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„...Najgorszym więzieniem byłoby serce zamknięte i zatwardziałe, 
a największym złem rozpacz. Życzę wam nadziei. Życzę wam przede 
wszystkim radości z odnalezienia już teraz pokoju serca w skrusze, 
w przebaczeniu Bożym, w przyjęciu Jego łaski. Życzę wam, abyście 
mogli cieszyć się lepszymi warunkami życia tutaj, stopniowo zasłu-
gując na zaufanie społeczeństwa. 

Życzę wam, abyście jak najszybciej powrócili do waszych domów 
i rodzin, na normalne miejsce w społeczeństwie. Życzę także, abyście 
już teraz żyli godnie, w pokoju, starając się rozwijać wśród was ducha 
braterstwa i przyjaźni. 

Będę się za was modlił, czynię to zresztą codziennie, a i wy po-
módlcie się czasem za mnie. Niech wam, waszym rodzinom i waszym 
bliskim towarzyszy papieskie błogosławieństwo, jako zadatek Bożych 
łask, Bożego przebaczenia, Bożego odkupienia”. 

Jan Paweł II, papież 
przemówienie do więźniów wygłoszone 

7. czerwca 1991 r. w Zakładzie Karnym w Płocku
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Kara pozbawienia wolności nie stanowi tylko formy odpłaty spo-
łeczeństwa za złe uczynki, których człowiek dopuszcza się łamiąc obo-
wiązujące normy prawa karnego. Jest to także niejednokrotnie czas 
wewnętrznej refleksji i przemiany duchowej osadzonych. Poszukując 
nowej drogi swojego życia po zwolnieniu, osoby odbywające karę po-
zbawienia wolności odkrywają wielokrotnie nowe możliwości speł-
nienia i rozliczenia się ze swoją przeszłością.  

Jedną z tych dróg jest twórczość artystyczna, która może być spo-
sobem wewnętrznej przemiany, ale także resocjalizacji przez sztukę. 
Twórczość podczas izolacji penitencjarnej wpływa nie tylko na rozwój 
talentów ale także skłania do refleksji i ma przełożenie na duchowość 
osoby pozbawionej wolności: właściwego postrzegania rzeczywistości, 
rozwoju empatii i sięgania po wyższe wartości. 

Przykładem tego są „Listy zza krat do św. Jana Pawła II”, które po-
mogły wielu autorom spojrzeć na swoje życie z perspektywy naucza-
nia Papieża Polaka a także odkryć na nowo Jego niezwykłą osobowość 
– dziś św. Jana Pawła II. 

Uważam, że udział w konkursie pn. „Więźniowie w hołdzie św. Ja-
nowi II” dał autorom prac wiele nadziei, o której mówił papież Jan 
Paweł do osadzonych w Zakładzie Karnym w Płocku, podczas swojej 
IV pielgrzymki do Polski, w dniu 7 czerwca 1991 roku: 

„Najgorszym więzieniem byłoby serce zamknięte i zatwardziałe, 
a największym złem rozpacz. Życzę Wam przede wszystkim nadziei. 
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Życzę Wam radości z odnalezienia już teraz pokoju serca w skrusze, 
w przebaczeniu Bożym, w przyjęciu Jego łaski. Życzę Wam, abyście 
mogli cieszyć się lepszymi warunkami życia tutaj, stopniowo zasłu-
gując na zaufanie społeczeństwa”. 

Wojciech Kuźmicki 
zawodowy kurator sądowy,  

członek Bractwa Więziennego Samarytania
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W roku św. Jana Pawła II, ogłoszonego przez Sejm Polski, do udziału 
w konkursie pn. „Więźniowie w hołdzie św. Janowi Pawłowi II” zostali 
zaproszeni przez Areszt Śledczy w Bydgoszczy i Bractwo Więzienne Sa-
marytania osadzeni w zakładach karnych na terenie Polski. 

„Listy zza krat…” oraz prace artystyczne, to nie był pomysł na 
„przelotne hobby”, na przyjemne spędzenie czasu i zdystansowanie 
się od pędzącego świata – to wyrażenie pamięci i wdzięczności św. Ja-
nowi Pawłowi II. 

Można być przekonanym, że uczestnicy Konkursu, dzięki nawią-
zanej „niewidzialnej więzi”, będą przez wiele lat czerpać łaski przez 
wstawiennictwo Papieża Polaka, który przecież tak wiele troski za 
życia poświęcił więźniom. 

W dobie, gdy praktykowanie sztuki epistolarnej przestało być ko-
niecznością, pisanie „Listów zza krat do św. Jana Pawła II” okazało się 
sztuką w całym znaczeniu tego słowa. 

Liczne, wybitne postacie historyczne prowadziły korespondencję 
zza krat. Wiele z tych listów przetrwało do dziś, a do najsłynniejszych 
należą listy świętego Pawła. 

Wśród trzynastu listów św. Pawła, którego nawrócenie opisują 
Dzieje Apostolskie, znajdują się cztery Listy Więzienne, w których 
autor podkreśla, że pisze je właśnie w więzieniu: do Efezjan, Filipian, 
Kolosan i  Filemona. Do dzisiaj czerpiemy z  bogactwa ich treści 
uwiecznionych na kartach Pisma Świętego Nowego Testamentu. 
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Listy osadzonych adresowane do św. Jana Pawła II, tak bogate pod 
względem duchowym, z osobistym ładunkiem emocjonalnym, róż-
norodne w swojej formie i treści, cechują się oryginalną indywidualno-
ścią i w wyjątkowy sposób wyrażają tożsamość ich autorów, jednocześ-
nie stały się żywym dialogiem z drugim człowiekiem, co w przypadku 
osadzonych w zakładach karnych ma szczególne znaczenie. Lektura 
tych listów pozwala niemal namacalnie odczuć obecność św. Jana 
Pawła II i uczestniczyć duchowo w opisanych przeżyciach. 

Jestem przekonana, że książka, którą przekazujemy do rąk Czytel-
ników, w sposób wyjątkowy wpisuje się w podejmowane inicjatywy 
upamiętniające postać największego z Polaków, św. Jana Pawła II oraz 
przenosi czytelników w świat skazanych, odbywających karę pozba-
wienia wolności, a także pozwoli przyjąć sercem słowa Ewangelii: „…
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 36). 

Anna Stranz 
Prezes Zarządu 

Bractwo Więzienne Samarytania 
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Sztuka i związane z nią świadome działanie artystyczne, przenoszą 

autora w świat wyobraźni, marzeń, wspomnień i wyższych wartości. 
Przywołują zapamiętane obrazy, zasłyszane wartości i utrwalone prze-
życia… To pozwala uzewnętrzniać swoje emocje, rozwijać duchowość 
poprzez poznawanie samego siebie. Taka postawa pozwala na rzetelną 
samoocenę twórców a przez to poprawia relacje z otoczeniem  i ułat-
wia rozwiązywanie własnych trudności życiowych. 

Do mojej oceny należała dyscyplina – sztuki wizualne. W przesła-
nych pracach konkursowych dominowało ujęcie portretowe – mime-
tyczne św. Jana Pawła II. Charakter prac w wyżej wymienionym ujęciu 
był bardzo zróżnicowany. 

Zwyciężyły prace, które w sposób twórczy najpełniej oddały głębię 
posługi pontyfikalnej papieża oraz wydobyły Jego Servire Deo. 

Warto podkreślić ogromną wagę przesłania konkursu, skierowa-
nego do osób, które przez grzech złamania prawa trafiły do więzienia 
i szukają sensu życia. Jak cenna jest ich każda kreska rysunkowa, bądź 
dukt pędzla, który chce wyrazić w procesie twórczym osobę Wielkiego 
Świętego Jana Pawła II i przenosi ich autorów z przestrzeni profanum 
do sacrum. 

dr Piotr Zaporowicz, 
przewodniczący Jury w kategorii artystycznej – sztuki wizualne, 

Katedra Malarstwa, 
UMK w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych 
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Wzięcie udziału w  konkursie literackim upamiętniającym 
100.rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, było dla mnie ogrom-
nym zaszczytem. Profesjonalizm z jakim został przygotowany oraz 
wyznaczony temat – Listy zza krat do św. Jana Pawła II – nie pozos-
tawiał cienia wątpliwości, że my jako uczestnicy, musimy wykazać się 
nie tylko wysokim poziomem umiejętności pisarskich, ale przede 
wszystkim pewnym poziomem uduchowienia. Zakres konkursu 
otwierał uczestników do spojrzenia na samych siebie z innej perspek-
tywy, do refleksji nad swoim wnętrzem, by móc w miejscu pełnym 
krat i zła zmaterializować w postaci słów odczucia żalu i tęsknoty, nie 
za tak przez wszystkich upragnioną wolnością, ale za Człowiekiem, 
którego moc słowa sprawiała, że żaden z nas nigdy nie czuł się opusz-
czony.  

Arkadiusz Kowalski 
Areszt Śledczy w Sosnowcu 

 
Udział w konkursie literackim w czasie pobytu w zakładzie karnym 

był dla mnie ważny. Oprócz retrospekcji wspomnień, przemyśleń 
i emocji związanych z osobą Naszego Papieża dał mi szansę na wy -
artykułowanie moich myśli. Bo Jan Paweł II odegrał wtedy i odgrywa 
dziś wielką rolę w moim życiu. 

Jego osoba, myśli i słowa stanowią niedościgniony ideał człowie-
czeństwa. 

Dlaczego niedościgniony? 
Bo ideały są jak gwiazdy. 
Nie sposób ich dotknąć, a oświetlają drogę. 

Jacek Stępień 
Zakład Karny w Nowym Wiśniczu 
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Proza – I nagroda 

W podzięce za słowa  
Święty Janie Pawle II, 
postanowiłem napisać do Ciebie ten bardzo osobisty list w podzię-

kowaniu i hołdzie za Twoje życie, czyny i słowa, za wiele lat przewodze-
nia owczarni Chrystusa, naznaczonej widocznymi znakami obecności 
Boga w każdym dniu Twojego pontyfikatu, ale także naznaczonego 
ogromnym cierpieniem. 

Gdy w Warszawie w czerwcu 1979 r. wypowiadałeś znamienne 
słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” – 
ja byłem młodym chłopcem. Po latach dopiero zrozumiałem ich sens, 
znaczenie i moc tych słów. Jestem przekonany o sprawczej mocy tego 
zdania, w połączeniu z potęgą Twojej wiary, modlitwy, która dała nam 
– Polakom – wolność. 

Dla jednych to, co stanowi przypadek lub zbieg okoliczności, dla 
innych jest widocznym cudem. 

Ja zaliczam się do tej drugiej grupy. Dla mnie przypadek, to 
zgrabne określenie nieznanej przyczyny danego zdarzenia, a ten cud 
to wynik Twojej wiary i modlitwy, za którą Tobie św. Janie Pawle II 
dziękuję. Dla mnie człowieka jest to niewidzialny znak Bożej inter-
wencji na tamte czasy dla Polski i Polaków. 

W okresie, kiedy dorastałem, byłeś dla mnie największym autory-
tetem. Byłem ogromnie wdzięczny Bogu za dar Papieża – Polaka. Pod-
czas Twoich pielgrzymek do Ojczyzny wylałem wiele łez słuchając 
Twoich homilii, obserwując i przeżywając Twoje przyjazdy i pożeg-
nania. Jeszcze dziś słyszę w uszach nasze wołania: „Zostań z nami!”. 
Wiedziałem, że nas kochasz i ja Ciebie kochałem i kocham. Teraz jed-
nak dostrzegam powierzchowność tamtych zachowań, gdy słuchałem, 
a nie słyszałem i nie rozumiałem tego, co nam przekazujesz, esencji 
i sedna Twoich wypowiedzi. 
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Prowadząc spotkania oazowe, spotkania młodzieży i ministrantów, 
organizując wyjazdy na „Zloty Gnieźnieńskie Szlakami Jana Pawła II”, 
prowadziłem rozważania Twoich słów ale sam nie wprowadzałem ich 
w życie – w swoje życie. Dlatego też jestem w tym miejscu, w którym 
jestem. Twoja śmierć i odejście z tego świata zbiegło się z moim po-
wolnym odchodzeniem od Boga. 

Teraz wiem, że moja wiara była jak ziarnko gorczycy rzucone mię-
dzy ciernie, które wzrosło, ale nie wydało plonu, gdyż zostało zagłu-
szone przez uciechy tego świata. Zamiast słuchać takich ludzi jak Ty, 
zacząłem słuchać tych, co „Wypowiadając bowiem słowa wyniosłe 
a próżne, uwodzą żądzami cielesnymi i rozpustą tych, którzy zbyt 
mało odsuwają się od postępujących w błędzie. Wolność im głoszą, 
a sami są niewolnikami zepsucia” (2P 2,18-19). 

W pogoni za pieniędzmi i pracą zapomniałem o Twoich słowach, 
wypowiedzianych w moim mieście – Sosnowcu – gdzie jako lektor – 
stałem przy drodze Twojego przejazdu przy ołtarzu, gdzie choć chory 
i słaby, błogosławiłeś, jadąc wraz z innymi. Rzekłeś wówczas: „To praca 
jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”. 

Przestrzegając tego jednego, jedynego zdania, nigdy nie wyrządził-
bym tyle zła Bogu, bliźnim i sobie. Gdy przyszła dorosłość i problemy 
z nią związane, podążyłem za ślepymi przewodnikami ślepych. „Jeżeli 
zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną” (Mt 15,14). Tak, oto 
ciernie zagłuszyły moją wiarę. 

Po Twoim odejściu pojawiła się pustka, zabrakło autorytetu. Oczy-
wiście dla mnie byłeś „Świętym od zaraz”, bo gdyby w oczach takiego 
grzesznika, syna marnotrawnego jak ja, wystąpiły wątpliwości co do 
Twojej świętości, dla siebie nie miałbym już nadziei. Któż wówczas móg-
łby być zbawiony? Teraz zaczynam rozumieć więcej. Jako syn marno-
trawny jestem na początku drogi powrotnej do Ojca. Tym bardziej dzię-
kuję Bogu za takiego Świętego, poprzez którego mogę wznosić modlitwy 
w swoich intencjach. Dziękuję za Ciebie jak i za całą spuściznę Twoich 
słów, do których powracam i które pomagają mi na drodze nawrócenia. 
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Jeden, jakże prosty cytat z Ewangelii, przepis na życie, który po-
maga mi w codzienności, a który sam jeden stosowany przez wielu 
uczyniłby świat lepszym. Mianowicie: „Zło dobrem zwyciężaj” – tylko 
tyle i aż tyle. 

Kolejne słowa, za które dziękuję, to te, wypowiedziane w płockim 
więzieniu w czerwcu 1991 roku: 

„Więzień, każdy więzień, który odbywa karę za popełnione prze-
stępstwa, nie przestał być człowiekiem […] nie pozbawionym również 
tej wspaniałej możliwości, jaką jest poprawa, powrót do siebie, jaką jest 
nawrócenie człowieka […] Jesteście skazani, to prawda, ale nie potę-
pieni. Każdy z was może zostać przy pomocy łaski Bożej – świętym”.  

Te słowa w  połączeniu z  tymi wypowiedzianymi w  Krakowie 
w 2002 roku: „Trzeba przekazywać światu ogień Miłosierdzia. W Mi-
łosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście” – dają mi 
nadzieję na poprawę życia i powrót do domu Ojca. Nadzieję na to, 
że dzięki miłosierdziu każdy dzień może być nowym początkiem, 
pierwszym dniem lepszej reszty życia. Nadzieję na to, że jak syn mar-
notrawny, po odbyciu grzesznej drogi uciech i rozpusty, dokonując 
autorefleksji, opamiętując się i chcąc poprawy, w miłosierdziu Boga 
znajdę przebaczenie, pokój i szczęście. I głęboko wierzę, że Ty, jako 
święty, wspierasz mnie i pomagasz mi w nawróceniu. Wierzyłeś za-
wsze w  każdego człowieka. Wierzyłeś w  więźniów. Powiedziałeś 
w rzymskim Regina Coeli: 

„…kara i więzienie mają sens wówczas, gdy potwierdzając zasady 
sprawiedliwości i zapobiegając przestępczości, służą zarazem odnowie 
człowieka, dając tym, którzy popełnili błąd, możliwość zastanowienia 
się i odmiany życia, aby mogli włączyć się na nowo w życie społeczeń-
stwa jako jego pełnoprawni członkowie”. 

Te zdania wypowiedziane w zestawieniu z tymi wypowiedzianymi 
w Gnieźnie: „Nie można odbudować nowego porządku bez odnowio-
nego człowieka, tego najmocniejszego fundamentu każdego społeczeń-
stwa” – dają mi nadzieję, że nie tylko od Boga otrzymam przebaczenie, 
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ale również od ludzi, których skrzywdziłem, że po odbyciu słusznej 
kary, będę mógł powrócić do życia w społeczeństwie. Powrócić do nor-
malnego życia, życia człowieka odmienionego. Udowodnię, że dobrze 
wykorzystałem szansę daną mi od Boga, że szukam teraz skarbów, ale 
tych w górze, a nie tych na ziemi. A gdzie twój skarb będzie i serce 
twoje (por. Mt 6, 21). 

Codziennie proszę Cię o wstawiennictwo na mojej więziennej dro-
dze nawrócenia i przemiany, drodze, której celem nie jest punkt do-
celowy, ale sama droga. Wstawiaj się za mną, by nikt nigdy nie mógł 
o mnie powiedzieć: „Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, 
a świnia umyta do tarzania się w błocie” (2P 3,22). Chciałbym sam 
o sobie powiedzieć zawsze: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” 
(Ga 2,20). 

Za kratami staram się pielęgnować kwiat mojej odnowionej wiary, 
pokutując i modląc się o poprawę i wytrwałość, czytając Pismo Święte, 
medytując nad swym życiem. Podlewam i pielęgnuję modlitwą ogród 
mojego serca, ze świeżym kwieciem wiary, prosząc Ciebie o wstawien-
nictwo, abym kiedy opuszczę mury więzienne, nigdy nie zboczył 
z nowo obranej, słusznej drogi poprawy i nawrócenia. Aby nie było, 
jak w liście Jakubowym: „Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło 
łąkę, kwiat jej opadł, a piękny jej wygląd zginął. Tak też bogaty prze-
minie w swoich poczynaniach” (Jk 1,11). 

Nie mogę lekceważyć zagrożeń jakie niesie za sobą powrót do życia 
na wolności. Tym bardziej raduję się, że mam kogoś takiego jak Ty, 
święty Janie Pawle, przez którego mogę zanosić moje prośby, którego 
codziennie mogę słuchać w spuściźnie pozostawionych słów, któremu 
równocześnie codziennie składam hołd i podziękowania za wszystko, 
co nam zostawiłeś i co mnie dziś utwierdza, że On jest przy mnie każ-
dego dnia. 

Wiem, że jak Dobry Łotr słusznie ponoszę karę. Muszę odpokuto-
wać za swój występek. Zdaję sobie sprawę, że ta kara to nie najgorsze, 
co mnie mogło spotkać. Mogłem, żyjąc dalej tak jak żyłem, wyrządzić 
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jeszcze więcej zła, doprowadzić do autodestrukcji ciało i zagubić duszę. 
Mogłem zginąć, będąc daleko od Boga. Paulo Coelho napisał: „To, 
że coś przez chwilę nie ma sensu nie znaczy, że nigdy go nie miało”. 

Doszedłem do wniosku, że musiało się wszystko stać, co wydarzyło 
się w moim życiu, abym zrozumiał wreszcie, że błądzę. Jak każdy oj-
ciec, który kocha swoje dziecko, czasem musi je ukarać, pozwolić mu 
się skaleczyć, by zrozumiało swój błąd. Tak Bóg dopuścił do tych przy-
krych wydarzeń, abym zrozumiał swoje błędy i opamiętał się. Zrobił 
to, bo mnie kocha. 

„Dwa najważniejsze dni Twojego życia to ten, w którym się uro-
dziłeś oraz ten, w którym dowiedziałeś się, po co” – napisał Mark 
Twain. Teraz wiem po co żyję, gdzie mój skarb, do którego dążę. Rze-
kłeś: „Ducha nie gaście”. Nie gaszę zatem, podtrzymuję płomień na-
dziei. Wierzę w to, na co mam nadzieję, że kiedyś znowu się spotkamy 
u stołu Pana. Nie martwię się zbytnio o jutro, gdyż dosyć ma każdy 
dzień swojej biedy (por. Mt 6,34) – szczególnie w tym miejscu, w któ-
rym jestem. Ale! Znalazłem Pana! On mnie wyzwolił i  wiem, 
że  wstydu nie doznam. Wielka w  tym Twoja zasługa święty Janie 
Pawle II,   dlatego raz jeszcze dziękuję i składam Ci hołd. Będę do 
końca życia tu na ziemi głosił Twoje nauki innym, aby Twoja ziemska 
spuścizna nigdy nie trafiła do annałów zapomnienia. Każdego dnia 
proszę o Twoje wstawiennictwo w modlitwach za siebie jak i za bliź-
nich. Modlitwy odmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat. 

Na koniec tego listu, chciałbym zgodnie z tym, co wcześniej napi-
sałem, przypomnieć Twoją naukę, refleksję, ponadczasową mowę tym, 
którzy będą czytać ten list. Wybrałem ją spośród wielu. Słowa, które 
mają ponad dwadzieścia lat, a które równie dobrze mogłyby być wy-
powiedziane wczoraj. Słowa zapomniane, które jednakże wielu moim 
rodakom należałoby powtarzać częściej! Ku Twojej pamięci święty 
Janie Pawle II przypominam: 

 „Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpa-
dają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją 
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tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości euro-
pejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie. Obecny brak jej ducho-
wej jedności wynika głównie z kryzysu tej właśnie chrześcijańskiej sa-
moświadomości…” 

Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego wi-
dzialnego, jeszcze bardziej odsłonił sie inny mur – niewidzialny. Mur, 
który przebiega przez ludzkie serca. Jest on zbudowany z lęku i agresji, 
z braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu, innym kolorze 
skóry, przekonaniach religijnych. Jest on zbudowany z egoizmu poli-
tycznego i gospodarczego, oraz z osłabienia wrażliwości na wartość 
życia ludzkiego i wartość każdego człowieka…” 

(Gniezno 3.VI.1997 r.). 
Kto ma uszy niechaj słucha Twoich słów: 
„Trzeba przekazywać światu ogień Miłosierdzia. W Miłosierdziu 

Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”. 
Święty Janie Pawle II módl się za nami! 
Serdeczności 

Łukasz Pietras, 
Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich
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Poezja – I nagroda 

Ora pro nobis 
Samotny pielgrzym bieli majestatem, 
rozjaśnia kręte szlaki gór strzelistych, 
w cichej wędrówce myślą – ponad światem, 
wiedziony światłem do krain wieczystych. 
Czemuż odchodzisz? – pytam, człek strwożony, 
obawa w sercach ludzki los przeplata. 
Któż nas ukoi żalem przesyconych, 
gdy tak ogromna świat dosięgła strata. 
Któż wleje w dusze smutkiem wypełnione, 
siłę płynącą wprost z niebiańskiej czary. 
I kto nadziei serca roztargnione, 
nasyci blaskiem i radością wiary. 
Boży posłańcze, kapelanie ziemi, 
dziś cierń zarazy ludzki żywot kruszy. 
Módl się za wszystkich w szponach epidemii, 
niech Boża iskra brzmi modlitwą w duszy. 
Módl się za nami, kratą oddzielonych, 
za wszystkie matki i żony, i dzieci, 
za wszystkie służby i osamotnionych. 
Moja modlitwa niech ku niebu wzleci. 
Módl się za słabszych i za starszych wiekiem, 
święty w niebiosach, papieżu ludzkości. 
Dziś dzięki Tobie umiem być człowiekiem, 
co nosi w sercu żar Bożej Miłości. 

Arkadiusz Kowalski, 
Areszt Śledczy w Sosnowcu
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Poezja – I nagroda 

Totus Tuus 
Biel twojej szaty 
jeszcze tli się 
ostatnią pociechą. 
W moim sercu gorejącym 
z tęsknoty 
usycha oko, w którym 
moc Twoich słów na popiół 
spaliła belkę. 
Już nie dostrzegam drzazg 
w cudzych oczach. 
Nauczyłeś mnie dobra 
czystego, 
samego w sobie dobra 
i wiary 
w siłę modlitwy. 
Odszedłeś, 
ku promienistym szczytom 
swojej ostatniej pielgrzymki, 
tylko okno 
jakieś przygaszone 
przy Franciszkańskiej 3. 

Arkadiusz Kowalski, 
Areszt Śledczy w Sosnowcu 
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Proza – II nagroda 

Silny w nadziei 
Ojcze Święty, 
w sposób szczególny i radosny świat wspomina Twój Pontyfikat, 

jako czas przemiany świata, a przede wszystkim narodzin miłosier-
dzia, którym ten świat i ludzi obdarzyłeś. Natchnieni miłością Boga 
– przez Ciebie – człowieka na Jego podobieństwo stworzonego, orę-
downika miłości i pokoju – pamiętać będziemy, że nadal jesteś w na-
szych sercach, umysłach i czynach ludzi słabych i grzesznych, błądzą-
cych niekiedy, lecz nie potępionych. Najodpowiedniejsze okazują się 
słowa Johanna Wolfganga von Goethe: „Życie to dzieciństwo naszej 
nieśmiertelności”. Uważam, że te słowa poety w pełni uosabiają Twoją 
posługę na ziemi, przez cierpienie do Miłosierdzia, po nieśmiertelną 
mądrość w spuściźnie dla żyjących. Ufam Tobie, gdyż zaznałeś bólu 
utraty najbliższych, głodu i biedy, okrucieństwa wojny.  

Do stolicy Piotrowej Bóg prowadził Cię doświadczając i umacnia-
jąc Ciebie, bo tylko w ten sposób, w Twojej nadprzyrodzonej wrażli-
wości na cierpienie świata, osiągnąłeś szczyt człowieczeństwa. Poko-
nałeś zło i przemoc, wybaczając jak Chrystus na Krzyżu swojemu 
oprawcy, bez potępiania. W modlitwie wskazywałeś zrozumienie i we-
wnętrzną przemianę błądzącym. Jednoznacznie wyraziłeś to w swoich 
słowach: „Nie potrafi przebaczać innym, kto sam nie zaznał przeba-
czenia”. 

Ukochałeś swoją Polskę – od wadowickich kremówek i ukochanych 
Tatr, po miliony otwartych na każde Twoje słowo umysłów. Tłumy 
młodych i wiecznie zbuntowanych na świat i wiarę, wątpiących ukie-
runkowałeś do miłości pięknej i niezmiernej – dla bliźniego, Boga Naj-
wyższego, ale przede wszystkim dla życia, które jest Jego darem naj-
większym. W Evangelium Vitae (1995r.) tak pisałeś: „Życie ludzkie jest 
bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. 
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A  kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze”. Wychowanie młodych 
w prostocie miłości pięknie Ojcze Święty wierszem opisałeś: 

„Jeśli miłość największa w prostocie, 
a pragnienie najprostsze w tęsknocie, 
więc nie dziw, że pragnął Bóg, 
aby najprostsi Go przyjęli, 
ci którzy dusze mają z bieli, 
a dla miłości swej nie znają słów”. 
Choć Miłość jest wszechobecna, to nie zawsze po nią sięgamy. To 

lęk przed odrzuceniem, ludzkim niezrozumieniem, czy śmiesznością, 
każą być ostrożnym, a przez to śmiesznym i naiwnym. Wszak to z mi-
łości czerpiemy radość swego życia oraz życia przez nas nadanego, to 
miłość wyzwala w nas najpiękniejsze dzieła. Nie dobra materialne czy-
nią bogatym, lecz szczere i silne uczucie dające ukojenie i potrzebę 
codziennej pracy. Uczucie, które zwycięża strach przed samotnością. 
Kardynał Stefan Wyszyński mawiał: „Gdy znajdę w sobie choć jeden 
akt miłości, już nie jestem nędzą”. Czuwaj Ojcze Święty nad swym 
ludem przez wieki uciemiężonym i niszczonym, byśmy nie zapomnieli 
o naszej Ojczyźnie i w każdej chwili umieli się jednoczyć w Prawdzie, 
nawet w chwilach zwątpienia. Umiałeś pokrzepić serca i wątpiącym 
dać nadzieję w czasach naszego zniewolenia. Nie dajmy się znów po-
dzielić, nie dajmy złu powodów do ograniczenia naszej wolności 
i utraty wiary w Boga. Nie zmarnujmy Twojej spuścizny oraz ofiarno-
ści naszych przodków w dążeniu do niepodległości. Ufam, że Twoje 
pielgrzymki do społeczeństw i ludów Afryki, Ameryki Łacińskiej 
i Australii, wspólne modlitwy w najważniejszych miejscach judaizmu 
czy prawosławia, na trwale zaszczepiły w nas Polakach konieczność 
wzajemnego szacunku. 

Obalałeś mury w sercach i na komunistycznych placach, łączyłeś 
w duchu jedności i miłości, wzbudzałeś zachwyt w zatwardziałych 
umysłach ideologicznych mocarstw, narodom uciemiężonym dałeś 
odwagę i wolność. 
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Wiem, że jestem człowiekiem, który odczuwa ból izolacji i samo-
tności, bo ignorowałem prawdę będąc wolnym. Jednak pokrzepiony 
Twoim autorytetem nie odczuwam strachu, zwyciężam ból i zniechę-
cenie, będąc wiernym miłości do swoich dzieci i życia. Ufam w mąd-
rość próby oraz nieprzemijalność nadziei. „Jeśli Bóg dopuszcza by coś 
w twoim życiu runęło, to tylko po to, by na tych ruinach zbudować 
coś piękniejszego” – pisał ks. Karol Starczewski. Wiem, że jeśli dobrze 
zagospodaruję ten obecny czas, będę lepszym człowiekiem, z radością 
podążającym w lepszą dla mnie i mojej rodziny przyszłość. Święty 
Janie Pawła II, pamiętając Twoje słowa, że „Człowiek nie może być 
tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie 
wychowawcą” – odrzucam złe emocje w codziennym poszukiwaniu 
jedynie dobra. 

Ojcze Święty, pragnę podziękować za Twoją mądrość życia i umi-
łowanie ludzi, za trud jednoczenia, bo to co nas łączy, jest większe od 
tego, co nas dzieli. Łączy nas modlitwa, przełomowe spotkania oraz 
słowa i  czyny autorytetów. Pozostajesz dla mnie trwałym śladem 
w drodze trudnej, ale przynoszącej tak wiele radości z pracy nad sobą 
i  własnymi słabościami. Umacniaj mnie proszę w  tym dążeniu, 
w mądrości Twojego nauczania i odwadze Twojego przekazu moim 
dzieciom. 

Pokazałeś jak kochać swą Matkę, trzykrotnie dziękując w Fatimie 
za ocalenie. Daj mi proszę siłę, bym umiał powierzać Matce Bożej 
swoje troski i lęki w modlitwie. Uczyń mnie odpornym na zło, otocz 
dobrem i spokojem. Wspomóż mnie proszę w modlitwie do naszego 
Boga w  słowach „…i odpuść nam nasze winy, jako i  my odpusz-
czamy…" (por. Mt 6,12). 

Niech spełni się Twoje Ojcze Święty posłannictwo. Czuwaj nade 
mną, bym każdego dnia stawał się lepszym. 

Damian Sorsa, 
Areszt Śledczy w Radomiu
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Poezja – II nagroda 

My z Ciebie wszyscy 
De profundis clamavi 
ad te, Domine… 
Psalm 130 
 
Pamiętam tamten dzień październikowy… 
„Habemus Papam!” i „Polak – papieżem!” – 
Maleńkie wzmianki gazet reżimowych 
I myśl natrętna – „Nie wierzę…, nie wierzę…!” 
Duch Święty sprawił – konklawe wybrało; 
„Con-clave” – „z kluczem”… od samego Pana. 
„Przyjmuję” – rzekłeś. Tak się stać musiało. 
Bo Twoja droga była już wybrana. 
Wieszczył Słowacki. Przewidział papieża 
„Ze słowiańskiego kraju…” tron Piotrowy 
„Pośród niesnasków” Pan Bóg miał uderzać; 
Uderzył. Przyniósł Polsce dar odnowy. 
Byłeś dla ludzi mego pokolenia 
„Miodem i mlekiem, żółcią, krwią duchową”. 
My z Ciebie wszyscy…, z twojego natchnienia; 
Bo niosłeś Słowo – mądre, sprawcze Słowo. 
To parafraza… Wzięte z Krasińskiego 
Zdanie, co hołdem jest dla Mickiewicza. 
My z Ciebie. Wiem to! Tak jak oni z niego, 
Z jego poezji. Z Twojego oblicza, 
Ojcze, ze słów Twych płynęła nauka – 
Jak żyć, jak kochać życie, Boga, ludzi. 
Nas nauczyłeś! Nie „późnego wnuka”, 
Co to: „Nie gasić Ducha” i obudzić  
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W sobie człowieka, kiedy był skarlały, 
Gdy nie potrafił dostrzegać cierpienia. 
Lecz zapomniałem, bom był duchem mały; 
Dlatego piszę dziś ten list… z więzienia. 
………………………………………………… 
Ojcze, Ty przecież blisko jesteś z Panem. 
Poproś, niech duszę mą zleje hyzopem 
I ponad śnieg wtedy bielszym się stanę; 
Przemiana moja będzie moim wotem, 
Składanym Bogu z pokorą w podzięce. 
………………………………………………… 
Że za wysokie dla mnie nieba progi, 
List ten kieruję na Twe święte ręce; 
Skazany, lecz w wiarę już nie ubogi… 

Andrzej Wójcik, 
Areszt Śledczy w Sosonowcu 
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Proza – III nagroda 

Jeszcze będzie pięknie 
Drogi Karolu, 
mam nadzieję, że nie urażę Ciebie, ani nie uchybię Twojej godno-

ści, zwracając się do Ciebie w tak bezpośredni sposób. Wiem przecież, 
że jako człowiek pełny niezwykłej łagodności i wielkiego osobistego 
ciepła, miałeś łatwość nawiązywania kontaktu, tak z milionami, jak 
i z pojedynczymi osobami, której nie można osiągnąć, ograniczając 
się konwenansami. 

Piszę do Ciebie w bardzo ciężkim dla mnie okresie życia, choć jes-
tem przekonany, że moja historia nie będzie dla Ciebie ani niezwykła, 
ani wyjątkowa. Przecież poznałeś takich historii bardzo wiele. Piszę jed-
nak nie dlatego, że chcę o coś prosić, lecz aby Tobie, Janie Pawle II po-
dziękować. 

Ponad pięć lat temu trafiłem do zupełnie obcego mi miejsca. Do 
świata, w którym szklane kopułki kamer, za pomocą pozbawionych 
powiek oczu, obserwują człowieka na każdym kroku, nigdy nawet nie 
mrugnąwszy. Nad głowami żarzą się pozbawione osłon jarzeniówki, 
które wyglądając jak długie, rozpalone pręty wydają buczący dźwięk, 
przez co ma się wrażenie, że wokół krąży chmara much. Otoczony 
jesteś zupełnie obcymi ludźmi. Ciągle zastanawiasz się, czego możesz 
spodziewać się z ich strony. Kto z nich jest okrutny, kto chciwy, kto 
jest złodziejem, kto zdrajcą, kto rozpustnikiem, kto po prostu jeszcze 
nie jest ukształtowany. To świat, jak myślałem, w którym nie ma jutra, 
nie ma w nim miejsca na marzenia, plany, nadzieje. Uczucia ustępują 
instynktowi, a najważniejszy z nich każe przeżyć. Za wszelką cenę 
przeżyć. 

Wszystko, co łączy się z tym miejscem, wyzwala w człowieku naj-
podlejsze odruchy. Bez względu na to ile minęło lat – dwa, trzy czy 
pięć. Liczy się przecież tylko to, co napisano o tobie w wyroku. Dla 
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ludzi ubranych w zielone uniformy, zamkniętych w monotonnej ru-
tynie, czas się zatrzymuje i charczy jak zepsuty samochód. To, kim jes-
tem w zakładzie karnym, odłączyło się od tego kim byłem wcześniej, 
pozostawiając mnie zagubionego gdzieś pośrodku. W zakładzie, kiedy 
przekraczam próg celi, nie mam imienia. Staję się numerem, plikiem 
na serwerze, teczką zamkniętą w blaszanej szafce na dokumenty. Dla 
wielu ludzi, którzy mnie znali, zanim trafiłem do zakładu, stałem się 
kimś obcym. Trwam tak już ponad pięć lat. Pięć lat wydaje się być 
wiecznością, kiedy jeden dzień zlewa się z drugim, a cały świat mieści 
się w granicach szarego ogrodzenia z drutem kolczastym, otaczającym 
ponure ceglane budynki, a poza nim nie ma już nic. Tyle czasu spę-
dziłem w zamknięciu, że to cela stała się moim domem. Zielone ściany 
i betonowe podłogi wywabiły z mojej pamięci niemal każde wspo-
mnienie mojego domu, wymazując najpierw szczegóły – zapach mio-
dowych ciastek Justyny, kolejność zdjęć na ścianie przy schodach, 
a następnie pożerając pozostałe obrazy. 

Byłem realistą. Wiedziałem, że szybko mnie nie wypuszczą. Ma-
rzenia kończą się zawodem, a ciągłe rozczarowania sprawiły, że poja-
wiło się przygnębienie, z którego trudno się było otrząsnąć, więc prze-
stałem marzyć i myśleć o przyszłości. Lepiej już było żyć w szarości, 
niż zostać pochłoniętym przez ciemność. 

A jednak pewnego dnia zdarzyło się coś, co ku mojemu zaskocze-
niu zdołało obudzić moją uśpioną już chęć życia – skłoniło do reflek-
sji, że świat mimo pierwszego wrażenia, nie jest całkiem odporny na 
działanie cudów. 

Zupełnie przypadkowo natknąłem się na pewien cytat podpisany 
Twoim imieniem – Jan Paweł II. Cytat brzmiał następująco: „Jeszcze 
będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz 
do przejścia całe życie”. 

Zdanie to wyjątkowo mocno do mnie trafiło. Należę do tzw. Po-
kolenia JPII. Pewnie dlatego też, że przez całe życie byłeś obecny 
w przestrzeni, w której żyłem. Mam świadomość, że Ciebie również 
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życie nie oszczędzało. I choć nie śmiałbym przyrównywać się do Cie-
bie, to przecież również Ciebie uformowały wielkie doświadczenia 
osobiste, cierpienie oraz samotność. Przeżyłeś okres okupacji, kiedy 
nie wiedziałeś, czy spotkasz swoich bliskich przy kolacji. Kiedy każdy 
dzień mógł być ostatnim. Kiedy groziły łapanki i wywiezienie do 
obozu, czy po prostu zastrzelenie na ulicy. Przed ukończeniem 
21 roku życia straciłeś całą rodzinę. Mimo tych strasznych przeżyć 
i doświadczeń, jakie wyniosłeś z okupowanej przez nazistów Polski 
i powojennych rządów komunistów, nigdy się nie poddałeś. Charakter 
i ogromna wola przetrwania pozwoliły Ci przeżyć, jednocześnie nie 
zaprzestać realizacji celów, jakie sobie postawiłeś. Byłeś nie tylko 
głową Kościoła, ale również robotnikiem, proboszczem, doradcą aka-
demickim, profesorem, sportowcem, poetą, globtrotterem oraz nie-
zwykle utalentowanym politykiem i dyplomatycznym mediatorem, 
który pomógł m. in. zakończyć zimną wojnę, broniąc jednocześnie 
praw Kościoła przed naciskami komunistycznych władz. 

Zdanie, o którym wspomniałem, przemówiło do mnie tak mocno, 
być może również dlatego, że od razu skojarzyło mi się z pasją, którą 
dzielimy, zamiłowaniem do gór i turystyki, które – jak Tobie – prze-
kazał mi ojciec. 

Pamiętam, jak podczas wędrówek po Gorcach czy Tatrach natra-
fiłem na znaki tzw. „Szlaków Papieskich”. Przystawałem przy nich, 
po czym ruszałem w dalszą wędrówkę, mając w głowie myśl, że Ty 
także w tym miejscu byłeś, podziwiając piękno natury, szukając od-
skoczni od ruchu i zgiełku miasta. Ty, nie święty, ale zwykły czło-
wiek, który borykał się z cierpieniami i problemami, które przezwy-
ciężył. 

Wszystko to sprawiło, że po przeczytaniu tego cytatu, ośmieliłem 
się pomyśleć, że ja również, mimo pozornej beznadziejności położenia 
w jakim się znalazłem, w jakiś sposób mam szansę stać się jeszcze choć 
trochę podobnym do Ciebie i jeszcze w życiu coś dobrego zrobić. Po-
myśleć o przyszłości, a w niej o wolności. O to chodziło! O wolność, 



31

która kiedyś ma przyjść, kiedy kara dobiegnie końca, która pociąga 
za sobą konieczność dokonywania życiowych wyborów. O wolność 
w wyborze miejsca do życia i osób, z którymi chcieliśmy dzielić swój 
dom, o pozbycie się strachu przed każdym cieniem, o powrót do 
domu, by zobaczyć dziecko. Wiem, że ten wyrok pewnie będzie mi 
ciążyć przez całe życie. Wiem, że nie będzie łatwo, i że będę miał szczę-
ście jeśli stanę po tym wszystkim na nogi, ale jeśli istnieje szansa, 
że spełnią się moje pragnienia, to jestem gotowy o to walczyć. 

To bardzo dziwne. Przecież w moim życiu nic się nie zmieniło. 
Przeczytałem jedno niepozorne zdanie. Jednak nagle znów, wbrew 
wszystkiemu, przez szarą warstwę rezygnacji przebiła się i zazieleniła 
nadzieja. Niechby były rzeczy, których nigdy się nie naprawi, czyny, 
których nie da się odwrócić i słowa, których się nie cofnie. Ale w mojej 
historii jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które mogę zmienić i  zrobić 
dobrze. Najważniejsze, że znów mam siłę. Przyszłość widzę w kolo-
rach. Głęboki błękit zlewa się ze złotym i odcieniami czerwieni, jak 
w tej najpiękniejszej chwili dnia, chwilę po zachodzie słońca, kiedy 
niebo chce, żebyśmy nie byli pewni, czy słońce zaraz wstanie, czy właś-
nie zaszło. 

Dlatego dziękuję Ci, Karolu… 
Dziękuję za to, że przez całe życie, również to przed objęciem tronu 

Piotrowego, z niezwykłą łatwością, odwagą, radością, humorem, bez-
precedensową bezpośredniością oraz żelazną determinacją, wpływałeś 
na ludzi, kształtując ich postawy, zmieniając ich życia. 

Dziękuję za to, że od 1978 roku, kiedy przyjąłeś imię Jana Pawła II, 
nie tracąc ani chwili rzuciłeś się w wir kościelnej, liturgicznej i dyplo-
matycznej działalności, która nigdy nie ustała. 

Dziękuję za jeden z najdłuższych w całej historii pontyfikat, który 
zaowocował niezwykłymi wręcz osiągnięciami na każdym możliwym 
do wyobrażenia, tak sakralnym – jak i świeckim polu. 

Dziękuję, że byłeś niestrudzonym adwokatem i obrońcą politycz-
nej demokracji, praw ludzkich i społecznej sprawiedliwości. 
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Dziękuję za Twoje wysiłki podejmowane w obronie wolności reli-
gijnej. Za pojednanie Kościoła z Żydami. Za wysiłki związane z dia-
logiem z wyznaniami protestanckimi i prawosławnymi. 

Dziękuję za Twój wkład do wynegocjowania pokojowego przejścia 
od komunizmu do demokracji w Polsce i zaangażowanie w tej kwestii 
w innych krajach Środkowej i Wschodniej Europy, a nawet w Związku 
Radzieckim. Za otwarcie Kościoła na nową ewangelizację i osadzenie 
go we współczesnej epoce, co wynikało z Twojego pragnienia, aby bar-
dziej niż kiedykolwiek zbliżyć świat do Kościoła i Kościół do świata 
i dzięki temu zapobiegać wojnie i używaniu przemocy, a także walczyć 
o pokój i sprawiedliwość, tak w sprawach społecznych, jak i gospo-
darczych. 

Dziękuję także za porwanie serc milionów młodych ludzi – dzieci 
i młodzieży, którym zawsze poświęcałeś specjalną uwagę, zapocząt-
kowując masowe imprezy, takie jak Światowe Dni Młodzieży, które 
do dziś przyciągają całe rzesze wiernych. 

Dziękuję, że dzięki przykładowi jaki dałeś, współcześni ludzie, 
a wśród nich również ja, mogą odnaleźć podpowiedź – jak godnie żyć, 
nie tylko godnie, ale i radośnie. 

Marek G., 
Areszt Śledczy w Opolu 
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Poezja – III nagroda  

List do św. Jana Pawła II 

Żyłeś, 
jak przelatujące ptaki, 
dla nas,  
za krótko, 
by im się przyjrzeć, 
za szybko, 
by je dogonić… 
Żyłeś życiem 
świętego tak, że 
nie sposób o Tobie 
nawet za kratami 
nie pisać 
wierszy. 
 
Bardzo mnie, jemu, im – Ciebie brakuje!!! 

Andrzej Wieczorek,  

Zakład Karny w Zabrzu
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Proza – III nagroda 

Drogi zbawienia…  
Drogi Ojcze Święty, 
pamiętasz mnie jeszcze?  
Przyszedłem wtedy do Ciebie po błogosławieństwo.  
A dokładnie przyszliśmy, bo było nas wielu. Prosto z marszu. 

W zakurzonych polowych mundurach i bordowych beretach spado-
chroniarzy z krakowskiej 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. To był 
piękny, letni dzień 1991 roku.  

Jasna Góra. 
I ja, dwudziestoletni wtedy elew, klęczący przed cudownym wize-

runkiem Maryi, Królowej Polski i majestatem głowy Kościoła kato-
lickiego, w miejscu, gdzie przez wieki klękały pokolenia polskiego ry-
cerstwa i żołnierzy, pragnących zawierzyć siebie i służbę Polsce 
Najświętszej Panience.  

Podszedłem, a Ty uśmiechnąłeś się na widok mojego munduru.  
Pobłogosławiłeś znakiem Krzyża.  
I cicho, trochę jakby do siebie wypowiedziałeś słowa, których nie 

zapomnę.  
Słowa bardzo dla mnie ważne, bo rozstrzygające.  
I potwierdzające słuszność moich życiowych wyborów.  
Wspominałem je później wielokrotnie. W Bośni, Syrii, Iraku czy 

Afganistanie.  
Wspominałem, leżąc za kołem Honkera, odpowiadając ogniem 

mojego Beryla na iracki ostrzał, czy w szpitalu polowym w Bagram, 
po eksplozji talibańskiego „ajdika” na drodze do Ghazni…  

„Nie wszystkie drogi prowadzące do zbawienia są drogami po-
koju” – pamiętasz?  

To były ważne słowa i głęboko utkwiły w moim sercu. Dziękuję Ci 
za nie.  
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Dały mnie i moim braciom w armii wiarę w to, że Ojciec Niebieski 
sprzyja nam, połączonym braterstwem i służbą.  

Wierzę, że Pan dał nam odwagę, wzmocnił siły i uczynił z nas na-
rzędzia Bożej Woli, abyśmy zanieśli pokój tam, gdzie panuje nienawiść 
i dał odwagę tym, którzy pójdą za nami…  

A później, kiedy odszedłeś do domu swego Ojca, kiedy „wiatr za-
mykał księgę Twego życia” na Placu Świętego Piotra w Rzymie…, 
kiedy ból i pustka ustąpiły miejsca tęsknocie, zrozumiałem, że choć 
pozostawiłeś po sobie wspaniałe dziedzictwo służby wielkiego czło-
wieka i Polaka, dla mnie nic nigdy nie będzie już takie samo.  

A moja tęsknota nadal trwa…  
Dziś Ty Ojcze, jesteś Świętym,  
a ja, więźniem.  
Nie, nie obawiaj się. Nikogo nie zabiłem…  
Ratowałem życie. Bardzo mi drogie, mojego syna, bo zostałem 

 ojcem, wiesz?  
I musiałem zdobyć kasę na leczenie. 
Byłem mu to zwyczajnie winien…  
A teraz pokutuję, i choć faktycznie czasem „gorzko smakuje na tej 

ziemi więzienny chleb…”,  
to daję radę.  
Zresztą dziś, to już nieważne.  
Czy tak było trzeba? 
Przecież nigdy nie zostawiamy swoich w potrzebie…  
To chyba będzie na tyle, a może aż tyle? 
Trzymaj się Ojcze Święty.  
I do zobaczenia, mam nadzieję…  

Jacek Stępień, 
Zakład Karny w Nowym Wiśniczu 
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Proza – wyróżnienie 

Miano człowieka 
Dobry Bóg dał nam miano człowieka, 
tylko trzeba nim być naprawdę, prawdziwie… 

Święty Karolu Wojtyło! 
Piszę do Ciebie list, lecz boję się, że moje słowa pisane zza krat 

będą chaotyczne. Mimo to, zacznę tak: 
…1973 rok, Kraków, parafia Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Ja 14- 

letni Andrzejek, stojący do Sakramentu Bierzmowania, a przede mną 
radosne oblicze kardynała Karola Wojtyły, który widząc stojącego za 
mną wuja Stefana (którego znał), zapytał mnie: „Kto był pierwszym 
biskupem Rzymu?” Pamiętam te oczy akceptujące moją odpowiedź! 
A moje trzecie imię to Karol! 

Ale moja życiowa droga daleka jest od nauki wielkiego Karola 
Wojtyły. Dzisiaj będąc w więzieniu, mogę napisać tak: 

Więzienie jest miejscem formowania twarzy. 
Ile lat spędziłem za murami? Czy tego żałuję? 
To Jan Paweł II, podczas odwiedzin w więzieniu w Płocku, mówił: 

„Więzień, każdy więzień, który odbywa karę za popełnione przestęp-
stwo, nie przestał być przecież człowiekiem…” 

Co w kontekście nauczania, że: „Człowieka nie można do końca 
zrozumieć bez Chrystusa. 

A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez 
Chrystusa. 

Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa god-
ność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie” (Ho-
milia w Warszawie, 1979r.) – papież jasno pokazuje, że każdy pozba-
wiony wolności, chcąc zrozumieć siebie, musi patrzeć na siebie 
w świetle Chrystusowej prawdy. 
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Chrystus przeszedł naszą drogą przed nami i pokazał, jak należy 
nią iść. 

Droga życia człowieka pozbawionego wolności, ma swój wzór, 
swój drogowskaz, gdyż: 

– Chrystus pierwszy został zdradzony… – zanim ja i Ty to prze-
żyłeś, 

– Chrystus został pojmany w Ogrodzie Oliwnym… – zanim mnie 
zatrzymano, 

– Chrystus w ciemnicy i lochu… – zanim mnie osadzono w aresz-
cie, 

– Chrystusa skazano na śmierć… – zanim ja usłyszałem wyrok za 
swoje grzechy. 

O dobry Janie Pawle II! 
Dopomóż mi, bym swoją drogę – drogę życia – drogę odbywania 

kary, mógł ciągle naprawiać, bym nie wyrządzał krzywdy i zła! Bym 
nie upadał i nie potykał się. 

Andrzej Wieczorek, 
Zakład Karny w Zabrzu 
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Poezja – wyróżnienie 

Wspomnienie 
Miłość płynęła z oczu Jego blasku. 
Był dla mnie słowem pisanym modlitwą, 
promieniem słońca, ogrzanym spełnieniem, 
ciszą płynącą z nieba dalekiego, 
cudem radości, moim przeznaczeniem. 
 
Był dla mnie ciszą wód, życia potokiem, 
otulony wiatrem śpiących nadziei. 
Modlitwą dla wszystkich, oddechem miłości, 
wspomnieniem przeszłości – ręką przeznaczenia. 
 
Ogniem miłości, promieniem nadziei, 
modlitwą pokory, radością niepojętą. 
Dającym wsparcie w obłoku tęsknoty, 
wiarą w sercu Bożego przeznaczenia. 

Marcin Wądołowski, 
Areszt Śledczy w Lublinie
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Wiersz bez tytułu 
Byłem sternikiem wód myśli nieznanych, 
przemierzającym życia horyzonty. 
Ciszą bezkresną falami miotaną, 
siłą nieznaną, błękitem odmętów. 
 
Radością serca, aksamitem nieba, 
tęczą po burzy, dźwiękiem samotności. 
Szukając w sobie życiowej szansy, 
źródła wdzięczności, nadziei spełnienia. 
 
Zanosząc prośby, za Jego wstawieniem, 
do Najwyższego Pana Miłosierdzia. 
Próbując zmieniać życiowe wybory, 
dzięki Niemu odkryłem swe wnętrze –  
źródło przebaczenia. 

Marcin Wądołowski, 
 Areszt Śledczy w Lublinie 
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Proza – wyróżnienie 

Alfabet Jana Pawła II 
Ojcze Święty, 
jako osoba pasjonująca się od kilkunastu lat zawodem dziennikar-

skim, z ogromną przyjemnością przyjąłem fakt, że Areszt Śledczy w Byd-
goszczy przewidział na trwający rok konkurs z możliwością literackiego 
spojrzenia na Twoją postać. To najlepsza z możliwości, aby oddać Ci 
hołd w stulecie Twoich urodzin. W dzisiejszym liście przesyłam Tobie 
opowiadanie, wspomnienia, własny artykuł dziennikarski – zbudowany 
na zasadzie „papieskiego alfabetu”. Chciałbym, aby dotarł do jak naj-
szerszej grupy ludzi. Byłeś i jesteś kimś zupełnie wyjątkowym. Poniższy 
alfabet, to moje osobiste starania, aby odbiorcy wspomnień sięgnęli pa-
mięcią w głębię Twojego życia – tak różnorodnego i pięknego. A zatem 
z dedykacją dla Ciebie Ojcze Święty poświęcam poniższe starania. Niech 
Twoja postać w ten sposób powróci.  

A — jak Apel Jasnogórski  

Zaczynam od wydarzeń z 1987 r. Jest to bowiem rok, w którym się 
urodziłem i zdaje mi się, że taki początek otworzy symboliczną klamrę 
tej pracy. Podobnie uczynił Jan Paweł II podczas przywołanej przeze 
mnie pielgrzymki. Zanim dotarł do Częstochowy, aby rozpocząć roz-
ważania związane z Apelem Jasnogórskim, przebył poszczególne etapy 
pielgrzymowania. Wspomnieć należy, że cała ówczesna wędrówka 
była szlakiem Kongresu Eucharystycznego w Polsce: „Przybywam 
tutaj, ażeby przynieść Matce Najświętszej wszystko to dobro, które 
składa się na całość Kongresu Eucharystycznego” – rozpoczął.  

I rzeczywiście. Zanim dotarł do Częstochowy swoją drogę zainau-
gurował w Warszawie, poprzez Lublin – gdzie znamiennym momentem 
były święcenia kapłańskie. Następnie odwiedził Tarnów w łączności 
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z beatyfikacją Karoliny Kózkówny. Kolejnym przystankiem był Kraków, 
gdzie u stóp Krzyża wawelskiego uświęcił 600. rocznicę Chrztu naszych 
braci Litwinów. Wtedy trafił do Szczecina, by modlić się z polskimi ro-
dzinami i za polskie rodziny. I wreszcie ostatni etap – Trójmiasto, gdzie 
podczas spotkania z ogromną rzeszą wiernych modlił się za ich pracę. 
Żegnając się z Trójmiastem powiedział, że nadzieje związane z dąże-
niem ludzi do pracy i odnowy pracy zaniesie teraz na Jasną Górę do 
stóp Pani Jasnogórskiej. Jak powiedział, tak uczynił. Na przywołany 
przeze mnie Apel Jasnogórski przybył z całym dorobkiem pielgrzymo-
wania, co uczyniło ten dzień wyjątkowym. Taki właśnie był Jan Paweł II. 
Jego czyny i słowa zawsze niosły piękną symbolikę. Całość pielgrzymki 
z 1987 r. została ujęta zatem w piękną klamrę, która dała Polakom mnó-
stwo energii. Apel Jasnogórski zwieńczył całą przekazaną naukę.  

B — jak Barka  

Jako młody chłopiec z uwagą śledziłem w telewizji życie papieża. 
Utkwiła mi w pamięci pieśń „Barka”, która rozbrzmiewała tam, gdzie 
bywał Jan Paweł II. Z przyjemnością ją wspominam. To pierwsza 
pieśń, której nauczyłem się na pamięć. A to za sprawą mojej mamy. 
Ona pierwsza uczyła mnie słów i melodii. „Barka" już na zawsze po-
zostanie moim skojarzeniem zarówno z Janem Pawłem II, jak i moją 
mamą Marią.  

C — jak Ciekawość świata 

Budując alfabet życia tytułowego Bohatera, nie sposób pominąć 
Jego promiennych zainteresowań. Oczywistym jest, że Karol Wojtyła 
jeszcze jako kardynał czy później jako papież był postacią ciekawą 
świata. Niech dowodem będzie fakt, że podczas swojego pontyfikatu 
nawiedził niemal wszystkie zakamarki ziemi. Zwiedził wszystkie kon-
tynenty, docierając do ludzkich serc w najbardziej oddalonych miejs-
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cach. Nie bał się odwiedzać nawet tych krajów, w których sytuacja po-
lityczna była zachwiana, a znaczna część społeczeństwa mianowała 
się członkami innego wyznania. Potrafił nawet wejść do więzienia, by 
odbyć rozmowę z człowiekiem, który próbował go zabić. A wszystko 
po to, aby mu wybaczyć. Ten człowiek wielokrotnie wszystkich zaska-
kiwał.  

Przy okazji podróżowania odkrywaliśmy wachlarz jego zamiło-
wań. Dowiedzieliśmy się na przykład, że jest fanem piłki nożnej oraz 
kilku innych dyscyplin. Ale to co najbardziej zapamiętane, to fakt, 
że nade wszystko kochał polskie Tatry. Jakież to wymowne. Na świecie 
jest przecież tyle malowniczych miejsc. On jednak najchętniej czerpał 
siłę w Tatrach. Jak sam mawiał, było to jego ukochane miejsce, w któ-
rym cały czas na nowo rozwijał twórczość i ciekawość świata.  

D — Duchowa tożsamość  

Przy okazji tego akapitu chciałbym zauważyć i podkreślić, że cały 
pontyfikat Ojca Świętego odznaczał się ciągłym przypominaniem 
o naszych dziejach. Jan Paweł II uczył nas bowiem, że człowiek nie-
znający historii, dziejów swojej rodziny i kraju – jest człowiekiem po-
datnym na wiele destrukcyjnych ideologii. Duchową tożsamość nas 
Polaków starał się budować podczas wszystkich wizyt w kraju. Mówił 
i pisał o historii jako o liturgii dziejów. Podkreślał, że nie tylko ludzie 
piszą historię, ale razem z nimi pisze ją także Bóg. Powtarzał o obo-
wiązku pamięci. Z jego nauk, moim zdaniem, płynie istotny wniosek, 
mówiący o tym, że katolik nie może być człowiekiem cierpiącym na 
zawinioną amnezję. Podkreślić zatem wypada, że dzięki polskiemu 
papieżowi wyrośliśmy jako wspólnota narodowa. Żyjemy przecież 
w epoce, w której coraz częściej dochodzą do głosu „bez-historyczne 
opryszki”, co miało i nadal ma ogromne znaczenie. Ojciec Święty zbu-
dował w nas wspaniałą duchową tożsamość.  
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E — Ewangelia  

Pontyfikat Jana Pawła II odznaczał się radykalizmem głoszonej 
przez niego Ewangelii. Nikt tak pięknie jak On, nie potrafił wcześniej 
ani później argumentować Słowa Bożego. Przytaczane słowa zawsze 
były opatrzone przykładami i jasnością przekazu. Tak – to jedna z tych 
cech polskiego papieża, którą będę pamiętał na zawsze. Jak sam ma-
wiał, okiem wiary w sposób szczególny możemy dostrzec nieskoń-
czoną wartość ludzkiej istoty. Ewangelia, głosząc dobrą nowinę o Je-
zusie, jest również dobrą nowiną o człowieku. Uczy wrażliwości. 
Przyznam szczerze, że do dziś przekładam te słowa na swoje życie co-
dzienne. I poznając nowego człowieka wiem, że mogę odkrywać jego 
osobowość tak długo, jak dane mi będzie z nim przebywać.  

F — jak Fundament wiary  

Każdy stabilny budynek ma u swoich podstaw mocne fundamenty. 
Podobnie jest z człowiekiem, co Jan Paweł II podkreślał wielokrotnie. 
To jeden z obszernych wątków Jego nauk, który powinniśmy pamię-
tać. Gdy zwracał się do małżonków mawiał, że sakrament małżeństwa 
jest fundamentem łaski Bożej. Gdy zwracał się do pracujących, pod-
kreślał, że etyka wykonywanego zajęcia jest fundamentem owoców 
pracy. Przenosząc te rozważania na moją obecną sytuację życiową, 
w której zostałem poddany próbie przetrwania w warunkach jedno-
stki penitencjarnej, przypominam sobie tę naukę i nacisk na budowa-
nie fundamentów. Odpowiednio skonstruowana budowla nie ma 
prawa zostać naruszona. Moim osobistym budynkiem, który obecnie 
wznoszę jest budynek sprawnego powrotu do normalnego oraz nale-
żytego funkcjonowania na wolności. Wznoszę go systematycznie, po-
woli, wypełniając swoje obowiązki a jednocześnie czerpiąc z miejsca, 
w którym jestem, wszystko co dobre. Opieram to na fundamencie 
wiary. Kto by pomyślał, że pobyt w zakładzie karnym może stanowić 
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życiową przygodę, która zostanie przekuta w dobro. Swoją chwilową 
izolację traktuję właśnie tak – jako przeszkodę, którą dobrze poko-
nam, opierając się na fundamencie. I wielkie dzięki Ojcze Święty za 
tę naukę. Dziękuję za nią Tobie oraz Rodzicom.  

G — jak Giewont  

Wracając jeszcze do wcześniejszych wspominek o ukochanych Tat-
rach Papieża, przypomniałem sobie śliczny obrazek z 1997 r. Miałem 
wówczas 10 lat. Jan Paweł II podczas swojej ówczesnej pielgrzymki do 
Polski odwiedził Zakopane. Spotkał się z wiernymi pod Wielką Krok-
wią. Nawiązując do górującego nad całym zgromadzeniem Krzyża na 
Giewoncie, powiedział: „…Ten Krzyż patrzy na całą Polskę, od Tatr 
aż do Bałtyku, ten Krzyż mówi całej Polsce: sursum corda, czyli w górę 
serca. Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc 
w stronę Krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: sursum corda”. 

H jak Heroizm  

Jan Paweł II do ostatnich dni swojego życia służył Bogu. Choroba 
Parkinsona niepowstrzymanie rujnowała jego zdrowie. Jak nikt inny 
rozumiał cierpienie chorych. Podkreślał potrzebę godności jaka po-
winna towarzyszyć ludzkiemu cierpieniu i odwoływał się do Męki 
Chrystusa. Na początku jedynym widocznym objawem piętna, jakie 
nieuleczalna choroba odciskała na papieskim zdrowiu, było drżenie 
ręki. Najpierw dość łatwe do opanowania, potem niepowstrzymane. 
Z czasem Jego stan zdrowia był coraz gorszy.  

Ale On trwał do końca, wykazując heroiczną postawę. Gdy 
1 kwietnia 2005 r. był już w stanie bardzo ciężkim, ktoś przekazał mu 
wiadomość o stutysięcznym tłumie modlącym się na Placu św. Piotra 
o jego zdrowie. Wyszeptał wówczas: „Szukałem Was, teraz wy przy-
szliście do mnie i za to wam dziękuję”.  
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I — jak Inne czasy  

Czy ktokolwiek z Was uwierzy, że polski Papież mógł trafić do wię-
zienia? Okazuje się, że mógł. Żył bowiem w bardzo trudnych czasach. 
W 1977 r., po sześciu latach zbierania informacji, centrala KGB 
uznała, że krakowski duchowny, to osoba niebezpieczna dla systemu. 
Wojtyła jako budzący lęk w centrali KGB zwrócił na siebie uwagę pol-
skiej prokuratury. SB przesłała do centrali KGB raport, zgodnie z któ-
rym w latach 1973-1974 dwukrotnie znaleziono podstawy do posta-
wienia kardynała Wojtyły przed sądem. Oskarżenie miało dotyczyć 
art. 194 ówczesnego kodeksu karnego, tj. „Kto przy wykonywaniu ob-
rzędów lub innych funkcji religijnych nadużywa wolności sumienia 
i wyznania na szkodę PRL, podlega karze pozbawienia wolności do 
lat 10". Trzy lata później KGB dostała od SB sprawozdanie z obserwa-
cji kardynała, w którym podkreślano Jego liczne kontakty z członkami 
działającego od września 1976 r. Komitetu Obrony Robotników. W ra-
porcie padły m.in. nazwiska Kuroń i Lipski. Mieszkanie Wojtyły na-
szpikowano pluskwami do podsłuchu. Były to straszne, inne czasy…  

J — jak Jan Paweł Wielki  

Karol Wojtyła w dniu wyboru na papieża miał 58 lat i był najmłod-
szym papieżem od czasu wyboru Piusa IX, który w chwili wyboru 
miał 54 lata. Pontyfikat Ojca Świętego jest uznawany za najdłuższy, 
po pontyfikatach św. Piotra i bł. Piusa IX. Sprawował pontyfikat przez 
26 i pół roku (9666 dni). Ogłosił błogosławionymi 338 osób, a świę-
tymi 482 osoby. Wyniósł na ołtarze w sumie 820 osób. W ciągu 26 lat 
opublikował dokumenty i wygłosił przemówienia, które oblicza się na 
85 tys. stron druku. Dzięki mediom, których znaczenie doceniał, Jego 
wystąpienia trafiły do milionów ludzi na całym świecie. Porozumiewał 
się swobodnie kilkoma językami: włoskim, francuskim, niemieckim, 
angielskim, portugalskim, łaciną oraz klasyczną greką. Podczas 
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wszystkich pielgrzymek przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co od-
powiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej 
odległości między Ziemią a Księżycem. Po śmierci zaczęto nazywać 
Go Janem Pawłem Wielkim. Tylko trzech papieży w historii nosiło 
taki przydomek: Leon I, Mikołaj I oraz Grzegorz I.  

K — jak Kardynał Wojtyła  

16 października 1978 r. to data, którą powinien zapamiętać każdy 
z nas. Na placu św. Piotra dochodziła właśnie godz. 18.18. W świetle 
reflektorów widać było biały dym, co oznaczało zakończenie kon-
klawe. Wypełniony tłumem ludzi plac zapełniał się jeszcze bardziej. 
Każdy chciał być świadkiem spotkania z nowo wybranym papieżem. 
Około godz. 18.44, przez oszklone drzwi wyszła grupa prałatów i bis-
kupów. Wreszcie pośród wymownej ciszy kardynał Pericle Felici ogła-
sza ludziom zgromadzonym na Placu Św. Piotra w Rzymie: „Zwiastuję 
wam radość wielką: mamy papieża. Najdostojniejszego i Najprzewie-
lebniejszego Pana Kościoła Świętego, Kardynała Karola Wojtyłę, który 
przybrał sobie imię Jan Paweł II”. Wreszcie o 19.20 w loggii centralnej, 
prowadzony w procesji ukazał się On. Witany oklaskami, ale było 
w nich zaskoczenie i zdziwienie, bowiem to przecież pierwszy papież 
nie Włoch od przeszło 400 lat. Oparty o balustradę wpatrywał się 
w morze ludzi, i rzekł: Sia laudata Gesu Christo. A więc mówi po 
włosku – zdało się odczuwać ogólną radość, bo co chwila wzmagał się 
wybuch radości. „Bałem się przyjąć ten wybór, ale zrobiłem to 
w duchu pokory i w całkowitym zaufaniu do Jego Matki Najświętszej, 
Madonny” – powiedział. Entuzjazm sięgnął szczytu. Przecież to słowo 
Madonna u Włochów zajmowało centralne miejsce. I to On, niejako 
obcy, powiedział nie Maryja, nie Matka Boska, ale użył ich słowa: Ma-
donna.  
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L — jak Lekcje wiary i uśmiechu  

Jan Paweł II w trakcie całego pontyfikatu powtarzał zdanie, które 
być może jest najcenniejszą wskazówką, jaką zostawił ludziom: „Świat 
może się zmienić na lepsze". Papieskie pielgrzymki do Polski wszyscy 
zapamiętamy jako festiwale dobroci i siły. Zawsze padały słowa ważne 
i przemyślane. Ale poza nauką wiary Ojciec Święty potrafił też dawać 
lekcje uśmiechu. Niemal za każdym razem potrafił rozbawić. Żadne 
z wezwań papieża nie wzbudzało tyle emocji i wzruszeń, co wspom-
nienia o Jego dzieciństwie (Wadowice, 1999 r.): „Tam była cukiernia, 
po maturze chodziliśmy tam na kremówki”. A z jego pierwszej wy-
prawy do Polski (1979 r.) z uśmiechem wspominam słowa: „Pierwszy 
efekt pielgrzymki jest już widoczny – opalili się towarzyszący mi kar-
dynałowie”. Taki właśnie był polski Papież. Mądry i uśmiechnięty.  

Ł — jak Łzy  

Gdyby Jan Paweł II żył, obchodziłby w tym roku swoje setne uro-
dziny. To bardzo wymowne, że od Jego śmierci minęło niemal 20 lat, 
a do dziś doświadczam, jak ludzie wzruszają się, oglądając w telewizji 
relacje tego pontyfikatu. Karol Wojtyła miał w sobie coś czego nie 
mieli jego poprzednicy czy też następcy. Gdy sytuacja wymagała po-
wagi, wówczas potrafił mocnymi słowami uderzyć w zapalny punkt. 
Natomiast, jak wspomniałem w powyższym akapicie – gdy był czas 
na radość, wówczas potrafił wywołać uśmiech u wszystkich słuchaczy. 
Jak mało kto, potrafił przywoływać wesołe anegdoty i sytuacje z życia 
wzięte. Nic zatem dziwnego, że łzy wzruszenia towarzyszą naszemu 
społeczeństwu do dziś. Czasami wystarcza jedna audycja radiowa. 
A czasami jedna telewizyjna relacja z Jego pielgrzymki do kraju, gdzie 
tłum wiernych śpiewa „Abba Ojcze”. To wszystko jest dowodem, jak 
wielką siłę miał w sobie ten człowiek..  
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M — jak Modlitwa 

A dokładniej modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Uwa-
żam, że każdy z nas może czerpać potrzebną siłę z jej słów. Szczegól-
nie, że oddajemy tam swoje sprawy, trudności oraz przeciwności. 
A zatem, korzystając z tego akapitu polecam Wam Drodzy Czytelnicy, 
abyście znaleźli czasami chwilę na poniższą modlitwę o wstawiennic-
two św. Jana Pawła II:  

„Janie Pawle II, nasz Święty Orędowniku, Wspomożycielu w trud-
nych sprawach, Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do 
Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu 
obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie 
ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę pro-
sić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… wierząc, że przez Twoją 
wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. Z ufnością 
w Miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy pragnę przez Je-
zusa i Maryję, za Twoim przykładem zbliżać się do Boga. Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…"  

N — jak Natchnienie  

Każdy z nas ma swoje zmartwienia i troski. Jednych – tak jak mnie 
– martwi fakt, że przebywam w izolacji. To wywołuje olbrzymią tęs-
knotę za ludźmi, których kocham. Innych może martwić coś zupełnie 
odrębnego. Ot, choćby fakt braku pracy, pasma życiowych niepowo-
dzeń, nieudanego związku czy słabych ocen w szkole. Wszyscy jes-
teśmy poddawani próbom, oraz przeciwnościom życia codziennego. 
Tak sobie myślę, przy okazji tego akapitu, że do pokonania każdej prze-
ciwności potrzebny jest pierwszy krok – taki, który rozpocznie marsz 
w kierunku triumfu. Tworząc dzisiejszy artykuł, chciałbym zachęcić 
wszystkich odbiorców, aby w sytuacjach kryzysowych szukali swojego 
natchnienia w naukach św. Jana Pawła II. On bowiem pozostawił po 
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sobie tyle dobra, że wystarczy go dla każdego człowieka na ziemi – 
szczególnie tego, który szuka pomocy i natchnienia do pokonywania 
kłopotów. Ojciec Święty sam przecież mówił: „…Jeden duch, jedno 
serce ożywiały wszystkich wierzących w Chrystusa…” (7 czerwiec 
1979). 

O — jak Ołtarz  

W 1999 r. Jan Paweł II gościł w miejscowości Stary Sącz. Wspo-
minam to dlatego, że jest to miejscowość położona ledwie siedem ki-
lometrów od mojego rodzinnego domu. To była jego najdłuższa piel-
grzymka do Polski spośród wszystkich, które odbył. Warto w tym 
momencie zaznaczyć, że ołtarz, który powstał dla potrzeb wizyty Ojca 
Świętego, do dziś jest jedynym niezdemontowanym ołtarzem tamtej 
pielgrzymki. Wyjątkowości ówczesnego czasu nadał także fakt, że za-
mieszkujące starosądecki klasztor Siostry Klaryski mogły opuścić 
mury zamieszkiwanego obiektu tylko jeden, jedyny raz w życiu. Właś-
nie po to, aby mogły wziąć udział w uroczystościach papieskich na 
Starosądeckich Błoniach.  

P — jak Patron  

Jak już wcześniej wspominałem, obchodzimy właśnie stulecie uro-
dzin Papieża Polaka. To właśnie jeden z powodów, dla których Areszt 
Śledczy w Bydgoszczy wraz z Bractwem Więziennym Samarytania 
zorganizował konkurs pod wymownym tytułem: „Więźniowie w hoł-
dzie Janowi Pawłowi II”. Obok wykonania prac w kategorii plastycznej, 
zostaliśmy zaproszeni do pisania „Listów zza krat do św. Jana 
Pawła II”. Patronów trwającego roku uchwalił Sejm Rzeczpospolitej 
Polski. Jako ciekawostkę warto dodać, że poza Ojcem Świętym tego-
rocznymi patronami zostali także: hetman Stanisław Żółkiewski (wy-
bitny wódz w dziejach oręża polskiego, pełniący szereg najważniej-
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szych urzędów w dziejach I Rzeczpospolitej), Roman Ingarden (filo-
zof, autor artykułów, książek i rękopisów – obecnie przypada 50. rocz-
nica jego śmierci) oraz Leopold Tyrmand (pisarz, dziennikarz i pub-
licysta. W tym roku przypada 100. rocznica jego urodzin oraz 35. 
rocznica śmierci).  

R — jak Rodzina  

To dla mnie niezwykle ważny wątek, w którym słowa Papieża Po-
laka zapadły mi w głęboko w sercu. Marzę, aby w przyszłości założyć 
rodzinę. Droga do tego marzenia prowadzi przez sakrament małżeń-
stwa. I w tym miejscu przypominam sobie słowa Ojca Świętego, który 
powiedział: „Tak wielki jest ten sakrament. I małżonkowie mogą być 
pewni, że wraz z nim otrzymują siłę płynącą od Boga oraz łaskę, która 
będzie im towarzyszyła przez całe życie. Tę rękojmię daje im wiara. 
Oby nigdy nie zaprzestali czerpać z tego źródła, które wytryska z nich 
samych”. Dziś jestem jeszcze obecny w jednostce penitencjarnej. I tak 
już od niemal 2 lat. Ale jak mawiał Ryszard Riedel, wokalista jednego 
z moich ulubionych zespołów muzycznych: „Kto nie marzy, ten 
umiera”. A ja jestem osobą pełną marzeń. Głęboko w sobie noszę 
jedno z takich pragnień, że w niedalekiej przyszłości uda mi się stwo-
rzyć własną rodzinę. Jak mówił św. Jan Paweł II: „Jedynym źródłem 
miłości małżeńskiej jest Jezus Chrystus, nieustannie obecny w sakra-
mencie małżeństwa”. Tak, mój Nauczycielu, na pewno Twych słów nie 
zapomnę.  

S — jak Siewca  

Wspominając postać Ojca Świętego nietrudno o porównania. 
W dzisiejszej pracy postanowiłem poświęcić jeden akapit porówna-
niu, które przychodzi mi na myśl. Jan Paweł II był bowiem jak siewca 
z ewangelicznej przypowieści Świętego Mateusza. To właśnie On tak 
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niestrudzenie i obficie rzucał dorodne oraz wyselekcjonowane ziarna 
prawdy, dobra i miłości. A wszystko na glebę naszych serc. Używając 
pewnych obrazów, można powiedzieć, że nie zawsze była to ziemia 
żyzna. Jesteśmy bowiem narodem trudnym. A zatem często była to 
gleba spękana złem, porośnięta cierniami, pokryta kamieniami. Oj-
ciec Święty mimo wszystko nie zniechęcał się. Do ostatnich chwil 
życia był siewcą, a plony jego nauki wyrastają obficie do dziś. Należy 
przyznać, że siła Jego poczynań była, jest i będzie ponadczasowa.  

T — jak Terrorysta  

Budując alfabet życia Jana Pawła II, nie sposób pominąć próby za-
machu na Jego życie. Wszystko odbyło się na Placu św. Piotra. Mało 
kto widział przebieg zamachu dokonanego przez tureckiego terrorystę 
Ali Agcę. Gdy samochód papieski zbliżył się do miejsca, w którym 
stał, wyjął on szybko wielki belgijski rewolwer typu Browning i oddał 
dwa strzały w kierunku Papieża, oddalonego o zaledwie cztery metry. 
Jedna z kul trafiła Karola Wojtyłę w dolną część brzucha, uszkadzając 
w wielu miejscach jelita, przebijając jelito grube i kość ogonową. Prze-
szyta kulą kość była potem przyczyną wielu cierpień. Oba pociski ra-
niły jeszcze dwie amerykańskie turystki – jedną pochodzenia pol-
skiego, drugą z Jamajki. Po oddaniu strzałów Ali Agca rzucił się do 
ucieczki. Kto wie, czy w zamieszaniu nie udałoby mu się zniknąć 
w tłumie, gdyby nie przytomność umysłu jednej z zakonnic. Ta młoda 
i silna misjonarka z okrzykiem: „morderca" pchnęła z całej siły zama-
chowca. Gdy ten upadł, rzucił się na niego tłum. Po chwili nadbiegli 
strażnicy i z trudem nie dopuścili do próby linczu.  

U — jak Uzdrowienie  

To nie przypadek, że Jan Paweł II wyszedł cało ze wspomnianego 
wyżej zamachu na jego życie. Ali Agca chciał dokonać mordu ideal-
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nego, jednak mimo bliskiej odległości nie zdołał zabić Papieża. Czy 
powinniśmy to rozpatrywać w kategorii cudu? Tak. I odpowiedź wy-
daje się być oczywista, co dziwniejsze, należę do osób dość realistycz-
nie podchodzących do życia, stąd daleko mi do snucia wierzeń o cu-
dach. Całą tą, raczej sztywną linię myślenia, narusza jedynie postać 
Ojca Świętego. To za Jego sprawą poznałem wiele przypadków, mają-
cych charakter uzdrowień. Temat to obszerny i bardzo dogłębny. Za-
chęcam każdego z Was do zasięgnięcia wiedzy na tematy cudów Pa-
pieża Polaka. Niech najlepszą rekomendacją będzie fakt, że nawet 
największy niedowiarek głęboko zastanawia się nad zaistniałymi 
uzdrowieniami.  

W — jak Watykan  

Choć Karol Wojtyła jako Papież stał się domownikiem Watykanu, 
to jednak nigdy nie zaprzestał podkreślać, że to Polska jest jego praw-
dziwym domem. Mogliśmy się o tym przekonać wielokrotnie – szcze-
gólnie podczas przemówień pożegnalnych, które wygłaszał na koniec 
swoich wizyt w kraju. Gdybyśmy teraz cofnęli się pamięcią do wszyst-
kich mów końcowych Ojca Świętego, to za każdym razem dojdziemy 
do wspólnego mianownika. Ojczyzna – to słowo podkreślane było za-
wsze.  

„Wracając do Watykanu zabieram w sercu was wszystkich, wasze 
radości i wasze troski, zabieram całą moją Ojczyznę. Chciałbym, aby-
ście pamiętali, że w geografii papieskiej modlitwy za Kościół po-
wszechny i za cały świat Polska znajduje miejsce szczególne. A rów-
nocześnie proszę was, jak to czynił kiedyś św. Paweł Apostoł, o trochę 
miejsca w waszych sercach. Bóg zapłać za gościnę. Niech Bóg błogo-
sławi całą moją Ojczyznę i wszystkich rodaków” – powiedział na lot-
nisku w Balicach (1997 r.).  
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X — jak XXI wiek  

Mieliśmy tę przyjemność, że tytułowy Bohater wprowadzał nas 
w XXI wiek, podkreślając wielokrotnie istotę tego wydarzenia. Pod-
czas pielgrzymki do Polski w 1999 r. zwracał uwagę na fakt, że Polskę 
i cały świat czeka wielkie wydarzenie. 

„Przybywam do was w imię Jezusa Chrystusa — Tego, który jest, 
«wczoraj, dzisiaj i na wieki» (por. Hbr 13, 8)! Takie jest motto obecnej 
wizyty. Na szlaku tej apostolskiej pielgrzymki pragnę wspólnie z wami 
wyznać wiarę w Tego, który jest «ośrodkiem wszechświata i historii», 
a w szczególności ośrodkiem dziejów tego narodu, ochrzczonego od 
przeszło tysiąca lat. Trzeba, abyśmy to wyznanie wiary ponownie 
razem z całym Kościołem złożyli, z Kościołem, który przygotowuje 
się duchowo do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000” – mówił Karol Woj-
tyła. I rzeczywiście. Sięgając pamięcią w początek XXI wieku wspo-
minam, że był to czas bardzo ważny dla historii naszego kraju. Wspo-
minam również, że podczas obchodzenia wszelkiego rodzaju 
uroczystości wielokrotnie cytowano słowa Jana Pawła II, jako wy-
znacznik na nowy XXI wiek.  

Y— jak Yellow – flaga Watykanu 

No tak. Mam takie nieodparte wrażenie, że czasami doprawdy 
warto wierzyć w rzeczy niewidzialne i nienamacalne. Przekonałem się 
o tym wielokrotnie. Przykład? Intuicja. To ona, choć przecież niewi-
doczna, wielokrotnie pomagała mi w sytuacjach podbramkowych. 
Dzięki niej podejmowałem słuszne i dobre decyzje. I wreszcie przy-
patrując się życiu Polskiego Papieża, możemy mówić o wartościach, 
jakie po sobie pozostawił. O tym ile ich jest oraz jak wielką mają moc, 
można by tworzyć książki.  
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Z — jak Zasługi  

Jak wcześniej wspominałem, Sejm RP uchwalił św. Jana Pawła II 
patronem 2020 roku. Fakt, że w tym czasie przypada stulecie Jego uro-
dzin, był z pewnością jedną z przyczyn. Niemniej jednak w uchwale 
słusznie zauważono, że Ojciec Święty zajmuje szczególne miejsce 
w  historii Polski i Europy, a Jego zdecydowane upominanie się 
o prawo naszej Ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego 
praktyczna obrona praw naszego narodu, uczyniły go najważniejszym 
z Ojców Niepodległości Polski. Na zakończenie wspomnieć wypada, 
że w czasie pierwszej pielgrzymki do kraju w 1979 r. rozpoczął się pro-
ces, który zaowocował powstaniem Solidarności, wyzwoleniem na-
rodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. Brak 
jest słów dla opisania całokształtu zasług Jana Pawła II dla Polski i dla 
świata.  

 
Artykuł z dedykacją dla Ciebie Ojcze Święty w roku stulecia Twoich 

urodzin. 

Dawid Kulig,  
Zakład Karny w Nowym Sączu
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Poezja – wyróżnienie 

Memoriał zawierzenia  
Wielkiemu Polakowi 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II 
w setną rocznicę urodzin 
 
I. 
Uczyłeś, że wolność zaczyna się od serca, 
że prawda jest od kłamstwa zawsze potężniejsza, 
że nie siłą, lecz miłością zwycięża się nienawiść, 
że ten kto pragnie szczęścia, odrzuca egoizm i zawiść. 
 
II. 
Byłeś głosem ubogich, słabych, udręczonych,  
prosiłeś o sprawiedliwość dla narodów krzywdzonych, 
podnosiłeś na duchu ludzi całego świata, 
wzywałeś, aby w bliźnim zawsze widzieć brata. 
 
III. 
Wołałeś, że zło nikomu korzyści nie przynosi, 
że każdy jest powołany do życia w świętości, 
że modlitwa, to siła i broń najpotężniejsza, 
że dusza dla człowieka powinna być najważniejsza! 
 
IV. 
Modliłeś się w Warszawie – jako Syn polskiej ziemi, 
aby zstąpił Duch Święty i Ojczyznę przemienił, 
nie miałeś wątpliwości, że Bóg błagania wysłucha, 
wiedziałeś, że nie zawiedzie tego, kto mu zaufa. 
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V. 
Przypomniałeś, że zawsze trzeba od siebie wymagać,  
że lepiej niż otrzymywać jest drugiemu dawać, 
że ogromnym bogactwem jest czyste sumienie, 
że niezwykłe owoce rodzi przebaczenie! 
 
VI.  
Uczyłeś nieustannie wierzących i niewierzących, 
poruszałeś przykładem wątpiących i błądzących, 
zachęcałeś z pokorą do duchowej przemiany, 
wzywałeś, aby odrzucać niewoli kajdany. 
 
VII. 
Mówiłeś, że służba bliźnim daje wiele radości, 
że miłość pokonuje wszelkie przeciwności, 
że grzech jest zniewoleniem większym od więzienia, 
że Bóg daje grzesznikom szansę nawrócenia. 
 
VIII. 
Umiałeś dobrym słowem do serc ludzkich docierać, 
dałeś niezwykłe świadectwo – jak żyć i jak umierać, 
cały świat czuwał przy Tobie, gdy odchodziłeś do Ojca, 
zawierzywszy Mu wszystkich i wszystko aż do końca! 
 
IX. 
Papieżu bardzo ludzki, świadku Bożej miłości, 
dopomóż nam pokonywać wszelkie przeciwności, 
wołamy z nadzieją do Ciebie, wstawiaj się za nami, 
abyśmy naszego życia nigdy nie zmarnowali. 
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X. 
Niech Twoje orędownictwo nieustannie nas zmienia, 
naucz nas przezwyciężać duchowe zniewolenia, 
bądź naszym przewodnikiem do prawdziwej wolności, 
polecaj nas w modlitwie Bożej Opatrzności! 

Paweł Kania,  
Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu 
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Proza – wyróżnienie 

Bądź wola Twoja,  
bądź wola Twoja… 
Święty Janie Pawle II, 
to przesłanie towarzyszy mi od czasu postawienia w stan oskarże-

nia oraz wyroku, skazującego mnie na karę więzienia. Towarzyszy 
mi…ono do dziś. Jest przedmiotem pokornych rozważań o rzeczy-
wistości, w której przyszło mi egzystować.  

Proszę Cię, święty Janie Pawle II – Ojcze Święty i mój Wielki Ro-
daku o modlitwę za mnie. Wnoszę nieśmiało o wstawiennictwo do 
Najświętszej Panienki, o błogosławieństwo i wsparcie dla mojej ro-
dziny oraz bliskich, którzy nie zostawili mnie w potrzebie i ze mną 
niosą mój Krzyż.  

Święty Janie Pawle II, ośmielam się prosić Cię o szczególne wsta-
wiennictwo dla Bożeny, mojej od 46 lat ukochanej żony, która zawsze 
zadziwiała mnie gorliwością w modlitwie i wierze, była opoką dla całej 
rodziny, obdarowując wszystkich swoją miłością, ze szczególnym 
uwzględnieniem naszej czwórki wnucząt. Była i jest ze mną w dobrych 
i złych chwilach.  

Proszę Cię Święty Janie Pawle II, o modlitwę w intencji moich 
wiernych, prawdziwych przyjaciół: Marca, polskiego Luksembur-
czyka, Zdzisława, Jurka, Ireneusza, Mariusza i Włodzimierza, Oni 
mnie wspierają w tym trudnym czasie.  

Ojcze Święty, moje serce boleje na widok licznej rzeszy młodzieży 
w więzieniu, w którym obecnie przebywam, mając na uwadze Twoje 
posłanie do młodzieży na Światowy Zlot:  

„Daj im Panie Jezu czystość pokornego serca, aby mogli pojąć 
prawdę i odrzucić podstępne złudzenie. Daj im wolność Twojej łaski, 
by umieli żyć w sprawiedliwości i odpowiedzialnej Miłości”. 
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Pielgrzymując po całym świecie Ojcze Święty, krzewiłeś wiarę i nie 
bałeś się nigdy stawiać czoła licznym przeciwnościom. Dziś, gdy ży-
jemy w czasach okropieństwa koronowirusa, proszę o litość, miłosier-
dzie i o pomyślność dla narodów całego świata w walce z chorobą, 
która niesie spustoszenie w zdrowiu, przynosi śmierć i niszczy mię-
dzyludzkie relacje. Niech tegoroczne Triduum Paschalne i Cudowne 
Zmartwychwstanie obdarzy narody świata wolnością od tego wirusa, 
a jednocześnie: „…odnowi oblicze Ziemi”. 

Ojcze Święty, tylko z Tobą wypełnię Bożą Wolę w moim życiu, 
pomóż mi z czystym sumieniem wrócić do wolności, cieszyć swoim 
powrotem moich najbliższych. 

Chciałbym Twoim wzorem umieć lepiej kochać ludzi, czynić 
dobro, uznając, że tylko ono zło zwycięży.  

Władysław Wrzask, 
Areszt Śledczy w Słupsku, Oddział Zewnętrzny w Ustce 
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Poezja – wyróżnienie 
Ojcze Święty 

Ojcze Święty, 
zawsze chciałem być taki – jak Ty, 
złu nieugięty. 
Ojcze Święty, 
nigdy nie byłem – jak Ty, 
konsekwentny. 
Ojcze Święty, 
chcę być sercem i duchem – jak Ty 
piękny.  
Ojcze Święty, nawet w bólu  
uśmiechnięty. 
Ojcze Święty, 
dzisiaj Ci dziękuję, że nie jestem  
obojętny. 

Ryszard Sumyk,  
Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu,  

Oddział Zewnętrzny w Oleśnicy 
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Proza – wyróżnienie 

Jesienne burze 
Babcia moja już dawno odeszła, a najdalsze z nią wspomnienia 

związane są z obrazem – trochę już zniszczonym przez upływ czasu 
i wilgoć na ścianie oraz z siejącymi grozą letnimi burzami. 

A burze wówczas i towarzyszące im ulewy oraz rozbłyski pioru-
nów, były jak wrzawy wojenne czy przemarsz wojsk ulicami miast, 
wzburzonych tłumów, ludzi walczących o lepszy byt dla siebie i swoich 
rodzin. 

Twarz na obrazie była troskliwa i pełna jakiegoś niebiańskiego spo-
koju. Nieraz ożywała w moim dziecinnym, niewinnym umyśle. Móg-
łbym przysiąc, że niekiedy się poruszała, raz to wznosząc oczy ku 
niebu, raz ku ziemi, jak puszczany na wietrze latawiec. 

Pan na obrazie, podparty na łamanym krzyżu, miał na głowie taką 
śmieszną czapeczkę… Pomyślałem, że gdyby stał w niej na mrozie, 
zmarzłyby mu uszy. 

Babcia nauczyła mnie szeptać słowa modlitwy do pięknej, choć 
smutnej Pani, której obraz zawsze wisiał obok obrazu Pana w śmiesz-
nej czapeczce na głowie. Czy Ci dwoje się znali? Jeśli tak, to kim dla 
siebie byli? Czy byli sobie tacy bliscy, jak ja i moja mama? 

W albumie rodzinnym, który niekiedy przeglądałem z babcią, 
moje zdjęcie zawsze było koło zdjęcia mojej mamy. Więc może na 
ścianie, jak w moim albumie, wisiały zdjęcia matki i jej syna? Później, 
gdy dorosłem, tych dwoje sobie bliskich świętych, stało się i moją ro-
dziną.  

Babcia, jak każda inna babcia na świecie, bała się burzy. Zwłaszcza 
tych letnich. Błękitne niebo, które cieszyło oczy i serce, nagle w jednej 
chwili stawało się czarne – jak dno wyschniętej studni. W jej babci-
nych oczach tyle było końców świata, ile wystrzałów z piorunów i roz-
błysków na czarnym niebie. 
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Myślała też o szkodach, jakie wichura i ulewa może wyrządzić 
drzewom w sadzie czy kwiatom w ogródku. Babcia nigdy nie myślała 
tylko o sobie… 

Tak, jak nauczyła mnie się modlić, tak jej babcia nauczyła ją wie-
rzyć, że skoro wiara potrafi i góry przenosić, to i poradzi sobie z let-
nimi burzami. 

Babcia kochała astry, które zawsze stały na parapecie w oknie i ko-
chała też Pana z obrazu na ścianie. Kiedy burza się wzmagała, ściągała 
Jego obraz wraz z obrazem pięknej, choć smutnej Pani, stawiała na 
parapecie obok astrów w donicach. Potem zapalała dwie ozdobne 
gromnice, brała do rąk różaniec i wznosząc oczy ku niebu, zaczynała 
się modlić o nadejście błękitnego nieba. Taką Ją zapamiętałem. 

A burza? Trwała przez jakiś czas, choć już nie tak straszna, jak 
gdyby obrazy Matki i Syna ze Stolicy Piotrowej oraz żywy portret mojej 
babci modlącej się tuż obok, odebrały burzy jakąś moc niszczenia. 

Gdy w końcu burza zupełnie ustawała, niebo się rozpromieniało 
błękitem, zaś obrazy Matki i Syna powracały do swego domu – al-
bumu na ścianie wiejskiej, lichej chaty. 

Świętemu Janowi Pawłowi II oraz babci… 

Piotr Słomkowski,  
Zakład Karny w Nowogardzie 
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Poezja – wyróżnienie 

Ojcze Święty 
Odszedłeś od nas, Ojcze Święty, 
pokorny, pośród morza łez, 
pozostał smutek niepojęty, 
krzyk bezsilności serce rwie. 
Uczyłeś, będąc między nami, 
otwierać Chrystusowi drzwi,  
byśmy się nigdy nie lękali, 
abyśmy godnie mogli żyć! 
Pomimo, że odszedłeś Ojcze, 
na zawsze będziesz pośród nas. 
Zaufaliśmy Ci bez końca, 
więc pomóż przetrwać ziemski czas. 
Wierni będziemy Chrystusowi,  
jak nas uczyłeś tyle lat, 
a polski naród nie zapomni, 
że lepszym uczyniłeś świat! 

Kamil Kurpas,  
Zakład Karny w Sierakowie Śląskim 
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Proza – wyróżnienie 

Mój Ojcze Święty… 
Drogi Ojcze Święty Janie Pawle II, minęło już 15 lat odkąd „od-

szedłeś do domu Ojca”. Zostawiłeś po sobie ogromną spuściznę nau-
czania. Dziesiątki adhortacji, listów, setki wystąpień i wykładów, ty-
siące homilii. Ja, pisząc ten list, znajduję się w Areszcie Śledczym. 
Mam dużo czasu, aby przemyśleć wiele spraw, spojrzeć na nie z innej, 
nowej strony. Czasem, aby dostrzec pewne kwestie, należy „wypaść 
z orbity codzienności”, by z nową energią móc rozwiązać nurtujące 
nas problemy. Tak często brakuje nam właśnie tego dystansu do życia. 
Często ten dystans jest niemożliwy do osiągnięcia. Dopiero tak gwał-
towne wyrwanie z szarej codzienności, jakim jest aresztowanie, 
otwiera przed nami właściwą perspektywę. Zatrzymuje nas w tej go-
nitwie i daje czas na przemyślenia nad sensem życia. Tak o tym pięk-
nie pisał ks. Jan Twardowski w swym wierszu:  

„Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij pięknem świata… 
Zatrzymaj sie na chwilę, zauważ swego brata…  
Zatrzymaj się na chwilę, nad tym co w sercu kryjesz…  
Zatrzymaj się na chwilę,  
I pomyśl – po co żyjesz…” 
 
Ojcze Święty, choć zawsze bliska mi była Twoja osoba i nauczanie, 

to życie pisało własne scenariusze, jakże odmienne od Twojego nau-
czania i Twojego świadectwa życia. Wszak pochodzimy z tych samych 
rejonów. Moje Jaworzno i Twoje Wadowice dzieli około 60 km. Jeszcze 
jako dziecko jeździłem na wycieczki szkolne do Twojego rodzinnego 
domu obok rynku. Z wypiekami na twarzy oglądałem jak mój Papież, 
z cudownym uśmiechem opowiada w Wadowicach, że po maturze 
chodził na kremówki. Odkąd pamiętam, zawsze byłeś. Z zapartym 
tchem obserwowałem, jak wychodziłeś do okna na Franciszkańskiej 
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3. Kraków do dziś jest przepełniony Tobą. Na każdej uliczce czuć Two-
jego ducha.  

Wychowywałem się na Twoich słowach. Jako mały brzdąc śledzi-
łem z mamą każdą Twoją pielgrzymkę do Ojczyzny. Nigdy nie zapo-
mnę 2 kwietnia 2005 roku. Rozdzwonił się dzwon w moim parafial-
nym kościele, a na ekranie telewizora zobaczyłem pogrążony 
w żałobie Watykan i Twój ukochany Kraków. Byłeś Honorowym Oby-
watelem mojego miasta Jaworzna. Teraz jest mi, dzięki Bogu, dane 
studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Twojego imienia. 
Co więcej, studiuję na Wydziale Teologii, który miałeś okazję prowa-
dzić. Jak widzisz, Ojcze Święty, moje życie jest związane… i tu ośmie-
lam się powiedzieć ściślej… – z Twoją osobą. Jestem pokoleniem JPII, 
na Twoich wzorach i na Twoim autorytecie wychowany, z czego jes-
tem bardzo dumny.  

Ojcze Święty, ogromną część Twego nauczania poświęciłeś rodzi-
nie, podstawowej i jednocześnie najważniejszej komórce społecznej. 
Już w adhortacji Familiaris consortio i liście do rodzin Gratissimam 
sane poruszałeś sprawy współczesnych rodzin. W dzisiejszych czasach 
w sposób szczególny należy wrócić do tych dokumentów, aby odnowić 
związki międzyludzkie. Postępująca laicyzacja, pęd życia, wyścig za 
mamoną tego świata prowadzą do rozbicia rodziny i rozwodów, które 
ranią wszystkich a szczególnie dzieci. Stają sie one głęboko zranionymi 
ofiarami własnych rodziców. Jak pokazują statystyki, już prawie 66% 
związków ulega rozpadowi. Nauczałeś, że trzeba wrócić do początków, 
do korzeni, do Ewangelii. Teraz, jak nigdy dotąd, te słowa stają się ak-
tualne. Przyszło nam żyć w ciężkich czasach. Świat staje się coraz bar-
dziej świecki i zamknięty na drugiego człowieka, nasilają się ataki na 
Kościół, a normy moralne są coraz mocniej obniżane. Do tego doszła 
jeszcze epidemia koronawirusa COVID-19. Jestem głęboko przeko-
nany, że po ustaniu zarazy nic już nie będzie takie samo. Przypusz-
czam, że umrą setki tysięcy bezbronnych ludzi. Pozostaje nam być 
czujnymi i ufać woli Bożej.  



Ojcze Święty, wielokrotnie mówiłeś: „Nie lękajcie się”. Te słowa po-
winny nam przyświecać mocno, jak nigdy dotąd! 

Dziś, z tego miejsca, proszę Cię i wołam do Ciebie: wstawiaj się 
u Boga za nami. Oręduj w intencji rodzin, nas samych, szybkiego usta-
nia pandemii i rozkwitu ukochanej Ojczyzny. Za życia byłeś Jej am-
basadorem, gdziekolwiek się pojawiłeś. Tobie zawdzięczamy, że tak 
rozsławiłeś nasz kraj, że w najbardziej odległych zakątkach wszyscy 
wiedzą, gdzie jest Polska i łączą nas z Tobą. 

Tomasz Żuchowicz, 
Areszt Śledczy w Lublinie 
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Proza – wyróżnienie 

Autorytet 
Wieś położona w odległości 30 km od miasta w województwie 

wrocławskim. Nazwa, która do dziś wywołuje na mej twarzy uśmiech: 
Biedaczków Duży. W pobliżu był i jest do dzisiaj Biedaczków Mały. 
W promieniu 3 km rozrzucone domy i zabudowania gospodarcze, 
straż pożarna, remiza, szkoła podstawowa, sklep spożywczy, ot 
i wszystko.  

Poczucie samotności, jako że często byłam sama lub z babcią, która 
miewała swój świat i swoje kredki. Dbała w miarę o to, abym była na-
jedzona, ubrana, umyta, podczas gdy mama pracowała. Budziłam się 
– mamy już nie było, gdy zasypiałam Jej jeszcze nie było.  

Pola, lasy, polne drogi, trzy domy z dala od wsi, jeden w którym 
mieszkałam z mamą i bratem. Uwielbiałam brata, był o 2 lata starszy 
ode mnie. Wydawał mi się mądry, opiekuńczy, pomysłowy i sprytny. 
Babcia nas „pilnowała”, często będąc zupełnie gdzie indziej, na przy-
kład u cioci dwa km dalej.  

Chodziliśmy z bratem samopas czasem razem, a kiedy indziej 
osobno. Wędrowałam po lasach, które były dla mnie przepiękne 
i pełne tajemnic. Kocham te lasy liściaste, iglaste, mieszane, ciągnące 
się kilometrami i otaczające wieś, pełne ptactwa – nawet bażantów, 
zwierzyny, grzybów, jagód, jeżyn… Pewnego razu babcia powiedziała:  

– Maryniu wierzba urodziła gruszki. 
– Babciu, mama mówi, że nie, bo wierzba tylko straszy swymi ster-

czącymi kikutami.  
– A gdzie ta twoja matka jest, że nigdy jej nie ma i wie wszystko, 

nie wiedząc, że ma Ciebie. Chodź Maryniu zmówimy paciorek – 
Matko Najświętsza do Ciebie biegniemy, szukać pociechy, bo we łzach 
toniemy. Ty nas pocieszysz…  

– Babciu…  
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– Och, Maryniu nie zniechęcaj się. Jesteś malutka, nauczysz się 
mojej modlitwy. No już nie smuć się.  

Przez moją miłość do babci i życie, w czasie objawionego w Tobie 
obrazu – miłości, pokory i pokoju, poznałam nieskończoną troskę 
Boga w Trójcy Przenajświętszej o nas.  

Dzień Wielkanocy, to dla nas ludzi na ziemi najpiękniejsze i naj-
ważniejsze święto. Najważniejsze, bo od zarania dające początek nowej 
drogi dla ludzi. Ludzi, którzy szli na zatracenie uratował Bóg, dając 
Swego Syna. Odtąd jesteśmy odkupieni od grzechów i mamy się na-
wrócić ku Prawdzie zbawienia.  

Ten czuły, cudowny dar od smutku, ku radości do wyzwolenia 
mnie z niedoli grzechu, składam w hołdzie Tobie Ojcze Święty.  

Papieżu wszystkich ludzi, bez względu na pochodzenie, religię 
i kolor skóry. Papieżu pojednania i wybaczenia. Niezłomność Twej 
wiary umacnia nasze człowieczeństwo wobec każdej istoty ludzkiej. 
Ojcze Święty byłeś i jesteś wzorem Miłości Boga. Miej mnie w swej 
opiece.  

Może babciu usłyszysz, przyjdę sama – pamiętam całą modlitwę.  

„Sopelek”,  
Zakład Karny w Krzywańcu 
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Poezja – wyróżnienie wolontariuszy 

Niezatarte ślady Pasterza Wiślan 
Te Góry, coś ukochał, tęsknią za pasterzem – 
Te wody bystre, coś raczył uśmiechem, 
Tam wiatry świstają pustymi drożynami, 
Tam błądzą między pamiętliwymi drzewcami. 
Tę ziemię, coś odnowił lustrzanymi kropielnicami, 
Dlań, wymodliłeś zwycięstwo światłości nad ciemnością. 
To pokolenie, coś uzdrowił dobroci spojrzeniem, 
Co otoczyłeś tarczą szkaplerza, uświęceniem. 
Te, wykiełkowały ziarna, co różańca są strażnicą, 
Co chronią przed tęczową, niecną wszetecznicą, 
Ty, wskazałeś błądzącym, niebios dźwierze,  
Ty, zahartowałeś wiernych rycerzy w wierze. 
Twój lekcjonarz nie obrósł kurzem, 
Jest życia, wspólnoty i rodziny stróżem. 
Boski Wędrowcze, czy wspominasz w Niebiesiech? 
Małe lichotki w owczych szatach,  
Dziewczęta i chłopiątki, co śpiewali i grali, 
Na skrzypcach i harmoniach, tradycją górali. 
O głosach mocniejszych, niż tysiące grzmotów, 
O sercach czyściejszych, niż kwiaty owoców… 
Te echa halnym w dal niesione, 
Falami Bałtyku za widnokręgi przenoszone: 
Eucharystia jest wiecznością, a rozkosze śmiertelne, 
Przeniewierstwo jest zgorszeniem, a cnoty zbawienne. 
Twojego dziedzictwa nie wysuszą wieki, 
Dopóki szumią pacierzy rzeki. 
Wspomnij Pielgrzymie, w chwili przemienienia, 
„Swoich” z wiślanego, niezłomnego plemienia, 
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Bo czymżeśmy – orlęta – miłośnicy Ewangelii, 
Tudzież wy – smakosze zmurszałej brukselki, 
Bez Ciebie, skromnego, a żelaza kruszącego, 
Lolka – Polskiego Górala Świętego 
Karola Wojtyły – Jana Pawła Drugiego. 

Marek Jureczek,  
Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu 
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Proza 

Witaj Ojcze Święty 
Pszę ten list do Ciebie, Ojcze Święty, nie dlatego, że jest mi ciężko, 

ale dlatego, żeby Ci z całego serca podziękować za to, że mogłem Cie-
bie w więzieniu poznać. Gdy byłem wolnym człowiekiem, myślałem, 
że jestem idealny, ale dopiero tutaj, za tym ogromnym murem zoba-
czyłem, jaki byłem głupi i ślepy. Wiele łez i bólu mnie to kosztowało 
i wciąż kosztuje, ale dziś wiem, że na tej drodze nie jestem sam, 
że obok mnie idzie Boży Anioł i gdy się potykam, to podaje mi rękę 
i pomaga wstać. Dziś mam w sobie ogromną siłę, ogromną wiarę, mi-
łość i nadzieję. Jeszcze trochę się boję, ale ufam Bogu, bo dopiero tutaj 
dostrzegłem, że On zawsze był przy mnie i wierzę, że i teraz mnie nie 
zostawi. Ojcze Święty, gdy co sobotę chodzę do kaplicy na Msze 
święte, to często patrzę na Twój obraz i zastanawiam się, czy mnie sły-
szysz, kiedy się modlę sercem, nie pustymi słowami, czy widzisz moje 
łzy, mój ból? Na obrazie jesteś taki spokojny. Chciałbym być taki spo-
kojny, ale boję się. Boję się samotności. Proszę Cię, Ojcze Święty, po-
rozmawiaj o mnie z Panem Bogiem. Niech zajrzy w moje serce i zo-
baczy, jak jest w nim wiele dobra, miłości i bólu. Podziękuj Bogu, 
w moim imieniu, za tę wielką siłę, którą mi daje, za znaki, za którymi 
idzie nadzieja, za to, że cały czas na mnie patrzy. Bardzo Mu dziękuję. 
Ojcze Święty, popatrz na mnie, kiedy będę w sobotę w kaplicy. Może 
mi coś powiesz? Dziękuję Ci, Ojcze Święty, że jesteś, że mogłem do 
Ciebie napisać. Naucz mnie, Ojcze Święty, Twojej miłości, wytrwałości 
i cierpliwości we wspinaniu się po schodach ewangelicznej doskona-
łości.  

Do zobaczenia w kaplicy… 

Sumyk Ryszard,  
Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu
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Poezja 
List do Ojca Świętego 
Ojcze Święty, 
kiedy powiedziałeś nam: 
„zostaliście skazani ale nie potępieni”. 
Pod pojęciem „skazani” kryje się kara, 
a za nią cierpienie. 
To ono jest próbą naszej miłości. 
Może być najcenniejszym darem, 
jaki możesz dać komuś bliskiemu. 
Nawet gdy kochamy samą nadzieją, 
nawet kiedy płaczemy wszystkim, z wyjątkiem łez. 
 
Koniec końców – wszystko sprowadza się do jednego: 
miłości i jej powinności, smutku i jej prawdy. 
Koniec końców – mamy tylko to. 
Dzięki temu możemy trwać w samotnej nocy, w celi –  
dopóki nie wzejdzie słońce, 
dopóki nie przyjdzie zmiana podczas apelu. 
 
Przeszłość, którą ze sobą nosimy, składa się ze strzępów uczuć. 
Nasze chwile, to nade wszystko cierpienie. 
Na ogół potrafimy je dźwigać na własnych barkach 
albo wlec za sobą z wysiłkiem. 
Wszystko ma przyczynę i znaczenie. 
Każda miłość, każde cierpienie, każdy czyn i myśl 
ma swoje źródło i znaczenie, swój początek i rolę. 
Czasami to nawet dostrzegamy, czasami widzimy przeszłość 
tak wyraźnie, że wszystkie wydarzenia ujawniają swój cel 
i coś w rodzaju zaszyfrowanej wiadomości: 
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„nie ma nic mądrzejszego od porażki 
i wyrazistszego od cierpienia i smutku”. 
 
W więzieniu los styka nas z różnymi ludźmi. 
Oni pokazują nam kim możemy i kim nie powinniśmy się stać. 
Spotykamy pijaka, mordercę, człowieka o głowie pełnej okrucień-

stwa… 
W nas ci ludzie budzą litość lub miłość. 
A trudno pogardzać kimś, do kogo czuje się prawdziwą litość 
i odtrącić kogoś szczerze kochanego. 
Walczymy, by nie być potępionymi. 
 
Robimy krok, a po nim następny. 
Podnosimy oczy na grymas i uśmiech świata; 
myślimy, działamy, czujemy, kochamy; 
dodajemy nasze małe znaczenie do fal dobra i zła, 
które zalewają więzienie i cofają się. 
Dźwigamy nasze krzyże w nadziei, 
że dotrwamy do następnej nocy. 
Niesiemy nasze odważne serca 
w obietnice nowego dnia, miesiąca, roku. 
Z miłością: namiętnym poszukiwaniem 
prawdy, która nas wyzwoli. 
Z pragnieniem: czystej niewysłowionej 
tęsknoty za przebaczeniem, za zbawieniem. 
 
Niech nam Ojciec Święty pomoże! 
Niech nam Bóg wybaczy! 
Żyjmy dalej… 

Michał K.,  
Zakład Karny w Tarnowie 
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Proza 

List do Ojca Świętego 
Ojcze Święty – piszę do Ciebie ten list zza krat Aresztu Śledczego 

w Warszawie, gdzie odbywam swoją karę. Proszę Cię o wstawiennic-
two u Pana Boga, bym mogła jak najszybciej wrócić do domu – do 
moich dzieci oraz narzeczonego, do najbliższych memu sercu osób. 
Nie mogę się doczekać dnia, kiedy opuszczę te ponure mury i odzys-
kam upragnioną wolność. Brakuje mi wolności, jak każdemu osadzo-
nemu, który musi tu spędzić trochę czasu, tu za kratami jest zupełnie 
inaczej. Każdy dzień jest taki sam, ciążąca monotonia. Każdy dzień, 
to czekanie na list od rodziny lub znajomych, pięć minut dostępu do 
telefonu – kiedy można usłyszeć dzieci i ukochanego, trzy razy w mie-
siącu widzenia – kiedy można spotkać się z rodziną. W tym miejscu 
człowiek docenia, to co stracił. Brak zwykłych rzeczy, które się miało 
na co dzień, a tu można sobie o nich tylko pomarzyć…  

Ojcze Święty, proszę, daj mi siłę, bym mogła to wszystko prze-
trwać, znieść, bym mogła jak najszybciej wrócić do domu do uprag-
nionej wolności. Chcę być w końcu wolna, mam dość zamknięcia, 
kontroli… mam dość tej rozłąki z synami. Jestem w izolacji peniten-
cjarnej od 21.12.2017 roku – czyli prawie trzy lata. Mój młodszy syn 
Jasiu, zna mnie tylko z widzeń, rozmów codziennych przez telefon, 
listów oraz zdjęć. Miał niecałe siedem miesięcy, gdy musiałam wrócić 
do więzienia po przerwie w karze i został bez matki. Chciałabym 
w końcu być matką dla swoich dzieci, nadrobić stracone miesiące. Nie 
było przy Jasiu, gdy wychodziły mu pierwsze ząbki, stawiał pierwsze 
kroki a przede wszystkim podczas Świąt – bo żadnych jeszcze ze mną 
nie spędził. 

Ojcze Święty, wiem, że pewnie nie pierwszą i nie ostatnią jestem 
matką w tym miejscu – dlatego na koniec tego listu proszę Ciebie, byś 
pomógł nam matkom przetrwać tę rozłąkę z dziećmi i ulżył w tęsknocie 
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za nimi, dawał nam siłę, byśmy w nadziei nie ustawały na nowe godne 
życie na wolności. 

Nina K.,  
Areszt Śledczy w Warszawie–Grochowie 



76

Proza 

List do Jana Pawła II 
Na początku mojego listu, który płynie prosto z mojego szczerego 

serca jak strumyk przezroczysty, pragnę Cię gorąco pozdrowić, mój 
Przyjacielu. 

Dziękuję Ci za to Lolku, że z uśmiechem na twarzy, jako pracowity 
Anioł, z wyciągniętą ręką w moim kierunku, zachęciłeś mnie do przy-
jaźni z Tobą. Wiem, że mogę być Ciebie pewna i chcę, abyś był świa-
domy, iż ufam Tobie w zupełności. Ja, jako młoda dusza, muszę przy-
znać z całą pewnością, że potrzebny mi jest taki ktoś jak Ty, Lolku. 
Twoja działalność na ziemi udowodniła, jak wielkim byłeś człowie-
kiem, a ja, jestem zagubioną owieczką. Wiadomo, że będąc moim pa-
sterzem, pomożesz mi się odnaleźć. Jak grom z jasnego nieba napeł-
niasz mnie natchnieniem każdego dnia. 

Pragnę kontynuować, pod Twoim okiem, budowę świata utkanego 
z  miłości. Chcę tak jak Ty, rozdawać wszystkim szczęście, nawet 
w wielkim wysiłku. Niech Pan Bóg prowadzi moją drogę. Pragnę żyć 
modlitwą. Tylko Jezus potrafi rozbroić wszystkie pułapki, które na nas 
czyhają, abyśmy Karolu, mogli bezpiecznie dojść do tych ludzi, którzy 
potrzebują naszej pomocy, osłony. 

Złap mnie za rękę i biegnijmy razem, działając wielkie cuda pod 
niebem. Czekam każdego dnia na Ciebie. 

Paulina Zarzeczna,  
Zakład Karny w Herbach,  

Oddział Zewnętrzny w Lublińcu 
P.S. 
Wierzę w to, że z Twoją pomocą uda mi się naprawić wszystkie 

błędy i udekorować świat miłością.
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Proza 

Wdzięczność więźnia 
Święty Janie Pawle II, 
na początku mego listu, chciałbym zza więziennych krat błagać 

Ciebie o wyproszenie u Boga łaski otwartości serc więźniów na miłość 
Chrystusa. Drugiego kwietnia minie piętnasta rocznica Twego odej-
ścia do Domu Ojca. Święty Janie Pawle II, piszę do Ciebie ten krótki 
list, by podziękować za Twoje życie, przykład, modlitwę, odwiedziny 
w więzieniach i piękne słowa, które pozostały w mojej pamięci osa-
dzonego: „Jesteście skazani, ale nie potępieni, każdy z was przy po-
mocy łaski Bożej może zostać świętym”. Dzięki tym słowom moje 
serce zaczęło kochać Boga, mimo że w więzieniu przebywam po raz 
drugi. Drogi Ojcze, święty Janie Pawle II, minęło tyle lat od Twojego 
odejścia z tej ziemi, a ciągle jesteś w moim sercu, które otworzyłem 
Chrystusowi. Jestem pozbawiony wolności łącznie z pierwszym wy-
rokiem 12 lat. Zauważyłem, że każdy więzień Ciebie zna i wielu na-
zywa Ciebie z wyrazem serdecznej Miłości – „Janek”, a nawet uważa 
siebie za pokolenie „JP II”. Właśnie tu w więznieniu, w kapliczkach, 
w celach więziennych, na łóżkach, szafkach, czy drzwiach widziałem 
często Twój wizerunek. 

Ty, Ojcze Święty, nas nie potępiasz i dajesz nam nadzieję powrotu 
do godności człowieka, a każdego z nas, czy to złodzieja, mordercę, 
oszusta czy zwyrodnialca otaczasz modlitwą z wysokości Nieba i wsta-
wiasz się u Boga. Ojcze święty, noszę Ciebie w swoim sercu i pamię-
tam Twój wyjątkowy Pontyfikat. W setną rocznicę Twoich urodzin 
napisałem ten list, by wyrazić wdzięczność za Twoją obecność 
w moim życiu, na które masz wpływ, bo zawsze byłeś Wielki a teraz 
jesteś święty. Mimo tych krat, na które zasłużyłem, dodajesz mi na-
dziei i wiary w to, że mogę się zmienić i żyć zgodnie z Wolą Bożą tak, 
jak Ty robiłeś to każdego dnia. 



Drogi Ojcze święty, kończąc ten krótki list, mam wielką nadzieję, 
że dzięki moim codziennym modlitwom na różańcu, dzięki lekturze 
Pisma Świętego i pokucie – Bóg da mi nowe serce i spotkamy się 
razem w Niebie. 

Twoje Pokolenie – Pokolenie JPII  

Rafał S., 
Zakład Karny w Koronowie
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Sztuki  
wizualne
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I nagroda  
Łukasz Szustak, „Pielgrzymka IV”,  
kategoria: malarstwo, pastel 
Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce 
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I nagroda, 
Paweł Kęcik, „Jan Paweł II modlący się”,  
kategoria: rysunek, ołówek 
Zakład Karny w Rzeszowie
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II nagroda Marek Bajerowski, „Papież z Beskidów”, 
kategoria: malarstwo, kredka i cienkopis 
Zakład Karny w Zamościu
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III nagroda  
Dariusz D., „Papież Jan Paweł II”,  
kategoria: rysunek, ołówek 
Zakład Karny w Sierakowie Śląskim
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III nagroda 
Damian Tomasik, „Totus Tuus”, 
kategoria: malarstwo, quilling 
Zakład Karny w Rzeszowie 
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III nagroda  
Jan F., „Ojciec Święty”,  
kategoria: malarstwo, plastelina 
Zakład Karny w Kluczborku
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Wyróżnienie wolontariuszy 
Paweł Kęcik., „Portret Jana Pawła II”,  
kategoria: rysunek, ołówek 
Zakład Karny w Rzeszowie
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Dariusz D., „Jan Paweł II”,  
kategoria: rysunek, ołówek 
Zakład Karny w Sierakowie Śląskim



88

Katarzyna Z., „Jan Paweł II wśród nas”,  
kategoria: malarstwo, haft krzyżykowy 
Zakład Karny w Gębarzewie,  
Oddział Zewnętrzny w Pobiedziskach
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Sylwester Gawryluk, „Wizerunek JPII”,  
kategoria: malarstwo, tempera 
Zakład Karny w Czerwonym Borze
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Krzysztof, „Flaga JPII”,  
kategoria: rysunek, tusz 
Areszt Śledczy w Elblągu
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Tomasz N., „Wybacz mi Ojcze”,  
kategoria: rysunek, ołówek 
Areszt Śledczy w Dzierżoniowie 



92

Mateusz Kierończyk, „Portret”, 
kategoria: rysunek, ołówek 
Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim
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Damian Tomasik, „Polska”,  
kategoria: malarstwo, quilling 
Zakład Karny w Rzeszowie 
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Sylwester Markiewicz, „Jan Paweł II”,  
kategoria: malarstwo, olej 
Zakład Karny w Garbalinie
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Bractwo Więzienne Samarytania 

Misja Stowarzyszenia: 
 duchowa, terapeutyczna i socjalna pomoc osobom zagrożonym •
wykluczeniem społecznym, a w szczególności więźniom, byłym 
więźniom, ich rodzinom, młodzieży i dzieciom z rodzin patolo-
gicznych, 
 inspirowanie i organizowane działalności ewangelizacyjnej, kul-•
turalnej, naukowej, szkoleniowej, wydawniczej, 
 współpraca z podmiotami i instytucjami krajowymi i zagranicz-•
nymi, które stawiają sobie podobne cele co Bractwo Więzienne 
Samarytania, 
 poszukiwanie i aktywizacja chętnych na rzecz ewangelizacyjnej •
pomocy więźniom, 
 ewangelizacja i pomoc w pracy duszpasterskiej w więzieniach •
zgodnie z nauką Kościoła Rzymsko-Katolickiego, 
 wykreowanie modelu wsparcia dla osób zagrożonych wyklucze-•
niem społecznym. 

Dane kontaktowe:  
Bractwo Więzienne Samarytania 
Pl. Kościeleckich 7, 85-033 Bydgoszcz 
www.bractwowiezienne.samarytania.pl; 
bractwowiezienne@samarytania.pl; 
Tel. kom. (+48) 531 577 585 
Status OPP 1% 
KRS: 0000639032
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