KOMUNIKAT Nr 1
sygnatariuszy „Listu otwartego…” w sprawie umieszczenia Krzyża na Błoniach w
Krakowie
W dniu 30 lipca 2016 r. wystosowaliśmy „List otwarty …” w sprawie upamiętnienia miejsca
omodlonego przez trzech Papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka wraz z
wielomilionową rzeszą wiernych na Błoniach w Krakowie. Nie ma takiego drugiego miejsca
w Polsce, nie ma też wiele takich miejsc na świecie. Podkreśliliśmy, że najwłaściwszą formą
takiego upamiętnienia jest znak Krzyża Chrystusowego.
Tekst listu jest dostępny od 31 lipca na portalu wPolityce.pl (link:
http://wpolityce.pl/kosciol/302829-list-otwarty-do-jego-eminencji-ks-kardynala-stanislawa-dziwiszaoraz-do-prezydenta-krakowa-jacka-majchrowskiego-i-rady-miasta-krakowa ), a „Nasz Dziennik”
opublikował go w dniu 1 sierpnia na stronie 2. w numerze 178 (5626). Mówiono i pisano o tej
inicjatywie również w wielu innych mediach.

Podpisaliśmy ten list w grupie 11 sygnatariuszy, ale od początku otrzymywaliśmy informacje
o tym, że tę inicjatywę wspiera wielka rzesza Polaków.
Obecnie wiele osób kieruje do nas nie tylko informacje o poparciu inicjatywy, ale chcą
również wiedzieć jaki jest aktualny stan prac zmierzających do jej zrealizowania. Impulsem
do nasilenia się pytań w tej sprawie było zdemontowanie Krzyża, który wcześniej został
ustawiony na Błoniach w związku z modlitwą prowadzoną tam przez Ojca Świętego
Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży.
Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne postanowiliśmy, że będziemy sukcesywnie
informować o postępie działań, które powinny doprowadzić do zrealizowania tej
obywatelskiej inicjatywy. Informacje będziemy przekazywać w formie kolejnych
„Komunikatów”.
1. Od czasu opublikowania „Listu otwartego…” i dostarczenia jego oryginału
wszystkim trzem Adresatom przedstawiciele sygnatariuszy zostali zaproszeni przez
JEm. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza – metropolitę krakowskiego oraz Pana
Bogusława Kośmidera – przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Jak dotąd nie
odpowiedział na inicjatywę Prezydent Miasta Krakowa.
2. Podczas rozmów przeprowadzonych z dwoma wymienionymi wyżej Adresatami
„Listu otwartego …” uściślona została forma realizacji inicjatywy. Należało bowiem
uwzględnić to, że materiał i konstrukcję Krzyża ustawionego na Błoniach na czas
Światowych Dni Młodzieży przyjęto, zakładając krótki czas jego zachowania w tym
miejscu. Chcąc umieścić znak, który ma świadczyć wobec współczesnych i
przyszłych pokoleń o wyjątkowości tego miejsca, należy zastosować odpowiedni
materiał i konstrukcję Krzyża. Podjęto zatem prace nad projektem Krzyża i
zagospodarowania jego najbliższego otoczenia.
3. Inicjatywa przedstawiona w „Liście otwartym …”, chociaż podpisana przez 11 osób,
już w chwili jej przedstawiania miała poparcie wielu Polaków. To poparcie musimy
obecnie udokumentować, aby przedstawić je podejmującym decyzje administracyjne.
Prosimy więc wszystkich popierających inicjatywę oznaczenia Krzyżem na Błoniach
Krakowskich miejsca modlitwy trzech Papieży z milionami wiernych o nadsyłanie
listów z wyrażeniem takiego poparcia.

4. Osoby i instytucje przesyłające wyrażone w liście poparcie powinny na początku listu
zamieścić kilku słów wskazujących na to, że poparcie dotyczy umieszczenia Krzyża w
miejscu modlitwy trzech Papieży na Błoniach w Krakowie.
Osoby indywidualnie wysyłające listy powinny również podać informacje o nadawcy
tzn. imię i nazwisko, dokładny adres, datę i podpis wysyłającego list.
Osoby organizujące w swoim otoczeniu zbieranie podpisów od osób popierających
inicjatywę mogą przesyłać je na wspólnej liście, w której nagłówku znajdą się zdania
o poparciu inicjatywy, a następnie podpisy i informacje o podpisujących ujęte w
układzie tabelarycznym. Taką listę prosimy przesłać wraz z informacją o nadawcy
przesyłki.
Stowarzyszenia, organizacje, zespoły parafialne, organy samorządowe przesyłają
listy z poparciem inicjatywy podpisane przez uprawnionych reprezentantów tych
instytucji.
Prosimy listy z poparciem inicjatywy kierować pod adres:
dr inż. Antoni Zięba, 31-142 Kraków, ul. Krowoderska 24 m 6
(z zaznaczeniem na kopercie: „Krzyż na Błoniach”).
Można też przesyłać listy drogą internetową pod adres: biuro@pro-life.pl
Sprawę przedstawioną powyżej prosimy traktować jako bardzo pilną.
5. Zapewne wkrótce trzeba będzie powołać Komitet Budowy Krzyża, którego zadaniem
będzie doprowadzenie do pełnej realizacji tej obywatelskiej inicjatywy. Informacje w
tej sprawie zamieścimy w następnych komunikatach.
6. Chcąc zapewnić pełną wiarygodność i rzetelność w przekazywaniu stanowiska
sygnatariuszy „Listu otwartego …” będziemy nasze informacje przedstawiać w
formie komunikatów przekazywanych do mediów. Wszelkie inne wypowiedzi nie
mogą być traktowane jako wyrażające stanowisko sygnatariuszy
7. Zapytania i listy w sprawie inicjatywy obywatelskiej można kierować również pod
adres wymieniony w punkcie 3 niniejszego „Komunikatu”.
Z nadzieją na rychłe zrealizowanie tej inicjatywy obywatelskiej w imieniu sygnatariuszy
„Lista otwartego …”
art. fotografik Adam Bujak …………………………………………..
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h. c. m. …………………………
dr inż. Antoni Zięba ……………………………………………………
Kraków, dnia 24 sierpnia 2016 r.
Sygnatariusze „Listu otwartego …”:
prof. dr hab. Franciszek Adamski, art. fot. Adam Bujak, prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
dr h.c. m., red. Magdalena Guziak-Nowak, prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Paweł Kisiel,
prof. dr hab. Kazimierz Korus, Dr med. Rafał Michalik, red. Leszek Sosnowski, dr inż.
Antoni Zięba.

