
Każde pokolenie ma swoją 
solidarność
__________________________________
Rozmowa z Lechem Wałęsą, 
słynnym przywódcą „Solidarności”, 
pierwszym wybranym 
w demokratycznych wyborach 
prezydentem RP.

– Panie prezydencie, pamięta pan 
dobrze dzień śmierci Papieża?
– Można powiedzieć, że przeszedłem 
trening w dniu zamachu na Ojca 
Świętego. Byłem wówczas w Japonii. 
Odizolowano mnie i ochraniano. 
W tej izolacji rozmyślałem: przecież to 
niemożliwe, aby Papież teraz odszedł. 
Jeśli jednak jest Umysł Centralny, boski, 
a jest, to steruje najlepiej, choć my tego 

nie rozumiemy. Wadziłem się. Odpowiedź przyszła 
po półgodzinie: Umysł Centralny wie, co robi, 
ty się zajmij swoimi sprawami. 
Po tej nauczce podobne myśli przyszły wówczas, 
gdy Papież umierał. To nieprawdopodobne, 
myślałem. Rodzi się nowa epoka. Odchodzi czas 
podziałów, wojen, granic. Papież ma największe 
przełożenie na masy, na polityków, jest niezbędny 
na te czasy. To niemożliwe, aby odszedł. 
Ojciec Święty będzie żył. Po takim wadzeniu się 
jednak dostałem odpowiedź: Powiedz mi, gdzie 
Ojciec Święty jest potrzebny? Przecież powiedział 
wszystko. Powiedział, na jakich fundamentach 
budować Europę, świat, globalizację. Powiedział, 
czego nie należy robić, choćby wspomnieć 
eutanazję i aborcję. Jeszcze pokazał na koniec, 
jak będziesz umierał. Jak będziesz zostawiał 
pieniądze, swoje kariery. Zostawisz wszystko 
i pójdziesz, jak przyszedłeś na ten świat. 
Powiedz, w jakich sprawach masz jeszcze 
wątpliwości, w jakich kwestiach nie padła 
odpowiedź Papieża? To co? Ma się powtarzać, 
a wy i tak nie będziecie Go słuchać? Pamiętaj 
o hierarchii ważności i sensie życia. 
– W Gdańsku nie sposób nie spytać, czy dziś 
pozostajemy wierni papieskiemu przesłaniu 
solidarności?
– Ojciec Święty Jan Paweł II odegrał wielką rolę 
w budowaniu solidarności. Była to jednak moc 
słowa. Te słowa trzeba było przemienić w ciało. 
Potrzeba było dziesięciu lat morderczej walki. 
Nawet wielu duchownych po stanie wojennym 
poddało się, radząc nam, abyśmy odstąpili. 
Mówili: „Dwa razy nie wchodzi się do tej 
samej rzeki”. 
Tamta „Solidarność” była monopolem, który 
zmierzył się z monopolem komunistycznym. 
Po odzyskaniu wolności należało zwinąć sztandary, 
by teraz powołać nową „Solidarność” dla tej 
naszej polskiej biedy. Pomóc ludziom przejść do 
nowego systemu. Powołać solidarność europejską, 
by wspólnie zbudować unię. Potrzebna jest nawet 
globalna solidarność. 
Dziś idee starej „Solidarności” niewielu już 
zrozumie. Oczywiście grzecznościowo się zgodzą, 
ale to nie będzie to, o co chodziło Ojcu Świętemu. 
Jeśli kapitalista usłyszy hasło: „solidarność 
proletariatu”, „solidarność strajkowania”, to nie 
będzie mu się to podobało. A tak kiedyś było, 
inaczej być nie mogło. Taka była potrzeba 
czasów. Dzisiaj Polskę, Europę i świat trzeba 
budować przez inną solidarność niż 
sol idarność strajkowa. My jednak 
w swoim wygodnictwie zbyt 
bardzo oglądamy się wstecz, 
zamiast budować nowe. 

– Gdzie  szukać
recepty na to 
„nowe”?
– Ojciec Święty 
powiedział piękne 
zdanie, że każde pokolenie 
ma „swoje Westerplatte”. 
Ja bym powiedział: każde 
pokolenie ma swoją solidarność. 
Każde pokolenie potrzebuje innej 
solidarności, swojej solidarności n 

Posługa myślenia
_________________________________
Rozmowa z ks. Krzysztofem 
Niedałtowskim, współorganizatorem 
Gdańskiego Areopagu, duszpasterzem 
środowisk twórczych, o związku 
Jana Pawła II z dwiema solidarnościami 
– jedną przez małe „s” i drugą pisaną 
wielką literą.

– Skąd pomysł na stawianie 
w pierwszą rocznicę śmierci Jana 
Pawła II pytań o związek Papieża 
z solidarnością, pisaną przez małe 
„s”, i światem rozumianym znacznie 
szerzej niż jedynie krąg kultury 
czerpiącej z Rzymu i Grecji?
– W Gdańsku mamy szczególny tytuł 
do stawiania takich pytań ze względu 
na doświadczenie „Solidarności”. 
Obecność wśród nas osoby prezydenta 
Lecha Wałęsy – jego autorytet 
doceniany jest zresztą bardziej 
w świecie niż w Polsce – traktujemy 
jako kod dostępu do globalnej 
myśli społecznej. To Lech Wałęsa we 
współpracy z Gdańskim Areopagiem 
wybranym osobom zaproponował 
wypowiedź na temat Papieża 
i solidarności pojmowanej w sensie 
globalnym. Poddał myśl, aby corocznie 
rocznica śmierci Jana Pawła II była 
obchodzona jako Światowy Dzień 

Solidarności. Owoce tych myśli prezentujemy 
w tej gazecie.
Sądzę, że ciekawe będzie dla nas spojrzenie na 
Papieża oczyma kogoś z zewnątrz, spoza kręgu 
naszej religii i kultury.
Wspomnę własne doświadczenie. Miałem okazję 
już na tydzień przed pielgrzymką Jana Pawła II 
w Egipcie gościć w Kairze, gdzie wraz z księdzem 
Witkiem Bockiem zbieraliśmy materiały prasowe. 
Słuchaliśmy ulicy, śledziliśmy egipskie media. 
Odkryliśmy ze zdumieniem, że dla nich Papież 
nie jest postacią powszechnie znaną, a najczęstsze 
skojarzenia odnosiły się do takich pojęć, 
jak „przywódca krucjaty” czy paradoksalnie 
„lider bezbożnego Zachodu”. 
Dopiero bezpośrednie spotkanie z Ojcem Świętym 
i Jego sędziwość oraz otwartość zmieniły 

optykę dialogu. Wyjeżdżaliśmy z Egiptu 
z nową świadomością. Świadomością ludzi, 

którzy odkryli, że z perspektywy innej 
cywilizacji często postrzegani są przez 

pryzmat stereotypów i uprzedzeń 
podobnych do tych, jakimi sami 

się posługujemy wobec świata 
arabskiego.

Stąd moja fascynacja 
Papieżem jako 

budowniczym mostów 
nad przepaściami 

dzielącymi 
cywilizacje. 

- Nam Polakom słowo „solidarność” kojarzy 
się jednak nade wszystko jako nazwa ruchu 
społecznego, a nie nawoływanie 
do światowego braterstwa.
– To prawda. Tego wymiaru przesłania solidarności 
przeceniać nie sposób. Patrząc na naszą najnowszą 
historię, nie mamy wątpliwości, że to właśnie 
Papież przyczynił się w zdecydowany sposób do 
dekonstrukcji systemu komunistycznego. Kiedy 
w ’79 roku na placu Zwycięstwa w Warszawie 
usłyszeliśmy Jego słowa o Duchu, który zstąpi 
i „zmieni oblicze tej ziemi”, oraz samych siebie 
śpiewających, że „my chcemy Boga!”, 
nie mieliśmy wątpliwości, 
że wyzwolenie z lęku jest możliwe, stało się 
rzeczywistością. Gdański Sierpień był, moim 
zdaniem, bezpośrednią konsekwencją tamtego 
spotkania Polaków z Janem Pawłem II.
– Skąd pochodzą zamieszczone w gazecie 
odręczne wpisy?
– To cytaty pochodzące z Księgi „Posługi Myślenia”, 
którą dzień po śmierci Papieża wyłożyliśmy 
w kościele św. Jana. Sądzimy, że w ten sposób 
łatwiej będzie każdemu z nas przejrzeć się 
w lustrze własnych myśli sprzed roku 
i skonfrontować je z opiniami ludzi, patrzących 
na osobę Jana Pawła II z perspektywy innej 
niż nasza. Mamy nadzieję, że lektura będzie 
wartościową przesłanką dla naszego 
poszukiwania swojego miejsca w Kościele 
i życiu społecznym n
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Dar zesłany Europie

Na początek refleksji poświęconej 
Papieżowi, który zbliżył do siebie 
wyznawców różnych religii, wybrałem 
przypowieść ze skarbca naszych 
starszych braci i sióstr w wierze, 
chasydzką baśń (chasydyzm to 
ruch mistyczno-religijny i społeczny 
– sprzeciwiający się judaizmowi 
rabinicznemu, głoszący radość życia 
poprzez ekstazę religijną, taniec 
i śpiew, główny nacisk kładł na osobistą 
modlitwę – zapoczątkowany przez 
Israela ben Eliezera [1700 – 1760] 
z Podola, zwanego też Baal Szem Tow 
– przyp. red.). Rabin Pinchas zapytał 
swoich studentów, jak rozpoznać 

moment, kiedy kończy się noc i zaczyna dzień. 
– Czy to chwila, kiedy jest wystarczająco jasno,
 by odróżnić psa od owcy? – zapytał jeden 
z uczniów. 
– Nie – odpowiedział rabin. 
– Czy jest to moment, kiedy możemy odróżnić 
palmę daktylową od drzewa figowego? – 
zastanawiał się z kolei inny uczeń. 
– Nie, to także nie jest ta chwila – odparł rabin. 
– Wobec tego, kiedy przychodzi poranek? 
– dopytywali uczniowie. 
– To chwila, kiedy patrzymy w twarz drugiego 
człowieka i rozpoznajemy w nim naszego brata 
i siostrę – powiedział rabin. – Do czasu, kiedy nie 
jesteśmy w stanie dostrzec różnicy, wciąż trwa noc.

To była bardzo długa noc, której dzieci Abrahama, 
wierzące w jednego i tego samego Boga 
Wszechmogącego, nie umiały rozpoznać się i uznać 
za braci oraz siostry. To była długa noc wzajemnego 
strachu, uprzedzeń i nienawiści. Straszna noc 
historii, w której nasi przodkowie i poprzednicy 
wzajem się ranili, a rany nie zostały jeszcze w pełni 
wyleczone i cały czas niosą ból. 

Dzięki Bogu za to, że w przeszłości były 
także piękne czasy pokoju, 

a w różnych 

momentach 
historii Bóg budził jednostki, 
których serca i umysły były na tyle otwarte, by 
szukać ścieżek porozumienia i zrozumienia innych.

Nawet najczarniejsza i najbardziej rozpaczliwa noc 
niesie ze sobą także nadzieję. Św. Jan od Krzyża, 
wielki mistyk pochodzący z kraju, w którym 
chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie mieszkali razem, 
napisał wiele na temat znaczenia ciemności w relacji 
człowieka z Bogiem. Ciemna noc ducha, kiedy 
ludzie konfrontują się z milczeniem Boga 
i czują Jego brak, jest niezmiernie ważnym czasem 
dla duchowego wzrostu i dojrzewania. I nie był to 
smutny czy przygnębiający czas, kiedy wielu Bóg 
wydawał się być milczącym i nieobecnym, kiedy 
wielu myślało, że Boga nie ma. Ta zbiorowa ciemna 
noc ducha była kluczowym momentem w historii, 
który teraz i w przyszłości przynosi owoce.

„Jest niebezpieczeństwo, że to, co zostaje, także 
rośnie“ – napisał Friedrich Hölderlin, poeta 
niemiecki, a na długo przed nim św. Paweł 
powiedział: „Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze 
obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20 – przyp. red.). 
Kiedy Izrael powrócił z niewoli babilońskiej, 
przyniósł ze sobą do ojczyzny cenny zapał do 
odnowy duchowej. Od dawna pytam samego 
siebie o to, czy narody, które na długie lata zostały 
stłamszone przez totalitarny reżim komunistyczny, 
wychodząc z mroku prześladowań, wniosły coś 

równie cennego do spuścizny reszty Europy? 
A może cały czas są w stanie to zrobić? Często 
ulegam pokusie i odpowiadam, że byliśmy 
rozczarowaniem dla tych, którzy oczekiwali od nas 
tego rodzaju przebudzenia. Tak jak znużony prorok 
Eliasz musimy przyznać, że „nie jestem lepszy od 
moich przodków” (1 Krl 19, 4 – przyp. red.). 

Jednak po świętach Wielkiejnocy 2005 roku czułem 
– i jestem pewien, że nie byłem w tym odczuciu 
odosobniony – iż mogłem ujrzeć choć na chwilę 
światło, być może niewystarczająco widoczne dla 
wszystkich wówczas, gdy było jeszcze pośród nas 
w gasnącej latarni ciała. Czyż Jan Paweł II, Papież 
z Polski, nie był tym światłem i znakiem nadziei? 
Darem zesłanym Europie przez Boga z ciemnej nocy 
historii i cierpienia umęczonych narodów?

Nade wszystko jednak chciałbym przywołać dwa 
wydarzenia o ogromnym znaczeniu symbolicznym 
i wielkich konsekwencjach. Pierwszym z nich było 
wymowne, a zarazem skromne przyznanie 
i wyrażenie skruchy za błędy z przeszłości Kościoła 
– papieska „mea culpa” na początku wielkiego 
postu w Roku Jubileuszowym. Drugim zaś było 
wspaniałe spotkanie modlitewne przedstawicieli 
różnych religii świata w Asyżu.
Jestem głęboko przekonany, że wiek XX pozostawi 
w pamięci ludzkości dwa wyobrażenia nadziei, 
które mogą świadczyć o tym, że nie był on tylko 
wiekiem historycznej ciemności i cierpienia, ale 
także czasem przemiany i nadziei. Jednym z nich 
jest zdjęcie planety Ziemi wykonane podczas 
pierwszego lądowania na Księżycu, zaś drugim 
zdjęcie Ojca Świętego trzymającego ręce Dalaj Lamy 
w towarzystwie przedstawicieli islamu, judaizmu 
i innych religii świata na tle bazyliki św. Franciszka 
z Asyżu (październik 1986 – przyp. red.).
Te dwa obrazy mają ze sobą wiele wspólnego. 
Zdjęcie Ziemi z Księżyca nie tylko daje świadectwo 
ogromnego osiągnięcia ludzkiej odwagi 
i inteligencji, ale także pokazuje, jak mały jest 
nasz świat – jak łódeczka przepływająca przez 
bezkresną ciemność wszechświata, „daleko od 
wszystkich słońc”. 
Z kolei, zdjęcie z Asyżu jest dowodem na to, 
że być może zaczynamy zdawać sobie sprawę 

z tego, że musimy nauczyć się żyć 
razem w wystawionym 

na ciągłe 
niebezpie-

czeństwa 
statku.

Moralny 
i psychologiczny 

klimat, wywołany 
pierwszą 

pielgrzymką Jana 
Pawła II do Jego 

rodzinnego kraju, 
dał w Gdańsku 
początek zrywowi 

„Solidarności“. 
Spowodował on 

osłabienie mocy 
monolitu sowieckiego 
bloku komunistycznego, 

który już nigdy się po 
tym nie podniósł. 

To wydarzenie przyniosło 
wiarę, że cały system 
komunistyczny ostatecznie 

zniknie w otchłaniach 
historii. „Solidarność“ była 
czymś znacznie więcej niż 

tylko pierwszym niezależnym 
związkiem zawodowym 

 w całym sowieckim imperium. 
Była wspaniałym sojuszem odwagi 
i niepokonanej tęsknoty za wolnością, które 
połączyły polskich robotników i intelektualistów, 
przy istotnym zaangażowaniu Kościoła. Była 
symbolem nadziei oraz inspiracją dla dysydentów 
w wielu innych krajach.

Jan Paweł II zasługuje na tytuł „Papież Solidarności” 
nie tylko ze względu na Jego moralną i duchową 
łączność z tym związkiem zawodowym. 
„Solidarność“ jest także niezmiernie ważnym 
pojęciem w Jego encyklikach społecznych. 
Wysiłki Papieża na rzecz dialogu z innymi 
chrześcijanami, wyznawcami różnych religii, 
a także ze światem świeckiego humanizmu oraz 
współczesnej nauki, wyrastały z Jego głębokiego 
przekonania, że wszyscy ludzie są dziećmi tego 
samego Ojca, a najważniejszym wyrazem wiary 
w tego wspólnego Ojca jest solidarność ze 
wszystkimi członkami wielkiej rodziny ludzkiej.

Jeśli dzień odejścia Jana Pawła II z tego świata 
– kiedy to wielu ludzi bez względu na narodowość, 
rasę, kulturę, wyznanie religijne czy przekonania 
polityczne oddało Mu hołd – miałby być 
obchodzony jako Dzień Solidarności, to byłaby to 
sposobność, by każdego roku posłać przesłanie do 

wszystkich miejsc na świecie, gdzie 
ciemność nienawiści i przemocy nie 
pozwala dotrzeć posłaniu nadziei, 
że gdziekolwiek ludzie umieją rozpoznać 
w sobie nawzajem braci i siostry, tam właśnie 
wstaje słońce, zaczyna się nowy dzień n
_____________________________________
Tomáš Halik 
Czeski ksiądz katolicki, potajemnie wyświęcony 
w roku 1978, filozof, psycholog i pisarz, profesor 
Uniwersytetu Karola w Pradze oraz przewodniczący 
Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej. Duszpasterzuje 
studentom i inteligencji. 

Nasz brat Jan Paweł II

Podczas ostatniej wizyty Jana Pawła II 
w Polsce odpowiedziałem na pytanie 
jednego z dziennikarzy: „Papież nie 
może być moim Ojcem Świętym”. 
Według religii żydowskiej bowiem 
jedynym Ojcem Świętym jest Pan Bóg. 
Jednak podczas wizyty Jana Pawła II 
w Jerozolimie – goszcząc Papieża 
osobiście w Instytucie Yad Vashem, 
którego Rady Światowej jestem 
prezesem – miałem poczucie, 
że rozmawiam z moim moralnym 
Ojcem (Papież pielgrzymował do Ziemi 
Świętej w dniach 20–26 marca 2000 
– przyp. red.).

Jan Paweł II otworzył swoje serce 
dla narodu żydowskiego i z tego 
punktu widzenia należy do rodziny 
sprawiedliwych narodów świata.

Jan Paweł II miał otwarte serce dla każdego 
człowieka i w swoich wystąpieniach podkreślał 
wartości socjalne. Najważniejszą część ostatniej 
przemowy w Krakowie poświęcił właśnie tym 
sprawom. Powiedział, że procesy globalizacji 
i prywatyzacji są bardzo niebezpieczne.

Jan Paweł II miał duszę socjalno-humanistyczną. 
Chrześcijaństwo w tłumaczeniu Jana Pawła II 
może być bardzo doniosłym elementem 
konstytucjonalizmu europejskiego jako 
wychowawcze źródło tolerancji, moralności 
i solidarności. Ono może być pomostem między 
Europą a resztą świata n 
_____________________________________________
Shewach Weiss
Politolog, były ambasador Izraela w Polsce. 
Urodził się w Polsce, na ziemiach, które w 1944 roku znalazły 
się we władaniu Ukrainy. Przeżył Holocaust. Od 1947 roku 
mieszka w Izraelu. Studiował nauki polityczne i stosunki 
międzynarodowe na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. 
Prof. Weiss wykładał m.in. na uniwersytecie w Hajfie. 
Działalność publiczną rozpoczął w 1969 roku jako członek 
Rady Miejskiej Hajfy. W 1981 roku został członkiem Knesetu, 
później przez dwie kadencje jego wiceprzewodniczącym, 
a następnie przewodniczącym. Przez piętnaście lat był 
delegatem Knesetu do Rady Europy. W 2000 roku został 
przewodniczącym Rady Yad Vashem. 

Świat solidarny

Świadomość świata jako wspólnego 
miejsca społeczności ludzkiej jest coraz 
silniejsza. Ostatnie dziesięciolecia 
dramatycznie upowszechniły poczucie 
współzależności mieszkańców Ziemi 
i ich problemów. Trudno cieszyć się 
własnym szczęściem, widząc cierpienie 
innych. Jan Paweł II miał rzadką 
umiejętność postrzegania świata jako 
całości i zdolność skupienia nad losem 
tych, którzy potrzebowali uwagi 
i pomocy. Potrafił wyjść myślą i sercem 
poza wspólnotę chrześcijan, apelując 
o świat moralny, współczujący, 
świadomy niesprawiedliwości, 
gdziekolwiek ona występuje. 
Solidarność świata stała się nie 
tylko przejawem wyższej moralnej 
potrzeby tych bardziej wrażliwych, 
ale warunkiem przetrwania gatunku. 
Nie uda się zamknąć oczu na zatrucie 
środowiska, zmiany klimatyczne 
planety, nadmierną globalizację i biedę. 
Nie sposób pominąć konflikty religijne, 
zwłaszcza między chrześcijaństwem 

i islamem, które w tej skali są zjawiskiem nowym 
we współczesnej historii, przeczącym idei 
i instynktownej potrzebie solidarności.

Jak zatrzymać wzajemny strach i nienawiść? 
Ważna rola przypada twórcom. Jan Paweł II w swym 
„Liście do artystów” (wydanym 4 kwietnia 1999 
– przyp. red.) przyznaje im tę szczególną misję. 
Wskazuje na wagę związków między sferą piękna 
i moralności. Poruszając się w świecie sztuki, artysta 
może i często wywołuje potrzebę czynienia dobra. 
Może to jest normalne złudzenie o wyjątkowości 

czasów,                  
w których 

żyjemy, ale trudno mi 
uwolnić się od przekonania, że 

artysta dziś, używając języka estetyki, ma szczególny 
obowiązek aspirować do tego, by wpływać na ludzkie 
zachowanie. Jakie to wspaniałe uczucie, kiedy słucha-
jąc „Requiem” Mozarta, ogarnia mnie wzruszenie. 
I to wzruszenie budzi chęć lepszego życia. Potrzebę 
czynienia dobra. Można zapytać, jak trwałe jest to 
wzruszenie? Czy schematy codziennego życia, przez 
ich powtarzalność, nie podtrzymują nawyków, 
do których wracamy, gdy opadną niespodziewane 
uniesienia? Głęboko wierzę w pozytywną, 
inspirującą siłę moralnych emocji, jeśli są one 
częstym elementem duchowego otoczenia.

Dwa tematy rozważań Jana Pawła II są mi 
szczególnie bliskie, Jego postulat eliminacji biedy 
i Jego zaangażowanie w sprawę światowego pokoju. 
Oba powinny być częścią etycznego horyzontu 
artysty. Bieda, często niezawiniona, demoralizuje 
i rujnuje społeczeństwa, które ją ignorują. Czy 
znajdzie się silny głos, który po śmierci Papieża 
Polaka będzie kontynuował Jego wezwanie 
przeciwko egoizmowi posiadających 
i sprawujących władzę? Bieda, brak sprawiedliwości 
osłabiają więzi społeczne i stają się zagrożeniem 
pokoju. Społeczeństwa, narody, które dotknął 
kryzys ekonomii, stawały się łatwo zródłem 
międzynarodowej agresji. Miasta, dzielnice, 
gdzie króluje bezrobocie, stają się wylęgarnią 
przestępstwa. Nie trzeba idealizmu, wystarczy 
praktyczny rozum, żeby zrozumieć korzyści 
z budowania społeczeństwa, w którym nie ma 
miejsca na nędzę. A mimo to bezrobocie i bieda 
są plagą, która po cichu, bo media nie lubią o tym 
mówić, unicestwia duchowo miliony.

Indywidualizm, który osiągnął swoje apogeum jako 
filozofia życia w Stanach Zjednoczonych, przyniósł 
wiele dobrego, na przykład w sferze wolności 
jednostki. Jednak wybujały, odłączony od poczucia 
odpowiedzialności za innych, stał się synonimem 
egoizmu społecznego i zaczyna ogarniać resztę 
świata. Media, których jedynym celem stało się 
wypracowanie zysku, znajdują coraz mniej czasu 
na poważną, uczciwą dyskusję o kondycji świata. 
Czy można spodziewać się krytyki wojny w Iraku 
od sieci telewizyjnej, której korporacyjny właściciel 
jest dostawcą broni do prowadzenia tej wojny? 
Jakie moralne prawo i jaki interes ma Polska, biorąc 
udział w tej wojnie? Jak to możliwe, że sama, 
będąc ofiarą wielu wojen, zignorowała wezwania 
do pokoju swojego ukochanego Papieża i udzieliła 
bezwarunkowego poparcia agresji? Jak to się stało, 
że w tym momencie tak łatwo zapomniano o nauce 
Chrystusa?

Jak artysta swoim dziełem może służyć 
społeczeństwu, nie popadając w nadmierną 
prostotę, która odbiera sztuce życie? Kiedy prosta 
melodia jest piękna i inspirująca, a kiedy oczywista 
i nieciekawa? Nie ma formuły, która by opisywała 
tajemnice talentu, tajemnice twórczości, tak jak nie 
ma formuły, która opisuje powstanie świata. 
Jest tylko ten niezwykły dreszcz odkrytej prawdy, 
dreszcz dotknięcia tajemnicy, uniesienie, które 
otwiera serce na innych, przypomina, że jesteśmy 
jednością. 

Solidarność świata, potrzeba tolerancji 
i wzajemnego przebaczenia to konieczność, która 
musi zostać uświadomiona. Świat solidarny to świat 
miłości bliźniego. „Miłości (która) nie zazdrości, nie 
szuka poklasku, nie unosi się pychą, (…) nie szuka 
swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się 
z prawdą. (...) Gdybym miał dar jasnowidzenia, 

znał 
wszelkie 

tajemnice i posiadał 
całą wiedzę i wiarę, która przenosi 

góry, a nie miał w sobie miłości, byłbym 
niczym... (1 Kor 13, 1–13 – przyp. red.)” n
________________________________________
Jan A.P. Kaczmarek
Kompozytor, autor muzyki do ponad trzydziestu filmów 
długometrażowych i dokumentalnych. Z wykształcenia 
prawnik, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Współpracował z teatrem Jerzego Grotowskiego. 
W latach 80. XX wieku stworzył kameralną Orkiestrę Ósmego 
Dnia. Swój pierwszy album „Music For The End” nagrał 
w 1982 roku dla chicagowskiej, niezależnej wytwórni. 
W 1989 roku osiadł na stałe w Los Angeles. Nagrywa płyty, 
stale koncertuje zarówno w USA, jak i w Europie.
W 2005 roku zdobył Oscara za muzykę do filmu 
„Marzyciel” w reżyserii Marca Forstera.

Wszyscy płyniemy tą samą łodzią

Filozof Francis Bacon powiedział, 
że człowiek nie jest ani aniołem, ani 
stworzeniem. Człowiek przez wzgląd 
na swoją naturę jest bytem społecznym.

Międzynarodowa solidarność jest 
przede wszystkim podstawą wszystkich 
wymiarów ludzkiego życia, tak jak król 
Salomon dowodził w Księdze Koheleta, 
w rozdziale czwartym (Koh 4, 9–10): 
„Lepiej jest dwom niż jednemu (...). 
Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. 
Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, 

a nie ma drugiego, który by go podniósł”*. 
Po to, by stworzyć przyjaźń między ludźmi, 
potrzebne jest zaangażowanie w dyskusję 
z gotowością do słuchania drugiej strony oraz 
czasami także zgodzeniem się na jej argumenty. 
Dlatego też nie dziwi nas, że Stwórca wszechświata 
dał człowiekowi umiejętność mówienia, tym 
wyróżniając nas spośród wszystkich innych stworzeń 
świata, ponieważ mowa tworzy wspólny język i jest 
podstawą solidarności między ludźmi, narodami 
i państwami.

Także w wierzeniach religijnych, pomimo 
ogromnych różnic między nimi, jest miejsce na 
solidarność, tak jak prorok Micheasz, reprezentując 
naród żydowski, powiedział: „Choćby wszystkie ludy 
występowały, każdy w imię swojego boga, my jednak 
występować będziemy w imię Pana, Boga naszego, 
zawsze i na wieki” (Mi 4, 5 – przyp. red.).

Moje poglądy mogą się różnić od waszych, moja 
wiara od waszej, ale mimo dzielących nas  różnic 
dialog powinien być łączącym nas mostem. 
Nawet wówczas, gdy między ludźmi dochodzi do 
nieporozumień, dialog może być przyjęty w duchu 
tolerancji i perspektywy wspólnego życia.

Papież Jan Paweł II nie izolował się z powodu
swojej wiary, ale był rozpoznawany dzięki 
podróżom i spotkaniom z ludźmi w ponad stu 
dwudziestu krajach. Ja osobiście mogę potwierdzić 
to, że wierzył w możliwość rozmowy jak równy 
z równym i nie stawiał się ponad innymi narodami 
czy religiami.

Przykładem może być Jego wizyta w rzymskiej 
synagodze w 1986 roku, gdzie nazwał naród 
żydowski „naszymi starszymi braćmi”, oraz moje 
spotkanie z Nim 19 września 1993 roku w Castel 
Gandolfo. Rozmawialiśmy między innymi 
o holocauście Żydów europejskich i wtedy 
powiedział do mnie: „W każdym moim wystąpieniu, 
wszędzie na świecie, podkreślam nasz obowiązek, 
by zapewnić przyszłość i trwałą egzystencję naszych 
starszych braci, narodu żydowskiego”.

Słyszeliśmy odezwę w tym duchu podczas jego 
historycznej wizyty w Jerozolimie – w Instytucie 
Yad Vashem oraz przy Ścianie Płaczu – w marcu 
2000 roku. Uznał wówczas za konieczne, 

by zaakcentować prawo wszystkich istnień 
ludzkich do życia, równości oraz wzajemnego 
szacunku. Podkreślił także zobowiązanie 
Kościoła wobec narodu żydowskiego, na 
dziedzictwie którego został on zbudowany.

Znane powiedzenie mówi, że: „Wszystko, 
czego nauczyliśmy się z historii, to to, 
że nie nauczyliśmy się niczego”. 
Doprawdy, kiedy oglądamy i słuchamy 
wiadomości ze świata, to czasami 
wydaje się, że nawet nie wzruszyło nas 
morderstwo Abla dokonane przez jego 
brata Kaina i że do dnia dzisiejszego 
ludzkość nie wyciągnęła żadnej lekcji 
z tego wydarzenia. W tej strasznej 
historii z Księgi Rodzaju nie było 
miejsca na rozmowę, dialog czy 
porozumienie. „Kain rzucił się na 

swojego brata Abla i zabił go” 
(Rdz 4, 8 – przyp. red.). 

Nie usłyszeliśmy żadnej rozmowy, która 
poprzedziłaby ten czyn. Z drugiej jednak strony, 
znacznie później dwóch innych braci, Mojżesz 
i Aaron, pracowali w doskonałej zgodzie 
w wyprowadzeniu swojego narodu z niewoli do 
wolności i wspólnie utworzyli podwaliny istnienia 
narodu żydowskiego. W ten sposób zatem, 
na przykładzie tych dwóch różnych braci, możemy 
dowiedzieć się o ogromnej, zarówno pozytywnej, 
jak i negatywnej, sile solidarności między braćmi.

W sytuacji współczesnych sporów pomiędzy 
narodami oraz pojedynczymi ludźmi rodzi się 
wymóg, by nasi przywódcy polityczni, duchowi, 
religijni oraz intelektualni kładli już na dzieci 
powinność nauki tolerancji i solidarności. Tak, aby 
złe wspomnienia znowu nie odżyły. Szczególnie, 
gdy weźmiemy pod uwagę niewiarygodny postęp 
technologiczny, gdy świat stał się małą wioską, 
musimy pamiętać o alegorii przedstawionej przez 
jednego z największych mędrców żydowskich, 
rabina Shimona Bara Yochala: „Do czego mogę 
to porównać? Do ludzi, którzy płyną okrętem, 
a jeden z nich zaczął wiercić dziurę w kadłubie 
statku. Wszyscy inny pasażerowie byli wściekli na 
niego i powiedzieli: «Czy chcesz, by ta łódź wraz 
z nami utonęła? Nie zdajesz sobie sprawy, jak 
wielkie niebezpieczeństwo czyha na nas i że wszyscy 
utoniemy w tym morzu?». On zaś odpowiedział: 
«Czyż robię dziurę w miejscu, gdzie wy siedzicie? 
Nie! Robię dziurę tylko pode mną... »”.

Cały świat musi zrozumieć, że wszyscy płyniemy 
tą samą łodzią i w każdej chwili ktoś może poczuć 
podmuch, by za wszelką cenę bronić swojego 
honoru, własności, pozycji czy życia. Takie 
pragnienia są jak rozszalały ogień w suchym lesie 
i niosą poważne zagrożenie dla całego świata.

Dlatego też połączmy nasze wysiłki i budujmy 
most między narodami, religiami, państwami. 
Most, który nigdy się nie zawali n

* Cytaty biblijne pochodzą z Biblii Tysiąclecia. 
_____________________________________________
Meir Lau
Israel Meir Lau (ur. w 1937 r. w Piotrkowie Trybunalskim), 
naczelny rabin Izraela. Syn rabina Mojżesza Chaima Lau. 
Dzieciństwo spędził w rodzinnym mieście. W roku 1939 wraz 
z bliskimi trafił do getta. Pięć lat później osadzony został 
w obozie koncentracyjnym Buchenwald. Od 1945 roku 
mieszka w Palestynie. 21 lutego 1993 roku wybrany został na 
stanowisko naczelnego rabina Izraela.

Solidarność to program 
na czas globalizacji

Solidarność to wyraz miłości bliźniego. 
Bez miłości nie ma chrześcijaństwa. 
Wymóg solidarności był w centrum 
nauczania Jana Pawła.
Solidarność była w polskim 
doświadczeniu alternatywnym 
postulatem wobec marksistowskiej 
walki klas. Solidarność nie solidaryzm. 
Aktualność solidarnościowych ideałów 
wykracza poza nasz kraj i doświadczenie 
ustroju, który na szczęście przeminął, 
a gwiazda jego ideologii wyraźnie 
dogasa. Solidarność to program na czas 
globalizacji, kiedy świat staje się jednym 
organizmem, jedną wioską lub jednym 
miastem.
Solidarność jako postawa jest opozycją 
wobec egoizmu. Egoizm ma swój 
wymiar indywidualny i społeczny, 
narodowy i kontynentalny. Solidarność 
jest wyrazem altruizmu, zdolnością 
przewyższania własnych instynktów 
i uwarunkowań społecznych. 

W doktrynie chrześcijańskiej człowiek ma obowiązek 
odkrycia w obliczu drugiego człowieka twarzy Boga. 
Karol Wojtyła, pisarz, zawarł tę myśl w tytule swej 
sztuki „Brat naszego Boga”. W swym nauczaniu 

powracał wielekroć do tego przesłania.
Ludzkość potrafi bywać solidarna w obliczu 
wspólnych zagrożeń czy wielkich klęsk naturalnych. 
Na to, by świat nasz przetrwał, potrzebna jest 
jednak większa solidarność przekładająca się na 
setki decyzji, w których człowiek musi umieć się 
podzielić z innym potrzebującym. W tym dzieleniu 
chodzi często o więcej niż o dobra materialne. 
Solidarność to dzielenie się troską 
i odpowiedzialnością, to dzielenie się darami ducha, 
nie tylko samym chlebem. 
Światowy Dzień Solidarności wydaje mi się piękną 
ideą. Ustanowienie go w dniu pamięci o Janie 
Pawle II byłoby pięknym gestem. Mam nadzieję, 
że ta inicjatywa przebije się przez zgiełk 
codzienności i zjednoczy ludzi dobrej woli n
_____________________________________________
Krzysztof Zanussi
Reżyser i scenarzysta. Kino zawdzięcza mu pytania 
o egzystencję, granice dobra i zła, o Boga oraz wiarę. 
Zaliczany jest do głównych przedstawicieli tzw. kina 
moralnego niepokoju. Do najbardziej znanych jego filmów 
należą „Barwy ochronne”, „Cwał”, „Constans”, „Spirala”, 
„Iluminacja”, „Sprawy rodzinne”, „Struktura kryształu”, 
„Rok spokojnego słońca” i „Życie jako śmiertelna choroba 
przenoszona drogą płciową”. Jest laureatem kilkudziesięciu 
międzynarodowych nagród filmowych, m.in. w Cannes, 
Gdańsku, Wenecji i Moskwie. 

Solidarność w cierpieniu

„Wyrażam najgłębszą ufność, że przy 
całej mojej słabości Pan udzieli mi 
każdej łaski potrzebnej, aby sprostać 
wedle Jego woli wszelkim zadaniom, 
doświadczeniom i cierpieniom, 
jakich zechce zażądać od swego 
sługi w ciągu życia. Ufam też, że nie 
dopuści, abym kiedykolwiek przez 
jakieś swoje postępowanie: słowa, 
działanie lub zaniedbanie działań, 
mógł sprzeniewierzyć się moim 
obowiązkom...”.

Słowa zawarte w testamencie Jana Pawła II 
są podsumowaniem papieskiej wizji 
odpowiedzialności za świat; wezwań do 
solidarności z nim, zwłaszcza solidarności 
z cierpiącymi. Niełatwo mieć w sobie 
ufność, niełatwo przyjmować trudne 
doświadczenia, zadania, a zwłaszcza 
cierpienia, których doświadczamy sami 

albo których doświadcza świat. Naturalną reakcją 
na cierpienie jest bunt, 
ale świadectwo życia Jana Pawła II pokazuje, 
że cierpienie można też przyjąć jako dar: 
czerpać z niego siłę i dawać dobro innym. 

Przejmuje uniwersalność słów rozpoczynających 
papieski testament. Mogą je przyjąć 
za swoje wszyscy 
ludzie – wierzący czy 
niewierzący, wyznawcy 
różnych religii, 
przedstawiciele różnych 
ras i narodów. 
Dla mnie także są 
ważnym przesłaniem 
i odpowiedzią na pytanie 
– jak żyć? Trzeba żyć tak, 
żeby swoimi czynami 
i słowami świadomie 
szerzyć dobro i zmniejszać, 
na ile to możliwe, cierpienia 
w świecie. Myśleć o swoim 
życiu jako o służbie 
drugiemu człowiekowi: tak 
staram się pojmować moje 
życie i wypełniać jak najlepiej 
zadania, jakie stawia przede 
mną Opatrzność Boża.

Kiedy Jan Paweł II był zdrowy, 
podziwialiśmy Jego siły 
w niestrudzonym pielgrzymo-
waniu, zachwycaliśmy się 
„zwykłością” człowieka 
chodzącego po górach, 
jeżdżącego na nartach, 
żartującego i szokującego 
poniechaniem różnych 
ceremoniałów. Cieszyliśmy 
się „naszym” Papieżem, Jego 
mądrością, sprawnością, 
otwartością. Rozbudzał miłość 
w naszych sercach i pragnienie 
towarzyszenia Mu w dobrych 
dziełach. Tak wiele od Niego 
otrzymywaliśmy – radość 
z obcowania z Nim, słowa otuchy, 
mądrości i nadziei, wsparcie siłą 
Jego autorytetu i miłości – że czuliśmy 
się ponagleni do solidarności 
ze światem i z potrzebującymi.

Cały Jego pontyfikat, od pierwszych 
słów „Nie lękajcie się”, był przede 
wszystkim posługą dla drugiego 
człowieka. 

Jan Paweł II wierzył, że każdy może wziąć udział 
w przemianie świata. Podczas swoich podróży 
odwiedził miliony ludzi, miliony ludzi zaprosił do 
siebie na msze, audiencje, spotkania, rozmowy. 
Jego miłość do ludzi wyrażała się chociażby w 
umiejętności prowadzenia dialogu z tysiącami 
wiernych, tak że każdy z nich miał wrażenie, że 
Papież mówi do niego osobiście. Tą wiarą zaraził 
również mnie i wielu innych, którzy oddali 
się służbie drugiemu człowiekowi. Czas Jego 
pontyfikatu to czas ogromnej aktywności różnych 
organizacji społecznych. Czy to przypadek? 

Wspominając Jana Pawła II, nie sposób nie 
wspomnieć dnia, w którym został wybrany 
papieżem. Wiadomość o tym dotarła do mojego 
pokoiku w toruńskim Domu Akademickim, 
wyciągnęła mnie na korytarz, potem na ulicę 
i dalej, już dużą rozgorączkowaną, pełną 
entuzjazmu grupą do kościoła Ojców Jezuitów, 
żeby pomodlić się i podziękować Bogu za tak 
niezwykły i niespodziewany dar. Była w nas radość, 
nadzieja i ogromna potrzeba bycia razem, która 
stała się bardziej świadoma, gdy przyjechał do 
Polski w 1979 roku. Mogliśmy się wówczas policzyć 
i zobaczyć, jak jest nas wielu, doświadczyliśmy 
solidarności bycia razem, dzielenia się swoimi 
przeżyciami, odzyskaną wolnością i nadzieją. 
Dni, które Jan Paweł II spędził z nami, pamiętam 
jako czas wielkiego entuzjazmu i poczucia wolności, 
pojawiających się nowych myśli i czegoś, co rodziło 
się w nas, trwałe i wielkie. Te dni powtórzyły się 
w sierpniu 1980, kiedy powstawała „Solidarność”. 
Czy Jan Paweł II nie był jej oczywistym źródłem? 
Jego wołanie na placu Zwycięstwa, „Niech zstąpi 
Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”, 
stało się początkiem odbudowywania więzi 
społecznych. Jan Paweł II żyje w mojej pamięci jako 
inspirator i uosobienie solidarności. Solidarności 
przez wielkie „S” i solidarności międzyludzkiej, 
zwłaszcza z biednymi i cierpiącymi – na całym 
świecie i z różnych powodów.

Solidarność w cierpieniu początkowo wyrażała 
się w sposób duchowy. Dzień po wyborze na 
papieża Jan Paweł II odwiedził w szpitalu swojego 
sparaliżowanego przyjaciela, biskupa Andrzeja 
Deskura. „U progu mojego pontyfikatu – mówił 
wówczas do chorych – chcę oprzeć się przede 
wszystkim na tych, którzy cierpią (...). Sądząc po 
ludzku, jesteście słabi, chorzy, lecz jesteście także 
bardzo potężni, jak potężny jest Jezus Chrystus 
ukrzyżowany”. Jan Paweł II był pierwszym 
dostojnikiem współczesnego świata, który rozpoczął 
swoją posługę od wizyty u chorego. Ta wizyta i te 
słowa na temat cierpienia, a potem samo cierpienie, 
staną się znakiem rozpoznawczym Jego 
pontyfikatu. 
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Jan Paweł II na modlitwie przy Ścianie Płaczu. 
Pielgrzymka do Jordanii i Izraela przeszła do historii 
jako pielgrzymka do Ziemi Świętej, 
20–26 marca 2000.
Fot. Adam Bujak © Biały Kruk

Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu 
z udziałem czterdziestu siedmiu delegacji reprezentujących Kościoły 
i wspólnoty chrześcijańskie oraz trzynastu innych religii świata, 
27 października 1986.
Fot. Adam Bujak © Biały Kruk
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Dar zesłany Europie

Na początek refleksji poświęconej 
Papieżowi, który zbliżył do siebie 
wyznawców różnych religii, wybrałem 
przypowieść ze skarbca naszych 
starszych braci i sióstr w wierze, 
chasydzką baśń (chasydyzm to 
ruch mistyczno-religijny i społeczny 
– sprzeciwiający się judaizmowi 
rabinicznemu, głoszący radość życia 
poprzez ekstazę religijną, taniec 
i śpiew, główny nacisk kładł na osobistą 
modlitwę – zapoczątkowany przez 
Israela ben Eliezera [1700 – 1760] 
z Podola, zwanego też Baal Szem Tow 
– przyp. red.). Rabin Pinchas zapytał 
swoich studentów, jak rozpoznać 

moment, kiedy kończy się noc i zaczyna dzień. 
– Czy to chwila, kiedy jest wystarczająco jasno,
 by odróżnić psa od owcy? – zapytał jeden 
z uczniów. 
– Nie – odpowiedział rabin. 
– Czy jest to moment, kiedy możemy odróżnić 
palmę daktylową od drzewa figowego? – 
zastanawiał się z kolei inny uczeń. 
– Nie, to także nie jest ta chwila – odparł rabin. 
– Wobec tego, kiedy przychodzi poranek? 
– dopytywali uczniowie. 
– To chwila, kiedy patrzymy w twarz drugiego 
człowieka i rozpoznajemy w nim naszego brata 
i siostrę – powiedział rabin. – Do czasu, kiedy nie 
jesteśmy w stanie dostrzec różnicy, wciąż trwa noc.

To była bardzo długa noc, której dzieci Abrahama, 
wierzące w jednego i tego samego Boga 
Wszechmogącego, nie umiały rozpoznać się i uznać 
za braci oraz siostry. To była długa noc wzajemnego 
strachu, uprzedzeń i nienawiści. Straszna noc 
historii, w której nasi przodkowie i poprzednicy 
wzajem się ranili, a rany nie zostały jeszcze w pełni 
wyleczone i cały czas niosą ból. 

Dzięki Bogu za to, że w przeszłości były 
także piękne czasy pokoju, 

a w różnych 

momentach 
historii Bóg budził jednostki, 
których serca i umysły były na tyle otwarte, by 
szukać ścieżek porozumienia i zrozumienia innych.

Nawet najczarniejsza i najbardziej rozpaczliwa noc 
niesie ze sobą także nadzieję. Św. Jan od Krzyża, 
wielki mistyk pochodzący z kraju, w którym 
chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie mieszkali razem, 
napisał wiele na temat znaczenia ciemności w relacji 
człowieka z Bogiem. Ciemna noc ducha, kiedy 
ludzie konfrontują się z milczeniem Boga 
i czują Jego brak, jest niezmiernie ważnym czasem 
dla duchowego wzrostu i dojrzewania. I nie był to 
smutny czy przygnębiający czas, kiedy wielu Bóg 
wydawał się być milczącym i nieobecnym, kiedy 
wielu myślało, że Boga nie ma. Ta zbiorowa ciemna 
noc ducha była kluczowym momentem w historii, 
który teraz i w przyszłości przynosi owoce.

„Jest niebezpieczeństwo, że to, co zostaje, także 
rośnie“ – napisał Friedrich Hölderlin, poeta 
niemiecki, a na długo przed nim św. Paweł 
powiedział: „Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze 
obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20 – przyp. red.). 
Kiedy Izrael powrócił z niewoli babilońskiej, 
przyniósł ze sobą do ojczyzny cenny zapał do 
odnowy duchowej. Od dawna pytam samego 
siebie o to, czy narody, które na długie lata zostały 
stłamszone przez totalitarny reżim komunistyczny, 
wychodząc z mroku prześladowań, wniosły coś 

równie cennego do spuścizny reszty Europy? 
A może cały czas są w stanie to zrobić? Często 
ulegam pokusie i odpowiadam, że byliśmy 
rozczarowaniem dla tych, którzy oczekiwali od nas 
tego rodzaju przebudzenia. Tak jak znużony prorok 
Eliasz musimy przyznać, że „nie jestem lepszy od 
moich przodków” (1 Krl 19, 4 – przyp. red.). 

Jednak po świętach Wielkiejnocy 2005 roku czułem 
– i jestem pewien, że nie byłem w tym odczuciu 
odosobniony – iż mogłem ujrzeć choć na chwilę 
światło, być może niewystarczająco widoczne dla 
wszystkich wówczas, gdy było jeszcze pośród nas 
w gasnącej latarni ciała. Czyż Jan Paweł II, Papież 
z Polski, nie był tym światłem i znakiem nadziei? 
Darem zesłanym Europie przez Boga z ciemnej nocy 
historii i cierpienia umęczonych narodów?

Nade wszystko jednak chciałbym przywołać dwa 
wydarzenia o ogromnym znaczeniu symbolicznym 
i wielkich konsekwencjach. Pierwszym z nich było 
wymowne, a zarazem skromne przyznanie 
i wyrażenie skruchy za błędy z przeszłości Kościoła 
– papieska „mea culpa” na początku wielkiego 
postu w Roku Jubileuszowym. Drugim zaś było 
wspaniałe spotkanie modlitewne przedstawicieli 
różnych religii świata w Asyżu.
Jestem głęboko przekonany, że wiek XX pozostawi 
w pamięci ludzkości dwa wyobrażenia nadziei, 
które mogą świadczyć o tym, że nie był on tylko 
wiekiem historycznej ciemności i cierpienia, ale 
także czasem przemiany i nadziei. Jednym z nich 
jest zdjęcie planety Ziemi wykonane podczas 
pierwszego lądowania na Księżycu, zaś drugim 
zdjęcie Ojca Świętego trzymającego ręce Dalaj Lamy 
w towarzystwie przedstawicieli islamu, judaizmu 
i innych religii świata na tle bazyliki św. Franciszka 
z Asyżu (październik 1986 – przyp. red.).
Te dwa obrazy mają ze sobą wiele wspólnego. 
Zdjęcie Ziemi z Księżyca nie tylko daje świadectwo 
ogromnego osiągnięcia ludzkiej odwagi 
i inteligencji, ale także pokazuje, jak mały jest 
nasz świat – jak łódeczka przepływająca przez 
bezkresną ciemność wszechświata, „daleko od 
wszystkich słońc”. 
Z kolei, zdjęcie z Asyżu jest dowodem na to, 
że być może zaczynamy zdawać sobie sprawę 

z tego, że musimy nauczyć się żyć 
razem w wystawionym 

na ciągłe 
niebezpie-

czeństwa 
statku.

Moralny 
i psychologiczny 

klimat, wywołany 
pierwszą 

pielgrzymką Jana 
Pawła II do Jego 

rodzinnego kraju, 
dał w Gdańsku 
początek zrywowi 

„Solidarności“. 
Spowodował on 

osłabienie mocy 
monolitu sowieckiego 
bloku komunistycznego, 

który już nigdy się po 
tym nie podniósł. 

To wydarzenie przyniosło 
wiarę, że cały system 
komunistyczny ostatecznie 

zniknie w otchłaniach 
historii. „Solidarność“ była 
czymś znacznie więcej niż 

tylko pierwszym niezależnym 
związkiem zawodowym 

 w całym sowieckim imperium. 
Była wspaniałym sojuszem odwagi 
i niepokonanej tęsknoty za wolnością, które 
połączyły polskich robotników i intelektualistów, 
przy istotnym zaangażowaniu Kościoła. Była 
symbolem nadziei oraz inspiracją dla dysydentów 
w wielu innych krajach.

Jan Paweł II zasługuje na tytuł „Papież Solidarności” 
nie tylko ze względu na Jego moralną i duchową 
łączność z tym związkiem zawodowym. 
„Solidarność“ jest także niezmiernie ważnym 
pojęciem w Jego encyklikach społecznych. 
Wysiłki Papieża na rzecz dialogu z innymi 
chrześcijanami, wyznawcami różnych religii, 
a także ze światem świeckiego humanizmu oraz 
współczesnej nauki, wyrastały z Jego głębokiego 
przekonania, że wszyscy ludzie są dziećmi tego 
samego Ojca, a najważniejszym wyrazem wiary 
w tego wspólnego Ojca jest solidarność ze 
wszystkimi członkami wielkiej rodziny ludzkiej.

Jeśli dzień odejścia Jana Pawła II z tego świata 
– kiedy to wielu ludzi bez względu na narodowość, 
rasę, kulturę, wyznanie religijne czy przekonania 
polityczne oddało Mu hołd – miałby być 
obchodzony jako Dzień Solidarności, to byłaby to 
sposobność, by każdego roku posłać przesłanie do 

wszystkich miejsc na świecie, gdzie 
ciemność nienawiści i przemocy nie 
pozwala dotrzeć posłaniu nadziei, 
że gdziekolwiek ludzie umieją rozpoznać 
w sobie nawzajem braci i siostry, tam właśnie 
wstaje słońce, zaczyna się nowy dzień n
_____________________________________
Tomáš Halik 
Czeski ksiądz katolicki, potajemnie wyświęcony 
w roku 1978, filozof, psycholog i pisarz, profesor 
Uniwersytetu Karola w Pradze oraz przewodniczący 
Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej. Duszpasterzuje 
studentom i inteligencji. 

Nasz brat Jan Paweł II

Podczas ostatniej wizyty Jana Pawła II 
w Polsce odpowiedziałem na pytanie 
jednego z dziennikarzy: „Papież nie 
może być moim Ojcem Świętym”. 
Według religii żydowskiej bowiem 
jedynym Ojcem Świętym jest Pan Bóg. 
Jednak podczas wizyty Jana Pawła II 
w Jerozolimie – goszcząc Papieża 
osobiście w Instytucie Yad Vashem, 
którego Rady Światowej jestem 
prezesem – miałem poczucie, 
że rozmawiam z moim moralnym 
Ojcem (Papież pielgrzymował do Ziemi 
Świętej w dniach 20–26 marca 2000 
– przyp. red.).

Jan Paweł II otworzył swoje serce 
dla narodu żydowskiego i z tego 
punktu widzenia należy do rodziny 
sprawiedliwych narodów świata.

Jan Paweł II miał otwarte serce dla każdego 
człowieka i w swoich wystąpieniach podkreślał 
wartości socjalne. Najważniejszą część ostatniej 
przemowy w Krakowie poświęcił właśnie tym 
sprawom. Powiedział, że procesy globalizacji 
i prywatyzacji są bardzo niebezpieczne.

Jan Paweł II miał duszę socjalno-humanistyczną. 
Chrześcijaństwo w tłumaczeniu Jana Pawła II 
może być bardzo doniosłym elementem 
konstytucjonalizmu europejskiego jako 
wychowawcze źródło tolerancji, moralności 
i solidarności. Ono może być pomostem między 
Europą a resztą świata n 
_____________________________________________
Shewach Weiss
Politolog, były ambasador Izraela w Polsce. 
Urodził się w Polsce, na ziemiach, które w 1944 roku znalazły 
się we władaniu Ukrainy. Przeżył Holocaust. Od 1947 roku 
mieszka w Izraelu. Studiował nauki polityczne i stosunki 
międzynarodowe na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. 
Prof. Weiss wykładał m.in. na uniwersytecie w Hajfie. 
Działalność publiczną rozpoczął w 1969 roku jako członek 
Rady Miejskiej Hajfy. W 1981 roku został członkiem Knesetu, 
później przez dwie kadencje jego wiceprzewodniczącym, 
a następnie przewodniczącym. Przez piętnaście lat był 
delegatem Knesetu do Rady Europy. W 2000 roku został 
przewodniczącym Rady Yad Vashem. 

Świat solidarny

Świadomość świata jako wspólnego 
miejsca społeczności ludzkiej jest coraz 
silniejsza. Ostatnie dziesięciolecia 
dramatycznie upowszechniły poczucie 
współzależności mieszkańców Ziemi 
i ich problemów. Trudno cieszyć się 
własnym szczęściem, widząc cierpienie 
innych. Jan Paweł II miał rzadką 
umiejętność postrzegania świata jako 
całości i zdolność skupienia nad losem 
tych, którzy potrzebowali uwagi 
i pomocy. Potrafił wyjść myślą i sercem 
poza wspólnotę chrześcijan, apelując 
o świat moralny, współczujący, 
świadomy niesprawiedliwości, 
gdziekolwiek ona występuje. 
Solidarność świata stała się nie 
tylko przejawem wyższej moralnej 
potrzeby tych bardziej wrażliwych, 
ale warunkiem przetrwania gatunku. 
Nie uda się zamknąć oczu na zatrucie 
środowiska, zmiany klimatyczne 
planety, nadmierną globalizację i biedę. 
Nie sposób pominąć konflikty religijne, 
zwłaszcza między chrześcijaństwem 

i islamem, które w tej skali są zjawiskiem nowym 
we współczesnej historii, przeczącym idei 
i instynktownej potrzebie solidarności.

Jak zatrzymać wzajemny strach i nienawiść? 
Ważna rola przypada twórcom. Jan Paweł II w swym 
„Liście do artystów” (wydanym 4 kwietnia 1999 
– przyp. red.) przyznaje im tę szczególną misję. 
Wskazuje na wagę związków między sferą piękna 
i moralności. Poruszając się w świecie sztuki, artysta 
może i często wywołuje potrzebę czynienia dobra. 
Może to jest normalne złudzenie o wyjątkowości 

czasów,                  
w których 

żyjemy, ale trudno mi 
uwolnić się od przekonania, że 

artysta dziś, używając języka estetyki, ma szczególny 
obowiązek aspirować do tego, by wpływać na ludzkie 
zachowanie. Jakie to wspaniałe uczucie, kiedy słucha-
jąc „Requiem” Mozarta, ogarnia mnie wzruszenie. 
I to wzruszenie budzi chęć lepszego życia. Potrzebę 
czynienia dobra. Można zapytać, jak trwałe jest to 
wzruszenie? Czy schematy codziennego życia, przez 
ich powtarzalność, nie podtrzymują nawyków, 
do których wracamy, gdy opadną niespodziewane 
uniesienia? Głęboko wierzę w pozytywną, 
inspirującą siłę moralnych emocji, jeśli są one 
częstym elementem duchowego otoczenia.

Dwa tematy rozważań Jana Pawła II są mi 
szczególnie bliskie, Jego postulat eliminacji biedy 
i Jego zaangażowanie w sprawę światowego pokoju. 
Oba powinny być częścią etycznego horyzontu 
artysty. Bieda, często niezawiniona, demoralizuje 
i rujnuje społeczeństwa, które ją ignorują. Czy 
znajdzie się silny głos, który po śmierci Papieża 
Polaka będzie kontynuował Jego wezwanie 
przeciwko egoizmowi posiadających 
i sprawujących władzę? Bieda, brak sprawiedliwości 
osłabiają więzi społeczne i stają się zagrożeniem 
pokoju. Społeczeństwa, narody, które dotknął 
kryzys ekonomii, stawały się łatwo zródłem 
międzynarodowej agresji. Miasta, dzielnice, 
gdzie króluje bezrobocie, stają się wylęgarnią 
przestępstwa. Nie trzeba idealizmu, wystarczy 
praktyczny rozum, żeby zrozumieć korzyści 
z budowania społeczeństwa, w którym nie ma 
miejsca na nędzę. A mimo to bezrobocie i bieda 
są plagą, która po cichu, bo media nie lubią o tym 
mówić, unicestwia duchowo miliony.

Indywidualizm, który osiągnął swoje apogeum jako 
filozofia życia w Stanach Zjednoczonych, przyniósł 
wiele dobrego, na przykład w sferze wolności 
jednostki. Jednak wybujały, odłączony od poczucia 
odpowiedzialności za innych, stał się synonimem 
egoizmu społecznego i zaczyna ogarniać resztę 
świata. Media, których jedynym celem stało się 
wypracowanie zysku, znajdują coraz mniej czasu 
na poważną, uczciwą dyskusję o kondycji świata. 
Czy można spodziewać się krytyki wojny w Iraku 
od sieci telewizyjnej, której korporacyjny właściciel 
jest dostawcą broni do prowadzenia tej wojny? 
Jakie moralne prawo i jaki interes ma Polska, biorąc 
udział w tej wojnie? Jak to możliwe, że sama, 
będąc ofiarą wielu wojen, zignorowała wezwania 
do pokoju swojego ukochanego Papieża i udzieliła 
bezwarunkowego poparcia agresji? Jak to się stało, 
że w tym momencie tak łatwo zapomniano o nauce 
Chrystusa?

Jak artysta swoim dziełem może służyć 
społeczeństwu, nie popadając w nadmierną 
prostotę, która odbiera sztuce życie? Kiedy prosta 
melodia jest piękna i inspirująca, a kiedy oczywista 
i nieciekawa? Nie ma formuły, która by opisywała 
tajemnice talentu, tajemnice twórczości, tak jak nie 
ma formuły, która opisuje powstanie świata. 
Jest tylko ten niezwykły dreszcz odkrytej prawdy, 
dreszcz dotknięcia tajemnicy, uniesienie, które 
otwiera serce na innych, przypomina, że jesteśmy 
jednością. 

Solidarność świata, potrzeba tolerancji 
i wzajemnego przebaczenia to konieczność, która 
musi zostać uświadomiona. Świat solidarny to świat 
miłości bliźniego. „Miłości (która) nie zazdrości, nie 
szuka poklasku, nie unosi się pychą, (…) nie szuka 
swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się 
z prawdą. (...) Gdybym miał dar jasnowidzenia, 

znał 
wszelkie 

tajemnice i posiadał 
całą wiedzę i wiarę, która przenosi 

góry, a nie miał w sobie miłości, byłbym 
niczym... (1 Kor 13, 1–13 – przyp. red.)” n
________________________________________
Jan A.P. Kaczmarek
Kompozytor, autor muzyki do ponad trzydziestu filmów 
długometrażowych i dokumentalnych. Z wykształcenia 
prawnik, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Współpracował z teatrem Jerzego Grotowskiego. 
W latach 80. XX wieku stworzył kameralną Orkiestrę Ósmego 
Dnia. Swój pierwszy album „Music For The End” nagrał 
w 1982 roku dla chicagowskiej, niezależnej wytwórni. 
W 1989 roku osiadł na stałe w Los Angeles. Nagrywa płyty, 
stale koncertuje zarówno w USA, jak i w Europie.
W 2005 roku zdobył Oscara za muzykę do filmu 
„Marzyciel” w reżyserii Marca Forstera.

Wszyscy płyniemy tą samą łodzią

Filozof Francis Bacon powiedział, 
że człowiek nie jest ani aniołem, ani 
stworzeniem. Człowiek przez wzgląd 
na swoją naturę jest bytem społecznym.

Międzynarodowa solidarność jest 
przede wszystkim podstawą wszystkich 
wymiarów ludzkiego życia, tak jak król 
Salomon dowodził w Księdze Koheleta, 
w rozdziale czwartym (Koh 4, 9–10): 
„Lepiej jest dwom niż jednemu (...). 
Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. 
Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, 

a nie ma drugiego, który by go podniósł”*. 
Po to, by stworzyć przyjaźń między ludźmi, 
potrzebne jest zaangażowanie w dyskusję 
z gotowością do słuchania drugiej strony oraz 
czasami także zgodzeniem się na jej argumenty. 
Dlatego też nie dziwi nas, że Stwórca wszechświata 
dał człowiekowi umiejętność mówienia, tym 
wyróżniając nas spośród wszystkich innych stworzeń 
świata, ponieważ mowa tworzy wspólny język i jest 
podstawą solidarności między ludźmi, narodami 
i państwami.

Także w wierzeniach religijnych, pomimo 
ogromnych różnic między nimi, jest miejsce na 
solidarność, tak jak prorok Micheasz, reprezentując 
naród żydowski, powiedział: „Choćby wszystkie ludy 
występowały, każdy w imię swojego boga, my jednak 
występować będziemy w imię Pana, Boga naszego, 
zawsze i na wieki” (Mi 4, 5 – przyp. red.).

Moje poglądy mogą się różnić od waszych, moja 
wiara od waszej, ale mimo dzielących nas  różnic 
dialog powinien być łączącym nas mostem. 
Nawet wówczas, gdy między ludźmi dochodzi do 
nieporozumień, dialog może być przyjęty w duchu 
tolerancji i perspektywy wspólnego życia.

Papież Jan Paweł II nie izolował się z powodu
swojej wiary, ale był rozpoznawany dzięki 
podróżom i spotkaniom z ludźmi w ponad stu 
dwudziestu krajach. Ja osobiście mogę potwierdzić 
to, że wierzył w możliwość rozmowy jak równy 
z równym i nie stawiał się ponad innymi narodami 
czy religiami.

Przykładem może być Jego wizyta w rzymskiej 
synagodze w 1986 roku, gdzie nazwał naród 
żydowski „naszymi starszymi braćmi”, oraz moje 
spotkanie z Nim 19 września 1993 roku w Castel 
Gandolfo. Rozmawialiśmy między innymi 
o holocauście Żydów europejskich i wtedy 
powiedział do mnie: „W każdym moim wystąpieniu, 
wszędzie na świecie, podkreślam nasz obowiązek, 
by zapewnić przyszłość i trwałą egzystencję naszych 
starszych braci, narodu żydowskiego”.

Słyszeliśmy odezwę w tym duchu podczas jego 
historycznej wizyty w Jerozolimie – w Instytucie 
Yad Vashem oraz przy Ścianie Płaczu – w marcu 
2000 roku. Uznał wówczas za konieczne, 

by zaakcentować prawo wszystkich istnień 
ludzkich do życia, równości oraz wzajemnego 
szacunku. Podkreślił także zobowiązanie 
Kościoła wobec narodu żydowskiego, na 
dziedzictwie którego został on zbudowany.

Znane powiedzenie mówi, że: „Wszystko, 
czego nauczyliśmy się z historii, to to, 
że nie nauczyliśmy się niczego”. 
Doprawdy, kiedy oglądamy i słuchamy 
wiadomości ze świata, to czasami 
wydaje się, że nawet nie wzruszyło nas 
morderstwo Abla dokonane przez jego 
brata Kaina i że do dnia dzisiejszego 
ludzkość nie wyciągnęła żadnej lekcji 
z tego wydarzenia. W tej strasznej 
historii z Księgi Rodzaju nie było 
miejsca na rozmowę, dialog czy 
porozumienie. „Kain rzucił się na 

swojego brata Abla i zabił go” 
(Rdz 4, 8 – przyp. red.). 

Nie usłyszeliśmy żadnej rozmowy, która 
poprzedziłaby ten czyn. Z drugiej jednak strony, 
znacznie później dwóch innych braci, Mojżesz 
i Aaron, pracowali w doskonałej zgodzie 
w wyprowadzeniu swojego narodu z niewoli do 
wolności i wspólnie utworzyli podwaliny istnienia 
narodu żydowskiego. W ten sposób zatem, 
na przykładzie tych dwóch różnych braci, możemy 
dowiedzieć się o ogromnej, zarówno pozytywnej, 
jak i negatywnej, sile solidarności między braćmi.

W sytuacji współczesnych sporów pomiędzy 
narodami oraz pojedynczymi ludźmi rodzi się 
wymóg, by nasi przywódcy polityczni, duchowi, 
religijni oraz intelektualni kładli już na dzieci 
powinność nauki tolerancji i solidarności. Tak, aby 
złe wspomnienia znowu nie odżyły. Szczególnie, 
gdy weźmiemy pod uwagę niewiarygodny postęp 
technologiczny, gdy świat stał się małą wioską, 
musimy pamiętać o alegorii przedstawionej przez 
jednego z największych mędrców żydowskich, 
rabina Shimona Bara Yochala: „Do czego mogę 
to porównać? Do ludzi, którzy płyną okrętem, 
a jeden z nich zaczął wiercić dziurę w kadłubie 
statku. Wszyscy inny pasażerowie byli wściekli na 
niego i powiedzieli: «Czy chcesz, by ta łódź wraz 
z nami utonęła? Nie zdajesz sobie sprawy, jak 
wielkie niebezpieczeństwo czyha na nas i że wszyscy 
utoniemy w tym morzu?». On zaś odpowiedział: 
«Czyż robię dziurę w miejscu, gdzie wy siedzicie? 
Nie! Robię dziurę tylko pode mną... »”.

Cały świat musi zrozumieć, że wszyscy płyniemy 
tą samą łodzią i w każdej chwili ktoś może poczuć 
podmuch, by za wszelką cenę bronić swojego 
honoru, własności, pozycji czy życia. Takie 
pragnienia są jak rozszalały ogień w suchym lesie 
i niosą poważne zagrożenie dla całego świata.

Dlatego też połączmy nasze wysiłki i budujmy 
most między narodami, religiami, państwami. 
Most, który nigdy się nie zawali n

* Cytaty biblijne pochodzą z Biblii Tysiąclecia. 
_____________________________________________
Meir Lau
Israel Meir Lau (ur. w 1937 r. w Piotrkowie Trybunalskim), 
naczelny rabin Izraela. Syn rabina Mojżesza Chaima Lau. 
Dzieciństwo spędził w rodzinnym mieście. W roku 1939 wraz 
z bliskimi trafił do getta. Pięć lat później osadzony został 
w obozie koncentracyjnym Buchenwald. Od 1945 roku 
mieszka w Palestynie. 21 lutego 1993 roku wybrany został na 
stanowisko naczelnego rabina Izraela.

Solidarność to program 
na czas globalizacji

Solidarność to wyraz miłości bliźniego. 
Bez miłości nie ma chrześcijaństwa. 
Wymóg solidarności był w centrum 
nauczania Jana Pawła.
Solidarność była w polskim 
doświadczeniu alternatywnym 
postulatem wobec marksistowskiej 
walki klas. Solidarność nie solidaryzm. 
Aktualność solidarnościowych ideałów 
wykracza poza nasz kraj i doświadczenie 
ustroju, który na szczęście przeminął, 
a gwiazda jego ideologii wyraźnie 
dogasa. Solidarność to program na czas 
globalizacji, kiedy świat staje się jednym 
organizmem, jedną wioską lub jednym 
miastem.
Solidarność jako postawa jest opozycją 
wobec egoizmu. Egoizm ma swój 
wymiar indywidualny i społeczny, 
narodowy i kontynentalny. Solidarność 
jest wyrazem altruizmu, zdolnością 
przewyższania własnych instynktów 
i uwarunkowań społecznych. 

W doktrynie chrześcijańskiej człowiek ma obowiązek 
odkrycia w obliczu drugiego człowieka twarzy Boga. 
Karol Wojtyła, pisarz, zawarł tę myśl w tytule swej 
sztuki „Brat naszego Boga”. W swym nauczaniu 

powracał wielekroć do tego przesłania.
Ludzkość potrafi bywać solidarna w obliczu 
wspólnych zagrożeń czy wielkich klęsk naturalnych. 
Na to, by świat nasz przetrwał, potrzebna jest 
jednak większa solidarność przekładająca się na 
setki decyzji, w których człowiek musi umieć się 
podzielić z innym potrzebującym. W tym dzieleniu 
chodzi często o więcej niż o dobra materialne. 
Solidarność to dzielenie się troską 
i odpowiedzialnością, to dzielenie się darami ducha, 
nie tylko samym chlebem. 
Światowy Dzień Solidarności wydaje mi się piękną 
ideą. Ustanowienie go w dniu pamięci o Janie 
Pawle II byłoby pięknym gestem. Mam nadzieję, 
że ta inicjatywa przebije się przez zgiełk 
codzienności i zjednoczy ludzi dobrej woli n
_____________________________________________
Krzysztof Zanussi
Reżyser i scenarzysta. Kino zawdzięcza mu pytania 
o egzystencję, granice dobra i zła, o Boga oraz wiarę. 
Zaliczany jest do głównych przedstawicieli tzw. kina 
moralnego niepokoju. Do najbardziej znanych jego filmów 
należą „Barwy ochronne”, „Cwał”, „Constans”, „Spirala”, 
„Iluminacja”, „Sprawy rodzinne”, „Struktura kryształu”, 
„Rok spokojnego słońca” i „Życie jako śmiertelna choroba 
przenoszona drogą płciową”. Jest laureatem kilkudziesięciu 
międzynarodowych nagród filmowych, m.in. w Cannes, 
Gdańsku, Wenecji i Moskwie. 

Solidarność w cierpieniu

„Wyrażam najgłębszą ufność, że przy 
całej mojej słabości Pan udzieli mi 
każdej łaski potrzebnej, aby sprostać 
wedle Jego woli wszelkim zadaniom, 
doświadczeniom i cierpieniom, 
jakich zechce zażądać od swego 
sługi w ciągu życia. Ufam też, że nie 
dopuści, abym kiedykolwiek przez 
jakieś swoje postępowanie: słowa, 
działanie lub zaniedbanie działań, 
mógł sprzeniewierzyć się moim 
obowiązkom...”.

Słowa zawarte w testamencie Jana Pawła II 
są podsumowaniem papieskiej wizji 
odpowiedzialności za świat; wezwań do 
solidarności z nim, zwłaszcza solidarności 
z cierpiącymi. Niełatwo mieć w sobie 
ufność, niełatwo przyjmować trudne 
doświadczenia, zadania, a zwłaszcza 
cierpienia, których doświadczamy sami 

albo których doświadcza świat. Naturalną reakcją 
na cierpienie jest bunt, 
ale świadectwo życia Jana Pawła II pokazuje, 
że cierpienie można też przyjąć jako dar: 
czerpać z niego siłę i dawać dobro innym. 

Przejmuje uniwersalność słów rozpoczynających 
papieski testament. Mogą je przyjąć 
za swoje wszyscy 
ludzie – wierzący czy 
niewierzący, wyznawcy 
różnych religii, 
przedstawiciele różnych 
ras i narodów. 
Dla mnie także są 
ważnym przesłaniem 
i odpowiedzią na pytanie 
– jak żyć? Trzeba żyć tak, 
żeby swoimi czynami 
i słowami świadomie 
szerzyć dobro i zmniejszać, 
na ile to możliwe, cierpienia 
w świecie. Myśleć o swoim 
życiu jako o służbie 
drugiemu człowiekowi: tak 
staram się pojmować moje 
życie i wypełniać jak najlepiej 
zadania, jakie stawia przede 
mną Opatrzność Boża.

Kiedy Jan Paweł II był zdrowy, 
podziwialiśmy Jego siły 
w niestrudzonym pielgrzymo-
waniu, zachwycaliśmy się 
„zwykłością” człowieka 
chodzącego po górach, 
jeżdżącego na nartach, 
żartującego i szokującego 
poniechaniem różnych 
ceremoniałów. Cieszyliśmy 
się „naszym” Papieżem, Jego 
mądrością, sprawnością, 
otwartością. Rozbudzał miłość 
w naszych sercach i pragnienie 
towarzyszenia Mu w dobrych 
dziełach. Tak wiele od Niego 
otrzymywaliśmy – radość 
z obcowania z Nim, słowa otuchy, 
mądrości i nadziei, wsparcie siłą 
Jego autorytetu i miłości – że czuliśmy 
się ponagleni do solidarności 
ze światem i z potrzebującymi.

Cały Jego pontyfikat, od pierwszych 
słów „Nie lękajcie się”, był przede 
wszystkim posługą dla drugiego 
człowieka. 

Jan Paweł II wierzył, że każdy może wziąć udział 
w przemianie świata. Podczas swoich podróży 
odwiedził miliony ludzi, miliony ludzi zaprosił do 
siebie na msze, audiencje, spotkania, rozmowy. 
Jego miłość do ludzi wyrażała się chociażby w 
umiejętności prowadzenia dialogu z tysiącami 
wiernych, tak że każdy z nich miał wrażenie, że 
Papież mówi do niego osobiście. Tą wiarą zaraził 
również mnie i wielu innych, którzy oddali 
się służbie drugiemu człowiekowi. Czas Jego 
pontyfikatu to czas ogromnej aktywności różnych 
organizacji społecznych. Czy to przypadek? 

Wspominając Jana Pawła II, nie sposób nie 
wspomnieć dnia, w którym został wybrany 
papieżem. Wiadomość o tym dotarła do mojego 
pokoiku w toruńskim Domu Akademickim, 
wyciągnęła mnie na korytarz, potem na ulicę 
i dalej, już dużą rozgorączkowaną, pełną 
entuzjazmu grupą do kościoła Ojców Jezuitów, 
żeby pomodlić się i podziękować Bogu za tak 
niezwykły i niespodziewany dar. Była w nas radość, 
nadzieja i ogromna potrzeba bycia razem, która 
stała się bardziej świadoma, gdy przyjechał do 
Polski w 1979 roku. Mogliśmy się wówczas policzyć 
i zobaczyć, jak jest nas wielu, doświadczyliśmy 
solidarności bycia razem, dzielenia się swoimi 
przeżyciami, odzyskaną wolnością i nadzieją. 
Dni, które Jan Paweł II spędził z nami, pamiętam 
jako czas wielkiego entuzjazmu i poczucia wolności, 
pojawiających się nowych myśli i czegoś, co rodziło 
się w nas, trwałe i wielkie. Te dni powtórzyły się 
w sierpniu 1980, kiedy powstawała „Solidarność”. 
Czy Jan Paweł II nie był jej oczywistym źródłem? 
Jego wołanie na placu Zwycięstwa, „Niech zstąpi 
Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”, 
stało się początkiem odbudowywania więzi 
społecznych. Jan Paweł II żyje w mojej pamięci jako 
inspirator i uosobienie solidarności. Solidarności 
przez wielkie „S” i solidarności międzyludzkiej, 
zwłaszcza z biednymi i cierpiącymi – na całym 
świecie i z różnych powodów.

Solidarność w cierpieniu początkowo wyrażała 
się w sposób duchowy. Dzień po wyborze na 
papieża Jan Paweł II odwiedził w szpitalu swojego 
sparaliżowanego przyjaciela, biskupa Andrzeja 
Deskura. „U progu mojego pontyfikatu – mówił 
wówczas do chorych – chcę oprzeć się przede 
wszystkim na tych, którzy cierpią (...). Sądząc po 
ludzku, jesteście słabi, chorzy, lecz jesteście także 
bardzo potężni, jak potężny jest Jezus Chrystus 
ukrzyżowany”. Jan Paweł II był pierwszym 
dostojnikiem współczesnego świata, który rozpoczął 
swoją posługę od wizyty u chorego. Ta wizyta i te 
słowa na temat cierpienia, a potem samo cierpienie, 
staną się znakiem rozpoznawczym Jego 
pontyfikatu. 
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Jan Paweł II na modlitwie przy Ścianie Płaczu. 
Pielgrzymka do Jordanii i Izraela przeszła do historii 
jako pielgrzymka do Ziemi Świętej, 
20–26 marca 2000.
Fot. Adam Bujak © Biały Kruk

Sarajewo, pierwsza wizyta Jana Pawła II w Bośni i Hercegowinie. 
Sarajewo, 12–13 kwietnia 1997.
Fot. Robert Kwiatek
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W programie niemal każdej Jego pielgrzymki 
był czas na spotkania z chorymi, bezdomnymi 
i biednymi. Jadał z nimi obiady, przychodził do 
ich domów, interesował się ich życiem i losem, 
wyróżniał spośród tłumów, dodawał odwagi. 
Nie bał się poznać i dotykać nędzy. W swoich 
wystąpieniach często mówił o mentalności 
konsumpcyjnej, o krzyku i wołaniu biednych. 
Nawoływał do solidarności i sam ją realizował. 
Pokazywał, że wartość i siła nie leży w tym, 
że bogaci dają biednym. Ona zawiera się w samych 
ubogich i w tym, że są tak potężni jak Jezus.

Kiedy cierpienie dotknęło także Jego osobiście, 
solidarność przerodziła się we współudział. Jan 
Paweł II nie chował się za parawanem prywatności, 
pomagając nam zrozumieć wymiar i sens 
cierpienia. Właśnie wtedy, kiedy był chory 
i fizycznie bezradny, kiedy musiał korzystać 
z pomocy innych, paradoksalnie okazał swoją 
największą siłę. Na jednej z audiencji generalnych 
powiedział: „Myśląc o Was i o wszystkich chorych, 
widzę głęboką i tajemniczą analogię między Waszą 
sytuacją a sytuacją nowo narodzonego Jezusa, 
położonego w betlejemskim żłóbku. Dzieciątko 
to było małą, kruchą istotą, która potrzebowała 
wszystkiego, która była zależna od wszystkich”. 
A przecież Nowo Narodzony był Królem 
i Odkupicielem Świata. W małości i cierpieniu 
wielkość i zwycięstwo. Paradoks? Nie! Najgłębsza 
prawda o życiu. Ktoś Matce Boskiej i Józefowi 
okazał solidarność, dając im w trudnej chwili 
dach nad głową. Stojąc pod oknami umierającego 
Papieża, chcieliśmy okazać miłość i solidarność. 
Będąc tam fizycznie czy duchowo, otrzymywaliśmy 
niezwykłą moc płynącą z udziału w Jego cierpieniu. 
Jego siła okazała się wtedy w całej pełni.
Nic nie zostało Mu zaoszczędzone. Wyniszczająca 
choroba Parkinsona, zamach, choroby, złamanie 
biodra, trud bycia niepełnosprawnym. 
W tym wszystkim zachowywał jednak dzielność 
i otwartość. W październiku 1996 roku, przed 
leczeniem w poliklinice Gemelli, powiedział: 
„Dni choroby pozwalają mi jeszcze lepiej zrozumieć 
wartość posługi, do której zostałem powołany 
przez Boga jako kapłan, jako biskup, jako następca 
Piotra; posługa ta wyraża się też przez dar 
cierpienia”.

Na zawsze w moim sercu pozostanie obraz Papieża 
siedzącego samotnie przed ołtarzem w Wielki 
Piątek, odwróconego tyłem, ściskającego w ręku 
wielki Krzyż. „Mój krzyż doniosę do końca. 
Ja także ofiaruję me cierpienia, aby wypełnił się 
plan Boży”. Tak jak dzielnie i świadomie żył, tak 
dzielnie i świadomie umierał – dzieląc się z nami 
swoją śmiercią. Czy może istnieć większa i głębsza 
solidarność niż oddanie wszystkiego do końca?

Nie poddawał się chorobie. Kiedy był już bardzo 
chory, kiedy mógł zaoszczędzić sobie wysiłku, 
nie odpuszczał sobie. Ukazywał się w oknie, żeby 
chociaż zamachać gałązką palmową, żeby dać 
nam znać, że jest dla nas, że jest cały czas z nami. 
Wiem, ile wysiłku potrzeba czasami, żeby wstać, 
umyć się, ubrać i pójść tam, gdzie trzeba: dla 
każdej osoby niepełnosprawnej takie czynności 
to podwójny, potrójny wysiłek. Potrafię więc 
sobie wyobrazić, ile fizycznego wysiłku kosztowało 
Papieża każde publiczne pojawienie się. Czuję 
do Niego ogromną wdzięczność za ten wysiłek, 
za przejmujące świadectwo, które nie może 
pozostać bez śladu w naszych sercach.

W obliczu tego świadectwa spojrzałam również 
inaczej na swoje życie i drogę, na którą 
wprowadziły mnie zrządzenia Opatrzności. W 1984 
roku doznałam niezwykłej solidarności w cierpieniu 
od zupełnie obcych ludzi, którzy uratowali mi 
życie. Pośrednio z powodu niepełnosprawności 
przeżywanej od dzieciństwa, a bezpośrednio 
z powodu nieudanej operacji kręgosłupa, 
znalazłam się w beznadziejnej sytuacji: stałe, silne 
bóle uniemożliwiające poruszanie się i grożące 
wtórnym paraliżem. Dzięki łańcuchowi ludzi 
dobrej woli moje dokumenty medyczne znalazły 
się w rękach doktora Charles,a Picault z Lyonu. 
Lekarz ten nigdy wcześniej mnie nie widział, 
zobaczył tylko zdjęcia rentgenowskie. Któregoś 
dnia otrzymałam list z Ambasady Francji, żebym 
zgłosiła się po wizę. W ten sposób dowiedziałam 
się o istnieniu dr. Picault, który złożył wniosek do 
francuskiego Ministerstwa Zdrowia o sfinansowanie 
mojego leczenia, wymagającego kilku operacji 

i wielomiesięcznego pobytu w szpitalu. Dzięki 
temu mogę chodzić i pracować. Ten gest 
solidarności z zupełnie nieznaną osobą z Polski 
przemienił całkowicie moje życie. Otrzymałam 
wezwanie do solidarności z umierającymi z głodu, 
pragnienia i wojen w momencie, kiedy byłam 
najsłabsza i najbardziej bezradna, pozbawiona 
nadziei. Pojechałam do Francji jako astronom, 
a wróciłam z misją pomagania innym. Będąc 
w szpitalu w Lyonie, poznałam francuską 
organizację EquiLibre, z którą potem 
pojechałam do oblężonego  Sarajewa. Wkrótce 
zorganizowałam pierwszy konwój do Sarajewa 
z Polski i tak już zostało. 
Dziś, pisząc te słowa z perspektywy solidarności 
w cierpieniu Jana Pawła II, mam silne poczucie 
bycia wezwaną do niesienia pomocy cierpiącym 
i przekonanie, że moja słabość – 
niepełnosprawność, choroby, ciężkie przeżycia 
– są moją siłą. Siłą otrzymaną od Pana Boga 
i uświadomioną przez Jana Pawła II. Mam 
przekonanie, że wszystkie cierpienia, jakie spotkały 
mnie w życiu, okazały się bezcennym darem. 
Modlę się, żebym w obliczu przyszłego cierpienia 
potrafiła dziękować także za nie. 

Ważnymi etapami budzenia się tej świadomości 
były zwłaszcza dwie pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski. Pamiętam, jak 8 czerwca 1999 roku 
na mszy świętej w Ełku mówił: „Na świecie 
istnieją przejawy nędzy, które muszą wstrząsnąć 
sumieniami chrześcijan i przypomnieć im 
o pilnym obowiązku przeciwdziałania, zarówno 
indywidualnego, jak i społecznego. Także dzisiaj 
otwierają się przed nami rozległe dziedziny, 
w których miłość Boża powinna być obecna przez 
działanie chrześcijan. (...) Chrystusowe «dziś» 
winno więc zabrzmieć z całą mocą w każdym 
sercu i uwrażliwić je na dzieła miłosierdzia. «Krzyk 
i wołanie biednych» domaga się od nas konkretnej 
i wielkodusznej odpowiedzi. Domaga się gotowości 
służenia bliźniemu. Jesteśmy wezwani przez 
Chrystusa. Wciąż jesteśmy wzywani. Każdy na 
inny sposób. Na różnych miejscach bowiem 
cierpi człowiek i woła o człowieka. Potrzebuje 
jego obecności, jego pomocy. Jakże ważna jest ta 
obecność ludzkiego serca i ludzkiej solidarności. 
(...) Są sprawy w życiu tak doniosłe i tak pilne, 
że nie cierpią zwłoki i nie wolno ich odkładać 
na jutro”.

Te słowa uświadomiły mi duchowy wymiar pracy, 
którą wykonuję. Zrodziły potrzebę przemyślenia 
jej w kontekście etycznym. Zobaczyłam swoją 
pracę – niesienie pomocy humanitarnej – 
w kontekście miłosierdzia i solidarności. Bez nich 
nie może być dobrej pomocy. Ich brak przekształca 
ją w niszczenie godności i samodzielności; pomoc 
pozbawiona „wyobraźni miłosierdzia” staje się 
bardziej źródłem samozadowolenia i uspokojenia 
sumień.

Ze wzruszeniem wspominam także ostatnią 
pielgrzymkę Jana Pawła II, kiedy już właściwie nie 
poruszał się o własnych siłach i przesuwano Go na 
specjalnym podium. Był z nami pomimo swojej 
słabości, dając tym samym świadectwo ogromnej 
siły ducha. Pokazał w ten sposób wielki wymiar 
człowieka osiągalny dla każdego z nas, którzy 
wstydzimy się swoich słabości, ulegamy im, nie 
sięgając do pokładów naszego ducha. Wstydzimy 

się starości, zniedołężnienia, ukrywamy ją przed 
innymi, nie zdając sobie sprawy z tego, jak wiele 
mamy do dania. Ktoś mógłby powiedzieć: „po 
co ten trud, po co męczyć starego, niedołężnego 
człowieka?”. On jednak chciał być z nami, chciał 
wynieść siostrę Faustynę na ołtarze i przypomnieć 
nam jej orędzie o Miłosierdziu Bożym. Jego słowa 
wypowiedziane na Błoniach głęboko zapadły 
w moje serce i utwierdziły w drodze: „Doznajemy 
niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru 
miłosiernej miłości Boga, sami z dnia na dzień 
oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec braci. 
Uświadamiamy sobie, że Bóg, okazując nam 
miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami 
miłosierdzia w dzisiejszym świecie”.

Zostanie napisanych wiele mądrych słów o Janie 
Pawle Wielkim, Jego słowa z encyklik, homilii 
i przemówień będą wielokrotnie powtarzane 
i analizowane. Najważniejsze jednak, żebyśmy nie 
zapomnieli Jego przesłania miłości i solidarności 
z cierpiącymi; żebyśmy wsłuchali się w to, co nam 
mówił i żyli Jego słowami.
Wierzę, że mogę się do Niego modlić z prośbą 
o pośrednictwo, wierzę, że za Jego 
wstawiennictwem mogą dokonywać się cuda, 
co pozwala prosić Go o pomoc w sprawach 
wymagających cudu.

W homilii wygłoszonej podczas inauguracji 
pontyfikatu powiedział wyraźnie, czego od nas 
oczekuje i jaką drogę nam wytycza: 
„Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież 
drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi jego zbawczej 
władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy 
ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, 
cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus 
wie, co kryje się we wnętrzu 
człowieka. 
Jedynie On to wie!”. 

Te słowa są aktualne też dzisiaj, 
kiedy na świecie toczy się 
kilkanaście wojen, w których 
codziennie giną setki ludzi. 
Kiedy z głodu codziennie umiera 
22 tysiące ludzi, z powodu braku 

pitnej wody – 6 tysięcy dzieci, a na uleczalne 
choroby – 30 tysięcy dzieci. Kiedy co miesiąc 
ma miejsce kilka lub kilkanaście katastrof, które 
przynoszą ofiary śmiertelne oraz odbierają żyjącym 
normalne warunki bytowania. Po trzęsieniu ziemi 
w Potenza i Balvano (25 listopada 1980) Jan Paweł II 
wypowiedział słowa, które potem powtarzał 
w innej formie zawsze, kiedy na świecie 
pojawiały się kolejne tragedie: „Świat naznaczony 
śmiercią (...) niesie w sobie nadzieję życia. Świat 
naznaczony ruinami niesie w sobie nadzieję 
nowego życia, odbudowy, bo życie i miłosierdzie 
nie mogą być obojętne wobec zniszczenia. Starają 
się odbudować, odnowić, przywrócić ludzkiemu 
otoczeniu nowy ludzki charakter, ludzki wymiar”. 

Nie lękajmy się cierpień. Bądźmy solidarni. Dzięki 
Janowi Pawłowi II poznaliśmy prawdę, że człowiek 
jest istotą solidarną, wchodzącą w relację z każdym 
drugim człowiekiem. Dajmy wyraz tej prawdzie 
w byciu razem z potrzebującymi. Tylko w taki 
sposób przemienimy świat w lepszy, w którym 
więcej będzie miłości i poszanowania godności 
drugiego człowieka n  
____________________________________________
Janina Ochojska
Współzałożycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. 
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biuro niosące pomoc humanitarną. Z jej inicjatywy miesiąc 
później wyjechało w konwoju do Sarajewa dwanaście 
pierwszych ciężarówek.
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