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Dziękuję za przesłane Stanowisko Stowarzyszenia Chrześcijańskich Demokratów w sprawie 
ataków na wizerunek Świętego Jana Pawła II , z którym się całkowicie utożsamiam.  
 
Papież Jan Paweł II , którego wielokrotnie i w różnych miejscach świata mogłem widzieć był 
dla mnie i naszego pokolenia wielkim  prorokiem naszych czasów, autentycznym 
namiestnikiem Chrystusa Pana, który swoim przykładem i nauczaniem prowadził do Boga 
miliony ludzi ze wszystkich kontynentach, które w swoich ponad 100  papieskich 
pielgrzymkach odwiedził.   
 
Dla nas Polaków Jan Paweł II, Papież Polak, był i jest kamieniem węgielnym i gwarancją 
na  odzyskanie nadziei nie tylko na wolność, ale także na odzyskanie godności Polski i Polaków, 
jako narodu który, przez swoją heroiczną historię i współczesność  ( np. Solidarność ) 
oraz   dokonania w przeszłości ma prawo rozwijać się na równi z innymi narodami  świata.  
 
Dzięki Janowi Pawłowi II Polacy w czasie pierwszej pielgrzymki w czerwcu 1979 roku „mogli się 
policzyć” poczuć i zrozumieć jak wielką siłę i moc stanowią RAZEM .  
.  
Miałem to szczęście , jak wielu Polaków z mojego pokolenia, być wówczas w tamte wspaniałe 
dni  w Częstochowie ( przez 3 dni ) przy powitaniu Jana Pawła II przed katedrą i potem  biegnąc 
za  samochodem wiozącym Papieża Polaka w triumfalnym przejeździe  Alejami NMP na Jasną 
Górę, a potem wieczorem w czasie  Apelu Jasnogórskiego , a także w następny dzień 
uroczystości na Jasnej Górze . Widziałem  tam na własne oczy i sam przeżywałem przemianę 
– Olśnienie , że „pełnia czasów” która trwa już od prawie 2 tys. lat i czas na działanie jest 
właśnie  TERAZ , już. ( nie tylko na płaszczyźnie  narodowej/politycznej )  
 
Rok później był słynny na cały świat Polski Sierpień i Solidarność.  
 
Przyznaję , że tam właśnie czekając jako wolontariusz z opaską na ręce w pierwszym 
szeregu  przed katedrą częstochowską na powitanie JPII i patrząc na  białą sylwetkę  papieża 
stojącego w otwartej limuzynie   z szeroko rozpostartymi ramionami byłem pewien, 
że  przeżywam mistyczny moment,  że widzę proroka naszych czasów, następcę Chrystusa 
który wita się i błogosławi nas Polaków i naszą Ojczyznę. Otrzymałem wówczas Bożą Moc - 
„zastrzyk” wielkiej energii , która pozwoliła mi na dokonanie wielu rzeczy przez wiele lat  i do 
dzisiaj ciągle jeszcze pozwala na aktywność, pomimo że czas upływa.  
 
Widziałem wtedy, w czerwcu 1979 roku  w Częstochowie , jak obecność i słowa  Jana Pawła II 
zmieniają nas Polaków , jak stajemy się inni, bardziej życzliwi dla siebie nawzajem ( nawet 
stojąc na błoniach przed u stóp Jasnej Góry ); nawet milicja pilnująca porządku na dojazdach 
na parkingi doznawała przemiany. Pierwszy raz po ponad 30 latach sowieckiego reżimu 
przestawaliśmy się bać (nie pojedynczo, ale jako naród) i stawaliśmy się świadomi siebie jako 
Polacy, wolny naród, dumny ze swojej historii, którą powoli poznawaliśmy dzięki papieżowi 
Polakowi  .  
W tamtych dniach owładnęła nami MIŁOŚĆ – DUCH BOŻY, który niósł i rozniecał po Polsce – 
Warszawa, Gniezno, Częstochowa , Kraków , Nowy Targ, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice i 
pożegnanie na błoniach w Krakowie -  nasz Wielki  Rodak , święty Jan Paweł II , wcześniej znany 
nam, jako kardynał Karol Wojtyła.  
 
Długo i dużo można by pisać o zasługach , jakie uczynił dla nas Polaków i większości ludzi na 
całym świecie , Papież Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu.  
 



Są one niepodważalne i bardzo, bardzo duże i , które trudno przecenić.  
 
Niestety, są ludzie (media )  nieliczni ale jednak, którzy nie tylko mają inne zdanie, ale w 
brutalny sposób stawiają Janowi Pawłowi II zarzuty, które niszczą dobre imię i wizerunek 
naszego Papieża JPII , NAJWIĘKSZEGO Z RODU POLAKÓW.  
 
Siła i odziaływanie mediów jest (w naszych czasach) niestety olbrzymie i my Polacy 
MUSIMY/powinniśmy  obronić dobre imię Jana Pawła II, mamy obowiązek  stawić czoło i dać 
świadectwo prawdzie  w naszej postawie i sprzeciwowi na ataki na wizerunek Jana Pawła II . 
 
Niestety w historii Polski , nie jest to pierwszy przypadek, że  niszczono / zniesławiano 
najznamienitszych naszych  rodaków, którzy pomimo swoich wielkich zasług dla Polski, musieli 
koniec swego życia spędzić poza krajem w zapomnieniu . ( np. I.J. Paderewski )  . 
 
Przyzwolenie na niszczenie wizerunku Jana Pawła II będzie przyzwoleniem na niszczenie, tego 
co dla nas Polaków najświętsze i najdroższe . W konsekwencji nawet na zniszczenie dobrego 
imienia Polski . 
Może komuś na tym zależy ?? 
To retoryczne pytanie. 
Jak bardzo komuś zależy widać gołym okiem … 
 
Dlatego, bardzo dobrze że Zarząd SChD przyjął  Stanowisko Stowarzyszenia Chrześcijańskich 
Demokratów w sprawie ataków na wizerunek Świętego Jana Pawła II  . 
 
Stanowisko to i im podobne powinny dotrzeć do świadomości młodszych pokoleń Polaków, 
którzy nie mieli tego szczęścia, jak moje pokolenie,  być świadkami tamtych wspaniałych dni i 
lat  dla Polski i Polaków , kiedy to dzięki Papieżowi Polakowi i Solidarności,  Polska stała się 
rozpoznawalnym na całym świecie symbolem wiary, odwagi i mądrości dla pokojowego 
rozwiązywania  problemów ludzi i całych społeczeństw, dla wyzwolenia ich spod jarzma 
obcych dyktatur. 
 
Młodzi ludzie, współczesne pokolenia Polaków i nie tylko Polaków mają prawo do prawdy, 
którą my starsi mamy obowiązek im przekazywać jako świadkowie tamtych dni … 
 
Serdecznie Wszystkich pozdrawiam życząc na czas adwentu, a potem także na Święta Bożego 
Narodzenia i Nowy Rok AD 2021 spokoju i zdrowia i radości płynących z tajemnicy Wcielenia. 
 
 
Z wyrazami szacunku 
 
Antoni K. Kamiński 


