
 
GŁOS  

Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich  
w sprawie kampanii wymierzonej 

w wizerunek Świętego Jana Pawła II Wielkiego 
 

 
W dniu 6 marca 2023, w ramach cyklu: Czarno na białym; wyemitowany został przez 
stację TVN 24 skandaliczny reportaż zatytułowany: „Franciszkańska 3”.  
Autorzy tego reportażu obarczyli św. Jana Pawła II winą za rzekome tolerowanie 
przestępstw seksualnych popełnionych przez podległych Mu duchownych. 
Stawianie, na podstawie wątpliwej dokumentacji oraz relacji anonimowych albo 
samozwańczych świadków, zarzutów nieżyjącemu już św. Janowi Pawłowi II, nie jest 
wyrazem troski o osoby skrzywdzone. Jest natomiast wyrazem pogardy dla Osoby, która 
nie może się już sama bronić. 

Pamiętamy, jak w Gdańsku, 12 VI 1987 r., Jan Paweł II mówił: „Pozwólcie 
wypowiedzieć się papieżowi, skoro chce mówić o Was, a także w pewnym sensie za Was”. 
Tak, dzisiaj to my chcemy, a nawet czujemy moralny obowiązek, aby bronić Papieża. 
Należymy do tego pokolenia, które miało zarówno łaskę osobistego spotkania świętego 
Jana Pawła II, jak i poznawania jego papieskiego nauczania. 

W reportażu „Franciszkańska 3” nie dostrzegamy poszukiwań prawdy. Reportaż nie 
stawia pytań. Jest za to wmawianie widzom z góry założonej tezy o winie kardynała 
Wojtyły. 

Ubolewamy nad tym, że stacja TVN, choć chlubi się „najwyższymi standardami 
dziennikarskimi”, a w wydanym 9 marca „Oświadczeniu” zapewniała o poddaniu 
reportażu przed emisją „kilkuetapowej weryfikacji”, to w przypadku tego 
materiału prezentuje stare metody sowieckich służb, stosowane nagminnie przez Służbę 
Bezpieczeństwa w PRL. Nie wystarczyło fizycznie zabić człowieka, jak choćby żołnierzy 
wyklętych. Trzeba było jeszcze zabić pamięć o nich, a co najmniej splugawić każde o nich 
wspomnienie.  

To nie pierwszy raz, środowiska wrogie Kościołowi Katolickiemu próbują oczernić 
nieżyjącego Biskupa Rzymu w ramach zemsty za to, co czynił w czasach pontyfikatu. 
Doświadczaliśmy tego w czasach komunizmu, gdy w podobny sposób oczerniano Papieża 
Piusa XII.  

Insynuacje medialne TVN traktujemy jako opisane w polskim prawie pomówienia. 
Zwracamy się do KRRiTV o podjęcie wobec nadawcy kroków w pełnym, 
przewidzianym przez polskie prawo zakresie.  
 
 

Kardynał Karol Wojtyła nim został Papieżem precyzyjnie diagnozował cywilizacyjne 
zagrożenia zanim inni je dostrzegli. Wystarczy przywołać słowa proroctwa 
wypowiedziane w sierpniu 1976 roku. "Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, 
jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. …Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji 
między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. …To czas próby, w 
który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego 

 



 
Kardynał Karol Wojtyła, nim został Papieżem, precyzyjnie diagnozował 
cywilizacyjne zagrożenia zanim inni je dostrzegli. Wystarczy przywołać słowa 
proroctwa wypowiedziane w sierpniu 1976 roku. "Stoimy dziś w obliczu największej 
konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. …Stoimy w obliczu ostatecznej 
konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem.  
…To czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba 
nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią 
kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami: ludzką godnością, 
prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów." 

A czy straciły na aktualności słowa skierowane do nas, ówczesnej młodzieży, na 
Westerplatte w dniu 12 czerwca 1987 r.?  
„Człowiek jest sobą poprzez wewnętrzną prawdę. Jest to prawda sumienia, odbita  
w czynach… Mówi się słusznie o prawach człowieka. Prawa człowieka muszą być 
podstawą tej moralnej mocy, którą człowiek osiąga przez wierność prawdzie i powinności. 
Przez wierność prawemu sumieniu. 
Chłopiec, dziewczyna, którzy nauczą się obcować z Bogiem na gruncie wewnętrznej 
prawdy swego sumienia, są mocni. Mogą stawić czoło przeróżnym sytuacjom, nawet 
bardzo trudnym…..Zagrożeniem jest klimat relatywizmu. Zagrożeniem jest rozchwianie 
zasad i prawd, na których buduje się godność i rozwój człowieka. Zagrożeniem jest 
sączenie opinii i poglądów, które temu rozchwianiu służą.” 
 
Nie sposób przywoływać wszystkich słów i napomnień wynikających z troski Papieża  
o Kościół i Ojczyznę. Wystarczy przypomnieć jak Jan Paweł II w czasie IV pielgrzymki 
do Ojczyzny w 1991 r., przebiegającej pod hasłem Bogu dziękujcie, ducha nie gaście, 
zaproponował powrót do wartości Dekalogu, które należy właściwie zrozumieć i przyjąć. 
Przekonywał, że "Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka  
i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata". 

Reportaż wyemitowany przez TVN 24 pojawił się w przestrzeni publicznej, gdy za naszą 
wschodnią granicą toczy się od ponad roku wojna. Czyż w tej sytuacji nie należałoby 
raczej przypomnieć wydarzenia z 2005 roku, które ukazuje wielkość św. Jana Pawła II?  
Przeżywaliśmy wówczas III Krajowy Kongres Eucharystyczny. Dwudniowy kongres w 
Warszawie (18-19 czerwca 2005 r.) przebiegał pod hasłem "Pozostań, Panie, w naszych 
rodzinach" i nawiązywał do obchodzonego w całym Kościele Roku Eucharystii.  
 
Głównym punktem Kongresu była uroczysta Msza św. beatyfikacyjna pod 
przewodnictwem Prymasa Polski, podczas której na ołtarze zostali wyniesieni:  
ks. Władysław Findysz, ks. Bronisław Markiewicz i ks. Ignacy Kłopotowski.  
W czasie liturgii dokonano też historycznego aktu pojednania polsko-ukraińskiego  
i odczytano specjalny "List biskupów katolickich Ukrainy i Polski z okazji aktu 
wzajemnego pojednania i przebaczenia". 

 



 
Czytamy w nim: 

Dokonując aktu wzajemnego przebaczenia – w imię sprawiedliwości, miłosierdzia  
i dobra naszych narodów – pragniemy podjąć dziedzictwo Ojca Świętego Jana Pawła II – 
Papieża pokoju i pojednania. 

Gdy 2 kwietnia 2005 r. odszedł do domu Ojca Przedwiecznego Papież Jan Paweł II, świat 
utracił swego głównego duchowego przywódcę. W tych pamiętnych dniach 
uświadomiliśmy sobie jeszcze mocniej wartość posługi apostolskiej Namiestnika 
Chrystusowego – Syna narodu słowiańskiego. Jednym z najważniejszych zadań 
pontyfikatu Jana Pawła II była troska o pokój między narodami. Pamiętamy Jego słowa: 
„Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia” (tytuł 
Orędzia na XXXV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002). Ojciec Święty dał nam, 
uczniom Chrystusa, wspaniały przykład, wyznając historyczne winy Kościoła katolickiego 
i prosząc o ich przebaczenie, ponieważ w sercu chrześcijanina nie powinno być miejsca 
na gniew, niesprawiedliwość, kłamstwo. 

Środowisko kolejarskie, skupione w KSKP, nauczanie Jana Pawła II uczyniło od prawie  
30 lat programem pracy formacyjnej. Dziś sięgając do Ewangelii przypominamy słowa 
św. Piotra: 

Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo 
pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! (1 P 5,8-9) 

Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, 
błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli 
błogosławieństwo. (1 P 3,9a)  

W trosce o przyszłość naszych dzieci i wnuków domagamy się, wręcz żądamy od 
KRRiT podejmowania takich działań prawnych wobec każdego nadawcy, aby solidarnie 
stawić czoło takim przejawom zła, jakie zawiera w sobie program będący przedmiotem 
naszego GŁOSU. 
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