Ojczyzny,
do tych pól umajonych kwieciem rozmaitem, poz³acanych pszenic¹, posrebrzanych
¿ytem – jak pisa³ Mickiewicz – do tych gór i dolin, i jezior, i rzek, do tych ludzi
umi³owanych, do tego Królewskiego Miasta”1. S³owa te, ju¿ na samym pocz¹tku
pontyfikatu mocno zarysowa³y kwestiê przybycia Namiestnika Chrystusowego do
Ojczyzny.
Zanim spe³ni³y siê te pragnienia i dosz³y do skutku pierwsze pielgrzymki, by³o
konieczne pokonanie wielorakich przeszkód natury formalnej, jakie piêtrzy³y siê za
spraw¹ kolejnych decyzji podejmowanych przez w³adze pañstwowe. Obecne warunki historyczne pozwalaj¹ nam na dotarcie do wielu informacji, dziêki którym
mamy mo¿liwoœæ poznania w pe³ni kulis tych przygotowañ oraz trwania wizyt Goœcia, którego tytu³owanie próbowano administracyjnie unormowaæ. Znane s¹ aktualnie zarz¹dzenia kierowane do urzêdników pañstwowych, którzy nie chc¹c naraziæ
siê na zarzut konfesyjnej postawy, nie mogli do Jana Paw³a II zwracaæ siê s³owami
„Ojcze Œwiêty”, a mogli jedynie u¿ywaæ okreœleñ: „Papie¿” b¹dŸ „Wasza Œwi¹tobliwoœæ”. Prowadzone ju¿ w pierwszych tygodniach pontyfikatu przygotowania strony koœcielnej do odwiedzin Papie¿a Polaka w OjczyŸnie na tyle zaniepokoi³y w³adze pañstwowe, ¿e przed Bo¿ym Narodzeniem 1978 r. rezyduj¹cy w Rzymie Kazimierz Szablewski, wspó³przewodnicz¹cy polsko-watykañskiej Komisji ds. sta³ych
kontaktów roboczych miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a PRL, oœwiadczy³ kard. Luigiemu Poggi (przedstawicielowi Stolicy Apostolskiej do specjalnych poruczeñ i wielo-

1

A. Podsiad, A. Szafrañska, Pierwsze dni pontyfikatu Jana Paw³a II, Warszawa 1979, s. 168.
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krotnemu wys³annikowi do Polski), ¿e wizyta jest absolutnie niemo¿liwa. W odpowiedzi us³ysza³ pytanie: „Czy macie coœ innego, co mog³oby j¹ zast¹piæ? S¹dzê, ¿e
jej brak wywo³a dla was gorsze skutki”. Ostatecznie w³adza musia³a zaakceptowaæ
przysz³¹ wizytê, ale usilne doprowadza³a do tego, aby termin jej odbycia nie by³
zwi¹zany bezpoœrednio z majowymi uroczystoœciami ku czci œw. Stanis³awa biskupa, którego 900. rocznica mêczeñskiej œmierci mia³a byæ obchodzona w Krakowie
w po³owie maja 1979 r. W³adze obawia³y siê skojarzeñ zwi¹zanych z historycznymi
wydarzeniami – biskup poniós³ œmieræ z rêki króla Boles³awa Œmia³ego, przedstawiciela w³adzy pañstwowej. Ówczesny dyrektor Urzêdu ds. Wyznañ, Kazimierz
K¹kol, wspomina³: „W³adze partyjne i pañstwowe upatrywa³y w tym wielkie niebezpieczeñstwo dla swojej pozycji ideologicznej w polskim spo³eczeñstwie. Œmieræ
mêczeñska œw. Stanis³awa to jest œmieræ z r¹k w³adzy”2. Ostateczne ustalenie terminu i planu pielgrzymki nast¹pi³o w pierwszych miesi¹cach 1979 r. Wizyta apostolska mia³a odbyæ siê w dniach 2–10 czerwca tego roku. W trosce o zachowanie zas³ug czynników pañstwowych Stanis³aw Kania podkreœla³, ¿e data ta by³a równie¿ ustêpstwem ze strony PZPR. Ryzykowa³a ona bowiem pogorszenie stosunków
z ZSL-em, którego Œwiêto Ludowe przypada³o w³aœnie w tym terminie. Przy okazji
wypominano tak¿e, i¿ termin ten koliduje z otwarciem Centrum Zdrowia Dziecka.
W³adze rozpoczê³y szerokie przygotowania operacyjne, które otrzyma³y kryptonim „Lato 79”. Ju¿ 15 marca w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych powo³ano
sztab, którego zadania ujêto w czterech zagadnieniach: rozpoznania i dzia³añ operacyjno-politycznych, bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, zaopatrzenia technicznego i regeneracji si³ oraz analityczno-informacyjnym. Podobne sztaby zosta³y
utworzone w szeœciu komendach wojewódzkich Milicji Obywatelskiej, przez których tereny mia³a przebiegaæ trasa pielgrzymki. Pod koniec marca, po pobycie
w Polsce abpa Agostino Casarolego, Sekretarza Rady ds. Publicznych Koœcio³a, zatwierdzono ostatecznie program wizyty. Zgodnie ze wspomnieniami bpa Alojzego
Orszulika, w³adze nie udziela³y zezwolenia na odwiedzenie miejsc, le¿¹cych na
wschód od Wis³y. Pomimo ¿yczenia samego Jana Paw³a II, nie móg³ On odwiedziæ
Piekar Œl¹skich, Trzebnicy czy Nowej Huty. Zaakceptowane zosta³y: Warszawa,
Gniezno, Czêstochowa, Oœwiêcim, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice,
Nowy Targ.
Wœród przygotowanych najrozmaitszych wymogów przygotowywanej papieskiej pielgrzymki by³ tak¿e precyzyjnie opracowany instrukta¿ dotycz¹cy przekazywania relacji medialnych. Wszelkie informacje prasowe, radiowe czy telewizyjne by³y przygotowywane pod dyktando Komitetu Centralnego partii. W przekazie telewizyjnym nakazano taki sposób ukazywania spotkañ z Janem Paw³em II,
aby widz nie dowiedzia³ siê o t³umach modl¹cych siê z Ojcem Œwiêtym i wielkim
entuzjazmie zebranych.
Pierwsza pielgrzymka do Polski przebiega³a pod has³em Gaude Mater Polonia, a wiêc odwo³ywa³a siê do uroczystego hymnu wielbi¹cego mêczeñsk¹ œmieræ
œw. Stanis³awa biskupa, a jednoczeœnie by³a wyrazem odczuæ Polaków goszcz¹cych
2

P. Raina, Wizyty Apostolskie Jana Paw³a II, Warszawa 1997, s. 9.
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na ojczystej ziemi Namiestnika Chrystusowego, Papie¿a Polaka. Wizyta Jana Paw³a II rozpoczê³a siê 2 czerwca 1979 r. w Warszawie. Po godzinie 10.00 papieski samolot wyl¹dowa³ na lotnisku wojskowym Okêcie. Dostojnego goœcia wita³y w³adze
koœcielne i pañstwowe. Przemawiaj¹c na lotnisku, Papie¿ powiedzia³ m.in.: „Uca³owa³em ziemiê polsk¹, z której wyros³em. Ziemiê, z której wezwa³ mnie Bóg niezbadanym wyrokiem swojej Opatrznoœci – na Stolicê Piotrow¹ w Rzymie. Ziemiê, do
której przybywam jako pielgrzym.
Pozwólcie wiêc, ¿e zwrócê siê do was, aby pozdrowiæ ka¿dego i wszystkich tym
samym pozdrowieniem, którym w dniu 16 paŸdziernika minionego roku pozdrowi³em zebranych na placu Œw. Piotra w Rzymie:
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!
– Pozdrawiam was w imiê Chrystusa tak, jak nauczy³em siê pozdrawiaæ ludzi tutaj,
w Polsce...
– w Polsce, w tej mojej ziemi ojczystej, w której stale tkwiê g³êboko wroœniêty korzeniami mojego ¿ycia, mojego serca, mojego powo³ania,
– w Polsce, w tym kraju, w którym – jak napisa³ Norwid – «kruszynê chleba podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba...» (Moja piosenka),
– w Polsce, która nale¿y do Europy i do ludzkoœci wspó³czesnej poprzez ca³y tysi¹cletni zr¹b swoich dziejów,
– w Polsce, która przez ca³y ci¹g tych dziejów zwi¹za³a siê z Koœcio³em Chrystusowym i ze Stolic¹ Rzymsk¹ szczególnym wêz³em duchowej jednoœci”3.
Po ceremonii powitania Jan Pawe³ II uda³ siê specjalnym odkrytym samochodem do archikatedry œw. Jana Chrzciciela na Starym Mieœcie. Na ca³ej, odœwiêtnie
udekorowanej trasie przejazdu wita³y Go t³umy ludzi, którzy d³ugie godziny stali
na ulicy w oczekiwaniu na tê chwilê. Po przybyciu do œwi¹tyni Ojciec Œwiêty modli³ siê w kaplicy Cudownego Jezusa Ukrzy¿owanego. Na powitanie Prymasa Polski
Stefana kard. Wyszyñskiego Papie¿ odpowiedzia³: „Ksi¹dz Prymas odzwierciedla
si³ê fundamentu tego Koœcio³a, którym jest Jezus Chrystus. Na tym polega jego
w³asna si³a. Ksi¹dz Prymas uczy od trzydziestu kilku lat, ¿e tê si³ê zawdziêcza Maryi, Matce Chrystusa. Wszyscy o tym dobrze wiemy, ¿e dziêki Maryi mo¿na najpe³niej odzwierciedliæ si³ê tego fundamentu, którym jest Chrystus, ¿e dziêki Maryi
mo¿na najskuteczniej stawaæ siê zwornikiem Koœcio³a. Tego uczy ¿ycie i pos³ugiwanie Prymasa Polski. Jest on zwornikiem Koœcio³a warszawskiego. I jest zwornikiem
ca³ego Koœcio³a w Polsce. Na tym polega jego opatrznoœciowa misja od trzydziestu
z gór¹ lat. Pragnê temu daæ wyraz u pocz¹tku mojej pielgrzymki tu, w stolicy Polski, i pragnê za to jeszcze raz wraz z ca³em Koœcio³em i Narodem podziêkowaæ Trójcy Przenajœwiêtszej. [...] W imiê przeto Przenajœwiêtszej Trójcy pragnê powitaæ
wszystkich, którzy ten Koœció³ stanowi¹ w jednoœci ze swym biskupem. [...] Pragnê
jednak powitaæ w sposób najbardziej uniwersalny – œwieckich, was, ojcowie i matki
rodzin, i was, ludzie samotni, was, osoby starsze, i was, m³odzie¿y i dzieci, wszystkich, którzy pracujecie na roli, w przemyœle, w biurach, w szko³ach, uczelniach,
w szpitalach, w instytucjach kulturalnych, w ministerstwach – wszêdzie. Ludzi

3

Jan Pawe³ II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Kraków 2005, s. 10.
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wszystkich zawodów, którzy poprzez sw¹ pracê budujecie Polskê wspó³czesn¹, spuœciznê po pokoleniach: spuœciznê umi³owan¹, spuœciznê nie³atw¹, zadanie wielkie.
Nasz polski «wielki zbiorowy obowi¹zek – ojczyznê» (C. K. Norwid)”4.
Po zakoñczeniu spotkania z duchowieñstwem Ojciec Œwiêty uda³ siê do rezydencji Prymasa Polski, w której zatrzyma³ siê na czas swojego pobytu w Warszawie. Po godzinie 14.00 rozpoczê³o siê w Belwederze spotkanie Jana Paw³a II
z przedstawicielami w³adz pañstwowych, w których imieniu Goœcia powita³ I sekretarz KC PZPR Edward Gierek. Ojciec Œwiêty powiedzia³ wówczas: „Przemierzaj¹c
ulice tak drogiej sercu ka¿dego Polaka Warszawy, nie mog³em oprzeæ siê wzruszeniu na myœl o wielkim, ale i bolesnym historycznym szlaku, jaki miasto to przeby³o
w s³u¿bie i razem z dziejami naszego Narodu. Szczególne ogniwa tego szlaku stanowi¹ pa³ac belwederski, ale przede wszystkim odbudowuj¹cy siê Zamek Królewski.
Posiada on wyj¹tkow¹ zaiste wymowê. Przemawiaj¹ przezeñ stulecia dziejów Ojczyzny, odk¹d stolica pañstwa przeniesiona zosta³a z Krakowa do Warszawy. Stulecia
szczególnie trudne i szczególnie odpowiedzialne. Pragnê daæ wyraz radoœci z tego –
co wiêcej, pragnê podziêkowaæ za to, ¿e ten zamek, który – jak ca³a prawie Warszawa – znalaz³ siê w gruzach w czasie Powstania, odbudowuje siê szybko jako symbol
pañstwowoœci i suwerennoœci Ojczyzny”5. W dalszej czêœci swojego wyst¹pienia Papie¿ wskazywa³ na donios³¹ rolê Koœcio³a, jak¹ spe³nia³ w spo³eczeñstwie. W czasie
spotkania zosta³y przekazane dary. Edward Gierek na zakoñczenie swojego przemówienia przekaza³ Dostojnemu Goœciowi replikê pomnika Bohaterów Westerplatte oraz gobelin. Natomiast Ojciec Œwiêty wrêczy³ pierwszemu sekretarzowi
w³oskie mozaiki, które wed³ug Jego s³ów mia³y przypominaæ, ¿e jeden z synów polskiej ziemi znajduje siê tam, gdzie one powsta³y.
G³ówn¹ uroczystoœci¹ pierwszego dnia pielgrzymki by³a Msza œw., któr¹ Jan Pawe³ II odprawi³ na placu Zwyciêstwa. Nad o³tarzem wzniesiony zosta³ du¿y krzy¿
z przewieszon¹ czerwon¹ stu³¹ i umieszczona kopia obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Na miejscu celebry Papie¿ modli³ siê tak¿e przy Grobie Nieznanego
¯o³nierza. Po z³o¿eniu kwiatów wpisa³ siê do ksiêgi pami¹tkowej: „Nieznanemu
¯o³nierzowi Polski – Jan Pawe³ II, syn tej ziemi”. W wyg³oszonej homilii Ojciec
Œwiêty powiedzia³: „Koœció³ przyniós³ Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistoœci, jak¹ jest cz³owiek. Cz³owieka bowiem nie mo¿na do koñca zrozumieæ bez Chrystusa. A raczej: cz³owiek nie mo¿e
siebie sam do koñca zrozumieæ bez Chrystusa. Nie mo¿e zrozumieæ ani kim jest,
ani jaka jest jego w³aœciwa godnoœæ, ani jakie jest jego powo³anie i ostateczne przeznaczenie. Nie mo¿e tego wszystkiego zrozumieæ bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie mo¿na wy³¹czaæ z dziejów cz³owieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie
mo¿na te¿ bez Chrystusa zrozumieæ dziejów Polski – przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodz¹ przez tê ziemiê. Dzieje ludzi! Dzieje Narodu
s¹ przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje ka¿dego cz³owieka tocz¹ siê w Jezusie
Chrystusie. W Nim staj¹ siê dziejami zbawienia”6.
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I na zakoñczenie Papie¿ wypowiedzia³ s³owa, którym wielu przypisuje proroctwo przemian spo³eczno-politycznych w Polsce: „I wo³am, ja, syn polskiej ziemi,
a zarazem ja, Jan Pawe³ II papie¿, wo³am z ca³ej g³êbi tego Tysi¹clecia, wo³am
w przeddzieñ Œwiêta Zes³ania, wo³am wraz z wami wszystkimi: Niech zst¹pi Duch
Twój! Niech zst¹pi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Amen”7.
Podsumowaniem dnia w programie papieskim by³o spotkanie z przedstawicielami Episkopatu Polski, które odby³o siê w rezydencji Prymasa Polski. Wieczór i noc
nie przynios³y jednak snu Warszawie. Rzesze m³odych ludzi przemierza³y ulice
miasta, przygotowuj¹c siê na spotkanie z Namiestnikiem Chrystusowym. Nastêpnego dnia, 3 czerwca, przed koœcio³em akademickim œw. Anny o godzinie 7.00 rozpoczê³a siê Msza œw., której przewodniczy³ bp Zbigniew Kraszewski. W homilii do
m³odych Ojciec Œwiêty mówi³: „Spotykamy siê w uroczystoœæ Zes³ania Ducha
Œwiêtego. Przed oczyma naszej wiary otwiera siê wieczernik jerozolimski, z którego
wyszed³ Koœció³ i w którym Koœció³ wci¹¿ trwa. To w³aœnie tam siê narodzi³ jako
¿ywa spo³ecznoœæ Ludu Bo¿ego, jako wspólnota œwiadoma swej misji w dziejach
cz³owieka. Koœció³ wo³a w dniu dzisiejszym (stale powtarza to wo³anie, jednak¿e
dzisiaj brzmi ono szczególnie ¿arliwie): PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty, nape³nij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogieñ Twojej mi³oœci. Nape³nij serca! Pomyœlcie, m³odzi przyjaciele, jaka jest miara serca ludzkiego, skoro nape³niæ je mo¿e tylko Bóg:
Duch Œwiêty”8.
Podczas tamtego wyst¹pienia Papie¿ dodawa³ swoje szczególnie b³yskotliwe,
ale równie¿ pe³ne g³êbokich treœci komentarze. Po d³ugich oklaskach powiedzia³:
„Moi Drodzy! Ja ju¿ od wczoraj myœlê nad tym, co znacz¹ te oklaski. Otó¿ powiedzia³em, ¿e od wczoraj myœlê nad tym. Trzeba powiedzieæ, co myœlê. Pozwólcie mi
powiedzieæ, co myœlê. Wczoraj, wczoraj, naprzód pomyœla³em sobie: Powiedz im,
¿eby dali spokój, bo nie skoñczymy! Dziœ powinienem to samo powtórzyæ, ale
wczoraj pomyœla³em sobie: Poczekaj! Przysz³a mi taka myœl (myœlê, ¿e przysz³a od
Ducha Œwiêtego) – poczekaj! Bêd¹ razem z tob¹ mówiæ to kazanie! Bo wcale nie
jest takie interesuj¹ce to, ¿e klaszcz¹, ¿e bij¹ brawo, tylko k i e d y bij¹ brawo! Otó¿
dzisiaj ta myœl idzie za mn¹ dalej. Oczywiœcie naprzód ta myœl, ¿e siê prawdopodobnie spóŸnimy do Gniezna. Ale nie tylko ta jedna myœl. Kiedy bij¹ brawo? Wczoraj,
kiedy powiedzia³em: «Chrystus» – przez piêtnaœcie minut bili brawo, dzisiaj, kiedy
powiedzia³em: «Duch Œwiêty» – mo¿e ju¿ trochê krócej, bo jeszcze, jak mówi Pismo Œwiête, nie ca³kiem siê obudzili. Ale w ka¿dym razie bili. Chocia¿byœcie nie
wiem jak bili brawo, to ja tê myœl muszê skoñczyæ. Otó¿, co ja sobie pomyœla³em
dzisiaj rano. Pomyœla³em sobie: Co siê dzieje z tym spo³eczeñstwem? Co siê dzieje
z tym spo³eczeñstwem?! Sta³o siê jakimœ spo³eczeñstwem teologicznym! No, doœæ
tej refleksji na marginesie. Ale nie móg³bym odjechaæ, nie wypowiedziawszy jej, bo
nale¿y oddaæ sprawiedliwoœæ Warszawie. Gdybym to powiedzia³ w GnieŸnie, ju¿
by³bym niesprawiedliwy”9.
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Na zakoñczenie homilii Jan Pawe³ II poœwiêci³ krzy¿e, które m³odzie¿ przynios³a ze sob¹. Tym spotkaniem zakoñczy³ siê pobyt Papie¿a w stolicy podczas pierwszej Jego pielgrzymki. Warszawskie spotkania z Papie¿em wprowadzi³y Polaków
do kolejnych wa¿nych etapów pierwszej pielgrzymki w nastêpnych miastach Polski. Warto przypomnieæ, ¿e pojawiaj¹ce siê w dalszych przemówieniach Jana Paw³a II sformu³owania doprowadzi³y do wielkiego zaniepokojenia w³adz pañstwowych, które próbowa³y poprzez przedstawicieli Koœcio³a przekonaæ Ojca Œwiêtego
do wiêkszej powœci¹gliwoœci w formu³owaniu tez. Kardyna³ Franciszek Macharski wspomina, ¿e równie¿ i on otrzyma³ stosowny list od w³adz, ale nigdy nie pokaza³ go Papie¿owi. Naciski te by³y podejmowane przed wizyt¹ na Jasnej Górze,
gdzie s³owa Jana Paw³a II nie straci³y nic ze swojej mocy: „S³owo «niewola», które
nas zawsze boli, w tym jednym miejscu nas nie boli; w tym jednym odniesieniu nape³nia nas ufnoœci¹, radoœci¹ posiadania wolnoœci. Tu zawsze byliœmy wolni”10.
Swoistym œwiadectwem politycznych ocen wizyty papieskiej przez ówczesne w³adze pañstwowe by³y stwierdzenia, jakie znalaz³y siê w przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych podsumowuj¹cym tê wizytê raporcie, zatytu³owanym „Pok³osie”. Autorzy raportu stwierdzili m.in.: „Wizyta Jana Paw³a II w Polsce,
pierwsza w kraju socjalistycznym, stanowi uroczysty akt uznania przez Stolicê Apostolsk¹ nieodwracalnoœci przemian ustrojowych w Europie Wschodniej i œwiadczy
o tym, ¿e papie¿ jest zdecydowany praktycznie realizowaæ tezê o «gotowoœci chrzeœcijan do otwartego i szczerego dialogu z innymi systemami œwiatopogl¹dowymi,
w tym tak¿e z marksistowskim»”. W tym samym duchu nale¿a³oby odczytywaæ komentarz „Trybuny Ludu”: „Szczególnej wymowy nabiera fakt, ¿e papie¿ przybywa
do Ojczyzny, kiedy obchodzimy 35-lecie narodzin Polski Ludowej”.
Druga wizyta apostolska Jana Paw³a II w Polsce, w dniach 16-23 czerwca 1983 r.
pod has³em Polsko, Ojczyzno moja, podobnie jak poprzednia, rozpoczê³a siê od Warszawy. Papie¿ odwiedzi³ oprócz stolicy: Niepokalanów, Czêstochowê, Poznañ, Katowice, Wroc³aw, Górê Œwiêtej Anny i Kraków.
Warunki spo³eczno-polityczne, jakie towarzyszy³y przygotowaniom i samemu
pobytowi Papie¿a, nosi³y w sobie dziedzictwo minionego okresu i w zdecydowany
sposób by³y zwi¹zane z trwaj¹cym jeszcze, chocia¿ zawieszonym stanem wojennym.
Strona koœcielna oczekiwa³a, ¿e termin tej wizyty Biskupa Rzymu w OjczyŸnie bêdzie zwi¹zany z obchodami 600-lecia obrazu Matki Bo¿ej na Jasnej Górze, planowanymi na sierpieñ 1982 r. Podobnie jak przy ustaleniach poprzedniej wizyty, strona
pañstwowa wysuwa³a wiele zastrze¿eñ, które w odniesieniu do sierpniowego terminu by³y powszechnie kojarzone z drug¹ rocznic¹ powstania NSZZ „Solidarnoœæ”
i reakcj¹ spo³eczeñstwa wobec trwaj¹cego od ponad pó³ roku stanu wojennego.
W czerwcu 1982 r. gen. Czes³aw Kiszczak na posiedzeniu Biura Politycznego PZPR
dopuszcza³ ewentualnoœæ jedno- lub dwudniowej wizyty, ograniczonej tylko do Jasnej Góry. Natomiast ówczesny szef Urzêdu ds. Wyznañ, Adam £opatka, sugerowa³
termin w okresie póŸnej jesieni, licz¹c, ¿e przewidywana wówczas z³a pogoda bêdzie mia³a niekorzystny wp³yw na frekwencjê spotkañ papieskich. W lipcu 1982 r.
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Prezes Rady Ministrów gen. Wojciech Jaruzelski w liœcie do Prymasa Polski kard.
Józefa Glempa przedstawi³ obawy, ¿e pielgrzymka papieska odbywaj¹ca siê w terminie sierpniowym 1982 r. mo¿e doprowadziæ do zaostrzenia sytuacji w kraju, odsuwaj¹c przezwyciê¿enie kryzysu spowodowanego wprowadzeniem stanu wojennego.
Po przedstawieniu tych opinii Papie¿owi kard. Glemp podkreœla³, ¿e Jan Pawe³ II
przedstawi³ warunki, które mog³yby umo¿liwiæ tê wizytê. By³y to: odwo³anie stanu
wojennego, zwolnienie internowanych oraz nawi¹zanie dialogu ze spo³eczeñstwem.
Oficjalne zaproszenie Jana Paw³a II przez w³adze pañstwowe, reprezentowane
przez Przewodnicz¹cego Rady Pañstwa Henryka Jab³oñskiego, do odbycia drugiej
pielgrzymki, zosta³o przes³ane do Watykanu 19 marca 1983 r. Tego samego dnia
w imieniu Episkopatu Polski wys³a³ zaproszenie kard. Józef Glemp. Cztery dni póŸniej odby³o siê pierwsze spotkanie wspólnej Komisji Mieszanej Rz¹du i Episkopatu, która mia³a zaj¹æ siê sprawami bezpieczeñstwa i organizacji pielgrzymki Papie¿a do Polski. Ze strony koœcielnej za przygotowania w Warszawie byli odpowiedzialni: abp Bronis³aw D¹browski, bp Kazimierz Romaniuk, bp Zbigniew Kraszewski oraz ksiê¿a: Zdzis³aw Król, Bogus³aw Bijak, Alojzy Orszulik, Jan Marcjan,
Tadeusz Muszyñski, Bronis³aw Piasecki, Józef Maj i Edward Sobieraj.
I znowu szczegó³owy przebieg pielgrzymki by³ ograniczany przez stronê pañstwow¹. W obecnych warunkach Koœcio³a i Polski na pocz¹tku III tysi¹clecia do rangi symbolu urasta komentarz ministra Adama £opatki, który w kwietniu 1983 r., odnosz¹c siê do propozycji z³o¿enia przez Jana Paw³a II ho³du ofiarom Czerwca 1956 w Poznaniu, powiedzia³: „Zatrzymanie siê Ojca Œwiêtego przy
krzy¿ach poznañskich zostawmy sobie na wizytê Jana XXIV lub Jana Paw³a V za
sto lat”.
Bezpoœrednie przygotowania do prze¿ycia wa¿nych chwil wizyty papieskiej
Koœció³ warszawski rozpocz¹³ dwa miesi¹ce przed przybyciem dostojnego Goœcia.
Dnia 17 kwietnia 1983 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp wyda³ dekret, którym
powo³a³ Komitet Organizacyjny Przyjêcia Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w Archidiecezji Warszawskiej. Przewodnicz¹cym zespo³u zosta³ bp W³adys³aw Mizio³ek, zastêpcami bp Zbigniew Kraszewski i ks. Zdzis³aw Król, a sekretarzem ks. Grzegorz
Kalwarczyk. Przedstawicielem strony koœcielnej do rozmów z w³adzami pañstwowymi zosta³ bp Kazimierz Romaniuk, a za sprawy Domu Arcybiskupów Warszawskich odpowiada³ ks. Franciszek Borowiec. Powo³ano tak¿e 12 sekcji: duszpastersko-katechetyczn¹ (ks. Bogus³aw Bijak, ks. Edward Majcher), do spraw m³odzie¿y
(ks. Tadeusz Muszyñski), liturgiczn¹ (ks. Jerzy Zalewski, ks. Wies³aw K¹dziela),
plastyczno-dekoracyjn¹ (ks. Andrzej Przekaziñski), nag³oœnieniow¹ (ks. Lucjan
Œwiêszkowski), porz¹dkow¹ (ks. Tadeusz Karolak), transportowo-komunikacyjn¹
(ks. Edward ¯mijewski), kwaterunkow¹ (ks. Józef Hass), sanitarn¹ (ks. Jerzy Popie³uszko), informacyjn¹ (ks. Bronis³aw Piasecki), darów (bp Zbigniew Kraszewski,
ks. Marian Ruciñski) i dokumentacyjn¹ (ks. Waldemar Wojdecki).
Ojciec Œwiêty przyby³ do stolicy 16 czerwca 1983 r. Podczas przemówienia powitalnego wyjaœni³ symbolikê poca³unku ziemi: „Pierwszym s³owem, wypowiedzianym w milczeniu i na klêczkach, by³ poca³unek tej ziemi: ojczystej ziemi. Id¹c wzorem Paw³a VI, czyniê tak na pocz¹tku ka¿dej wizyty duszpasterskiej, przez czeœæ
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dla samego Stwórcy oraz dla synów i córek ziemi, do której przybywam. Poca³unek z³o¿ony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby poca³unek z³o¿ony na rêkach matki – albowiem Ojczyzna jest nasz¹ matk¹ ziemsk¹.
Polska jest matk¹ szczególn¹. Nie³atwe s¹ jej dzieje, zw³aszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matk¹, która wiele przecierpia³a i wci¹¿ na nowo cierpi. Dlatego
te¿ ma prawo do mi³oœci szczególnej”11.
Podobnie jak podczas pierwszej wizyty, z lotniska Okêcie Jan Pawe³ II uda³ siê
do archikatedry œw. Jana Chrzciciela na Starym Mieœcie. Po krótkiej modlitwie
w kaplicy Baryczków i przy grobie Prymasa Tysi¹clecia Stefana Wyszyñskiego odprawi³ z biskupami warszawskimi Mszê œw. W swojej homilii nawi¹za³ do trwaj¹cego od 25 marca Roku Odkupienia i wskazywa³ na wartoœæ krzy¿a w prze¿ywaniu tej
tajemnicy wiary. Nawi¹zuj¹c do aktualnej sytuacji panuj¹cej w kraju, w okresie zawieszenia stanu wojennego, mówi³: „Wraz ze wszystkimi moimi Rodakami – zw³aszcza z tymi, którzy najboleœniej czuj¹ cierpki smak zawodu, upokorzenia, cierpienia, pozbawienia wolnoœci, krzywdy, podeptanej godnoœci cz³owieka, stajê pod
krzy¿em Chrystusa, aby na ziemi polskiej odprawiaæ nadzwyczajny jubileusz Roku
Odkupienia. Stajê – i wiem, ¿e jak niegdyœ na Kalwarii, u stóp tego krzy¿a stoi Matka Chrystusa”12. Znaczn¹ czêœæ wyst¹pienia Papie¿ poœwiêci³ postaci Prymasa Wyszyñskiego. Ukazuj¹c znaczenie jego pos³annictwa dla Koœcio³a polskiego, podkreœla³: „Mo¿na do niego odnieœæ s³owa poety: «Z pokor¹ teraz padam na kolana / abym
wsta³ silnym Boga robotnikiem. / Gdy wstanê, g³os mój bêdzie g³osem Pana... / mój
krzyk – Ojczyzny ca³ej bêdzie krzykiem» (Juliusz S³owacki, Tak mi, Bo¿e dopomó¿).
Opatrznoœæ Bo¿a oszczêdzi³a Mu bolesnych wydarzeñ, które ³¹cz¹ siê z dat¹ 13 grudnia 1981. Odszed³ do Ojca w uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego, a pogrzeb
Jego odby³ siê w uroczystoœæ Nawiedzenia Bogarodzicy. Jakby Pani Jasnogórska
chcia³a wycisn¹æ ostatni¹ ziemsk¹ pieczêæ na ¿yciu tego Prymasa, który wraz z Episkopatem Polski zaprosi³ J¹ do nawiedzania wszystkich diecezji i parafii w naszej
OjczyŸnie”13. Znamienn¹ form¹ uczestniczenia w tej liturgii by³o zgromadzenie
osób niewidomych w pobliskim koœciele œw. Marcina na ul. Piwnej. Propozycjê tak¹ w ramach przygotowañ wizyty zg³osi³ ks. Lucjan Œwiêszkowski.
Po zakoñczeniu Mszy œw. Papie¿ przeszed³ do s¹siaduj¹cego z archikatedr¹ koœcio³a Matki Bo¿ej £askawej, gdzie spotka³ siê z siostrami zakonnymi.
Drugi dzieñ pielgrzymki rozpoczê³a wizyta Jana Paw³a II w Belwederze, gdzie
Dostojny Goœæ przyby³ o godzinie 10.00. W programie spotkania, obok wyst¹pienia
Ojca Œwiêtego, by³o przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego i ponad dwugodzinna rozmowa przy zamkniêtych drzwiach, w której obok wczeœniej wymienionych uczestniczyli kard. Józef Glemp i Henryk Jab³oñski. W swoim przemówieniu
Jan Pawe³ II mówi³: „Podobnie jak w czasie moich poprzednich odwiedzin, pragnê
na koñcu stwierdziæ, ¿e ka¿de prawdziwe dobro mojej Ojczyzny bêdê nadal uwa¿a³
za moje dobro, tak jakbym nadal mieszka³ na tej ziemi, a mo¿e nawet bardziej jeszcze z racji oddalenia. Z tak¹ sam¹ te¿ si³¹ bêdê odczuwa³ nadal wszystko to, co
11
12
13

Tam¿e, s. 213.
Tam¿e, s. 217.
Tam¿e, s. 219.

14 ks. Marek Solarczyk, Wizyty apostolskie Jana Paw³a II w Warszawie

mog³oby Polsce zagra¿aæ, szkodziæ, przynosiæ jej ujmê, co mog³oby oznaczaæ zastój
czy za³amanie […]. Nie przestajê ufaæ, ¿e owa zapowiedziana wielokrotnie odnowa
spo³eczna, wed³ug zasad wypracowanych w takim trudzie w prze³omowych dniach
sierpnia 1980 r. i zawarta w porozumieniach, dojdzie do skutku”14. Na spotkaniu
tym zosta³y tak¿e przekazane dary. Ojciec Œwiêty od premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego otrzyma³ na pami¹tkê obchodzonej rocznicy Wiktorii Wiedeñskiej zdobiony napierœnik zbroi husarskiej oraz obraz pêdzla Aleksandra Mroczkowskiego
(ucznia Jana Matejki), przedstawiaj¹cy panoramê tatrzañsk¹. Najwy¿sze w³adze
pañstwowe otrzyma³y natomiast obraz ze szko³y ferraryjskiej z XVI w., przedstawiaj¹cy œw. Jana Chrzciciela.
W drodze powrotnej z Belwederu Biskup Rzymu zatrzyma³ siê w koœciele Ojców Kapucynów przy ul. Miodowej, gdzie modli³ siê przed Najœwiêtszym Sakramentem i odda³ ho³d Janowi III Sobieskiemu, którego serce jest przechowywane
w tym koœciele. Po powrocie do rezydencji Prymasa Polski odby³o siê spotkanie
ekumeniczne Papie¿a z przedstawicielami ró¿nych niekatolickich wyznañ chrzeœcijañskich, a tak¿e wspólnot ¿ydowskiej i muzu³mañskiej. Ojciec Œwiêty zaraz na
pocz¹tku spotkania powiedzia³: „Gor¹co pragn¹³em tego spotkania jeszcze w czasie
mojej pierwszej podró¿y do ojczystego Kraju” [...] „Nasze spotkanie o¿ywia duch
braterskiej mi³oœci, wyró¿niaj¹cy Ewangeliê Chrystusow¹. Z tego ducha braterskiej
mi³oœci rodzi siê w stosunkach miêdzyludzkich wzajemna wyrozumia³oœæ, poszanowanie cudzych pogl¹dów i upodobañ, a zw³aszcza odmiennych wierzeñ lub zwyczajów. Jest to duch tolerancji, tak g³êboko zakorzeniony w naszych tradycjach religijnych, spo³ecznych i narodowych, ¿e Polska s³usznie zas³u¿y³a na miano «pañstwa bez stosów»15. Po godzinie 16.00, równie¿ w rezydencji prymasowskiej, odby³a
siê uroczystoœæ nadania Papie¿owi doktoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie wszystkich dyscyplin naukowych uprawianych na tej
uczelni.
Na zakoñczenie drugiego dnia wizyty apostolskiej na Stadionie Dziesiêciolecia
zosta³a odprawiona Msza œw., która rozpoczê³a siê o 17.45.
Tak¹ lokalizacjê celebry liturgicznej zatwierdzono 27 kwietnia 1983 r. na spotkaniu Komisji Mieszanej Rz¹du i Koœcio³a. Formalne przygotowania miejsca do sprawowania liturgii mszalnej rozpoczêto w dniu 7 maja, kiedy bp Romaniuk zobowi¹za³ dyrekcjê budowy Seminarium Warszawskiego do przygotowania podium
i o³tarza papieskiego na koronie stadionu. W kolejnych dniach odby³y siê spotkania
odpowiedzialnych za prace z projektantami o³tarza i krzy¿a na papiesk¹ liturgiê.
Podczas narady technicznej w Urzêdzie Miasta w dniu 10 maja zosta³a podjêta decyzja o powierzeniu technicznego wykonania o³tarza firmie WAREXPO. Nastêpnego dnia, podczas spotkania w Kurii Metropolitalnej ustalony zosta³ zakres nag³oœnienia, a tak¿e przygotowanie dekoracji oraz podzia³ na sektory. Warunki gospodarcze lat 80. wymaga³y uzyskania specjalnych zleceñ central handlowych na potrzebne do prac budowlanych materia³y. Dnia 17 maja zgodê tak¹ wyda³o Biuro Zbytu
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Drewna (na tarcicê do budowy podium), a nastêpnego dnia rozpoczê³y siê starania strony koœcielnej o uzyskanie potrzebnej stali w CENTROSTAL-u. W dniu
23 maja nast¹pi³o ostateczne zatwierdzenie przez Biuro Ochrony Rz¹du lokalizacji
wozu transmisyjnego, g³oœników, zakrystii oraz przejazdu na stadion przez tunel.
Od 27 maja rozpoczê³y siê przygotowania, maj¹ce na celu dopracowanie przebiegu
liturgii papieskiej. W pierwszym spotkaniu na przygotowywanym miejscu celebry
uczestniczyli ksiê¿a: Jerzy Zalewski, Jan Miazek, Jan Sikorski, Andrzej Przekaziñski i Lucjan Œwiêszkowski. Dnia 4 czerwca ustawiono g³ówny fragment dekoracji papieskiej, jakim by³ krzy¿. Od tamtej chwili Biuro Ochrony Rz¹du objê³o
œcis³¹ opiek¹ budowê podium o³tarzowego, nad którym zbudowano zadaszenie,
ukoñczone 9 czerwca. Troska o wyeliminowanie wszelkich niespodziewanych
zajœæ sprawi³a, ¿e 12 czerwca o godz. 22.00 ponad stu funkcjonariuszy Milicji
Obywatelskiej sprawdzi³o wytrzyma³oœæ podium papieskiego. Ostatnie dni przygotowañ by³y zwi¹zane z tapicerowaniem ca³oœci konstrukcji i krzy¿a, do którego
do³¹czono postaæ Chrystusa (umieszczona 14 czerwca), wykonan¹ technik¹ negatywow¹ z p³ótna. Rozwi¹zanie takie sprawi³o, ¿e krzy¿ o³tarzowy prezentowa³ siê imponuj¹co.
W Mszy œw. odprawionej przez Jana Paw³a II na Stadionie Dziesiêciolecia
uczestniczy³o blisko pó³tora miliona wiernych. Sprawuj¹c liturgiê Ojciec Œwiêty
by³ zwrócony w stronê alei Zielenieckiej, natomiast siedz¹c na tronie spogl¹da³
w stronê koœcio³a œw. Floriana. Podczas homilii Papie¿ odniós³ siê do 300. rocznicy
odsieczy wiedeñskiej i 600-lecia obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze. Te dwa wydarzenia sta³y siê dla Papie¿a Ÿród³em wielu przemyœleñ na temat aktualnej sytuacji spo³eczno-politycznej w Polsce. Pod koniec swojego wyst¹pienia
mówi³: „Moje obecne odwiedziny w OjczyŸnie wypadaj¹ w okresie trudnym. Trudnym dla wielu ludzi, trudnym dla ca³ego spo³eczeñstwa. Jak wielkie s¹ te trudnoœci
– to wy sami, drodzy Rodacy, wiecie lepiej ode mnie – chocia¿ ja równie¿ g³êboko
prze¿ywam ca³e doœwiadczenie polskie ostatnich lat (pocz¹wszy od sierpnia 1980
r.). Jest ono zreszt¹ wa¿ne dla wielu spo³eczeñstw Europy i œwiata – i nie brak wszêdzie ludzi, którzy z tego zdaj¹ sobie sprawê. Nie brak równie¿ takich, którzy zw³aszcza od grudnia 1981 r. œwiadcz¹ pomoc mojemu Narodowi, za co i ja równie¿ jestem wszystkim wdziêczny.
Jednak¿e Naród nade wszystko musi ¿yæ o w³asnych si³ach i rozwijaæ siê o w³asnych si³ach. Sam musi odnosiæ to zwyciêstwo, które Opatrznoœæ Bo¿a zadaje mu na
tym etapie dziejów. Wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e nie chodzi o zwyciêstwo militarne, jak przed trzystu laty – ale o zwyciêstwo natury moralnej. To ono
w³aœnie stanowi istotê wielokrotnie proklamowanej odnowy. Chodzi tu o dojrza³y
³ad ¿ycia narodowego i pañstwowego, w którym bêd¹ respektowane podstawowe prawa cz³owieka. Tylko zwyciêstwo moralne mo¿e wyprowadziæ spo³eczeñstwo
z rozbicia i przywróciæ mu jednoœæ. Taki ³ad mo¿e byæ zarazem zwyciêstwem
rz¹dzonych i rz¹dz¹cych. Trzeba do niego dochodziæ drog¹ wzajemnego dialogu
i porozumienia, jedyn¹ drog¹, która pozwala Narodowi ¿yæ pe³ni¹ praw obywatelskich i posiadaæ struktury spo³eczne odpowiadaj¹ce jego s³usznym wymogom; wy-

16 ks. Marek Solarczyk, Wizyty apostolskie Jana Paw³a II w Warszawie

zwoli to poparcie, którego pañstwo potrzebuje, aby mog³o spe³niæ swoje zadania,
i przez które Naród rzeczywiœcie wyrazi swoj¹ suwerennoœæ”16.
Podczas papieskiego przemówienia i kolejnych czêœci liturgii zgromadzeni
wierni wielokrotnie wyci¹gali w stronê Jana Paw³a II d³onie z u³o¿onymi w literê V
palcami. Gest ten powtarzano tak¿e na kolejnych etapach pielgrzymki i zawsze zachowania takie stanowi³y wielk¹ manifestacjê religijno-patriotycznych odczuæ, wyra¿anych tak¿e w s³owach pieœni: „Ojczyznê woln¹ racz nam wróciæ, Panie”. Zachowania takie prowokowa³y komentarze przedstawicieli w³adz pañstwowych. Genera³ Jaruzelski, dziwi¹c siê tym gestom przypominaj¹cym literê V, przekonywa³,
¿e w jêzyku polskim nie ma takiej litery. Natomiast ówczesny rzecznik rz¹du, Jerzy
Urban, zachowania takie nazywa³ „godnymi po¿a³owania wypadkami zak³ócaj¹cymi podnios³y charakter wizyty Jana Paw³a II”, a tak¿e: „objawami wichrzycielstwa”
i „faktami wywo³ywania stanu podniecenia o politycznym podtekœcie”.
Warszawski etap drugiej pielgrzymki zakoñczy³ siê 18 czerwca. Rano Jan Pawe³ II mia³ odlecieæ do Niepokalanowa, jednak zanim to nast¹pi³o, Papie¿ odwiedzi³ by³e wiêzienie na Pawiaku i pomnik Bohaterów Getta. W obu tych miejscach odda³ ho³d zamêczonym i pomordowanym. Drugie odwiedziny Ojca Œwiêtego
w stolicy dobieg³y koñca, a nastêpne dni pielgrzymowania przynios³y wiele podnios³ych chwil, umacniaj¹cych Polaków w wiernoœci Bogu i OjczyŸnie. Nauczanie Ojca Œwiêtego wzmacnia³o nadziejê na odbudowanie wolnej i sprawiedliwej Rzeczpospolitej, czego pocz¹tkiem by³o zniesienie stanu wojennego w miesi¹c po zakoñczeniu pielgrzymki, w dniu 22 lipca 1983 r.
Trzecia pielgrzymka papieska rozpoczê³a siê równie¿ od Warszawy. Ojciec Œwiêty przyby³ w roku Kongresu Eucharystycznego i pod has³em Do koñca ich umi³owa³, w dniach 8–14 czerwca 1987 r. odwiedzi³ tak¿e: Lublin, Tarnów, Kraków,
Szczecin, Gdyniê, Gdañsk, Westerplatte, Czêstochowê i £ódŸ. Przed t¹ wizyt¹
w³adze pañstwowe nie mia³y wiêkszych zastrze¿eñ odnoœnie jej terminu, ale niezmiennie próbowa³y wp³ywaæ na takie u³o¿enie programu, aby uniemo¿liwiæ wyst¹pienia nieprzychylne ustrojowi i w³adzom. Dotyczy³o to g³ównie spotkania
w Gdañsku Zaspie, ale tak¿e i w innych miejscowoœciach. W ramach konkretyzowania warszawskich punktów pielgrzymki w³adze podkreœla³y, ¿e z powodu
nawiedzenia grobu ks. Popie³uszki przez Papie¿a „nie mo¿e byæ œladów, ¿e Ojciec Œwiêty pob³ogos³awi³ wszystko, co dzieje siê u œw. Stanis³awa, a dziej¹ siê tam
bezeceñstwa”.
Po raz trzeci pocz¹tek odwiedzin Jana Paw³a II na ojczystej ziemi by³ zwi¹zany
z Warszaw¹. Ju¿ podczas uroczystoœci powitania, 8 czerwca 1987 r., Papie¿ powiedzia³: „O ziemio polska! Ziemio trudna i doœwiadczona! Ziemio piêkna! Ziemio
moja! B¹dŸ pozdrowiona. I b¹dŸcie pozdrowieni wy, Rodacy, którzy znacie radoœæ
i gorycz bytowania na tej ziemi. Zapraszam was do wspólnoty – do tej wspólnoty,
któr¹ przez pokolenia kszta³tuje Chrystus. On nie przestaje cz³owiekowi, znu¿onemu, zagubionemu, cz³owiekowi, który cierpi, który gubi poczucie sensu – przywra-
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caæ Sens. Eucharystia jest sakramentem tego wielkiego Sensu. Ona te¿ pomaga odbudowaæ wiarê w s³uszne idea³y, wolê ¿ycia, odbudowaæ nadziejê”17.
Zwyczajem poprzednich pielgrzymek Jan Pawe³ II uda³ siê z lotniska Okêcie do
archikatedry œw. Jana Chrzciciela. Po drodze zatrzyma³ siê przy ods³oniêtym niespe³na dwa tygodnie wczeœniej pomniku prymasa Wyszyñskiego na Krakowskim
Przedmieœciu. W koœciele archikatedralnym po modlitwie w kaplicy Baryczków
Papie¿ spotka³ siê z zakonnicami kontemplacyjnymi, a póŸniej przez chwilê rozmawia³ z Matk¹ Teres¹ z Kalkuty. Po opuszczeniu œwi¹tyni Jan Pawe³ II uda³ siê do rezydencji Prymasa Polski, gdzie spotka³ siê z przedstawicielami Koœcio³ów chrzeœcijañskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Zwracaj¹c siê do nich Ojciec Œwiêty powiedzia³: „Jest mym gor¹cym pragnieniem, aby wszyscy wyznawcy
Chrystusa w mojej OjczyŸnie nie ustawali w odkrywaniu braterstwa w Chrystusie,
wyp³ywaj¹cego ze wspólnego chrztu”18.
Po po³udniu Jan Pawe³ II spotka³ siê na Zamku Królewskim z w³adzami pañstwowymi. W swoim wyst¹pieniu Dostojny Goœæ nawi¹zywa³ do symbolicznego
znaczenia Zamku Królewskiego dla dziejów Polski oraz znaczenia wartoœci pokoju
dla wspó³czesnego cz³owieka. Komentuj¹c aktualn¹ sytuacjê w kraju powiedzia³:
„Przemawiaj¹c dzisiaj na Zamku Królewskim w Warszawie, mam przed oczyma
duszy ca³e dzieje Ojczyzny, jak¿e czêsto naznaczone stygmatem wojny i zniszczenia. Te doœwiadczenia dziejowe, a zw³aszcza doœwiadczenia ostatniej wojny, stanowi¹ dla nas szczególne wyzwanie, aby podejmowaæ «walkê o pokój» równie¿ w naszym w³asnym domu. Czy mo¿emy to zrobiæ inaczej ni¿ siêgaj¹c do Karty Praw
Cz³owieka? Przecie¿ pokój jest zawsze – miêdzy narodami i w ³onie spo³eczeñstwa,
poœrodku narodów – dojrza³ym owocem sprawiedliwoœci spo³ecznej: opus iustitiae
pax. Wiêc trzeba zaczynaæ od spo³eczeñstwa. Od ludzi – od tych ludzi, którzy stanowi¹ Polskê drugiej po³owy dwudziestego wieku. Polskê lat szeœædziesi¹tych, siedemdziesi¹tych, osiemdziesi¹tych! Ka¿dy z tych ludzi ma swoj¹ osobow¹ godnoœæ,
ma prawa tej godnoœci odpowiadaj¹ce. W imiê tej godnoœci s³usznie ka¿dy i wszyscy d¹¿¹ do tego, aby byæ nie tylko przedmiotem nadrzêdnego dzia³ania w³adzy, instytucji ¿ycia pañstwowego – ale byæ podmiotem. A byæ podmiotem to znaczy
uczestniczyæ w stanowieniu o «pospolitej rzeczy» wszystkich Polaków”19. Zwyczajem poprzednich lat zosta³y tak¿e przekazane dary. Papie¿owi podarowano wiern¹
kopiê Codex Picturatus Baltazara Behema, jednego z najcenniejszych rêkopiœmiennych zabytków sztuki polskiej XVI w. Darem papieskim by³, równie¿ pochodz¹cy
z XVI w., obraz przedstawiaj¹cy biskupa warmiñskiego kard. Stanis³awa Hozjusza,
jednego z przewodnicz¹cych soboru trydenckiego. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej
w sali zamkowej Jan Pawe³ II ponad godzinê rozmawia³ z gen. Wojciechem Jaruzelskim, a nastêpnie zwiedzi³ Zamek Królewski.
Ukoronowaniem pierwszego dnia wizyty by³a uroczysta Msza œw. rozpoczynaj¹ca II Krajowy Kongres Eucharystyczny, któr¹ Ojciec Œwiêty celebrowa³ w koœciele Wszystkich Œwiêtych. W swojej homilii Papie¿ przybli¿a³ zgromadzonym zna17
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czenie Eucharystii i jej ³¹cznoœæ z Krzy¿em Jezusa Chrystusa. Pod koniec swojego
wyst¹pienia mówi³: „Niech wiêc Eucharystia œwiadczy wobec wszystkich nas, drodzy bracia i siostry, moi rodacy, o tej mi³oœci, któr¹ Chrystus do koñca nas umi³owa³! Niech oczyszcza nasze sumienia z martwych uczynków! Jak nieodzowne jest
takie œwiadectwo! Jak twórcze! Tylko taka mi³oœæ «do koñca» zdolna jest «oczyszczaæ sumienia», zdolna jest przezwyciê¿aæ w cz³owieku to wszystko, co nale¿y do
dziedzictwa pierworodnego grzechu, o czym liturgia dzisiejsza przypomina w pierwszym czytaniu. Musimy siê wci¹¿ wyzwalaæ z tego dziedzictwa. Musimy wyzwalaæ
siê z dziedzictwa nienawiœci i egoizmu, bo Eucharystia to sakrament mi³oœci Boga
do cz³owieka i cz³owieka do Boga, a równoczeœnie jest to sakrament mi³oœci cz³owieka do cz³owieka, sakrament, którzy tworzy wspólnotê. Musimy wiêc wci¹¿ przezwyciê¿aæ w sobie to widzenie œwiata, które towarzyszy dziejom cz³owieka od pocz¹tku, widzenie takie, «jakby Bóg nie istnia³» – «jakby nie by³ Mi³oœci¹»”20.
Nastêpnego dnia rano Ojciec Œwiêty odlecia³ na Majdanek, gdzie rozpocz¹³ kolejny etap pielgrzymki. Do stolicy powróci³ 13 czerwca w godzinach wieczornych.
Bezpoœrednio po przylocie spotka³ siê z przedstawicielami œrodowisk twórczych
w koœciele Œwiêtego Krzy¿a. Przemawiaj¹c do nich, mówi³: „Waszym powo³aniem, drodzy pañstwo, jest piêkno. Tworzyæ przedmioty piêkne. Wywo³ywaæ piêkno w wielorakiej materii ludzkiej twórczoœci: w materii s³ów i dŸwiêków, w materii barw i tonów, w materii rzeŸbiarskich czy architektonicznych bry³, w materii
gestów, którymi wyra¿a siê i przemawia to najszczególniejsze tworzywo œwiata
widzialnego, jakim jest ludzkie cia³o. «Có¿ wiesz o piêknem? ... Kszta³tem jest
Mi³oœci»”21.
Zwieñczeniem Kongresu Eucharystycznego by³a uroczysta Msza œw., której Jan
Pawe³ II przewodniczy³ na placu Defilad. Podczas przygotowañ papieskiej pielgrzymki rozwa¿ane by³y ró¿ne warianty miejsca celebry liturgicznej. Odrzucono lokalizacjê wykorzystanego w 1983 r. Stadionu Dziesiêciolecia, m.in. z powodu
remontu mostu Poniatowskiego. Lokalizacje na Wyœcigach i Polach Mokotowskich tak¿e nie zosta³y zaakceptowane z powodu znacznych utrudnieñ terenowych
w przypadku wyst¹pienia obfitych opadów. Ostatecznie rozwa¿ano zlokalizowanie
uroczystoœci na jednym z warszawskich placów i na spotkaniu Komisji Mieszanej
w dniu 30 stycznia 1987 r. zatwierdzono ostatecznie plac Defilad.
Przed rozpoczêciem Mszy œw. na zakoñczenie Kongresu Ojciec Œwiêty spotka³
siê w rezydencji Prymasa Polski z przedstawicielami spo³ecznoœci ¿ydowskiej oraz
nawiedzi³ grób ks. Jerzego Popie³uszki i koœció³ Ojców Bazylianów. Na pocz¹tku
Eucharystii Papie¿ beatyfikowa³ w³oc³awskiego bpa Micha³a Kozala, zamêczonego
w hitlerowskim obozie w Dachau. Podczas homilii powiedzia³: „Rodacy znaj¹ koleje Jego ¿ycia i Jego mêczeñstwa. Oto cz³owiek, jeszcze jeden wœród tych, w których
okaza³a siê Chrystusowa w³adza «w niebie i na ziemi». W³adza mi³oœci – przeciw
ob³êdowi przemocy, zniszczenia, pogardy i nienawiœci. Tê mi³oœæ, któr¹ Chrystus
mu objawi³, biskup Kozal przyj¹³ w ca³ej pe³ni jej wymagañ. Nie cofn¹³ siê nawet
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przed tym najtrudniejszym: «mi³ujcie waszych nieprzyjació³». Niech bêdzie jednym jeszcze patronem naszych trudnych czasów, pe³nych napiêcia, nieprzyjaŸni
i konfliktów. Niech bêdzie wobec wspó³czesnych i przysz³ych pokoleñ œwiadkiem
tego, jak wielka jest moc ³aski Pana naszego Jezusa Chrystusa – Tego, który «do
koñca umi³owa³»”22.
Po zakoñczeniu Mszy œw. Jan Pawe³ II ulicami Warszawy poprowadzi³ procesjê
eucharystyczn¹. Ojciec Œwiêty z Prymasem Polski adorowa³ Najœwiêtszy Sakrament, wystawiony w specjalnym samochodzie-kaplicy. Zakoñczeniem tego publicznego wyznania wiary w obecnoœæ Chrystusa pod postaci¹ Najœwiêtszego Sakramentu by³o papieskie b³ogos³awieñstwo Warszawie i Polsce, udzielone pod Kolumn¹
Zygmunta na placu Zamkowym.
W popo³udniowym spotkaniu z Episkopatem Polski w jego siedzibie na Woli,
Ojciec Œwiêty przypomnia³ polskim biskupom zadania stoj¹ce przed Koœcio³em
w Polsce. Zaznacza³ koniecznoœæ sprostania wyzwaniom, jakie przynosz¹ aktualne
wydarzenia oraz podj¹³ temat nawi¹zania formalnych stosunków dyplomatycznych
miêdzy Polsk¹ a Stolic¹ Apostolsk¹.
Uroczystoœæ po¿egnania Jana Paw³a II na lotnisku Okêcie rozpoczê³a siê po godzinie 18.00. Poprzedzi³a j¹ rozmowa Papie¿a z przewodnicz¹cym Rady Pañstwa,
gen. Wojciechem Jaruzelskim. Ojciec Œwiêty podsumowuj¹c swoj¹ pielgrzymkê powiedzia³: „Dziêkujê Opatrznoœci Bo¿ej, ¿e dane mi by³o raz jeszcze znaleŸæ siê na
mojej ojczystej ziemi w dziewi¹tym roku mego pos³ugiwania na stolicy œwiêtego Piotra, ¿e dane mi by³o widzieæ raz jeszcze – z wysokoœci helikoptera czy te¿
z bliska – ca³y urok tej ziemi w najpiêkniejszej porze roku. Widzia³em, ¿e pomimo
trudnoœci kraj ten roœnie i rozwija siê, ¿e roœnie w nim cz³owiek, roœnie jego wiara,
kultura, poczucie odpowiedzialnoœci, dojrza³oœæ. Potrzebny jest wci¹¿ dialog, cierpliwa wytrwa³oœæ, d³ugowzrocznoœæ, odwaga w podejmowaniu i rozwi¹zywaniu nowych problemów. One s¹ i bêd¹ zawsze. Trudne sprawy wymagaj¹ wspó³pracy
wszystkich, w³adzy i spo³eczeñstwa”23.
Czwarta pielgrzymka Jana Paw³a II do ojczystej ziemi odby³a siê w dniach
1–9 czerwca 1991 r. pod has³em: Bogu dziêkujcie – ducha nie gaœcie. Jej warunki spo³eczno-polityczne by³y zdecydowanie odmienne od tych, jakie towarzyszy³y poprzednim odwiedzinom. Ró¿nice te odnosi³y siê zarówno do ¿ycia pañstwowego,
jak i koœcielnego. Przemiany 1989 r. sprawi³y, ¿e kszta³towanie oblicza III Rzeczpospolitej oraz miejsce wspólnoty Koœcio³a rzymskokatolickiego w jej rozwoju otwiera³y nowe szanse, ale równoczeœnie nios³y zagro¿enia. Wyrazem nowych dróg
w kszta³towaniu polskiego ¿ycia religijnego by³o otwarcie II Polskiego Synodu Plenarnego, którego uroczysty akt mia³ siê dokonaæ w bazylice Najœwiêtszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze. Wielce pomocne w pielêgnowaniu w³asnej to¿samoœci wiary i patriotyzmu w wolnej OjczyŸnie by³y papieskie homilie odnosz¹ce
siê w kolejnych stacjach pielgrzymowania (Koszalin, Rzeszów, Przemyœl, Lubaczów, Kielce, Radom, £om¿a, Bia³ystok, Olsztyn, W³oc³awek, P³ock, Warszawa) do
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Dekalogu. Dokonane przemiany polityczne najlepiej symbolizowa³a osoba Prezydenta Rzeczpospolitej. Oficjalne zaproszenie podpisane by³o jeszcze przez urzêduj¹cego wówczas prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, natomiast zaszczyt powitania
dostojnego Goœcia przypad³ ju¿ prezydentowi Lechowi Wa³êsie, wybranemu pó³ roku wczeœniej w pierwszych powszechnych wyborach prezydenckich w Polsce. Fakty te równoczeœnie oznacza³y znacz¹c¹ zmianê w postawie oficjalnych czynników
pañstwowych, które mia³y koordynowaæ przygotowania do pielgrzymkowych spotkañ Jana Paw³a II. Szeroko realizowana wspó³praca zespo³ów pañstwowych i koœcielnych przyczyni³a siê do sprawnego pokonywania organizacyjnych problemów.
W odró¿nieniu od pierwszych wizyt apostolskich, kiedy Papie¿ rozpoczyna³
swój pobyt w kraju od Warszawy, podczas czwartej Jego wizyty w Polsce stolica by³a
ostatnim etapem podró¿y. Ta wizyta warszawska ró¿ni³a siê te¿ miejscem zatrzymania siê Dostojnego Goœcia w stolicy. W poprzednich latach funkcjê tê spe³nia³a rezydencja Prymasa Polski przy ul. Miodowej, a od 1991 r. by³a ni¹ siedziba Nuncjatury Apostolskiej przy alei Szucha.

Msza œw., 1991 r. Fot. Marek Solarczyk

W dniu 8 czerwca 1991 r. Papie¿ przylecia³ z P³ocka i spotka³ siê z Prezydentem
RP Lechem Wa³ês¹ w Belwederze, a póŸniej z w³adzami pañstwowymi na Zamku
Królewskim. Podczas swojego wyst¹pienia Ojciec Œwiêty nawi¹za³ do 200. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mówi³: „Dwa stulecia, jakie dziel¹ nas od uchwalenia konstytucji 3 Maja, by³y tak¿e czasem takiego dialogu z Bogiem. Dialog ten nie
przebiega³ tylko w ukryciu ludzkich serc i ludzkich sumieñ. Dialog ten sta³ siê treœci¹ wielorakiego zapisu, który wyznacza szczególny okres w dziejach polskiej kultu-
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ry, polskiej literatury, muzyki i plastyki. Ten zapis trwa w nowych pokoleniach –
i trzeba, aby trwa³, by³ on wszak¿e szczególnym komentarzem do Konstytucji
3 Maja. Wskazywa³ i nadal wskazuje drogê ku naszej polskiej to¿samoœci w Europie: to¿samoœci jako spo³eczeñstwa i jako wspólnoty politycznej. Jest to wa¿ne na
progu III Rzeczypospolitej, gdy «przywróceni sobie samym» wci¹¿ jeszcze szukamy
drogi do «siebie samych», do politycznego, a tak¿e ekonomicznego kszta³tu tej suwerennej podmiotowoœci, jaka jest naszym udzia³em”24.
Po spotkaniu na Zamku Papie¿ i goœcie przeszli do archikatedry œw. Jana
Chrzciciela, gdzie wys³uchali tekstów Konstytucji 3 Maja. Na zakoñczenie tej uroczystoœci Ojciec Œwiêty w swoim wyst¹pieniu powiedzia³ m.in.: „Trzeba, aby prawo
ustanowione przez cz³owieka, przez ludzki autorytet ustawodawczy, odzwierciedla³o w sobie odwieczn¹ Prawdê i odwieczn¹ Sprawiedliwoœæ, któr¹ jest On sam – Bóg
nieskoñczonego Majestatu: Ojciec, Syn i Duch Œwiêty. Nasi przodkowie przed
dwustu laty dali temu wyraz w warszawskiej katedrze Œwiêtego Jana. My przychodzimy dziœ na to samo miejsce nie tylko po to, aby przenieœæ w nasz¹ epokê tê sam¹
troskê, która wtedy nurtowa³a twórców 3-Majowej Konstytucji: tê sam¹ troskê
o dobro wspólne Rzeczypospolitej, tê sam¹ odpowiedzialnoœæ. Dlatego nasze Te
Deum, hymn uwielbienia dla Boga, przechodzi w ¿arliw¹ modlitwê, naprzód dziêkczynienie, a potem b³aganie: «Dziêkujemy Ci, Bo¿e, za to, ¿e jesteœmy Polakami.
Œwiadomi jednak grzechów i wad naszych prosimy Ciê: daj nam uprz¹tn¹æ dom ojczysty. Wyzwól nas od zniewoleñ ducha. I tak jak cudownie przeprowadzi³eœ nas such¹ nog¹ przez Morze Czerwone – naucz nas byæ wolnymi!»”25.
Ponadprogramowym spotkaniem w tym dniu by³a rozmowa Ojca Œwiêtego
z parlamentarzystami, którzy reprezentuj¹c ró¿ne opcje polityczne pracowali nad
ustaw¹ o ochronie prawnej dziecka poczêtego. Msza œw., któr¹ Papie¿ odprawi³ tego
dnia w bazylice Najœwiêtszego Serca Jezusowego na Pradze, rozpoczê³a II Synod
Plenarny w Polsce. W drodze na Pragê Jan Pawe³ II nawiedzi³ katedrê polow¹ Wojska Polskiego, a w swojej homilii przybli¿a³ ideê synodu, mówi¹c: „Synod oznacza
spotkanie, zbie¿noœæ dróg, którymi ludzie i ludzkie wspólnoty staraj¹ siê iœæ za
Chrystusem. On bowiem sam jeden jest Drog¹, jedyn¹ Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem.
My ludzie, jako Koœció³ i jako wszystkie bytuj¹ce w tym jednym Koœciele – Koœcio³y, musimy wci¹¿ odnajdywaæ tê Drogê jedyn¹, jak¹ jest Chrystus. Wci¹¿ poniek¹d
musimy sprawdzaæ, czy On jest w³aœnie t¹ drog¹, któr¹ idziemy: któr¹ idziemy we
wspólnocie. Synody zawsze mia³y wymiar wspólnotowy, co jest najœciœlej zwi¹zane
z sam¹ istot¹ Koœcio³a”26.
Po Mszy œw. Dostojny Goœæ spotka³ siê w Nuncjaturze Apostolskiej z korpusem
dyplomatycznym, a wieczór spêdzi³ w Teatrze Wielkim. To szczególne spotkanie ze
œwiatem kultury rozpoczê³o siê od wystawienia dla Papie¿a fragmentów Halki Stanis³awa Moniuszki. W wyg³oszonym na zakoñczenie spotkania przemówieniu Jan
Pawe³ II wskaza³ na zadania ludzi kultury: „Nasza m³oda III Rzeczpospolita stoi na
pewno wobec zadania odbudowy ekonomii, podniesienia stanu polskiego «mieæ»
24
25
26

Tam¿e, s. 715.
Tam¿e, s. 717.
Tam¿e, s. 723.

22 ks. Marek Solarczyk, Wizyty apostolskie Jana Paw³a II w Warszawie

wedle s³usznych potrzeb, wedle wymagañ wszystkich obywateli. Niech¿e mi jednak
bêdzie wolno z ca³¹ stanowczoœci¹ stwierdziæ, ¿e równie¿ i to zadanie realizuje siê
prawid³owo i skutecznie tylko na zasadzie prymatu ludzkiego «byæ». Ekonomia jest
ostatecznie dla kultury. Realizuje siê równie¿ przez kulturê. Realizuje siê prawid³owo przez ten podstawowy wymiar kultury, którym jest moralnoœæ – wymiar etyczny. Zabezpieczaj¹c pierwszeñstwo tego wymiaru, zabezpieczamy pierwszeñstwo
cz³owieka. Cz³owiek bowiem realizuje siê jako cz³owiek zasadniczo przez sw¹ wartoœæ moraln¹”27.
G³ównym wydarzeniem w ramach czwartej wizyty Jana Paw³a II w Warszawie by³a Msza œw. na Agrykoli. Przed jej rozpoczêciem Ojciec Œwiêty spotka³ siê
w Nuncjaturze Apostolskiej z Wojciechem Jaruzelskim, a póŸniej z przedstawicielami spo³ecznoœci ¿ydowskiej. Eucharystiê na Agrykoli poprzedzi³o tak¿e spotkanie
ekumeniczne z przedstawicielami Koœcio³ów chrzeœcijañskich w koœciele ewangelickim przy placu Ma³achowskiego.
Papieska Msza œw. w stolicy ju¿ po raz drugi by³a okazj¹ do uroczystoœci beatyfikacyjnych, tym razem franciszkanina Rafa³a Chyliñskiego, ¿yj¹cego w XVII w.
We wspania³ej homilii Ojciec Œwiêty wspomina³ wydarzenia historyczne zwi¹zane
z Warszaw¹, które by³y œwiadectwami ró¿nych wyborów, jakie podejmowali ¿yj¹cy wówczas ludzie. Koñcz¹c, Papie¿ mówi³: „Nasza ojczyzna znalaz³a siê znowu
w szczególnym momencie historycznym, momencie pod wieloma wzglêdami jedynym i mo¿e decyduj¹cym, którego nie mo¿na zmarnowaæ dla jakichkolwiek racji.
Jest to ogromny dar Bo¿y, jakiœ kairos naszej historii, który zosta³ nam dany i równoczeœnie zadany. W dzisiejszej Eucharystii modlê siê razem z Wami o ten egzamin
z wolnoœci, który jest przed Wami. Prze¿ywam wspólnie z Wami trudnoœci, które s¹
w nas, w ka¿dym z nas i we wszystkich. Drodzy Bracia i Siostry, ja jestem jednym
z Was. By³em stale, na ró¿nych etapach i jestem teraz. Ja kocham mój Naród, nie
by³y mi obojêtne jego cierpienia i ograniczenia suwerennoœci, i ucisk – a teraz nie
jest mi obojêtna ta nowa próba wolnoœci, przed któr¹ wszyscy stoimy [...]. Jeszcze
raz przypominam plac Zwyciêstwa, rok 1979 i to wo³anie m³odego jeszcze papie¿a.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e «œwie¿o upieczonego», które dziœ chcê powtórzyæ nie na
placu Zwyciêstwa, ale w ogrodzie £azienkowskim, w pobli¿u Belwederu, w pobli¿u
rezydencji Prezydenta Rzeczpospolitej, w obecnoœci tego¿ Prezydenta z ma³¿onk¹
i Rz¹du, przedstawicieli Sejmu i Senatu, wszystkich: Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! Tej polskiej ziemi, tej europejskiej ziemi, tej ca³ej
ziemi. Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Nie przestajê ufaæ
Duchowi Œwiêtemu. Ten, który rozpocz¹³ w was dobre dzie³o, sam niech go dokona. Wierzê i ufam, «sam go dokona», a Wy nie przeszkadzajcie Mu, wspó³pracujcie
z Nim, bo jesteœmy wszyscy powo³ani, aby stawaæ siê wspó³pracownikami Boga”28.
Przed b³ogos³awieñstwem, na zakoñczenie Mszy œw. Jan Pawe³ II prosi³: „Niech
matki w stanie b³ogos³awionym powiedz¹ kiedyœ swoim dzieciom, ¿e papie¿ pozostawi³ im pozdrowienie i b³ogos³awieñstwo, zanim jeszcze siê narodzi³y”29. S³owa te
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mia³y donios³e znaczenie w okresie, kiedy toczy³y siê dyskusje parlamentarne nad
prawn¹ ochron¹ poczêtego ¿ycia.
Uwieñczeniem pielgrzymki by³o spotkanie Jana Paw³a II w siedzibie Episkopatu Polski z biskupami i przedstawicielami konsult zakonnych. Do tej czêœci wizyty dodano nieformalne spotkanie z dzieæmi. Odby³o siê ono w scenerii kwiatów
i owiec, a Papie¿ czêsto ¿artowa³ i odpowiada³ na dzieciêce pytania.
Oficjalna ceremonia po¿egnania na lotnisku Okêcie zakoñczy³a pobyt w Warszawie Ojca Œwiêtego, który za dwa miesi¹ce przyby³ ponownie do Polski na obchody Œwiatowego Dnia M³odzie¿y w Czêstochowie.
Po raz pi¹ty Jan Pawe³ II odwiedzi³ Warszawê w 1999 r., w ramach siódmej wizyty apostolskiej do Polski, która odby³a siê w dniach 5–17 czerwca pod has³em Bóg
jest Mi³oœci¹. Rozwa¿ania papieskich przemówieñ by³y oparte na oœmiu ewangelicznych b³ogos³awieñstwach i stanowi³y wezwanie do gorliwego œwiadectwa chrzeœcijañskiego u progu nowego tysi¹clecia. Pielgrzymka ta by³a wyj¹tkowa pod wieloma
wzglêdami, tak¿e z powodu liczby miejsc, które mia³ Papie¿ odwiedziæ. Wiele
z nich to by³y stolice diecezji powsta³ych na mocy papieskiej bulli z dnia 25 marca
1992 r. Oprócz warszawskiej Pragi i samej Warszawy, spotkania z Ojcem Œwiêtym
by³y zaplanowane w Gdañsku, Sopocie, Pelplinie, Elbl¹gu, Licheniu, Bydgoszczy,
Toruniu, E³ku, Siedlcach, Drohiczynie, Sandomierzu, Zamoœciu, Radzyminie, £owiczu, Sosnowcu, Krakowie, Starym S¹czu, Wadowicach, Gliwicach, Czêstochowie, na Wigrach oraz w trzech wioskach Puszczy Augustowskiej – Leszczewie, Studzienicznej, Gorczycy. Wyj¹tkowy charakter papieskich odwiedzin w stolicy podczas tej pielgrzymki by³ zwi¹zany z faktem nadania Janowi Paw³owi II tytu³u Honorowego Obywatela Warszawy, w marcu 1996 r., z okazji obchodów 400-lecia sto³ecznoœci miasta. W pewien sposób po raz pierwszy Papie¿ przybywa³ do „swojego”
miasta, chocia¿ atmosfera krakowskich, a szczególnie wadowickich spotkañ nie pozostawia³a w¹tpliwoœci, z jakimi miastami jest szczególnie zwi¹zane serce Ojca
Œwiêtego.
Realizowane w latach 90. przygotowania do papieskich pielgrzymek, które
nie zawsze by³y zwi¹zane z odwiedzeniem Warszawy, rozwinê³y wielorakie formy
wspó³dzia³ania organizacji koœcielnych i pañstwowych w jak najlepszym zorganizowaniu wizyt apostolskich. Tak by³o podczas przygotowañ do spotkañ w 1999 r., nad
którymi zespo³y odpowiedzialne za poszczególne wymiary papieskiej wizyty pracowa³y ju¿ od czerwca 1998 r. I tak np. ksiê¿a odpowiedzialni za liturgiê podczas
papieskich odwiedzin spotkali siê w Seminarium Duchownym w GnieŸnie ju¿
26 czerwca 1998 r. W tym samym czasie w ramach Diecezji Warszawsko-Praskiej
powo³ano komitet organizuj¹cy warszawski etap pielgrzymki papieskiej. Przewodniczy³ mu Ordynariusz Diecezji bp Kazimierz Romaniuk, a jego zastêpcami zostali
bp Stanis³aw Kêdziora i Kanclerz Kurii ks. Romuald Kamiñski. Powo³ano równie¿
odpowiednie podkomisje do spraw: duszpasterskich, liturgii, dekoracji budowy
o³tarza i sektorów, koœcielnych s³u¿b porz¹dkowych, kontaktów z pañstwowymi
s³u¿bami porz¹dkowymi, spo³ecznego przekazu, s³u¿by zdrowia oraz komisjê administracyjno-sponsoringow¹. Analogiczne przygotowania podjêto w ramach Archidiecezji Warszawskiej. Na prze³omie listopada i grudnia 1998 r., przyby³ do Polski
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ojciec Roberto Tucci (w póŸniejszym okresie w³¹czony przez Jana Paw³a II do kolegium kardynalskiego), odpowiedzialny za przygotowanie wizyty papieskiej ze strony Stolicy Apostolskiej. W czasie pobytu w naszym kraju, w towarzystwie rozbudowanej delegacji rz¹dowo-koœcielnej, dokona³ wizji lokalnej wszystkich miejsc,
w których przewidziano spotkania z Ojcem Œwiêtym. Rekonesans ten na terenie
Warszawy odby³ siê 5 grudnia 1998 r. W czasie tych prac omawiano szczegó³y pobytu Jana Paw³a II, dok³adnie okreœlano wszelkie elementy zapewniaj¹ce Dostojnemu
Goœciowi bezpieczne przybycie, pobyt i odjazd na miejsce kolejnego spotkania.
W 1999 r. wszelkie dzia³ania przygotowuj¹ce do wizyty papieskiej nabra³y intensywnoœci i odbywa³y siê na wielu p³aszczyznach. Dnia 8 stycznia 1999 r. w Komendzie G³ównej Policji w Warszawie kolejny raz spotkali siê odpowiedzialni za sprawy
porz¹dkowe. Nastêpnie 26 stycznia w Komendzie Sto³ecznej Policji w Warszawie
odby³a siê narada poœwiêcona ustaleniu trybu realizacji przedsiêwziêæ organizacyjnych zwi¹zanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem wizyty Papie¿a w Warszawie. Na spotkaniu tym poruszano nastêpuj¹ce zagadnienia: przewidywan¹ liczbê
p¹tników i sposoby ich przemieszczania siê, trasy przejazdu kolumn i sposoby ich
zabezpieczenia, usytuowanie i budowê o³tarzy oraz innych obiektów kultu religijnego, rozmieszczenie sektorów z uwzglêdnieniem wygrodzeñ sta³ych oraz bram
i rêkawów wpustowo-kontrolnych. Kilka dni póŸniej, 29 stycznia, bp Jan Chrapek
przes³a³ do diecezji przygotowuj¹cych siê na spotkanie z Janem Paw³em II logo planowanej wizyty. Wykorzystywa³o ono has³o pielgrzymki (Bóg jest Mi³oœci¹) oraz papieski herb z pastora³em.
W dniach 21–28 lutego z uczestnictwem przedstawicieli mediów wizytowano miejsca planowane na papieskie celebry. Kolejne tygodnie obfitowa³y równie¿
w spotkania organizacyjne odnosz¹ce siê do wydarzeñ na terenie Warszawy. Dnia
9 marca w Ratuszu odby³o siê zebranie Samorz¹dowego Komitetu Organizacyjnego przygotowuj¹cego V Pielgrzymkê Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w Warszawie, a 19 marca w Biurze Zarz¹du m.st. Warszawy obradowa³y Zespo³y Problemowe powo³ane w ramach Samorz¹dowego Komitetu Organizacyjnego. W dniach
6–17 kwietnia wizytacji liturgicznych dokonywa³ Mistrz Ceremonii Papieskich,
bp Piero Marini. W Warszawie wizytacja ta przypad³a na 15 kwietnia. W Ministerstwie Zdrowia i Opieki Spo³ecznej 14 kwietnia odby³o siê spotkanie odpowiedzialnych za sprawy medyczne w miejscach pobytu Jana Paw³a II. Natomiast 19 kwietnia w sali Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego obradowa³ Zespó³ Koordynacji
i Zabezpieczenia Przebiegu Wizyty Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. W czasie spotkania podsumowywano stan przygotowañ i zaakceptowano koncepcje wygl¹du o³tarzy w miejscach spotkañ warszawskich. Pawe³ Solis, burmistrz Radzymina, poinformowa³, ¿e zabezpieczenie wizyty Ojca Œwiêtego w tym mieœcie zosta³o uzgodnione na wszystkich szczeblach. Potwierdzaj¹c wykonanie wiêkszoœci prac przygotowawczych, zaznaczy³, ¿e wiele inicjatyw – budowa l¹dowiska, remont cmentarza
i kaplicy cmentarnej oraz drogi dojazdowej – wymaga dalszej troski o pe³n¹ realizacjê. Zapowiedzia³ równie¿ próbê generaln¹ ca³ej uroczystoœci na najbli¿sz¹ sobotê, 24 kwietnia.
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Przedstawione tak szczegó³owe fakty, sk³adaj¹ce siê na przygotowanie ostatniej
wizyty Jana Paw³a II w Warszawie, maj¹ pomóc w uœwiadomieniu sobie ogromu
wysi³ków i docenieniu pracy szerokiej rzeszy ludzi zaanga¿owanych w prace przygotowuj¹ce odwiedziny Wielkiego Polaka na ojczystej ziemi.
Pielgrzymka papieska w 1999 r. nie rozpoczyna³a ani nie koñczy³a siê w stolicy.
Do Warszawy Ojciec Œwiêty przylecia³ z Drohiczyna 10 czerwca. Nastêpnego dnia
odprawi³ Mszê œw. w kaplicy Nuncjatury Apostolskiej i rozpocz¹³ seriê spotkañ
z przedstawicielami najwy¿szych w³adz pañstwowych. Po spotkaniu w Pa³acu Prezydenckim z prezydentem Aleksandrem Kwaœniewskim, Ojciec Œwiêty uda³ siê do
Parlamentu. Po drodze poœwiêci³ pomnik Armii Krajowej, wzniesiony w pobli¿u budynku Sejmu. By³a to historyczna, pierwsza wizyta Namiestnika Chrystusa
w parlamencie jakiegoœ kraju. Dostojny Goœæ powiedzia³: „Miejsce, w którym siê
znajdujemy, sk³ania do g³êbokiej refleksji nad odpowiedzialnym korzystaniem
w ¿yciu publicznym z daru odzyskanej wolnoœci oraz nad potrzeb¹ wspó³pracy na
rzecz dobra wspólnego. [...] Jest oczywiste, ¿e troska o dobro wspólne winna byæ realizowana przez wszystkich obywateli i winna przejawiaæ siê we wszystkich sektorach ¿ycia spo³ecznego. W szczególny jednak sposób ta troska o dobro wspólne jest
wymagana w dziedzinie polityki. Mam tu na myœli tych, którzy oddaj¹ siê ca³kowicie dzia³alnoœci politycznej, jak i poszczególnych obywateli. Wykonywanie w³adzy politycznej czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentuj¹cych pañstwo powinno byæ ofiarn¹ s³u¿b¹ cz³owiekowi i spo³eczeñstwu, nie zaœ szukaniem
w³asnych czy grupowych korzyœci z pominiêciem dobra wspólnego ca³ego narodu. [...] Wyzwania stoj¹ce przed demokratycznym pañstwem domagaj¹ siê solidarnej wspó³pracy wszystkich ludzi dobrej woli – niezale¿nie od opcji politycznej
czy œwiatopogl¹du, wszystkich, którzy pragn¹ razem tworzyæ wspólne dobro Ojczyzny. Szanuj¹c w³aœciw¹ ¿yciu wspólnoty politycznej autonomiê, trzeba pamiêtaæ
jednoczeœnie o tym, ¿e nie mo¿e byæ ona rozumiana jako niezale¿noœæ od zasad
etycznych”30.
Po wyst¹pieniu przed po³¹czonymi Izbami Parlamentu na uroczystym posiedzeniu, Jan Pawe³ II w pomieszczeniach Sejmu spotka³ siê z prezydiami Sejmu
i Senatu, premierem i cz³onkami rz¹du, Klubami Poselskimi, korpusem dyplomatycznym, przedstawicielami w³adzy s¹downiczej i Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹.
Marsza³kowie obu Izb Parlamentu przekazali Ojcu Œwiêtemu dary. Prezentem od
Marsza³ka Sejmu, Macieja P³a¿yñskiego, by³a replika laski marsza³kowskiej Wojciecha Tr¹mpczyñskiego Sejmu Ustawodawczego II Rzeczpospolitej. Marsza³ek otrzyma³ j¹ w dniu swoich imienin, 23 kwietnia 1920 r., od wszystkich klubów i kó³ poselskich. Oœmioboczne drzewce zosta³o wykonane z mahoniu, a odlana w br¹zie g³owica laski ma formê jednomasztowego korabia z ¿aglem i linami, symbolizuj¹cego
nawê pañstwow¹. Na maszcie zwieñczonym wieñcem dêbowym, symbolizuj¹cym
zwyciêstwo, spoczywa orze³ w koronie, z rozpostartymi skrzyd³ami. Natomiast Marsza³ek Senatu, Alicja Grzeœkowiak, wrêczy³a Papie¿owi symbol odrodzonego Senatu, czyli jagielloñskiego or³a wykonanego z br¹zu.
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W drodze powrotnej z parlamentu Ojciec Œwiêty spotka³ siê z wiernymi obrz¹dku greckokatolickiego w koœciele Ojców Bazylianów przy ul. Miodowej. Przy okazji
obiadu w rezydencji Prymasa Polski, Jan Pawe³ II przemówi³ do cz³onków Episkopatu Polski, ukazuj¹c kierunki pracy dla Koœcio³a w naszym kraju: „Powtarzam raz
jeszcze s³owa wypowiedziane do biskupów polskich w czasie ostatniej wizyty ad limina na pocz¹tku 1998 r.: Europa potrzebuje Polski g³êboko wierz¹cej i po chrzeœcijañsku kulturowo twórczej, œwiadomej swojej roli wyznaczonej przez Opatrznoœæ. To, czym Polska mo¿e i powinna s³u¿yæ Europie, jest w zasadzie identyczne
z zadaniem odbudowywania wspólnoty ducha, opartej na wiernoœci Ewangelii, we
w³asnym domu. Nasz naród [...] ma wiele do zaofiarowania Europie, przede wszystkim swoj¹ chrzeœcijañsk¹ tradycjê i bogate wspó³czesne doœwiadczenie religijne.
U progu trzeciego tysi¹clecia staj¹ przed Koœcio³em w Polsce nowe historyczne wyzwania. W dwudziesty pierwszy wiek Polska wchodzi jako kraj wolny i suwerenny.
Wolnoœæ ta, je¿eli nie ma zostaæ zmarnowana, wymaga ludzi œwiadomych nie tylko
swoich praw, ale i obowi¹zków: ofiarnych, o¿ywionych mi³oœci¹ Ojczyzny i duchem s³u¿by, którzy solidarnie pragn¹ budowaæ dobro wspólne i zagospodarowaæ
wszystkie przestrzenie wolnoœci w wymiarze osobistym, rodzinnym i spo³ecznym.
Wolnoœæ wymaga te¿ – jak to ju¿ nieraz podkreœla³em – ustawicznego odniesienia
do prawdy Ewangelii oraz do trwa³ych i wypróbowanych norm moralnych, które
pozwalaj¹ odró¿niæ dobro od z³a. Jest to szczególnie wa¿ne w³aœnie dzisiaj, w dobie
reform, jakie Polska prze¿ywa”31.
Po po³udniu, w drodze do warszawskiej archikatedry Ojciec Œwiêty modli³ siê
w miejscu deportacji warszawskich ¯ydów z Getta i przy pomniku Sybiraków.
Obecnoœæ Jana Paw³a II w archikatedrze œw. Jana by³a zwi¹zana z zakoñczeniem
II Synodu Plenarnego w Polsce. W homilii Papie¿ powiedzia³: „Je¿eli dziêki pracom
synodu Koœció³ ma siê umocniæ jako wspólnota ludzi wierz¹cych, to mo¿e siê to tylko dokonaæ poprzez œwiadome uczestnictwo wszystkich w jego ¿yciu, zgodnie z charyzmatem stanu i wed³ug zasady pomocniczoœci. O tyle wiêc synod spe³ni swoje zadanie, o ile zdo³a o¿ywiæ w sercach wszystkich – duchownych i wiernych œwieckich
– poczucie odpowiedzialnoœci za Koœció³ i wolê aktywnego wspó³dzia³ania w realizacji jego zbawczej misji”32.
Podobnie jak podczas poprzednich wizyt w archikatedrze, Ojciec Œwiêty modli³
siê przy grobie prymasa Wyszyñskiego.
Na zakoñczenie dnia Jan Pawe³ II poœwiêci³ now¹ Bibliotekê Uniwersyteck¹ oraz
odwiedzi³ pobliski dom sióstr urszulanek przy ul. Wiœlanej, gdzie kard. Karol Wojty³a nocowa³ przed odlotem na konklawe w paŸdzierniku 1978 r.
Nastêpnego dnia Ojciec Œwiêty opuœci³ Warszawê, aby spotkaæ siê z wiernymi
w Sandomierzu i Zamoœciu. Wieczorem powróci³ do swojej warszawskiej rezydencji
w Nuncjaturze Apostolskiej.
Najwiêkszym spotkaniem z Papie¿em w Warszawie by³a Msza œwiêta na placu
Pi³sudskiego, w czasie której beatyfikowa³ 108 mêczenników z czasów wojny oraz
Reginê Protmann i Edmunda Bojanowskiego. Na pocz¹tku homilii Jan Pawe³ II na31
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wi¹za³ do faktu, ¿e na tym samym miejscu, chocia¿ nosz¹cym inn¹ nazwê, odprawia³
Mszê œw. na rozpoczêcie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. „Dziêkujê Opatrznoœci
Bo¿ej, ¿e dane mi jest ponownie stan¹æ na tym miejscu, na którym przed dwudziestu laty, w pamiêtn¹ wigiliê Zes³ania Ducha Œwiêtego, w sposób szczególny prze¿ywaliœmy tajemnicê Wieczernika. Wraz z Prymasem Tysi¹clecia, Kardyna³em Stefanem Wyszyñskim, z biskupami i licznie zgromadzonym Ludem Bo¿ym stolicy zanosiliœmy wtedy gor¹ce wo³anie o dar Ducha Œwiêtego. W tamtych trudnych czasach przyzywaliœmy Jego mocy, aby rozla³a siê w sercach ludzi i obudzi³a w nich nadziejê. By³o to wo³anie p³yn¹ce z wiary, ¿e Bóg dzia³a i moc¹ Ducha Œwiêtego odnawia i uœwiêca wszystko. By³o to b³aganie o odnowê oblicza ziemi. Tej ziemi. Niech
zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Tej ziemi. Jak¿e dziœ nie dziêkowaæ Bogu w Trójcy Jedynemu za to wszystko, co na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat
odczytujemy jako Jego odpowiedŸ na tamto nasze wo³anie! Czy¿ nie jest odpowiedzi¹ Boga to, co w tym czasie dokona³o siê w Europie i w œwiecie, poczynaj¹c od naszej Ojczyzny? Na naszych oczach nastêpowa³y przemiany systemów politycznych,
spo³ecznych i gospodarczych, dziêki którym poszczególne osoby i narody na nowo
ujrza³y blask swojej godnoœci. Prawda i sprawiedliwoœæ odzyskuj¹ swoj¹ wartoœæ,
staj¹c siê pal¹cym wyzwaniem dla wszystkich, którzy doceniaj¹ dar swej wolnoœci.
Za to dziêkujemy Bogu, patrz¹c z nadziej¹ w przysz³oœæ”33.
Pod koniec uroczystoœci Ojciec Œwiêty pob³ogos³awi³ kamieñ wêgielny pod budowê Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej w Wilanowie i ukoronowa³ obraz Matki Boskiej
Czêstochowskiej z koœcio³a Najœwiêtszego Zbawiciela. Na zakoñczenie powiedzia³:
„Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Dwadzieœcia lat temu...
Po dwudziestu latach, dzisiaj, na progu trzeciego millenium i w przysz³oœci niech
zst¹pi, niech zstêpuje i stale odnawia oblicze ziemi, tej polskiej ziemi” 34.
Po po³udniu Jan Pawe³ II spotka³ siê z pracownikami Polskich Linii Lotniczych
LOT i z Okêcia odlecia³ do Radzymina, by nawiedziæ cmentarz ofiar wojny 1920 r.
Z tej podwarszawskiej miejscowoœci Dostojny Goœæ przyby³ na Pragê, gdzie wzi¹³
udzia³ w liturgii S³owa, sprawowanej przed katedr¹ œw. Floriana. W swoim przemówieniu Ojciec Œwiêty nawi¹za³ do wydarzeñ z okresu wojny 1920 r. Rozwin¹³ równie¿ myœl przybli¿aj¹c¹ znaczenie sakramentu Eucharystii w ¿yciu wspólnoty wiary: „W Koœciele w Polsce zawsze ¿ywa by³a czeœæ dla Eucharystii i wielkie przywi¹zanie wiernych do niedzielnego uczestnictwa we Mszy œwiêtej. Na progu trzeciego tysi¹clecia proszê wszystkich moich Rodaków: zachowajcie tê dobr¹ tradycjê.
Szanujcie Bo¿e przykazanie o œwiêtowaniu dnia pañskiego. Niech ten dzieñ bêdzie
naprawdê pierwszym ze wszystkich dni i pierwszym ze wszystkich œwi¹t. Dawajcie
wyraz waszej mi³oœci do Chrystusa i do braci, bior¹c udzia³ w niedzielnej uczcie Nowego Przymierza – w Eucharystii. Zwracam siê tu w sposób szczególny do rodziców,
aby podtrzymywali i pielêgnowali piêkny chrzeœcijañski zwyczaj uczestniczenia we
Mszy œwiêtej wspólnie ze swoimi dzieæmi. Niech ¿ywe bêdzie w sercach dzieci
i m³odzie¿y poczucie tego obowi¹zku. Niech ³aska mi³oœci, któr¹ otrzymujemy
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przyjmuj¹c Chleb eucharystyczny, umacnia wiêzi rodzinne. Niech stanie siê Ÿród³em apostolskiego dynamizmu rodziny chrzeœcijañskiej”35.
W czasie spotkania, z w³aœciwym sobie dowcipem, Ojciec Œwiêty komentowa³
okrzyki ludzi. Po d³ugim skandowaniu: „Kochamy Ciebie”, odpowiedzia³: „Kiedy
tak krzyczycie, to ja sobie trochê odpocznê”.
Natomiast po odœpiewaniu przez zgromadzonych Sto lat, Papie¿ powiedzia³: „Ze
stuleciem lepiej daæ spokój, ale osiemdziesi¹tka jest na karku, zbli¿a siê. £atwo policzyæ: 1920–1999. W ka¿dym razie wiem, ¿e wobec tych, którzy polegli w bitwie
o Warszawê, w cudzie nad Wis³¹, zaci¹gn¹³em szczególny d³ug wdziêcznoœci”36.
Praskie spotkanie z Janem Paw³em II zakoñczy³o oficjalny pobyt Papie¿a w Warszawie. Nastêpnego dnia rano Ojciec Œwiêty odjecha³ do £owicza, a cztery dni póŸniej zakoñczy³ wizytê apostolsk¹ i wróci³ do Watykanu.
Przypomnienie wydarzeñ i fragmenty papieskich przemówieñ, których œwiadkami byli mieszkañcy stolicy, powinny staæ siê okazj¹ do pe³niejszej refleksji nad znaczeniem wizyt Jana Paw³a II dla nas, dla naszego miasta i naszej Ojczyzny. Warto w duchu wdziêcznoœci za papiesk¹ troskê o nasze sprawy nie tylko doraŸnie wzruszaæ siê Jego wyst¹pieniami, ale uczyniæ program ¿ycia z Jego nauczania i staæ siê Jego naœladowcami. Oby oczekiwanie na uroczyst¹ beatyfikacjê papie¿a Jana Paw³a II
zaowocowa³o wielkim o¿ywieniem postaw patriotycznego i religijnego œwiadczenia
o umi³owaniu tych wartoœci, które ¿yciem i s³owami g³osi³ Papie¿ Polak.
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Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II piêæ razy odwiedza³ Warszawê. Podczas trzech ostatnich
pobytów dokonywa³ podnios³ych obrzêdów beatyfikacji. I tak, 14 czerwca 1987 r.,
na placu Defilad przed Pa³acem Kultury i Nauki, beatyfikowa³ bpa Micha³a Kozala, mêczennika obozu koncentracyjnego w Dachau. W czasie czwartej pielgrzymki
do Ojczyzny, 9 czerwca 1991 r. w parku Agrykola zaliczy³ w poczet b³ogos³awionych franciszkañskiego zakonnika o. Rafa³a Chyliñskiego. Podczas ostatniej wizyty
w stolicy, 13 czerwca 1999 r. na placu Pi³sudskiego, beatyfikowa³ zakonnicê Reginê
Protmann i œwieckiego aposto³a Edmunda Bojanowskiego oraz 108 mêczenników,
ofiar nazizmu hitlerowskiego z czasów II wojny œwiatowej. By³ wœród nich m.in.
ks. Józef Stanek, pallotyn, kapelan powstañców na warszawskim Powiœlu.

B£OGOS£AWIONY BISKUP MICHA£ KOZAL
Ostatniego dnia pobytu w Polsce w 1987 r., w niedzielê 14 czerwca, Papie¿ og³osi³
b³ogos³awionym bpa Micha³a Kozala. Kim by³ i czego dokona³ ten mêczennik obozu hitlerowskiego? Otó¿ ka¿dego dnia znosi³ po bohatersku cierpienia i trudy ponad ludzkie si³y, ukazuj¹c wielkoœæ swojego chrzeœcijañskiego ducha. ¯ywa wiara
i heroiczna mi³oœæ uczyni³a go gotowym na mêczeñstwo jeszcze przed przybyciem
do Dachau.
Przysz³y biskup i mêczennik urodzi³ siê w 1893 r. we wsi Nowy Folwark ko³o
Krotoszyna w zaborze pruskim. W szkole (niemieckiej) uczy³ siê bardzo dobrze.
Nale¿a³ do tajnego patriotycznego Towarzystwa Tomasza Zana. Po ukoñczeniu
seminarium duchownego w Poznaniu i GnieŸnie otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie
w katedrze gnieŸnieñskiej. Po kilku latach pracy duszpasterskiej zosta³ prefektem
w ¿eñskim gimnazjum w Bydgoszczy. Nastêpnie kard. August Hlond mianowa³ go
ojcem duchownym Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w GnieŸnie, a w pa-
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rê lat póŸniej – jego rektorem. Na krótko przed wybuchem II wojny œwiatowej
Pius XII wyniós³ go do godnoœci biskupiej. Sakrê przyj¹³ 13 sierpnia 1939 r. w katedrze w³oc³awskiej. Za dewizê swojej pasterskiej s³u¿by przyj¹³ has³o: Pro Ecclesia et
pro Patria („Za Koœció³ i za Ojczyznê”).
Ju¿ 7 listopada aresztowano go wraz z profesorami i alumnami seminarium
w³oc³awskiego. Traktowano go wyj¹tkowo ostro. Najpierw by³ w wiêziony we W³oc³awku, potem w pocysterskim klasztorze w L¹dzie nad Wart¹. W Dachau przebywa³ prawie dwa lata (od kwietnia 1941 r.), jako numer 24 544. Z powodu niedo¿ywienia czêsto opada³ z si³. Kiedy wiêc nie nad¹¿a³ za innymi w pracy – by³
ciê¿ko bity. Biskupa znali wszyscy – wspó³wiêŸniowie i oprawcy. Imponowa³ spokojem, powag¹ i dostojeñstwem. Sam chory, troszczy³ siê o innych kap³anów, zw³aszcza zaœ alumnów. Nigdy nie chcia³ korzystaæ z ¿adnych przywilejów czy te¿ „taryfy
ulgowej”.
Jego organizm by³ wycieñczony ponad wszelk¹ miarê. Powraca³o zapalenie ucha
œrodkowego (spowodowane ciê¿kim pobiciem). Ponadto w obozie wybuch³a epide-

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II sk³ada kwiaty na grobie ks. Jerzego Popie³uszki w Warszawie,
14 czerwca 1987 r. Fot. Arturo Mari
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mia tyfusu. Pewnego dnia straci³ przytomnoœæ. Dnia 26 stycznia 1943 r. dobito go –
podobnie jak o. Maksymiliana Kolbego w Oœwiêcimiu – zastrzykiem fenolu, a cia³o
spalono w krematorium. Ale przecie¿ „nie wszystek umar³”.
Papie¿ Jan Pawe³ II, spe³niaj¹c ¿yczenie Prymasa Polski kard. Józefa Glempa
i innych biskupów oraz licznych wiernych, uroczyœcie oœwiadczy³ na placu Defilad
w Warszawie: „Nasz¹ powag¹ apostolsk¹ og³aszamy, ¿e Czcigodny S³uga Bo¿y, Micha³ Kozal, biskup i mêczennik, otrzymuje z dniem dzisiejszym tytu³ B³ogos³awionego”. Ojciec Œwiêty doda³ jeszcze: „Rodacy znaj¹ koleje jego ¿ycia i jego mêczeñstwa. Oto cz³owiek, jeszcze jeden wœród tych, w których okaza³a siê Chrystusowa
w³adza «w niebie i na ziemi». W³adza mi³oœci – przeciw ob³êdowi przemocy, zniszczenia, pogardy i nienawiœci. Tê mi³oœæ, któr¹ Chrystus mu objawi³, biskup Kozal
przyj¹³ w ca³ej pe³ni jej wymagañ. Nie cofn¹³ siê nawet przed tym najtrudniejszym:
«Mi³ujcie waszych nieprzyjació³» (Mt 5,44). Niech bêdzie jeszcze jednym patronem
naszych trudnych czasów, pe³nych napiêcia, nieprzyjaŸni i konfliktów”1.
Warto dodaæ, i¿ tego samego dnia, tj. 14 czerwca 1987 r., Ojciec Œwiêty nawiedzi³
grób S³ugi Bo¿ego ks. Jerzego Popie³uszki – mêczennika za wiarê i wartoœci chrzeœcijañskie – pochowanego przy koœciele œw. Stanis³awa Kostki na ¯oliborzu. Na
œwi¹tyni wypisane zosta³y s³owa Papie¿a z 5 listopada 1984 r.: „Modlê siê, a¿eby
z tej œmierci wyros³o dobro, tak jak z Krzy¿a Zmartwychwstanie”.

B£OGOS£AWIONY RAFA£ CHYLIÑSKI
O tym franciszkaninie Papie¿ powiedzia³, i¿ „to cz³owiek wielkiej modlitwy i zarazem wielkiego serca dla ludzi biednych”. Urodzi³ siê w 1694 r. w Wielkopolsce.
Kszta³ci³ siê w kolegium jezuickim w Poznaniu. Przez trzy lata pe³ni³ s³u¿bê wojskow¹ w stopniu chor¹¿ego. Potem wst¹pi³ do zakonu franciszkanów. Œwiêcenia
kap³añskie przyj¹³ w 1717 r. By³ szczególnie wyczulony na ludzi potrzebuj¹cych pomocy. Dzieli³ siê z nimi nawet w³asnym posi³kiem. Przez pó³tora roku pielêgnowa³
chorych w Krakowie, w czasie szalej¹cej epidemii. Zara¿ony, zmar³ w 47. roku ¿ycia w £agiewnikach ³ódzkich. Porównywano go do œw. Franciszka z Asy¿u. Ju¿
w 1786 r. Stolica Apostolska zatwierdzi³a jego proces beatyfikacyjny na szczeblu
krajowym. Ale trudna sytuacja polityczna w Europie uniemo¿liwi³a dokoñczenie
procesu. Sta³o siê to dopiero w 1991 r. w Warszawie – w 250. rocznicê jego œmierci.

B£OGOS£AWIONA REGINA PROTMANN
Ta realizatorka potrydenckiej odnowy Koœcio³a urodzi³a siê w 1552 r. na Warmii.
Pochodzi³a z bardzo religijnej i powszechnie szanowanej rodziny mieszczañskiej.
Rodzice jej, mimo silnie szerz¹cego siê wówczas protestantyzmu, trwali nieugiêcie
przy wierze katolickiej. Regina wynios³a z domu rodzinnego mocne zasady moralne i odpowiednie wykszta³cenie. Maj¹c 19 lat pozna³a swoje ¿yciowe powo³anie. Za³o¿y³a zgromadzenie zakonne kontemplacyjno-czynne od œw. Katarzyny Aleksan1
Trzecia pielgrzymka Jana Paw³a II do Polski. Przemówienia. Dokumenacja. Tekst autoryzowany, red.
M. Nowaczyñska, D. Strza³ka, fot. A. Mari et al., Poznañ–Warszawa 1987, s. 189-190.

32 Jan Korcz, Papieskie beatyfikacje w Warszawie

dryjskiej, którego zadaniem – oprócz pracy charytatywnej – by³o nauczanie i wychowywanie dziewcz¹t, a zw³aszcza przygotowywanie ich do ¿ycia w rodzinie w duchu jednoœci i mi³oœci do Koœcio³a.
W homilii wyg³oszonej podczas uroczystoœci beatyfikacyjnej, 13 czerwca 1999 r.
w Warszawie, Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II powiedzia³ m.in.: „B³ogos³awiona Regina
Protmann, pochodz¹ca z Braniewa [...] odda³a siê ca³ym sercem dzie³u odnowy
Koœcio³a na prze³omie XVI i XVII stulecia. Jej dzia³alnoœæ, p³yn¹ca z umi³owania
Pana Jezusa ponad wszystko, przypad³a na czasy po Soborze Trydenckim. Czynnie
w³¹czy³a siê w posoborow¹ reformê Koœcio³a, wielkodusznie pe³ni¹c pokorne dzie³o
mi³osierdzia. Za³o¿y³a zgromadzenie, które ³¹czy³o kontemplacjê bo¿ych tajemnic
z opiek¹ nad chorymi w ich domach oraz z nauczaniem dzieci i m³odzie¿y ¿eñskiej.
Szczególnie wiele uwagi poœwiêci³a duszpasterstwu kobiet. Zapominaj¹c o sobie,
b³ogos³awiona Regina dalekowzrocznym spojrzeniem obejmowa³a potrzeby ludu
i Koœcio³a. Has³em jej ¿ycia sta³y siê s³owa: Jak Bóg chce”2.

B£OGOS£AWIONY EDMUND BOJANOWSKI
W dalszym ci¹gu homilii, 13 czerwca 1999 r., Papie¿ mówi³: „Apostolstwo mi³osierdzia wype³ni³o równie¿ ¿ycie b³ogos³awionego Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególn¹ g³êbi¹
¿ycia duchowego, mimo w¹t³ego zdrowia, z wytrwa³oœci¹, roztropnoœci¹ i hojnoœci¹
serca prowadzi³ i inspirowa³ szerok¹ dzia³alnoœæ na rzecz ludu wiejskiego. Wiedziony pe³nym wra¿liwoœci rozeznaniem potrzeb, da³ pocz¹tek licznym dzie³om wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspiera³y materialnie i moralnie rodzinê wiejsk¹. Pozostaj¹c œwieckim cz³owiekiem, za³o¿y³ dobrze
w Polsce znane Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek Najœwiêtszej Marii Panny Niepokalanie Poczêtej.
We wszelkich dzia³aniach kierowa³ siê pragnieniem, by wszyscy ludzie stali siê
uczestnikami odkupienia. Zapisa³ siê w pamiêci ludzkiej jako «serdecznie dobry
cz³owiek», który z mi³oœci do Boga i do cz³owieka umia³ skutecznie jednoczyæ ró¿ne œrodowiska wokó³ dobra. W swojej bogatej dzia³alnoœci daleko wyprzedza³ to, co
na temat apostolstwa œwieckich powiedzia³ Sobór Watykañski II. Da³ wyj¹tkowy przyk³ad ofiarnej i m¹drej pracy dla cz³owieka, Ojczyzny i Koœcio³a. Dzie³o b³ogos³awionego Edmunda Bojanowskiego kontynuuj¹ Siostry S³u¿ebniczki, które
z ca³ego serca pozdrawiam i dziêkujê im za cich¹ i ofiarn¹ s³u¿bê dla cz³owieka
i Koœcio³a”3.
Edmund Bojanowski urodzi³ siê w 1814 r. w Grabonogu ko³o Gostynia. Studia
uniwersyteckie odbywa³ we Wroc³awiu i Berlinie. Wst¹pi³ do seminarium duchownego w GnieŸnie, które jednak wkrótce musia³ opuœciæ z powodu postêpuj¹cej choroby p³uc. Zmar³ w Górce Duchownej 7 sierpnia 1871 r. Jego ziemskie szcz¹tki
znajduj¹ siê w klasztorze S³u¿ebniczek w Luboniu ko³o Poznania.

2
3

VII pielgrzymka Jana Paw³a II do Ojczyzny, Olsztyn 1999.
Tam¿e.
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108 MÊCZENNIKÓW Z CZASÓW II WOJNY
Podczas tej samej Mszy œw. Papie¿ dokona³ tak¿e beatyfikacji 108 mêczenników,
ofiar przemocy i okrucieñstwa II wojny œwiatowej. Nawi¹zuj¹c do nich w homilii
Ojciec Œwiêty przytoczy³ (po ³acinie) modlitwê odmawian¹ przez biskupa przy zak³adaniu tzw. krzy¿a pektoralnego: „Racz mnie umocniæ, Panie, znakiem Twego
krzy¿a, abym, tak jak ten krzy¿ z relikwiami œwiêtych noszê na swojej piersi, tak zawsze mia³ w myœli pamiêæ mêki Twojej i zwyciêstwo, jakie odnieœli Twoi mêczennicy”. Dalej mówi³: „Dziœ czyniê to wezwanie modlitw¹ ca³ego Koœcio³a w Polsce,
który, nios¹c od tysi¹ca lat znak mêki Chrystusa, wci¹¿ odradza siê z posiewu krwi
mêczenników i ¿yje pamiêci¹ zwyciêstwa, jakie oni odnieœli na tej ziemi. Dziœ w³aœnie œwiêtujemy to zwyciêstwo, œwiêtujemy zwyciêstwo tych, którzy w naszym stuleciu oddali ¿ycie dla Chrystusa, oddali ¿ycie doczesne, aby posi¹œæ je na wieki
w Jego chwale.
Jest to zwyciêstwo szczególne, bo dziel¹ je duchowni i œwieccy, m³odzi i starzy,
ludzie ró¿nego pochodzenia i stanu. Poœród nich jest arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, pasterz diecezji p³ockiej, zamêczony w Dzia³dowie; jest biskup W³adys³aw Goral z Lublina, torturowany za szczególn¹ nienawiœci¹ tylko dlatego, ¿e by³
biskupem katolickim. S¹ kap³ani diecezjalni i zakonni, którzy ginêli, gdy¿ nie
chcieli odst¹piæ od swojej pos³ugi i ci, którzy umierali, pos³uguj¹c wspó³wiêŸniom
chorym na tyfus; s¹ umêczeni za obronê ¯ydów. S¹ w gronie b³ogos³awionych bracia i siostry zakonne, którzy wytrwali w pos³udze mi³oœci i w ofiarowaniu udrêk za
bliŸnich.
S¹ wœród tych b³ogos³awionych mêczenników równie¿ ludzie œwieccy. Jest piêciu m³odych mê¿czyzn ukszta³towanych w salezjañskim oratorium; jest gorliwy
dzia³acz, cz³onek Akcji Katolickiej, jest œwiecki katecheta, zamêczony za sw¹ pos³ugê i bohaterska kobieta [Marianna Biernacka], która dobrowolnie odda³a ¿ycie
w zamian za sw¹ brzemienn¹ synow¹.
Ci b³ogos³awieni mêczennicy i mêczennice wpisuj¹ siê w dzieje œwiêtoœci Ludu
Bo¿ego pielgrzymuj¹cego od ponad tysi¹ca lat na polskiej ziemi.
Jeœli dzisiaj radujemy siê z beatyfikacji stu oœmiu mêczenników duchownych
i œwieckich, to przede wszystkim dlatego, ¿e s¹ oni œwiadectwem zwyciêstwa Chrystusa – darem przywracaj¹cym nadziejê.
Gdy bowiem dokonujemy tego uroczystego aktu, niejako od¿ywa w nas wiara, ¿e
bez wzglêdu na okolicznoœci, we wszystkim mo¿emy odnieœæ «pe³ne zwyciêstwo
dziêki Temu, który nas umi³owa³» (por. Rz 8,37). B³ogos³awieni mêczennicy wo³aj¹
do naszych serc: Uwierzcie, ¿e Bóg jest mi³oœci¹! Uwierzcie na dobre i na z³e!
ObudŸcie w sobie nadziejê! Niech ta nadzieja wyda w was owoc wiernoœci Bogu we
wszelkiej próbie!”4.
Na zakoñczenie homilii Ojciec Œwiêty wzywa³: „Raduj siê, Polsko, z nowych
b³ogos³awionych: Reginy Protmann, Edmunda Bojanowskiego i 108 Mêczenników. Spodoba³o siê Bogu «wykazaæ przemo¿ne bogactwo Jego ³aski na przyk³adzie
dobroci twoich synów i córek w Chrystusie Jezusie» (por. Ef 2,7)”.
4
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Lista b³ogos³awionych 108 mêczenników
(wykaz osób wed³ug ich przynale¿noœci do diecezji oraz zakonów i zgromadzeñ)
Archidiecezja bia³ostocka: ks. Mieczys³aw Bohatkiewicz (1904-1942), ks. W³adys³aw Maækowiak (1910-1942), ks. Stanis³aw Pyrtek (1913-1942).
Archidiecezja czêstochowska: ks. Maksymilian Binkiewicz (1908-1942), ks. Ludwik Roch Gietyngier (1904-1941).
Diecezja drohiczyñska: ks. kan. Antoni Beszta-Borowski (1880-1943).
Archidiecezja gdañska: ks. Marian Górecki (1903-1940), ks. Bronis³aw Komorowski (1889-1940), ks. Franciszek Rogaczewski (1892-1940).
Archidiecezja gnieŸnieñska: ks. Jan Nepomucen Chrzan (1885-1945), ks. Franciszek Dachtera (1910-1944), ks. Franciszek Demski (1884-1940), ks. Stanis³aw Kubski (1876-1942), ks. W³adys³aw M¹czkowski (1911-1942), ks. Marian Skrzypczak
(1909-1939), ks. Aleksy Sobaszek (1895-1942), ks. Antoni Œwiadek (1909-1944).
Diecezja kaliska: Franciszek Stryjas (1882-1944).
Archidiecezja katowicka: ks. Józef Czempiel (1883-1942), ks. Emil Szramek
(1887-1942).
Diecezja kielecka: ks. Józef Paw³owski (1890-1942).
Archidiecezja krakowska: ks. Piotr Dañkowski (1908-1942).
Archidiecezja lubelska: ks. biskup W³adys³aw Goral (1898-1945), ks. Kazimierz
Gostyñski (1884-1942), ks. Stanis³aw Mysakowski (1896-1942), ks. Zygmunt Pisarski (1902-1943), Stanis³aw Starowiejski (1895-1941), ks. Antoni Zawistowski (1882-1942).
Diecezja ³om¿yñska: ks. Adam Bargielski (1903-1942), Marianna Biernacka
(1888-1943), ks. Micha³ Piaszczyñski (1885-1940).
Diecezja p³ocka: ks. arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski (1858-1941), ks. biskup
Leon Wetmañski (1886-1941).
Archidiecezja poznañska: ks. Marian Konopiñski (1907-1943), ks. Józef Kut
(1905-1942), ks. W³odzimierz Laskowski (1886-1940), ks. Narcyz Putz (1877-1942),
Natalia Tu³asiewicz (1906-1945).
Diecezja radomska: ks. Kazimierz Grelewski (1907-1942), ks. Stefan Grelewski
(1898-1941), ks. Franciszek Ros³aniec (1889-1942), ks. Boles³aw Strzelecki (1896-1941), ks. Kazimierz Tomasz Sykulski (1882-1941).
Diecezja sandomierska: ks. pra³at Antoni Rewera (1869-1942).
Diecezja tarnowska: ks. Roman Sitko (1880-1942).
Archidiecezja warszawska: ks. Roman Archutowski (1882-1943), ks. Edward Detkens (1885-1942), ks. Micha³ Oziêb³owski (1900-1942), ks. Zygmunt Sajna (1897-1940), ks. Micha³ WoŸniak (1875-1942).
Diecezja w³oc³awska: ks. Tadeusz Dulny (1914-1942), ks. Edward Grzyma³a
(1906-1942), ks. Henryk Hlebowicz (1904-1941), ks. Dominik Jêdrzejewski (1886-1942), ks. Henryk Kaczorowski (1888-1942), al. Bronis³aw Kostkowski (1915-1942), ks. Józef Kurzawa (1910-1940), ks. Wincenty Matuszewski (1869-1940),
ks. Leon Nowakowski (1913-1939), ks. Józef Straszewski (1885-1942).
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Ordynariat Polowy WP: ks. kmdr ppor. W³adys³aw Miegoñ (1892-1942).
Ojcowie Dominikanie: o. Micha³ Czartoryski (1897-1944).
Siostry Dominikanki: s. Julia Stanis³awa Rodziñska (1899-1945).
Bracia Mniejsi Franciszkanie: o. Krystyn Wojciech Gondek (1909-1942), br. Marcin Jan Oprz¹dek (1884-1942), o. Anastazy Jakub Pankiewicz (1882-1942), o. Narcyz Jan Turchan (1879-1942), br. Brunon Jan Zembol (1905-1942).
Bracia Mniejsi Konwentualni: o. Ludwik Pius Bartosik (1909-1941), br. Piotr Bonifacy ¯ukowski (1913-1942), o. Karol Herman Stêpieñ (1910-1943), o. Józef Achilles Pucha³a (1911-1943), o. Józef Innocenty Guz (1890-1940), o. Jan Antonin Bajewski (1915-1941), br. Stanis³aw Tymoteusz Trojanowski (1908-1942).
Bracia Mniejsi Kapucyni: br. Fidelis Chojnacki (1906-1942), br. Symforian Feliks
Ducki (1888-1942), o. Anicet Adalbert Kopliñski (1875-1941), o. Henryk Józef
Krzysztofik (1908-1942), o. Florian Józef Stêpniak (1912-1942).
Ojcowie Karmelici Bosi: o. Alfons Maria Mazurek (1891-1944).
Ojcowie Karmelici: o. Hilary Pawe³ Januszewski (1907-1945).
Mniszki Klaryski Kapucynki: s. Mieczys³awa Kowalska (1902-1941).
Zgromadzenie Ksiê¿y Marianów: ks. Jerzy Kaszyra (1904-1943), ks. Antoni Leszczewicz (1890-1943).
Ksiê¿a Michalici: ks. Wojciech Nierychlewski (1903-1942), ks. W³adys³aw B³¹dziñski (1908-1944).
Misjonarze Oblaci NMP Niepokalanej: o. Józef Cebula (1902-1941).
Siostry Niepokalanki: s. Maria Kazimiera Wo³owska (1879-1942), s. Maria Bogumi³a Noiszewska (1885-1942).
Zgromadzenie Ksiê¿y Orionistów: ks. Franciszek Drzewiecki (1908-1942).
Ksiê¿a Pallotyni: ks. Józef Jankowski (1910-1941), ks. Józef Stanek (1916-1944).
Ksiê¿a Salezjanie: ks. Józef Kowalski (1911-1942), Czes³aw JóŸwiak (1919- -1942),
Edward KaŸmierski (1919-1942), Edward Klinik (1919-1942), Franciszek Kêsy
(1920-1942), Jarogniew Wojciechowski (1922-1942).
Bracia Serca Jezusowego: br. Józef Zap³ata (1904-1945).
Siostry S³u¿ebniczki Starowiejskie: s. Katarzyna Celestyna Faron (1913-1944).
Siostry Szkolne De Notre Dame: s. Maria Antonina Kratochwil (1881-1942).
Urszulanki Unii Rzymskiej: s. Maria Klemensa (Helena) Staszewska (1890-1943).
Ojcowie Werbiœci: br. Grzegorz Boles³aw Fr¹ckowiak (1911-1943), o. Stanis³aw
Kubista (1898-1940), o. Alojzy Liguda (1898-1942), o. Ludwik Mzyk (1905-1940).
Siostry Zmartwychwstanki: s. Alicja-Maria Jadwiga Kotowska (1899-1939).
Œwiêto b³ogos³awionych mêczenników II wojny œwiatowej przypada 12 czerwca.
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Po Mszy œw. beatyfikacyjnej Papie¿ wyg³osi³ jeszcze krótk¹ katechezê przed odmówieniem po³udniowej modlitwy Anio³ Pañski. Maszynopis tekstu zawiera³ tak¿e
odniesienie do „œwie¿o” dokonanej beatyfikacji. Wprawdzie nie zosta³o ono wypowiedziane przez Jana Paw³a II, to jednak – jak informowali przed pielgrzymk¹ jej
organizatorzy – fragmenty te nale¿y traktowaæ jako wyg³oszone. A oto s³owa, które
znalaz³y siê w maszynopisie: „Niech przyk³ad mêczenników, wyniesionych dzisiaj
na o³tarze, umacnia nasze ¿ycie religijne, nasz¹ nadziejê i ufnoœæ. Niech stanie siê
oparciem dla ka¿dego, kogo trudna codziennoœæ wystawia na pokusê zw¹tpienia
i zniechêcenia. Obyœmy nie przestawali czerpaæ od Chrystusa, Syna Maryi, tej mocy, która nape³nia serce cz³owieka odwag¹ wiary, ufnoœci¹ w Bo¿¹ Opatrznoœæ i mi³oœci¹ mocniejsz¹ od œmierci.
Wielbimy Boga równie¿ za wiarê, nadziejê i mi³oœæ tych dwojga wyznawców,
którzy dziœ dost¹pili chwa³y o³tarzy: Reginy Protmann i Edmunda Bojanowskiego.
Ich ca³kowite oddanie w s³u¿bie Chrystusowi, Koœcio³owi i cz³owiekowi, zw³aszcza
potrzebuj¹cemu materialnego i duchowego wsparcia, sta³o siê drog¹ œwiadectwa
o mi³oœci Ojca, który jest w niebie. Dla nich samych sta³o siê drog¹ œwiêtoœci.
Niech ich œwiadectwo o¿ywia wra¿liwoœæ dzisiejszych uczniów Chrystusa na potrzeby innych. Niech pobudza do bezinteresownej s³u¿by w duchu mi³oœci Boga i bliŸniego. Niech stanie siê drogowskazem dla wszystkich, którzy pragn¹ œwiêtoœci”.
Nastêpnie Papie¿ pozdrowi³ „ca³¹ Warszawê, stolicê Polski”, Koœció³ warszawski, który obchodzi³ 200-lecie archidiecezji, przedstawicieli w³adz pañstwowych
i samorz¹dowych. Ale szczególne pozdrowienia skierowa³ do pielgrzymów z diecezji p³ockiej, mówi¹c: „Przybyliœcie do Warszawy, aby uczestniczyæ w beatyfikacji
dwóch mêczenników, arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa
Leona Wetmañskiego. Jest to niezwyk³y dar Opatrznoœci.
W tragicznych latach wojny i okupacji Bóg da³ Wam dwóch pasterzy, œwiadków
bezgranicznej mi³oœci Chrystusa”5.

B£OGOS£AWIONY KS. JÓZEF STANEK SAC
Wœród 108 mêczenników z czasów II wojny œwiatowej znalaz³ siê tak¿e jeden z kapelanów Powstania Warszawskiego – ks. Józef Stanek, pallotyn. Pochodzi³ ze Spiszu. Urodzi³ siê w 1916 r. w £apszach Ni¿nych. By³ kapelanem i duszpasterzem Armii Krajowej Zgrupowania „Kryska”. Mia³ pseudonim „Rudy”. Móg³ siê ocaliæ, ale
nie skorzysta³ z pontonu, aby przeprawiæ siê na drugi brzeg Wis³y. W dniu 23 wrzeœnia 1944 r. wpad³ w rêce bestialskich oprawców na Powiœlu.
Ostatnie godziny jego bohaterskiego ¿ycia tak wspomina³ œwiadek, ks. Pawe³
Warszawski (pseudonim „Ojciec Pawe³”): „Ksiêdza Stanka przypêdzili do nas. Gdy
go zobaczy³a karna kompania hitlerowska, nie przestawa³a siê zanosiæ od szyderczych ryków. Zabiegli mu drogê i huzia piêœciami praæ go po twarzy. T³ukli i walili,
5
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dopóki nie dobieg³ do naszych szeregów. Kilku szczególnie brutalnych, szarpi¹c
i ci¹gn¹c, wypchnê³o ksiêdza Józefa i powiod³o pod niedalekie ruiny. I tam w³aœnie
zgin¹³ – przez powieszenie”.
Natomiast Stanis³awa ¯órawska, mieszkanka Czerniakowa, wyzna³a: „Ksi¹dz
kapelan Stanek wszystkim spêdzonym ludziom – jeñcom, powstañcom i ludnoœci
cywilnej – udzieli³ jeszcze spod szubienicy, z pêtl¹ na szyi, b³ogos³awieñstwa [...].
¯egna³ wszystkich przygl¹daj¹cych siê tej tragedii znakiem krzy¿a”.
Warto dodaæ, i¿ w 50. rocznicê jego œmierci w pobli¿u miejsca mêczeñstwa kapelana powstañców na Powiœlu we wrzeœniu 1994 r. zosta³ ods³oniêty znacznych rozmiarów krzy¿ i kamieñ z odpowiedni¹ inskrypcj¹. Natomiast ju¿ po beatyfikacji,
w listopadzie 2000 r., doczesne szcz¹tki b³ogos³awionego ks. Józefa Stanka przeniesiono z Cmentarza Komunalnego d. Wojskowego na warszawskich Pow¹zkach do
dolnego koœcio³a Ksiê¿y Pallotynów na Pradze (ul. Skaryszewska 12). Obydwu uroczystoœciom przewodniczy³ Prymas Polski kard. Józef Glemp.
W koœcio³ach Warszawy, zw³aszcza na Starym Mieœcie – poczynaj¹c od archikatedry œw. Jana Chrzciciela i koœcio³a œw. Marcina – jest wiele tablic upamiêtniaj¹cych ofiary II wojny œwiatowej. Najwiêcej jednak epitafiów umieszczono
w kru¿gankach przy koœciele Reformatów (ul. Senatorska), w koœciele Matki Bo¿ej
Jasnogórskiej na Powiœlu (ul. Zagórna) oraz w nowym Sanktuarium Matki Bo¿ej
Królowej Polskich Mêczenników na Grochowie (al. Stanów Zjednoczonych 55).

Zenon Zió³kowski

MOC MILCZENIA I SI£A OKLASKÓW
Zenon Zió³kowski, Moc milczenia i si³a oklasków

Plac Zwyciêstwa w sercu Warszawy od kilku godzin zape³nia³ siê w dniu 2 czerwca
1979 r. gêstniej¹c¹ rzesz¹ ludzi wszystkich stanów – od przedstawicieli w³adz pañstwowych i koœcielnych do zwyk³ych obywateli i wiernych stolicy – z ca³ego kraju
i ze œwiata. Gromadzili siê w dotkliwym skwarze, z radosn¹ cierpliwoœci¹ oczekuj¹c
na Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II i gasz¹c pragnienie wod¹, roznoszon¹ przez wolontariuszy.
Sta³em po prawicy polowego o³tarza w sporej odleg³oœci, by³em jednak w stanie
odczytaæ na jego antepedium litaniê imion polskich œwiêtych i b³ogos³awionych.
Jednych krew wsi¹ka³a w ziemiê ojczyst¹, innych trud mi³oœci kszta³towa³ ducha
narodu, by wierny by³ Bogu i Polsce, która po dwudziestu latach odzyskanej niepodleg³oœci uleg³a podstêpnemu zniewoleniu, bardziej chyba niebezpiecznemu ni¿
ten z lat ponad stuletniej niewoli pod trzema zaborami.
Wszystkich zgromadzonych na tym placu – a by³y nas setki tysiêcy, z milionami
przed telewizorami i odbiornikami radiowymi – ogarnia³o niezwyk³e uniesienie, bo
z Rzymu przyby³ po raz pierwszy nasz Papie¿ Polak, witany przez gêste szpalery ludzi wzd³u¿ trasy z lotniska Okêcie, gdzie uca³owa³ ziemiê ojczyst¹, podobnie jak to
uczyni³ w styczniu w Meksyku, rozpoczynaj¹c swoje pielgrzymowanie po wszystkich kontynentach. W Warszawie pierwsze kroki skierowa³ do archikatedry œw. Jana Chrzciciela na Starym Mieœcie, by pok³oniæ siê „Panu nad pany”, a o godzinie
16.00 przyby³ do Grobu Nieznanego ¯o³nierza, zamykaj¹cego plac Zwyciêstwa naprzeciw o³tarza polowego, witany przez w³adze koœcielne i pañstwowe przy wtórze
Gaude Mater Polonia i hymnu papieskiego. Po z³o¿eniu wi¹zanki kwiatów i krótkiej
modlitwie Ojciec Œwiêty wpisa³ do pami¹tkowej ksiêgi s³owa: „Nieznanemu ¯o³nierzowi Polski – Jan Pawe³ II, syn tej ziemi”.
Wszyscy byli œwiadomi, ¿e dzieje siê coœ wielkiego i donios³ego, co ju¿ siê czêœciowo urzeczywistni³o i uwidoczni³o w podniesieniu pochylonych g³ów i zgiêtych
karków, w niemym zachwycie i w rozpromienionych twarzach, ¿e oto „syn tej ziemi” zosta³ wybrany Nastêpc¹ œw. Piotra. Teraz zbli¿a siê do o³tarza przy wtórze od-
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wiecznej pieœni Tu es Petrus – „Ty jesteœ Piotr”, a po nim prastarego hymnu do Ducha Œwiêtego – Veni Creator, Spiritus. W powitalnym s³owie Prymas Polski, Stefan
kard. Wyszyñski niejako zapowiedzia³, ¿e tchnienie Ducha Œwiêtego obejmie plac
Zwyciêstwa, tego „zwyciêstwa”, które jest „zwyciêstwem ducha ludzi mi³uj¹cych
Ojczyznê”.
I nie myli³ siê. Po czytaniach mszalnych o wydarzeniu zes³ania Ducha Œwiêtego
i Jego dzia³aniu w Koœciele, oraz Ewangelii o ustanowieniu sakramentu pojednania, Jan Pawe³ II rozpocz¹³ swoj¹ pierwsz¹ homiliê papiesk¹ w Polsce, przerywan¹
czêsto oklaskami. Sprawdza³o siê znane powiedzenie, ¿e lud w wyczuciu prawdy
ma s³uch absolutny, tym bardziej ¿e Ojciec Œwiêty przekazywa³ j¹ g³osem i swoistymi sformu³owaniami, dot¹d niespotykanymi, pe³nymi œwie¿oœci, wnikaj¹cymi
w sumienia i pamiêæ, scalonymi z ¿yciem, nawi¹zuj¹cymi do wydarzeñ ewangelicznych i równoczeœnie historycznych, zw³aszcza tych z tysi¹cletnich dziejów Polski,
pocz¹wszy od przyjêcia chrztu i skutków, jakie owo wydarzenie spowodowa³o. Nastêpuj¹ce s³owa wywo³a³y wymown¹ burzê oklasków, bo trzykrotn¹ i sprowokowan¹ milczeniem Papie¿a:
„Koœció³ przyniós³ Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistoœci, jak¹ jest cz³owiek. Cz³owieka bowiem nie mo¿na
do koñca zrozumieæ bez Chrystusa. A raczej: cz³owiek nie mo¿e sam siebie do koñca zrozumieæ bez Chrystusa. Nie mo¿e zrozumieæ ani kim jest, ani jaka jest jego
w³aœciwa godnoœæ, ani jakie jest jego w³aœciwe powo³anie i ostateczne przeznaczenie. Nie mo¿e tego wszystkiego zrozumieæ bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie
mo¿na wy³¹czaæ z dziejów cz³owieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi”1.
W³aœnie to ostatnie stwierdzenie poderwa³o nasze d³onie do oklasków. Trwa³y
kilkanaœcie minut! Nie tylko ja pomyœla³em od razu o naszych wschodnich s¹siadach, gdzie panowa³ ateizm pañstwowy, zwalczaj¹cy religiê jako „opium dla ludu”,
jak równie¿ o ateizmie partyjnym w Polsce, usi³uj¹cym ograniczyæ religiê „do zakrystii”, czyli do murów koœcio³ów.
Ale nie by³o to najwa¿niejsze stwierdzenie. Najwa¿niejsze mieœci³o siê w poprzednich s³owach o tym, kim jest dla cz³owieka Chrystus, w którym zawarta jest
ca³a prawda, kim jest ka¿dy cz³owiek, dok¹d zmierza po ziemskim ¿yciu – nawet
gdyby temu zaprzecza³ – i gdzie jest jego ostateczny cel, nie przeszkadzaj¹cy osi¹gaæ
celów doraŸnych, ziemskich, co wiêcej – pomagaj¹cy stawaæ siê coraz bardziej cz³owiekiem.
Gdy oklaski umilk³y, zapad³o milczenie. Ojciec Œwiêty sta³ i patrzy³ przed siebie. Milcza³. Zrozumia³a to milczenie rzesza zgromadzona wokó³ Chrystusowego
krzy¿a i Papie¿a, wznawiaj¹c oklaski. Trwa³y one krócej, gdy¿ oczekiwaliœmy dalszych s³ów Jana Paw³a II. On jednak dalej milcza³. Wówczas po raz trzeci zerwa³y
siê oklaski, po których Ojciec Œwiêty podj¹³ wreszcie homiliê, rozwijaj¹c podan¹
prawdê i nadaj¹c jej rys historyczny: „Otó¿ nie sposób zrozumieæ dziejów narodu
polskiego – tej wielkiej tysi¹cletniej wspólnoty, która tak g³êboko stanowi o mnie,
o ka¿dym z nas – bez Chrystusa. Jeœlibyœmy odrzucili ten klucz do zrozumienia na-
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szego narodu, narazilibyœmy siê na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyœmy samych siebie. Nie sposób zrozumieæ tego narodu, który mia³ przesz³oœæ tak
wspania³¹, ale zarazem tak straszliwie trudn¹ – bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieæ tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowa³a siê na
nierówn¹ walkê z najeŸdŸc¹, na walkê, w której zosta³a opuszczona przez sprzymierzone potêgi, a która leg³a pod w³asnymi gruzami, jeœli siê nie pamiêta, ¿e pod tymi
samymi gruzami leg³ równie¿ Chrystus-Zbawiciel ze swoim krzy¿em sprzed koœcio³a na Krakowskim Przedmieœciu. Nie sposób zrozumieæ dziejów Polski, od Stanis³awa na Ska³ce do Maksymiliana Kolbe w Oœwiêcimiu, jeœli siê nie przy³o¿y
do nich tego jeszcze jednego i tego samego kryterium, któremu na imiê Jezus
Chrystus”2.
I znów na placu Zwyciêstwa zabrzmia³y oklaski, bo lud poj¹³ s³owa Papie¿a Polaka, przenosz¹ce nasze myœli na pobliskie Krakowskie Przedmieœcie w rok 1944
i przypominaj¹ce zdjêcia zwalonej figury Chrystusa z krzy¿em, le¿¹cego na gruzach
w takiej pozycji, ¿e wskazywa³ wyci¹gniêt¹ rêk¹ niebo, do którego wst¹pi³ i do którego wzywa wszystkich. Mo¿na te¿ by³o pomyœleæ, ¿e wskazywa³ niebo tym, którzy
padli w tym¿e koœciele Œwiêtego Krzy¿a i w innych œwi¹tyniach Warszawy zamienionych w gruzy, jak równie¿ w ruinach setek kamienic czy w korytarzach kanalizacyjnych stolicy, w które wróg wrzuca³ granaty. Tych wszystkich z ostatnich i dawnych lat przypomina³ Grób Nieznanego ¯o³nierza, do którego nawi¹za³ Jan Pawe³ II, bo jak¿e mog³o byæ inaczej: „Grób ten znajduje szczególne pokrycie. Szczególne uzasadnienie. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej pada³ ten ¿o³nierz! Na ilu to
miejscach Europy i œwiata przemawia³ swoj¹ œmierci¹, ¿e nie mo¿e byæ Europy
sprawiedliwej bez Polski niepodleg³ej na mapie? Na ilu to polach walk œwiadczy³
o prawach cz³owieka wpisanych g³êboko w nienaruszalne prawa narodu, gin¹c «za
wolnoœæ nasz¹ i wasz¹»? «Gdzie s¹ ich groby, Polsko! Gdzie ich nie ma! Ty wiesz
najlepiej – i Bóg wie na niebie!» (A. Oppman, Pacierz za zmar³ych)”3.
I znów oklaski, po których Ojciec Œwiêty podj¹³ spokojnie homiliê, wymieniaj¹c trud ludzi pracy w poszczególnych stanach i zawodach, obejmuj¹c wszystkich
i podkreœlaj¹c, ¿e to „wszystko Polskê stanowi”. Przy s³owie „wszystko” zatrzyma³ siê, wpatruj¹c siê niejako w jak¹œ myœl zachowan¹ na koniec w sobie, by
przypieczêtowaæ ni¹ ca³¹ homiliê, wymawiaj¹c dobitnie s³owa, ale nie podnosz¹c
g³osu: „To wszystko: i dzieje ludów, które ¿y³y wraz z nami i wokó³ nas, jak choæby
ci, których setki tysiêcy zginê³y w murach warszawskiego getta. To wszystko w tej
Eucharystii ogarniam myœl¹ i sercem, i w³¹czam w tê jedn¹, jedyn¹ Najœwiêtsz¹
Ofiarê Chrystusa na placu Zwyciêstwa. I wo³am, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja,
Jan Pawe³ II papie¿, wo³am z ca³ej g³êbi tego Tysi¹clecia, wo³am w przeddzieñ Œwiêta Zes³ania, wo³am wraz z wami wszystkimi: Niech zst¹pi Duch Twój! Niech zst¹pi
Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Amen4.
Niemilkn¹ce oklaski przypieczêtowa³y s³owa zamykaj¹ce homiliê Jana Paw³a II.
Po Mszy œw. pontyfikalnej – po raz pierwszy w naszej historii odprawianej w Polsce
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przez samego Papie¿a – ten swoisty akompaniament otrzyma³ „tekst”: przepotê¿ny
œpiew Bo¿e, coœ Polskê, ze s³owami w refrenie: „Ojczyznê woln¹, racz nam wróciæ,
Panie!” Czy mo¿na by³o wówczas przypuszczaæ, ¿e owo spotkanie liturgiczno-patriotyczne zapocz¹tkowa³o zwyciêski pochód ku wolnoœci, nadaj¹c nazwie tego miejsca w³aœciwe znaczenie? Jej powiew wyczuwa³o siê ju¿ wówczas w pogwarze t³umu rozchodz¹cego siê w ulice stolicy Polski, radosnego, dumnego i pewnego
siebie.
Znaczenie to ujawni³ sam Ojciec Œwiêty nastêpnego dnia, przemawiaj¹c do m³odzie¿y, zgromadzonej t³umnie – z krzy¿ami w rêkach – przed koœcio³em œw. Anny,
i zalegaj¹cej gêsto – jak okiem siêgn¹æ! – Krakowskie Przedmieœcie, plac Zamkowy,
ulicê Miodow¹ i Podwale. By³ to dzieñ Zes³ania Ducha Œwiêtego, który przenika³ zgromadzonych razem z ich duchowym przewodnikiem i przywódc¹. Przenika³
na Jego proœbê: „PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty, nape³nij serca Twoich wiernych i zapal
w nich ogieñ Twojej mi³oœci. Nape³nij serca! Pomyœlcie, m³odzi przyjaciele, jaka
jest miara serca ludzkiego, skoro nape³niæ je mo¿e tylko Bóg: Duch Œwiêty”5.
I tu Jan Pawe³ II wyliczy³, co nape³nia serce cz³owieka, a co nie mo¿e go w pe³ni
zadowoliæ, a przede wszystkim – jak¹ miar¹ mierzyæ cz³owieka: „Czy miar¹ si³ fizycznych, którymi dysponuje? Czy mierzyæ go miar¹ zmys³ów, które umo¿liwiaj¹
mu kontakt z zewnêtrznym œwiatem? Czy mierzyæ go miar¹ inteligencji, która
sprawdza siê poprzez wielorakie testy czy egzaminy? OdpowiedŸ dnia dzisiejszego,
odpowiedŸ liturgii Zielonych Œwi¹t, wskazuje na dwie miary: Cz³owieka trzeba
mierzyæ miar¹ «serca», sercem!”.
D³ugotrwa³e oklaski œwiadczy³y o tym, ¿e Ojciec Œwiêty trafi³ w serca, czyli uruchomi³ ow¹ miarê cz³owieka. Gdy przycich³y, uzupe³ni³ je gromki œpiew My chcemy
Boga, po którym Jan Pawe³ II podj¹³ d³ugie wyjaœnienie tego, co siê sta³o wczoraj na
placu Zwyciêstwa: „Moi drodzy! Ja ju¿ od wczoraj myœlê nad tym, co znacz¹ te oklaski. Otó¿ powiedzia³em, ¿e od wczoraj myœlê nad tym. Trzeba powiedzieæ, co myœlê. Pozwólcie mi powiedzieæ, co myœlê”.
Czterokrotne powtórzenie zwrotu „co myœlê” œwiadczy³o o znajomoœci przez Papie¿a „chwytów” oratorskich, powoduj¹cych wzrost uwagi i podkreœlaj¹cych znaczenie tego, co ma byæ wypowiedziane. A by³o to wyznanie, ¿e dopiero podczas
wczorajszej homilii, czyli na ¿ywo, Papie¿ postanowi³ wykorzystaæ wymowê oklasków nasilonych do tej skali, by sta³y siê „gromem”, podkreœlaj¹cym znaczenie wypowiadanych s³ów. Co pomyœla³ wówczas na placu Zwyciêstwa, wyzna³: „Powiedz
im, ¿eby dali spokój, bo nie skoñczymy! Dziœ powinienem to samo powtórzyæ, ale
wczoraj pomyœla³em sobie: Poczekaj! Przysz³a mi taka myœl (myœlê, ¿e przysz³a od
Ducha Œwiêtego) – poczekaj! Bêd¹ razem z tob¹ mówiæ to kazanie! Bo wcale nie
jest takie interesuj¹ce to, ¿e klaszcz¹, ¿e bij¹ brawo, tylko k i e d y bij¹ brawo!”6.
I teraz wybuch³y oklaski, ale drugorzêdnego znaczenia, bêd¹ce wyrazem zrozumienia wywodu myœlowego Papie¿a, który – gdy przycich³y – wyrazi³ zaniepokojenie, ¿e spóŸni siê do Gniezna, jednak postanowi³ do koñca wyjaœniæ znacze-

5
6

Tam¿e, s. 21.
Tam¿e.

42 Zenon Zió³kowski, Moc milczenia i si³a oklasków

nie wczorajszych oklasków: „Wczoraj, kiedy powiedzia³em: «Chrystus» – przez
piêtnaœcie minut bili brawo, dzisiaj, kiedy powiedzia³em: «Duch Œwiêty» – mo¿e
ju¿ trochê krócej, bo jeszcze, jak mówi Pismo Œwiête, nie ca³kiem siê obudzili. Ale
w ka¿dym razie bili. Chocia¿byœcie nie wiem jak bili brawo, to ja tê myœl muszê
skoñczyæ. Otó¿, co ja sobie pomyœla³em dzisiaj rano. Pomyœla³em sobie: Co siê
dzieje z tym spo³eczeñstwem? Sta³o siê jakimœ spo³eczeñstwem teologicznym! No,
doœæ tej refleksji na marginesie”7.
Wówczas by³o dosyæ, gdy¿ Ojciec Œwiêty musia³ jeszcze wymieniæ drugi rodzaj
„miary” cz³owieka. Zanim jednak przytoczê jego s³owa, zatrzymam siê nad znaczeniem spo³eczeñstwa „teologicznego”, czyli takiego, które potrafi podchodziæ do ¿ycia w œwietle wiary w Boga i wiedzy o Bogu („teologia” – od greckiego theos – Bóg
i logos – s³owo, nauka). W³aœnie Jan Pawe³ II, na podstawie swojej wiedzy o Bogu
wyjaœnia³ m³odzie¿y, ¿e w pierwszej „mierze serca” mieœci siê druga, gdy¿ „serce
w jêzyku biblijnym oznacza ludzkie duchowe wnêtrze, oznacza w szczególnoœci sumienie... Cz³owieka wiêc trzeba mierzyæ miar¹ sumienia, miar¹ ducha, który jest
otwarty ku Bogu. Trzeba wiêc cz³owieka mierzyæ miar¹ Ducha Œwiêtego. I to w³aœnie mówi dzisiejsza liturgia. Tylko Duch Œwiêty mo¿e go «nape³niæ» – to znaczy doprowadziæ do spe³nienia przez mi³oœæ i m¹droœæ”8.
I pop³ynê³a z ust Ojca Œwiêtego modlitwa o dary Ducha Œwiêtego...
*

S³usznie pierwsza pielgrzymka Jana Paw³a II do Ojczyzny okreœlona zosta³a
„bierzmowaniem”, czyli udzieleniem darów Ducha Œwiêtego narodowi polskiemu,
jak to zapowiedzia³, koñcz¹c kazanie do m³odzie¿y przed koœcio³em œw. Anny
w Warszawie: „Wchodz¹c na szlak mojej pielgrzymki po Polsce – do grobu œw. Wojciecha w GnieŸnie, œw. Stanis³awa w Krakowie, na Jasn¹ Górê – bêdê wszêdzie prosi³ z ca³ego serca Ducha Œwiêtego: – o tak¹ dla was œwiadomoœæ, – o takie poczucie
sensu i wartoœci ¿ycia, – o tak¹ przysz³oœæ dla was, – o tak¹ przysz³oœæ dla Polski. Wy módlcie siê razem ze mn¹. Niech Duch Œwiêty przychodzi z pomoc¹ naszej
s³aboœci!”9.
Pocz¹tkiem tego historycznego obrzêdu by³o ukazanie na placu Zwyciêstwa
Chrystusa i wezwanie Ducha Œwiêtego. Wezwanie to: „Niech zst¹pi Duch Twój,
i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, odbija³o siê i nadal odbija echem w ustach mówców, witaj¹cych czy ¿egnaj¹cych Jana Paw³a II, tak prezydentów III Rzeczpospolitej, jak i dostojników koœcielnych, œwiadomych, ¿e On rzeczywiœcie zst¹pi³ na naród od owego dnia, który dziêki Jego mocy i jej noœnikowi w ruchu solidarnoœciowym przezwyciê¿y³ zniewolenie, przyczyniaj¹c siê ostatecznie do obalenia re¿imów
w Europie Wschodniej. Symbolem owej bezkrwawej rewolucji sta³o siê zburzenie
muru berliñskiego, poprzedzone zreszt¹ rzeczywistym rozbiciem re¿imu sowiec-
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kiego w 10. rocznicê kazania papieskiego na placu Zwyciêstwa: 2 czerwca 1989 r.,
w wyniku wolnych – choæ kompromisowych – wyborów.
Jestem biblist¹, dlatego z przyjemnoœci¹ przeczyta³em w jednym z w³oskich tygodników trafne porównanie tego, co spowodowa³ Jan Pawe³ II swoj¹ pierwsz¹ pielgrzymk¹ do Polski. Jest ono tym bardziej znamienne, ¿e pochodzi od nie-Polaka.
Porówna³ on homiliê Papie¿a do kamienia, opisanego w Ksiêdze Daniela w wyt³umaczeniu przez owego proroka snu, jaki mia³ król Nabuchodonozor: „Oto pos¹g
bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku, sta³ przed tob¹, a widok jego by³ straszny.
G³owa tego pos¹gu by³a z czystego z³ota, pierœ jego i ramiona ze srebra, brzuch
i biodra z miedzi, golenie z ¿elaza, stopy zaœ jego czêœciowo z ¿elaza, czêœciowo
z gliny. Patrzy³eœ, a oto od³¹czy³ siê kamieñ, mimo ¿e nie dotknê³a go rêka ludzka,
i ugodzi³ pos¹g w stopy z ¿elaza i gliny, i po³ama³ je. Wtedy natychmiast uleg³y
skruszeniu ¿elazo i glina, miedŸ, srebro i z³oto – i sta³y siê jak plewy na klepisku
w lecie...” (Dn 2,31–35).
Proroctwo to zosta³o zapisane w II w. przed Chrystusem. Ukazany w nim pos¹g
by³ symbolem kolejnych imperiów w staro¿ytnoœci, z których ostatnie – rzymskie –
symbolizowa³a jego czêœæ z ¿elaza. Daniel na koñcu wyjaœni³, ¿e w owych czasach
„Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu, a którego w³adza królewska nie bêdzie oddana ¿adnemu innemu narodowi” (Dn 2,44). Bez w¹tpienia by³a to zapowiedŸ tego królestwa, które og³osi³ Chrystus na pocz¹tku swojej dzia³alnoœci: „Czas siê wype³ni³ i bliskie jest królestwo Bo¿e. Nawracajcie siê
i wierzcie w Ewangeliê!” (Mk 1,15).
Obecnie, gdy Jan Pawe³ II odszed³ i czeka na zapowiedziane przez jego nastêpcê,
Benedykta XVI, rych³e wyniesienie na o³tarze, historycy nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e
to on samym g³oszeniem Chrystusa i Jego Ewangelii spowodowa³ obalenie owego
kolosa o glinianych nogach: systemu komunistycznego w sowieckim wydaniu. Nale¿y jednak przyznaæ, ¿e nadal skutki tego systemu trwaj¹ w zak³amanej prawdzie
o cz³owieku, którego przecie¿ on „sam, bez Chrystusa, do koñca nie mo¿e zrozumieæ”.
Rzecz znamienna, ¿e podczas pierwszej pielgrzymki, ale po uzyskaniu niepodleg³oœci, Jan Pawe³ II, równie¿ w Warszawie – 9 czerwca 1991 r. – wyg³osi³ w parku
Agrykola homiliê, powtarzaj¹c wezwanie z 1979 r.: „Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”, oraz przypominaj¹c, ¿e zarzewie wolnoœci przyniós³ Europie œw. Pawe³, g³osz¹c Chrystusa, którego Ewangelia sta³a siê wspóln¹
„konstytucj¹” dla narodów tego kontynentu. Dziêki niej utworzy³y one jedno „cia³o”, którego „cz³onki” wspó³¿yj¹ i wspó³dzia³aj¹ ze sob¹, podobnie jak ka¿dy z nas
ze swoimi bliŸnimi.
W³aœnie o tej prawdzie przypomnia³ nam Jan Pawe³ II podczas Mszy œw. w parku Agrykola, mówi¹c: „Trzeba zaczynaæ od tej prawdy o Europie, równoczeœnie
zdaj¹c sobie sprawê, ¿e z biegiem czasu, zw³aszcza w tzw. czasach nowo¿ytnych,
Chrystus – jako sprawca ducha europejskiego, jako sprawca tej wolnoœci, która
w Nim ma swój zbawczy korzeñ – zosta³ wziêty w nawias i zaczê³a siê tworzyæ nowa
mentalnoœæ europejska, mentalnoœæ, któr¹ mo¿na krótko wyraziæ w takim zdaniu:
myœlmy tak, ¿yjmy tak, jakby Bóg nie istnia³. I rzeczywiœcie, skoro Chrystus zosta³
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wziêty w nawias, to przesta³ te¿ istnieæ Bóg, Bóg jako Stwórca. Mo¿e byæ daleki
Stwórca, ale bez prawa interwencji w ¿ycie cz³owieka, w dzieje cz³owieka” 10.
Ojciec Œwiêty nie pozostawi³ tej oceny rzeczywistoœci bez pouczenia, chodzi³o
przecie¿ o przysz³oœæ Polski i narodów zaludniaj¹cych nasz kontynent. Jak zawsze,
w rozwa¿aniach o godnoœci cz³owieka na pierwszym miejscu uwzglêdnia³ jego
naturê, przypominaj¹c, ¿e prawda o nim tkwi w nim samym. Ale nie tylko. Zosta³a
ona uzupe³niona i w pe³ni ujawniona w Tym, który sta³ siê Cz³owiekiem po to, by tê
prawdê ukazaæ w pe³ni i „wcielaæ” j¹ w nas. Jest ni¹ Jezus Chrystus. Dlatego Jan Pawe³ II mówi³ z naciskiem dalej, nawi¹zuj¹c do przedstawienia Go dwanaœcie lat temu na placu Zwyciêstwa:
„Jeszcze raz przypominam plac Zwyciêstwa, rok 1979 i to wo³anie m³odego wtedy jeszcze papie¿a. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e «œwie¿o upieczonego», które dziœ chcê
powtórzyæ nie na placu Zwyciêstwa, ale w Ogrodzie £azienkowskim, w pobli¿u Belwederu, w pobli¿u rezydencji Prezydenta Rzeczpospolitej, w obecnoœci tego¿ Prezydenta z ma³¿onk¹ i Rz¹du, przedstawicieli Sejmu i Senatu, wszystkich:
«Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!». Tej polskiej ziemi, tej
europejskiej ziemi. Tej ziemi! Nie przestajê ufaæ Duchowi Œwiêtemu. «Ten, który
rozpocz¹³ w was dobre dzie³o, sam niech go dokona» (por. Flp 1,6). Wierzê i ufam,
«sam go dokona», a wy nie przeszkadzajcie Mu, wspó³pracujcie z Nim, bo jesteœmy
wszyscy powo³ani, aby stawaæ siê wspó³pracownikami Boga. Amen”11.
Jak¿e aktualna to nauka, mimo up³ywu lat! Dziœ, w œwietle ca³ego pontyfikatu
Jana Paw³a II – porywaj¹cego przyk³adu jego duszpasterzowania, zadziwiaj¹cej wytrwa³oœci w g³oszeniu prawdy o Bogu, cz³owieku i œwiecie, pe³nym wiary i nadziei
zbli¿aniu siê do kresu ¿ycia, a w koñcu milcz¹cym „pisaniem” najpiêkniejszej encykliki niewymownym cierpieniem ostatnich dni i chwil – ca³e dziedzictwo Jego
nauki nabra³o g³êbszego znaczenia i otrzyma³o pieczêæ wiarygodnoœci w œwiadectwie Jego œwiêtego ¿ycia.
Ta najpiêkniejsza encyklika streszcza siê w jednym s³owie, które jest Osob¹:
Chrystus.
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IV pielgrzymka Jana Paw³a II do Ojczyzny (01.06.-09.06.1991 r.), Olsztyn b.r.w., s. 256.
Tam¿e, s. 257.
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Wœród tematów podejmowanych przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II podczas podró¿y apostolskich do Ojczyzny, a tak¿e licznych spotkañ z rodakami w Watykanie
i w Castel Gandolfo wiele miejsca zajmuje historia Polski, w tym tak¿e historia jej
stolicy, Warszawy. Poni¿ej zamieszczamy wybór wa¿niejszych wypowiedzi Papie¿a
na ten temat w porz¹dku chronologicznym.
Pierwsza pielgrzymka Jana Paw³a II do Polski odby³a siê 2–10 czerwca 1979 r.
Pierwsze dwa dni (2 i 3 czerwca) Jan Pawe³ II przebywa³ w Warszawie. Ju¿ w przemówieniu po¿egnalnym na rzymskim lotnisku Fiumicino przed odlotem do Polski
Papie¿ stwierdzi³: „Jeœli Bóg pozwoli, przybêdê najpierw do Warszawy, bohaterskiej stolicy, tak ciê¿ko dotkniêtej wielu doœwiadczeniami, a dziœ zmartwychwsta³ej, pulsuj¹cej ¿yciem” (Rzym, 2 czerwca 1979 r.)1. Nawiedzaj¹c archikatedrê warszawsk¹ Jan Pawe³ II przypomnia³ jej dzieje: „Katedra warszawska pod wezwaniem
œw. Jana Chrzciciela zosta³a prawie doszczêtnie zniszczona w czasie powstania”
(Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)2.
Podczas spotkania z w³adzami pañstwowymi w Belwederze nie mog³o zabrakn¹æ
odniesienia do historii: „Przemierzaj¹c ulice tak drogiej sercu ka¿dego Polaka Warszawy, nie mog³em oprzeæ siê wzruszeniu na myœl o wielkim, ale i bolesnym historycznym szlaku, jaki miasto to przeby³o w s³u¿bie i razem z dziejami naszego narodu. Szczególne ogniwa tego szlaku stanowi¹ Pa³ac Belwederski, ale przede wszystZ ojczyzny wyboru do ojczyzny pochodzenia. Przemówienie po¿egnalne Jana Paw³a II na lotnisku Fiumicino, w: Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, t. 2: 1979, 1, Styczeñ – czerwiec, oprac. E. Weron, A. Jaroch,
Poznañ 1990, s. 589.
2
Pragnê uœcisn¹æ was wszystkich, którzy tworzycie Koœció³ na polskiej ziemi. Przemówienie Jana Paw³a II
w katedrze warszawskiej, tam¿e, s. 594.
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kim odbudowuj¹cy siê Zamek Królewski. Posiada on wyj¹tkow¹ zaiste wymowê.
Przemawiaj¹ przezeñ stulecia dziejów Ojczyzny, odk¹d stolica pañstwa przeniesiona zosta³a z Krakowa do Warszawy. Stulecia szczególnie trudne i szczególnie odpowiedzialne. Pragnê daæ wyraz radoœci z tego – co wiêcej, pragnê podziêkowaæ za to,
¿e ten zamek, który – jak ca³a prawie Warszawa – znalaz³ siê w gruzach w czasie powstania, odbudowuje siê szybko jako symbol pañstwowoœci i suwerennoœci Ojczyzny” (Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)3.
W homilii wyg³oszonej na placu Zwyciêstwa, podczas której w stolicy Polski
pad³y jak¿e prorocze s³owa: „I wo³am, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem, ja, Jan Pawe³ II papie¿, wo³am z ca³ej g³êbi tego Tysi¹clecia, wo³am w przeddzieñ Œwiêta Zes³ania, wo³am wraz z wami wszystkimi: Niech zst¹pi Duch Twój! Niech zst¹pi
Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”4 – Ojciec Œwiêty przypomnia³
dzieje naszej Ojczyzny oraz jej stolicy: „Koœció³ przyniós³ Polsce Chrystusa – to
znaczy klucz do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistoœci, jak¹ jest
cz³owiek. Cz³owieka bowiem nie mo¿na do koñca zrozumieæ bez Chrystusa. A raczej: cz³owiek nie mo¿e siebie sam do koñca zrozumieæ bez Chrystusa. Nie mo¿e
zrozumieæ ani kim jest, ani jaka jest jego w³aœciwa godnoœæ, ani jakie jest jego powo³anie i ostateczne przeznaczenie. Nie mo¿e tego wszystkiego zrozumieæ bez
Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie mo¿na wy³¹czaæ z dziejów cz³owieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie mo¿na te¿ bez Chrystusa zrozumieæ dziejów Polski –
przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodz¹ przez tê ziemiê
[...]. Nie sposób zrozumieæ tego narodu, który mia³ przesz³oœæ tak wspania³¹, ale zarazem tak straszliwie trudn¹ – bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieæ tego miasta,
Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowa³a siê na nierówn¹ walkê
z najeŸdŸc¹, na walkê, w której leg³a pod w³asnymi gruzami, jeœli siê nie pamiêta, ¿e
pod tymi samymi gruzami leg³ równie¿ Chrystus-Zbawiciel ze swoim krzy¿em
sprzed koœcio³a na Krakowskim Przedmieœciu. Nie sposób zrozumieæ dziejów Polski od Stanis³awa na Ska³ce do Maksymiliana Kolbe w Oœwiêcimiu, jeœli siê nie
przy³o¿y do nich tego jeszcze jednego i tego podstawowego kryterium, któremu na
imiê Jezus Chrystus. [...] Stoimy tutaj w pobli¿u Grobu Nieznanego ¯o³nierza.
W dziejach Polski – dawnych i wspó³czesnych – grób ten znajduje szczególne pokrycie. Szczególne uzasadnienie. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej pada³ ten
¿o³nierz? Na ilu to miejscach Europy i œwiata przemawia³ swoj¹ œmierci¹, ¿e nie
mo¿e byæ Europy sprawiedliwej bez Polski niepodleg³ej na jej mapie? Na ilu to polach walk walczy³ o prawa cz³owieka, wpisane g³êboko w nienaruszalne prawa narodu, gin¹c «za wolnoœæ nasz¹ i wasz¹»? «Gdzie s¹ ich groby, Polsko! Gdzie ich nie
ma! Ty wiesz najlepiej – i Bóg wie na niebie!» (A. Oppman, Pacierz za zmar³ych).
Dzieje Ojczyzny napisane przez grób jednego Nieznanego ¯o³nierza. [...] To
wszystko: dzieje Ojczyzny, tworzone przez ka¿dego jej syna i ka¿d¹ córkê od tysi¹ca
lat – w tym pokoleniu – i w przysz³ych – choæby to by³ cz³owiek bezimienny i nie-

Misja Koœcio³a dla postêpu ludów. Przemówienie Jana Paw³a II do przedstawicieli w³adz PRL podczas
spotkania w Belwederze, tam¿e, s. 595.
4
Nie mo¿na usun¹æ Chrystusa z historii Koœcio³a. Homilia Jana Paw³a II podczas Mszy œwiêtej na placu
Zwyciêstwa, tam¿e, s. 601.
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znany, tak jak ten ¯o³nierz, przy którego grobie stoimy...” (Warszawa, 2 czerwca
1979 r.)5.
Druga podró¿ Jana Paw³a II do Polski mia³a miejsce w stanie wojennym 16-23 czerwca 1983 r. i by³a dziêkczynieniem za szeœæset lat obecnoœci obrazu Matki
Boskiej na Jasnej Górze. W stolicy Ojciec Œwiêty przebywa³ 16-18 czerwca. Jan Pawe³ II – w roku 300. rocznicy Wiktorii Wiedeñskiej – nawiedzi³ koœció³ Ojców Kapucynów, gdzie znajduje siê urna z sercem zwyciêzcy spod Wiednia, Jana III Sobieskiego, i który to koœció³ zbudowano jako wotum wdziêcznoœci za zwyciêstwo nad
Turkami pod Chocimiem w 1673 i pod Wiedniem w 1683 r. Na frontonie koœcio³a
widnieje napis: „1683-1983 – Przybyliœmy, zobaczyliœmy, Bóg zwyciê¿y³”. W homilii na Stadionie Dziesiêciolecia Papie¿ przypomnia³ to wydarzenie: „Odsiecz Wiednia, wiktoria wiedeñska! Jest to rocznica, która ³¹czy nas wszystkich Polaków,
a tak¿e naszych s¹siadów z po³udnia oraz z zachodu – bli¿szych i dalszych. Tak jak
przed trzystu laty po³¹czy³o nas wspólne zagro¿enie, tak samo po trzystu latach –
rocznica walki i zwyciêstwa. Ta walka i to zwyciêstwo nie wykopa³o przepaœci
pomiêdzy narodem polskim a tureckim. Wrêcz przeciwnie, wzbudzi³o szacunek
i uznanie. Wiemy, ¿e – gdy Polska z koñcem XVIII wieku znik³a z mapy politycznej Europy – faktu dokonanego rozbiorów nie uzna³ nigdy rz¹d turecki. Na dworze
ottomañskim – jak mówi tradycja – przy uroczystych przyjêciach pos³ów zagranicznych pytano wytrwale: «czy pose³ z Lechistanu jest obecny?». OdpowiedŸ: «jeszcze
nie» pada³a tak d³ugo, a¿ nadszed³ rok 1918 i pose³ niepodleg³ej Polski znów zawita³
do stolicy Turcji. [...] Trzeba by³o przypomnieæ ten charakterystyczny szczegó³, aby
w pe³ni oceniæ walor odsieczy Wiednia w 1683 roku – i zwyciêstwo króla Jana III
Sobieskiego” (Warszawa, 17 czerwca 1983 r.)6. Ojciec Œwiêty przypomnia³ te¿ historiê stolicy: „W 1944 roku stolica Polski zosta³a zamieniona w wielk¹ ruinê. W ci¹gu
lat powojennych ta sama Warszawa zosta³a odbudowana tak, jak j¹ widzimy dzisiaj
– zw³aszcza tu, z tego miejsca – dawna i nowoczesna zarazem” (Warszawa, 17 czerwca 1983 r.)7 oraz pielgrzymki warszawskiej: „Wyruszaj¹c na Jasn¹ Górê z Warszawy,
w³¹czam siê duchowo w ten pielgrzymi pochód, który od 1711 roku – a wiêc od
272 lat – prowadzi corocznie ze stolicy Polski do stolicy Królowej Polski: pielgrzymka warszawska” (Warszawa, 17 czerwca 1983 r.)8.
Trzecia pielgrzymka Jana Paw³a II do Polski odby³a siê 8-14 czerwca 1987 r. Ojciec Œwiêty przebywa³ w Warszawie 8 i 9 oraz 13 i 14 czerwca. Podczas spotkania
z siostrami klauzurowymi w archikatedrze œw. Jana Chrzciciela Papie¿ przypomnia³ lata okupacji w Warszawie: „Trudno tak¿e nie wspomnieæ tu i o tym, ¿e kiedy
zjawi³a siê potrzeba – jak choæby w latach okupacji, zw³aszcza powstania warszawskiego – siostry klasztorów klauzurowych okaza³y siê gotowe do s³u¿by braciom:
rannym, bez dachu nad g³ow¹, œciganym, oraz do ofiary, która – jak siê wydaje – zo-

Tam¿e, s. 599-601.
Pragnienie zwyciêstwa nale¿y do chrzeœcijañskiego programu ¿ycia cz³owieka i narodu. Homilia Jana Paw³a II podczas Mszy œwiêtej na Stadionie Dziesiêciolecia, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie
(dalej: ORP) 4, 1983, numer nadzwyczajny I, s. 10.
7
Tam¿e, s. 11.
8
Tam¿e.
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sta³a przez Boga przyjêta. Mam na myœli w szczególnoœci dzieje warszawskiego klasztoru Sióstr Sakramentek na Nowym Mieœcie i wielu innych” (Warszawa, 8 czerwca 1987 r.)9. Podczas spotkania z w³adzami pañstwowymi na Zamku Królewskim
w Warszawie Jan Pawe³ II przypomnia³ jego historiê: „Zamek ten, zniszczony, jak
i ca³a stolica w czasie drugiej wojny œwiatowej, doczeka³ siê odbudowy i mo¿e nadal
œwiadczyæ o tradycjach polskiej pañstwowoœci. O dziejach niepodleg³ej i suwerennej Ojczyzny. [...] Zamek Królewski w Warszawie doczeka³ siê odbudowy z ruin. Te
ruiny znik³y, ale nie znik³a ze œwiadomoœci Polaków – podobnie zreszt¹ jak wielu innych narodów europejskich – pamiêæ drugiej wojny œwiatowej” (Warszawa,
8 czerwca 1987 r.)10.
Do czasów II wojny œwiatowej nawi¹za³ Ojciec Œwiêty w liœcie z okazji dwusetlecia Pow¹zek: „Przed kilku laty przy g³ównym wejœciu na cmentarz pow¹zkowski
w Warszawie wmurowano tablicê zawieraj¹c¹ cytat z wypowiedzi wielkiego prymasa Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego: «Gdy gaœnie pamiêæ ludzka – dalej mówi¹ kamienie». Te s³owa znalaz³y siê w miejscu, które niemal nietkniête przetrwa³o i oblê¿enie w 1939 r., i powstañcz¹ zag³adê stolicy w 1944. Kamienie, które przez dwieœcie lat utrwala³y historiê nie tylko Warszawy, ale i ca³ego kraju, ocala³y z wojny.
Bardzo to wa¿ne dla narodu i miejsca, gdzie przeciwko tradycji i zbiorowej pamiêci
czêstokroæ wystêpowa³ nie tylko czas, ale i œwiadome dzia³anie ludzi, pragn¹cych
przeci¹æ ¿ywotne wiêzy miêdzy nasz¹ przesz³oœci¹ i teraŸniejszoœci¹” (Watykan,
5 maja 1990 r.)11.
Czwarta pielgrzymka Jana Paw³a II do Ojczyzny odby³a siê 1-9 czerwca oraz
13-16 sierpnia 1991 r. Ojciec Œwiêty przebywa³ w Warszawie 8-9 czerwca. By³a to
pierwsza wizyta Papie¿a w wolnej Polsce. Przygotowaniem do pielgrzymki by³a
modlitwa do Królowej Polski, odmawiana po polsku podczas œrodowych audiencji generalnych. Znajdujemy tu równie¿ przypomnienie historii stolicy Polski:
„«Z dawna Polski Tyœ Królow¹, Maryjo, Ty za nami przemów s³owo». To Twoje s³owo za nami, o Matko, nabiera szczególnej wymowy w dniu, w którym wspominamy
powstanie warszawskie. Nie mo¿emy go nie wspominaæ rokrocznie. Powstanie to
wspomina Warszawa i Polska. Czy pamiêta o nim Europa i œwiat? Nie mo¿emy nie
wspominaæ tego bohaterskiego zrywu. Chocia¿ wielu wyda³ on siê przede wszystkim «szaleñczy», innym «niepotrzebny» – nie mo¿emy nie pochyliæ czo³a przed
ludŸmi, którzy gotowi byli po³o¿yæ m³ode ¿ycie na p³on¹cym o³tarzu stolicy. I wielu
z nich leg³o w gruzach tego miasta, które Prymas Tysi¹clecia nazywa³ niepokonanym. Czy naprawdê nie zostali pokonani? Jaka by³a logika tego czynu? Trudno j¹
zrozumieæ w oderwaniu od wrzeœnia 1939, od ca³ego bohaterskiego wysi³ku Polski
Podziemnej: pañstwa i armii. To ta sama wola niepodleg³ego bytu Ojczyzny, choæby
za cenê najwiêkszych ofiar. W momencie wybuchu – sierpieñ 1944 – wzrok pokolenia musia³ byæ skierowany w przysz³oœæ. Bo có¿ wy³ania³o siê z uk³adów stron, któZnajdujecie siê w samym centrum polskiej rzeczywistoœci. Spotkanie Jana Paw³a II z siostrami klauzurowymi w archikatedrze Œw. Jana, ORP 8, 1987, nr 5, s. 4.
10
Motywy ¿ycia i nadziei. Przemówienie Jana Paw³a II do przedstawicieli w³adz PRL podczas spotkania
na Zamku Królewskim, ORP 8, 1987, s. 7.
11
List Ojca Œwiêtego do Prymasa Polski z okazji 200-lecia Pow¹zek, ORP 11, 1990, nr 5, s. 15.
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re mia³y decydowaæ – niestety ponad g³owami tych, którzy tak wiele zap³acili
w walce o wolnoœæ «wasz¹ i nasz¹»? Jaka niepodleg³oœæ mia³a byæ «przydzielona»
Polsce? Czy powstanie warszawskie mog³o tutaj coœ zmieniæ? DoraŸnie niczego nie
zmieni³o. Pozostawi³o jednak wstrz¹saj¹ce wyzwanie na przysz³oœæ. Na jeszcze inny
sierpieñ. Matko Jasnogórska. Patronko polskich sierpniów! «WeŸ w opiekê naród
ca³y... WeŸ w opiekê»” (Watykan, 1 sierpnia 1990 r.)12.
Do wa¿nego wydarzenia w historii Warszawy i ca³ej Polski nawi¹za³ Ojciec
Œwiêty podczas spotkania z pielgrzymami z Polski w Castel Gandolfo, przypominaj¹c siedemdziesi¹t¹ rocznicê bitwy warszawskiej: „Do³¹czamy siê dzisiaj do
wczorajszej uroczystoœci Wniebowziêcia Matki Bo¿ej. [...] Do³¹czamy siê w duchu
dziêkczynienia za wydarzenie, które mia³o miejsce 70 lat temu i które przesz³o do
tradycji, a nawet do historii pod nazw¹ «Cudu nad Wis³¹». [...] Eucharystia to znaczy dziêkczynienie. A wydarzenie sprzed 70 lat zobowi¹zuje do dziêkczynienia
z pokolenia na pokolenie. «Wielkich dzie³ Bo¿ych nie zapominajcie» – g³osi³ psalm
dzisiejszy. «Nie zapominajcie!» To by³o donios³e wydarzenie. Œwiadcz¹ o tym ludzie wspó³czeœni, ludzie kompetentni, którzy wojnê w 1920 r., przede wszystkim
bitwê pod Warszaw¹ – «cud nad Wis³¹» – okreœlaj¹ jako jedn¹ z najdonioœlejszych
wojen i bitew w dziejach ludzkoœci. Zosta³o to równie¿ powiedziane w modlitwie
wiernych. To zwyciêstwo mia³o znaczenie nie tylko dla naszej ojczyzny. Mia³o ono
znaczenie decyduj¹ce dla ówczesnej Europy, która zaledwie wysz³a z I wojny œwiatowej. Po 50 latach dziel¹cych nas od bolesnych i tragicznych wydarzeñ II wojny
œwiatowej, dwustronnej okupacji, która mia³a nas zniszczyæ, a potem po 45 latach
dalszego doœwiadczenia, lepiej dostrzega siê znaczenie tego, co zosta³o nam dane
z mocy Bo¿ej. «Wielkich dzie³ Bo¿ych nie zapominajcie!» I nie wahamy siê tego nazywaæ «Cudem nad Wis³¹». Równoczeœnie wielkie dzie³a Bo¿e dokonuj¹ siê przez
ludzi. I po 70 latach dziêkujemy Bogu za to, ¿e da³ tak¹ moc ludziom – naszym rodakom, ¿e da³ tak¹ moc wodzowi i armii, i ¿e da³ tak¹ moc ca³emu narodowi. Dziêkujemy za tych ludzi i wspominamy ich przed Bogiem z wdziêcznoœci¹. Dobrze, ¿e
czynimy to w Castel Gandolfo, bo tutaj ¿y³ szczególny œwiadek wydarzenia z 1920 r.
– Achilles Ratti – pierwszy nuncjusz apostolski w Polsce niepodleg³ej, odrodzonej,
a nied³ugo potem papie¿ Pius XI. Jak wielkie by³o doœwiadczenie tych dni, które jako jedyny przedstawiciel korpusu dyplomatycznego spêdzi³ w Warszawie przy boku modl¹cych siê! Œwiadcz¹ o tym malowid³a w kaplicy domowej w Castel Gandolfo. Tak bardzo tê rzecz zapamiêta³, tak bardzo wiele znaczy³o to wydarzenie w jego biskupiej, a potem papieskiej œwiadomoœci, ¿e da³ temu wyraz poprzez wystrój
wewnêtrzny kaplicy domowej w Castel Gandolfo” (Castel Gandolfo, 16 sierpnia
1990 r.)13.
Podczas spotkania z w³adzami pañstwowymi na Zamku Królewskim w Warszawie Jan Pawe³ II przypomnia³ wydarzenie sprzed dwustu lat – uchwalenie Konstytucji 3 maja: „Pozwólcie, ¿e rozpocznê od d³ugiego cytatu: «Uznaj¹c, i¿ los nas
Miasto niepokonane. Przemówienie Jana Paw³a II podczas audiencji generalnej, OPR 11, 1990, nr 7-8,
s. 26.
13
Wielkich dzie³ Bo¿ych nie zapominajcie. Przemówienie Jana Paw³a II podczas spotkania z pielgrzymami
z Polski, OPR 11, 1990, nr 10-11, s. 12.
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wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawis³, d³ugim doœwiadczeniem poznawszy zadawnione rz¹du naszego wady, a chc¹c
korzystaæ z pory, w jakiej siê Europa znajduje, i z tej dogorywaj¹cej chwili, która
nas samym sobie wróci³a, wolni od hañbi¹cych obcej przemocy nakazów, ceni¹c
dro¿ej nad ¿ycie, nad szczêœliwoœæ osobist¹, egzystencjê polityczn¹, niepodleg³oœæ
zewnêtrzn¹ i wolnoœæ zewnêtrzn¹ narodu, którego los w rêce nasze jest powierzony,
chc¹c oraz na b³ogos³awieñstwo, na wdziêcznoœæ wspó³czesnych i przysz³ych pokoleñ zas³u¿yæ, mimo przeszkód, które w nas namiêtnoœci sprawowaæ mog¹, dla dobra
powszechnego, dla ugruntowania wolnoœci, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic,
z najwiêksz¹ sta³oœci¹ ducha niniejsz¹ Konstytucjê uchwalamy i tê ca³kowicie za
œwiêt¹, za niewzruszon¹ deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraŸn¹ wol¹ swoj¹ nie uzna³ potrzeby odmienienia w niej jakiego artyku³u». Przytoczony tekst pochodzi z Ustawy Rz¹dowej, czyli Konstytucji uchwalonej
w dniu 3 maja 1791 r. – przed dwustu laty. Konstytucja ta s³usznie mo¿e siê szczyciæ
pierwszeñstwem na kontynencie europejskim. Wyprzedzi³a j¹ tylko amerykañska
Konstytucja Stanów Zjednoczonych, która do dzisiaj jest ustaw¹ zasadnicz¹ tego
wielkiego mocarstwa. Naszej Konstytucji Majowej przypad³ inny los. Sta³a siê ona
raczej ostatnim s³owem dziejów I Rzeczypospolitej, która by³a pañstwem wielu narodów. By³a te¿ ostatnim wyrazem m¹droœci obywatelskiej i odpowiedzialnoœci politycznej, który przyszed³ ju¿ niestety za póŸno i nie zdo³a³ zahamowaæ procesu
upadku tego wielkiego organizmu, zagro¿onego ju¿ wówczas œmiertelnie od zewn¹trz, a tak¿e toczonego od wewn¹trz ciê¿k¹ chorob¹. Niemniej ta wspania³a Konstytucja by³a równoczeœnie nowym pocz¹tkiem. Uœwiadomi³a, jakie powinno
byæ nowo¿ytne pañstwo polskie, a ta œwiadomoœæ towarzyszy³a wszystkim, którzy
w ci¹gu epoki rozbiorowej o tê niepodleg³¹ Rzeczpospolit¹ walczyli, dla niej ponosili wielorakie ofiary, nie szczêdz¹c tak¿e i ¿ycia, dla niej wreszcie pracowali na
przestrzeni kilku pokoleñ, zarówno na ziemi ojczystej, zagarniêtej przez potrójn¹
przemoc, jak te¿ i poza jej granicami. Wypada, abyœmy w dniu dzisiejszym oddali
ho³d im wszystkim” (Warszawa, 8 czerwca 1991 r.)14.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II wiele miejsca poœwiêci³ wydarzeniu sprzed dwustu
lat podczas uroczystego Te Deum z okazji dwusetnej rocznicy Konstytucji 3 maja
w archikatedrze œw. Jana Chrzciciela: „«Naucz nas byæ wolnymi». Ambrozjañskie
s³owa hymnu Te Deum laudamus – wspania³e dziedzictwo Koœcio³a pierwszych stuleci – rozbrzmiewa³y tu, w tej katedrze, w dniu 3 maja 1791 r. Dwa wieki temu. Nasi przodkowie, ci, którym zawdziêczamy dzie³o Konstytucji w tym dniu uchwalonej pod przewodnictwem króla Stanis³awa Augusta, przynieœli owoc swych prac
«przed Twe o³tarze»: «Œwiêty Bo¿e, Œwiêty mocny, Œwiêty a nieœmiertelny – Bo¿e
ojców naszych, Przenajœwiêtszy nasz Ojcze». W taki sposób dali wyraz przeœwiadczeniu, ¿e Konstytucja, czyli «Ustawa zasadnicza» (Ustawa Rz¹dowa) jako dzie³o
ludzkie winna byæ odniesiona do Boga. On jest najwy¿sz¹ Prawd¹ i Sprawiedliwoœci¹. Trzeba, aby prawo ustanowione przez cz³owieka, przez ludzki autorytet ustawo-

Sobie samym przywróceni. Spotkanie Jana Paw³a II z w³adzami pañstwowymi i prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na Zamku Królewskim, ORP 12, 1991, nr 6, s. 18.
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dawczy, odzwierciedla³o w sobie odwieczn¹ Prawdê i odwieczn¹ Sprawiedliwoœæ,
któr¹ jest On sam – Bóg nieskoñczonego Majestatu: Ojciec, Syn i Duch Œwiêty. Nasi przodkowie przed dwustu laty dali temu wyraz w warszawskiej katedrze œw. Jana.
My przychodzimy dziœ na to samo miejsce nie tylko po to, aby przypomnieæ tamto
wydarzenie – przychodzimy równoczeœnie po to, aby przenieœæ w nasz¹ epokê tê sam¹ troskê, która wtedy nurtowa³a twórców 3-majowej Konstytucji: tê sam¹ troskê o dobro wspólne Rzeczypospolitej, tê sam¹ odpowiedzialnoœæ. [...] Po up³ywie
dwóch wieków doceniamy pe³niej jeszcze wagê tego dokumentu: odczytujemy
w nim prawdê o Polsce, zakorzenion¹ w przesz³oœci, a równoczeœnie wychylon¹
w przysz³oœæ. I dlatego Konstytucja 3 maja w tym w³aœnie dziejowym momencie,
wobec bliskiej ju¿ groŸby utraty niepodleg³oœci by³a dokumentem profetycznym
i opatrznoœciowym. Ona sprawi³a, ¿e nie mo¿na by³o odebraæ Polsce jej rzeczywistego bytu na kontynencie europejskim, bo ten byt zosta³ zapisany w s³owach Konstytucji 3 maja. A s³owa te, maj¹c moc prawdy, okaza³y siê potê¿niejsze od potrójnej
przemocy, która spad³a na Rzeczpospolit¹. S³owa tej prawdy okaza³y siê twórcze
i «stwórcze». Synowie i córki tej ziemi nie przestali wierzyæ w «odnowê jej oblicza»
pod tchnieniem tego Ducha, który natchn¹³ twórców Konstytucji 3 maja” (Warszawa, 8 czerwca 1991 r.)15.
Podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej Ojciec Œwiêty przypomnia³ dzieje tej placówki dyplomatycznej w Warszawie: „Dzisiejsze spotkanie z korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Warszawie odbywa siê w siedzibie nuncjatury apostolskiej, nale¿¹cej do najstarszych
w Europie. Ju¿ w 1555 r. przyby³ do Polski nuncjusz Luigi Lippomano. Od tego
czasu nuncjatura istnia³a w Polsce do 1796 r., kiedy to po trzecim rozbiorze Polski
ostatni przedstawiciel Stolicy Apostolskiej musia³ opuœciæ ten kraj. Po stu dwudziestu latach, w maju 1918 r., po odzyskaniu niepodleg³oœci, zosta³o ponownie utworzone przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej. Kierowa³ nim Achille Ratti, póŸniejszy papie¿ Pius XI. Po tragicznym wstrz¹sie II wojny œwiatowej znów nasta³a,
wskutek jednostronnego wypowiedzenia konkordatu z 1925 r., d³uga, trwaj¹ca kilkadziesi¹t lat, nieobecnoœæ nuncjusza w Polsce. Owa nieobecnoœæ by³a dla spo³eczeñstwa polskiego czymœ bardzo upokarzaj¹cym i bolesnym, bo spowodowa³
j¹, wbrew woli narodu, narzucony Polsce totalitaryzm, wrogi Koœcio³owi system.
Wznowienie pe³nych stosunków dyplomatycznych nast¹pi³o dopiero przed dwoma
laty – 17 lipca 1989 r. – w nastêpstwie zmian politycznych, jakie dokona³y siê
w Polsce. Obecnoœæ reprezentanta Stolicy Apostolskiej w Warszawie jest znakiem
odzyskanej suwerennoœci pañstwa opartej na pe³ni suwerennych praw ¿yj¹cego
w nim spo³eczeñstwa” (Warszawa, 8 czerwca 1991 r.)16.
Podczas spotkania z przedstawicielami Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej w ewangelickim koœciele Œwiêtej Trójcy w Warszawie Jan Pawe³ II stwierdzi³: „Miejsce naszego dzisiejszego spotkania posiada g³êbok¹ wymoTeraz naucz nas byæ wolnymi. Uroczyste „Te Deum” z okazji 200-lecia Konstytucji 3 maja w archikatedrze Œw. Jana, ORP 12, 1991, s. 20.
16
Na samym wstêpie powstawania sprawiedliwego œwiata i nowej Europy. Spotkanie Jana Paw³a II z korpusem dyplomatycznym w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej, ORP 12, 1991, s. 25-26.
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wê. Ta luterañska œwi¹tynia dzieli³a los innych koœcio³ów Warszawy w 1939 i 1944 r.
Okupanci nie traktowali jej lepiej dlatego, ¿e by³a luterañska. Tutaj pracowa³ od
1898 r. jako proboszcz ksi¹dz Juliusz Bursche, póŸniejszy biskup i zwierzchnik
Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Ten wielki chrzeœcijanin i wielki
polski patriota wola³ oddaæ ¿ycie w niemieckim wiêzieniu ni¿ wyrzec siê polskoœci.
W tej œwi¹tyni g³osi³ równie¿ s³owo Bo¿e inny wielki chrzeœcijanin i Polak, s³uga
Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego, biskup adiunkt Zygmunt Michelis, proboszcz tej parafii od 1921 r., który za obronê Warszawy w 1939 r. otrzyma³ wysokie
odznaczenie” (Warszawa, 9 czerwca 1991 r.)17.
W homilii podczas Mszy œw. w parku Agrykola Jan Pawe³ II przypomnia³ dzieje
Warszawy: „Tu, w Warszawie – wtedy by³o to pod Warszaw¹, na terenie dzielnicy
o nazwie Wola – dokonywano elekcji królów polskich. Poprzez elekcje ujawnia³a siê
suwerenna wola spo³eczeñstwa; by³o to spo³eczeñstwo szlacheckie, bo tylko ono
mia³o czynne prawo wyborcze w ówczesnej Rzeczypospolitej. Tak wiêc poprzez
wieki Wola – miejscowoœæ – by³a sprawdzianem woli narodu, ludzkiej wolnej woli
w akcie wyboru i decyzji o zasadniczym znaczeniu dla dobra wspólnego Rzeczypospolitej trzech narodów. [...] Pod koniec I Rzeczypospolitej, a tak¿e po jej upadku,
w³aœnie Warszawa sta³a siê widowni¹ odradzania siê dojrza³ej mi³oœci Ojczyzny. To
tutaj, w stolicy, kszta³towa³a siê myœl obywatelska i podejmowano odwa¿ne dzia³ania maj¹ce na celu ratowanie zagro¿onej Ojczyzny. Szczytowym osi¹gniêciem tamtego patriotycznego zrywu by³o, jak wiadomo, uchwalenie Konstytucji 3 maja. Zap³aci³a póŸniej za to Warszawa pamiêtn¹ rzezi¹ swojej prawobrze¿nej dzielnicy, Pragi. Mi³oœæ, która jest gotowa nawet oddaæ ¿ycie, nie ginie. Tote¿ nic dziwnego, ¿e
w³aœnie w Warszawie – kilkaset metrów st¹d, pod Belwederem – rozpocz¹³ siê nastêpny akt tego heroicznego dramatu Polaków, do którego ich popycha³a mi³oœæ Ojczyzny, mianowicie powstanie listopadowe. Tutaj siê ono zaczê³o, objê³o wprawdzie
ca³y kraj, ale tutaj te¿ siê skoñczy³o. Symbolem pozostanie postaæ genera³a Sowiñskiego – tego weterana walk za Polskê, inwalidy pozbawionego jednej nogi, który
na niedalekiej Woli usi³owa³ zagrodziæ wrogowi wejœcie do stolicy i tam odda³ ¿ycie. [...] Jeœli pamiêtamy o tej wielkiej daninie krwi, jak¹ Warszawa tyle razy sk³ada³a na o³tarzu mi³oœci Ojczyzny, jawi siê nam nasza stolica – zw³aszcza w chwilach
podnios³ych – jako mêczeñskie sanktuarium narodu. Mêczeñskie sanktuarium narodu – tak nazwa³ Warszawê Prymas Tysi¹clecia. Zauwa¿my w tym okreœleniu ca³y ciê¿ar gatunkowy ewangelicznego œwiadectwa. Mêczennik – martyr – œwiadek.
Œwiadek mi³oœci, która jest wiêksza od nienawiœci. Bo przecie¿ w naszym ju¿ stuleciu, podczas powstania warszawskiego, a potem po jego zakoñczeniu, stolica sta³a
siê widowni¹ œmiertelnego zwarcia pomiêdzy heroizmem a bestialstwem. [...] To, co
wtedy dzia³o siê w Warszawie, by³o jakby ostatnim spiêtrzeniem nienawiœci, która
przez kilka pokoleñ stara³a siê zniszczyæ, dos³ownie zniszczyæ nasz naród. I oto ta
Warszawa – Warszawa elekcji królów polskich, sta³a siê w naszym ju¿ stuleciu miejscem innych jeszcze wyborów i rozstrzygniêæ: miêdzy ¿yciem a œmierci¹, miêdzy

17
Wobec braci sama tolerancja. Przemówienie Jana Paw³a II podczas spotkania z przedstawicielami Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej w koœciele Œwiêtej Trójcy, ORP 12, 1991, s. 33-34.
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mi³oœci¹ a nienawiœci¹. Przedziwny ci¹g wydarzeñ. Zapis dawny i zapis wspó³czesny – jeden i drugi wa¿ny dla dziejów narodu” (Warszawa, 9 czerwca 1991 r.)18.
Z okazji piêædziesi¹tej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego Ojciec Œwiêty w swoim przes³aniu napisa³: „Obchodzimy w tym roku piêædziesi¹t¹ rocznicê powstania warszawskiego. By³o ono wydarzeniem wielkim zarówno w swym heroizmie, jak i tragizmie; wydarzeniem pozostaj¹cym w jakimœ logicznym ci¹gu z dziejami naszej Ojczyzny, przynajmniej na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci. By³ to
okres, kiedy nad Polsk¹ przetacza³y siê czêsto zawieruchy wojenne i dziejowe klêski,
ale równoczeœnie czas bohaterskich zrywów narodu, który nigdy nie pogodzi³ siê
z utrat¹ swej niepodleg³oœci: od powstania koœciuszkowskiego, którego dwusetn¹
rocznicê obchodziliœmy niedawno, poprzez powstanie listopadowe, póŸniej styczniowe, poprzez patriotyczny czyn zbrojny w czasie pierwszej wojny œwiatowej, a¿ po
rok 1939. Powstanie warszawskie by³o poniek¹d zwieñczeniem powstania trwaj¹cego przez ca³y okres drugiej wojny œwiatowej. Brali w nim udzia³ Polacy na ró¿nych
frontach. Powstanie warszawskie by³o jak gdyby kulminacyjnym aktem tej piêcioletniej walki, tego powstania ca³ego narodu, który w ten sposób wobec œwiata wyrazi³ swój protest przeciwko pozbawieniu go niepodleg³oœci i dawa³ dowody, ¿e gotów
jest do najwiêkszych poœwiêceñ dla jej odzyskania i utrwalenia. Mo¿na powiedzieæ,
¿e powstanie warszawskie by³o najbardziej radykalnym i najbardziej krwawym ze
wszystkich powstañ polskich. Poci¹gnê³o ono za sob¹ nies³ychany ogrom ofiar: nie
tylko zburzona stolica, ale tak¿e dziesi¹tki tysiêcy ofiar ludzkich, zw³aszcza wœród
m³odego pokolenia Polaków. Niektórzy zadaj¹ sobie pytanie, czy by³o to potrzebne,
czy by³o to potrzebne a¿ na tak¹ skalê? Nie mo¿na na to pytanie odpowiadaæ tylko
w kategoriach czysto politycznych lub militarnych. Nale¿y raczej w milczeniu sk³oniæ g³owê przed rozmiarem poœwiêcenia, przed wielkoœci¹ ceny, jak¹ tamto pokolenie sprzed piêædziesiêciu lat zap³aci³o za niepodleg³oœæ Ojczyzny. W p³aceniu tej ceny byli, byæ mo¿e, rozrzutni, ale ta rozrzutnoœæ by³a zarazem wspania³omyœlnoœci¹.
Kry³a siê w niej jakaœ odpowiedŸ na to wezwanie, które przyniós³ Chrystus, przede
wszystkim swoim w³asnym przyk³adem, oddaj¹c ¿ycie za braci: «Nikt nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich» (J 15, 13). Obchodz¹c uroczyœcie 50. rocznicê powstania warszawskiego, nale¿y podkreœliæ, i¿
mia³o ono tak¿e kluczowe znaczenie dla Europy drugiej po³owy XX stulecia. Jako
szczytowy akt walki, któr¹ prowadzili Polacy o swoje niepodleg³e pañstwo, sta³o siê
w pewnej mierze pocz¹tkiem procesu kszta³towania siê niepodleg³ych pañstw na terenie Europy Œrodkowowschodniej” (Watykan, 1 sierpnia 1994 r.)19.
W programie pi¹tej (22 maja 1995 r.) i szóstej (31 maja – 10 czerwca 1997 r.) pielgrzymki Jana Paw³a II do Ojczyzny nie znalaz³y siê odwiedziny stolicy Polski.
Przedstawiciele mieszkañców Warszawy przybyli do Watykanu z okazji obchodów
400-lecia sto³ecznoœci Warszawy, by wrêczyæ Ojcu Œwiêtemu dyplom Honorowego
Obywatela Warszawy: „Wszyscy pañstwo reprezentujecie mieszkañców stolicy, która w tych dniach prze¿ywa swój jubileusz 400-lecia sto³ecznoœci. [...] Wasze miasto

Protest b³ogos³awionego ojca Rafa³a. Homilia Jana Paw³a II podczas Mszy œwiêtej w parku Agrykola
i beatyfikacji ojca Rafa³a Chyliñskiego, ORP 12, 1991, s. 37-38.
19
Przes³anie Papie¿a w 50. rocznicê Powstania Warszawskiego, ORP 15, 1994, nr 9-10, s. 50-51.
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ma tê historiê bogat¹, zarazem trudn¹ i tragiczn¹. W ci¹gu wieków wielokrotnie by³o niszczone – powstawa³o, odbudowywa³o siê, zmartwychwstawa³o wci¹¿ na nowo
do ¿ycia, zyskuj¹c miano «Miasta nieujarzmionego». Zdewastowane przez potop
szwedzki, ograbione przez przemarsze wojsk rosyjskich i pruskich, pustoszone
przez po¿ary, okaleczone polityczn¹ niewol¹ narodu – mê¿nie broni³o zawsze swej
godnoœci i chwa³y. Nie uleg³o agresji bolszewickiej w roku 1920 i nie uleg³o te¿ niemieckim najeŸdŸcom w roku 1939. Nosi na sobie blizny najbardziej krwawego ze
wszystkich powstañ polskich, tego, które wpisa³o siê w ludzk¹ historiê jako powstanie warszawskie. Leg³a wówczas w popio³ach i gruzach Warszawa, ale pokonana nie
zosta³a. Sk¹d czerpa³o to miasto si³ê do przetrwania, gdzie by³o Ÿród³o nieustannej
nadziei dla jego mieszkañców? Podczas mojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny
powiedzia³em na placu Zwyciêstwa: «Nie sposób zrozumieæ tego miasta bez Chrystusa, tak jak nie sposób zrozumieæ bez Chrystusa dziejów tego narodu, który mia³
przesz³oœæ tak wspania³¹, ale zarazem tak straszliwie trudn¹» (2 czerwca 1979 r.).
Dodam, ¿e nie sposób zrozumieæ Warszawy bez b³ogos³awionego W³adys³awa
z Gielniowa, bez tylu zas³u¿onych dla Koœcio³a i narodu postaci zwi¹zanych z waszym miastem, bez licznych koœcio³ów, nad którymi góruje katedra Œwiêtego Jana
Chrzciciela. Przecie¿ to w³aœnie do Warszawy trafi³y po stuleciach relikwie œw. Andrzeja Boboli, jedynego œwiêtego dwudziestolecia Polski niepodleg³ej. Pragnê jeszcze przypomnieæ tu s³owa ksiêdza prymasa Stefana Wyszyñskiego: «Katedra Œwiêtojañska, ta m³odsza siostra królewskich katedr w GnieŸnie i na Wawelu, ubogacona prze¿yciami ostatniej wojny, by³a zawsze miejscem ¿ywej wiary Narodu, który to
naród krzepi³a ku wiernoœci Bogu, Koœcio³owi Chrystusowemu i Stolicy Œwiêtej»
(2 czerwca 1979 r.). Symbolem stolicy pozostanie na zawsze Chrystus-Zbawiciel ze
swoim krzy¿em sprzed koœcio³a na Krakowskim Przedmieœciu. Niepokonany, chocia¿ leg³ pod gruzami zniszczonego doszczêtnie miasta. Wzrusza dzisiaj tak¿e serca
przechodniów wyci¹gniêt¹ ku górze d³oni¹ na znak zwyciêstwa” (Watykan, 7 maja
1996 r.)20.
Siódma, najd³u¿sza pielgrzymka Jana Paw³a II do Ojczyzny odby³a siê 5-17 czerwca 1999 r. Ojciec Œwiêty przebywa³ w Warszawie od 10 do 14 czerwca. Papie¿ poœwiêci³ pomnik upamiêtniaj¹cy Pañstwo Podziemne oraz Armiê Krajow¹: „Pob³ogos³aw ten pomnik, wzniesiony ku czci walcz¹cych o wolnoœæ Ojczyzny w szeregach Armii Krajowej” (Warszawa, 11 czerwca 1999 r.). Podczas spotkania ze Zgromadzeniem Narodowym Ojciec Œwiêty przypomnia³ swoj¹ pierwsz¹ pielgrzymkê
do Ojczyzny i wizytê w Warszawie: „Dwadzieœcia lat temu, podczas mojej pielgrzymki do Ojczyzny, razem z rzeszami zgromadzonymi we wspólnocie modlitwy
na placu Zwyciêstwa, przywo³ywa³em Ducha Œwiêtego: «Niech zst¹pi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!» (2 czerwca 1979 r.). Prosz¹c ufnie o tê odnowê,
nie wiedzieliœmy wtedy jeszcze, jaki kszta³t przyjm¹ polskie przemiany. Dzisiaj ju¿
wiemy. Wiemy, jak g³êboko siêgnê³o dzia³anie Bo¿ej mocy, która wyzwala, leczy
i oczyszcza. Mo¿emy byæ wdziêczni Opatrznoœci za to wszystko, co uda³o siê nam

To miasto ¿y³o zawsze wiar¹. Audiencja Jana Paw³a II dla przedstawicieli mieszkañców Warszawy,
ORP 17, 1996, nr 6, s. 45-46.
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osi¹gn¹æ dziêki szczeremu otwarciu serc na dzia³anie Ducha Parakleta. Sk³adam
dziêki Panu historii za obecny kszta³t polskich przemian, za œwiadectwo godnoœci
i duchowej niez³omnoœci tych wszystkich, którzy w tamtych trudnych dniach byli
zjednoczeni t¹ sam¹ trosk¹ o prawa cz³owieka, t¹ sam¹ œwiadomoœci¹, i¿ mo¿na ¿ycie w naszej OjczyŸnie uczyniæ lepszym, bardziej ludzkim” (Warszawa, 11 czerwca
1999 r.)21. Ojciec Œwiêty odwiedzi³ Umschlagplatz, gdzie modli³ siê za poleg³ych
¯ydów oraz poœwiêci³ pomnik Poleg³ych i Pomordowanych na Wschodzie.
Podczas ostatniej wizyty Ojca Œwiêtego w Warszawie spe³ni³o siê pragnienie Jego serca – odda³ ho³d bohaterom bitwy warszawskiej na cmentarzu ofiar wojny
1920 r. w Radzyminie: „Chocia¿ na tym miejscu najbardziej wymowne jest milczenie, to przecie¿ czasem potrzebne jest tak¿e s³owo. I to s³owo chcê tu pozostawiæ.
Wiecie, ¿e urodzi³em siê w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli
na Warszawê. I dlatego noszê w sobie od urodzenia wielki d³ug w stosunku do tych,
którzy wówczas podjêli walkê z najeŸdŸc¹ i zwyciê¿yli, p³ac¹c za to swoim ¿yciem.
Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywaj¹ ich doczesne szcz¹tki. Przybywam tu z wielk¹
wdziêcznoœci¹, jak gdyby sp³acaj¹c d³ug za to, co od nich otrzyma³em” (Radzymin, 13 czerwca 1999 r.)22. Nawiedzenie cmentarza w Radzyminie by³o te¿ treœci¹
wyst¹pienia Ojca Œwiêtego podczas liturgii S³owa przed koœcio³em œw. Floriana
w Warszawie na Pradze: „Przed chwil¹ nawiedzi³em Radzymin, miejsce szczególnie wa¿ne w naszej narodowej historii. Ci¹gle ¿ywa jest w naszych sercach pamiêæ
o Bitwie Warszawskiej, jaka mia³a miejsce w tej okolicy w miesi¹cu sierpniu 1920 r.
Mogê spotkaæ jeszcze dzisiaj niektórych bohaterów tej historycznej bitwy o nasz¹
i wasz¹ wolnoœæ, nasz¹ i Europy. By³o to wielkie zwyciêstwo wojsk polskich, tak
wielkie, ¿e nie da³o siê go wyt³umaczyæ w sposób czysto naturalny i dlatego zosta³o
nazwane «Cudem nad Wis³¹». To zwyciêstwo by³o poprzedzone ¿arliw¹ modlitw¹
narodow¹. Episkopat zebrany na Jasnej Górze poœwiêci³ ca³y naród Najœwiêtszemu
Sercu Pana Jezusa i odda³ go w opiekê Maryi Królowej Polski. Myœl nasza kieruje
siê dzisiaj ku tym wszystkim, którzy pod Radzyminem i w wielu innych miejscach
tej historycznej bitwy oddali swoje ¿ycie, broni¹c Ojczyzny i jej zagro¿onej wolnoœci. Myœlimy o ¿o³nierzach, oficerach, myœlimy o wodzu, o wszystkich, którym zawdziêczamy to zwyciêstwo po ludzku. Wspominamy, miêdzy innymi, bohaterskiego kap³ana Ignacego Skorupkê, który zgin¹³ niedaleko st¹d, pod Ossowem. Dusze
wszystkich poleg³ych polecamy Mi³osierdziu Bo¿emu. O wielkim «Cudzie nad Wis³¹» przez dziesi¹tki lat trwa³a zmowa milczenia – jak ju¿ powiedzia³ ksi¹dz biskup.
Na now¹ diecezjê warszawsko-prask¹ Opatrznoœæ Bo¿a niejako nak³ada dzisiaj obowi¹zek podtrzymywania pamiêci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego narodu i ca³ej Europy, jakie mia³o miejsce po wschodniej stronie Warszawy” (Warszawa, 13 czerwca 1999 r.)23.
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Na zakoñczenie spotkania przed katedr¹ prask¹ Ojciec Œwiêty doda³: „Nie
móg³bym st¹d odjechaæ, nie wspominaj¹c jeszcze jednego wa¿nego szczegó³u. Wielu Polaków przyje¿d¿a do Rzymu, niektórzy odwiedzaj¹ te¿ Castel Gandolfo. Kiedy
znajd¹ siê w kaplicy domowej w tej rezydencji Papie¿a, o dziwo, spotykaj¹ siê tam
z freskami na œcianach bocznej kaplicy, upamiêtniaj¹cymi dwa wydarzenia z dziejów naszych, polskich. Pierwszy to Obrona Jasnej Góry, a drugi to Cud nad Wis³¹.
Jak siê to sta³o, jak do tego dosz³o? Otó¿ te malowid³a kaza³ w kaplicy w Castel
Gandolfo wymalowaæ papie¿ Pius XI, którzy podczas Bitwy Warszawskiej w 1920 r.
by³ nuncjuszem apostolskim w Warszawie. Ta jego decyzja, jego inicjatywa sprawi³a, ¿e Papie¿ Polak zasta³ tam w swej kaplicy dzieje swojego narodu, a w szczególnoœci wydarzenia tak bardzo mi bliskie, bo – jak ju¿ powiedzia³em w Radzyminie –
w³aœnie wtedy, w 1920 r., gdy bolszewicy szli na Warszawê, wtedy siê urodzi³em.
Wobec tych, którzy polegli w bitwie o Warszawê, w «Cudzie nad Wis³¹», zaci¹gn¹³em szczególny d³ug wdziêcznoœci. I to chcia³em wam powiedzieæ, a raczej wyznaæ tu w³aœnie, w waszej nowej diecezji warszawsko-praskiej, gdzie znajduje siê
Radzymin i gdzie œlady tego olbrzymiego wysi³ku ¿o³nierzy, oficerów, genera³ów,
marsza³ka, wszystko to razem jest tam wpisane w te mogi³y, które po nich pozosta³y” (Warszawa, 13 czerwca 1999 r.)24.
Ojciec Œwiêty bitwê warszawsk¹ wspomina³ tak¿e podczas spotkañ z Polakami:
„Dzisiaj koñczymy dzieñ, wielk¹ uroczystoœæ koœcieln¹: Wniebowziêcie Matki Bo¿ej. Równoczeœnie dzieñ, który jest dla nas, Polaków, pamiêci¹ zwyciêstwa: Cudu nad Wis³¹. Wœród wszystkich miejsc, które dane mi by³o nawiedziæ w Polsce
w czerwcu, w szczególny sposób zapad³ mi w serce Radzymin. To miejsce, gdzie siê
rozegra³a bitwa decyduj¹ca w wojnie z bolszewikami; jednej – jak powiedzia³em –
z najwa¿niejszych wojen w dziejach Europy. Ci¹gle wracam na to miejsce. W tym
roku siê urodzi³em. Zawsze myœlê, co by by³o, gdyby nie by³o tego Radzymina, tego
Cudu nad Wis³¹. Jest g³êboko to wydarzenie, ten dzieñ, wpisany w moj¹ historiê
osobist¹, w historiê nas wszystkich. Wy jesteœcie m³odsi, ale wasze ¿ycie znajduje
siê na przed³u¿eniu tamtego dwudziestego roku, tamtego «Cudu nad Wis³¹», tamtego Radzymina” (Castel Gandolfo, 15 sierpnia 1999 r.)25. „Dziêkujê Bo¿ej Opatrznoœci, ¿e mog³em nawiedziæ równie¿ Radzymin i sp³aciæ d³ug wdziêcznoœci wobec
tych wszystkich, którzy w roku 1920 podjêli walkê z najeŸdŸc¹ i zwyciê¿yli. Ta historyczna bitwa, zwana równie¿ Cudem nad Wis³¹, jest mi szczególnie bliska. Bardzo pragn¹³em byæ w Radzyminie, i to moje pragnienie siê spe³ni³o. Dzisiaj mo¿emy, po dziesi¹tkach lat milczenia, znowu swobodnie mówiæ o «Cudzie nad Wis³¹». Dziêkujemy Bogu za ³askê wolnoœci, której tak bohatersko bronili ¿o³nierze
1920 roku” (Watykan, 1 grudnia 1999 r.)26.
W zwi¹zku z uroczystoœci¹ wmurowania kamienia wêgielnego pod œwi¹tyniê
Bo¿ej Opatrznoœci w Warszawie Ojciec Œwiêty przes³a³ specjalny list: „W dniu
Pozdrowienie koñcowe po Liturgii S³owa [przed koœcio³em Œw. Floriana], ORP 20, 1999, s. 87.
W rocznicê Cudu nad Wis³¹. Przemówienie Jana Paw³a II do pielgrzymów z Polski, ORP 20, 1999,
nr 9-10, s. 54.
26
Staram siê odwzajemniaæ wasze modlitwy. Przemówienie Jana Paw³a II do pielgrzymów z Polski,
ORP 21, 2000, nr 1, s. 54.
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2 maja na Polach Wilanowskich w Warszawie bêdzie mia³a miejsce szczególna uroczystoœæ: wmurowania kamienia wêgielnego pod œwi¹tyniê Bo¿ej Opatrznoœci. Jak
wiadomo, Koœció³ w Polsce, podejmuj¹c tê budowê, pragnie zrealizowaæ wotum, jakie w 1791 r. z³o¿yli pos³owie Sejmu Czteroletniego, w podziêce za Konstytucjê
3 maja. Wiemy, jak wielkie nadzieje wi¹zano z t¹ Ustaw¹ Rz¹dow¹, s³usznie upatruj¹c w niej narzêdzie odbudowy struktur politycznych i spo³ecznych w OjczyŸnie po
pierwszym rozbiorze. Nie by³o dane Polakom wprowadziæ jej w ¿ycie, a nadzieje
zdawa³y siê gasn¹æ wraz z cierpieniem, jakie nios³y kolejne rozbiory, powstania
i niewola. Wydaje siê jednak, ¿e nieustanne powracanie do ducha owego pamiêtnego 3 maja, do tych patriotycznych uczuæ, do umi³owania dobra wspólnego okupionego danin¹ krwi i do pragnienia budowania Ojczyzny w oparciu o wspólny wysi³ek wszystkich stanów by³o Ÿród³em mocy dla kolejnych pokoleñ, które nie uleg³y
dziejowym burzom i przenios³y w sercach, umys³ach i obyczajach wolnoœæ Rzeczypospolitej a¿ do dnia jej odrodzenia. Wierzê, ¿e obecny powrót do obietnic ojców
Konstytucji 3 maja bêdzie dla wszystkich moich rodaków okazj¹ do odnowy ducha,
jaki towarzyszy³ jej powstaniu. Ufam, ¿e ta œwi¹tynia stanie siê symbolem patriotyzmu, który jest umi³owaniem Ojczyzny, ofiarnym oddaniem dla dobra wspólnego, bratni¹ jednoœci¹ wszystkich jej mieszkañców, jak te¿ d¹¿eniem do pomna¿ania
jej materialnego i duchowego dziedzictwa przez umiejêtne czerpanie z dorobku innych narodów. Modlê siê, aby by³a te¿ znakiem wiary Polaków i ufnego zawierzenia
Bo¿ej Opatrznoœci teraŸniejszych i przysz³ych losów naszej Ojczyzny” (Watykan,
24 kwietnia 2002 r.)27.
Ósma pielgrzymka Jana Paw³a II do Polski odby³a siê 16-19 sierpnia 2002 r. Ojciec Œwiêty nie odwiedzi³ wtedy Warszawy.
Na zakoñczenie tego przegl¹du wypowiedzi Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II dotycz¹cych historii Warszawy przypomnijmy list na szeœædziesi¹t¹ rocznicê wybuchu
powstania warszawskiego, skierowany do Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy Lecha Kaczyñskiego: „Szanowny Panie Prezydencie. Bardzo dziêkujê za zaproszenie mnie do wziêcia udzia³u w obchodach szeœædziesi¹tej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Ca³ym sercem jednoczê siê z mieszkañcami Stolicy i ze
wszystkimi Rodakami uroczyœcie wspominaj¹cymi dramatyczne dni, które stanowi³y niejako apogeum oporu, jaki podczas okupacji ca³y naród stawia³ hitlerowskiemu najeŸdŸcy. Jako syn tego narodu pragnê z³o¿yæ ho³d poleg³ym i ¿yj¹cym bohaterom sierpniowego zrywu. Chylê g³owê przed powstañcami, którzy w nierównej walce nie szczêdzili krwi i w³asnego ¿ycia dla Ojczyzny. Choæ w ostatecznym rozrachunku na skutek braku odpowiednich œrodków i z powodu zewnêtrznych uwarunkowañ ponieœli militarn¹ klêskê, ich czyn na zawsze pozostanie w narodowej pamiêci jako najwy¿szy wyraz patriotyzmu. Jak wiele musia³o byæ mi³oœci do Ojczyzny w sercach tych, którzy nie zwa¿aj¹c na m³ody, czêsto jeszcze dzieciêcy wiek, na
ca³e ¿ycie, które otwiera³o siê przed nimi, szli na barykady w imiê osobistej i wspólnej wolnoœci. Z podziwem i czci¹ wspominam ¿o³nierzy Armii Krajowej i innych
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Z okazji uroczystoœci wmurowania kamienia wêgielnego pod Œwi¹tyniê Bo¿ej Opatrznoœci w Warszawie. List
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58 Adam Wieczorek, Historia Warszawy w wypowiedziach Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II

formacji militarnych, którym przewodzi³ pu³kownik, potem genera³ Antoni Chruœciel «Monter». Wspierali ich cywilni mieszkañcy Warszawy, których dziesi¹tki tysiêcy poleg³o na placu boju. Jak nie wspomnieæ bohaterskich kap³anów, którzy jako
kapelani powstania nieœli ostatni¹ pos³ugê walcz¹cym, czêsto za cenê w³asnego ¿ycia. W szczególny sposób pragnê oddaæ ho³d bohaterskim lekarkom i pielêgniarkom, które jako sanitariuszki troszczy³y siê o walcz¹cych. Wiele z nich zosta³o zamordowanych wraz z rannymi, którym œwiadomie towarzyszy³y do koñca. Ufam,
¿e pamiêæ tych heroicznych kobiet i dziewcz¹t pozostanie zawsze ¿ywa jako wezwanie do bezinteresownej s³u¿by potrzebuj¹cym. Kiedy powracam pamiêci¹ do tamtych wydarzeñ i do ludzi, którzy w nich uczestniczyli, odnoszê wra¿enie, ¿e Warszawa, Miasto Niez³omne, odbudowana ze zgliszcz i gruzów, nie ustêpuj¹ca dziœ
wspania³oœci¹ innym europejskim stolicom, jest najwymowniejszym pomnikiem
ich moralnego zwyciêstwa. Niech pozostanie nim na zawsze. Œlê najserdeczniejsze
pozdrowienie tym, którzy prze¿yli tamte dni, a dziœ stanowi¹ grono sêdziwych
œwiadków wydarzeñ brzemiennych wielkoœci¹ ludzkiego ducha, który zdolny jest
wynosiæ dobro wspólne ponad najwy¿sze wartoœci przynale¿¹ce poszczególnym
osobom. Cieszê siê, ¿e po szeœædziesiêciu latach, mimo dawnych prób wymazania
z narodowej pamiêci tamtych wydarzeñ, mog¹ cieszyæ siê owocami swego ¿o³nierskiego trudu. Umi³owanej Warszawie i ca³ej Polsce przesy³am moje b³ogos³awieñstwo. Proszê Boga, aby swoj¹ ³ask¹ uszlachetnia³ serca wszystkich Polaków, tak aby
wspomnienie bohaterskich dzie³ przodków nie by³o tylko powracaniem do zamierzch³ej historii, ale by pobudza³o do takiego umi³owania Ojczyzny, które równie¿ w czasie pokoju przejawiaæ siê bêdzie przedk³adaniem dobra wspólnego nad
sprawy osobiste. Pozdrawiam Pana Prezydenta Warszawy oraz wszystkich uczestników rocznicowych uroczystoœci. Przesy³am wyrazy mojej duchowej jednoœci i z serca b³ogos³awiê” (Castel Gandolfo, 27 lipca 2004 r.)28.

List Papie¿a na 60. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego. List Jana Paw³a II do Prezydenta Miasta
Sto³ecznego Warszawy Lecha Kaczyñskiego, ORP 25, 2004, nr 9, s. 55.
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ks. Wies³aw Al. Niewêg³owski

JAN PAWE£ II
I TWÓRCY W WARSZAWIE
ks. Wies³aw Al. Niewêg³owski, Jan Pawe³ II i twórcy w Warszawie

Zwi¹zek Koœcio³a i kultury trwa od pocz¹tku chrzeœcijañstwa. Zadecydowa³
on o to¿samoœci Europy, a w niej i o naszej. Okres po Soborze Watykañskim II,
a zw³aszcza pontyfikat Jana Paw³a II, stanowi novum w relacjach: Koœció³ i kultura
na œwiecie, tak¿e w Polsce. Jego wyrazem by³y spotkania z ludŸmi kultury i nauki.
W Polsce odbywa³y siê one przede wszystkim w Warszawie. Warunki i wydarzenia
najnowszej historii nadawa³y im swoiste piêtno.
Dnia 16 paŸdziernika 1978 r. polski duchowny, intelektualista, poeta, w m³odoœci aktor, zasiad³ na Piotrowym tronie. Fakt ten g³êboko poruszy³ œrodowiska twórcze, przyczyniaj¹c siê do nowych refleksji. Wyraziste cezury polityczne w ¿yciu kraju oraz nowa myœl teologiczna nada³y szczególny charakter wzajemnym zwi¹zkom
Ojca Œwiêtego z twórcami. Dialog Papie¿a z twórcami kultury przyj¹³ now¹ postaæ.
On sam spotyka³ siê z nimi czêsto zarówno w Watykanie, jak i podczas pielgrzymek
do œwiata. Jan Pawe³ II wnosi³ wiele istotnych, oryginalnych i œmia³ych wypowiedzi dotycz¹cych kultury oraz jej twórców.
Warszawa by³a œwiadkiem kilku tego rodzaju spotkañ Papie¿a z ludŸmi nauki
i kultury.
Pierwsze spotkanie odby³o siê w dramatycznym czasie. Gdy stan wojenny przerwa³ ¿ycie publiczne i obywatelskie, nieobecny Papie¿ spotka³ siê duchowo z ludŸmi
kultury i nauki. Dnia 14 grudnia 1981 r. rano odbywa³a siê Msza œw. dla uczestników Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie. Na liturgiê wybrano koœció³ Wszystkich Œwiêtych, bowiem by³ najbli¿szy Teatru Dramatycznego, gdzie trwa³y obrady.
Ostatnim g³osem na przerwanym Kongresie by³ tekst Jana Paw³a II, który odczytano w koœciele podczas Mszy œw.
Wœród spotkañ Jana Paw³a II z ludŸmi kultury w Warszawie nale¿y odnotowaæ
krótkie, ale jak¿e cenne spotkanie podczas drugiej pielgrzymki w koœciele Ojców
Kapucynów w Warszawie. Odby³o siê 17 czerwca 1983 r. Papie¿ przyby³ do koœcio³a
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Przemienienia Pañskiego na ul. Miodowej, aby modliæ siê przy tumbie, w której
z³o¿one jest serce króla Jana III Sobieskiego. Mia³em wtedy mo¿noœæ przedstawienia Papie¿owi kilkunastu zgromadzonych tam twórców kultury i nauki polskiej,
m.in. Jerzego ¯u³awskiego – prezesa Pen Clubu, Mai Komorowskej, Zofii Mrozowskej, Aleksandry Œl¹skiej, Jerzego Sito. Najbardziej przejmuj¹c¹ by³a chwila spotkania Ojca Œwiêtego z poetk¹ Barbar¹ Sadowsk¹ – matk¹ zamordowanego przed paru miesi¹cami syna Grzegorza Przemyka. Kiedy prezentowa³em j¹ Papie¿owi, on
bez s³owa przygarn¹³ j¹ i tak trwali przez d³u¿sz¹ chwilê w bólu i milczeniu. Scenê
tê utrwali³y wtedy media œwiata.
Podczas trzeciej pielgrzymki odby³o siê w koœciele Œwiêtego Krzy¿a kolejne
spotkanie Papie¿a z twórcami ca³ego kraju. W prezbiterium prezentowa³em Ojcu
Œwiêtemu z imienia i nazwiska ponad dwieœcie osób – ka¿demu mia³ coœ do powiedzenia. „Czyta³em Pana ostatnie wiersze” – zwróci³ siê Jan Pawe³ II do Ernesta
Brylla, kiedy go przedstawia³em. Na twarzy poety mimo uœmiechu malowa³o siê
zw¹tpienie; myœla³ zapewne, ¿e to formu³a grzecznoœciowa. Papie¿ dostrzegaj¹c
owo pow¹tpiewanie wymieni³ miesiêcznik, w którym opublikowano przed dwoma
miesi¹cami wiersze poety oraz parê tytu³ów. Pisarz by³ zaskoczony jego niezwyk³¹
pamiêci¹, otoczenie tak¿e.
Na spotkaniu w koœciele Œwiêtego Krzy¿a, przygotowanym przed Duszpasterstwo Œrodowisk Twórczych, papie¿ wypowiedzia³ swoje przes³anie do twórców
o autentycznym kszta³cie kultury i powinnoœciach artystów wobec wyzwañ czasu.
Ci, którzy tworz¹ kulturê, z racji swej dzia³alnoœci winni „trwaæ we wspólnocie”.
Ewangelia i kultura wed³ug Papie¿a s¹ podstaw¹ jednoœci ludzi. Dziêki nim mo¿na
¿yæ we wspólnocie. S³owo z Dziejów Apostolskich o „trwaniu” sta³o siê niejako kluczem otwieraj¹cym problemy obecnego czasu, okreœla³o stan zgromadzonych
uczestników, a tak¿e jawi³o przed nimi jako program ¿ycia oraz dzia³ania. By³o
i jest ono szczególnie istotne w kontekœcie podzia³ów, utraconego zaufania. Papie¿owi nie chodzi³o o zabliŸnienie zadanych wzajemnie ran, ale o zasypanie Ÿróde³
ich powstania. „Trwanie” by³o wo³aniem o zaniechanie pretensji, drog¹ powrotu
do ¿ycia w poszarpanej wspólnocie. Jan Pawe³ II podkreœli³ wtedy, ¿e ¿ycie twórców i ich dzie³a s¹ s³u¿b¹ ludziom, spo³eczeñstwu, Koœcio³owi, „s³u¿b¹ w trwaniu
i przetrwaniu narodu”. Twórcy bowiem nie nale¿¹ do siebie. W koœciele Œwiêtego
Krzy¿a zosta³ przed³o¿ony program ¿ycia i twórczoœci, który nie straci³ niczego ze
swej aktualnoœci.
Wagê, jak¹ przywi¹zywa³ papie¿ do kultury i tworz¹cych j¹, ods³ania Jego spotkanie w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Tak jak poprzednio, przygotowa³o
je Duszpasterstwo Œrodowisk Twórczych w Warszawie. Duszpasterz pragn¹³, aby
spotkanie to odby³o siê poza terenem koœcielnym. Oto ludzie kultury i nauki w Polsce mogli po raz pierwszy witaæ i przyjmowaæ Ojca Œwiêtego u siebie.
Jan Pawe³ II mówi³ wtedy o potrzebie wzajemnego zrozumienia, o odnowieniu
dialogu miêdzy wiar¹ i kultur¹ oraz o istocie „przymierza” miêdzy Koœcio³em
i œwiatem kultury. Przymierza, które respektuj¹c ró¿nice, bêdzie wspólnie odczytywaæ wspó³czesny œwiat i przewidywaæ kierunek jego drogi. Wypowiedzi papieskie
stanowi³y impuls do trwania, przetrwania i dalszych dzia³añ na polu kultury.
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Duszpasterstwo Œrodowisk Twórczych, bêd¹ce przez wiele lat szczególnym
miejscem inspiracji i dzia³añ w zakresie kultury, jest nadal uprzywilejowanym obszarem dialogu miêdzy Ewangeli¹ a twórcami. Postrzegaj¹c œwiat integralnie, proponuje scalenie profanum i sacrum. Ukazuje potrzebê nowej duchowoœci, ochronê
starych i kreowanie nowych wartoœci, opartych na niezmiennych regu³ach. Na obszarze kultury proponuje „wymiar pionowy”, religijny1.
Prze³om XX i XXI w. przynosi Duszpasterstwu Œrodowisk Twórczych nowe
fakty. Najwa¿niejszym by³o zbudowanie œwi¹tyni przez twórców dla twórców. Ojciec Œwiêty by³ ¿ywo zainteresowany tym wydarzeniem. Daj¹c wyraz swej ³¹cznoœci
i ¿yczliwoœci z ludŸmi kultury i nauki, w dniu 13 czerwca 1999 r. osobiœcie poœwiêci³ ich koœció³. Na pami¹tkê tego zdarzenia umieszczono tablicê z p³askorzeŸb¹ Jana Paw³a II.
Koœció³ twórców ma dwóch patronów – od 300 lat œw. Andrzeja Aposto³a oraz
od lat kilku œw. Brata Alberta, malarza, jedynego kanonizowanego przez Jana Paw³a II polskiego artystê. Ich relikwie ostatnio sprowadzono do œwi¹tyni. Œwiêty Andrzej by³ pierwszym Aposto³em Pana Jezusa. By³ rodzonym bratem œw. Piotra.
Dnia 30 listopada 2003 r. przyszed³ do œwi¹tyni, do Warszawy, do Polski ze stron
Ewangelii, a tak¿e w swych czcigodnych szcz¹tkach, które duszpasterz sprowadzi³
z ziemi w³oskiej do polskiej. Podczas owej wêdrówki Aposto³ Chrystusa w swym relikwiarzu zatrzyma³ siê na ¿yczenie Jana Paw³a II w kaplicy papieskiej na Watykanie, gdzie przebywa³ przez trzy dni. Pielgrzymka twórców przyjêta wtedy przez Papie¿a by³a ostatnim oficjalnym spotkaniem z Jego Œwi¹tobliwoœci¹.
Relikwie œw. Brata Alberta, z którym Papie¿ czu³ siê g³êboko zwi¹zany, zosta³y z³o¿one w koœciele artystów w czerwcu 2004 r.
W 25-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Paw³a II do ojczyzny oraz wypowiedzianych przez niego brzemiennych s³ów, twórcy umieœcili na tympanonie koœcio³a
p³askorzeŸbê go³êbicy – symbol Ducha Œwiêtego z historycznym tekstem, wypowiedzianym przez Papie¿a 25 lat temu: „Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, wypowiedzianym 2 czerwca 1979 r. Jest on sta³ym i aktualnym apelem skierowanym do twórców, aby odnawiali oblicze kultury, a tak¿e wezwaniem do wszystkich Rodaków, aby odnawiali oblicze ziemi ojczystej.
Ostatnim, wymownym znakiem pamiêci oraz zachêty ze strony Jana Paw³a II,
jest dar z³o¿ony przez Niego polskim twórcom – z³ota monstrancja, bêd¹ca zaproszeniem do adoracji, modlitwy i trwania przed Chrystusem Eucharystycznym, aby
w Nim odnajdywaæ œwiat³o i moc dla ducha oraz tworzonych dzie³.

1

Por. J. St. Pasierb, Kultura, „Znaki Czasu”, Pary¿ 1991, nr 24, s. 86.
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W ostatnich tygodniach byliœmy œwiadkami swego rodzaju cudu socjologicznego.
Jan Pawe³ II, po swojej œmierci, odby³ dziewi¹t¹ pielgrzymkê do Ojczyzny, odwiedzaj¹c raz jeszcze wszystkie miejsca, w których dane mu by³o byæ w trakcie pontyfikatu, gromadz¹c setki tysiêcy wiernych i niewiernych, dokonuj¹c poruszenia milionów ludzkich serc. Odmieni³ nasz kraj na tydzieñ, a mo¿e na znacznie d³u¿ej,
a potem jeszcze zd¹¿y³ do Watykanu na uroczystoœæ, która bardziej przypomina³a
beatyfikacjê ni¿ pogrzeb, i gdzie czeka³o na niego ponad 2,5 miliona ludzi, a tak¿e
g³owy wielu pañstw œwiata.

KAMIENIE Z PLACU PI£SUDSKIEGO
W swojej ostatniej podró¿y po Polsce Papie¿ nie pomin¹³ tak¿e Warszawy. Nazajutrz po swojej œmierci, w niedzielê 3 kwietnia, zgromadzi³ na placu Pi³sudskiego
oko³o 50 tysiêcy ludzi. By³em poœród nich. Oczekuj¹c wyruszenia procesji na wejœcie, sta³em pomiêdzy kap³anami dok³adnie w tym samym miejscu, z którego blisko 26 lat wczeœniej patrzy³em na o³tarz i olbrzymi drewniany krzy¿ z przewieszon¹
czerwon¹ stu³¹. Co zmieni³o siê w ci¹gu tych d³ugich lat, które obejmuj¹ wiêcej ni¿
po³owê mojego ¿ycia? Plac przemianowano. Przyby³ tak¿e pomnik marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. W miejscu, gdzie póŸniej, w dwudziest¹ rocznicê tamtej pierwszej
Mszy œw. ustawiono o³tarz, wybudowano jakiœ maszkaron. Tak¿e granitowe p³yty
pod stopami nie s¹ ju¿ te same. Po papieskiej modlitwie do Ducha Œwiêtego Bo¿y
wicher rzeczywiœcie przeszed³ przez kraj i odnowi³ jego oblicze. Rok póŸniej, spêdzaj¹c wakacje w Gdañsku, sta³em siê przypadkowym œwiadkiem narodzin „Solidarnoœci”. Symbolicznym znakiem ³¹cznoœci z wydarzeniami z poprzedniego lata
by³y papieskie portrety zawieszone na udekorowanym parkanie wokó³ stoczni. Min¹³ kolejny rok i na tym samym placu ¿egnaliœmy prymasa Wyszyñskiego. Zim¹
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zaœ, w miejscu, gdzie sta³ papieski o³tarz, wœród ³ez wywo³anych gazem ³zawi¹cym,
uk³adaliœmy krzy¿ z kwiatów. Wszystko zaczyna³o siê o œwicie. Spiesz¹cy do pracy
ludzie nadk³adali nieco drogi, aby w tym w³aœnie miejscu po³o¿yæ œwie¿y kwiat
i odmówiæ krótk¹ modlitwê. Do wieczora kwietny krzy¿ przybiera³ na wadze. Liczy³ sobie kilka metrów d³ugoœci i, zale¿nie od pory roku, kilkanaœcie, kilkadziesi¹t
centymetrów gruboœci. W soboty przybywali z narêczami nowo¿eñcy z pobliskich
koœcio³ów. Nocami zaœ s³u¿by miejskie pod nadzorem SB starannie „czyœci³y” plac,
wywo¿¹c kwiaty na œmietnisko. Krzy¿ znika³, ale rano wszystko zaczyna³o siê na
nowo. Na kamieniach codziennie wyrasta³y œwie¿e kwiaty. Raz nawet przyniesiono
p³ytê z nazwiskami górników zabitych w kopalni „Wujek”. Bezradne wobec takiej
formy oporu w³adze postanowi³y plac „wyremontowaæ”. Teren na wiele miesiêcy
ogrodzono p³otem, p³yty zerwano i wywieziono. Warszawiacy jednak jakoœ sobie
poradzili. Inne kamienie okaza³y siê nie mniej ¿yzne. Pojawi³y siê dwa kolejne
krzy¿e: przy koœciele œw. Anny i przed koœcio³em Sióstr Wizytek, gdzie teraz stoi
pomnik kardyna³a Wyszyñskiego. Ale tamtych kamieni, które podczas pierwszej
pielgrzymki ws³uchiwa³y siê w s³owa Papie¿a, dzisiaj ju¿ nie ma.

KLUCZ DO DZIEJÓW NARODU
Tyle zmieni³o siê w œwiecie zewnêtrznym, a co dokona³o siê w moim w³asnym ¿yciu? W 1979 r. by³em studentem Politechniki Warszawskiej. Na placu Zwyciêstwa
znalaz³em siê jako jedna z setek osób z papieskiej s³u¿by porz¹dkowej „Totus tuus”.
Tym razem przyszed³em jako ksi¹dz, który od siedemnastu lat codziennie w kanonie Mszy œw. wymienia³ imiê Jana Paw³a II, papie¿a. Inaczej ni¿ kap³ani o kilka lat
starsi ode mnie, nigdy nie przywo³ywa³em w tym miejscu innego papie¿a. Ale i po
Jego œmierci nie³atwo by³o mi siê odzwyczaiæ. Wci¹¿ wpada³em w tê sam¹ koleinê,
jakby s³owa „Jan Pawe³” by³y na sta³e zapisane w mszale. A wszystko zaczê³o siê
w³aœnie w owym pamiêtnym dla mnie 1979 r. Wówczas po raz pierwszy powa¿nie
stanê³o przede mn¹ pytanie o powo³anie do kap³añstwa. Ukoñczy³em studia na Politechnice, gdzie prze¿ywa³em tak¿e stan wojenny, a potem wst¹pi³em do seminarium duchownego i zamieszka³em nieopodal, na Krakowskim Przedmieœciu 52/54.
W roku pierwszej pielgrzymki moje ¿ycie niew¹tpliwie zmieni³o kierunek. Gdy
myœlê o s³owach, które najg³êbiej poruszy³y mnie tamtego dnia w papieskiej homilii, nie s¹ to te – najczêœciej cytowane – o odnowie ziemi, ale o kluczu do zrozumienia samego siebie. Ojciec Œwiêty powiedzia³ wówczas: „Koœció³ przyniós³ Polsce
Chrystusa – to znaczy klucz do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistoœci, jak¹ jest cz³owiek. Cz³owieka bowiem nie mo¿na do koñca zrozumieæ bez Chrystusa. A raczej: cz³owiek nie mo¿e siebie sam do koñca zrozumieæ bez Chrystusa.
Nie mo¿e zrozumieæ, ani kim jest, ani jaka jest jego w³aœciwa godnoœæ, ani jakie jest
jego powo³anie i ostateczne przeznaczenie”1.

Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy œw. odprawionej na placu Zwyciêstwa, Warszawa, 2.06.79, w: ten¿e,
Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979 – 1983 – 1987 – 1991 – 1995 – 1997. Przemówienia, homilie, Kraków 1997,
s. 22–23.
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Któ¿ nie chcia³by móc zrozumieæ samego siebie i to w sposób mo¿liwie najpe³niejszy? Ten klucz do zrozumienia siebie Papie¿ odnosi³ jednak nie tylko do pojedynczego cz³owieka, ale równie¿, czego nie uczono wówczas w polskich szko³ach,
do ca³ego narodu. „Nie mo¿na te¿ bez Chrystusa zrozumieæ dziejów Polski [...].
Trzeba iœæ po œladach tego, czym – a raczej kim – na przestrzeni pokoleñ by³ Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weñ wierzyli,
którzy Go wyznawali wiar¹ Koœcio³a. Ale tak¿e i dla tych, pozornie stoj¹cych opodal, poza Koœcio³em. Dla tych w¹tpi¹cych, dla tych sprzeciwiaj¹cych siê. [...] Jeœlibyœmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyœmy siê na
zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyœmy samych siebie”2.
W podobnym duchu Jan Pawe³ II wypowiada³ siê potem, po upadku komunizmu, w czeskiej Pradze: „Zauwa¿my, jak zosta³oby zubo¿one zachwycaj¹ce piêkno
tego «miasta o stu wie¿ach», gdyby zabrak³o w nim sylwetki katedry i tysi¹ca innych klejnotów chrzeœcijañskiej kultury. O ile¿ ubo¿sze by³oby ¿ycie duchowe, moralne i kulturalne tego narodu, gdyby zosta³o zeñ wy³¹czone albo zapominane to, co
by³o, jest i bêdzie inspirowane przez wiarê chrzeœcijañsk¹! [...] Gdyby uda³o siê was
uczyniæ g³uchymi i œlepymi na te wartoœci, Chrystusa, Bibliê, Koœció³, stalibyœcie
siê cudzoziemcami w swojej w³asnej kulturze. Utracilibyœcie wra¿liwoœæ i klucz do
zrozumienia tak wielu wartoœci filozofii, literatury, muzyki, architektury, sztuk plastycznych i wszystkich dziedzin ducha waszej w³asnej, narodowej, ale tak¿e ca³ej
europejskiej tradycji”3.
W papieskiej wypowiedzi na temat to¿samoœci narodowej Polaków uderzaj¹ce jest przywo³anie chrzeœcijañstwa jako najistotniejszego jej sk³adnika nie tylko
w odniesieniu do ludzi nale¿¹cych do Koœcio³a, ale tak¿e w przypadku tych, którzy
„pozornie stali opodal”, a nawet siê sprzeciwiali. Nietzsche mia³ powiedzieæ, nie
bez pewnej dozy smutku, ¿e „w Europie ka¿dy ateista jest chrzeœcijaninem”. Jak
bardzo s³owa te prawdziwe s¹ w odniesieniu do tych spoœród naszych rodaków, których postawê znamionuje pewien dystans, a mo¿e nawet wrogoœæ w stosunku do
Koœcio³a, a którzy przecie¿ tak¿e nie pragn¹ byæ cudzoziemcami we w³asnej OjczyŸnie. Dane mi by³o doœwiadczyæ tego osobiœcie w trakcie rozmów prowadzonych w okresie narodowej ¿a³oby z dziennikarzami niebêd¹cymi katolikami, czy
te¿ z deklaruj¹cymi siê jako ludzie niewierz¹cy. Wci¹¿ istnieje miêdzy nami to, co –
u¿ywaj¹c jêzyka bryd¿owego – mo¿na nazwaæ „wspólnym jêzykiem”. Nawet jeœli
nie ca³kiem siê zgadzamy, dysponujemy pojêciami, które umo¿liwiaj¹ wzajemn¹
komunikacjê; nawet jeœli ró¿nimy siê wyobra¿eniem tego, co dobre, ³¹czy nas najczêœciej pewien typ po chrzeœcijañsku ukszta³towanej wra¿liwoœci; gdy spieramy
siê o przysz³oœæ, zwykle ³¹czy nas pamiêæ o wspólnej przesz³oœci, która, gdy chodzi
o wewnêtrzne konflikty, by³a w Polsce znacznie mniej bolesna ni¿ u innych europejskich narodów.
Wyj¹tkowoœæ polskiego doœwiadczenia na tle Europy, zdaniem José Casanovy,
polega na tym, ¿e obok starej tradycji tolerancji religijnej znajduj¹cej swój wyraz
Tam¿e, s. 23.
Jan Pawe³ II, Spotykamy siê dziœ na ruinach wie¿y Babel. Przemówienie Ojca Œwiêtego na Hradczanach,
21 kwietnia 1990 r., „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, 5 (123), 1990, s. 23.
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np. w akcie tolerancyjnym konfederacji warszawskiej z 1573 r., równie¿ w Polsce XIX w. nie dosz³o nigdy do typowego dla œwiata zachodniego konfliktu miêdzy Koœcio³em katolickim a œwieckim, liberalnym pañstwem; miêdzy Koœcio³em
a laick¹, powo³uj¹c¹ siê na humanizm antyklerykaln¹ inteligencj¹; wreszcie miêdzy
Koœcio³em a socjalistycznym ruchem robotniczym, który wpierw mia³ charakter
antyklerykalny, a póŸniej agresywnie ateistyczny4. Nieobecnoœæ w polskiej pamiêci historycznej radykalnego konfliktu religijnego ma swoj¹ kontynuacjê zarówno
w formule przyjêtej w preambule polskiej konstytucji, jak i w budz¹cym zdziwienie
zachodnich socjaldemokratów fakcie upominania siê o umieszczenie w europejskiej konstytucji odwo³ania do chrzeœcijañskiej tradycji przez reprezentuj¹cych
polskie pañstwo socjaldemokratów. Na ten temat kr¹¿y anegdota, zapewne ca³kowicie zmyœlona, ale w moim odczuciu pozbawiona z³oœliwoœci, jakoby kanclerz
Schröder, podenerwowany nieco uporem w tej kwestii prezydenta Kwaœniewskiego, mia³ powiedzieæ: „Czy ty przypadkiem nie jesteœ tym kardyna³em in pectore
z ostatniego konsystorza?”.
Historia Polski by³a w tym wzglêdzie ca³kowicie odmienna ni¿, np., g³êboko naznaczona konfliktem religijnym historia Francji, do której s³ano poselstwa ze s³ynnymi postulata polonica, w których domagano siê ustanowienia tam pokoju religijnego5. Nad Sekwan¹ do dziœ nie tylko muzu³mañska chusta, sikhijska broda czy ¿ydowska kipa okazuj¹ siê byæ ostentacyjnymi znakami religijnymi, które musz¹ byæ
usuniête z przestrzeni publicznej. Nawet francuska flaga opuszczona do po³owy
masztu na znak ¿a³oby po zmar³ej G³owie Pañstwa Watykañskiego okaza³a siê g³êboko raniæ uczucia wyznawców republikanizmu. Nie oznacza to, oczywiœcie, ¿e
wszystko, co wydarzy³o siê w ci¹gu wieków w Polsce w tej dziedzinie, mo¿na traktowaæ jako wzorcowe. Taka idealizacja nie by³aby uprawniona. Niemniej jednak
mamy w³asn¹, bogat¹ tradycjê religijnego pokoju, popart¹ równie¿ teoretycznymi dokonaniami Akademii Krakowskiej. Wspomina o tym równie¿ Jan Pawe³ II
w ksi¹¿ce Pamiêæ i to¿samoœæ: „Trudno tu nie przypomnieæ jeszcze jednego faktu historycznego: w okresie kiedy Europa Zachodnia pogr¹¿a³a siê w wojnach religijnych po reformacji, którym usi³owano zapobiegaæ, przyjmuj¹c nies³uszn¹ zasadê:
Cuius regio eius religio, ostatni z Jagiellonów, Zygmunt August, stwierdza³ uroczyœcie: «Nie jestem królem waszych sumieñ». Istotnie, nie by³o w Polsce wojen religijnych. By³a natomiast tendencja ku porozumieniom i uniom: z jednej strony,
w polityce, unia z Litw¹, a z drugiej, w ¿yciu koœcielnym, unia brzeska, zawarta pod

Por. J. Casanova, Catholic Poland in Post-Christian Europe, Tr@nsit. „Europäische Revue” 25, s. 8,
http://www.iwm.at/t-25txt2.htm/04-02-26.
5
Chodzi tu o postulaty przedstawione przez polskich pos³ów Karolowi IX, królowi Francji, w których
domagano siê, aby og³osi³ on powszechn¹ amnestiê dla hugenotów, przyzna³ swobody religijne ich wyznaniu, przywróci³ potomkom zamordowanych w sierpniu 1572 r. kalwinów godnoœci, urzêdy i dobra,
wyznaczy³ wreszcie w ka¿dej prowincji miasto, w którym mogliby swobodnie odprawiaæ nabo¿eñstwa.
Oblê¿onym przez wojska królewskie twierdzom hugenockim Karol IX mia³ przebaczyæ, udzieliæ swobód wyznaniowych oraz pozostawiæ je w rêkach kalwiñskich. Od spe³nienia tych warunków uzale¿niona by³a mo¿liwoœæ objêcia tronu polskiego przez m³odszego brata Karola, Henryka Walezego. (Por.
J. Tazbir, Reformacja – kontrreformacja – tolerancja, Wroc³aw 1997; J. Bérenger, Tolerancja religijna w Europie w czasach nowo¿ytnych (XV–XVIII wiek), Poznañ 2002).
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koniec XVI wieku pomiêdzy Koœcio³em katolickim a chrzeœcijanami wschodniego
obrz¹dku”6. W tê historiê porozumieñ wpisuje siê tak¿e sposób, w jaki Polacy wychodzili z komunizmu. I choæ obecnie mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e w polskiej polityce dominuje „kultura konfliktu”, jeœli spojrzymy na ni¹ w nieco szerzej perspektywie czasowej, niemal natychmiast odkrywamy w niej przywi¹zanie do porozumienia i kompromisu, i to po obu stronach: to znaczy wœród ludzi przyznaj¹cych
siê otwarcie do chrzeœcijañskiego dziedzictwa oraz tych, którzy pozornie stoj¹ opodal. Wojownicze nastawienie jest wprawdzie obecne w polskim ¿yciu spo³ecznym,
politycznym czy religijnym, ale po ¿adnej ze stron nie jest tendencj¹ dominuj¹c¹.
W tym kontekœcie staje siê zrozumia³e tak¿e inne historyczne wydarzenie, jakie
mia³o miejsce w³aœnie w Warszawie, 11 czerwca 1999 r. – pierwsza w dziejach wizyta G³owy Koœcio³a w parlamencie narodowym.

ZROZUMIEÆ SAMEGO SIEBIE
Powróæmy jednak do w¹tku nieco bardziej osobistego. Zrozumieæ do koñca samego
siebie – czy to w ogóle mo¿liwe? Temat ten, o czym siê wkrótce po papieskiej pielgrzymce dowiedzia³em, Jan Pawe³ II rozwija³ ju¿ w pierwszej swojej encyklice Redemptor hominis, wydanej w marcu 1979 r. S³owa, które tam znalaz³em, sta³y siê dla
mnie chyba najwa¿niejszymi s³owami Papie¿a z ca³ego pontyfikatu. „Cz³owiek nie
mo¿e ¿yæ bez mi³oœci. Cz³owiek pozostaje dla siebie istot¹ niezrozumia³¹, jego ¿ycie
jest pozbawione sensu, jeœli nie objawi mu siê Mi³oœæ, jeœli nie spotka siê z Mi³oœci¹,
jeœli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiœ sposób swoj¹ [...]. Cz³owiek, który chce zrozumieæ siebie do koñca – nie wedle jakichœ tylko doraŸnych, czêœciowych, czasem
powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej w³asnej istoty – musi
ze swoim niepokojem, niepewnoœci¹, a tak¿e s³aboœci¹ i grzesznoœci¹, ze swoim ¿yciem i œmierci¹, przybli¿yæ siê do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejœæ z sob¹ samym, musi sobie «przyswoiæ», zasymilowaæ ca³¹ rzeczywistoœæ Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleŸæ. Jeœli dokona siê w cz³owieku ów dog³êbny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale tak¿e g³êbokim zdumieniem nad
samym sob¹. Jak¹¿ wartoœæ musi mieæ w oczach Stwórcy cz³owiek, skoro zas³u¿y³
na takiego i tak potê¿nego Odkupiciela, skoro Bóg «Syna swego Jednorodzonego
da³», a¿eby on, cz³owiek, «nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne». W³aœnie owo g³êbokie
zdumienie wobec wartoœci i godnoœci cz³owieka nazywa siê Ewangeli¹, czyli Dobr¹
Nowin¹. Nazywa siê te¿ chrzeœcijañstwem. [...] Odkupienie [...] nada³o cz³owiekowi
ostateczn¹ godnoœæ i sens istnienia w œwiecie, sens w znacznej mierze zagubiony
przez grzech”7.
„Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ bez mi³oœci” – te s³owa dotknê³y mnie bardzo g³êboko.
Papie¿ nie mówi o tym, ¿e nie potrafimy ¿yæ bez wiary czy te¿ bez nadziei, co, oczyJan Pawe³ II, Pamiêæ i to¿samoœæ. Rozmowy na prze³omie tysi¹cleci, Kraków 2005, s. 143.
Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, w której na pocz¹tku swej papieskiej pos³ugi zwraca siê do czcigodnych braci w biskupstwie, do kap³anów, do rodzin zakonnych, do
drogich synów i córek Koœcio³a oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, 10, w: Jan Pawe³ II, Encykliki Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II, Kraków 1998, s. 24.
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wiœcie, tak¿e jest prawd¹, ale „bez mi³oœci”. Pragnienie mi³oœci jest najg³êbszym
pragnieniem cz³owieka. Œwiêty Pawe³ pisa³: „Tak wiêc trwaj¹ wiara, nadzieja, mi³oœæ – te trzy: z nich zaœ najwa¿niejsza jest mi³oœæ” (1 Kor 13, 13). To niezaspokojone pragnienie mi³oœci powoduje, ¿e ludzie pope³niaj¹ rozmaite g³upstwa. Nie potrafi¹ ¿yæ bez mi³oœci, a zarazem nie potrafi¹ tak¿e odkryæ Ÿród³a prawdziwej mi³oœci.
Ksi¹dz Jan Twardowski pisa³:
Wiêc to Ciebie szukaj¹ gdy kupuj¹ kwiaty
By na serio powtarzaæ romantyczne s³owa
Wiernoœæ innym œlubuj¹c gdy biegn¹ po schodach
Roznosz¹c swoje serce na ró¿ne adresy
gdy patrz¹ sobie w oczy by siebie nie widzieæ
wiêc to Ciebie szukaj¹ nic nie wiedz¹c o tym
Wiêc to Ciebie szukaj¹

Mi³oœæ jest kluczem do zrozumienia samego siebie. W jednej z telewizyjnych
dyskusji prowadz¹ca mêczy³a usadzon¹ przed kamer¹ zakonnicê: „Dlaczego siostra
wybra³a samotnoœæ i zamknê³a siê w klasztorze? Czy nie brakuje siostrze ludzkiej
mi³oœci?” Mniszka odpowiedzia³a roztropnie: „A czy pani doœwiadczy³a kiedyœ tak
naprawdê mi³oœci Boga?” „Nie” – odpowiedzia³a zbita z tropu redaktor. „I nie brakuje tego pani?” – pyta³a dalej zakonnica. Wprawdzie skarga wyrywa siê z ludzkiego serca, gdy brakuje mi³oœci cz³owieka, ale bez doœwiadczenia mi³oœci Bo¿ej
w ogóle ¿yæ nie sposób. „Gdybym mi³oœci nie mia³, by³bym niczym” – pisze œw. Pawe³ (1Kor 13, 2). To krótkie zdanie mówi coœ wa¿nego nie tylko o cz³owieku, który
nie kocha, ale przede wszystkim o tym, który nie doœwiadczy³, ¿e jest kochany.
„Gdybym mi³oœci nie mia³, by³bym niczym”. Gdybym nie by³ kochany przedwieczn¹ mi³oœci¹, gdybym nie by³ ogarniêty mi³oœci¹ Tego, który sam jest Mi³oœci¹,
w ogóle bym nie zaistnia³. Bóg bowiem wybra³ nas przed za³o¿eniem œwiata, wymyœli³, umi³owa³ i wreszcie powo³a³ do ¿ycia. „Z mi³oœci przeznaczy³ nas dla siebie
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (Ef 1, 4). Z egzystencjalnego punktu widzenia nie jest a¿ tak wa¿ne, czy cz³owiek kocha Boga, ale czy wie, ¿e Bóg kocha cz³owieka, jego osobiœcie. Doœwiadczenie tej absolutnie bezwarunkowej mi³oœci
prowadzi nas do zdumienia wielkoœci¹ w³asnego cz³owieczeñstwa i doœwiadczenia
ostatecznego usprawiedliwienia w³asnej egzystencji. Choæby nikt mnie nie kocha³,
mam prawo tu byæ, poniewa¿ samo moje istnienie jest niepodwa¿alnym dowodem,
¿e zosta³em umi³owany przed wiekami w sposób ostateczny i absolutnie bezwarunkowy. Bez doœwiadczenia tej mi³oœci ¿ycie cz³owieka podszyte jest nieustannym lêkiem. BojaŸñ i dr¿enie czaj¹ siê stale pod zamkniêt¹ powiek¹ i wyrywaj¹ ze snu
w œrodku nocy. Tylko mi³oœæ usuwa ten lêk. Dobitnie mówi o tym œw. Jan: „W mi³oœci nie ma lêku, lecz doskona³a mi³oœæ usuwa lêk [...]. Ten zaœ, kto siê lêka, nie
wydoskonali³ siê w mi³oœci” (1 J 4, 18). Jednak brak tego doœwiadczenia bezwarunkowej mi³oœci jest w ostatecznoœci brakiem wiary. W Liœcie œw. Jana czytamy:
„Myœmy poznali i uwierzyli mi³oœci, jak¹ Bóg ma ku nam” (1J 4, 16). I jest to poniek¹d biblijna definicja chrzeœcijanina. To ktoœ, kto uwierzy³ w mi³oœæ bezwarunko-

68 ks. Piotr Mazurkiewicz, Ostatnia pielgrzymka Jana Paw³a II

w¹, absolutn¹. Wierzyæ coraz bardziej w mi³oœæ, to – jak pisze Hans Urs von Balthasar – kierunek, w którym rozwija siê chrzeœcijañska wiara: „[...] wiara kieruje siê
najpierw w stronê niepojêtoœci przychodz¹cej do nas, przerastaj¹cej nas mi³oœci Boga, [...] to jest jedyn¹ rzeczywistoœci¹, jedynym faktem, ku któremu w ogóle zmierza wiara jako chrzeœcijañskie wyznanie. Wiarygodna jest tylko mi³oœæ, trzeba
i mo¿na wierzyæ nie czemu innemu tylko mi³oœci. Osi¹gniêciem, «dzie³em» wiary,
jest uznanie tego absolutnego i w ¿aden sposób niedoœcigniêtego prius. Wiara, ¿e
istnieje mi³oœæ, absolutna mi³oœæ – i to jako ostatecznoœæ, poza któr¹ nie ma ju¿
nic”8. Byæ chrzeœcijaninem zatem, to wierzyæ, ¿e tak¹ w³aœnie mi³oœci¹, przekraczaj¹c¹ nieskoñczenie zdolnoœæ ludzkiego serca, zosta³em osobiœcie umi³owany. Odkrycie sensu papieskich s³ów wypowiedzianych na placu Zwyciêstwa i zapisanych
w wspomnianej encyklice zaprowadzi³o mnie do seminarium.

TAJEMNICA £EZ
Gdy przechadza³em siê ulicami Warszawy w dniach socjologicznego cudu, poznawa³em miasto ca³kowicie odmienione, jego nieznan¹ mi wczeœniej twarz. Jad¹c
o œwicie do radia, aby uczestniczyæ w jakiejœ audycji, przemierzam samochodem
al. Jana Paw³a II udekorowan¹ na odcinku kilku kilometrów wci¹¿ jeszcze p³on¹cymi zniczami, ustawionymi nie tylko po obu stronach drogi, ale tak¿e miêdzy torami tramwajowymi. Popo³udniu mijam na placu Zamkowym nieco zdezorientowanych zagranicznych turystów wpatruj¹cych siê w telebim, z którego wci¹¿ przemawia do nas Papie¿. Wieczorem na placu Pi³sudskiego wokó³ o³tarza gromadz¹ siê
ludzie, aby odmawiaæ koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego, prowadzon¹ przez kleryków warszawskiego seminarium. Przychodz¹ starzy i m³odzi, ale g³ównie m³odzi,
którzy nie znali ¿adnego innego papie¿a. Zwo³uj¹ siê e-mailami i SMS-ami. Dlaczego to czyni¹? Mo¿e te dni bêd¹ mia³y dla ich pokolenia takie samo znaczenie,
jak pierwsza pielgrzymka dla mojej generacji? Ktoœ z nich m¹drze powiedzia³:
„Przychodziliœmy, aby Go przywitaæ, gdy do nas przyje¿d¿a³, teraz przyszliœmy, aby
Go w taki sam sposób po¿egnaæ”. W oczach wielu mo¿na dostrzec ³zy. Sam siê w te
dni uczê, ¿e ³zy na policzkach mog¹ mieæ bardzo ró¿ne znaczenie. S¹ ³zy bólu, ³zy
smutku, ³zy radoœci, ³zy wdziêcznoœci. S¹ wreszcie ³zy, jakie ewangelista wypatrzy³
na twarzy Jezusa stoj¹cego przy grobie swojego przyjaciela £azarza. Zanotowa³
wówczas: „Jezus zap³aka³. A ¯ydzi rzekli: «Oto jak go mi³owa³!»” (J11, 35–36).
Myœlê, ¿e ³zy, które towarzyszy³y nam w te dni, by³y znakiem czystej mi³oœci do
cz³owieka, który by³ dla nas darem od Boga.

8

H. U. von Balthasar, Wiarygodna jest tylko mi³oœæ, Kraków 2002, s. 93.
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DARY PAPIE¯A JANA PAW£A II
DLA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO
W WARSZAWIE
Bogus³awa Klat, Dary Papie¿a Jana Paw³a II dla Zamku Królewskiego w Warszawie

Papie¿ Jan Pawe³ II odwiedzi³ Zamek Królewski w Warszawie podczas swojej trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny w 1987 r. By³a to Jego pierwsza wizyta w odbudowanym gmachu Zamku, przeznaczonym na muzeum i udostêpnionym zwiedzaj¹cym.
Ale, jak sam póŸniej wspomnia³, by³ ju¿ w Zamku jako uczeñ1. Podczas tej wizyty
Zamek Królewski otrzyma³ pierwszy papieski dar.
Po powitaniu przez dyrektora Zamku, prof. Aleksandra Gieysztora na Dziedziñcu Zamkowym, Ojciec Œwiêty wszed³ na pierwsze piêtro Schodami Wielkimi. Tutaj, w Galerii Czterech Pór Roku, wita³ Ojca Œwiêtego gen. Wojciech Jaruzelski,
który zaprosi³ Papie¿a na krótk¹ rozmowê do Pokoju Towarzyskiego w Apartamencie Ksiêcia Stanis³awa. PóŸniej Ojciec Œwiêty uda³ siê do Sali Senatorskiej, gdzie
odby³o siê oficjalne spotkanie z przedstawicielami w³adz. Po zakoñczeniu czêœci
oficjalnej Papie¿ wraz ze zgromadzonymi goœæmi rozpocz¹³ zwiedzanie Zamku
w towarzystwie prof. Aleksandra Gieysztora. Stawiaj¹c na o³tarzu Kaplicy Królewskiej kielich mszalny z paten¹, Papie¿ Jan Pawe³ II przekaza³ swój osobisty dar dla
Zamku.
Jest to srebrny kielich, wykonany we W³oszech w 1738 r., z g³adk¹, z³ocon¹ wewn¹trz czar¹ i bogat¹ dekoracj¹ plastyczn¹ koszyczka, trzonu i stopy. Czara kielicha
do po³owy ujêta jest w koszyk, którego symetryczn¹ dekoracjê stanowi¹ kartusze,
liœcie winogron, muszle, œlimacznice i g³owy anio³ów. Nodus tworz¹ postacie trojga
œwiêtych, umieszczone w niszach zamkniêtych od góry muszlami i wydzielone
sp³ywami wolutowymi. Na stopie kielicha umieszczono owalne medaliony z papie-

1
WypowiedŸ tê zarejestrowano podczas wizyty Ojca Œwiêtego w Zamku i rozmowy z ówczesnym dyrektorem, prof. A. Gieysztorem (1991).
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Kielich podarowany przez
Jana Paw³a II.
Fot. Maciej Bronarski

skimi insygniami i inicja³ami: otwarta ksiêga i litery S. M., tiara i litery S. T. oraz pastora³ pomiêdzy literami S. A.
U do³u stopy znajduje siê grawerowany napis: DEO – CREATORI – REDEMPTORI, a na
jej wewnêtrznej stronie: FAMIGLIA NITTI –
VALENTINI – EST CONUENTUS BOTUNTI
ANNO DOMINI 1738. Poœrodku, na wewnêtrznej stronie stopy umieszczono medal z herbem
papieskim, a przy krawêdzi trzonu i stopy po³o¿ono punce z wizerunkiem kluczy. Kolista, p³aska patena o lekko zarysowanym zag³êbieniu, z³ocona po wewnêtrznej stronie, stanowi komplet
z kielichem.
Naczynia liturgiczne zosta³y przekazane wraz
z piêknym futera³em w kszta³cie kielicha, ze
schowkiem na patenê w stopie. Skórzan¹ powierzchniê futera³u zdobi t³oczony i z³ocony ornament ³añcuszkowy i pojedyncze owalne rozety.
W 1991 r. Jan Pawe³ II po raz kolejny odwiedza³ Ojczyznê. Podczas tej wizyty w Sali Sena-

Podczas wizyty w 1987 r. Fot. Maciej Bronarski
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Wizyta w 1991 r. Fot. Maciej Bronarski

torskiej Zamku spotka³ siê z w³adzami Rzeczypospolitej, z Prezydentem Lechem
Wa³ês¹.
Dla pracowników Zamku by³ to bardzo wyj¹tkowy czas, pozostawiaj¹cy na d³ugo poczucie dumy, radoœci i wzruszenia. By³a to bowiem pierwsza wizyta Papie¿a
w nowej Polsce. Jej pami¹tk¹, poza bogatym materia³em fotograficznym wykonanym przez zamkow¹ pracowniê, by³ komplet medali, bity z okazji XIII rocznicy
pontyfikatu Jana Paw³a II. Ten papieski dar zosta³ przekazany 8 czerwca 1991 r. na
rêce dyrektora Zamku, prof. Aleksandra Gieysztora, za poœrednictwem kard. Giovanniego Battisty Re, substytuta w Sekretariacie Stanu i ks. pra³ata Stanis³awa Dziwisza, osobistego sekretarza Ojca Œwiêtego.
Komplet tworz¹ trzy identyczne medale o œrednicy 44 mm, bite w z³ocie, srebrze i br¹zie, wraz z etui i Certificato di garanzia 012/900. Na awersie znajduje siê popiersie Jana Paw³a II w lewym profilu, z tiar¹ na g³owie. Na otoku umieszczono napis: JOANNES PAULUS II P. M. ANNO XIII, a pod popiersiem nazwisko autora:
E. Manfrini. RzeŸbiarz Enrico Manfrini, absolwent Akademii Sztuk Piêknych
w Mediolanie, jest autorem wielu papieskich medali, a jego prace – rzeŸby i medale
– znajduj¹ siê w wielu kolekcjach prywatnych i pañstwowych we W³oszech i na
œwiecie.
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Na rewersie medali podarowanych Zamkowi widniej¹ dwa herby papieskie: Leona XIII oraz Jana Paw³a II, w otoku napis: RERUM NOVARUM CENTESIMUS
ANNUS oraz znak mennicy – splecione litery IPZS (L’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato) i próby na z³otym i srebrnym medalu.
Rerum novarum to encyklika Leona XIII z 1891 r., w której stulecie Jan Pawe³ II
og³osi³ swoj¹ kolejn¹ encyklikê Centesimus annus. Na obrze¿ach medali umieszczono dodatkowo napis numeruj¹cy emitowane egzemplarze: E CIVITATE VATICANA 012/900.
Certyfikat, wystawiony w 1991 r. przez Pañstwo Watykan, zawiera krótki opis
medali, notê biograficzn¹ o autorze, wzmiankê o mennicy i emisji.
Osobiste dary papie¿a Jana Paw³a II, przechowywane i stale udostêpniane zwiedzaj¹cym w Kaplicy Królewskiej Zamku, po 2 kwietnia 2005 r. zosta³y wyeksponowane w Pokoju Marmurowym, panteonie upamiêtniaj¹cym monarchów polskich.
W zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie znajduj¹ siê równie¿ dary papieskie sk³adane przez Jana Paw³a II w³adzom Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Takim darem jest mozaika przekazana podczas pobytu Ojca Œwiêtego w Polsce
w 1979 r., a nastêpnie 16 marca 1983 r. przekazana przez Przewodnicz¹cego Rady
Pañstwa na w³asnoœæ do zbiorów
Zamku. Mozaikê przedstawiaj¹c¹ œwiêtych Piotra i Paw³a wykonali kawaler Spiridone Malusardi i artysta Giovanni Ubizi w Watykañskiej Pracowni Mozaik
w 1876 r. Wzorem dla twórców
dzie³a by³a ikona, ofiarowana papie¿owi Miko³ajowi IV w 1291 r.
przez królowê Serbii, Helenê
i umieszczona w o³tarzu g³ównym staro¿ytnej konstantyñskiej
Bazyliki Œwiêtego Piotra, gdzie
znajdowa³a siê do chwili rozpoczêcia budowy nowej œwi¹tyni.
Dwaj Aposto³owie, stoj¹cy
w kontrapoœcie, zostali przedstawieni na z³otym tle. Po lewej
stronie œw. Piotr w fioletowej
szacie, z³ocistym p³aszczu i z paliuszem na ramionach, ze swoimi atrybutami: ksi¹¿k¹ i kluMozaika przedstawiaj¹ca Aposto³ów Piotra i Paw³a –
czem. Po prawej – œw. Pawe³
dar papieski z 1979 r. Fot. Maciej Bronarski
w zielonej szacie i ró¿owym p³aszczu trzyma miecz i ksi¹¿kê.
Od 1983 r. mozaika jest prezentowana w Kaplicy Królewskiej Zamku.
Darem Jana Paw³a II jest równie¿ obraz Œw. Jan Chrzciciel, ofiarowany w³adzom
PRL podczas pielgrzymki do Ojczyzny 17 czerwca 1983 r., a 29 lipca tego samego
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roku przekazany przez Przewodnicz¹cego Rady Pañstwa na w³asnoœæ do zbiorów
Zamku.
Obraz ten, dzie³o szko³y ferraryjskiej z XVI w., pochodzi ze zbiorów Muzeów
Watykañskich (nr 703). Na z³oconej ramie, na wewnêtrznym profilu dolnej krawêdzi, znajduje siê herb papieski.
Œwiêty Jan, widoczny do pasa w profilu, ukazany w postawie stoj¹cej na tle nieba, trzyma krzy¿ i zwój z napisem JOHANNES. Przez ramiê ma przerzucon¹ ciemnoczerwon¹ tkaninê i miêkko przylegaj¹c¹ br¹zowo-rdzaw¹ skórê zwierzêc¹. M³odzieñcze i tajemnicze oblicze œwiêtego odcina siê od t³a, obna¿ony bark i plecy modelowane s¹ ostr¹ plam¹ jasnego œwiat³a.
Autor obrazu pozostaje nieznany, ale kolorystyka, typowa dla malarstwa weneckiego tego okresu, wskazuje na jego wp³yw.
Wizerunek œw. Jana Chrzciciela – pami¹tka wizyty Papie¿a pozostawiona rodakom, ma wielorak¹ wymowê: przedstawia postaæ biblijn¹, patrona katedry warszawskiej, œwiêtego otoczonego kultem, a wiêc motyw religijny po³¹czony z papiesk¹ tradycj¹, szczególnie zwi¹zan¹ z imieniem ostatnich papie¿y.
Od momentu przekazania do Zamku obraz równie¿ jest prezentowany w Kaplicy Królewskiej.
Podczas trzeciej pielgrzymki Ojca Œwiêtego do Ojczyzny w 1987 r. – kiedy to Zamek zosta³ wyró¿niony osobistym darem Jana Paw³a II, o czym by³a mowa wczeœniej – w³adze PRL otrzyma³y Portret Stanis³awa Hozjusza. Uroczyste przekazanie tego daru odby³o siê w Sali Senatorskiej Zamku. Dnia 30 paŸdziernika tego¿ roku
Przewodnicz¹cy Rady Pañstwa przekaza³ obraz do zbiorów Zamku.
Malowid³o przedstawia Stanis³awa Hozjusza w wieku 71 lat, w postawie stoj¹cej,
w stroju kardynalskim. Purpurat opiera praw¹ d³oñ na stole, na którym le¿¹ ksiêgi
napisane przez niego w obronie prawowiernoœci katolickiej. Obok ksi¹g na dzwonku znajduj¹ siê herby Hozjusza i papie¿a Piusa IV Medici, który podniós³ go do godnoœci kardynalskiej.
Portret pochodzi ze zbiorów watykañskich i jest prawdopodobnie siedemnastowieczn¹ kopi¹ obrazu namalowanego w 1575 r.
Stanis³aw Hozjusz (ur. 1504 w Krakowie – zm. 1579 w Capranica ko³o Viterbo),
biskup warmiñski i che³miñski, œciœle wspó³pracowa³ z dworem Jagiellonów, by³
wielkim sekretarzem koronnym w kancelarii królewskiej. Uczestniczy³ w obradach
sejmu lubelskiego 1569 r. Jako pose³ królewski odbywa³ podró¿e do Pragi, Niderlandów, Wiednia.
Wezwany do Rzymu w 1558 r., zosta³ doradc¹ w kwestii wznowienia obrad soboru powszechnego. Po otrzymaniu kapelusza kardynalskiego w 1561 r. zosta³ legatem
papieskim na wznowionym soborze trydenckim i przewodniczy³ kolejnym sesjom
a¿ do zakoñczenia soboru 4 grudnia 1563 r. W Rzymie do dzisiaj stoi ufundowany
przez niego koœció³ S. Stanislao dei Polacchi i Hospicjum Polskie. Powróciwszy na
Warmiê w 1564 r., nak³oni³ Zygmunta II Augusta do przyjêcia uchwa³ soborowych, przeciwstawia³ siê ustêpstwom na rzecz protestantów i sprowadzi³ zakon
jezuitów do Polski. Zak³ada³ szko³y kszta³c¹ce m³odzie¿ w duchu katolickim.
W 1565 r. za³o¿y³ pierwsze kolegium jezuickie w Braniewie.
Portret Stanis³awa Hozjusza jest prezentowany na sta³ej ekspozycji Zamku w Komnacie Wtórej, gdzie zawieszono wizerunki dostojników koœcielnych z XVI w., m.in.
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Alberto Bolognettiego – nuncjusza apostolskiego w Polsce od 1581 r., Jerzego Radziwi³³a – biskupa wileñskiego od 1580 r.,
Jana Dymitra Solikowskiego – arcybiskupa lwowskiego od 1583 r., Adama Hipacego Pocieja – biskupa w³odzimierskiego do
1600 r.
Dzia³alnoœæ kard. Stanis³awa Hozjusza
doceni³ ostatni król Polski, który, tworz¹c
bogaty program ideowy Sali Rycerskiej Zamku, przypomina³ o wspania³ej przesz³oœci
Rzeczypospolitej. Obrazy pêdzla Marcella
Bacciarellego – sceny historyczne i portrety w supraportach – pokazuj¹ wybitnych
Polaków i chlubne wydarzenia z dziejów
Rzeczpospolitej.
W zbiorach Biblioteki Naukowej Zamku znajduje siê dwutomowy album pt. The
Vatican of Frescoes of Michelangelo o wymiarach 53 x 44 cm, zawieraj¹cy barwne
reprodukcje fresków Micha³a Anio³a. AlModlitwa na Zamku, 1991 r.
bum – z tekstem André Chastela i fotoFot. Maciej Bronarski
grafiami Takashi Okamury – podarowany
w Rzymie 14 stycznia 1987 r. przez Papie¿a Przewodnicz¹cemu Rady Pañstwa, który 27 lutego tego samego roku przekaza³
go Zamkowi Królewskiemu w Warszawie. Album wyda³o Abbeville Press, New
York 1980, w nak³adzie 600 egzemplarzy (200 po japoñsku i 400 po angielsku). Podarowany Zamkowi egzemplarz nosi numer 1.
Zamek Królewski w Warszawie dwukrotnie goœci³ Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
Ogromny to zaszczyt i du¿a odpowiedzialnoœæ byæ œwiadkiem ¿ywej, tworz¹cej siê
historii i dawaæ o niej œwiadectwo. Tak¹ rolê spe³nia³ Zamek od stuleci, a odbudowany kontynuuje swoj¹ misjê. Przypomnia³ nam o tym równie¿ Jan Pawe³ II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. „Przemierzaj¹c ulice tak
drogiej sercu ka¿dego Polaka Warszawy, nie mog³em oprzeæ siê wzruszeniu na myœl
o wielkim, ale i bolesnym historycznym szlaku, jaki miasto to przeby³o w s³u¿bie
i razem z dziejami naszego Narodu. Szczególne ogniwa tego szlaku stanowi¹: pa³ac
belwederski, ale przede wszystkim odbudowuj¹cy siê Zamek Królewski. Posiada on
wyj¹tkow¹, zaiste, wymowê. Przemawiaj¹ przezeñ stulecia dziejów Ojczyzny, odk¹d
stolica Pañstwa przeniesiona zosta³a z Krakowa do Warszawy. Stulecia szczególnie
trudne i szczególnie odpowiedzialne. Pragnê daæ wyraz radoœci z tego – co wiêcej,
pragnê podziêkowaæ za to, ¿e ten Zamek, który – jak ca³a prawie Warszawa – znalaz³ siê w gruzach w czasie Powstania, odbudowuje siê szybko jako symbol pañstwowoœci i suwerennoœci Ojczyzny”2.
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Z przemówienia Papie¿a Jana Paw³a II w czasie wizyty w Belwederze w dniu 2 VI 1979 r.
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NUMIZMATYCZNE PAMI¥TKI WIZYT
PAPIE¯A JANA PAW£A II W POLSCE1
Ma³gorzata Dubrowska, Numizmatyczne pami¹tki wizyt papie¿a Jana Paw³a II w P olsce

W dniu 2 kwietnia 2005 r. misterium ostatecznego cierpienia i œmieræ zakoñczy³a
Wielki Pontyfikat Jana Paw³a II. Wydarzenie to zainspirowa³o wówczas warszawskiego medaliera Roberta Kotowicza do upamiêtnienia ostatniego wizerunku papie¿a Jana Paw³a II w rysunku i, póŸniej, modelu gipsowym do medalu w formie
klipy. Medal Upamiêtnienie ¿ycia i pontyfikatu Jana Paw³a II, pierwszy poœmiertny medal papieski, którego emitentem by³ Oddzia³ Warszawski Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego (PTN), wybi³a Mennica Pañstwowa S.A. w Warszawie ju¿
w maju b.r. w nak³adzie po 200 sztuk w tombaku patynowanym i srebrzonym oraz
40 sztuk w srebrze. Popiersie z awersu, które oddaje wizerunek Papie¿a z ostatnich
miesiêcy ¿ycia, opatrzone zosta³o inskrypcj¹ z datami pontyfikatu 16 X 1978 – 2 IV
2005 i napisem JAN PAWE£ II. WIELKI. PAPIE¯. Rewers medalu poœwiêci³ artysta Matce Boskiej Kalwaryjskiej z przes³aniem TOTUS TUUS, której zawierzy³
Papie¿ „sprawy szczególnie odpowiedzialne w ca³ym swoim pos³ugiwaniu biskupim, potem kardynalskim, wreszcie papieskim”. Medal, rozprowadzony w znacznej
iloœci w tym¿e miesi¹cu na zjeŸdzie PTN, zapewne ju¿ wkrótce doczeka siê nastêpnego nak³adu.
Œwiatowa produkcja medalierska, z watykañsk¹ na czele, przez ca³y okres pontyfikatu Jana Paw³a II upamiêtnia³a wa¿ne wydarzenia, spotkania, wizyty i piel-

Wykaz medali i monet opracowano na podstawie nastêpuj¹cych katalogów: Medale 1979-1987. ZZG
Sp. z o. o. Czêstochowskie Zak³ady Produkcyjne (INCO-VERITAS), Czêstochowa 1990; Medale Mennicy
Pañstwowej 1979-1983, oprac. M. Kamiñski, Warszawa 1985; Medale Mennicy Pañstwowej 1984-1988,
oprac. M. Kamiñski, Warszawa 1990; Medale Mennicy Pañstwowej 1991-1993, oprac. M. Kamiñski, Warszawa 1994; Medale Mennicy Pañstwowej 1994-1995, oprac. T. Bylicki, Warszawa 1996; Medale Mennicy
Pañstwowej 1999, maszynopis katalogu udostêpniony przez autora T. Bylickiego; Medale Mennicy Pañstwowej 2000, makieta katalogu udostêpniona przez autora T. Bylickiego; J. Parchimowicz, Monety polskie, Szczecin 2003; uwzglêdniono te¿ nieliczne medale ze zbiorów prywatnych.
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Robert Kotowicz, Upamiêtnienie ¿ycia i pontyfikatu Jana Paw³a II, medal 2005, awers i rewers.
Fot. Gra¿yna Ku³akowska

grzymki Ojca Œwiêtego do spo³ecznoœci ró¿nych czêœci œwiata. Tak¿e polskie medale, w wielonak³adowych wydaniach i monety z tych lat towarzyszy³y wszystkim
pielgrzymkom Jana Paw³a II do Ojczyzny.
Pierwsze medale papieskie bite w Polsce zwi¹zane by³y z inauguracj¹ pontyfikatu Jana Paw³a II w dniu 16 paŸdziernika 1978 r. Ukaza³y siê w pocz¹tku roku nastêpnego, wybite przez INCO-VERITAS – Czêstochowskie Zak³ady Produkcyjne
Zjednoczonych Zespo³ów Gospodarczych Sp. z o.o., prowadz¹ce od 1965 r. produkcjê wyrobów o charakterze religijnym na u¿ytek wierz¹cych i Koœcio³a. By sprostaæ
wydawaniu medali w du¿ych nak³adach, sprowadzono w tym celu specjaln¹ prasê,
co pozwoli³o na wybicie oko³o 24 tys. egzemplarzy medalu Stanis³awy W¹tróbskiej
z popiersiem Papie¿a okolonym dat¹ 16.10.1978 oraz z herbem papieskim i napisem GAUDE MATER POLONIA na rewersie. Drugi z nich, autorstwa Ewy Olszewskiej-Borys z postaci¹ Papie¿a i inskrypcj¹ URBI ET ORBI wydano w nak³adzie 33 tys. egzemplarzy, wybitych w latach 1979-1983.
Polski pontyfikat w Watykanie wzbudzi³ we w³adzach ówczesnej Polski du¿¹
konsternacjê. Medal pontyfikalny Jana Paw³a II, bity przez Mennicê Pañstwow¹
w Warszawie, zaprojektowany przez Tadeusza Tchórzewskiego, ukaza³ siê dopiero
w 1983 r. Wydany w nak³adzie 2 tys. egzemplarzy, upamiêtnia³ dwa wydarzenia:
wybór Karola Wojty³y na papie¿a 16 paŸdziernika 1978 r. oraz Stefana Wyszyñskiego na biskupa ordynariusza lubelskiego 7 lipca 1946 r.
Wœród innych medali autorskich, lanych w ma³ych iloœciach egzemplarzy, uwagê zwraca medal Edwarda Gorola Syn polskiej ziemi – papie¿ Jan Pawe³ II przedstawiaj¹cy Papie¿a ukazanego w popiersiu i Madonnê Czêstochowsk¹, z napisem
GAUDE MATER POLONIA...1978/TOTUS TUUS. Równie rzadki jest, wydany
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Stanis³aw Sikora, Gaude Mater Polonia, medal 1978, awers i rewers.
Fot. Gra¿yna Ku³akowska

w 1978 r. medal Gaude Mater Polonia Stanis³awa Sikory z wizerunkiem Papie¿a
zwróconym ku Madonnie Czêstochowskiej.
Medale z pierwszej pielgrzymki Jana Paw³a II do Ojczyzny w dniach od 2 do
10 czerwca 1979 r. upamiêtni³y tylko nieliczne z miejsc odwiedzonych wówczas
przez Ojca Œwiêtego. Szlak pielgrzymki, której celem by³o m.in. uczczenie 900.
rocznicy mêczeñskiej œmierci œw. Stanis³awa na Ska³ce w Krakowie, prowadzi³
przez Warszawê, Gniezno, Oœwiêcim, Nowy Targ, Kalwariê Zebrzydowsk¹, Jasn¹
Górê, Now¹ Hutê i Kraków. Ukaza³ siê wówczas medal autorstwa Bronis³awa Chromego Jan Pawe³ II/£ódŸ Piotrowa z popiersiem Papie¿a i przedstawieniem nowo
wybudowanego koœcio³a w Nowej Hucie. Wybity w du¿ym nak³adzie 21 tys. egzemplarzy w latach 1980-1983, wydany zosta³ przez INCO-VERITAS. Wymowna by³a
treœæ tego medalu wobec faktu niedopuszczenia Papie¿a przez ówczesne w³adze do
zbudowanego ju¿ koœcio³a Arka Pana.
Wizytê Ojca Œwiêtego na terenie obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu
upamiêtni³ medal Jerzego Jarnuszkiewicza Jan Pawe³ II, wybity w Mennicy
w 1979 r., a nawiedzenie klasztoru jasnogórskiego – medal wydany przez Polskie
Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne (PTAiN), Oddzia³ w Czêstochowie
w 1985 r. Medal projektu Wojciecha Barylskiego w ma³ym nak³adzie 1400 sztuk
wybi³ zak³ad INCO-VERITAS.
Du¿y popyt na medale upamiêtniaj¹ce inauguracjê pontyfikatu i pierwsz¹ pielgrzymkê Jana Paw³a II do Polski sprawi³, i¿ prywatne zak³ady medaliersko-grawerskie kopiowa³y medale w³oskie. Popularny by³ zw³aszcza medal z profilowym ujêciem g³owy Papie¿a, z napisem JOANNES PAVLVS II – PONT. MAX., z ró¿nymi
przedstawieniami od strony rewersu: wizerunkiem Matki Boskiej Czêstochowskiej,
klasztorem jasnogórskim lub herbem papieskim.
Z przebiegu drugiej pielgrzymki Jana Paw³a II do Ojczyzny w dniach od 16 do
23 czerwca 1983 r. na medalach odnotowano dwa wydarzenia: uroczystoœci jubileu-
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szowe na Jasnej Górze oraz nawiedzenie przez Papie¿a sanktuarium œw. Anny Samotrzeciej na Górze Œwiêtej Anny na OpolszczyŸnie. Wizyta Ojca Œwiêtego zwi¹zana tym razem z obchodami uroczystoœci 600-lecia pobytu Cudownego Obrazu w klasztorze jasnogórskim nie pozbawiona by³a aspektu politycznego. Jej spektakularnym wydarzeniem by³o spotkanie Papie¿a z Lechem Wa³ês¹, przewodnicz¹cym zdelegalizowanego wówczas zwi¹zku NSZZ „Solidarnoœæ” w Dolinie Chocho³owskiej.
Medal jasnogórski, autorstwa Wojciecha Barylskiego, wyda³ w swojej serii Oddzia³ w Czêstochowie PTAiN, jak poprzednio w INCO-VERITAS. Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oœwiatowe z kolei wyemitowa³o medal, projektu Wiktorii Czechowskiej-Antoniewskiej, z popiersiem papieskim i przedstawieniem Góry Œwiêtej Anny, który w nak³adzie 1000 sztuk wybi³a Mennica Pañstwowa w Warszawie w 1984 r.
Druga wizyta Jana Paw³a II w Polsce by³a okazj¹ do wprowadzenia do obiegu
pierwszych monet kolekcjonerskich z wizerunkiem papie¿a. Narodowy Bank Polski wyemitowa³ (zarz¹dzenie z 29 listopada 1982 r.) monety w srebrze o nomina³ach
100, 200, 1000 z³otych z identycznym wizerunkiem papie¿a w lewym profilu i napisem JAN PAWE£ II., wed³ug projektu Stanis³awy W¹tróbskiej-Friendt. Ukaza³a siê wówczas jeszcze jedna moneta jej projektu, bita w z³ocie (o œrednicy 18 mm)
o nominale 1000 z³otych, z przedstawieniem postaci Papie¿a w stroju pontyfikalnym.
Trzecia wizyta Papie¿a Jana Paw³a II w Polsce przebiega³a w dniach od 8 do
14 czerwca 1987 r. i zwi¹zana by³a z II Krajowym Kongresem Eucharystycznym.
Papie¿ odwiedzi³ wówczas Warszawê, Lublin, Tarnów, Kraków, Wybrze¿e, Czêstochowê i £ódŸ, a 14 czerwca, z okazji Kongresu, przed pa³acem Kultury i Nauki celebrowa³ uroczyst¹ Mszê œw. i b³ogos³awi³ kilkuset polskich misjonarzy udaj¹cych
siê do wielu krajów œwiata.
Medale i tym razem, aczkolwiek w ograniczonej iloœci, towarzyszy³y papieskiemu pielgrzymowaniu. Katolicki Uniwersytet Lubelski medalem przedstawiaj¹cym
projekt budynku kolegium im. Jana Paw³a II upamiêtni³ wizytê Ojca Œwiêtego
na KUL-u 9 czerwca. Z kolei parafia rzymskokatolicka w £odzi Widzewie wyda³a okazjonalny medal z zarysem bêd¹cego w budowie Sanktuarium Votum 600-lecia Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Medal projektu Stanis³awy W¹tróbskiej-Friendt wybity zosta³ w dwóch wersjach przez Mennicê Pañstwow¹ oraz INCO-VERITAS. Wœród innych medali wydanych z okazji trzeciej pielgrzymki papieskiej, bitych w Mennicy Pañstwowej, na uwagê zas³uguje medal Kurii Biskupiej
Szczeciñsko-Kamieñskiej dla upamiêtnienia wizyty Papie¿a w bazylice katedralnej pw. œw. Jakuba w dniu 11 czerwca oraz medal dedykowany Ojcu Œwiêtemu
przez Lubelskie Towarzystwo Opieki nad Majdankiem, projektu Jolanty S³omianowskiej.
Emisja monet kolekcjonerskich NBP z 1987 r. przynios³a cztery monety o nomina³ach 2, 5, 10 i 200 tys. z³otych, na których rewersie widnieje wizerunek Papie¿a
w stroju pontyfikalnym. Projektantk¹ monet by³a, podobnie jak w poprzednich latach, Stanis³awa W¹tróbska-Friendt.
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Kilka lat póŸniej, w 1991 r. Papie¿ odwiedzi³ Ojczyznê po raz czwarty. Pielgrzymowanie Ojca Œwiêtego, w dwóch etapach (w dniach 1-9 czerwca oraz 13-16 sierpnia) przebiega³o w trudnym okresie tworzenia demokratycznej Polski. Trasa podró¿y prowadzi³a tym razem przez diecezje prowincjonalne i miasta: Koszalin, Rzeszów, Przemyœl, Lubaczów, Kielce, Radom, £om¿ê, Bia³ystok, Olsztyn, W³oc³awek, P³ock i Warszawê. Wydarzeniem kulminacyjnym by³ sierpniowy VI Œwiatowy
Dzieñ M³odzie¿y w Czêstochowie, gdzie rozbrzmiewa³a rozpowszechniona potem
w ca³ym Koœciele pieœñ Abba Ojcze.
Okolicznoœciowe medale upamiêtniaj¹ce miejsca wizyt papieskich wyda³ wówczas m.in. biskup sandomiersko-radomski na pami¹tkê nawiedzenia koœcio³a sandomiersko-radomskiego w Radomiu 4 czerwca (projektant Ewa Olszewska-Borys),
Katolickie Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych w Lublinie (projektant Stanis³awa W¹tróbska-Friendt), Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne w Le¿ajsku, Szczecinie i Koszalinie oraz Zarz¹d Regionu P³ockiego
NSZZ „Solidarnoœæ” (projektant Beata W¹tróbska-Wdowiarska). Medalami upamiêtniono tak¿e ods³oniêcie, przy udziale Papie¿a, dwóch pomników: Jana Paw³a
II w P³ocku (projektant Beata W¹tróbska-Wdowiarska) oraz ks. Jerzego Popie³uszki
w Bia³ymstoku (projektant Ewa Tyc-Karpiñska). Okaza³y medal Jan Pawe³ II Papie¿ Polak, autorstwa Ewy Olszewskiej-Borys, bity w srebrze, w nak³adzie 3700 sztuk
emitowa³a wówczas po raz pierwszy sama Mennica Pañstwowa w Warszawie.
Kolejna pielgrzymka Jana Paw³a II do Polski przebiega³a w dniach od 31 maja
do 10 czerwca 1997 r., a jej najwa¿niejszymi wydarzeniami by³a kanonizacja królowej Jadwigi i Jana z Dukli na B³oniach krakowskich, uroczystoœci 1000-lecia œmierci œw. Wojciecha w GnieŸnie oraz Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny we
Wroc³awiu.
Pamiêæ o szóstej pielgrzymce papieskiej (wliczaj¹c kilkugodzinn¹ wizytê Ojca
Œwiêtego w Polsce z okazji pielgrzymki do Czech w 1995 r.) utrwali³y na medalach
takie towarzystwa, jak: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne w Gorzowie Wielkopolskim (medale poœwiêcone piêciu historycznym mêczennikom z Miêdzyrzecza
i nawiedzeniu przez Papie¿a katedry p.w. Wniebowziêcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim, 2 czerwca, projektu Roussany i Andrzeja Nowakowskich), Towarzystwo
Przyjació³ Ziemi M³awskiej (medal Œw. Wojciech, projektu Ewy Olszewskiej-Borys),
a tak¿e Ruch Odbudowy Polski w Warszawie (medal Jan Pawe³ II – spotkanie
z ROP w Legnicy, projektu Jerzego Nowickiego).
Interesuj¹cy jest te¿ medal prywatny, projektowany i wydany w³asnym sumptem przez Czes³awa DŸwigaja z Krakowa, który upamiêtnia wizytê Ojca Œwiêtego
w uniwersyteckiej Kolegiacie Œw. Anny w Krakowie z okazji 600-lecia wydzia³u
teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego.
W emisji monet kolekcjonerskich z 1997 r. Departament Emisyjno-Skarbcowy
NBP podj¹³ dwa tematy zwi¹zane z pielgrzymk¹ Papie¿a: 46. Miêdzynarodowy
Kongres Eucharystyczny oraz 1000-lecie œmierci œw. Wojciecha. Monety o nominale 10 z³otych, bite w srebrze, projektowa³y Ewa Olszewska-Borys i Ewa Tyc-Karpiñska.
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Najd³u¿sza papieska pielgrzymka odby³a siê w 1999 r., trwa³a od 5 do 17 czerwca
i przebiega³a pod wezwaniem do wspólnego przygotowania wejœcia w nowe tysi¹clecie. Jan Pawe³ II odwiedzi³ wówczas 21 miejscowoœci, a trasa pielgrzymki prowadzi³a przez prowincje, diecezje i sanktuaria, m.in. w Gdañsku, Pelplinie, Elbl¹gu,
Licheniu, Toruniu, E³ku, Sandomierzu, £owiczu, Sosnowcu, Gliwicach, Czêstochowie, Krakowie, Starym S¹czu, Wadowicach oraz Warszawê, gdzie mia³o miejsce
historyczne wyst¹pienie Papie¿a w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wœród emitentów pami¹tkowych medali odnotowaæ nale¿y: Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu (wizyta papieska 7 lipca, projekt Joanna Bebarska), Biuro
Stosunków Miêdzyparlamentarnych Kancelarii Sejmu w Warszawie (wizyta Ojca
Œwiêtego w Sejmie i Senacie 11 czerwca, projekt Robert Kotowicz), Polskie Towarzystwo Numizmatyczne w Gdañsku (wizyta papieska w Sopocie, Gdyni i Gdañsku
5 czerwca, projekt Roussana Nowakowska), Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
w Tarnobrzegu (wizyta papieska w Sandomierzu 12 czerwca, projekt Roussana
i Andrzej Nowakowscy, Kuriê Prowincjonaln¹ Ksiê¿y Marianów w Warszawie oraz
Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. œw. Doroty w Starym Licheniu (nawiedzenie Œwi¹tyni w Licheniu 6-8 czerwca, projekt Tadeusz Tchórzowski, Wojciech Ziemnicki), Kuriê Diecezjaln¹ £owick¹ w £owiczu (wizyta Papie¿a w diecezji ³owickiej 14 czerwca, projekt Beata W¹tróbska-Wdowiarska) oraz ks. Stefana
Ewartowskiego z Elbl¹ga (wizyta papieska w Elbl¹gu 6 czerwca, projekt Wawrzyniec Samp). Z kolei parafia rzymskokatolicka pw. Najœwiêtszego Zbawiciela w Warszawie rok póŸniej wyda³a medal upamiêtniaj¹cy 100-lecie koœcio³a Œwiêtego Zbawiciela i 90 lat obrazu Matki Zbawiciela, ukoronowanego przez Papie¿a w czasie
wizyty w Warszawie 13 czerwca 1999 r. (projekt Teresa Pastuszka-Kowalska).
Innym wydarzeniem maj¹cym oddŸwiêk w medalach z pielgrzymki papieskiej 1999 r. by³a beatyfikacja 13 czerwca w Warszawie 108 mêczenników za wiarê
w XX w. Kuria Prowincjalna Ksiê¿y Marianów oraz Zgromadzenie Ksiê¿y Werbistów w Warszawie wyda³y seriê medali upamiêtniaj¹c¹ postacie niektórych z nich,
jak: o. Ludwika Mzyka, Stanis³awa Kubisty, Alojzego Liguty, Grzegorza Fr¹ckowiaka (projektu Tadeusza Tchórzewskiego i Ewy Krynickiej).
Okolicznoœciow¹ monetê wyda³ te¿ w 1999 r. Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP. Monetê bit¹ w srebrze o nominale 10 z³otych, z popiersiem papieskim, zaprojektowa³ Robert Kotowicz.
Ostatnia pielgrzymka Ojca Œwiêtego do Polski, zaledwie czterodniowa ze wzglêdu na stan zdrowia i kondycjê fizyczn¹, przebiega³a w dniach od 16 do 19 sierpnia
2002 r. By³a te¿ nieustannym po¿egnaniem z Papie¿em, chocia¿ miano nadziejê na
nastêpne Jego odwiedziny w kraju. Przes³aniem papieskim by³o tym razem utrwalanie Kultu Bo¿ego Mi³osierdzia, którego punktem kulminacyjnym by³o poœwiêcenie Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w krakowskich £agiewnikach. Z t¹ papiesk¹
pielgrzymk¹ zwi¹zana jest te¿ kanonizacja czterech b³ogos³awionych (abpa Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego, zakonnicy Sancji Szymkowiak, ks. Jana Wojciecha
Balickiego i misjonarza Jana Beyzyma) oraz ostatnie, po¿egnalne wêdrówki Jana
Paw³a II po „dró¿kach” Kalwarii Zebrzydowskiej.
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Ewa Tyc-Karpiñska, 10 z³otych z 2000, moneta kolekcjonerska, 2002, awers i rewers.
Fot. Gra¿yna Ku³akowska

Prezentacjê pami¹tek numizmatycznych pielgrzymek papieskich z lat 1979-2002 koñczy moneta kolekcjonerska Narodowego Banku Polskiego emisji z 2002 r.,
o nominale 10 z³otych (srebro, projekt Ewa Tyc-Karpiñska) z trzema wizerunkami Jana Paw³a II, wielkiego Papie¿a-Pielgrzyma i napisem PONTIFEX MAXIMUS.
Medale i monety upamiêtniaj¹ce pielgrzymowanie Jana Paw³a II po ziemi ojczystej nie by³y jedynymi medalami „papieskimi” w ówczesnej produkcji Mennicy
Pañstwowej, zak³adu INCO-VERITAS czy w tematach emitowanych monet kolekcjonerskich. Ukaza³o siê tak¿e sporo medali i monet wydanych z okazji jubileuszy
pontyfikatu Jana Paw³a II, ró¿nych uroczystoœci koœcielnych lub te¿ nadania Papie¿owi honorowego obywatelstwa przez wiele miast polskich.
Zapewne jeszcze nie raz w przysz³oœci do wizerunku Ojca Œwiêtego odwo³ywaæ
siê bêd¹ ró¿ne instytucje koœcielne, pañstwowe lub prywatne, upamiêtniaj¹c w swoich medalach wa¿ne wydarzenia lub przedsiêwziêcia, którym patronowaæ bêdzie
Polski Papie¿ – Jan Pawe³ II.

WARSZAWA ¯EGNA
JANA PAW£A II
Œmieræ Jana Paw³a II sprawi³a, ¿e œwiat siê na krótk¹ chwilê zatrzyma³. Ludzi ogarnê³a melancholia. Na kilka dni staliœmy siê ¿yczliwi dla innych. Pamiêæ o Papie¿u Polaku przetrwa
próbê czasu. Wra¿enie, jakie wywar³ Jan Pawe³ II na uczestnikach Jego pielgrzymek do Polski, pozostanie na d³ugo w ich sercach

Poni¿ej publikujemy kilka wypowiedzi, które zanotowali studenci Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

NAUCZY£AM SIÊ BEZINTERESOWNOŒCI
Magdalena Szczesiul, kierownik jednego z warszawskich salonów Germanos, uczestniczy³a w pielgrzymce Jana Paw³a II w roku 1999. Papie¿ odwiedzi³ wówczas 22 miasta,
w tym Warszawê
Ojciec Œwiêty by³ dla mnie osob¹ charyzmatyczn¹, wielkim autorytetem – mówi
Magda. – Jego odejœcie spowodowa³o ogromny ból. Wiele straci³am, ale tak¿e wiele
zyska³am. S³owa Papie¿a o Bo¿ym Mi³osierdziu, o mi³oœci do bliŸniego by³y skierowane do konkretnego cz³owieka, do mnie. Tamta homilia na zawsze utkwi³a w mojej pamiêci. Dziêki Janowi Paw³owi II umocni³am siê w wierze i nauczy³am siê bezinteresownie pomagaæ bliŸnim. Jan Pawe³ II bêdzie nieœmiertelny, ¿eby nam siê
tylko chcia³o chcieæ pamiêtaæ.
Notowa³a Iwona Kiljan

MA£Y CUD
Refleksje Macieja Kaliszuka, dwudziestoczteroletniego studenta z Warszawy
Czy wizyta Ojca Œwiêtego w Polsce mog³a zmieniæ moje ¿ycie? Kiedyœ myœla³em, ¿e
nie. Po spotkaniu z Nim przekona³em siê, jak bardzo siê myli³em.
To by³o 13 czerwca 1999 roku. Wtedy nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e bêdzie to
pierwsze i zarazem ostatnie moje spotkanie z Papie¿em. Nie wiedzia³em równie¿,
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a przede wszystkim nie do koñca wierzy³em, ¿e wp³ynie ono w jakiœ sposób na moje
¿ycie.
Wyprawê na warszawski plac Pi³sudskiego zorganizowa³ mój ksi¹dz z liceum.
Spotkaliœmy siê o pi¹tej rano przed g³ównym wejœciem. Ku mojemu zaskoczeniu
przyszli tak¿e ci koledzy, którzy na co dzieñ deklarowali, ¿e s¹ niewierz¹cy. Zaspani, zniecierpliwieni i pe³ni nadziei czekaliœmy na wpuszczenie do sektorów. Ju¿
wtedy wytworzy³a siê niesamowita atmosfera. Atmosfera przyjaŸni, mi³oœci, a przede wszystkim oczekiwania.
Nie jestem religijny, nie chodzê do koœcio³a, godzinna Msza jest dla mnie nudna. Ale wtedy by³o inaczej. Szeœæ godzin minê³o tak szybko. To dziêki temu Wielkiemu Cz³owiekowi, jego charyzmie i magicznej aurze, która panowa³a na placu.
Czu³em jednoœæ ze wszystkimi na Mszy œw., choæ byli dla mnie zupe³nie obcymi
ludŸmi. To pierwszy ma³y cud tego spotkania.
Pamiêtam dobrze chwilê, kiedy zatrzyma³ siê czas. Papie¿ przeje¿d¿a³ obok
mnie, by³ na wyci¹gniêcie rêki, zastyg³em w bezruchu, œcisnê³o mi siê serce. Ca³e
¿ycie przelecia³o mi przed oczami. Wszystkie moje problemy przesta³y istnieæ.
Wtedy postanowi³em, ¿e siê zmieniê. Do tej pory, skupiony na w³asnej osobie, nie
dostrzega³em cierpienia innych. Ludzie, nawet z najbli¿szego otoczenia, którzy potrzebowali pomocy, nie dostawali jej ode mnie.
Ten mój ma³y cud trwa do dziœ. Nie jest ³atwo walczyæ z w³asnymi s³aboœciami.
Ostatnie wydarzenie, œmieræ Papie¿a, na nowo rozbudzi³o we mnie chêæ poprawy.
Chcia³bym, ¿eby s³owa Jana Paw³a II by³y dla wszystkich ¿ywe i namacalne. A przede wszystkim, ¿eby znalaz³y odzwierciedlenie w ¿yciu ka¿dego z nas.
Notowa³a Anna Kochañska

KATHARSIS NA PLACU
Mszê œwiêt¹ wspomina Joanna Mróz, dwudziestoletnia studentka z Warszawy
– By³ tak daleko, a ja czu³am, ¿e jest tak blisko. Mia³am wra¿enie, ze s³owa, które
wypowiada, skierowane s¹ w³aœnie do mnie. To by³o niesamowite prze¿ycie – wspomina.
Dziewczyna uczestniczy³a w homilii na placu Pi³sudskiego, podczas pielgrzymki Jana Paw³a II do Polski w 1999 roku. Posz³a tylko z mam¹, czu³a jednak, ¿e
wszyscy zgromadzeni s¹ jedn¹, wielk¹ rodzin¹. £¹czy³o ich w koñcu najwa¿niejsze
– mi³oœæ do Ojca Œwiêtego.
– Nie zna³am tych ludzi, a jednak czu³am, ¿e stanowimy jednoœæ. Nigdy nie zapomnê s³ów p³yn¹cych z g³oœników: „jesteœmy dziœ najwiêksz¹ œwi¹tyni¹ œwiata”.
To nie by³a przesada, to siê naprawdê czu³o – dodaje.
Sektory na placu zosta³y otwarte ju¿ o czwartej nad ranem, wielu pielgrzymów
przyby³o jednak o wiele wczeœniej. Kilka godzin oczekiwania na upragnion¹ chwi-
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lê, ogromne napiêcie, gwar i zamieszanie. Nie wszystkim wysz³o to na dobre, szczególnie starszym osobom potrzebna by³a pomoc medyczna.
– Ja nie mia³am problemu z wytrzymaniem tych kilku godzin, gorzej z moj¹ mam¹. Ona ma k³opoty z sercem i ba³am siê, jak to przetrzyma. By³a bardzo zmêczona,
ale na szczêœcie nic jej siê nie sta³o – opowiada studentka o czerwcowej Mszy œw.
Niezwyk³ym wydarzeniem by³ dla Joanny przejazd Papie¿a pomiêdzy wiernymi.
– By³ tak blisko mnie. Jakbym wyci¹gnê³a rêkê, to zapewne zdo³a³abym go dotkn¹æ. Ale ja nie mog³am nawet drgn¹æ. Zamar³am w bezruchu, a ³zy same nap³ywa³y mi do oczu. Nie wiem, dlaczego p³aka³am. To by³o jednak silniejsze ode mnie.
Nie zapomnê tej chwili do koñca ¿ycia. Tak bardzo chcia³abym j¹ prze¿yæ jeszcze
raz, niestety jest ju¿ za póŸno... – wspomina ze ³zami w oczach. – To by³o jak katharsis. Czu³am, jakbym narodzi³a siê ponownie. Moje ¿ycie nabra³o nowego sensu –
dodaje.
Notowa³a Iza Koprowiak

PAPIE¯ WYCI¥GA£ LUDZI Z NAFTALINY
Wspomnienie mieszkañca warszawskiej Pragi
To by³o lato 1991 roku. Papie¿ mia³ odwiedziæ miêdzy innymi Czêstochowê. Wielu
warszawian szykowa³o siê do wyjazdu na spotkanie z nim. Ja tak¿e. Z t¹ ma³¹ ró¿nic¹, ¿e ja jecha³em tam na zarobek. By³em wtedy na dnie. Kompletny wrak cz³owieka. Nie mia³em pracy. Od kilku lat pi³em i jakoœ niespecjalnie przejmowa³em siê
rzeczywistoœci¹. Czêsto wykorzystywa³em takie wielkie zgromadzenia do podreperowania swoich finansów. Po prostu krad³em. Wiedzia³em, ¿e pielgrzymka w Czêstochowie to bêdzie takie moje eldorado. Niewiele jest przecie¿ kobiet, które zwracaj¹ uwagê na swoje torebki, maj¹c przed sob¹ papie¿a!
Na miejsce dotar³em na dzieñ przed przyjazdem Ojca Œwiêtego. Zasypiaj¹c wtedy w jednym ze schronisk dla pielgrzymów, myœla³em tylko o jednym: jutro zgarnê
niez³¹ kasê.
Kiedy obudzi³em siê nastêpnego dnia, ruszy³em w kierunku placu, na którym
papie¿ mia³ siê spotkaæ z m³odzie¿¹. Dla mnie œwietna okazja do „pracy”. Po dotarciu na miejsce zobaczy³em wielkie kolorowe morze m³odych ludzi. Wszyscy zwróceni w jednym kierunku. W kierunku papieskiego o³tarza.
Papie¿a, podobnie jak ja, jedynie s³yszeli, bo trudno by³o Go dojrzeæ przez taki
t³um. Wo³a³ wtedy do nich: „Nie gaœcie ducha!”. Zrobi³o mi siê gor¹co. Po kilku
chwilach klêcza³em ju¿ na ziemi razem ze wszystkimi. Ba³em siê tylko tego, co pomyœl¹ ludzie, którzy rozpoznaj¹ mnie – bandziora z Pragi – klêcz¹cego na papieskiej Mszy.
S³ucha³em Papie¿a. Nie mówi³, jak wiêkszoœæ ksiê¿y, jakimœ trudnym filozoficznym jêzykiem. Mówi³ prosto i mówi³ do mnie. Wokó³ byli ludzie, którzy przypomi-
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nali mi mnie samego jeszcze przed tym, zanim wpad³em w na³óg. Chcia³em byæ jednym z nich, czuæ tê jednoœæ i daæ siê komuœ prowadziæ.
Do dziœ nie wiem dlaczego, ale to wtedy poczu³em wielk¹ potrzebê zmiany.
Chcia³em powrotu do normalnego, dobrego ¿ycia. Papie¿ mia³ tak¹ moc wyci¹gania
ludzi z naftaliny.
Nic wówczas nie ukrad³em. Ta pielgrzymka zrujnowa³a mnie finansowo, ale da³a mi fundament na nowe ¿ycie. Musia³em zacz¹æ od pocz¹tku.
To tak jak z komputerem, czasem trzeba go sformatowaæ i za³adowaæ nowy program. Ja ju¿ to zrobi³em i teraz, dziêki Papie¿owi, mam tak¿e dobry program antywirusowy – swoj¹ wiarê.
Mam ponad piêædziesi¹t lat. Nale¿ê do klubu AA. Nie pijê.
Notowa³ Patryk Miœ

S£ONECZNY DUCH
Wspomnienie Urszuli Majewskiej
Kilka dni po urodzeniu 15 kwietnia 1979 roku mój syn, Julek, zosta³ wypisany do
domu ze szpitala na Karowej. By³ chory. Lekarze oddali mi go z gronkowcem
w oku. To oczko ca³y czas ropia³o, nie pomaga³y ¿adne kuracje polecane przez kolejno odwiedzanych przeze mnie specjalistów. Ba³am siê, ¿e gronkowiec spowoduje
spustoszenie w oku dziecka.
W czerwcu przyjecha³ do Warszawy Ojciec Œwiêty ze swoj¹ pierwsz¹ pielgrzymk¹ do ojczyzny. Wsadzi³am wiêc piêciotygodniowego synka do wózeczka, doczepi³am parasolkê i z mieszkania na Emilii Plater posz³am na plac Zwyciêstwa. Wiele godzin sta³am z Julkiem na Mszy œw. By³a bardzo d³uga. Mocno œwieci³o s³oñce.
Nastêpnego dnia, 3 czerwca oko synka po raz pierwszy by³o czyste, bez ropy.
Gronkowiec siê wyniós³.
To podczas tej Mszy Jan Pawe³ II wypowiedzia³ znamienne s³owa: „Niech zst¹pi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. Ale dla mnie mia³a ona bardzo osobist¹ moc. Wszyscy mówi¹, ¿e Julka wyleczy³o s³oñce, bo bardzo d³ugo na nim le¿a³. Ja jednak jestem przekonana, ¿e gronkowca wypêdzi³a niezwyk³a moc papieskiej wizyty.
Notowa³a Magdalena Frender
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W Mszy narodowej, odprawionej w intencji Jana Paw³a II, która odby³a siê 5 kwietnia 2005 r.
na placu Pi³sudskiego w Warszawie, uczestniczy³o 250 tys. osób. Fot. Ireneusz Fertner

Krakowskie Przedmieœcie, znicze zapalane przez mieszkañców Warszawy przed pomnikiem
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, kwiecieñ 2005 r. Fot. Krzysztof Sadza
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Plac Pi³sudskiego, 4 kwietnia 2005 r. Fot. Krzysztof Sadza

Krakowskie Przedmieœcie, kwiecieñ 2005 r. Fot. Krzysztof Sadza
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Krakowskie Przedmieœcie, koœció³ œw. Anny, kwiecieñ 2005 r.
Fot. Ryszard Wojtkowski

O³tarz na placu Pi³sudskiego, 5 kwietnia 2005 r. Fot. Krzysztof Sadza

SPRAWOZDANIA

„JAN PAWE£ II W PAMIÊCI WARSZAWY”
– DEBATA W MUZEUM POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO, 12 MAJA 2005 ROKU
W dniu 12 maja 2005 r., w gmachu Muzeum Powstania Warszawskiego, w nowej sali konferencyjnej im. Jana Nowaka-Jeziorañskiego, odby³a siê, zorganizowana
przez w³adze m.st. Warszawy i Instytut Stefana Starzyñskiego (Oddzia³ Muzeum
Powstania Warszawskiego), debata „Jan Pawe³ II w pamiêci Warszawy”. Spotkanie
to ma zapocz¹tkowaæ cykl dyskusji poœwiêconych sposobom upamiêtnienia postaci
Ojca Œwiêtego w stolicy. W dyskusji wziêli udzia³: prezydent Warszawy Lech Kaczyñski, prof. Maria Poprzêcka – dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu
Warszawskiego, prof. Konrad Kucza-Kuczyñski z Wydzia³u Architektury Politechniki Warszawskiej, ksi¹dz prof. Micha³ Janocha z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego, a zarazem cz³onek Komisji do Spraw Kultury Episkopatu Polski,
Tomasz Gamdzyk – naczelnik Wydzia³u Estetyki i Przestrzeni Miejskiej m.st. Warszawy (wystêpuj¹cy w zastêpstwie nieobecnego Micha³a Borowskiego, Naczelnego
Architekta Miasta) i Tomasz Królak – wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Spotkanie prowadzi³ Dariusz Gawin.
Jako pierwszy stanowisko w³adz Warszawy zaprezentowa³ Lech Kaczyñski. Jego
zdaniem postaæ Ojca Œwiêtego, Jana Paw³a II, Warszawa mo¿e upamiêtniæ na kilka
sposobów. Najbardziej oczywistym wydaje siê pomnik, dla którego zdecydowanie
najw³aœciwsz¹ lokalizacj¹ jest plac Pi³sudskiego. Jeszcze pod nazw¹ placu Zwyciêstwa by³ on miejscem, gdzie pad³y, podczas Mszy œw. w 1979 r., s³ynne s³owa: „Niech
zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. Oprócz pomnika, na który nale¿y rozpisaæ jak najszybciej konkurs, prezydent stolicy przedstawi³ jeszcze dwa pomys³y – stworzenie oœrodka myœli Karola Wojty³y (finansowanego przez miasto)
i funduszu stypendialnego im. Jana Paw³a II dla najubo¿szej m³odzie¿y (tak¿e finansowanego z bud¿etu miasta). Wszystkie te pomys³y powinny zostaæ zrealizowane jak najszybciej (np. oœrodek myœli Ojca Œwiêtego, dla którego — jako docelow¹
lokalizacjê, przewiduje siê, oczywiœcie po odbudowie, Pa³ac Saski, mia³by byæ po-
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wo³any ju¿ nied³ugo, jeszcze przed rekonstrukcj¹ zachodniej pierzei placu Pi³sudskiego). Po tym krótkim kilkuminutowym wyst¹pieniu Lech Kaczyñski musia³
opuœciæ spotkanie z powodu innych obowi¹zków s³u¿bowych.
Tomasz Gamdzyk przypomnia³ zebranym definicjê s³owa pomnik, zaprezentowa³, wykorzystuj¹c techniki multimedialne, archiwalne zdjêcia placu Pi³sudskiego,
jego dziewiêtnastowieczne plany z naniesion¹ wspó³czesn¹ zabudow¹. Przypomnia³
historiê placu, zmiennoœæ jego funkcji na przestrzeni ponad 200 lat, jego po³¹czenie
urbanistyczne z Osi¹ Sask¹. Uzna³, ¿e przestrzeñ placu, zw³aszcza po planowanej
odbudowie pa³aców Saskiego i Brühla, bêdzie ju¿ dostatecznie zdefiniowana i nie
ma ju¿ praktycznie mo¿liwoœci zrealizowania tutaj jakiegoœ du¿ego za³o¿enia urbanistycznego poœwiêconego Janowi Paw³owi II (na placu Pi³sudskiego powinien stan¹æ oczywiœcie pomnik Ojca Œwiêtego, jego forma pozostaje wci¹¿ spraw¹ otwart¹,
któr¹ nale¿y poddaæ szerokiej dyskusji). Zdaniem Tomasza Gamdzyka miejscem
dogodnym dla tego rodzaju monumentalnego projektu s¹ np. tereny nad Wis³¹, poni¿ej Skarpy Staromiejskiej, po³¹czone z ogrodami Zamku Królewskiego (mo¿na,
jego zdaniem, wykorzystaæ wówczas bogat¹ symbolikê, np. œw. Piotr jako rybak).
Konkurs na upamiêtnienie Karola Wojty³y powinien zostaæ rozbity na dwie czêœci
– „konkurs na ideê, pomys³ na upamiêtnienie i konkurs stricte architektoniczno-urbanistyczno-rzeŸbiarski”.
Zdaniem prof. Konrada Kuczy-Kuczyñskiego ciê¿ko jest w tak krótkim czasie
od œmierci Jana Paw³a II proponowaæ coœ konkretnego. Profesor Kucza-Kuczyñski
uwa¿a, ¿e plac Pi³sudskiego przyjmie jeszcze jeden fakt przestrzenny, jakim bêdzie
upamiêtnienie Ojca Œwiêtego w tym miejscu (mimo zbudowania ju¿ kontrowersyjnego biurowca „Metropolitan” i przes¹dzonej ju¿ w zasadzie rekonstrukcji pa³aców
Saskiego i Brühla). Je¿eli zapadnie decyzja o budowie pomnika na placu Pi³sudskiego, to powinien on stan¹æ tam, gdzie by³ usytuowany o³tarz i krzy¿ w 1979 r., co
powtórzono przecie¿ podczas Mszy œw. w kwietniu 2005 r. (nota bene o³tarz z 1979 r.
by³, zdaniem prelegenta, najlepszym ze wszystkich o³tarzy podczas kolejnych pielgrzymek Papie¿a do Polski). W konkursie na budowê pomnika Ojca Œwiêtego nale¿y uwzglêdniæ niefortunnie usytuowany pomnik Józefa Pi³sudskiego (byæ mo¿e bêdzie to okazja do poprawienia jego lokalizacji), a tak¿e zastanowiæ siê nad form¹
pomnika. Nie mo¿na myœleæ tylko o przedstawieniu figuratywnym Papie¿a, warto
zastanowiæ siê nad koncepcjami nowoczeœniejszymi (takimi jak np. pomnik Holocaustu w Berlinie czy pomnik w Treblince). Byæ mo¿e dobrym rozwi¹zaniem by³by
krzy¿ (np. krzy¿ ze œwiat³a, krzy¿ z przezroczystego bia³ego marmuru, œwiec¹cy
w nocy) ze zbudowan¹ pod nim rotund¹, gdzie mo¿na bêdzie s³uchaæ s³ów Ojca
Œwiêtego.
Ksi¹dz prof. Micha³ Janocha przedstawi³ cztery argumenty za rekonstrukcj¹ na
placu Pi³sudskiego o³tarza i krzy¿a papieskiego z 1979 r., który chyba najlepiej upamiêtni Ojca Œwiêtego:
– patriotyczno-narodowy – pomnik stanie na placu, który zmienia³ siê, w zwi¹zku
z trudn¹ histori¹ Polski i Warszawy; w miejscu gdzie sta³ sobór – symbol dominacji rosyjskiej, w miejscu wa¿nych uroczystoœci pañstwowych przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza czy te¿ Mszy œw. z 1979 r.;
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– religijny – o³tarz to symbol wizerunku pontyfikatu Jana Paw³a II, pokazuje Jego

nauczanie;
– artystyczny – lakoniczna forma zgodna bêdzie z zaleceniem Soboru Watykañskie-

go II „raczej prostota ni¿ bogactwo”, krzy¿ móg³by ponadto podkreœlaæ Oœ Sask¹;
– spo³eczny – warszawiacy sami wybrali to miejsce, co pokaza³y i kolejne Msze œw.

w kwietniu bie¿¹cego roku i uk³adany przez nich krzy¿ z kwiatów i zniczy
w miejscu papieskiego o³tarza.
Profesor Maria Poprzêcka zgodzi³a siê ze zdaniem ksiêdza Janochy, ¿e kwestia
miejsca upamiêtnienia zosta³a ju¿ postanowiona przez samych warszawian. Zaznaczy³a, ¿e mimo i¿ Tomasz Gamdzyk wspomina³ o za³o¿eniu urbanistycznym wiêkszym, bardziej monumentalnym, to jednak symboliki nie buduje siê odgórnie,
z polecenia decydentów. „Duch tchnie, kêdy chce”. Wiele koœcio³ów bogatych, monumentalnych pozosta³o pustymi, nie budz¹c w wiernych ¿adnych uczuæ. Plac
Pi³sudskiego jest obecnie, z punktu widzenia urbanistycznego, okropn¹ pustk¹
w œrodku miasta, odbudowa jego zachodniej strony nada mu nareszcie miejski charakter. Dotychczasowe plany odbudowy Pa³acu Saskiego budzi³y sprzeciw œrodowisk kombatanckich, instytut im. Jana Paw³a II, umieszczony w tym pa³acu, zostanie przez nich zaakceptowany. Wydarzenia z lat 1979, 1999 i 2005 zatar³y wreszcie
pamiêæ parad wielkiego ksiêcia Konstantego i okupacyjnej nazwy Adolf Hitler
Platz. Odnoœnie formy pomnika to najlepszym chyba rozwi¹zaniem jest krzy¿
z roku 1979, lecz nale¿y pamiêtaæ o przywi¹zaniu spo³eczeñstwa polskiego do
przedstawieñ figuralnych; pomnik Papie¿a powinien byæ dla ludzi ³atwy do zrozumienia i zaakceptowania.
Tomasz Królak w swoim wyst¹pieniu skupi³ siê na w¹tku instytutu myœli im.
Karola Wojty³y. Wspomnia³, ¿e Centrum im. Jana Paw³a II istnieje ju¿ od kilku lat
w Waszyngtonie przy Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Znajduj¹ siê tam pami¹tki, dokumenty, prasa i ksi¹¿ki poœwiêcone Ojcu Œwiêtemu. Zdaniem wiceprezesa KAI stolicê Polski staæ na podobne rozwi¹zania. Tworzony instytut powinien
byæ „¿yw¹ ambasad¹ myœli Jana Paw³a II”, winien s³u¿yæ nie tylko Polakom, lecz
byæ miejscem spotkañ wielu religii, miejscem miêdzynarodowej etycznej debaty
o œwiecie. Kolejn¹ propozycj¹ Tomasza Królaka jest ustawienie w Warszawie, w kilkunastu miejscach zwi¹zanych z Karolem Wojty³¹ tzw. standów – s³upów multimedialnych, gdzie turyœci i warszawiacy bêd¹ mogli przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwi¹zañ technicznych obejrzeæ filmy o Papie¿u, zobaczyæ zdjêcia, us³yszeæ
Jego g³os.
Po wyst¹pieniach zaproszonych prelegentów rozpoczê³a siê bardzo o¿ywiona
dyskusja, w której uczestniczy³o wielu goœci debaty. Pojawia³y siê nowe pomys³y,
jak zaproponowany przez dziennikarkê „Metra” nietypowy budulec w postaci wypalonych zniczy, które ludzie po œmierci Papie¿a zapalali na placu Pi³sudskiego
i w alei Jana Paw³a II. Znicze, jako symbol dni ¿a³oby, mog³yby byæ wykorzystane
do budowy pomnika – pomys³ zosta³ poddany pod rozwagê architektom. Joanna
Potocka, która przedstawi³a siê zebranym jako warszawianka, zaproponowa³a u³o¿enie na placu Pi³sudskiego kwietnej kompozycji, która by³aby ¿ywa przez ca³y rok.
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Du¿o rozbie¿noœci w opiniach zabieraj¹cych g³os dotyczy³o odbudowy zachodniej pierzei placu Pi³sudskiego. Zarówno Stefan Maci¹g, jak i Jeremi Królikowski
uznali, ¿e nale¿y mocno zastanowiæ siê nad rekonstrukcj¹ tej czêœci placu (w szczególnoœci dotyczy to Pa³acu Saskiego). Jeremi Królikowski, architekt, wyk³adowca
architektury krajobrazu na SGGW stwierdzi³ nawet, ¿e zamkniêcie placu od strony zachodniej „zgasi ducha”. Pomys³ umieszczenia tutaj b¹dŸ w odbudowanych kamienicach przy ul. Królewskiej instytutu im. Jana Paw³a II uzna³ za niew³aœciwy. Instytut powinien znaleŸæ miejsce na pustym obecnie terenie ko³o koœcio³a Wizytek.
Ewa Kury³owicz, architekt, dyrektor roboczego programu Miêdzynarodowej Unii Architektów „Miejsca Duchowe”, oraz Tomasz Gamdzyk uznali, ¿e obecnie w Polsce dominuje wci¹¿ konserwatywny typ pomnika, wywodz¹cy siê jeszcze z dziewiêtnastowiecznych wzorów. Wed³ug Ewy Kury³owicz nale¿y zbudowaæ
pomnik nowoczesny, jak np. pomnik spalonych ksi¹¿ek w Berlinie czy pomnik
ofiar zamachu terrorystycznego w Madrycie.
Wszyscy zebrani byli zgodni, ¿e obecnie sprawa powstania zarówno instytutu,
jak i pomnika Jana Paw³a II znaduje siê w fazie pocz¹tkowej, oraz, ¿e trzeba — zdecydowanie, ale i z wielk¹ rozwag¹ — podj¹æ dzia³ania. Ta dyskusja nie wyczerpa³a
oczywiœcie tematu, by³a dopiero pierwszym spotkaniem, podczas nastêpnych pomys³y bêd¹ siê krystalizowaæ i byæ mo¿e w nied³ugim czasie bêdzie mo¿na przyst¹piæ do ich realizacji.
Micha³ Do³owy

WYSTAWA FOTOGRAFII
„POLICJA – JANOWI PAW£OWI II”
W Bia³ej Sali Pa³acu Mostowskich 23 czerwca 2005 r. odby³o siê uroczyste otwarcie
wystawy fotografii „Policja – Janowi Paw³owi II”. Na ekspozycjê z³o¿y³o siê szeœædziesi¹t fotografii przedstawiaj¹cych pracê policji podczas pielgrzymek Papie¿a do
Warszawy. Autorami zdjêæ s¹ ojciec i syn, Ireneusz Fertner i Filip Fertner1.
Goœci zgromadzonych w Muzeum Policji powita³ nadinsp. Ryszard Siewierski,
Komendant Sto³eczny Policji.
– Wyj¹tkow¹ wystawê, któr¹ prezentujemy w Bia³ej Sali, dedykujemy najwiêkszemu Polakowi Janowi Paw³owi II – powiedzia³ na wstêpie Komendant Sto³eczny.
– Ojciec Œwiêty ze wzruszeniem i umi³owaniem odwiedza³ swój ukochany kraj.
W czasie Jego pobytu panowa³a szczególna atmosfera pokoju, uniesienia, bratania
siê narodu. Policjanci pamiêtaj¹ te chwile szczególnie. Za ka¿dym razem, kiedy
przybywa³ do Ojczyzny, naucza³ nas, wzrusza³, dodawa³ otuchy i wiary. Strzeg³ naszej polskoœci, a my strzegliœmy Jego bezpieczeñstwa. Byliœmy tu¿ przy Nim. Czuliœmy Jego bliskoœæ. Te niezapomniane chwile w czêœci zosta³y utrwalone na kliszy
fotograficznej. To u³amki gestów, postaw, nastrojów, które prze¿ywaliœmy u Jego
boku. Najwiêkszy Pielgrzym Œwiata podczas oœmiu podró¿y do Polski piêciokrotnie odwiedzi³ Warszawê. Najwiêksze historyczne znaczenie mia³a pierwsza wizyta
Papie¿a w stolicy w czerwcu 1979 r. Wspominaj¹c to wielkie wydarzenie, po 26 latach pragniemy powróciæ pamiêci¹ do wszystkich warszawskich pielgrzymek. Wystawê fotografii, któr¹ prezentujemy w Bia³ej Sali Pa³acu Mostowskich, poœwiêcamy pamiêci naszego ukochanego Ojca – Jana Paw³a II – mówi³ komend. Siewierski.
Równie¿ gen. brygady Tadeusz P³oski, biskup polowy Wojska Polskiego powiedzia³: – W ostatnim czasie wyœpiewano i powiedziano wiele o naszym ukochanym
Ojcu Œwiêtym. To on wyznacza³ nam azymut. Duchowo na pewno jest dziœ z nami.
1
Autorzy fotografii maj¹ w swoich zasobach tysi¹ce zdjêæ uwieczniaj¹cych wszystkie pielgrzymki Papie¿a do Polski. Fotograficy od 1979 r. dokumentowali m.in. dzia³ania s³u¿b zabezpieczaj¹cych podczas
pielgrzymek Jana Paw³a II do ojczyzny. Zdjêcia by³y wykonane w najbli¿szym otoczeniu Papie¿a, tzw.
strefie „0”.
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Przejazd ulicami Warszawy, 1983 r. Fot. Ireneusz Fertner

Dziêkujê wam, policjanci, za to, ¿e wasza praca i poœwiêcenie podczas pielgrzymek Jana Paw³a II wynika³a nie tylko z rozkazu prze³o¿onych, ale równie¿ z rozkazu serca.
Szeœædziesi¹t wielkoformatowych fotografii przedstawia sto³eczn¹ policjê w czasie
zabezpieczeñ przejazdów Jana Paw³a II podczas warszawskich pielgrzymek. Zdjêcia
podzielone s¹ na grupy tematyczne ilustruj¹ce piêæ wizyt Papie¿a w Warszawie w roku: 1979, 1983, 1987, 1991 oraz 1999. Wystawa wzbogacona jest o portrety Ojca Œwiêtego, a tak¿e opisy poszczególnych pielgrzymek Papie¿a do stolicy. W specjalnych gablotach przed Bia³¹ Sal¹ wystawiono ksiêgi z kalendarium pontyfikatu Jana Paw³a II.
– Spoœród tysiêcy zdjêæ ze wszystkich pielgrzymek Ojca Œwiêtego do Polski wybraliœmy te, które ukazuj¹ pracê s³u¿b porz¹dkowych – powiedzia³ podczas otwarcia
wystawy Filip Fertner. – Ka¿da fotografia to inna historia. Z ka¿dym wi¹¿¹ siê inne
wspomnienia. Dla mnie i mojego taty by³o to wielkie wyró¿nienie, ¿e mogliœmy fotografowaæ i byæ w pobli¿u Jana Paw³a II. Cieszymy siê równie¿ z tego, ¿e mo¿emy
nasz¹ pracê zaprezentowaæ dziœ przed tak zacnym gronem goœci w piêknym zabytkowym obiekcie.
Otwarcie wystawy uœwietni³ koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Wœród
nastrojowych utworów nie zabrak³o ukochanej przez Papie¿a Barki.
Wystawê zorganizowa³a Sekcja Strategii i Promocji Policji Komendy Sto³ecznej
Policji przy wspó³pracy Muzeum Narodowego, reprezentowanego przez kuratora
Zbigniewa Œwiêcickiego.
El¿bieta Sandecka-Pultowicz
Sekcja Strategii i Promocji Policji KSP
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PADZIERNIK
1 Przebojem wydawniczym, chêtnie
cytowanym i omawianym na ³amach prasy,
okaza³a siê, wydana w po³owie wrzeœnia,
ksi¹¿ka pt. Spo³eczna mapa Warszawy. Pozycja zawiera wyniki badañ przeprowadzonych w latach 2001-2002 przez Centrum Badania Opinii Spo³ecznej na reprezentatywnej grupie mieszkañców stolicy. Dziêki
wszechstronnemu ujêciu zagadnieñ sk³adaj¹cych siê na ¿ycie miasta stanowi nieocenione kompendium wiedzy o wspó³czesnej
Warszawie i nastrojach jej mieszkañców.
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„Dyrektor Sto³ecznego Biura Informacji i Promocji Turystycznej zosta³ zatrzymany przez policjê. Jest podejrzewany
o korupcjê” – poinformowa³ prezydent
Lech Kaczyñski podczas specjalnie zwo³anej konferencji prasowej. Dyrektor mia³
przyj¹æ 1,2 tys. z³ od przedstawiciela firmy
wspó³pracuj¹cej z Ratuszem. Wczeœniej zagrozi³, ¿e jeœli nie dostanie tej kwoty, nie
ureguluje nale¿noœci za us³ugê, któr¹ firma
wykona³a na zlecenie miasta. Firma jednak
skontaktowa³a siê w tej sprawie z w³adzami. Dyrektor „wpad³” podczas prowokacji urz¹dzonej przez Biuro Kontroli Wew-

nêtrznej Urzêdu Miasta i policjantów z Wydzia³u ds. Walki z Korupcj¹. Choæ nie zapad³a jeszcze decyzja o jego aresztowaniu,
zosta³ zwolniony z pracy.
3 „W niektórych naszych galeriach
pozostan¹ jedynie bia³e œciany” – ostrzega
Ferdynand Ruszczyc, dyrektor Muzeum
Narodowego. Od pocz¹tku lat 90. placówka sukcesywnie traci najbardziej cenne
eksponaty. Zwrotu dzie³ domagaj¹ siê
spadkobiercy dawnych w³aœcicieli, którzy
przed laty albo dobrowolnie oddali swoje
zbiory muzeum w depozyt, albo te¿ zosta³y
im one zarekwirowane przez pañstwo. Tylko w tym roku muzeum, nie mog¹c zaspokoiæ oczekiwañ finansowych prawnych w³aœcicieli, zwróci³o 70 eksponatów.
Wczeœniej musia³o po¿egnaæ siê z kilkuset innymi, m.in. z obrazem Leona Wyczó³kowskiego Orka na Ukrainie, Jacka Malczewskiego Œmieræ Ellenai i Jana Matejki
Portret córki Beaty z kanarkiem. Na wydanie
czeka kilka tysiêcy eksponatów, o losie kolejnych 22 tys. wkrótce zadecyduje s¹d
oraz wyniki rozmów dyrekcji muzeum ze
spadkobiercami.
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4 Uroczystym zgaszeniem Znicza Pamiêci, który od 30 lipca p³on¹³ na placu Powstañców, zakoñczy³y siê obchody 60. rocznicy Powstania Warszawskiego. Ogieñ zap³onie teraz w lampce oliwnej w muzeum
poœwiêconym ludziom i wydarzeniom tamtych dni. – Postaramy siê, by nigdy nie zgas³
– powiedzia³ dyrektor muzeum, Jan O³dakowski. Dwa dni temu Muzeum Powstania
Warszawskiego zosta³o powtórnie, tym razem na sta³e, otwarte dla publicznoœci.
W ramach Warszawskiego Tygodnia Aktywnoœci Osób Niepe³nosprawnych m.in.
w warszawskich kawiarniach mo¿na by³o
spotkaæ siê i porozmawiaæ z niepe³nosprawnymi sportowcami i artystami. – Chcemy
pokazaæ sprawnym ludziom, ¿e niepe³nosprawni tak¿e maj¹ osi¹gniêcia sportowe
czy artystyczne i anga¿uj¹ siê w wiele naprawdê wartoœciowych inicjatyw – t³umaczy ideê organizator Tygodnia, szef Fundacji Integracji Œrodowisk na Rzecz Rozwoju
Dzieci i M³odzie¿y Jednoœæ, Roman Zaj¹c.
Uwaga 116 sto³ecznych policjantów
i 39 stra¿ników miejskich po raz kolejny
skupi³a siê na stanie bezpieczeñstwa i poszanowania mienia w nocnych autobusach i na przystankach. Pouczono 158 osób.
Zatrzymano 20, w tym 3 sprawców napadu
rabunkowego, do którego dosz³o w nocy na
przystanku autobusowym. Mandatami
ukaranych zosta³o 51 osób, w tym m³ody
cz³owiek, który przeklina³ na ulicy.
5 Byæ mo¿e ju¿ wkrótce w Warszawie
powstan¹ trzy centra targowo-kongresowe
z prawdziwego zdarzenia – oferuj¹ce, liczon¹ w kilkudziesiêciu tysi¹cach m2, przestrzeñ wystawienniczo-handlow¹, hotele
i parkingi. Obecnie w stolicy nie ma miejsca, w którym mog³yby siê odbywaæ spotkania biznesowe na miarê np. Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Do budowy
przymierzaj¹ siê trzy powa¿ne zagraniczne firmy. Planowane lokalizacje to tere-

ny po upad³ych Zak³adach Mechanicznych Ursus, 37-hektarowa dzia³ka obok
Huty Lucchini na Bielanach oraz tereny
przy ul. Pr¹dzyñskiego – tu jedna z firm
zamierza rozbudowaæ ju¿ istniej¹c¹ infrastrukturê.
Wydzia³ Zwalczania Korupcji sto³ecznej policji uruchomi³ numery telefonów
(861-50-39 oraz w nag³ych sytuacjach
0694-490-787), pod które mo¿na zg³aszaæ
przypadki ³apownictwa. Policja przypomina, ¿e jeœli ktoœ wrêczy ³apówkê i nastêpnie powiadomi o tym policjê lub prokuraturê, mo¿e zostaæ zwolniony z odpowiedzialnoœci karnej.
6 Podczas tego koncertu Tygmont po
prostu pêka³ w szwach. Na program z³o¿y³y siê kompozycje Krzysztofa Komedy w wykonaniu „asów polskiego jazzu”:
pianisty Leszka Mo¿d¿era, saksofonisty
Henryka Miœkiewicza, basisty Jacka Niedzieli i perkusisty Cezarego Konrada –
laureatów dorocznej ankiety magazynu
„Jazz Forum”.
W tegorocznym raporcie presti¿owego
„European Cities Monitor” Warszawa zajê³a dwudzieste miejsce wœród 30 miast
europejskich najbardziej atrakcyjnych dla
biznesu (w 2002 r. by³o to dwudzieste szóste miejsce, w 2003 r. dwudzieste drugie).
Stolica jest na pierwszym miejscu pod
wzglêdem niskich kosztów pracy i op³acalnoœci inwestycji w stosunku do pieniêdzy wydanych na wynajem powierzchni
biurowej (awans z siódmego miejsca
w 2003 r.), ósmym pod wzglêdem dostêpnoœci powierzchni biurowej (awans
z miejsca dziesi¹tego) oraz szesnastym
pod wzglêdem dostêpnoœci kwalifikowanej kadry (awans z dwudziestej szóstej pozycji). Najlepszymi miastami w Europie
pod wzglêdem ulokowania biznesu po raz
kolejny s¹ Londyn, Pary¿ i Frankfurt. Raport opiera siê na wywiadach z mened¿e-
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rami wy¿szego szczebla i cz³onkami zarz¹dów 500 najwiêkszych firm w Europie.
Przy ul. Grójeckiej 128 otwarto Ksiêgarniê Europejsk¹, oferuj¹c¹ blisko 5000
tytu³ów, w tym ok. 700 ksi¹¿ek traktuj¹cych wy³¹cznie o Unii.
Gruba Kaœka – zabytkowa studnia przy
placu Bankowym – przyci¹ga spojrzenia
przechodniów now¹ piaskow¹ elewacj¹,
miedzianym dachem i poz³acan¹ kul¹ na jego zwieñczeniu. G³ównym sponsorem renowacji jest MPWiK, które wziê³o na siebie
wiêkszoœæ kosztów zwi¹zanych z remontem obiektu (200 tys. z³).
7 Urzêdnicy s¹ nieuprzejmi i nie¿yczliwi, podczas obs³ugiwania interesantów pal¹ papierosy i prowadz¹ przez telefon prywatne rozmowy – takie opinie pojawi³y siê
w ankietach wype³nionych na proœbê w³adz
Ochoty przez mieszkañców tej dzielnicy.
Ogólna ocena wypad³a jednak na korzyœæ
urzêdników – 3/4 respondentów oceni³o
ich pracê jako dobr¹ lub bardzo dobr¹.
Chwaleni dostan¹ nagrody, ci, na których
by³y skargi, ¿ó³te kartki. Palenie papierosów ograniczono tymczasem do korytarzy
urzêdu.
Pomys³ próby bicia seksualnego rekordu œwiata (polegaj¹cego na odbyciu jak najwiêkszej liczby zbli¿eñ przez jedn¹ kobietê) – próby, która mia³a odbyæ siê w ramach
w³aœnie rozpoczêtych targów Eroticon
2004 – spotka³ siê ze stanowczym sprzeciwem w³adz Warszawy. Uznano, ¿e podczas
gdy same targi nie s¹ imprez¹ masow¹ w rozumieniu ustawy o bezpieczeñstwie imprez
masowych (tj. wymagaj¹cych zgody w³adz),
próba bicia rekordu seksualnego tak¹ imprez¹ jest i nie mo¿e siê odbyæ w sytuacji,
gdy organizatorzy nie zadbali o uzyskanie
stosownego pozwolenia. I choæ organizatorzy targów do koñca utrzymywali, ¿e nie

zrezygnuj¹, to w rezultacie odwo³ali próbê. Odwo³ali, by zorganizowaæ j¹ parê dni
póŸniej w miejscu, którego nie ujawnili.
8 Warszawskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych bezprawnie wykorzysta³o
wizerunek prezydenta Lecha Kaczyñskiego w reklamie. Parê miesiêcy temu
prezydent oskar¿y³ to przedsiêbiorstwo
o stworzenie uk³adu sprzyjaj¹cego ustawianiu przetargów na budowê i remonty
ulic. Na zdjêciu, opublikowanym w bran¿owym piœmie, uœmiechniêty prezydent
œciska rêce dwóch prezesów WPRD, u góry widnieje napis: „Jezdnia gotowa, prezydent zadowolony”. Zdjêcie nie jest jednak
fotomonta¿em – zosta³o wykonane podczas niedawnego uroczystego oddania nowego odcinka jezdni na Wale Miedzeszyñskim. Prezydent t³umaczy, ¿e nie wiedzia³,
z kim siê fotografuje. Zapowiedzia³, ¿e
skieruje sprawê do s¹du.
9 Pokazem czeskiego filmu Na z³amanie karku – opowieœci obyczajowej o realiach ¿ycia we wspó³czesnej Pradze – w re¿yserii Jana Hrebejka rozpoczê³a siê dwudziesta edycja Warszawskiego Miêdzynarodowego Festiwalu Filmowego. Podczas
10 dni planowana jest projekcja 110 filmów.
11 Kopernik – to nazwa przysz³ego
Centrum Nauki, które w 2006 r. ma powstaæ nad Wis³¹, niedaleko Biblioteki UW.
Na konkurs wp³ynê³o ponad 1600 propozycji z Polski i z zagranicy.
W przysz³orocznym bud¿ecie Warszawy ma zostaæ przeznaczonych 60 mln z³ na
sp³atê d³ugów miejskich szpitali. Na razie
jednak musz¹ radziæ sobie same. W najgorszej sytuacji jest Szpital Praski – placówka ma ok. 26 mln z³ d³ugu, zajêcia komornicze na kwotê 2,5 mln i problemy z zaopatrzeniem szpitala w niezbêdne leki.
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Z apelem o stanowcze egzekwowanie
prawa w stosunku do osób, które zaœmiecaj¹ ulice, przeklinaj¹ lub nie sprz¹taj¹ po
zwierzêtach wyst¹pi³ do policji i stra¿y
miejskiej Krzysztof Orszagh z Zespo³u
ds. Pomocy Ofiarom Przestêpstw przy
Urzêdzie Miasta. Adresaci apelu odpieraj¹
zarzuty, ¿e „nie zauwa¿aj¹” tego typu wykroczeñ. „W tym roku – mówi rzecznik
prasowy stra¿y miejskiej, Tomasz Ziemiñski – mieliœmy ok. 42 tys. takich interwencji, dwa razy wiêcej ni¿ rok wczeœniej. Wiele – przyzna³ – dotyczy³o roznoszenia ulotek agencji towarzyskich”.
13 Na pozosta³oœci œredniowiecznego, pochodz¹cego prawdopodobnie z XII w.
grodu natrafili archeolodzy podczas prac
przy pa³acu Pod Blach¹. Badanie obiektu
byæ mo¿e pozwoli na okreœlenie rzeczywistej daty powstania miasta.
14 Mi³oœnicy opery stanêli wobec niecodziennego dylematu. O tej samej godzinie w ró¿nych punktach miasta odbywa³y siê dwa zagraniczne, równie interesuj¹ce spektakle operowe – Agrippina Haendla w wykonaniu Combattimento Consort
Amsterdam i Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego w wykonaniu moskiewskiej Opery
Helikon. „Dla wielu widzów bêdzie to niew¹tpliwie trudna decyzja – pisa³ Jacek Marczyñski na ³amach «Rzeczpospolitej» w artykule pt. Rozdarci miêdzy Amsterdamem
a Moskw¹ – ale jej podjêcie u³atwi mo¿e
fakt, ¿e Combattimento Consort Amsterdam wyst¹pi w Operze Narodowej, a moskiewska Opera Helikon w Sali Kongresowej, która zupe³nie nie nadaje siê do prezentacji tego typu spektakli”.
14-17 W setn¹ rocznicê urodzin noblisty Isaaca Bashevisa Singera z inicjatywy
Fundacji Shalom odbywa³ siê czterodniowy Festiwal Kultury ¯ydowskiej. W opuszczonych lokalach przy placu Grzybowskim
i ul. Pró¿nej o¿y³ klimat znany z powieœci

i opowiadañ pisarza. Pojawi³y siê m.in.
piekarnia, winiarnia, pracownie krawieckie i stragany ze starociami. W rolê handlarek i kataryniarzy wcielili siê m.in.
adepci Teatru ¯ydowskiego.
Tak¿e przez cztery dni (11-14 paŸdziernika) w budynku przy ul. Twardej 6
trwa³y VII Dni Ksi¹¿ki ¯ydowskiej.
Sprzeda¿y i prezentacji ksi¹¿ek towarzyszy³y spotkania z autorami, dyskusje, pokazy filmów, wystawa malarstwa, warsztaty piosenek i kaligrafii przybli¿aj¹ce jêzyk
jidysz i kulturê ¿ydowsk¹. Dni zorganizowa³o Stowarzyszenie Midrasz.
15 Najstarsze warszawskie liceum –
X LO im. Królowej Jadwigi – obchodzi
130-lecie istnienia. Za³o¿ycielk¹ szko³y
jest Jadwiga Sikorska, która w 1874 r. otworzy³a pensjê z siedzib¹ przy ul. Marsza³kowskiej. Najs³awniejsz¹ uczennic¹
tej placówki jest Maria Sk³odowska-Curie.
Absolwentkami s¹ tak¿e: Danuta Hübner,
Ewa £êtowska i Halina Kunicka.
Na warszawskich drogach zginê³y
w tym roku 93 osoby, to o jedn¹ trzeci¹
wiêcej ni¿ przed rokiem – alarmuj¹ policyjne statystyki. Najczêœciej w wypadkach
ginêli piesi. W wielu przypadkach z w³asnej winy, kiedy przechodzili na czerwonym œwietle lub przebiegali przez jezdniê
w niedozwolonych miejscach. Przyczyn¹
wypadków spowodowanych z winy kierowców jest niedostosowanie prêdkoœci
do warunków jazdy, przekraczanie szybkoœci oraz wymuszenie pierwszeñstwa
przejazdu. Apeluj¹c o ostro¿n¹ i kulturaln¹ jazdê, policja zapowiada wysokie kary za niezapinanie pasów bezpieczeñstwa
przez pasa¿erów i kierowców. Policja
wszczê³a tak¿e starania, aby na skrzy¿owaniu ulic Andersa i Anielewicza utworzono
pierwszy w stolicy czarny punkt – zaopatrzony w du¿¹ tablicê ostrzegawcz¹ i specjalny rodzaj nawierzchni.

Kronika 99

W³oski strajk warszawskich tramwajarzy nie uda³ siê. W walce o podwy¿ki p³ac
przez cztery godziny tramwaje mia³y jeŸdziæ po mieœcie z prêdkoœci¹ 30 km/godz.,
skrêcaæ na skrzy¿owaniach bez wymuszania pierwszeñstwa i na przystankach czekaæ po kilka minut na pasa¿erów. W rezultacie mia³o dojœæ do komunikacyjnego parali¿u miasta. Wielu kierowców nie zastosowa³o siê jednak do takiej techniki jazdy.
W dniu strajku w³adze Tramwajów Warszawskich zarz¹dzi³y œcis³¹ kontrolê rozk³adu jazdy i zapowiedzia³y sankcje (upomnienia i kary finansowe) za jego nieprzestrzeganie. Tymczasem wznowi³y tak¿e
rozmowy w sprawie podwy¿ek, tym razem
jednak bez udzia³u cz³onków „Sierpnia ’80”
– organizatorów strajku.
Od pocz¹tku roku zamkniêto 50 agencji
towarzyskich dzia³aj¹cych w centrum miasta. W walce o usuniêcie z Warszawy przybytków tego typu wspiera w³adze niedawno
odkryty paragraf kodeksu karnego, który pozwala karaæ za kuplerstwo, tj. czerpanie korzyœci maj¹tkowej ze strêczycielstwa
w odniesieniu m.in. do w³aœcicieli mieszkañ, w których znajduj¹ siê agencje. Do
prokuratury wp³ynê³o ju¿ 120 oskar¿eñ
z tego tytu³u. Wed³ug szacunków miasta
i stra¿y miejskiej w Warszawie dzia³a
200 agencji towarzyskich, z czego 40-60
w Œródmieœciu. W³adze miasta podkreœlaj¹,
¿e sukcesy w walce z agencjami zawdziêczaj¹ dobrze uk³adaj¹cej siê wspó³pracy s³u¿b
porz¹dkowych z mieszkañcami i spó³dzielniami mieszkaniowymi.
16 W podziemiach koœcio³a œw. Stanis³awa Kostki otwarto muzeum poœwiêcone
pamiêci ks. Jerzego Popie³uszki. W dziesiêciu salach zgromadzono zdjêcia i pami¹tki
ukazuj¹ce etapy jego ¿ycia. W obchodach
20. rocznicy zamordowania „kap³ana Solidarnoœci” wziê³o udzia³ kilka tysiêcy osób.

W Warszawie dzia³a szeœæ Uniwersytetów Trzeciego Wieku – dwa na Mokotowie, po jednym w Œródmieœciu, Ursusie,
Wawrze i na Bielanach. Na zajêcia uczêszcza ponad trzy tysi¹ce osób w wieku od 50
do ponad 90 lat. W programie studiów s¹
wyk³ady, seminaria, lektoraty jêzyków obcych, ponadto, jak np. przy UTW na Bielanach, dzia³aj¹ zespo³y twórcze: literackie, pamiêtnikarskie, plastyczne i muzyczne. Wyk³ady prowadz¹ profesorowie wy¿szych uczelni i ludzie kultury. Placówki
utrzymuj¹ siê przede wszystkim ze sk³adek studentów (od 25 do 100 z³ rocznie).
18 Jad³odajnia Filozoficzna – alternatywny klub przy ul. Dobrej, chêtnie odwiedzany przez studentów, dosta³ ultimatum od firmy zarz¹dzaj¹cej budynkiem,
w którym siê znajduje. Powodem s¹ skargi
mieszkañców i czêste interwencje policji
i stra¿y miejskiej. Tylko w ci¹gu ostatnich
dwóch tygodni klub trzykrotnie nawiedzili chuligani. W Jad³odajni dwa razy pobili goœci i pracowników, innym razem
wynieœli sprzêt graj¹cy. Szef Jad³odajni,
Maciej Wysocki uwa¿a, ¿e karz¹c klub
eksmisj¹, z ofiar robi siê napastników. Zapewnia jednak, ¿e w celu poprawy bezpieczeñstwa goœci zatrudni profesjonaln¹
agencjê ochrony, postara siê tak¿e o czêstsze patrole policji, oœwietlenie terenu
i monitoring miejski.
20 Piêtnastu urzêdników miejskich
straci³o pracê, poniewa¿ na czas nie odda³o wype³nionych oœwiadczeñ maj¹tkowych.
Alpinista Dawid Kaszlikowski wdrapa³ siê na jeden w warszawskich wie¿owców – budynek FIM Tower na skrzy¿owaniu Al. Jerozolimskich i ul. Cha³ubiñskiego. Jak zwykle dokona³ tego nielegalnie
i bez jakichkolwiek zabezpieczeñ. Na „bohatera”, równie¿ jak zwykle, ju¿ na da-
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chu czeka³a policja. To nie jedyne „trofea”
naszego cz³owieka-paj¹ka. Przed paroma
dniami zdoby³ wie¿owiec Polsatu, wczeœniej hotel Marriott i pylon mostu Œwiêtokrzyskiego.
Otwarcie centrum handlowego Arkadia. Rozpoczêty o 7.00 rano szturm 350 osób
na stoiska oferuj¹ce sprzêt RTV, AGD oraz
zestawy komputerowe po promocyjnych cenach tym razem nie zakoñczy³ siê interwencj¹ pogotowia ratunkowego. Wiêcej nerwów
stracili wszyscy ci, którzy próbowali dostaæ
siê do Arkadii po po³udniu – najwiêksze
oblê¿enie sklep prze¿ywa³ bowiem dopiero
oko³o godz. 16.00. Wtedy korek uliczny siêgn¹³ mostu Gdañskiego. Wzmo¿ony ruch
uliczny w okolicach centrum utrzymywa³
siê przez kilka kolejnych dni.
21 Decyzja o wyburzeniu zabytkowej
kamienicy przy ul. Marsza³kowskiej 45 zosta³a podjêta przez by³e w³adze gminy Centrum bez wykonania ekspertyzy technicznej budynku. Rozbiórkê rozpoczêto na pocz¹tku roku. Na miejscu kamienicy mia³
powstaæ podziemny parking na 30 samochodów. O wstrzymanie prac wyst¹pi³ dyrektor Zarz¹du Domów Komunalnych
Œródmieœcie, Krzysztof Gierbszt. Wyliczy³
bowiem, ¿e ca³kowity koszt inwestycji,
z uwzglêdnieniem kosztów wykupu i rozbiórki budynku, wyniesie 7 mln z³. Oznacza³o to, ¿e jedno miejsce parkingowe kosztowa³oby 230 tys. z³. Dodatkowo analiza
przeprowadzona przez Pracowniê Konserwacji Zabytków w Lublinie wykaza³a, ¿e
kamienica jest w bardzo dobrym stanie. Na
wyjaœnienie zas³uguje tak¿e, co w rzeczywistoœci mia³o powstaæ na jej miejscu, skoro
planowana budowa podziemnego parkingu
zak³ada³a... zagruzowanie piwnic. Dziœ
o wykupienie i wyremontowanie budynku
zabiegaj¹ dwie firmy.
„Zabudowa Warszawy rozwija siê w kierunku trzeciorzêdnego miasta amerykañ-

skiego, a nie metropolii na skalê europejsk¹” – pad³o podczas spotkania studentów
z przedstawicielami Ratusza, zorganizowanego w ramach seminarium „Jaka Warszawa? Horyzont 2020”. Studenci wskazywali na brak w stolicy miejsc (parków, placów czy skwerów z tzw. ma³¹ architektur¹
w postaci ³awek, szemrz¹cych fontann,
stylowych lamp) sprzyjaj¹cych spotkaniom, spacerom, wypoczynkowi na œwie¿ym powietrzu. M³odzi ludzie wskazywali
tak¿e konkretne miejsca (m.in. lewy brzeg
Wis³y), które niedu¿ym kosztem mo¿na
uczyniæ nieco bardziej estetyczne i przyjazne ludziom.
22 Goœciem festiwalu „Filmy pod specjalnym nadzorem” by³ Vaclav Havel. Do
Polski przyjecha³, bo tu, jak podkreœla³ ju¿
wielokrotnie, w czasach dla niego najtrudniejszych zawsze móg³ liczyæ na przyjaŸñ
ludzi ze œrodowisk twórczych. W Warszawie spotka³ siê z filmowcami i studentami.
Trzech stra¿ników miejskich, którzy
podczas nocnej s³u¿by w zajêtej przez miasto nielegalnej dyskotece Labirynt korzystali z komputerów nale¿¹cych do by³ych
w³aœcicieli klubu, na ich koszt prowadzili
rozmowy telefoniczne na numer 0-700
oraz ukradli znajduj¹cy siê tam alkohol,
zostanie zwolnionych w trybie dyscyplinarnym. – To dla mnie wyj¹tkowo przykra
sprawa. Jeden taki incydent psuje wielomiesiêczne starania o zmianê niezbyt pochlebnej opinii o stra¿nikach miejskich
w oczach mieszkañców – przyzna³ komendant Stra¿y Miejskiej, Witold Marczuk.
Œledztwo prowadzone na wniosek by³ych
w³aœcicieli klubu na razie nie potwierdzi³o
zarzutów o dewastacjê pomieszczeñ, kradzie¿ kas fiskalnych i innych przedmiotów.
22-24 Koncertami amerykañskiego
tria McCoy Tynera – jednego z najwybitniejszych wspó³czesnych jazzmanów i ob-
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chodz¹cego jubileusz 50-lecia dzia³alnoœci
scenicznej Jana Ptaszyna Wróblewskiego
rozpocz¹³ siê JVC Jazz Festiwal Warsaw
2004 Jazz Jamboree. Podczas dwóch kolejnych dni na scenie Sali Kongresowej zagrali, prezentuj¹c ró¿ne odmiany jazzu,
m.in. saksofonista James Carter, trêbacz Terence Blanchard, norweska grupa Meady
Belle oraz przedstawiciele Polski – grupa
Globetrotters i Dorota Miœkiewicz z zespo³em Goes to Heaven. Wystêpy tych ostatnich, jak pisa³ Marek Dusza na ³amach
„Rzeczpospolitej”, utwierdzaj¹ w przekonaniu, ¿e w polskim jazzie dzieje siê dobrze
i ciekawie.
23 W ramach Festiwalu Festiwali Teatralnych Spotkania spektakl pt. Ksiê¿niczka
Turandot przedstawi³ zespó³ Narodowej
Opery Pekiñskiej. Osadzony w stylistyce
teatru chiñskiej opery z elementami pantomimy i wschodnich sztuk walki, mimo programowej „sztucznoœci” i przerysowania,
zachwyci³ krytyków piêknem, kolorami,
harmoni¹, dostojnym rytmem i perfekcj¹
wykonania.
24 Pos³owie PiS nie chc¹ wiêcej walk,
które co roku musz¹ toczyæ w Sejmie i Senacie o pieni¹dze na budowê metra. Przygotowali wiêc projekt ustawy zobowi¹zuj¹cej rz¹d do sta³ego, corocznego wspó³finansowania tej inwestycji (po 200 mln z³
rocznie). Œrodki mia³by pochodziæ z dochodów wypracowanych przez Warszawê,
tj. z tej ich czêœci, któr¹ stolica, jako lepiej
„uposa¿ona” od innych gmin, jest zobowi¹zana odprowadzaæ do bud¿etu w ramach tzw. janosikowego. W tym roku jest to
kwota w wysokoœci 400 mln z³. Poparcie dla
projektu PiS deklaruj¹ pos³owie PO i LPR
oraz czêœciowo Samoobrony. SdPl i Unia
Pracy prawdopodobnie popr¹ projekt
SLD, który proponuje, aby z bud¿etu pañstwa w latach 2005-2008 zosta³o przeznaczonych na budowê metra po 100 mln z³.

www.um.warszawa.pl/bpl – miasto
uruchomi³o internetowy serwis lokali komunalnych, w którym bezp³atnie zamieszczane s¹ og³oszenia o zamianie mieszkañ.
25 Pod znakiem zapytania stanê³a realizacja planów zagospodarowania zachodniej pierzei placu Pi³sudskiego – sztandarowej inwestycji obecnych w³adz Warszawy. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji wszczê³o postêpowanie,
które ma wyjaœniæ, czy 10 lat temu wojewoda warszawski zgodnie z prawem przekaza³ miastu teren Ogrodu Saskiego i okolice Grobu Nieznanego ¯o³nierza. Wniosek
w tej sprawie do MSWiA z³o¿y³ bli¿ej nieznany, oœmioosobowy Obywatelski Komitet Restytucji i Rewaloryzacji Osi Saskiej. Jego przedstawiciele powo³uj¹ siê na
ustawowy zapis, który mówi, ¿e „nie powinno byæ komunalizowane mienie, które
s³u¿y wykonywaniu dzia³añ publicznych
przez organy administracji rz¹dowej”.
Przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza zaœ
wojsko wystawia warty, a wiêc wykonuje
s³u¿bê publiczn¹. Komitet wskazuje tak¿e, ¿e nie zgadza siê z koncepcj¹ zagospodarowania placu. – Nie chcemy tam apartamentowców i hoteli. To merkantylne
podejœcie do unikatowego miejsca – mówi
szef komitetu, emerytowany geolog i mi³oœnik historii, Jerzy Bogdan Koz³owski.
Miasto zapowiada walkê o zachowanie status quo. – Nie chcê myœleæ, ¿e za t¹ decyzj¹
stoi wy³¹cznie polityka, ale wygl¹da mi to
na czyst¹ dywersjê. Bo jak wyt³umaczyæ
fakt, ¿e ministerstwo dopiero teraz postanowi³o wszcz¹æ postêpowanie – mówi prezydent Warszawy.
Pla¿a dla hipopotamów, 20-metrowe
akwarium dla rekinów (i same rekiny),
du¿y pawilon dla szympansów i goryli odgrodzony nie zwyczajowymi kratami, ale
pancernymi szybami (i same goryle) oraz
przestronny wybieg dla du¿ych kotów
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z Ameryki Po³udniowej – to pomys³y na uatrakcyjnienie i unowoczeœnienie warszawskiego ogrodu zoologicznego w duchu standardów zachodnioeuropejskich. Czêœæ nowych obiektów (m.in. wybieg dla niedŸwiedzi brunatnych) powstanie na niezagospodarowanym terenie przy ul. Jagielloñskiej
i w parku Praskim.
W £azienkach Królewskich zakoñczy³
siê, rozpoczêty dwa lata temu, remont elewacji i otoczenia pa³acu Na Wyspie. Na coko³y powróci³o 12 rzeŸb, odrestaurowano
tarasy, fontannê, kamienne lwy i schodki
prowadz¹ce do stawu. Ze œcian pa³acu usuniêto dziewiêtnastowieczn¹ farbê, naprawiono gzymsy, pilastry i korpus g³ówny budynku. Prace remontowe trwaj¹ w Podchor¹¿ówce i Œwi¹tyni Egipskiej.
W hotelu Bristol po raz szósty odby³a
siê uroczystoœæ wrêczenia Feliksów Warszawskich – presti¿owych nagród œrodowiska teatralnego. Ich fundatorem jest Feliks £aski z Londynu. Statuetki otrzymali m.in.: Jerzy Jarocki – za re¿yseriê
(B³¹dzenie wed³ug Gombrowicza w Teatrze
Narodowym), Ewa Wiœniewska – za rolê
kobiec¹ (Matka, Ciocia, Królowa i Hrabina
w B³¹dzeniu), Piotr Fronczewski – za rolê
mêsk¹ (m.in. Edyp w Królu Edypie Sofoklesa w re¿. Gustawa Holoubka). Nagrodê
Specjaln¹ jury przyzna³o Jerzemu Grzegorzewskiemu za przegl¹d autorskich przedstawieñ Planeta Grzegorzewski w Teatrze
Narodowym. W minionym sezonie w Warszawie sprzedano milion biletów do teatru.
Zakoñczy³ siê Festiwal Festiwali Teatralnych Spotkania. Szesnaœcie wieczorów
z teatrem, choæ nie wolnych od wpadek, zosta³o uznanych przez krytyków jako „ciekawsze od ich pierwszej edycji przed dwoma laty”. Za jeden z najbardziej udanych
spektakli uznano szeœciogodzinny Dragons’
Trilogy Roberta Lepage’a z zespo³em Ex
Machina z Kanady – opowieœæ osnut¹ na

kanwie losów kilku rodzin z ró¿nych
stron œwiata, które osiad³y w Quebecu. Za
nieudane Niewinê Loher w re¿yserii Paw³a Miœkiewicza z krakowskiego Teatru
Starego i spektakl Poor Theater nowojorskiego The Wooser Group.
26 Usuwanie gmachów dawnego Forum i Uniwersalu nie jest umotywowane
przestrzennie i ekonomicznie. Ze wzglêdów historycznych niew³aœciwe by³oby
te¿ wyburzenie Rotundy PKO – uwa¿a jury konkursu miasta na koncepcjê zagospodarowania g³ównego skrzy¿owania stolicy – ronda Dmowskiego. Trzy równorzêdne nagrody otrzymali: Magdalena
Staniszkis (zaproponowa³a wysok¹, 30-metrow¹ zabudowê z zadrzewionym rondem
poœrodku), Stefan Kury³owicz (m.in. Rotunda przebudowana w obiekt wystawienniczy – centrum promocji miasta) i zespó³
Zdzis³awa Joñcy (m.in. ci¹g œciany
wschodniej od ul. Widok mia³by wieñczyæ
billboard-gigant). Poszczególne elementy
ka¿dej z prac zostan¹ wykorzystane
w ostatecznym planie zagospodarowania
placu Defilad – zapowiada miasto.
27 W foyer Teatru Wielkiego otwarto
wystawê pt. Œwiat³o ¿ycia, na któr¹ z³o¿y³y
siê portrety emerytowanych artystów sceny, mieszkañców Domu Aktora w Skolimowie. Autor, m³ody fotograf Szymon
Kobusiñski, spêdzi³ tu pó³ roku. W efekcie pracy i rozmów z aktorami powsta³y
emanuj¹ce wewnêtrznym ciep³em, wzruszaj¹ce i m¹dre obrazy ludzi sztuki.
Z propozycj¹ nadania jednemu z warszawskich rond imienia by³ego prezydenta Czeczenii, D¿ochara Dudajewa wyst¹pi³o 34 sto³ecznych radnych. – „Taka
decyzja stanie siê objawem apologii terroryzmu i nie bêdzie sprzyja³a dalszemu
wzmocnieniu stosunków rosyjsko-polskich [...]. Podczas prezydentury Dudajewa Czeczenia sta³a siê enklaw¹ przestêp-
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czoœci, gdzie kwitn¹³ bandytyzm, handel
ludŸmi i narkotykami” – napisa³ w liœcie
do przewodnicz¹cego Rady Warszawy, Jana Marii Jackowskiego, ambasador Rosji.
„Chcieliœmy uhonorowaæ przywódcê Czeczenów jako przedstawiciela kierunku narodowowyzwoleñczego. Nie by³o naszym
zamiarem wywo³anie dyplomatycznego
skandalu” – mówi radny, Pawe³ Turowski
z PiS. G³osowanie od³o¿ono jednak do czasu wydania opinii w tej sprawie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
28 Muzycy, pisarze, aktorzy i dzieci sadzili cebulki ¿onkili na placu Inwalidów
– rozpoczê³a siê ogólnopolska kampania

pt. „Pola nadziei”. W marcu, kiedy kwiaty zakwitn¹, wokó³ tego i podobnych „pól
nadziei” bêd¹ organizowane kwesty na
rzecz hospicjów i organizacji opieki paliatywnej. Akcjê w Warszawie zorganizowa³o warszawskie Hospicjum Spo³eczne
i Fundacja œw. Miko³aja wraz z Urzêdem
Miasta.
W nocy z czwartku na pi¹tek Miasto
rozpoczê³o wielkie usuwanie bezdomnych z poczekalni Dworca Centralnego.
W zamian zaproponowa³o im noclegowniê, któr¹ rok temu wspólnie z PKP otworzy³o na terenie W³och.

LISTOPAD
1 Warszawiacy odwiedzali groby bliskich. Œwieczkami i kwiatami dekorowali tak¿e miejsca spoczynku ludzi powszechnie znanych i podziwianych, którzy odeszli
niedawno, m.in. Czes³awa Niemena, Waldemara Milewicza, Jacka Kuronia. Na Pow¹zkach i wielu innych warszawskich
cmentarzach odby³y siê kwesty przeznaczone na renowacjê zabytkowych grobów.
Przez dwa dni ponad 200 warszawskich aktorów, polityków i dziennikarzy uzbiera³o ponad 185 tys. z³otych – to najwiêcej
w 30-letniej historii pow¹zkowskich kwest.
Przez 12 lat Komitet Pow¹zkowski wyremontowa³ ponad 310 nagrobków i kapliczek za oko³o 3,5 mln z³otych. Tegoroczna
zbiórka ma zostaæ przeznaczona na dokoñczenie konserwacji 15 grobowców, w tym
nagrobka przedwojennej artystki opery
i baletu Haliny Szmolc-Fitelbergowej.
4 Muzeum Powstania Warszawskiego
powita³o stutysiêcznego goœcia. Jest nim
uczeñ pierwszej klasy gimnazjum, Micha³
Paprocki, który teraz bêdzie móg³ przychodziæ do muzeum codziennie, za darmo,
przez nastêpne 60 lat.

W Pa³acu Kultury i Nauki rozpoczê³a siê dwudniowa konferencja pt. „Ratusz
dla mieszkañców”, podczas której samorz¹dowcy z du¿ych miast przeœcigali siê
w pomys³ach i ju¿ stosowanych rozwi¹zaniach s³u¿¹cych udoskonalaniu obs³ugi klientów. Prezydent Lech Kaczyñski
przedstawi³ goœciom nowoczesny, wyposa¿ony w stanowiska z fotelami, otwarty
przed miesi¹cem, dziesi¹ty w mieœcie Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców na Pradze
Pó³noc. Do najbardziej prze³omowych
i coraz powszechniej stosowanych narzêdzi usprawniaj¹cych obs³ugê interesantów
uznano internet.
Ma byæ ciekawie, inteligentnie, a przede wszystkim niezale¿nie – ruszy³a internetowa rozg³oœnia studencka Teamradio
(www.teamradio.pl), uruchomiona i prowadzona si³ami w³asnymi studentów ró¿nych kierunków warszawskich uczelni.
W ramówce du¿o rozmów i dyskusji na
¿ywo, muzyka chilloutowa i alternatywna.
W po³owie paŸdziernika zaczê³a nadawaæ
inna internetowa warszawska radiostacja
studencka – Radio Aktywne (www.radioaktywne.pl), finansowane przez Politech-
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nikê Warszawsk¹. W ramówce przewa¿aj¹
audycje autorskie, informacje kulturalne
i dotycz¹ce ¿ycia studenckiego.
7 Przy ul. Ogrodowej 8 w Œródmieœciu
dzia³a Internetowy Klub Seniora. Dziêki
wyposa¿eniu w komputery oferuje m.in.
rozwijanie zainteresowañ oraz naukê jêzyków obcych przez internet. Klub dzia³a
w ramach Fundacji Emeryt, która przeciwdzia³a spo³ecznym wykluczaniu i dyskryminacji osób starszych.
Prezydent Lech Kaczyñski zaapelowa³
do w³aœcicieli budynków, spó³dzielni i administracji bloków, by pomog³y bezpañskim kotom przetrwaæ zimê. Wystarczy zostawiæ uchylone okienka do piwnic czy
strychów. Mile widziane jest tak¿e dokarmianie – mówi pe³nomocnik prezydenta
ds. zwierz¹t, Dorota Bendkowska.
8 Nie przyszliœmy tu zmieniaæ swojego
materialnego statusu ani traktowaæ miasta
jako spó³ki inwestycyjnej. Przyszliœmy pokazaæ, ¿e Warszaw¹ da siê zarz¹dzaæ sprawniej i oszczêdniej ni¿ do tej pory – powiedzia³ prezydent Lech Kaczyñski podczas
konferencji prasowej poœwiêconej podsumowaniu pó³metka rz¹dów jego ekipy
w stolicy. Zdaniem przedstawicieli w³adz
podczas tych dwóch lat wiele w Warszawie
zmieni³o siê na lepsze, m.in.: powstrzymano proces zad³u¿ania miasta (deficyt bud¿etowy zmala³ do 37,7%), wzros³y wydatki
na oœwiatê, s³u¿bê zdrowia i kulturê, wprowadzono programy maj¹ce na celu poprawê
stanu bezpieczeñstwa, zreformowano Stra¿
Miejsk¹, zwiêkszono zyski z parkowania,
kontynuowano budowê metra i oddano do
u¿ytku Muzeum Powstania Warszawskiego.
Uruchomiono dziesiêæ nowoczesnych wydzia³ów obs³ugi mieszkañca, liczba urzêdników zmniejszy³a siê o 15%, o 100 mln z³
spad³y wydatki na administracjê. Rozbito
tzw. uk³ad drogowy i wprowadzono mechanizmy antykorupcyjne w postaci m.in. in-

ternetowej Ksiêgi Zamówieñ Publicznych.
Warszawa zdoby³a tak¿e nagrodê na targach inwestycyjnych w Barcelonie i wyprzedzaj¹c Wiedeñ oraz Rzym, awansowa³a w rankingu europejskich miast przyjaznych inwestorom. – Inwestycje nie s¹ jednak najwiêkszym sukcesem obecnej ekipy
– przyzna³ prezydent. Do tej pory miasto
wyda³o tylko 40% pieniêdzy zaplanowanych w tym roku na inwestycje. Realizacja
innych zosta³a wstrzymana, m.in. z powodu nierozstrzygniêtych przetargów. Do listy „niesukcesów” mo¿na dopisaæ tak¿e
wstrzymanie procesu sprzeda¿y mieszkañ
komunalnych i prywatyzacji.
8-27 Rozpoczê³y siê XI Miêdzynarodowe Spotkania Sztuka Akcji Rozdro¿e
2004. Tegoroczna edycja festiwalu – organizowana przez Centrum Sztuki Wspó³czesnej – poœwiêcona jest teatrowi tañca
nowoczesnego, z udzia³em zespo³ów
z W³och i Warszawy.
9-10 Warszawa zyska³a nowy festiwal
– Festiwal Pianistyczny. Jego zadaniem
jest promocja m³odych, utalentowanych
artystów z Polski i ze œwiata. Odby³o siê
szeœæ koncertów, œrednia wieku wykonawców wynosi³a 23 lata. Inicjatork¹ festiwalu
jest El¿bieta Penderecka, za spraw¹ której
w tym roku z Krakowa do Warszawy przeniós³ siê Festiwal Beethovenowski – impreza artystyczna z ugruntowan¹ pozycj¹.
9 Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie rozdzieli³a datki pieniê¿ne: 50 tys.
z³ otrzyma³ Zwi¹zek Powstañców Warszawskich, 25 tys. Muzeum Powstania Warszawskiego. Pieni¹dze przekazane powstañcom
zostan¹ przeznaczone dla tych z nich, którzy potrzebuj¹ wsparcia medycznego. Muzeum prawdopodobnie poszerzy ekspozycjê
lub wyda now¹ publikacjê.
11 Straty wojenne, jakie Warszawa ponios³a w wyniku II wojny œwiatowej wy-
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nosz¹ 42,5 mld dol. – opublikowany w³aœnie raport (udostêpniony na stronach internetowych miasta) uwzglêdnia nie tylko
wartoœæ zniszczonych budynków czy infrastruktury miejskiej, ale równie¿ potencjalne przychody, jakie Warszawa utraci³a
w czasie i w wyniku II wojny œwiatowej.
Podstaw¹ do wyceny by³y dane zawarte
w 62 tys. kwestionariuszy przechowywanych przez Archiwum Pañstwowe m.st.
Warszawy, zawieraj¹ce zestawiania strat, jakie w latach 1945-1946 zg³osili mieszkañcy
Warszawy w ówczesnych biurach samorz¹dowych. Ustalenie strat ma byæ pomocne w odparciu roszczeñ niemieckich o odszkodowania za maj¹tki pozostawione na
ziemiach zachodnich i pó³nocnych.
13-14 W Centralnym Domu Qultury
i Le Madame – klubach m³odzie¿owych –
odby³ siê pierwszy w Polsce Lady Fest, czyli (popularny na Zachodzie) przegl¹d twórczoœci i dzia³alnoœci artystek oraz feminizuj¹cych dzia³aczek spo³ecznych i politycznych. Na Festiwal obok seminariów
i warsztatów przybli¿aj¹cych za³o¿enia ruchu feministycznego z³o¿y³y siê wystêpy
¿eñskich zespo³ów punkowych.
15 Ponad piêædziesiêcioletnia topola
z placu Zamkowego nie zostanie œciêta. Na
razie. Zarz¹d Terenów Publicznych uzna³,
¿e drzewo jest w fatalnej kondycji i w ka¿dej
chwili mo¿e run¹æ na przechodniów lub
œcianê zamku, wstrzyma³ siê jednak z podjêciem jakichkolwiek dzia³añ do czasu, a¿
Dzielnica Œródmieœcie i sto³eczny konserwator zabytków uzgodni¹, co ma znaleŸæ
siê na jego miejscu. Dzielnica chce, by by³
to œwierk, platan lub czerwony kasztanowiec, konserwator widzia³by tam raczej
kwiaty lub niskie krzewy.
16 Na dwa i pó³ miesi¹ca przed terminem niedu¿ym dostawczym samochodem,
przyjecha³y do Ministerstwa Gospodarki
wnioski Warszawy o dotacje z funduszy

unijnych. Pud³a z dokumentami wnosili
osobiœcie: wiceprezydent miasta, S³awomir Skrzypek, wraz z warszawskimi prezesami i dyrektorami. Pierwszy wniosek
o 79 mln euro dotyczy ukoñczenia budowy pierwszej linii metra i budowy wêz³a
na M³ocinach, drugi o 6,7 mln euro budowy przejœcia podziemnego przy stacji
metra Dworzec Gdañski, trzeci o 22,7 mln
euro – przebudowy trasy tramwajowej
wzd³u¿ Alei Jerozolimskich i zakup 15 niskopod³ogowych pojazdów. W lipcu 2004 r.,
w pierwszym terminie sk³adania wniosków, na 12 z³o¿onych tylko jeden by³ Warszawy – o 4 mln euro na budowê linii tramwajowej Bemowo-M³ociny. Ju¿ dziœ wiadomo, ¿e wraz z czterema wnioskami z innych miast zosta³ przyjêty do realizacji.
17 Warszawa ma najni¿sz¹ stopê bezrobocia w kraju: 6,5%. W paŸdzierniku na
Mazowszu wynosi³a ona 13,8 % i mia³a
tendencjê spadkow¹ – informuje Wojewódzki Urz¹d Pracy. Na Mazowszu jest
zarejestrowanych ok. 350 tys. osób bez
pracy. Prawo do zasi³ku ma 45 tys. Najwiêksze bezrobocie jest na mazowieckiej
wsi – wynosi ponad 40%.
19 Uniwersytet Warszawski obchodzi 188. rocznicê podpisania aktu za³o¿enia uczelni. Od szeœciu lat w ramach obchodów kolejnych jubileuszy uczelnia organizuje (do koñca listopada) m.in. cykl
otwartych wyk³adów poœwiêconych poszczególnym dziedzinom nauki i historii
uczelni, spotkania, dyskusje i wystawy.
20 W Zachêcie otwarto wystawê pt.
„Warszawa – Moskwa 1900-2000” prezentuj¹c¹ oko³o 400 dzie³ sztuki polskiej i rosyjskiej powsta³ych w ci¹gu minionego
stulecia, w tym obrazy: Kazimierza Malewicza z kultowym Czarnym kwadratem na
czele, Wassily’ego Kandinsky’ego i Marca
Chagalla. Eksponaty zosta³y wypo¿yczone z prawie 30 kolekcji pañstwowych i kil-
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ku prywatnych. Wiêkszoœæ obiektów rosyjskich nigdy nie by³a pokazywana w Polsce.
Wystawê podczas pierwszego weekendu
zwiedzi³o ponad 3300 osób. Dope³nieniem
wystawy bêdzie, otwarta od 29 listopada, ekspozycja najnowszej sztuki z Polski
i Rosji w Zamku Ujazdowskim.
22 Przez trzy godziny po³owa miasta tonê³a w ciemnoœciach. Stanê³o metro i tramwaje. Zgas³y lampy i sygnalizacja œwietlna.
Wstrzymano ruch lotniczy. Wszystko za
spraw¹ przepalenia siê izolatora w czêœci
sieci energetycznej na Mokotowie. Prócz
kilku wiêcej ni¿ zwykle st³uczek samochodowych warszawiacy poradzili sobie
z chwilow¹ niedogodnoœci¹ – w wiêkszoœci
szpitali uruchomiono agregatory pr¹dotwórcze. Miasto skar¿y siê jednak, ¿e przez
d³u¿szy czas nie otrzymywa³o od STOEN-u,
firmy zarz¹dzaj¹cej sieci¹ energetyczn¹,
¿adnych informacji o przyczynie awarii. To
zwróci³o uwagê w³adz na brak zapisów
umo¿liwiaj¹cych wp³ywanie samorz¹du na
dzia³ania prywatnych spó³ek w sytuacjach
kryzysowych.
23 Warszawa i Bagdad zostan¹ miastami bliŸniaczymi – zapowiedzieli prezydent
Warszawy Lech Kaczyñski i mer irackiej
stolicy Alan el-Tamimi, który przyjecha³ na
zaproszenie polskich przedsiêbiorców. „To
spotkanie to nasz wyraz poparcia dla nowego rz¹du w Iraku i tworzenia tam demokracji” – powiedzia³ Lech Kaczyñski. Wyzna³,
¿e chcia³by zorganizowaæ w Warszawie wystawê sztuki irackiej. Rozmowy dotyczy³y
tak¿e pomocy polskich specjalistów przy
odbudowie sieci wodoci¹gowej w Bagdadzie.
24 W biurach warszawskich urzêdów,
m.in. w gabinetach burmistrzów trwaj¹ wizytacje inspektorów Najwy¿szej Izby Kontroli. Obiektem inspekcji s¹ symbole pañstwowe – ich wygl¹d oraz sposób ekspozycji
na œcianie, a tak¿e stan flag.

25 Na 2005 r. miasto zaplanowa³o blisko 200 inwestycji za rekordow¹ sumê ponad 1,4 mld z³. Gros tej kwoty ma zostaæ
przeznaczone na budowê ulic, metra oraz
remonty w szko³ach i szpitalach. Nie wiadomo, czy miastu uda siê wydaæ te pieni¹dze. W 2004 r. na inwestycje wydano
tylko ok. 70% zaplanowanych œrodków
(600 mln z³), w tym roku miasto ma nadziejê wykonaæ plan w ponad 80%, choæ
na razie zrealizowa³o go jedynie w po³owie. Do inwestycji przeprowadzonych
zgodnie z planem nale¿y m.in. budowa
Muzeum Powstania Warszawskiego, Trasy Siekierkowskiej (z wykupem gruntów),
oczyszczalni œcieków Po³udnie, trasy mostu Pó³nocnego, przebudowa wiaduktu
kolejowego na ul. ¯elaznej, modernizacja
al. Krakowskiej, remont stadionu KS
Orze³, modernizacja klimatyzacji w Teatrze Komedia. Rozbudowê metra zrealizowano w 80% – z powodu pojawienia siê
tzw. kurzawki – piasku zmieszanego z wod¹, prace zosta³y wstrzymane na kilka
miesiêcy. Nie uda³o siê: zmodernizowaæ
Sali Kongresowej, rozbudowaæ systemu
monitoringu, zbudowaæ toru kajakowego na ¯eraniu. W 10 do 50% zrealizowano budowê ul. Wo³oskiej, instalacjê ekranów na Wale Miedzeszyñskim, modernizacjê Al. Jerozolimskich i ul. Górczewskiej oraz wprowadzenie zintegrowanego
systemu zarz¹dzania ruchem. Aby zwiêkszyæ tempo sto³ecznych inwestycji Ratusz
planuje m.in. rozwin¹æ system nadzoru
nad poszczególnymi budowami, egzekwuj¹c obowi¹zek przygotowywania szczegó³owych harmonogramów ich realizacji.
Od wrêczenia Nagród Klio rozpoczê³y siê XIII Targi Ksi¹¿ki Historycznej. W kategorii varsaviana nagrodzono
dwie pozycje: Warsaw concerto – antologiê
poezji o powstaniu warszawskim, u³o¿on¹
przez Andrzeja Krzysztofa Kunerta oraz
ksi¹¿kê pt. Poczta powstañczej Warszawy
Stanis³awa Ozimka.
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Kino Muranów najlepsze w sieci kin
Europa Cinemas w 2003 r. Istniej¹ce od 11 lat
Stowarzyszenie Europa Cinemas zrzesza
567 europejskich kin, w tym 13 z Polski.
Placówki s¹ dofinansowane ze œrodków
Unii Europejskiej i promuj¹ filmy Starego
Kontynentu. Kierowane od 1994 r. przez
Romana Gutka kino Muranów za³o¿yciele
sieci uznali za prowadzone „najbardziej dynamiczne”. W ubieg³ym roku podczas 2330
projekcji filmy europejskie obejrza³o tu
przesz³o 10 tys. widzów.
W ramach akcji „Dzieñ bez futra” organizacja Empatia zorganizowa³a protest przeciwko zabijaniu zwierz¹t. Happening odby³ siê przed salonem futrzarskim
w centrum miasta. Cz³onkowie i sympatycy Empatii trzymali na rêkach ¿ywe fretki i pokazywali zdjêcia lisów obdartych
ze skóry. Na chodniku roz³o¿yli umazane
czerwon¹ farb¹ futro. Celem organizatorów
akcji by³o zwrócenie uwagi na niehumanitarny sposób zabijania w Polsce zwierz¹t
futerkowych.
26 Pos³owie przyznali 100 mln z³ z bud¿etu pañstwa na budowê metra. Tym samym przepad³a poprawka PiS, by by³a to
kwota o 50 mln z³ wy¿sza. W³adzom Warszawy wytkniêto, ¿e w 2004 r. nie zostanie
wydana ca³a kwota przeznaczona na budowê metra, w tym 28 mln przyznanych przez
Sejm.
28 Przez dwa miesi¹ce pasa¿erowie metra na stacji Centrum w Warszawie i pasa¿erowie metra na stacji Alexanderplatz
w Berlinie mieli okazjê obserwowaæ siê
nawzajem na du¿ych ekranach emituj¹cych obraz z kamer internetowych. Pomys³odawc¹ instalacji pt. „Trasa Warszawa – Berlin” by³ Georg Klein. ¯ywe reakcje warszawiaków na przechodniów z ekranu zachêci³y wspó³organizatora akcji,
Sto³eczn¹ Estradê, do podjêcia rozmów
z niemieckimi artystami w celu zorganizo-

wania podobnego projektu o nazwie
„Mosty”.
Na placu Zamkowym stan¹³ œwi¹teczny œwierk. Drzewo przyjecha³o z Czarnej
Wis³y, ma 30 lat, ponad 20 m wysokoœci
i wa¿y prawie 4 t. Zawiœnie na nim 400
bombek, 6 tys. lampek i 800-metrowy z³oty ³añcuch. Wierzcho³ek zwieñczy pó³torametrowa gwiazda. Po raz pierwszy swoj¹
choinkê bêdzie mia³ pl. Defilad. Utrzymana w bia³ych barwach, jest prezentem dla
Warszawy od urzêdników z Wis³y.
Na pomoc bezdomnym w tym roku
miasto przeznaczy³o 5 mln z³. To najwiêcej
w skali kraju. Dla porównania w Krakowie
– ponad 2,5 mln z³, £odzi – ponad 2,3 mln,
Poznaniu – ponad 2,2 mln. W placówkach
dofinansowywanych przez miasto jest
2750 miejsc dla bezdomnych. W dziewiêciu jad³odajniach codziennie jest wydawanych 3330 posi³ków. Szacuje siê, ¿e po³owa z kilkutysiêcznej rzeszy bezdomnych
to osoby przyjezdne, które w du¿ym mieœcie szukaj¹ schronienia na zimê.
29 Obrazy, rzeŸby, fotografie, projekcje wideo, instalacje multimedialne i projekty internetowe stworzone po 2000 r.
przez 50 m³odych artystów z Rosji i Polski
mo¿na ogl¹daæ w Centrum Sztuki Wspó³czesnej na wystawie pt. „Za czerwonym
horyzontem”. Jak mówi kurator wystawy
Ewa Gorz¹dek, ekspozycja jest konfrontacj¹ najbardziej aktualnych tendencji artystycznych obu krajów.
30 Hucznymi brawami zakoñczy³ siê
w Fabryce Trzciny piêciodniowy festiwal
pt. „Sygnowano Stañko”. W programie
m.in. koncerty ulubionych jazzowych sk³adów muzycznych trêbacza, wystêpy jego
samego z cenionymi przezeñ muzykami
oraz m.in. reaktywowanym niedawno zespo³em Freelectronic, z którym wspó³pracowa³ w latach 80. Wœród zaproszonych
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goœci byli m.in. saksofonista Tim Berne,
pianista John Taylor, klarnecista Louis
Sclavis i gitarzysta Ralph Towner. Opraw¹
sceniczn¹ zajêli siê plastycy i scenografowie wybrani przez Stañkê. – To mój festi-

wal, moja estetyka. Sprawujê nad nim duchowy patronat i w pe³ni siê pod nim podpisujê – powiedzia³ artysta. Festiwal, oceniony jako wydarzenie, zebra³ s³owa uznania tak widzów, jak i krytyków.

GRUDZIEÑ
1 Najlepiej przystosowane do potrzeb
osób niepe³nosprawnych budynki w Warszawie to siedziba Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Handlowe Arkadia i Szpital œw. Zofii
– og³osi³o jury pierwszej edycji konkursu architektonicznego „Warszawa bez barier”. Obiekty do konkursu zg³aszali warszawiacy.
90 lat temu, na ul. Brackiej, zosta³ otwarty Dom Towarowy Braci Jab³kowskich.
Obecnie mieœci siê tu ksiêgarnia i sklep
muzyczny Traffic. Spadkobiercy pierwszych
w³aœcicieli od 14 lat staraj¹ siê o odzyskanie budynku. Zamierzaj¹ przywróciæ mu
charakter presti¿owego domu towarowego.
Nie wykluczaj¹, ¿e i dla Trafficu znajdzie
siê tu miejsce. W 2001 r. rodzinie uda³o siê
odzyskaæ jedn¹ z kamienic przy ul. Chmielnej, po remoncie jest wizytówk¹ tej ulicy.
Z okazji 120. rocznicy za³o¿enia firmy braci
Jab³kowskich spó³ka dzia³aj¹ca obecnie
ustanowi³a nagrodê Rzetelnego Kupiectwa. Wyró¿nienie ma byæ przyznawane
firmom zwi¹zanym z Warszaw¹, które
szczególnie dbaj¹ o tradycjê.
3-5 Premier¹ filmu Ingmara Bergmana
pt. Sarabanda rozpoczê³y siê w Warszawie
obchody Dni Bergmanowskich. Na uroczysty pokaz przyjecha³a jedna z ulubionych aktorek szwedzkiego re¿ysera, Harriet Andersson. W ramach Dni odby³ siê
przegl¹d filmów oraz wystawa „Zanim Ingmar sta³ siê Bergmanem”, na której zgromadzono pami¹tki z dzieciñstwa, manuskrypty, notatki robocze, rysunki i fotogra-

fie z pierwszych produkcji teatralnych
i filmowych. Od Warszawy wystawa zaczê³a swoje œwiatowe tournée.
4 Nad Nowym Œwiatem i Chmieln¹
zab³ys³y œwi¹teczne iluminacje. Roziskrzy³a siê choinka na placu Zamkowym.
Ulic¹ Chmieln¹ przeszed³ barwy korowód
inscenizuj¹cy œredniowieczn¹ walkê postu z karnawa³em.
W stuletniej kamienicy przy ulicy In¿ynierskiej powsta³a kolejna pracownia
artystyczna. Miejsce do tworzenia i prezentacji znalaz³y tu dwie m³ode projektantki mody. Przy ul. In¿ynierskiej mieœci
siê ju¿ kilka innych pracowni: architektoniczna, fotograficzna, malarska i rzeŸby,
podobnie przy ul. 11 Listopada i Targowej
88. Tym samym Praga, z centrum artystycznym Fabryka Trzciny na czele, wyrasta na prê¿ny oœrodek ¿ycia twórczego stolicy.
6 W Muzeum Historycznym m.st. Warszawy otwarto wystawê fotograficzn¹ ukazuj¹c¹ 500-letni¹ historiê – ewolucje stylów i technik kamieniarskich w dziedzinie konstrukcji i zdobieñ warszawskich
portali. Najstarszy zachowany portal –
czyli architektoniczno-rzeŸbarskie obramowanie otworu wejœciowego – pochodzi
z XV w. i zdobi kamienicê przy Rynku
Starego Miasta 21.
Z Warszawy wyjecha³ konwój z darami
– ubraniami, ¿ywnoœci¹ i lekami – dla ludzi koczuj¹cych na kijowskich placach. –
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To nasza pomoc i g³êbokie poparcie dla tej
piêknej rewolucji – powiedzia³ Lech Kaczyñski. Do Kijowa pojecha³ wiceprezydent W³adys³aw Stasiak oraz delegacja warszawskich radnych. Od dwóch tygodni
swoje poparcie dla ruchu wolnoœciowego
na Ukrainie manifestuje tak¿e wielu warszawiaków, odbywaj¹ siê koncerty, pochody, zbiórki darów. Wiele osób koczuje pod
ukraiñsk¹ ambasad¹. Na Pa³acu Kultury
i Nauki zawis³a pomarañczowa wstêga –
symbol ukraiñskiej rewolucji. Pomarañczowy szalik, apaszka i wst¹¿ka sta³y siê popularnym dodatkiem do ubioru.
Szwedzka firma zajmuj¹ca siê dostawami energii, w ramach kampanii reklamowej, na trzy zimowe miesi¹ce wyposa¿y³a
dziesiêæ warszawskich przystanków autobusowych w ogrzewanie i oœwietlenie.
7 Owacjami na stoj¹co i podwójnym bisem zakoñczy³ siê w Sali Kongresowej koncert kanadyjskiej wokalistki jazzowej Diany Krall, promuj¹cej swoj¹ najnowsz¹ p³ytê. W paŸdzierniku w internetowym serwisie aukcyjnym dwa bilety na jej wystêp
sprzedano za rekordow¹ kwotê 2,9 tys. z³.
W tym roku na nagrody dla pracowników ratusza i dzielnic przeznaczono blisko
20 mln z³. Przed œwiêtami bêd¹ wyp³acone
kolejne premie – burmistrzowie otrzymali
do podzia³u œrednio po 2,8 tys. z³ brutto na
jednego pracownika (poprzednio by³a to
kwota 2 tys. z³). Prezydent Lech Kaczyñski, choæ sam nie mo¿e dostawaæ premii,
obieca³, ¿e swoich pracowników bêdzie dobrze wynagradza³. Wprowadzi³ te¿ dwa rodzaje nagród: standardowe – za dobre wykonywanie obowi¹zków (przyznawane
œrednio trzy razy do roku dla wiêkszoœci
pracowników) i specjalne – za wyj¹tkowe
osi¹gniêcia poszczególnych urzêdników.
Najwiêksz¹ jednorazow¹ premiê w tym roku i jednoczeœnie najwiêksz¹ za kadencji
prezydenta Lecha Kaczyñskiego otrzyma³a

wieloletni skarbnik miasta – £ucja Konopka, m.in. za scalenie, przygotowanie
i rozliczenie pierwszego bud¿etu Warszawy. Nagrody specjalne dostali w tym roku
m.in.: zespó³ pracuj¹cy przy przygotowaniach do Europejskiego Szczytu Gospodarczego, ekipa organizuj¹ca obchody 60.
rocznicy powstania warszawskiego (od 1,5
do 10 tys. z³), wicedyrektor Biura Zamówieñ Publicznych Rafa³ Pasieka za opracowanie i negocjacje kontraktu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, szef Biura
Polityki Spo³ecznej Pawe³ Wypych za
przygotowanie dodatków rodzinnych i zespó³ odpowiedzialny za wykup gruntów
pod inwestycje.
W³adze Warszawy inwestuj¹ tak¿e
w wykszta³cenie kadry urzêdniczej – spoœród 5 tys. pracowników sto³ecznego samorz¹du studiuje ponad 1170. Blisko po³owa naukê na wy¿szych uczelniach podjê³a w tym roku. Miasto systematycznie zwiêksza tak¿e wydatki na ten cel.
W 2003 r. by³o to 1,6 mln z³, w tym
4,4 mln z³. „Jeœli zainwestujemy w m³odych ludzi, to prêdzej czy póŸniej w skali
pañstwa to bêdzie wydatek op³acalny” –
mówi prezydent Warszawy.
W Centrum Sztuki Wspó³czesnej w Zamku Ujazdowskim rozpocz¹³ siê Festiwal
Czasopism Kulturalnych. W programie
wyk³ady i panele dyskusyjne z udzia³em
przedstawicieli poszczególnych tytu³ów,
krytyków, ekspertów prawa autorskiego. Organizatorem jest Fundacja Otwarty
Kod Kultury, która prowadzi bazê informacyjn¹ o polskich pismach kulturalnych
i udziela im finansowej i technicznej pomocy.
9 Za kilka lat podró¿ poci¹giem do £odzi zajmie godzinê i kwadrans, do Gdañska oko³o trzech, z lotniska na Okêciu do
centrum miasta kilkanaœcie minut – Polskie Koleje Pañstwowe zapowiedzia³y

110 Kalendarz warszawski, paŸdziernik – grudzieñ 2004

modernizacjê linii kolejowych i zakup nowego taboru. Œrodki na te inwestycje bêd¹
pochodziæ z funduszy Unii Europejskiej.
Pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego maj¹ nowe urz¹dzenie pomiarowe
– dymomierz. Podczas pierwszego dnia testowania poziomu spalin wszystkie skontrolowane ciê¿arówki spe³nia³y normy.
Ze sceny Sali Kongresowej w niewyjaœnionych okolicznoœciach znik³o dwadzieœcia szeœæ osób – widzów wystêpu Davida
Copperfielda, œwiatowej s³awy mistrza magii i efektów specjalnych z USA. Bilety
skoñczy³y siê na kilka miesiêcy przez spektaklem.
10 Powsta³ projekt studium zagospodarowania Warszawy – dokument zawieraj¹cy szczegó³owe wytyczne okreœlaj¹ce
m.in. wysokoœæ i intensywnoœæ zabudowy
w poszczególnych czêœciach miasta, rozk³ad nowych dróg, terenów zielonych,
osiedli i centrów handlowo-us³ugowych.
Projekt ogranicza budowê gêsto zabudowanych i wielopiêtrowych blokowisk, zw³aszcza poza centrum, przewiduje za to powstawanie kameralnych osiedli z niskimi
blokami, m.in. na obecnych terenach rolnych Wilanowa, na £uku Siekierkowskim,
Targówku Przemys³owym, w okolicach
Huty Lucchini, w Pyrach na Ursynowie
i bemowskim Chrzanowie oraz w dzielnicach willowych we wschodniej Bia³o³êce
i w Wawrze. W ten sposób w³adze miasta
pragn¹ ograniczyæ proces przenoszenia siê
ludzi do miejscowoœci podwarszawskich,
co, jak wskazuj¹, potêguje ruch na drogach
i problemy komunikacyjne. W³adze miasta
przewiduj¹, ¿e liczba mieszkañców Warszawy – wbrew prognozom GUS – bêdzie szybko rosn¹æ i w 2030 r. wyniesie od 2,3 do
3 mln. Projekt czeka teraz na podpis prezydenta Warszawy, wojewody, marsza³ka województwa i rady miasta.

12 Grupa m³odych ludzi odzianych
w stroje k¹pielowe zbiera³a w centrum
miasta podpisy pod petycj¹ do prezydenta
Warszawy w sprawie dofinansowania remontu palmy z ronda de Gaulle’a. Od kilku tygodni drzewo jest bez liœci. Fundacja
Promocji Sztuki, która do tej pory opiekowa³a siê tym egzotycznym elementem stolicy, nie ma ju¿ funduszy na jego konserwacjê. Zgodnie z ustaleniami palma ma
zostaæ na rondzie do 1 stycznia 2006 r. Jej
twórczyni, Joanna Rajkowska, od roku zabiega o umowê z miastem, która zapewni
sztucznej palmie œrodki na „wygl¹d zgodny z naturalnym” (ok. 20 tys. z³) i póŸniejszy demonta¿.
13 Oko³o 100 osób, zwolenników i przeciwników wprowadzenia stanu wojennego, spotka³o siê po pó³nocy przed domem
gen. Wojciecha Jaruzelskiego przy ul. Ikara. Ustawieni po lewej stronie (m.in.
cz³onkowie Federacji M³odych Socjaldemokratów i Ruchu Spo³ecznego Nie)
krzyczeli: „Rêce precz od genera³a”, wiêkszoœæ (m.in. Liga Republikañska): „Precz
z komun¹”, „Tu mieszka komunistyczny
zbrodniarz”. Demonstranci wspólnie odœpiewali hymn Polski, po czym prawa
strona zaintonowa³a Rotê, a lewa Miêdzynarodówkê.
W rocznicê wprowadzenia stanu wojennego w Bibliotece Narodowej odby³a
siê konferencja pt. „Stan wojenny i jego
znaczenie” z udzia³em historyków: Antoniego Dudka i Andrzeja Friszke oraz polityków: Bronis³awa Komorowskiego, Antoniego Macierewicza i Kazimierza Ujazdowskiego. Odbywa³y siê tak¿e przegl¹dy
piosenek politycznych.
Tramwaje Warszawskie musia³y uniewa¿niæ przetarg na 30 nowych wagonów
za kwotê 62, 6 mln z³, poniewa¿ informacja o przetargu nie trafi³a do unijnego biu-
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letynu zamówieñ publicznych. Wed³ug
prezesa Tramwajów Warszawskich zawini³
b³¹d w adresie e-mailowym – zamiast kreski wpisano kropkê.
14 W Sali Kongresowej odby³ siê koncert, którego dochód zosta³ przekazany
Fundacji Dom Muzyka Seniora. Dzia³kê
pod dom podarowali Zofia i Antoni Witowie na pocz¹tku 2004 r. (miejscowoœæ K¹ty,
gmina Góra Kalwaria), projekt wykona³
Tadeusz ¯er, pozosta³e prace projektowe
sfinansowa³ Wojciech Kilar. Budynek, z zapleczem socjalnym i rehabilitacyjnym, bêdzie móg³ przyj¹æ 50 pensjonariuszy.
Dzia³ka jest jednak na tyle du¿a, ¿e obiekt
bêdzie mo¿na rozbudowaæ. Koszt budowy
– bez wyposa¿enia – to 5 mln z³.
Rêkopisy Zbigniewa Herberta nie wzbogac¹ zbiorów Library Beinecke w New
Haven w USA, zostan¹ w Warszawie i bêd¹
udostêpniane badaczom w mieszkaniu artysty, przy ul. Promenada – poinformowa³o
Ministerstwo Kultury. Utworzona zostanie
samodzielna instytucja kulturalna z w³asnym statutem i bud¿etem z Ministerstwa
Kultury, która bêdzie finansowa³a dzia³alnoœæ fundacji i placówki badawczo–dokumentacyjnej powo³anej przez wdowê po poecie Katarzynê Herbertow¹ i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.
W dawnej willi Stefana Starzyñskiego
(na rogu ul. D¹browskiego i al. Niepodleg³oœci) powstanie Instytut jego imienia.
Placówka bêdzie fili¹ Muzeum Powstania
Warszawskiego. Ambicj¹ organizatorów
jest zebranie tu wszystkich pami¹tek po
prezydencie. W jednym z oœmiu pokojów
odtworzony zostanie fragment gabinetu.
W statucie Instytutu znajdzie siê m.in. zapis o rocznych stypendiach im. Stefana Starzyñskiego dla uczniów warszawskich
szkó³ œrednich z biednych rodzin, wydawanie przewodników po mieœcie i prowadzenie badañ nad histori¹ Warszawy. Planowa-

ne otwarcie na prze³omie marca i kwietnia
2005 r.
16 Do Rady Warszawy trafi³ wniosek
o zmianê „komunistycznych” nazw ulic
na Ursynowie, tj. ul. Zwi¹zku Walki
M³odych na Zwi¹zek Walki Zbrojnej
i ul. S³u¿by Polsce na S³u¿by Zwyciêstwu Polski. Wniosek, poparty odpowiedni¹ liczb¹ podpisów, z³o¿y³ jeden z mieszkañców Ursynowa. Teraz projekt trafi do
komisji Kultury i Promocji i podkomisji
nazewnictwa UM. Od 1990 r. w Warszawie mianowano lub przemianowano ok.
360 ulic oraz 90 skwerów, parków, rond
i placów, w tym: pl. Feliksa Dzier¿yñskiego na pl. Bankowy, pl. Zwyciêstwa na
pl. Pi³sudskiego, pl. Komuny Paryskiej na
pl. Wilsona, Stalingradzk¹ na Jagielloñsk¹, ul. Marchlewskiego na al. Jana Paw³a II.
„Z dziesiêciu miejsc w Warszawie, które skontrolowaliœmy, tylko w dwóch odmówiono nieletnim sprzeda¿y alkoholu”
– mówi Agata Gajos z Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. W³aœnie rusza akcja maj¹ca na celu
ograniczenie sprzeda¿y alkoholu nieletnim. W ka¿dej dzielnicy bêd¹ dzia³aæ dwa,
trzy zespo³y sk³adaj¹ce siê z dwóch osób
– jedna pe³noletnia, ale wygl¹daj¹ca na
mniej ni¿ 18 lat, bêdzie próbowa³a kupiæ
alkohol, druga bêdzie pytaæ sprzedawcê,
dlaczego siê na to zgodzi³.
19 Jakie sprawy s¹ najwa¿niejsze do
rozwi¹zania w mieœcie i którymi z nich
w³adze Warszawy powinny zaj¹æ siê
w pierwszej kolejnoœci? – zapyta³ CBOS
1100 warszawiaków w wieku od 15 lat.
47,23% respondentów poda³o poprawê
bezpieczeñstwa, 33,9% naprawê dróg, 19%
problem bezrobocia, 18,5% szybk¹ kolej
podmiejsk¹. Najmniej wskazañ (po 0,1%)
uzyska³y sprawy zwi¹zane z turystyk¹
i komunikacj¹ rowerow¹.
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20 Na placu Teatralnym odby³a siê pierwsza miejska Wigilia. Prezydent Lech Kaczyñski ¿yczy³ mieszkañcom jak najpiêkniejszej Warszawy. Wspólne kolêdowanie
i dzielenie siê op³atkiem nie powiod³o siê
jednak z powodu braku chêtnych. Wiele
osób sta³o za to w kolejkach po darmowe
choinki lub coœ ciep³ego do zjedzenia.
Dzieñ wczeœniej prawie tysi¹c osób
wziê³o udzia³ w czwartej Wigilii Polskiej –
Przy Wspólnym Stole na warszawskiej Starówce. Mo¿na by³o pos³uchaæ kolêd, podzieliæ siê chlebem, z³o¿yæ œwi¹teczne ¿yczenia. Byæ mo¿e to kameralnoœæ miejsca sprawi³a, ¿e atmosfera by³a tu bardziej
¿yczliwa i prawdziwie œwi¹teczna. Motywem spotkania organizowanego przez
Fundacjê „Œwiat na TAK” i Biuro Polityki
Spo³ecznej Urzêdu Miasta by³o zjednoczenie wszystkich, niezale¿nie od statusu materialnego, mieszkañców stolicy.
Wojewoda warszawski nie mia³ prawa przekazaæ sto³ecznemu samorz¹dowi
dzia³ki, na której znajduje siê Grób Nieznanego ¯o³nierza – poinformowa³o MSWiA.
1800-metrowa parcela ma wróciæ do skarbu
pañstwa. Jednoczeœnie MSWiA zdecydowa³o, ¿e Ogród Saski pozostanie w gestii
miasta. Tym samym tylko czêœæ terenu, który miasto przeznaczy³o pod swoj¹ flagow¹
inwestycjê – wybudowanie pa³aców Saskiego i Brühla – zmieni³a w³aœciciela. „Mamy
nadziejê, ¿e wyodrêbnienie dzia³ki z kolumnad¹ nie skomplikuje procedur przetargowych. Liczê, ¿e uda siê nam porozumieæ w tej sprawie ze stron¹ rz¹dow¹” – powiedzia³ wiceprezydent Warszawy, Andrzej
Urbañski.
23 W Muzeum Narodowym mo¿na
ogl¹daæ wystawê pt. „Mistrzowie malarstwa” zorganizowan¹ w stulecie warszawskiej ASP. Ekspozycja, która mia³a byæ

przegl¹dem najciekawszych prac artystów
zwi¹zanych z t¹ uczelni¹, rozczarowa³a
tak widzów, jak i krytyków m.in. jakoœci¹
obrazów oraz nieprzemyœlanym sposobem ich prezentacji. Obchody jubileuszowe warszawskiej ASP, na które z³o¿y³o siê
ponad 20 wystaw, uznane zosta³y przez
„Rzeczpospolit¹” za jedno z najbardziej
nieudanych wydarzeñ kulturalnych
w Polsce w 2004 r.
24 W kilkunastu miejscach w Warszawie, m.in. na Dworcu Wschodnim, w noclegowniach i salach katechetycznych odby³y siê otwarte spotkania wigilijne dla samotnych, ubogich i bezdomnych. W domach Fundacji Tarkowskich herbu Klamry, prowadzonych przez El¿bietê Tarkowsk¹, urz¹dzono Wigiliê dla ok. 1000 osób.
By³o 12 tradycyjnych dañ, choinka i wspólne kolêdowanie.
26 W drugi dzieñ œwi¹t warszawiacy
odeszli od sto³ów i udali siê m.in. do kin,
parków, na p³ywalnie i lodowiska. Tradycyjnie du¿ym zainteresowaniem cieszy³y
siê szopki bo¿onarodzeniowe.
29 Do s¹du wp³yn¹³ akt oskar¿enia
przeciwko czterem wysokim urzêdnikom
by³ej gminy Centrum, w tym przeciwko
by³emu burmistrzowi tej gminy, którzy
zdaniem prokuratury nie dope³nili obowi¹zków, wykazali siê niegospodarnoœci¹ oraz przekroczyli swoje uprawnienia, podejmuj¹c decyzjê przekazania dzia³ek w centrum miasta spó³ce Z³ote Tarasy. Wed³ug prokuratury wartoœæ dzia³ek
wniesionych do spó³ki zosta³a zani¿ona
o 101 mln z³, tj. o mniej wiêcej po³owê ich
realnej wartoœci. Oskar¿onym grozi kara
do 10 lat wiêzienia.
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