
Oko∏o 17.15 Jan Pawe∏ II

W nocy z 28 na 29 wrzeÊnia 1978 roku umiera na-
gle papie˝ Jan Pawe∏ I po 33 dniach sprawowania urz´-
du papieskiego. Do Watykanu na pogrzeb jedzie 112
kardyna∏ów z ca∏ego Êwiata, w tym z Polski kardyna∏
Karol Wojty∏a. W Êrod´ 4 paêdziernika o godzinie 16
w strugach padajàcego deszczu odby∏ si´ pogrzeb,
który otworzy∏ dziewi´ciodniowy okres ˝a∏oby. Po
uroczystoÊciach ˝a∏obnych uwaga opinii przesuwa si´
znowu coraz bardziej na majàce nastàpiç konklawe.
Kryteria wyboru - jak mo˝na przypuszczaç - sà w zasa-
dzie takie same. Potwierdzone zosta∏y przez ten krótki
pontyfikat niektóre z nich: papie˝em powinien byç
duszpasterz m∏ody, taki, jakim by∏ Jan Pawe∏ I. Ale czy
si´ taki znajdzie? Na pewno nie, ale kardyna∏owie b´dà
szukaç podobnego i istnieje mo˝liwoÊç, ˝e gdy nie
znajdà takiego pomi´dzy W∏ochami, b´dà szukaç spo-
Êród nie-W∏ochów. Jako g∏ównych kandydatów do
obj´cia urz´du papieskiego uwa˝a si´ mi´dzy innymi
kardyna∏ów: Argentyƒczyka Pironio, Holendra Wille-
brandsa i Polaka Wojty∏´. Do udzia∏u w konklawe
uprawnionych jest 112 kardyna∏ów, z nich weêmie
udzia∏ 111 - nie przyjedzie z powodu choroby kardyna∏
Filipiak. W ciàgu tygodnia dzielàcego pogrzeb od kon-
klawe trwajà spotkania kardyna∏ów. Odbywajà si´ kon-
sultacje, rozmowy zarówno indywidualne, jak i grupo-
we. Jest prawdopodobne, ˝e rozmowy w gronie kole-
gium kardynalskiego nasuwajà kardyna∏owi Wojtyle
pewne przypuszczenia. A mo˝e sà to tylko nieuzasa-
dnione przeczucia? Faktem jest, ˝e jego zachowanie
w ostatnich dwóch dniach przed konklawe jest niety-
powe. W wieczór przed konklawe ˝egna si´ bardzo
wylewnie z ksi´˝mi mieszkajàcymi w Collegio, jak
nigdy dotàd.
      Konklawe rozpoczyna si´ w sobot´ 14 paêdzierni-
ka o godzinie 17. Do pierwszych g∏osowaƒ kardyna-
∏owie przyst´pujà nast´pnego dnia, w niedziel´ 15
paêdziernika o godzinie 9.30. Co si´ dzia∏o podczas
konklawe? Nie wiadomo. Mo˝na znowu dopuÊciç do
g∏osu przypuszczenia.  Wyglàda na to, ˝e w∏oskie g∏osy
rozbi∏y si´ pomi´dzy kardyna∏a Siri - arcybiskupa Genui
i kardyna∏a Benelli - arcybiskupa Florencji. Ani jeden,

ani drugi nie by∏ w stanie zyskaç dostatecznej liczby
g∏osów. Na tej zasadzie dosz∏o do poszukiwania kan-
dydata nie - W∏ocha.

W niedziel´, o godzinie 11.58 stutysi´czny t∏um
wiernych widzi czarny dym p∏ynàcy z kominka nad
Kaplicà Sykstyƒskà. A wi´c wyboru nie dokonano.
Popo∏udniowa tura g∏osowaƒ rozpoczyna si´ o godzi-
nie 16.30. Oko∏o godziny 18.33 ju˝ dwustutysi´czny
t∏um widzi w Êwiat∏ach reflektorów znowu czarny dym.
Kolejne dwa g∏osowania, czyli piàte i szóste, rozpoczy-
najà si´ w poniedzia∏ek, o godzinie 9.30. Równie˝ nie
przynoszà rezultatu. Po po∏udniu w poniedzia∏ek, o
godzinie 16.30 g∏osowanie siódme, wybór zosta∏
dokonany. W dzienniku czynnoÊci kardyna∏a Wojty∏y
jest notatka: „oko∏o 17.15 Jan Pawe∏ II”. Nieznany jest
jeszcze jeden epizod, w zwiàzku z którym istniejà tylko
przypuszczenia: co sta∏o si´ w momencie, gdy kardy-
na∏ Wojty∏a uzyska∏ wymaganà liczb´ g∏osów. Wszystkie
przypuszczenia i spekulacje na ten temat twierdzà, ˝e
nie przyjà∏ wyboru, niektóre zaÊ mówià, ˝e za˝àda∏
ponownego g∏osowania - argumentujàc, ˝e ten wybór
móg∏ byç zbiegiem okolicznoÊci - i wtedy otrzyma∏
przygniatajàcà wi´kszoÊç g∏osów, bo a˝ 104; inne zno-
wu, ˝e po wyborze poprosi∏ o czas do namys∏u.
      O 18.18 t∏umy zgromadzone na placu Êw. Piotra
widzà unoszàcy si´ bia∏y dym. Witajà go burzliwymi
oklaskami. Wi´c konklawe skoƒczone. Ale kto jest tym
wybranym? P∏ynà minuty oczekiwania. W tym czasie
plac gwa∏townie zape∏nia si´ nowo przyby∏ymi. Docho-
dzi godzina 18.44, na plac wmaszerowuje gwardia
szwajcarska w galowych mundurach, z orkiestrà i fla-
gà papieskà.

W centralnej loggii Bazyliki Êw. Piotra otwierajà si´
oszklone drzwi i pojawia si´ grupa biskupów i pra∏atów,
których zebrany t∏um  wita owacyjnie. SpoÊród nich
wysuwa si´ na pierwszy plan kardyna∏ Felici. Zapada
cisza. Rozlega si´ g∏os kardyna∏a, który wypowiada
tradycyjne oÊwiadczenie: Annuntio vobis gaudium
magnum: habemus Papam!. T∏um przerywa oklaskami.
Ale natychmiast zamiera. Kardyna∏ Felici mówi dalej:
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Carlum. Plac zamar∏. Trwa napi´ta cisza.
Kto to jest Karol? Kardyna∏ Felici czyta dalej: Sanctae
Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojty∏a. Podrywa si´
s∏aby szum oklasków, który nie stanowi ˝adnej odpo-
wiedzi kilkusettysi´cznego t∏umu. Ale kardyna∏ Felici
kontynuuje: Qui sibi nomen imposuit Joannem Pau-
lum Secundum. Znowu rozlega si´ szum oklasków.
Dajà si´ s∏yszeç pojedyncze okrzyki: „Polak, Polak!!!”-
 po w∏osku, angielsku i francusku. Ale zdecydowana
wi´kszoÊç jeszcze nie wie, kto to jest Wojty∏a. Z loggii
odchodzi kardyna∏ Felici z towarzyszàcym mu orsza-
kiem. Plac szumi. Minuty p∏ynà. Ci˝ba przed bazylikà
wcià˝ g´stnieje. WiadomoÊç, ˝e nowym papie˝em jest
Polak, szybko rozchodzi si´ wÊród zebranych. Tymcza-
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DZIE¡ PAPIESKI

Dzieƒ papieski by∏ po raz pierwszy obchodzo-
ny bez Jana Paw∏a II. UroczystoÊci zwiàzane z ro-
cznicà wyboru Karola Wojty∏y na stolic´ Piotrowà
rozpocz´∏y si´ w Ciechocinku ju˝ sobot´ 15 paê-
dziernika. W koÊciele parafialnym m∏odzie˝  przy-
gotowa∏a czuwanie, w trakcie którego modlono
si´ o  szybkà beatyfikacj´ Jana Paw∏a II. Uroczysty
koncert rozpoczà∏ si´ o godzinie 16.30 w niedziel´.

Tu˝ po mszy Êwi´tej ciechociƒski koÊció∏ pozosta∏
pe∏ny. Ch´tnych do wys∏uchania koncertu nie brako-
wa∏o. Ju˝ na wst´pie Marian Gawinecki - wiceprze-
wodniczàcy Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka za-
pewni∏, ˝e jest to pierwszy tak uroczyste spotkanie,

„Wyp∏yƒ na g∏´bi´”

Kiedy ∏za deszczu po szybie sp∏ywa
Kiedy z∏o zbiera obfite ˝niwa
Gdy jak ptak w klatce trzepocze dusza uwi´ziona
W mych piersiach smutkiem mia˝d˝ona
Gdy myÊl swà goryczà gn´bi´
S∏ysz´ Twe s∏owa: „Wyp∏yƒ na g∏´bi´”

Gdy strach przyciemnia drog´ obranà
Powtarzam ciàgle win´ t´ samà
Piekàca boleÊç w sercu zebrana
Szuka pomocy u Stwórcy Pana
Gdy nie chc´ zapaÊç w t´ grzechu ciemni´
S∏ysz´ Twe s∏owa: „Wyp∏yƒ na g∏´bi´”

Gdy radoÊç okazuje najpi´kniejsze barwy
Oczom mojej duszy jak motyl stubarwny
Gdy w ka˝dym cz∏owieku widz´ twarz Chrystusa
Gdy umys∏ i serce Twej nauki s∏ucha
Wtedy mi si´ zdaj´, ˝e gwiazd dosi´gn´
S∏yszàc Twe s∏owa: „Wyp∏yƒ na g∏´bi´”

         Sara Joanna Jurkiewicz
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FOTOREPORTA˚ ZDROJUFOTOREPORTA˚ ZDROJUsem z balkonu s∏u˝ba rozwiesza ogromny dywan.
Godzina 19.20. Na balkonach bocznych bazyliki

pojawiajà si´ biskupi i kardyna∏owie. Wreszcie w loggii
centralnej, prowadzony w procesji, poprzedzony krzy-
˝em, ukazuje si´ nowy papie˝. Witajà go oklaski. Ale
jest w nich zaskoczenie i zdziwienie: jest to przecie˝
papie˝ niew∏oski od 456 lat! Jan Pawe∏ II stoi oparty
obiema r´kami o balustrad´ loggii, wpatrzony w morze
ludzkie, jakie przepe∏nia plac. Czy pob∏ogos∏awi ze-
branych i odejdzie bez s∏owa, jak jego poprzednik?
Czy on w ogóle umie po w∏osku? Czy potrafi coÊ powie-
dzieç? Sia lodato Gesu Christo!- A wi´c mówi po w∏os-
ku. Wybuch radoÊci na placu. Ale jakby z mieszanymi
uczuciami: mo˝e nauczy∏ si´ tego pozdrowienia na
poczekaniu?

- Diletissimi fratelli e sorelle! - Wzmo˝ony wybuch
radoÊci. A wi´c b´dzie przemawia∏.

- „ JesteÊmy jeszcze wszyscy pogrà˝eni w bólu po
Êmierci ukochanego ojca, Jana Paw∏a I” - Przerywajà
mu oklaski. Zebrani ju˝ zapominajà niejako, ˝e mieli
tamte obawy. S∏yszà, ˝e nie tylko mówi bez kartki czystà
w∏oszczyznà, z poprawnym akcentem, ale ju˝ w pierw-
szym zdaniu wspomina serdecznie swojego poprzed-
nika, który zdoby∏ sobie sympati´ wszystkich W∏ochów.-
„ I oto najczcigodniejsi kardyna∏owie powo∏ali nowe-
go biskupa Rzymu” - Znowu fala okrzyków i oklasków,
jakby na znak, ˝e go akceptujà. - „Wezwali go z kraju
dalekiego, dalekiego, ale tak zawsze bliskiego we
wspólnocie i tradycji chrzeÊcijaƒskiej.” - Znowu oklaski
potwierdzajàce zdanie, ˝e uznajà go faktycznie za na-
le˝àcego do wspólnoty chrzeÊcijaƒskiej i europejskiej.
- „Ba∏em si´ przyjàç ten wybór, ale zrobi∏em to w du-
chu pokory.” - Oklaski, chyba dla tej jego pokory, szcze-
roÊci - dzielenia si´ ju˝ od razu, przy pierwszym spot-
kaniu, swoimi uczuciami i prze˝yciami. - „Ale zrobi∏em
to w duchu pokory i w ca∏kowitym zaufaniu do Jego
Matki NajÊwi´tszej, Madonny. ”

Entuzjazm si´ga szczytu. Spowodowa∏o to magiczne
s∏owo „Madonna”, które w religijnoÊci w∏oskiej zajmuje
centralne miejsce. I to, ˝e on, obcy, powiedzia∏ nie
„Maryja”, nie „Matka Boska”, ale u˝y∏ tego ich s∏owa
„Madonna” - s∏owa nieprzet∏umaczalnego na inne
j´zyki. - „Nie wiem, czy b´d´ umia∏ dobrze wypowie-
dzieç si´ w waszym - w naszym j´zyku” - Odpowiedzià
jest ponowny wybuch radoÊci. A wi´c on nie jest kimÊ
obcym, jest nasz, przecie˝ wyraênie powiedzia∏: w na-
szym j´zyku! - „Gdybym si´ pomyli∏, poprawcie mnie”
- Odpowiedê na placu ju˝ nie jest wyra˝ana oklaskami,
ale s∏owami. Daje si´ s∏yszeç: „Poprawimy!” A wi´c
nawiàza∏ kontakt a˝ do tego stopnia.

On, obcokrajowiec, który spotyka si´ po raz pierw-
szy w ˝yciu z w∏oskim t∏umem, umie z nim rozmawiaç.
„DziÊ staj´ przed wami, by wyznaç naszà wspólnà
wiar´, naszà nadziej´, i naszà ufnoÊç w Matk´ Chrys-
tusa i Matk´ KoÊcio∏a, a tak˝e rozpoczàç od nowa t´
drog´ historii KoÊcio∏a z pomocà Boga - i z pomocà
ludzi.”- Skoƒczy∏. Trwajà niemilknàce brawa. Ludzie
zebrani na placu Êw. Piotra sà do g∏´bi wzruszeni tym
religijnym na wskroÊ przemówieniem.

Pra∏aci przynoszà lekcjonarz, a Papie˝ silnym, pi´k-
nym barytonem Êpiewa modlitw´ i b∏ogos∏awi miastu
i Êwiatu: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Tak rozpoczà∏ si´ chyba najwa˝niejszy pontyfikat
w ca∏ej historii KoÊcio∏a, pontyfikat obfitujàcy w proro-
cze s∏owa i gesty, które odmieni∏y - jak powiedzia∏ sam
Jan Pawe∏ II: „Oblicze ziemi, tej ziemi”. 

                          Igor Che∏miniak



„Wadowiczanie. Odwzajemniona mi∏oÊç”

Ch∏on´li wszystko
Co jego dotyczy∏o
Niczym matka syna
T́ sknie wyczekiwali
Spotkani z Nim
Swojà dumà i radoÊcià
Dzielili si´ z innymi
Ich myÊli bieg∏y do Watykanu
Jego do Wadowic
Nie rozstawali si´ nigdy

Zawsze czujni
Reagowali z pr´dkoÊcià Êwiat∏a
Gdy niepokój wkrada∏ si´ do ich serc
Zjednoczeni Jego mi∏oÊcià
W modlitewnym skupieniu Trwali przy Nim
Spoglàdali w niebo
Odzyskiwali Go
Dla siebie i dla innych
Coraz cz´Êciej jednak
 Zasypiali ze ÊwiadomoÊcià
˚e przyjdzie taki czas…
I przyszed∏…
Serce Polski bije w Wadowicach

         Wanda Wasicka

„Kiedy by∏eÊ”

Kiedy by∏eÊ
Patrzy∏am, lecz nie widzia∏am

Gdy mówi∏eÊ
S∏ucha∏am, lecz nie s∏ysza∏am.

A gdy Ci´ ju˝ nie ma
Otwieram Oczy

      Otwieram Uszy
I szukam Êladów Twych
A serce moje dr˝y,
Gdy tylko s∏ysz´ Imi´ Twoje

Kiedy by∏eÊ
Dorasta∏am i marzy∏am

Gdy mówi∏eÊ
Beztrosko si´ bawi∏am

A dziÊ Te s∏owa
Pisane w „Tryptyku rzymskim”

Czytam nad ranem
Czytam Wieczorem

I sà one moim natchnieniem
      i wzorem.

I tylko ˝al, ˝e tak póêno zrozumia∏am

      Anna Murawska
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ale na pewno nie ostatnie. Sakramentalne s∏owa „Ha-
bemus papam” przypomnia∏ w swoim wystàpieniu
burmistrza Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz. Na stolic´
Piotrowà zosta∏ powo∏any , jak odnotowa∏y to zagra-
niczne stacje, cz∏owiek z dalekiego kraju, kardyna∏ o
obco brzmiàcym nazwisku: Karol Wojty∏a. Tylko dla
jego rodaków nazwisko krakowskiego Metropolity nie
brzmia∏o ani obco, ani nie by∏o trudne do wymówienia.
W zestawieniu z informacjà, ˝e jest to nazwisko w∏aÊnie
wybranego nast´pcy Âwi´tego Piotra, brzmia∏o w
uszach Polaków jak dêwi´ki najwspanialszej muzyki.
Duma z faktu, ˝e papie˝em zosta∏ kardyna∏ znad Wis-
∏y, rozpiera∏a nasze serca. I tak ju˝ zosta∏o. Na pamiàt-
k´ wyboru Polaka na nast´pc´ Âwi´tego Piotra  16.
dzieƒ ka˝dego miesiàca poÊwi´cano modlitwom w
intencji Ojca Âwi´tego, a 16 paêdziernika - rocznic´
wyboru Karola Wojty∏y na papie˝a, Êwi´towaliÊmy
szczególnie. Od 2001 roku obchodzimy go jako Dzieƒ
Papieski, w tym roku pierwszy raz po Êmierci naszego
Wielkiego Rodaka. Tym szczególniej pragniemy go
uczciç, by pokazaç samym sobie, ale tak˝e Êwiatu, ˝e
nie tylko oklaskiwaliÊmy Papie˝a - Polaka i s∏yszeliÊmy,
co do nas mówi∏, ale tak˝e Go s∏uchaliÊmy, ˝e pragnie-
my iÊç drogà wskazanà przez Jana Paw∏a Wielkiego i
byç wierni Jego Przes∏aniu, jakie pozostawi∏ nam tak
w testamencie, jak i w Êwiadectwie swego ˝ycia, szcze-
gólnie w tym fragmencie, gdy rozpoczà∏ najbardziej
charyzmatyczny pontyfikat w historii. Jan Pawe∏ II po-
kaza∏, ̋ e droga do Êwi´toÊci wiedzie przez cz∏owieczeƒ-
stwo, a nie jego zaprzeczenie.

W koncercie znalaz∏y si´ utwory najwybitniejszych
kompozytorów muzyki sakralnej oraz poezja poÊwi´-
cona Janowi Paw∏owi II sercem pisana przez mieszkaƒ-
ców Ciechocinka i okolic. Jako pierwszy wystàpi∏ Ry-
szard Superczyƒski, dêwi´ki kompozycji Bacha wype∏-
ni∏y ca∏y koÊció∏. „Non Possumus” i „My, Ród Piastowski”

przygotowane specjalnie na t´ okazj´ przez Józefa
Adamczyka wykona∏ Micha∏ Idzikowski - tenor, w to-
warzystwie chóru parafialnego „Cantate Deo” pod
dyrekcjà siostry R. M. Janiny Osieckiej. Kolejnà cz´Êç
koncertu poÊwi´conà „Papie˝owi poecie” zaj´∏a w∏aÊnie
poezja. Na specjalnie z tej okazji og∏oszony konkurs
swoje wiersze przys∏a∏o 17 poetów. Z 31 utworów jury
wybra∏o kilkanaÊcie, które zaprezentowano w trakcie
niedzielnego koncertu. Wiersze recytowali: Klara Dro-
bniewska, Marzena i Waldemar Gmiƒscy, El˝bieta
Pietrzykowska i Jerzy Sobierajski.

Na ostatnià wykonawczyni´ niedzielnego koncertu
czeka∏o wielu. Sopran koloraturowy solistki Teatru
Wielkiego w ¸odzi  - Anny Jeremus wywo∏a∏ burz´
oklasków. Ostatni utwór, ukochanà przez Jana Paw∏a
II „Bark´”, Êpiewali wszyscy, zarówno wykonawcy, jak
i zebrani w koÊciele mieszkaƒcy i kuracjusze. Charakter
niedzielnego koncertu poÊwi´conego papie˝owi Piel-
grzymowi Nadziei najlepiej oddadzà wiersze, które
recytowano  w ciechociƒskim koÊciele. Niestety, nie-
mo˝liwe jest wydrukowanie wszystkich wykorzystanych
w koncercie utworów, oto niektóre z nich.

       Red.


