
Młodzi nie lękajcie się świętości, uwielbiajcie Boga waszym życiem, waszymi 

dobrymi uczynkami 

 Opowiem wam pewną historię, która mimo, iż brzmi niewiarygodnie, wydarzyła się 

naprawdę. Pewnego słonecznego dnia wracając ze szkoły do domu ujrzałam             w 

parku bardzo smutnego chłopca. Siedział sam na ławce, a w ręce trzymał jakąś książkę. 

Kiedy podeszłam do niego, żeby się przywitać, na jego twarzy pojawił się uśmiech. 

Chłopiec miał na imię Karol. Gdy zapytałam dlaczego jest smutny, odpowiedział, że kilka 

tygodni temu zmarła jego mama, po której została mu tylko książka. Karol zabierał ją ze 

sobą wszędzie. Mówił, że zawsze kiedy jest mu smutno       i tęskni za swoją mamą, 

przychodzi do parku i siada na jej ulubionej ławce, zamyka oczy, próbuje zapomnieć o 

wszystkim, co się stało. Chłopiec powiedział mi także,        że w następnym tygodniu 

razem ze swoim tatą i starszym bratem - Edmundem wyjeżdża do Sanktuarium Maryjnego 

w Kalwarii Zebrzydowskiej.                                       

 Bardzo miło nam się rozmawiało. Szybko zaprzyjaźniliśmy się. Karol przyrzekał, 

że nigdy o mnie nie zapomni i będziemy pisać do siebie listy.                                                         

 Po kilku tygodniach dostałam pierwszy list od Karola, później kolejny,                  aż 

regularnie zaczęliśmy opowiadać sobie o naszych codziennych problemach                 i 

kłopotach. Tak mijały kolejne dni, miesiące, lata... W listach opisywaliśmy wszystkie swoje 

zmartwienia i radości.        

 Trzy lata później z listu Karola dowiedziałam się o kolejnej tragedii, jaka go 

spotkała. 5 grudnia 1932 roku zmarł jego starszy brat - Edmund, który był lekarzem.                               

 W kolejnych listach Karol nadal przedstawiał mi i opisywał swoje życie. Mówił,     że 

14 maja 1938 roku wzorowo zdał egzamin dojrzałości, po czym wraz z ojcem 

przeprowadził się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia na wydziale filozoficznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednak po 1 września 1939 Uniwersytet Jagielloński został 

zamknięty. Karol zaczął szukać pracy. Znalazł ją w Zakładach Chemicznych "Solvay" w 

Borku Fałęckim. Pracował też bardzo ciężko w kamieniołomach.     

 Kolejną smutną wiadomością, jaką otrzymałam od Karola była, śmierć jego taty. 

Bardzo to przeżywał i w 1942 roku podjął decyzję, że wstąpi do tajnego seminarium 

duchownego. Po ukończeniu czteroletnich studiów, otrzymał święcenia kapłańskie i udał 

się do Rzymu, by studiować na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim. Gdy skończył 

zagraniczne studia, znów wrócił do Polski. Zyskiwał bardzo wielu przyjaciół, ale mimo to,       

o mnie pamiętał nadal. Cieszył się też ogromną sympatią wśród swoich wiernych. Zaczął 

wykładać na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W lipcu 1958 roku mając 38 lat został 

najmłodszym w Polsce biskupem pomocniczym diecezji krakowskiej. 30 grudnia Papież 

Paweł VI poinformował Karola Wojtyłę telefonicznie o nominacji na stanowisko 

arcybiskupa archidiecezji krakowskiej, po czym w maju 1976 roku został również 

kardynałem. Mimo, iż jego pozycja w kościele stale rosła, on nie zmieniał się , dla mnie 

nadal był małym Karolkiem, tym który ciągle miał dla mnie czas                                         i 

opowiadał mi o wszystkich swoich smutkach i radościach.                                                                                                                



 Jednak najbardziej w mojej pamięci utkwił dzień 16 października 1978 roku, kiedy 

Karol został wybrany na papieża. Jeszcze tego samego dnia zadzwonił do mnie               i 

zaprosił z całą moją rodziną do Rzymu. Nic w życiu nie sprawiło mi tyle radości. 

Zrozumiałam, że przyjaźń jaką sobie obiecaliśmy dawno temu w parku trwa nadal. Wróciły 

wspomnienia. Mały, smutny Karolek, siedzący samotnie na ławce w parku został 

papieżem. Nie mogłam w to uwierzyć. Wiedziałam, że ta przyjaźń z nim dawała nam 

obojgu siłę do pokonywania codziennych trudności. Była dla nas                       wsparciem 

i podporą we wszystkich trudnych momentach.                                                                                                                                                   

 Od razu następnego dnia wsiadłam w pierwszy samolot do Rzymu, by spotkać się 

z Karolem. To spotkanie po latach uświadomiło mi, czym jest prawdziwa przyjaźń... Mimo 

tego, że nie był już małym, smutnym chłopcem, a papieżem, nie odczuwałam tego. Dla 

mnie był nadal najlepszym przyjacielem, jakiegokolwiek w życiu miałam.                                                   

 Nasze kolejne spotkanie odbyło się 2 czerwca 1979 roku w Warszawie, kiedy to 

Karol jako Papież Jan Paweł II przybył w swoją pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny. Msze 

Święte, które odprawiał przyciągnęły tłumy. Tego dnia wypowiedział jego najbardziej 

znane słowa : "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. 

Tej ziemi!" Tymi słowami dał ludziom świadectwo swojej wiary                    i ogromnego 

patriotyzmu. Jego popularność wzrastała z dnia na dzień. Mimo, że wokół niego 

przebywały miliony ludzi, on nadal o mnie pamiętał.  

 13 maja 1981 roku w rocznicę objawień fatimskich na placu św. Piotra, Karol został 

postrzelony. Kiedy się o tym dowiedziałam serce zamarło mi w piersiach. Ogarnęła mnie 

bezsilność. Nie potrafiłam zebrać myśli. Myślałam, że to już koniec,        że już nigdy 

więcej nie zobaczę mojego przyjaciela. Na szczęście natychmiastowa operacja uratowała 

życie Karolowi. Od razu po odzyskaniu przytomności przebaczył zamachowcy, a dwa lata 

później odwiedził go w więzieniu.  

 Drugą pielgrzymkę do Ojczyzny Papież odbył podczas stanu wojennego 16 

sierpnia 1983 roku. W jej trakcie znów się spotkaliśmy. W miesiąc po zakończeniu tej 

wizyty stan wojenny został zniesiony.  

 8 czerwca 1987 roku, po czterech latach od swojej ostatniej wizyty w kraju,              

Jan Paweł II po raz kolejny odwiedził Polskę, tym razem z okazji Krajowego Kongresu 

Eucharystycznego. Jego wizyta wywołała ogromny entuzjazm wśród Polaków, a my 

również spotkaliśmy się i spędziliśmy bardzo dużo czasu rozmawiając.  

 Czwarta pielgrzymka Karola Wojtyły rozpoczęła się 1 czerwca 1991 roku. 

Przebiegała pod hasłem: "Bogu dziękujcie, ducha nie gaście". Mimo, że pielgrzymka ta 

bardzo różniła się od poprzednich, ponieważ jej przekazem była "wolność", to nasze 

wspólne spotkanie nie różniło się kompletnie niczym. Rozmawialiśmy, śmialiśmy się        i 

żartowaliśmy jak dawniej.  

 O Karola po raz kolejny ogromnie przestraszyłam się 28 kwietnia 1994 roku, kiedy 

w Watykanie poślizgnął się i upadł. Skończyło się to ciężką operacją, która polegała na 

wstawieniu sztucznego stawu biodrowego. Od tamtej pory poruszał się tylko o lasce, ale 

nie przeszkadzało mu to , aby  przyjechać do swojej Ojczyzny 31 maja 1997 roku, a 



następnie 5 czerwca 1999 roku.  

 Na każde spotkanie z Papieżem przychodziły tłumy wyznawców różnych religii. 

Oczekiwał wiele od swoich wiernych, ale wysokie wymagania stawiał również samemu 

sobie. Uczył, by zło zawsze zwalczać dobrem. Zawsze witał młodych z serdecznością. 

Jego słowa opierały się na miłości i prawdzie. Każde spotkanie z nim dawało mi 

niewiarygodną siłę na pokonywanie wszystkich problemów i nadzieję na lepsze jutro.  

 Ostatni Raz spotkaliśmy się 16 sierpnia 2002 roku w Łagiewnikach. Podczas tej 

pielgrzymki Ojciec Święty poświęcił Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W wolnych 

chwilach rozmawialiśmy razem przez telefon, ale on nigdy nie skarżył się, ani nie narzekał, 

mimo, że jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. 

  2 kwietnia 2015 roku media przekazały wiadomość , która wstrząsnęła całym 

światem : "Ojciec Święty - Jan Paweł II nie żyje". Wszyscy pogrążyli się w żałobie. Nie 

mogłam zrozumieć, dlaczego tak wcześnie odszedł taki cudowny, kochający                    i 

poświęcający się dla wszystkich ludzi człowiek... To było dla mnie straszne przeżycie. Mój 

przyjaciel, mały chłopiec z parku teraz już odszedł i nigdy więcej go nie zobaczę... Nie 

miałam sił, by jechać na jego pogrzeb do Rzymu. Jego uroczystości pogrzebowe 

obejrzałem w telewizji. Trumna z jego ciałem została pochowana w podziemiach bazyliki 

św. Piotra.  

 Karol Wojtyła był cudownym człowiekiem. Był osobą, którą spotkałam jedynie 

dziewięć razy w życiu. Raz jako smutnego, samotnego chłopca, który tęsknił za swoją 

zmarłą mamą, kolejne osiem razy jako najważniejszą osobę na świecie - Papieża. Mimo, 

że spotkałam go tak niewiele razy, został moim najlepszym przyjacielem. Każda chwila 

spędzona z nim przepełniała mnie radością i dawała ogromną siłę do pokonywania 

wszystkich trudności życiowych. Zgadzam się z wszystkimi jego słowami, ale w pamięci 

najbardziej zapadły mi te, które skierował do młodzieży: 

  "Młodzi nie lękajcie się świętości, 

   Uwielbiajcie Boga waszym życiem, 

    waszymi dobrymi uczynkami" 
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