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Rozmowę  przeprowadziłam  z  moim  dziadkiem.  Dziadziu  Zdzisław  ma 
sześćdziesiąt  pięć  lat.  Jest  wesołym  starszym  panem  i  mieszka  razem  ze  mną 
w jednym  domu.  Przez  wiele  lat  pracował  w  Kółku  Rolniczym.  Dziś  pielęgnuje 
nasz ogród i pomaga mi w zadaniach. Mogę zawsze na nim polegać. 

Pewnego  niedzielnego  popołudnia  powiedziałam  mu  o  konkursie 
„OBECNOŚĆ   JANA   PAWŁA  II  WE  MNIE”  i  poprosiłam  go,  aby  powiedział  
coś na ten temat.

„Drogie  dziecko” – rzekł  dziadziu  –  temat  jest  ciekawy i  trudny zarazem.  
Niełatwo  bowiem  wyrazić,  co  się  czuje.  Ciężko  znaleźć  właściwe  słowa,  aby  
powiedzieć, co nam leży na sercu.”

„Dziadziu,  spróbuj.  Na  pewno  sobie  poradzisz  –  zachęcałam  go  cichutko.  
On  pomyślał,  oparł  głowę  na  ręce  i  powiedział:  „ Opowiem  ci  o  Janie  Pawle  II  
najlepiej, jak potrafię”. 

Wzięłam  kartkę,  długopis  i  zaczęłam  notować.   „ Moja  kochana  wnuczko  
-zaczął dziadek -  to nie będzie opowiadanie o Janie Pawle II,  o jego życiu,  bo to  
możesz  przeczytać  w  książkach.  Opowiem ci  o  tym,  co  czułem,  od  czasu  kiedy  
Karol Wojtyła  został papieżem. Datę 16.10.1978r. będę pamiętał  do końca moich  
dni.  W  tym  dniu  rozdzwoniły  się  dzwony  we  wszystkich  kościołach  w  Polsce.  
U  nas,  w  naszym  kościele  też  dzwoniły.  Pamiętam,  że  z  całą  rodziną  staliśmy  
przed  domem  i  słuchaliśmy,  a  one  dzwoniły  tak  radośnie.  Kraj  obiegła  
wiadomość:  Polak  został  papieżem!  Poczułem  wielką  radość.  W oczach  miałem  
łzy,  łzy szczęścia.  Byłem taki dumny,  z  tego, że nasz Rodak dostąpił  tak dużego  
zaszczytu.  Cieszyłem  się  tak  bardzo,  jakby  był  to  ktoś  z  moich  bliskich.  



Przyznaję też ze wstydem, że wcześniej,  coś tam o kardynale Wojtyle  słyszałem,  
ale  nie  przywiązywałem  do  tego  większej  uwagi.  Wszystko  zmieniło  się,  kiedy  
Papież  przyjechał  do  Polski.  Było  to  w 1979 r.  Ucieszyłem  się  ogromnie.  Może  
wyda  Ci  się  to  dziwne,  ale  cieszyłem  się  tak,  jakby  Jan  Paweł  II  przyjechał  
właśnie do mnie.  Wiedziałem przecież,  że On nawet nie wie o moim istnieniu.  O  
tym,  że żyję sobie tutaj  spokojnie z rodziną, ale  miałem takie właśnie wrażenie,  
gdy oglądałem Go w  telewizji. Słowa ,,Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze  
ziemi,  Tej  ziemi”  odniosłem  także  do  siebie.  Pomyślałem,  że  może  i  w  moim  
życiu  nastąpi  jakaś  zmiana,  odnowa na  lepsze.  Bo przecież  Papież  modlił  się  za  
wszystkich,  także  i  za  mnie.  Każdy  Jego  przyjazd  do  Polski  sprawiał  mi  dużą  
radość. Czy pamiętasz moja droga, ile razy odwiedził nasz kraj?

-  Tak,  osiem razy  -  rzuciłam bez  zastanowienia.  -  Czytałam o  tym,  zanim 
zdecydowałam  się  porozmawiać  z  dziadziem.  Wiem,  że  za  każdym  razem 
wszyscy  cieszyli  się  z  Jego  przyjazdu,  a  przygotowania  do  przyjęcia  Głowy 
Kościoła trwały miesiącami.

         -  „No widzisz,  osiem razy,  a tak jakoś złożyło się, że nigdy się z Nim nie  
spotkałem.  Z każdej  jednak pielgrzymki   bardzo się  cieszyłem i  przeżywałem ją  
po swojemu.  Myślę,  że obecność Jana Pawła II  we mnie,  to  nie  tylko  te  radosne  
przeżycia,  ale  także  te  smutne  -  lęk  o  Jego  zdrowie,  niepokój  przy  każdym  
zesłabnięciu.  Ten paniczny strach o Jego życie  po zamachu.  Kiedy dowiedziałem  
się,  że Jan Paweł II przebaczył  zamachowcowi,  zrozumiałem, że jest to człowiek  
o wielkim sercu,  sercu pełnym miłości  dla ludzi,  nawet  tych  złych,  którzy zeszli  
z  właściwej  drogi.  To  współczucie  jakim  darzyłem  go  podczas  choroby.  To,  że  
o Nim myślałem, modliłem się za Niego. To jest, według mnie, obecność Jego we  
mnie. Staram się także postępować według Jego nauk, choć to nie zawsze łatwe”.  

Dziadek zamilkł.  Zauważyłam, że zastanawia się nad czymś.  Wydawało mi się, że 
próbuje sobie coś przypomnieć, więc nie nalegałam i czekałam cierpliwie. W końcu rzekł: 
„Zapamiętaj jeszcze jedno. Mówią, że czas niesie zapomnienie, lecz pewnych wydarzeń się  
nie zapomina.  Tkwią gdzieś głęboko w nas, a przeżycia z nimi związane są wciąż żywe.  
Bardzo się cieszę, że żyłem w tym samym czasie, co Jan Paweł II”. 

Czy  to  już  koniec  dziadku?  -   zapytałam.  Nie  odpowiedział,  skinął  tylko  głową. 
Zrozumiałam wszystko. Chciał teraz  pobyć chwilę sam. - Ładnie opowiadałeś. Dziękuję Ci 
za te piękne słowa.


