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Janusz Poniewierski
,,Wadowice, bêdê siê modli³ o dobro dla ciebie”

Papieskie przes³anie dla rodzinnego miasta

Na pocz¹tek trzeba powiedzieæ rzecz oczywist¹: nie istnieje ¿adna odrêbna 
„wadowicka” katecheza Jana Paw³a II. Zatem to tak¿e do mieszkañców Wadowic 
skierowane s¹ s³owa Papie¿a zapisane np. w encyklikach i w Liœcie do kobiet,           
w przemówieniach wyg³aszanych na forum ONZ i w listach: Do m³odych oraz Do 
ludzi w podesz³ym wieku. To równie¿ wadowiczan mia³ na myœli Jan Pawe³, gdy 
przemawia³ do Polaków podczas kolejnych pielgrzymek do Ojczyzny. Albowiem 
Ewangelia, któr¹ g³osi nastêpca Piotra, jest skierowana do ka¿dego cz³owieka na 
ca³ej kuli ziemskiej.

A jednoczeœnie prawdziwa jest teza o koniecznoœci adaptacji owej nadprzyrodzo-
nej treœci do warunków czasu i miejsca. Przecie¿ nieco inaczej Ewangeliê g³osi siê 
w Kamerunie, a inaczej na Alasce. Na tym w³aœnie polega tzw. inkulturacja - zako-
rzenienie ewangelizacji w miejscowej kulturze. A wiêc - jak z tego wynika - istnieje 
jednak specyficzna i oryginalna treœæ adresowana np. do Koœcio³a w Europie, do 
Koœcio³a w Polsce, do archidiecezji krakowskiej, wreszcie: do tego miasta po³o¿onego 
nad Skaw¹. Tym bardziej, ¿e Jan Pawe³ II przybywa³ 
tu a¿ trzykrotnie (w 1979, 1991 i 1999 roku).

Wszystkie trzy wadowickie wyst¹pienia Jana Paw³a II maj¹ g³êboki sens teolo-
giczny: to pierwsze (1979) jest przede wszystkim podziêkowaniem cz³owieka w sile 
wieku: ,,za wszystko, czym mnie Wadowice obdarzy³y w latach m³odoœci”. To drugie 
(1991) jest medytacj¹ o Koœciele i o wierze: z tego ,,wszystko czerpie swój ostateczny 
sens”. Padaj¹ tu s³owa niezwykle g³êbokie bêd¹ce jakby wprowadzeniem do ¿ycia 
wewnêtrznego: ,,Bóg jest z nami. Wype³nia przestrzeñ wewnêtrzn¹ naszych dusz. 
Przenika je swoim ¿yciem, które siêga poza granice œmierci. Bóg nieogarniony, Bóg, 
w którym «¿yjemy, poruszamy siê i jesteœmy»”.

Wreszcie to trzecie spotkanie (1999) – spotkanie cz³owieka sêdziwego                              
z miastem jego dzieciñstwa i m³odoœci - nie ma precedensu w dziejach papiestwa. 
Nie sposób zapomnieæ kremówek i wspomnienia granej tu ,,Antygony”. ,,Antygona 
- Halina, Ismena - Kazia... Mój Bo¿e”. ,,To zdanie otworzy³o mi na nowo ca³¹ piel-
grzymkê - pisa³ na ³amach ,,Tygodnika Powszechnego” poeta i dziennikarz Wojciech 
Bonowicz. - Tyle mówi³o siê o œwiêtych i bohaterach historii, a tu proszê: staj¹ obok 
nich dwie aktorki ze szkolnego teatru na prowincji”. Nie sposób zapomnieæ tamtego 
machniêcia rêki, kiedy jeden z ksiê¿y przerwa³ Papie¿owi, by kontynuowaæ celebrê. 
W Wadowicach na chwilê wychynê³a inna twarz ¿ycia wewnêtrznego, zbyt czêsto 
kojarzonego przez nas z nud¹ takich czy innych nabo¿eñstw. By³a to twarz szczêœli-

„To s¹ górskie okolice,
to jest moje miasto - Wadowice.

To jest wdziêczny œpiew rzeki Skawy,
To jest dom mój ukochany”.
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wego cz³owieka, który kocha ludzi i kocha ¿ycie. ,,W tym momencie - napisa³ jeden 
z publicystów - ujrza³em «jakby w zwierciadle, niejasno» NIEBO. I zrozumia³em 
absurd pytañ o to, czy TAM bêdzie nudno”.  

W Wadowicach Papie¿ przemawia jakby inaczej ni¿ gdzie indziej. Jest  w tych 
przemówieniach jakaœ nostalgia, bezs³owne porozumienie, jakaœ forma zwierzeñ. To 
tutaj (i tylko tutaj) Jan Pawe³ pozwala sobie na bardzo delikatn¹ aluzjê dotycz¹c¹ Jego 
m³odzieñczych uczuæ: ,,Tyle wspomnieñ. By³oby ich wiêcej, ale wtedy musielibyœmy 
wejœæ w ró¿ne szczegó³y i znów mogliby dziennikarze (...) snuæ ró¿ne domys³y. Tym-
czasem te sprawy ludzkiego serca, ludzkiej m³odoœci trzeba przede wszystkim Bogu 
zostawiæ, który na ró¿ne sposoby prowadzi cz³owieka” (1979). To tutaj (i tylko tutaj) 
dochodzi do g³osu ¿al z powodu niemo¿noœci odwiedzin Zakopanego1  i ból z powodu 
tego wszystkiego, co ,,niszczy, poni¿a, rozk³ada” Polskê (1991). To tutaj (i tylko tutaj) 
Biskup Rzymu nawi¹zuje tak serdeczny (!) i bezinteresowny dialog z ludŸmi... (1999). 

D³ugo zastanawia³em siê, jak metodologicznie ogarn¹æ to wadowickie przes³a-
nie Jana Paw³a II: czy przyj¹æ klucz chronologiczny, czy raczej klucz problemowy. 
£ama³em sobie nad tym g³owê, a¿ wreszcie uœwiadomi³em sobie, ¿e to, co Jan Pawe³ 
II powiedzia³ mieszkañcom Wadowic, najlepiej odzwierciedla treœæ Jasnogórskiego 
Apelu: ,,Jestem przy Tobie, pamiêtam, czuwam”.

„Jestem”
,,Jestem przy Tobie” oznacza przede wszystkim: ,,jestem wobec Boga”.
Od 22 lat Jan Pawe³ II nie przestaje prosiæ nas, Polaków (a wiêc i wadowiczan),                    

o modlitwê. W tym przypadku cytaty mo¿na by mno¿yæ w nieskoñczonoœæ - ja 
ograniczê siê tylko do Wadowic. W 1979 roku na rynku tego miasta mówi³: ,,Mo-
g³em jeszcze raz spojrzeæ w oblicze Matki Nieustaj¹cej Pomocy w Jej wadowickim 
obrazie. Was wszystkich proszê, abyœcie przed wizerunkiem tej Matki otaczali mnie 
nieustaj¹c¹ modlitw¹”. I dalej: ,,Proszê was o to, ¿ebyœcie nie przestawali siê tutaj 
modliæ przed t¹ Matk¹ Bosk¹ Nieustaj¹cej Pomocy, bo papie¿ - kto jak kto, ale 
papie¿! - tej nieustaj¹cej pomocy szczególnie potrzebuje”. Dwadzieœcia lat póŸniej 
Papie¿ nadal gor¹co prosi³ o modlitwê: ,,Bardzo potrzebujê waszej modlitwy. Bardzo 
potrzebuje jej Koœció³. Potrzebuje jej ca³y œwiat”.

W tym kontekœcie (w 1979 r.) pojawi³a siê bardzo delikatna, cienka jak w³os 
aluzja dotycz¹ca praktyk religijnych: „Do tego wizerunku [Matki Boskiej], zw³aszcza 
jako studenci gimnazjum, ci¹gnêliœmy zawsze przed lekcjami i po lekcjach. Nie 
wiem, czy dzisiaj jest ten sam zwyczaj...” To przecie¿ proœba o wiarê! W 1991, 
podczas konsekracji koœcio³a pw. œw. Piotra, Papie¿ by³ ju¿ mniej aluzyjny: „¯yczê 
wam, by w tej nowej œwi¹tyni rozbrzmiewa³y wci¹¿ s³owa Piotrowego wyznania: 
«Tyœ jest Chrystus, Syn Boga ¿ywego» [chodzi, oczywiœcie, o s³owa rozbrzmie-
waj¹ce z obu stron o³tarza! - przyp. JP]. ¯yczê, aby te s³owa rozbrzmiewa³y tutaj 
z pokolenia na pokolenie...” I dalej: Maryjo, „przygarniaj synów i córki nowej parafii 
wadowickiej do Twego Serca. Ucz ich Chrystusa”. A w 1999, wspominaj¹c kult 
Matki Boskiej tak ¿ywy w roku 1935, Jan Pawe³ II wo³a³: „Niech tak te¿ bêdzie                                  
w przysz³oœci!”

Papieskie ,,jestem” to równie¿ zapewnienie o modlitwie: ,,Wadowice, bêdê siê modli³           
o dobro dla ciebie”. Przypomina mi siê tutaj opowieœæ Stanis³awa Vincenza, który - 
jako ma³y ch³opiec - zagl¹da³ w okna synagogi i, widz¹c modl¹cych siê ¯ydów, czu³ 
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siê bezpieczny: ,,Jak¿e bezpiecznie czuje siê dziecko wyrastaj¹ce w kraju, którego 
rok za rokiem strzeg¹ takie modlitwy, nawet jeœli s¹ to modlitwy innej religii”. Jak¿e 
bezpiecznie mog¹ czuæ siê mieszkañcy Wadowic... Trawestuj¹c s³owa Pisma, mo¿na 
by powiedzieæ: ,,Wadowice, jak¿e wspania³ego masz orêdownika”. 

,,Pamiêtam”
,,Z wielkim wzruszeniem przybywam (...) do tego miasta, w którym siê urodzi³em 

- do parafii, w której zosta³em ochrzczony i przyjêty do wspólnoty Koœcio³a Chrystuso-
wego - do œrodowiska, z którym zwi¹za³em siê przez osiemnaœcie lat mojego ¿ycia” 
(1979). ,,Patrzê na to miasto lat dzieciêcych, które by³o œwiadkiem mych pierwszych 
kroków, pierwszych s³ów i tych - jak mówi Norwid - «pierwszych uk³onów», co s¹ 
«jak odwieczne Chrystusa wyznanie: B¹dŸ pochwalony!»” (1999).

Niezwyk³a jest pamiêæ tego cz³owieka. Ale te¿ w szczególny sposób o¿ywiaj¹ 
j¹ Wadowice - miasto, w którym ,,wszystko siê zaczê³o. ¯ycie siê zaczê³o, szko³a, 
studia, teatr i kap³añstwo”.

Tutaj, w Wadowicach, Jan Pawe³ II pamiêta o pocz¹tkach - najpierw o pocz¹tkach 
¿ycia. Warto przypomnieæ, z jak¹ czu³oœci¹ Papie¿ wspomina tu swoich rodziców, brata 
i nieznan¹ sobie siostrê. ,,Ich pamiêæ - powiada - ³¹czy siê dla mnie z tym miastem”.

Nastêpnie jest to pamiêæ o pocz¹tkach wiary: o chrzcie i innych sakramentach 
chrzeœcijañskiego wtajemniczenia. ,,Kiedy patrzê wstecz, widzê, jak droga mojego ¿ycia 
(...) prowadzi mnie do jednego miejsca, do chrzcielnicy w wadowickim koœciele parafial-
nym. Przy tej chrzcielnicy zosta³em przyjêty do ³aski Bo¿ego synostwa i wiary Odkupiciela 
mojego, do wspólnoty Jego Koœcio³a” (dalej nastêpuje wspomnienie poca³unku z³o¿onego 
na tej chrzcielnicy). Jaka¿ wiernoœæ tradycji, jaka¿ œwiadomoœæ korzeni.
To dalej pamiêæ o katechezie: w 1991, komentuj¹c s³owa Piotra: ,,Tyœ jest Chrystus, 
Syn Boga ̄ ywego”, Jan Pawe³ II powie: ,,To tutaj, w tym mieœcie, w starym parafialnym 
koœciele, po raz pierwszy us³ysza³em to Piotrowe wyznanie”. I podziêkuje: rodzicom, bratu, 
kap³anom, duszpasterzom i katechetom, ,,i wam, koledzy, rówieœnicy, koledzy i kole¿anki”.
To tak¿e pamiêæ o pocz¹tkach kap³añstwa. Kiedy siê czyta papiesk¹ ,,autobiogra-
fiê” (,,Dar i Tajemnica”) - w rozdziale zatytu³owanym: ,,Pierwsze oznaki powo³ania” 
- mo¿na znaleŸæ opowieœæ o wizytacji abpa Sapiehy w gimnazjum im. Marcina Wa-
dowity: ,,...po moim przemówieniu Arcybiskup zapyta³ katechetê, na jaki kierunek 
studiów wybieram siê po maturze. Ks. Zacher odpowiedzia³: «idzie na polonistykê». 
Na co Arcybiskup mia³ powiedzieæ: «szkoda. ¿e nie na teologiê»”. Rzeczywiœcie, tu 
,,wszystko siê zaczê³o”... Ksi¹dz (a potem biskup: Krakowa i Rzymu) Karol Wojty³a ni-
gdy nie zapomnia³ o Wadowicach: do dziœ pamiêta o prymicjach i o ksiê¿ach, którzy 
rozbudzali w nim powo³anie - w jego przemówieniach padaj¹ konkretne nazwiska: 
ksiê¿a Pawela, Rospond, W³odyga, a zw³aszcza ks. Leonard Prochownik, ks. Edward 
Zacher i ks. Kazimierz Figlewicz. To - jak powiedzia³ w homilii na rocznicê œwiêceñ 
(1996) - ,,jest taka kronika serdeczna, która siê nie zaciera”.

Jan Pawe³ pamiêta równie¿ o szko³ach (mówi o nich przy ka¿dej niemal¿e okazji:                
w 1979, 1991 i 1999 roku), a zw³aszcza o ludziach - profesorach i kolegach (na 
szczególn¹ uwagê zas³uguje przemówienie wyg³oszone w Rzymie w 1988 roku 
z okazji 50-lecia  matury). Na podstawie Jego przemówieñ mo¿na by spisaæ niejedn¹ 
,,kronikê serdeczn¹”, w której znalaz³oby swoje miejsce wielu œwieckich wadowi-
czan: Mieczys³aw Kotlarczyk, Halina Królikiewicz-Kwiatkowska, Zbigniew Si³kowski, 
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pañstwo Homme, Jerzy Kluger, Maria Wodziñska, Chaim Ba³amuth... Jak¿e tu nie 
zacytowaæ s³ów (odnosz¹cych siê przede wszystkim do pp. Hommów i Z. Si³kow-
skiego): ,,Codziennie ich wspominam”.
,,Pragnê pozdrowiæ to miasto moje rodzinne. Pragnê wspomnieæ wszystkich jego 
zmar³ych mieszkañców (...). Pragnê pozdrowiæ wszystkich, którzy dzisiaj s¹ jego 
mieszkañcami” (1991). ,,Wszystkich jego zmar³ych mieszkañców...” - s³owa te brzmi¹ 
niemal¿e jak modlitwa o ,,wieczne odpoczywanie” albo jak... ¿ydowski kadisz. Bo 
Papie¿ - i to jest wielka nauka dla wspó³czesnych! - nie zapomina równie¿ o ̄ ydach, 
którzy tu mieszkali i wspó³tworzyli to miasto. Da³ temu szczególny wyraz w liœcie 
do Jerzego Klugera (list ten odczytano w czasie ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej 
w miejscu, gdzie sta³a niegdyœ wadowicka synagoga).

Papieskie ,,pamiêtam” dotyczy tak¿e miejsc: w 1999 Jan Pawe³ - dobiegaj¹cy 
wówczas osiemdziesi¹tki - udzieli³ wszystkim fascynuj¹cej ,,lekcji geografii” (,,za 
Kopcem jest Klecza Dolna. Za Klecz¹ Doln¹ jest Klecza Górna. Za Klecz¹ Górn¹ jest 
Barwa³d...”) i ,,lekcji historii” (,,Przy ulicy 3 Maja by³y koszary 12. Pu³ku Piechoty...”). 
Podsumowuj¹c ten rozdzia³ o pamiêci, mo¿na by powiedzieæ: ,,Wadowice, jak¿e 
wspania³ego masz w œwiecie ambasadora”. Ambasadora, który nigdy o tobie nie 
zapomni.  

,,Czuwam”
,,Czuwam (...) to znaczy, ¿e staram siê byæ cz³owiekiem sumienia. ̄ e tego sumienia 
nie zag³uszam i nie zniekszta³cam. Nazywam po imieniu dobro i z³o, a nie zamazujê. 
Wypracowujê w sobie dobro, a ze z³a staram siê poprawiaæ, przezwyciê¿aj¹c je 
w sobie. (...) Musicie od siebie wymagaæ, nawet gdyby inni od was nie wymagali. 
(...) Czuwam to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam siê w sobie, 
w ciasnym podwórku w³asnych interesów czy te¿ nawet w³asnych os¹dów. Czuwam 
to znaczy: mi³oœæ bliŸniego - to znaczy: podstawowa miêdzyludzka solidarnoœæ...” 
(Apel Jasnogórski, 18 VI 1983).

Kard. Karol Wojty³a lubi³ powtarzaæ, ¿e coœ jest nam jednoczeœnie dane i zadane. 
Po 16 X 1978 roku dany i zadany zosta³ Wadowicom Papie¿, Jego osoba i nauczanie. 

Czêsto owo zadanie staje siê zadaniem... postawienia pomnika. To b³¹d, o którym 
mówi wadowiczanom sam Ojciec Œwiêty: ,,Widzê, ¿e zosta³a ona [proœba o modlitwê] 
wykuta w kamieniu. Wierzê, ¿e jest równie¿ g³êboko wyryta w waszych sercach”. 
Prawdziwe zadanie polega na czymœ zupe³nie innym (i o wiele trudniejszym): na 
czuwaniu.

Oznacza ono, po pierwsze, wezwanie do œwiêtoœci. Przez dzieje Wadowic 
przewinêli siê dwaj uznani przez Koœció³ œwiêci (œw. Rafa³ Kalinowski i b³. Alfons 
Mazurek). Splendor i powód do chwa³y? Raczej drogowskaz i wzór do naœladowania: 
wzór modlitwy, wiernoœci Bogu, postawy ¿yciowej...
,,Czuwanie” oznacza dalej gotowoœæ do ofiary, analogicznej do tej ofiary, jak¹ 
z³o¿y³a Maryja: ,,Od Maryi uczymy siê tej uleg³oœci Duchowi Œwiêtemu, dziêki której 
mo¿emy pe³niej korzystaæ z owoców œmierci i zmartwychwstania Chrystusa” (1999). 
Jej znakiem s¹ korony obrazu Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy, ,,wykonane z wa-
szych darów, czêsto bardzo cennych darów, nios¹cych w sobie szczególn¹ treœæ 
wspomnieñ, ludzkich losów, prze¿yæ czy te¿ najszlachetniejszych uczuæ rodzinnych, 
ma³¿eñskich i narzeczeñskich”. Jej znakiem jest tak¿e wspomnienie brata - lekarza, 
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który umar³, nios¹c pomoc chorym na szkarlatynê. I wspomnienie ojca, cz³owieka 
naprawdê niezwyk³ego...

Po trzecie, oznacza ono wezwanie do troski o drugiego cz³owieka, a zw³aszcza do  
wielostronnej opieki nad samotnymi matkami. Mamy tu bardzo konkretne zobowi¹za-
nie: wskazanie na Dom Samotnej Matki (zreszt¹ nosz¹cy imiê Emilii Wojty³owej, 
matki Papie¿a) i proœbê: ,,Proszê, abyœcie nadal wspierali ten dom wasz¹ dobroci¹”.

Po czwarte, Jan Pawe³ II domaga siê od nas zachowania pamiêci o ¿ydowskich 
mieszkañcach Wadowic i zerwania z jakimikolwiek przejawami antysemityzmu. Swojej 
obecnej postawy wobec ,,starszych braci w wierze” Biskup Rzymu uczy³ siê w³aœnie                      
w Wadowicach: od ojca, od prof. Gebhardta, od ks. Prochownika (zob. Darcy O’Brien, 
,,Papie¿ nieznany”). I wcale nie przypadkiem, podczas wizyty Papie¿a w Jerozolimie                   
(w Jad Waszem), nast¹pi³o wzruszaj¹ce spotkanie z dawnymi ¿ydowskimi mieszkañ-
cami Wadowic. Spotkanie, którego Papie¿ Wojty³a wcale nie mia³ ochoty koñczyæ. 
Zrobi³ to za niego œwiadom up³ywaj¹cego czasu (i nieuchronnego opóŸnienia) biskup 
Dziwisz (,,Idziemy dalej”).

Czuwanie to wreszcie docenienie piêkna stworzenia (w 1999, w trakcie owej wado-
wickiej ,,lekcji geografii”, Papie¿ zachêca³ nas przecie¿ do o¿ywienia tradycji obcowania 
z przyrod¹) i œwiadomoœæ zakorzenienia w kulturze - tej wielkiej, ogólnoludzkiej (,,Anty-
gona”, ³acina i greka, teatr...), i tej ma³ej, lokalnej (Towarzystwo Upiêkszania Miasta Wa-
dowic i Okolicy, Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokó³”, a nawet... miejscowa cukiernia).       
I znów, tak jak w przypadku modlitwy, w Jego ustach pojawi³a siê subtelna aluzja, 
bêd¹ca w gruncie rzeczy wezwaniem i wyzwaniem: ,,A wy jeszcze gracie teraz, 
macie teatr amatorski w «Sokole»? Tamten by³ œwietny”.

W 1999 roku, po pielgrzymce Jana Paw³a II do Polski, wybitny historyk, prof. 
Jerzy K³oczowski, powiedzia³, ¿e ,,szczególnie urzek³a go wizyta Ojca Œwiêtego 
w Wadowicach. Pokaza³a bowiem rolê i znaczenie tzw. ma³ej ojczyzny w ¿yciu 
cz³owieka. Papie¿ zwróci³ uwagê na podstawowe sprawy - rolê miejsca urodzenia, 
rodziny, œrodowiska szkolnego itd. To nies³ychanie pouczaj¹ce”.  

* * *
Istotê papieskiego przes³ania dla Wadowic odnajdujê w s³owach: ,,Róbcie wszystko, 

co siê da, a¿ebyœcie siê tego papie¿a nie musieli wstydziæ przed œwiatem...” Có¿ znacz¹ 
te s³owa? ,,Róbcie wszystko... a¿eby siê nie wstydziæ...”?! To przecie¿ oczywiste: Rób-
my wszystko, co siê da, a¿eby On nie musia³ siê za nas wstydziæ przed œwiatem!

Latem 1999 roku by³y premier RP pisa³ na ³amach ,,Znaku”: ,,Spotka³o mnie to na 
krakowskim dworcu. Poszed³em tam po Mszy œw. na Wawelu. Do odjazdu poci¹gu 
pozostawa³o jeszcze du¿o czasu, peron by³ wiêc niemal pusty. W pewnym momencie 
na ³awce obok mnie usiad³a trzydziestokilkuletnia kobieta i zaczê³a mi opowiadaæ: 
«Mieszkam w Sopocie, ale pochodzê z Kalwarii Zebrzydowskiej i musia³am pojechaæ 
do Wadowic. To, co Papie¿ mówi³ do Kaszubów, mniej mnie interesowa³o. Dla mnie 
wa¿ne by³o co powie do naszych, w Wadowicach. Na jednej nodze jecha³am ca³¹ 
noc z Sopotu, ale gdybym jutro mia³a prze¿yæ to, co prze¿y³am w Wadowicach, to 
pojecha³abym tam na drugiej nodze». A potem zamyœli³a siê i powiedzia³a: «Wie Pan, 
tak sobie czêsto myœlê, czy my jesteœmy warci tego cz³owieka?». Je¿eli zaczynamy 
sobie stawiaæ takie pytania - konkluduje Mazowiecki - to jest dobrze”. 

* 
Janusz Poniewierski - redaktor miesiêcznika ,,Znak”, autor ksi¹¿kI „Pontyfikat”
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