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Wielu z nas, tak jak podczas
pogrzebu wielkiego Polaka, zasią-
dzie przed telewizorami, by
uczestniczyć w tej ważnej chwili,
może ktoś wybierze się osobiście
do Watykanu. A niektórzy będą
wspominać swoje osobiste spotka-
nia z papieżem.

Tak z pewnością zrobi Janina
Bajzert z Osiecznej, która przed
trzynastu laty dotknęła dłoni Jana
Pawła II.

- W czerwcu 1998 roku poje-
chałam na pielgrzymkę zorganizo-
waną wspólnie przez szkoły w
Osiecznej i Kąkolewie. We Wło-
szech spędziliśmy kilkanaście dni
i zwiedziliśmy najciekawsze
miejsca tego kraju. – opowiada
Janina Bajzert – Ważnym pun-
ktem programu była audiencja na
placu przy bazylice świętego
Piotra na Watykanie. W oczekiwa-
niu na papieża spędziliśmy kilka
godzin. Kiedy się pojawił zapano-
wała cisza. Nikt nikogo nie uspo-
kajał tysiące ludzi nagle zamilkły. A
kiedy zbliżył się do ludzi były okla-
ski i radość. Krążył między bram-
kami, witał się z ludźmi. Kilka razy
przejeżdżał niedaleko, ale jednak
nie obok nas. Pamiętam, że nasz
przewodnik, Pan Tomek, powie-
dział, że koło nas już chyba nie

przejedzie i właśnie wtedy Papa-
mobile skręcił w przejście, przy
którym my staliśmy. Stałam tuż
przy bramce. Tak jak inni wyciąg-
nęłam rękę a on jej dotknął,
uśmiechnął się, pozdrowił. Kiedy
nas minął usiadłam i popłakałam
się.

Były to łzy wzruszenia i szczę-
ścia.

- Nasz przewodnik był wtedy
we Włoszech po raz 75., ale pierw-
szy raz tak blisko papieża.

Co sobie wtedy pomyślałam?
Przyszła mi do głowy myśl, że
życie tak szybko przemija, a my
nie wiemy co nas czeka. Pomyśla-
łam też jaki to ciepły dobry czło-
wiek ten nasz papież, jak jeden
człowiek potrafi poruszyć tłumy.
Nie chciało mi się wierzyć, że do-
tknęłam tego „wielkiego człowieka”

Wcześniej była na spotkaniu z
papieżem w Poznaniu.

- To jednak nie było to samo.

Dziękujemy...
Za kilkanaście dni Polskę czeka ważny dziejowy moment. Podniosła chwila dla ludzi na całym świe-
cie. W niedzielę 1 maja Jan Paweł II zostanie wyniesiony na ołtarze.

Tej chwili bezpośredniego spotkania nie
da się z niczym porównać.

Na placu w Watykanie obok niej stali
towarzysze podróży, a także zupełnie
obcy ludzie z Włoch, Meksyku, Japonii,
wszyscy wydawali się tacy bliscy, przy-
jaźni, jak jedna wielka rodzina.

Przez długi czas po powrocie do domu
cieszyła się jeszcze tą chwilą wspominała
opowiadała, oglądała fotografie. Mijały
lata, papież walczył z chorobą, ale uby-
wało mu sił.

- Przyzwyczajał nas do tego, że
wkrótce odejdzie, oswajał nas ze swoją
śmiercią.

Nadeszła ta chwila.
- Nie pojechałam na pogrzeb, nie da-

łabym rady. Siedziałam przed telewizorem
i obserwowałam co się dzieje.

Ale grób musiała odwiedzić i to już nie-
długo po śmierci, bo jeszcze w tym
samym roku, we wrześniu 2005. Tam zło-
żyła wielkiemu Polakowi ostatni hołd.
Wtedy też widziała „na żywo” Następcę
Jana Pawła II – Benedykta XVISiostra Elwira podczas podróży.

Moment spotkania Jana Pawła II z pielgrzymką z naszej gminy.

Janina
Bajzert


