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Pomoc arcybiskupa Życińskiego
Po śmierci Janusza bardzo dużo nam pomógł ksiądz arcybiskup [Józef] Życiński.
Mam bardzo dużo różnych takich listów od księdza arcybiskupa. To był cudowny
człowiek. Wspierał nas także finansowo przez około dziesięć lat. Pamiętał, był nawet
u nas.
Zawsze mówił: „Chciałbym, żebyście kiedyś byli ze mną w święta, całą rodziną”. Ale
do tego nie doszło. On się czuł bardzo samotny. Mówił: „Pani Krysiu, na swój sposób
każdy jest samotny”. Swoją osobą i tym, co robił, nie tylko przysparzał sobie sympatii,
ale też wrogów.
Ja  też  przez  pięć  lat  angażowałam się  w  działalność  społeczną.  To  były  takie
stowarzyszenia różne, na przykład rada świeckich przy arcybiskupie, przez jedną
kadencję.  Zawsze po spotkaniu jeszcze musiałam powiedzieć,  co tam w domu.
Kiedyś  tak  właśnie  po  tych  wyborach  w  [Episkopacie]  ja  mówię  (tak  prosto  i
bezpośrednio): „Księże arcybiskupie, jak to możliwe, że jest tyle mądrych ludzi a
zostaje [wybrany] ten”. On mówi: „A co by pani powiedziała, jak sześciu jest za a
czternastu przeciw?”. Aż mi się trochę głupio zrobiło, w tym sensie, że myślałam, że
to wszędzie jest tak, że jak ktoś jest dobry, to jest dobry i za nim idą. Ale to wszędzie
jest tak, jak jest. Wygrywa ten, co wygrywa. I wtedy tak trochę mnie to zabolało, bo
widziałam, że są takie oczekiwania na te zmiany, przynajmniej on tak chciał. Wyszło
jak wyszło.
Tutaj często zresztą w Fajsławicach [arcybiskup] bywał, bo były tutaj archidiecezjalne
turnieje  ping  ponga  i  zawsze  przyjeżdżał.  Na  ślub  Michała  też  do  Fajsławic
przyjechał,  żeby  Michałowi  [go  udzielić].  Kiedyś  spytałam  księdza  –  naszego
proboszcza – czy coś takiego [byłoby] możliwe. A on mówi: „Ja spytam”. A później
dzwoni, że dobrze, że przyjedzie [arcybiskup], że nie trzeba żadnego zaproszenia i
przyjechał. 
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