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18 MAJA 2005 - MUSZLA KONCERTOWA W PARKU ZDROJOWYM18 MAJA 2005 - MUSZLA KONCERTOWA W PARKU ZDROJOWYM

Kiedy 18 maja 1920 roku w Wadowicach w rodzinie
Wojty∏ów na Êwiat przyszed∏ ch∏opiec, któremu nadano
imi´ Karol - prze˝ywali to nieliczni. Âwiata fakt ten nie
interesowa∏, bo o nim nie wiedzia∏.

Mija∏y lata i nieznany powszechnie Lolek stawa∏
si´ Karolem, ksi´dzem Karolem, Ekscelencjà - Biskupem
Karolem Wojty∏à, wreszcie Eminencjà - Metropolità
Krakowskim. Gdy na konklawe w 1978 roku Purpuraci
wy∏onili spoÊród siebie tego Pierwszego - Êwiat dowie-
dzia∏ si´ o naszym Rodaku - J.E. Ks. Kardynale Karolu
Wojtyle, od tego momentu Janie Pawle II - Papie˝u.
Przez ponad 26 lat pontyfikatu Jan Pawe∏ II zaskarbi∏
sobie mi∏oÊç i szacunek na ca∏ej ziemi. I gdy od nas
odszed∏ - nie zosta∏a po Nim pustka - zostawi∏ po sobie
wiele nauk i prawd, z których mo˝emy, jeÊli tylko b´-
dzie taka nasza wola, czerpaç bez granic - Sine Fines.
Ostatnie lata to by∏a wielka walka Papie˝a z chorobami
lecz nikt chyba nie wàtpi∏, ˝e 85. Urodziny Karola
Wojty∏y obchodziç b´dziemy za Jego ˝ycia. Sta∏o si´
inaczej - idàc za s∏owami Papie˝a Benedykta XVI - Jan
Pawe∏ II obserwuje uroczystoÊci jubileuszowe z okna
Pana.

Z inicjatywy proboszcza Parafii Êw. Êw. Aposto∏ów
Piotra i Paw∏a w Ciechocinku ks. pra∏ata Grzegorza
Karolaka przy wsparciu pana Leszka Dzier˝ewicza -
burmistrza Ciechocinka oraz Fundacji Inicjatyw na
Rzecz Niepe∏nosprawnych Pro Omnibus w Ciechocinku
- w Êrod´ 18 maja 2005 roku wieczorem park Zdrojowy
w Ciechocinku przed muszlà koncertowà zaczà∏
wype∏niaç si´ ludêmi. Wi´kszoÊç z nich przynios∏a ze
sobà znicze i Êwiece - widaç by∏o tak˝e flagi polskie i
papieskie.

Punktualnie o godz. 19.30 ksiàdz pra∏at Grzegorz
Karolak powita∏ ze skromnie, ale bardzo ∏adnie ude-
korowanej muszli koncertowej obecnych i poinformo-
wa∏ o intencji spotkania - koncertu z okazji 85. urodzin
Jana Paw∏a II oraz uroczystej mszy Êwi´tej o szybkà
beatyfikacj´ Papie˝a.

Nast´pnie g∏os zabra∏ burmistrz Leszek Dzier˝ewicz
(jego wystàpienie prezentujemy obok - dop. red.).

Koncert, który prowadzi∏ autor niniejszego tekstu,
rozpocz´∏a schola „Jezusowe Nutki” pod kierownic-
twem Micha∏a Idzikowskiego wykonaniem pieÊni „Bar-
ka”. Do m∏odych wykonawców do∏àczy∏a ponadtrzyty-
si´czna widownia, która na stojàco odÊpiewa∏a ulubiony
utwór Ojca Âwi´tego. „Jezusowe Nutki” pi´knie zaÊ-
piewa∏y tak˝e „Dzielimy si´ Wiarà jak chlebem” oraz
„Niebo”. Kolejnym ciechociƒskim wykonawcà by∏a
grupa wokalna „Promyk”, którà prowadzi Siostra Iza-
bela WrzeÊniak z utworami „Ave Maria”, „Choç odszed∏
w dal” i „Cantate Deo”. Dziewczyny tworzàce trio wo-
kalno - gitarowe w sk∏adzie Aneta, Magda i Paulina
zaÊpiewa∏y „Modlitw´”, „B´d´ Êpiewa∏ Tobie” i „Allelu-
ja”.

Fundacja Pro Omnibus do udzia∏u w koncercie
zaprosi∏a tak˝e osoby uczestniczàce w Festiwalu Cie-
chociƒskie Impresje Artystyczne. Specjalnie z ¸odzi
przyjechali Anna Pietrzak (wokalistka zespo∏u „Partita”),
Krzysztof Cwynar oraz m∏ody piosenkarz Rafa∏ Nowa-
kowski. Nasi goÊcie przepi´knie zaprezentowali kilka
utworów, natomiast Krzysztof Cwynar udowodni∏, i˝
jest jednym z najlepszych wokalistów w Polsce - nie-
wielu bowiem odwa˝y∏oby si´ zaÊpiewaç bardzo tru-
dny utwór acapella - piosenkarz to zrobi∏ wzbudzajàc
ogromny zachwyt publicznoÊci i owacje na stojàco.
Oprócz mieszkaƒców Ciechocinka, kuracjuszy, szefów
lokalnych firm - na uroczystoÊci swoich przedstawicie-
li przys∏ali Prezydent W∏oc∏awka, Zarzàd „Anwilu”, a
osobiÊcie przyjechali prezesi Banku KDBS i toruƒskiej
„Elany”. Podczas trwania koncertu przyby∏ i zasiad∏ na
widowni J.E. Ksiàdz Biskup dr Wies∏aw Alojzy Mering
- Ordynariusz Diecezji W∏oc∏awskiej, którego bardzo
goràco wszyscy powitali.

Oko∏o godziny 21.00, po zakoƒczeniu koncertu -
licznie zgromadzeni duchowni przy zorganizowanym
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„Z prochu powsta∏eÊ i w proch si´ obrócisz"
To co by∏o kszta∏tne w bezkszta∏tne.
To co by∏o ˝ywe - oto teraz martwe.
To co by∏o pi´kne - oto teraz brzydota spustoszenia.
A przecie˝ nie ca∏y umieram, to co we mnie
niezniszczalne trwa!”

Tak w „Tryptyku rzymskim napisa∏ Jan Pawe∏ II. „A
przecie˝ nie ca∏y umieram".

85 lat temu, 18 maja 1920 roku w Wadowicach
Emilii i Karolowi Wojty∏om rodzi si´ drugi syn.

„Urodzi∏em si´ (....) w tym czasie, kiedy bolszewi-
cy szli na Warszaw´. Polska by∏a bardzo zagro˝ona.
Wtedy si´ urodzi∏em i wtedy te˝ mnie ochrzczono tym
(...) imieniem, które nios´ ze sobà przez ca∏e ˝ycie
Na imi´ mam Karol”. Tak po latach napisze. I po latach
przyjmie jeszcze inne imiona Jan Pawe∏ II.

16 paêdziernika 1978 roku, po 33 dniowym pon-
tyfikacie Jana Paw∏a I Êwiat znowu ujrzy bia∏y dym nad
Kaplicà Sykstyƒskà i us∏yszy „Habemus papam!” Tylko,
˝e nazwisko nowego papie˝a brzmi jakoÊ obco „Woj-
tyla”.

„dowiedzieliÊmy si´, ˝e przyszed∏ z Polski. Ale ja
odnios∏em wra˝enie, ˝e pozostawiajàc swoje sieci na
brzegu jeziora, przyszed∏ wprost z Galilei, krok w krok
za aposto∏em Piotrem Nie, niebo si´ nie otwar∏o.
A jednak tego dnia czas si´ zawaha∏ i historia przez
chwil´ pozwoli∏a przemówiç wiecznoÊci.”

Po 456 latach przyby∏ na Stolic´ Piotrowà z dale-
kiego kraju, by rozpoczàç najbardziej charyzmatyczny
pontyfikat w historii KoÊcio∏a.

Có˝ dziÊ, pó∏tora miesiàca po Jego Êmierci mo˝emy
jeszcze powiedzieç odkrywczego, jakie przywo∏aç s∏o-
wa i wspomnienia, które jeszcze nie zosta∏y wypowie-
dziane i napisane.

Leszek Ko∏akowski, najwybitniejszy ˝yjàcy polski
filozof powiedzia∏:

„Nie by∏o w dziejach cz∏owieka, którego s∏owa s∏y-
sza∏oby tylu ludzi, co jego s∏owa. JesteÊmy mu wdzi´czni
nie tylko dlatego, ˝e w naszym wieku brutalnym i
okrutnym, pe∏nym przemocy i chciwoÊci, Êwiat na
lepsze odmieni∏, ale i dlatego ˝e, jeÊli tak wolno po-
wiedzieç, nas samych lepszymi uczyni∏.

S∏uchaliÊmy go i wiedzieliÊmy, ˝e cokolwiek nam
mówi, równie˝ gdy przytacza s∏owa Ewangelii lub
znane przykazania, nie by∏y to bana∏y ani abstrakcyj-
ne zwroty, ale s∏owa z jego duszy, z jego wiary praw-
dziwie p∏ynàce i dlatego one nas porusza∏y, by∏y strawà
duchowà”.

Ale czy rzeczywiÊcie Go s∏uchaliÊmy?

Chyba tak do koƒca niestety nie, bo podczas piel-
grzymki do Polski w 1991 roku, gdy widzia∏, ˝e wolni
Polacy nie sà ani tak pobo˝ni, ani tak cnotliwi, jak tego
pragnà∏, grzmia∏ kilkakrotnie ostro nas napominajàc:
„co zrobiliÊcie z waszà wolnoÊcià.”

A w czasie improwizowanego przemówienia w
Radomiu, gdy po mszy Êw. niespodzianie rozszala∏a
si´ wichura, wo∏a∏, ˝e zdaje Mu si´, i˝ „rzuca s∏owa na
wiatr.”

Pielgrzymki do Polski. CzekaliÊmy na ka˝dà z nich
z niecierpliwoÊcià, a szczególnie na t´ pierwszà po
wyborze. PrzeczuwaliÊmy, ˝e nie b´dzie to jeszcze
jedna oficjalna wizyta dyplomatyczna, okràg∏e zdania
i puste frazesy. I sta∏o si´. 2 czerwca 1979 r. na Placu
Zwyci´stwa Papie˝ zawo∏a∏

„Niech zstàpi Duch Twój ! Niech zstàpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”

I wtedy go pos∏uchaliÊmy. Miliony Polaków w so-
lidarnoÊciowym zrywie sprzed çwierçwiecza przystàpi∏y
do odnowy oblicza ziemi. S∏u˝y∏ i patronowa∏ walce
„SolidarnoÊci”, chocia˝ ju˝ wkrótce mia∏ zap∏aciç za
to najwy˝szà cen´ - cen´ ˝ycia.

13 maja 1981 r. na Placu Êw. Piotra pad∏y strza∏y.
Papie˝, odwieziony w agonii do polikliniki Gemelli
zatrzyma∏ si´ na progu Êmierci.

Jak póêniej napisa∏ w swoim testamencie: „Zamach
na moje ̋ ycie z 13.05.1981 r. w pewien sposób potwier-
dzi∏ s∏usznoÊç s∏ów zapisanych w czasie rekolekcji z
1980 r.

Tym g∏´biej czuj´, ˝e znajduj´ si´ ca∏kowicie w Bo-
˝ych R´kach - i pozostaj´ nadal do dyspozycji mojego
Pana, powierzajàc si´ Mu w Jego Niepokalanej Matce
(Totus Tuus).”

W∏aÊnie to zawierzenie Matce Chrystusa wyra˝ane
mottem Totus Tuus - Ca∏y Twój - jest istotà pontyfikatu
Jana Paw∏a II. To Jej zawierzy∏ wszystkie aspekty naszej
rzeczywistoÊci, sprawy ma∏e i wielkie. We wszystkich
swoich przemówieniach i encyklikach, mówiàc o ró˝-
nych problemach, zawsze powierza je Maryi jednoczeÊ-
nie wskazujàc Jà jako wzór post´powania. „Totus Tuus”
to pierwsze s∏owa, jakie napisa∏ po operacji trache-
otomii. „W r´kach matczynych zostawiam wszystko i
wszystkich, z którymi zwiàza∏o mnie moje ˝ycie i moje
powo∏anie. W tych r´kach zostawiam nade wszystko
KoÊció∏, a tak˝e mój Naród i ca∏à ludzkoÊç. Wszystkim
dzi´kuj´. Wszystkich prosz´ o przebaczenie.”

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21,37 Ojciec Âwi´-
ty Jan Pawe∏ II Wielki - Karol Wojty∏a powróci∏ do do-
mu Ojca.

w muszli koncertowej polowym O∏tarzu odmówili
Apel Maryjny, po którym odprawiona zosta∏a Msza Âw.
w intencji rych∏ej beatyfikacji papie˝a Jana Paw∏a II,
której przewodniczy∏ Ksiàdz Biskup Wies∏aw Mering.
Jego Ekscelencja wyg∏osi∏ pi´knà homili´. Opraw´
muzycznà stanowi∏y pieÊni w wykonaniu chóru
parafialnego „Cantate Deo”.

O godzinie 21.37 wÊród uczestników Mszy Âwi´-
tej zap∏on´∏y Êwiece i znicze, które po b∏ogos∏awieƒ-
stwie koƒcowym u∏o˝one zosta∏y na placu w kszta∏cie
krzy˝a. Znicze Êwieci∏y jeszcze przez wiele godzin.
Za udzia∏ w uroczystoÊciach goràco i pi´knie dzi´ko-

wa∏ ksiàdz pra∏at Grzegorz Karolak, podkreÊlajàc bardzo
liczny i aktywny udzia∏ wiernych. Ksiàdz Proboszcz 25
maja 2005 roku obchodzi jednoczeÊnie kilka wa˝nych
w jego ˝yciu wydarzeƒ: 50. rocznic´ urodzin, 25. lecie
Êwi´ceƒ kap∏aƒskich, imieniny oraz 10. lecie swojej
duszpasterskiej pos∏ugi w ciechociƒskiej Parafii.
˚yczàc Ksi´dzu Pra∏atowi z tej okazji dobrego zdrowia
oraz wytrwa∏oÊci w s∏u˝bie KoÊcio∏a i parafian - dzi´-
kujemy Ksi´dzu Grzegorzowi Karolakowi za dotychcza-
sowy aktywny udzia∏ w ˝yciu Ciechocinka.

            Miros∏aw Satora


