
20 lat od papieskiej wizyty 

pamięta 
Ożyły miejsca i słowa 
bt. Jana Pawła II, 
który 20 lat temu 
„serdecznie" spotkał 
się z nami. 

Zegnam Płock i cieszę się, 
że mogłem go odwiedzić. 
A jeszcze cieszę się, żeśmy 

się tak serdecznie mogli spotkać 
- takie były ostatnie słowa papie
ża, gdy opuszczał Płock 8 czerwca 
1991 r. Wyrazem tej papieskiej 
serdeczności były dwa spotkania, 
które urastają do rangi symbolu: 
dziedziniec płockiego więzienia, 
gdzie Jan Paweł II powiedział do 
więźniów: „Jesteście skazani, ale 
nie potępieni" i papieskie okno. 
Dokładnie 20 lat później młodzież 
spotkała się pod tym samym oknem 
domu biskupiego „z potrzeby serca, 
bo wszyscy z niego jesteśmy, bo do 
końca nie zdajemy sobie sprawy, jak 
bardzo on w nas jest" - podkreślał 
w czasie czuwania bp Piotr Libera. 
Młodzi przypomnieli sobie słowa 
Jana Pawła II, modlili się litanią do 

błogosławionego, złożyli kwiaty 
przy jego pomniku, a następnie 
wysłuchali koncertu grupy „Ana-
stas" z Sierpca. 

Wspomnienia z dziedzińca 
W Opactwie Pobenedyktyń-

skim zorganizowano ogólnopolską 
sesję dla upamiętnienia 20. rocznicy 
papieskiej wizyty w płockim zakła
dzie karnym. Gośćmi spotkania byli 
m.in. nuncjusz apostolski abp Cele-
stino Migliore i minister sprawie
dliwości Krzysztof Kwiatkowski. 
Ożyły wspomnienia: - 20 lat temu 
ja też byłem w Płocku, a dziś razem 
uświadamiamy sobie: służba wię
zienna i kapłani, że każda osoba 
ludzka jest ważniejsza od tego, co 
może zrobić. Zastanawiamy się, jak 
przywrócić człowiekowi godność, 
zwłaszcza temu, który zgrzeszył 
i naruszył prawo - mówił nuncjusz 
apostolski. 

Były dyrektor generalny Służby 
Więziennej Paweł Moczydłowski 
wspominał poruszający śpiew więź
niów, gdy papież niespodziewanie 
wyszedł do ich grupy. - Oni zaczęli 
śpiewać „O Boże, o Boże, Panie mój, 

Na dziedzińcu Zakładu Karnego zostało odprawione nabożeństwo 
dziękczynne i poświęcono pamiątkową tablicę 

nie pamiętaj, że kiedyś było źle", 
a nas chwyciło to aż za gardło. -
Oni garnęli się do Ojca Świętego jak 
najlepsze dzieci do wytęsknionego 
tatusia - podkreślał ks. Jan Sikorski 
z Warszawy, pierwszy naczelny ka
pelan więziennictwa. W czasie spo
tkania został poświęcony sztandar 
NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowni
ków Więziennictwa. 

Poszli za papieżem 
7 czerwca ciekawą propozy

cją dla młodzieży była inicjatywa 
„próbnej matury z papieżem", 
przeprowadzona w płockim III LO 
im. M. Dąbrowskiej. Dokładnie 
w 20. rocznicę pierwszego dnia 
pielgrzymki papieskiej i pamięt
nej Mszy Św., przez kilka godzin 
młodzież płockich szkół średnich 
miała okazję sprawdzić swe siły 
w czytaniu ze zrozumieniem tek
stów nowego błogosławionego. 

- Kluczem wyboru było to, aby 
dany fragment był przyjazny dla 

ucznia, to znaczy chodziło o teksty 
pisane prostym językiem, mądre, 
dotyczące aktualnych spraw - wy
jaśnia w rozmowie z GN Grażyna 
Rybicka, polonistka III LO i organi
zatorka „matury". Ten egzamin nie 
był na ocenę; tu nikt nie mógł nie 
zdać. Chodziło raczej o stworze
nie młodzieży okazji do tego, by 
sięgnęła po jakiś papieski tekst. -
Mogliśmy oczywiście zrobić mara
ton czytania, ale wtedy słuchacze 
byliby bierni, a nam zależało na 
czytaniu aktywnym - mówi inicja
torka. W teście wzięło w udział po
nad 300 uczniów z płockich szkół; 
gościła też młodzież z Małej Wsi. 

Wreszcie śladami papieża po 
Płocku przeszli członkowie Klu
bu Inteligencji Katolickiej oraz 
uczestnicy rajdu rowerowego, 
zorganizowanego przez Parafial-
no-Uczniowski Klub Sportowy 
„Benedykt". 
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