
  

MIESIĘCZNIK SZKOLNY 

 

  
Maj  

2019/2020 

NR 

9 

 S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  W  K R A C Z K O W E J  

1 

Stopka redakcyjna 

REDAKTORZY: Patrycja Bącal, Ida Sawicka, Natalia Bem, 
Klaudia Skitał, Klaudia Michna, Aleksandra Cukierda, Wiktoria 
Pecuch, Patrycja Techman, Paweł Ruszel, Szymon Homa, 
Weronika Trzyna, Weronika Panek, Maja Pilecka, Kinga Sudoł 

OPIEKUNOWIE: Alina Maciuła, Agata Kargol 

 Ks. Grzegorz Delmanowicz 

W 1942 r. wstąpił do tajnego Me-

tropolitalnego Seminarium Du-

chownego w Krakowie. W tym sa-

mym czasie rozpoczął w konspiracji 

studia na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.   

1 listopada 1946 r. kard. Adam 

Stefan Sapieha wyświęcił Karola na 

księdza. 2 listopada jako neopre-

zbiter Karol Wojtyła odprawił Mszę św. prymicyjną w kryp-

cie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. W 1958 r. Karol 

Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Kra-

kowa i biskupem tytularnym Umbrii. Przyjął wówczas, 

zgodnie z obyczajem, jako hasło przewodnie swej posługi 

słowa Totus tuus (łac. „Cały Twój”); kierował je do Matki 

Chrystusa.  

 30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany 

arcybiskupem metropolitą krakowskim. Podczas konsy-

storza 26 czerwca 1967 r. został nominowany kardyna-

łem.   

 16 października 1978 r. 

około godziny 17.15 w siód-

mym głosowaniu metropolita 

krakowski, kardynał Karol Woj-

tyła został wybrany papieżem.    

 

Setna rocznica  

urodzin Papieża! 

 Jan Paweł II  -  

Karol Józef Wojtyła— 

urodził się 18 maja 1920 r.   

w Wadowicach, niewielkim 

miasteczku nieopodal Krakowa, jako drugi syn Emilii i Karola 

Wojtyłów. Został ochrzczony w kościele parafialnym 20 

czerwca 1920 r. przez 

ks. Franciszka Żaka, 

kapelana wojskowego.  

Rodzina Wojtyłów żyła 

skromnie. Jedynym źró-

dłem utrzymania była 

pensja ojca – wojskowe-

go urzędnika w Powiato-

wej Komendzie Uzupeł-

nień w stopniu porucznika. 

Edmund, brat Karola, stu-

diował medycynę w Krako-

wie i został lekarzem. 

  

 W dzieciństwie Karola 

nazywano najczęściej 

zdrobnieniem imienia – 

Lolek. 

  

 13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola, a trzy lata póź-

niej, w 1932 r., w wieku 26 lat, zmarł na szkarlatynę brat 

Edmund.  18 lutego 1941 r. po długiej chorobie zmarł ojciec 

Karola. Było to poważnym ciosem dla młodego chłopaka, 

który w 21. roku życia pozostał zupełnie bez rodziny.  

 Po śmierci ojca Karol Wojtyła pozostał bez środków        

do życia. W normalnych czasach mógłby liczyć na studenckie 

stypendium, ale w czasie wojny uczelnie nie działały.   

 

Wydanie specjalneWydanie specjalne  
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 POWIATOWY KONKURS  

PAPIESKI 

NA STULECIE URODZIN  

ŚW. JANA PAWŁA II 
 

15 uczniów z klas III-VI Szkoły Podstawowej 

w Kraczkowej włączyło się w przebieg Powiatowe-

go Konkursu Papieskiego na stulecie urodzin   

Jana Pawła II, który został zorganizowany przez 

Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej.  

 

Celem konkursu było upamiętnienie postaci   

św. Jana Pawła II, pogłębienie wiedzy na temat ży-

cia i pontyfikatu św. Jana Pawła II, budzenie wrażli-

wości historycznej, religijnej i kulturalnej; nauka 

wyrażania siebie poprzez pracę twórczą.  

 

W konkursie wzięli udział następujący ucznio-

wie: Wiktoria Magoń (3A), Dominik Michna (3A), 

Wiktoria Kisała (3B), Milena Przywara (3B), Mile-

na Jastrząb (4A), Patryk Lew (4A), Szymon Bytnar 

(4B), Jakub Cisło (4B), Sebastian Kramarz (4B), 

Mateusz Lew (4B), Julia Międlar (4B), Milena Ru-

szel (5A), Kamil Całka (5B), Dominik Całka (6A), 

Weronika Trojnar (6B).  

 

Przygotowane prace miały formę opowiadania, 

listu, kartki z pamiętnika, eseju lub rozprawki oraz 

nawiązywały do słów Papieża Polaka: 

 ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posia-

da, lecz przez to, kim jest, i nie przez to, co ma, 

lecz  przez to, czym dzieli się z innymi…”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Eliminacje szkolne zostały rozstrzygnięte         

w dniu 28. 04. 2020 r.  

Laureatami etapu szkolnego Konkursu zostali:  

Julia Międlar (4B),  

Kamil Całka (5B),  

Dominik Całka (6A).  

 

Wyróżnienie otrzymali:  

Dominik Michna (3A)  

i Milena Jastrząb (4A).  

Etap szkolny Konkursu przeprowadzili:           

ks. Grzegorz Delmanowicz i ks. Robert Rakoczy. 

Wyniki eliminacji na szczeblu powiatowym będą 

ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół      

w Medyni Głogowskiej:  
https://zsmedgl.pl/powiatowy-konkurs-papieski/ 

 

ks. Grzegorz Delmanowicz 

ks. Robert Rakoczy 

  

https://zsmedgl.pl/powiatowy-konkurs-papieski/
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Święty Janie Pawle II,  

tak wiele Ci zawdzięczam… 
 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

lecz przez to, kim jest; 

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli 

się z innymi”. 
Ojcze Święty! 

Nie ma Cię już fizycznie między nami. Twój sposób 

obecności jest jednak nieco inny. Mocno wierzę, że jesteś 

ciągle duchowo obecny wśród nas. Często patrzysz 

na wszystkich z okna Domu Ojca    i opowiadasz przed tro-

nem Najwyższego o naszych radościach i kłopotach.  

Nigdy nie spotkałam się z Tobą fizycznie, gdyż przy-

szłam na świat kilka lat po Twojej śmierci. Moi rodzice mieli 

wielkie szczęście, bo mogli osobiście uczestniczyć we 

Mszach świętych, które sprawowałeś w czasie swoich piel-

grzymek do Ojczyzny. Te spotkania z Tobą, Białym Pielgrzy-

mem, mocno zapisały się w ich sercach. W Rzeszowie             

i Krośnie wsłuchiwali się w Twoje słowa, które później stały 

się dla nich życiowymi drogowskazami. Twoje rady, wskaza-

nia, napomnienia pomagały im często w pokonywaniu      

codziennych słabości i stawaniu się dobrymi ludźmi. Tatuś 

z wielkim przejęciem opowiadał mi kiedyś o swoim pielgrzy-

mowaniu do Rzymu w 2000 roku, a także o pamiętnej audien-

cji w Bazylice św. Piotra. Wtedy patrzył na Ciebie z bliska. 

Gdy opowiadał mi o tej wyjątkowej chwili w swoim życiu, 

jego twarz była pełna wielkiej radości. 

Moi rodzice należą do Twojego pokolenia – pokolenia 

Jana Pawła II. Okres ich dzieciństwa        i młodości przypa-

dał na lata Twojego, wielkiego pontyfikatu. Twoje słowa 

kształtowały ich charaktery i sumienia. Byłeś i jesteś dla nich 

wielkim autorytetem i niedościgłym wzorem. W ważnych 

momentach swojego życia szukali wskazówek w Twoich  

homiliach. Słowa, które wypowiedziałeś na Westerplatte: 

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was      

nie wymagali” wzięli sobie głęboko do serca i starają się  

ciągle korzystać z tego przesłania. Pomimo wielu piętrzących 

się kłopotów i problemów, nie poddają się i dążą do wyzna-

czonego celu. Są przekonani, że tylko ciężka praca 

i wymaganie od siebie pozwoli im wzbić się na wyżyny czło-

wieczeństwa. 

 Twoje święte życie, Janie Pawle II, umocniło moich 

rodziców. To Ty nauczyłeś ich przyjmować z pokorą każde, 

pełne radości    i smutku, życiowe doświadczenie oraz za 

wszystko dziękować Bogu. Wiem, że bardzo przeżywali 

ostatnie dni Twojego ziemskiego życia. Z bólem serca przyję-

li wiadomość o Twoim odejściu do Domu Ojca. Stale jednak 

jesteś obecny w ich życiu. Często zwracają się do Boga przez 

Twoje wstawiennictwo i powierzają Twojej opiece naszą ro-

dzinę. Rodzice, wychowując mnie i brata, starają się uwrażli-

wiać nas na potrzeby innych. Uczą nas szacunku do drugiego 

człowieka. Często powtarzają, że o wielkości człowieka nie 

świadczy zdobyty majątek, ale jego stosunek do innych ludzi. 

Korzystając z Twojego nauczania, pokazują nam, w jaki spo-

sób mamy stawać się dobrymi ludźmi. Poświęcają nam mnó-

stwo czasu, pouczają, a kiedy trzeba - upominają, abyśmy nie 

pogubili się w życiu.  

Święty Janie Pawle II, dziękuję Ci za moich rodziców. 

Wiele im zawdzięczam. Zdaję sobie sprawę z tego,              

że w dużej mierze to właśnie Twoja osoba wpłynęła na to, 

kim są. Polecam Twojej modlitwie całą moją rodzinę.  

 

Julia Międlar (4A) 

 

Pokazał, w czym leży  

wielkość człowieka… 
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

lecz przez to, kim jest; 

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli 

się z innymi”. 
Co znaczy być wielkim człowiekiem? 

Takie pytanie może zadać sobie każdy z nas. Odpo-

wiedzi jest wiele. „Wielkim” jest ten, dla którego nie           

są ważne wartości materialne, lecz moralne. Każdy człowiek 

ma oceniać bliźniego po stosunku do samego siebie. Wszy-

scy powinniśmy okazywać innym dobroć i miłość oraz zaw-

sze pamiętać, że najważniejsze jest to, ile możemy ofiaro-

wać z siebie bliźnim. Mamy dzielić się z bliźnimi tym,       

co sami posiadamy. Jeśli tylko jesteśmy w stanie pomóc 

drugim, należy to czynić. 

Jan Paweł II nie ograniczał się tylko do pisania pięk-

nych słów, ale sięgał przede wszystkim po konkretne czyny, 

które uczyniły go wielkim. Papież w każdej chwili życia 

wyjaśniał nam, w jaki sposób powinniśmy postępować,    

aby kiedyś powiedziano także i o nas, że jesteśmy wielcy. 

Słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego są szczególnie 

ważne    w obecnych czasach. Współczesny człowiek zatra-

ca się często w dobrach tego świata. Papież Polak próbował 

kierować nas na odpowiednie tory życia. Pokazywał, w jaki 

sposób należy miłować drugiego człowieka. Słowa, które 

wypowiadał podczas licznych wizyt apostolskich kształto-

wały myślenie wielu z nas. Jan Paweł II stał się dla wielu nie 

tylko nauczycielem, lecz prawdziwym drogowskazem.  

Zawsze powtarzał, że nie trzeba czynić wielkich rzeczy,  

lecz wystarczy dobrze wykonać choćby najmniejsze gesty. 

Papież pomagał ludziom biednym, zagubionym i poszukują-

cym sensu swojego życia. Zawsze wskazywał drogę, którą 

mamy iść, aby kiedyś każdy z nas mógł uczciwie popatrzeć 

w oblicze Boga.  

Papież Polak zostawił po sobie piękny przykład tego, 

jak stać się „wielkim”. On, jak nikt inny, zasługuje na przy-

domek „Wielki”, gdyż sam wypracował swoją wielkość 

stylem codziennego życia. Kochał ludzi, młodzież, a szcze-

gólnie dzieci. Zawsze był otwarty na wszystkich. Okazywał 

miłość tym, których spotykał podczas rozlicznych pielgrzy-

mek po świecie. Wielu mówiło, że to właśnie On zmienił 

oblicze naszej, polskiej ziemi. Jan Paweł II był papieżem 

pokoju, wielkim nauczycielem i przyjacielem. Mimo tego, 

że pełnił najwyższy urząd w Kościele, był niezwykle skrom-

ny i pokorny. Zawsze chciał dzielić się z innymi tym, 

co posiadał. Swoją modlitwą otaczał cały świat i każdego 

człowieka z osobna. Tak, jak kiedyś zawierzył swoje życie 

Maryi, tak też wielokrotnie oddawał wszystkich pod opiekę 

Matki Najświętszej. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prac konkursowych,Zachęcamy do zapoznania się z treścią prac konkursowych,Zachęcamy do zapoznania się z treścią prac konkursowych,   

które przygotowali laureaci etapu szkolnego:które przygotowali laureaci etapu szkolnego:które przygotowali laureaci etapu szkolnego:   
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Kochał cały świat, ale szczególnie miłował swoją Ojczy-

znę. Często wspominał o Polsce i modlił się za rodaków. Potra-

fił przebaczać i prosić o przebaczenie. Chciał spotkać się nawet 

z człowiekiem, który usiłował pozbawić Go życia. Potrafił roz-

mawiać z zamachowcem i pochylić się nad jego grzechem.   

Jan Paweł II pokazał nam, w jaki sposób mamy kształtować 

swoją prawdziwą „wielkość”. Nie narzekał na chorobę 

i cierpienie. Pokornie znosił wszystko, co zostało dopuszczone 

przez Boga. Zawsze mówił, że wszystko jest po coś. On wie-

dział, że kiedy przekroczymy bramy nieba, najbardziej będzie 

liczyć się to, co ofiarowaliśmy innym.  

Jan Paweł II wiedział, że o wielkości człowieka decyduje 

serce napełnione dobrem i miłością. Zawsze postępował     

według określonych zasad. Nigdy ich nie łamał. Nie lękał się 

przeciwstawiać różnym współczesnym totalitaryzmom. Ojciec 

Święty rozmawiał z przywódcami narodów, z biednymi, chory-

mi i wszystkimi, którzy potrzebowali wsparcia.  

Papież Polak pokazał stylem swojego życia, że każdy      

z nas może stać się „wielki”. We współczesnym świecie wielu 

ludzi nie kroczy jeszcze drogą, którą przeszedł Ojciec Święty. 

Żyjemy w czasach, w których ludzie dbają o to, 

aby jak najwięcej mieć. Każdy z nas powinien zatrzymać na 

chwilę i zrozumieć, że nie ważne to, ile posiadamy, lecz to, ile 

potrafimy ofiarować drugiemu człowiekowi. Gdy będziemy 

miłować bliźnich, szanować ich oraz nieść im pomoc, sprawi-

my, że słowa Jana Pawła II będą miały nadal ponadczasową 

wartość. 

 

Kamil Całka (5B) 

 

Wyjaśnił, w jaki sposób budować 

swoją „wielkość”… 
 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

lecz przez to, kim jest; 

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się 

z innymi”. 
Słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II mają zna-

czenie ponadczasowe. Wielkość człowieka możemy rozumieć 

w różny sposób. O prawdziwej wielkości decyduje jednak zaw-

sze jego serce. Każdy z nas powinien być dobrym, szlachetnym 

człowiekiem o złotym sercu. Staje się to możliwe, gdy staramy 

się w taki sposób postępować, byśmy nie musieli się wstydzić 

się podejmowanych decyzji. 

Współcześni ludzie często patrzą na otaczający ich świat 

przez pryzmat bogactwa. Dla Pana Boga bogactwo nie jest 

ważne. W niebie liczy się to, jakimi jesteśmy dla innych, a nie 

to, co posiadamy. Najistotniejszą rzeczą dla Pana Boga jest 

sposób, w jaki odnosimy się do bliźnich. 

Jan Paweł II swoim całym życiem dawał przykład, jak 

być człowiekiem wielkiego formatu. Kochał Boga i człowieka. 

Choć jako papież nie doświadczał nigdy żadnych braków w 

sensie materialnym, dbał zawsze o to, aby największą warto-

ścią jego życia była miłość wobec bliźnich. Wiedział, 

że prawdziwej miłości nie można kupić, ale trzeba ją ciągle w 

sobie pielęgnować. Papież wielokrotnie dzielił się swoją miło-

ścią z chorymi, starszymi i bezdomnymi. Często mówił 

o wartości rodziny w życiu społecznych. Szczególnie cenił 

sobie kontakt z dziećmi i młodzieżą. Corocznie uczestniczył   

w Światowych Dniach Młodzieży, które są organizowane 

w różnych zakątkach świata. Całą nadzieję na lepsze jutro zło-

żył w młodym pokoleniu. Nigdy nie zapominał o innych          

w swoich modlitwach. 

 
 

Papież Polak jest wielkim autorytetem i duchowym 

przewodnikiem dla wielu ludzi na świecie, a w szczególno-

ści dla nas Polaków. Często określa się Go mianem 

„Pielgrzyma Pokoju”. Dzieląc się z innymi miłością, niósł 

wszystkim pokój. Wiedział, że kiedy żyjemy w zgodzie, 

dużo bardziej potrafimy dbać o czynienie dobra dla dru-

gich. Ojciec Święty był osobą obdarzoną różnymi chary-

zmatami. Potrafił porozumieć się z każdym, niezależnie   

od wyznawanej wiary, pochodzenia czy poglądów. 

Człowiek jest „wielki”, gdy dzieli się z innymi swo-

im wewnętrznym bogactwem oraz ofiaruje bliźnim pomoc 

i zainteresowanie. Jan Paweł II pokazał nam, że każdy 

z nas powinien walczyć o taką „wielkość”. Piękny przy-

kład podążania tą drogą daje nam obecnie wielu polityków, 

sportowców, piosenkarzy i dziennikarzy. W dobie panują-

cej pandemii pomagają oni często chorym, lekarzom, wo-

lontariuszom i szpitalom. Kiedy Jan Paweł II niósł innym 

pomoc, zawsze traktował wszystkich z szacunkiem. Otwie-

rając swoje serce na potrzeby bliźnich, musimy pamiętać, 

że każdy człowiek ma swoją godność. Nigdy nie możemy 

podchodzić do innych z pogardą. Gdy wyciągamy do ludzi 

pomocną dłoń, nie powinniśmy uważać się za lepszych. 

Mamy nieść pomoc wszystkim, a szczególnie tym, który 

pobłądzili na ścieżkach swojego życia. Podczas czynienia 

dobra nie można poprzestawać jedynie na przekazywaniu 

pieniędzy. Bardzo często dużo większe znaczenie 

ma słowo przynoszące nadzieję i pełna zainteresowania 

rozmowa. Ojciec Święty był zawsze szczery w kontaktach 

z drugim człowiekiem. My także powinniśmy śpieszyć 

z pomocą bliźnim w prostocie serca. 

Niezależnie od tego, jak dużo posiadamy, w naszym 

życiu liczy się przede wszystkim to, ile chcemy ofiarować 

innym. Jan Paweł II czynił dobro nawet wobec tych, którzy 

stali się dla Niego sprawcami zła. Papież Polak przebaczył 

swojemu zamachowcy. Potrafił odwiedzić go w więzieniu 

i pochylić się nad jego słabością. Ojciec Święty sięgał      

w trudnych chwilach po pomoc Maryi. To właśnie Jej za-

wierzył całkowicie swoje życie. Wiedział, że Ona 

nie opuszcza nikogo w potrzebie.  

Jan Paweł II zachęcał nas również do naśladowania 

życia wielu świętych. Rozumiał, że święci najlepiej po-

twierdzają prawdę o tym, że wielkości człowieka nie mie-

rzy się stanem posiadania, lecz tym, kim się jest. Poznawa-

nie życia świętych może zawsze poszerzać naszą wiedzę 

na temat sposobu, w jaki sposób możemy nieść innym po-

moc.  

Słowa papieża Polaka mają wartość ponadczasową. 

Powinny być przekazywane przyszłym pokoleniom. Mamy 

tak przeżywać czas ofiarowany nam przez Pana Boga,   

aby niczego nie żałować. Straconych chwil nikt nam nie 

przywróci. Dzielmy się zawsze z innymi tym, co mamy.        

Nie lekceważmy znaczenia drobnych gestów, które           

w oczach bliźnich mogą stać się czymś ogromnie ważnym. 

Niech pomaganie innym będzie dla nas szukaniem praw-

dziwej radości. Wypełniajmy nasze serca miłością 

i dobrocią wobec bliźnich. Kiedy będziemy odważnie kro-

czyć śladami Jana Pawła II, Jego nauczanie będzie stawać 

się inspiracją dla innych. 

Dominik Całka (6A) 
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DROGOWSKAZYDROGOWSKAZYDROGOWSKAZY   

   JANA PAWŁA II JANA PAWŁA II JANA PAWŁA II    

DLA POLAKÓWDLA POLAKÓWDLA POLAKÓW   
 Ogłoszony przez polski parlament Rok św. Jana Pawła 

II w stulecie jego urodzin (1920–2020) każe zastanowić 

się nad dziełem naszego wielkiego Rodaka. Polska, to kraj 

do którego odbył najwięcej podróży apostolskich. Ojciec 

Święty odwiedził swoją Ojczyznę osiem razy (dwie wizyty 

w 1991 r. są uznawane za dwie części tej samej pielgrzym-

ki). W czasie pielgrzymek spotykał się z milionami wier-

nych, z władzami państwowymi, a także z różnymi grupa-

mi: duchownymi i osobami konsekrowanymi, młodzieżą, 

rodzinami, chorymi, robotnikami, przedstawicielami róż-

nych wyznań, rolnikami, artystami, żołnierzami i innymi. 

 Trzy pierwsze pielgrzymki wiązały się z licznymi 

utrudnieniami ze strony władz państwowych i cenzurą       

w mediach, gdyż w ówczesnej Polskiej Rzeczpospolitej 

Ludowej nie było wolności politycznej i religijnej. Kolejne 

pielgrzymki odbyły się już po zmianach ustrojowych          

i odzyskaniu wolności. 
 

Daty pielgrzymek:  

I pielgrzymka 02-10. 06. 1979 r.;  

II pielgrzymka 16-23. 06. 1983 r.;  

III pielgrzymka 08-14. 06. 1987 r.;  

IV pielgrzymka, część I: 01-09. 06.  

  i część II: 15-18. 08. 1991 r.;  

V pielgrzymka 22. 05. 1995 r.;  

VI pielgrzymka 31. 05. – 10. 06. 1997 r.;  

VII pielgrzymka 05-17. 06. 1999 r.;  

VIII pielgrzymka 16-19. 08. 2002 r. 
 

ks. Grzegorz Delmanowicz 
 

ZA ŻELAZNĄ KURTYNĘ – 1979 
Tło historyczne: Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego   

do Ojczyzny była poprzedzona trudnymi negocjacjami z 

władzą komunistyczną w Polsce, które dotyczyły terminu   

i przebiegu wizyty. Celem pielgrzymki, oprócz odwiedzin 

i umocnienia w wierze rodaków, było świętowanie jubileu-

szu 900-lecia śmierci św. Stanisława, biskupa i męczenni-

ka, patrona Polski. 

Hasło pielgrzymki, data i odwiedzane miejsca: Pierwsza 

pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny przebiegała      

pod hasłem: „Gaude Mater Polonia”. Odbyła się w dniach 

02-10. 06. 1979 r. Papież nawiedził następujące miejsco-

wości: Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kraków, Kal-

waria Zebrzydowska, Wadowice, 

Oświęcim, Nowy Targ. 
Opis pielgrzymki: Dla Polaków 

żyjących w kraju, w którym nie 

było wolności religijnej ani poli-

tycznej, pierwsza pielgrzymka 

Jana Pawła II do Ojczyzny była 

wydarzeniem niezwykle oczeki-

wanym. Mimo utrudnień ze stro-

ny władz, na liturgie sprawowane przez Papieża przybyły 

miliony pielgrzymów. Ojciec Święty odprawiał Msze św. 

na publicznych placach, spotykał się z władzami i wierny-

mi.  

 
 

 

 

 

Często nawiązywał w homiliach do polskich świętych, 

m.in. Wojciecha i Stanisława oraz podkreślał,            

że chrześcijaństwo w Polsce trwa od tysiąca lat.        

Jan Paweł II spędził trzy dni na Jasnej Górze.               

 Dziewięciodniowy pobyt Ojca Świętego w Ojczyź-

nie był początkiem przemian społeczno-politycznych        

w Polsce.    Ojciec Święty w znaczny sposób umocnił 

wiarę      Polaków i umocnił ich na duchu.  

Pamiętne słowa: 

Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy klucz 

do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywisto-

ści, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można 

do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek 

nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystu-

sa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego 

właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i osta-

teczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zro-

zumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można 

wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu 

ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów 

Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy 

przeszli i przechodzą przez tę ziemię. [...] Ja, syn pol-

skiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież wołam  

z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień 

Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: 

Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój          

i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!  

(Homilia podczas Mszy świętej na placu Zwycięstwa, 

Warszawa, 02. 06. 1979 r.). 
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 Pragnę, ażeby moje pielgrzymowanie po ziemi 

polskiej we wspólnocie z wami wszystkimi stało się żywą 

katechezą – dopełnieniem tej katechezy, którą zapisały   

w dziejach całe pokolenia naszych przodków i praojców, 

niech to będzie katecheza całych dziejów Kościoła 

i Polski a równocześnie katecheza naszych czasów...        

I od tej wielkiej syntetycznej katechezy życia: przeszłości 

i teraźniejszości zależy wiara przyszłych pokoleń. 

(Przemówienie do pielgrzymów zgromadzonych na Bło-

niach w Gębarzewie, Gniezno, 03. 06. 1979 r.). 

 

„Bogurodzica” jest nie tylko pieśnią. Jest równocześnie 

wyznaniem wiary, jest polskim symbolem, polskim Credo, 

jest katechezą, jest nawet dokumentem chrześcijańskiego 

wychowania. Weszły w nią główne prawdy wiary i zasady 

moralności. Nie jest tylko zabytkiem. Jest dokumentem 

życia (...) (Przemówienie do młodzieży zgromadzonej    

na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 03. 06. 1979 r.). 

 

Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać 

ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce 

narodu w Sercu Matki. (…) Tutaj zawsze byliśmy wolni! 

(…) Proszę Was bądźcie ze mną na Jasnej Górze (...), 

proszę Was nie przestawajcie być z Papieżem, który dzi-

siaj przypomina słowa poety - Matko Boża co jasnej bro-

nisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. (…) Wol-

ność jest wielkim darem Bożym. Trzeba go dobrze uży-

wać. (Homilia podczas Mszy św. pod szczytem Jasnej 

Góry, Częstochowa, 04. 06. 1979 r.). 

 

Nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugie-

go, nie może rozwijać się za cenę drugiego, za cenę jego 

uzależnienia, podboju, zniewolenia. Za cenę jego eksplo-

atacji, za cenę jego śmierci. 

 (Homilia podczas Mszy św. na terenie byłego obozu 

koncentracyjnego, Oświęcim, 07. 06. 1979 r.). 

 

Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia po-

przez środowisko tutejsze, poprzez parafię, poprzez moją 

rodzinę, prowadzi mnie do jednego miejsca, 

a mianowicie do chrzcielnicy w wadowickim kościele pa-

rafialnym. Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski 

Bożego synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspól-

noty Jego Kościoła w dniu 20 czerwca 1920 roku. 

Chrzcielnicę tę już raz uroczyście ucałowałem wraz         

z całą parafią na tysiąclecie chrztu Polski jako ówczesny 

arcybiskup krakowski. Potem uczyniłem to po raz drugi, 

jak przypomniał ksiądz prałat, na 50 rocznicę mojego 

chrztu, jako kardynał, a dzisiaj po raz trzeci ucałowałem 

tę chrzcielnicę, przybywając z Rzymu jako następca św. 

Piotra.  

(Przemówienie do mieszkańców, Wadowice,                

07. 06. 1979 r.). 

 

(…) rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. 

Jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest 

rodzina, zależy naród i człowiek. Od tego, jaka jest rodzi-

na, zależy naród, bo od tego zależy człowiek. 

(Homilia podczas Mszy św., Nowy Targ, 08. 06. 1979 r.). 

 Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie 

być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być moc-

ni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bar-

dziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. 

Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną 

radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! 

[...] I dlatego - zanim stąd odejdę, proszę was, abyście 

całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię 

„Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miło-

ścią - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie 

świętym (…) Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście 

całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię 

„Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miło-

ścią —taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie 

świętym, - abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się,     

i nie zniechęcili, - abyście nie podcinali sami tych korze-

ni, z których wyrastamy (Homilia podczas Mszy św. 

odprawionej na Błoniach, Kraków, 10. 06. 1979 r.) 

 

Opracowanie: Oliwia Janowska (7A), 

Magdalena Kurasz (7A), Wiktoria Pecuch (7A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELGRZYMKA NADZIEI - 1983 

 

Tło historyczne  

Wiele wydarzyło się od pierwszej wizyty Jana Pawła II 

w Ojczyźnie: powstał ruch „Solidarność” gromadzący 

miliony ludzi; zmarł prymas Stefan Wyszyński będący 

silnym oparciem dla Kościoła w Polsce; od 13. 12. 1981 

r. trwał stan wojenny, który przyniósł ofiary, aresztowa-

nia oraz falę migracji. Początkowo Ojciec Święty za-

mierzał odwiedzić Polskę w 1982 r., by wziąć udział w 

jubileuszu 600-lecia obecności obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Jasnogórskim Sanktuarium. Jednak 

sytuacja polityczno-społeczna uniemożliwiła tę wizytę. 

Papież Polak nawiedził Ojczyznę w czerwcu 1983 r. 

Miesiąc po jego wizycie Generał Wojciech Jaruzelski 

zniósł stan wojenny. 

 

Hasło pielgrzymki, data i odwiedzane miejsca  

Hasłem przewodnim drugiej podróży apostolskiej Jana 

Pawła II do Ojczyzny były słowa: „Pokój Tobie, Polsko, 

Ojczyzno moja”. Pielgrzymka odbyła się w dniach      

16-23. 06. 1983 r. Papież nawiedził następujące miej-

scowości: Warszawa, Niepokalanów, Częstochowa,       

Poznań, Katowice, Wrocław, Góra Świętej Anny, Kra-

ków, Zakopane.  
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Opis pielgrzymki 

Celem pielgrzymki były obchody jubileuszu 600-lecia 

Jasnej Góry oraz beatyfikacje: o. Rafała Kalinowskiego, 

br. Alberta Chmielowskiego i s. Urszuli Ledóchowskiej. 

Papież przybył do Ojczyzny z orędziem miłości, prawdy 

i pokoju. Pielgrzymka stała się powiewem nadziei dla 

społeczeństwa przygnębionego stanem wojennym. Jan 

Paweł II wzywał wszystkich do odnowy moralnej, która 

źródłem wyprowadzi społeczeństwo z rozbicia i przy-

wróci mu jedność. Tłumaczył, że trzeba budować nowy 

porządek narodowy i społeczny na drodze wzajemnego 

dialogu i porozumienia. Ojciec Święty pozostawił        

na Jasnej Górze wotum dla Matki Bożej, którym był pas 

sutanny, przestrzelony podczas zamachu na jego życie 

na Placu św. Piotra w dniu 13. 05. 1981 r.  
 

Pamiętne słowa 
Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, 

zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, 

która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlate-

go też ma prawo do miłości szczególnej . 

(Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie, Warszawa, 

16. 06. 1983 r.) 
 

Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa         

w Jezusie Chrystusie. (…) człowiek powołany jest         

do zwycięstwa nad sobą. Do zwycięstwa nad tym, co krę-

puje naszą wolną wolę, i czyni ją poddaną złu. (…) Zwy-

cięstwo takie oznacza życie w prawdzie, prawość sumie-

nia, miłość bliźniego, zdolność przebaczania, rozwój 

duchowy naszego człowieczeństwa (Homilia w czasie 

Mszy św. odprawionej na Stadionie Dziesięciolecia, 

Warszawa, 17. 06. 1983 r.) 
 

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie 

wymagali (Apel. Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone 

do młodzieży, Częstochowa-Jasna Góra, 12. 06. 1983 r.) 
 

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modli-

twa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. 

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,    

co się tej nadziei może sprzeciwiać. 

 (Częstochowa-Jasna Góra, 18. 06. 1983 r.). 
 

Tutaj zawsze byliśmy wolni. (…) Tutaj też nauczyliśmy 

się tej podstawowej prawdy o wolności narodu: naród 

ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie,   

gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza, i tego żadne 

siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć. 

 (Homilia podczas Mszy św. z okazji 600-lecia obecno-

ści Cudownego Obrazu Matki Bożej, Częstochowa - 

Jasna Góra, 19. 06. 1983 r.).  
 

Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości spo-

łecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła 

pozostawać sobą. Równocześnie zaś rodzina musi być  

na tyle silna Bogiem – czyli miłością wzajemną wszyst-

kich, którzy ją tworzą – że potrafi pozostać ostoją dla 

człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów      

i bolesnych doświadczeń. 

 (Homilia w czasie nabożeństwa maryjnego odprawione-

go na lotnisku w Muchowcu, Katowice, 20.06.1983 r.) . 

 Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odnie-

sieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wza-

jemnym. Tylko na takim fundamencie można też budo-

wać proces wychowania, który stanowi podstawowy 

cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie . 

(Homilia w czasie Mszy św., Wrocław, 21.06.1983 r.). 
 

Opracowanie: Ida Sawicka (7A), 

Oliwia Szczepańska (7A), Anna Tłuczek (7A) 

  

DO WAS I ZA WAS – 1987 
 

Tło historyczne 
Zmiany w ZSRR wzbudziły nowe 

nadzieje w Polakach. Pojawiło się 

również pytanie o miejsce i zna-

czenie osłabionej w wyniku stanu wojennego i represji 

„Solidarności”. Papież odwiedził w czasie pielgrzymki 

Wybrzeże, które stało się kolebką tego ruchu. Odnosił 

się do solidarności w znaczeniu moralnym. Dwa lata 

później nastąpiły zmiany systemowe w Polsce i w ca-

łej Europie Środkowo-Wschodniej, w wyniku których 

doszło do rozpadu ZSRR. 
 

Hasło pielgrzymki, data i odwiedzane miejsca  
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny odby-

wała się pod hasłem: „Do końca ich umiłował”. Prze-

biegała w dniach 08-14.06.1987 r. Papież odwiedził 

następujące miasta: Warszawa, Lublin, Tarnów, Kra-

ków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź.  
 

Opis pielgrzymki 
Ponieważ celem pielgrzymki był udział w II Krajo-

wym Kongresie Eucharystycznym. Papieskie rozważa-

nia koncentrowały się wokół sakramentu Eucharystii. 

Ojciec Święty ukazywał również głębokie znaczenie 

słowa „solidarność”. Jan Paweł II beatyfikował dwóch 

męczenników: młodą dziewczynę Karolinę Kózkównę 

- ofiarę rosyjskiego żołnierza z czasów I wojny świato-

wej i bp. Michała Kozala - ofiarę nazistowskiego obo-

zu koncentracyjnego.  

Odwiedził także 

grób zamordowa-

nego trzy lata 

wcześniej księdza 

Jerzego Popiełusz-

ki, kapelana 

„Solidarności”. 
 

 

Pamiętne słowa  
Jeśli chcecie za-

chować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie   

o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają      

z samego człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby (...). 

Pamiętajcie o jego godności, w której muszą się spoty-

kać poczynania wszystkich społeczeństw i społeczno-

ści. (...) Wszelkie naruszenie i nieposzanowanie praw 

człowieka stanowi zagrożenie dla pokoju 

(Przemówienie podczas spotkania z przedstawicielami 

władz PRL, Warszawa, 08. 06. 1987 r.). 
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Człowiek nie może stać się dla człowieka katem, musi pozo-

stać dla człowieka bratem.  

(Przemówienie podczas odwiedzin byłego obozu koncentra-

cyjnego, Majdanek-Lublin, 09. 06. 1987 r.). 
 

Czy święci są po to, aby nas zawstydzać? Tak. Mogą być i po 

to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zoba-

czyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby      

odkryć, lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. 

Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym.  

(Homilia podczas Mszy św. i beatyfikacji Karoliny          

Kózkówny, Tarnów, 10. 06. 1987 r.).  
 

Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem 

miłowany, ja jestem miłowany. Ja, taki jaki jestem.  

 (Słowo do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą arcybi-

skupa, Kraków, 10.06.1987 r.). 
 

Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może 

przetrwać. [...] Powiedziałem: solidarność musi iść przed 

walką. Dopowiem: solidarność również wyzwala walkę.    

Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która 

traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela - i dąży do je 

go zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, 

o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia 

ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się 

„bardziej ludzkie”, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, spra-

wiedliwością i miłością (Gdynia, 11.06.1987 r.) 
 

Musicie od siebie wymagać wbrew wszystkim mirażom uła-

twionego życia (...) Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest 

beznadziejna. On jest człowiekiem nadziei (…) Każdy z was, 

młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje 

„Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć      

i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie wal-

czyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się 

uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie – jakiś porzą-

dek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, 

tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić 

— dla siebie i dla innych”. (Homilia w czasie liturgii słowa 

skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte, 

Gdańsk, 12. 06. 1987 r.). 
 

„Jeden drugiego brzemiona noście” - to zwięzłe zdanie Apo-

stoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidar-

ności. Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brze-

mię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc ni-

gdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy 

„brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy 

drugich. (Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla świata 

pracy, Gdańsk, 12.06.1987 r.). 
 

(...) Opieka nad ludźmi niesprawnymi i starymi, opieka nad 

ludźmi chorymi psychicznie – te dziedziny są bardziej niż 

jakakolwiek dziedzina życia społecznego miernikiem kultury 

społeczeństwa i państwa. (Homilia podczas spotkania z cho-

rymi, Gdańsk, 12. 06. 1987 r.). 
 

Wolność może przerodzić się w swawolę. A swawola – jak 

wiemy również z naszych własnych dziejów – może omamić 

człowieka pozorem „złotej wolności”. (Homilia w kaplicy 

Cudownego Obrazu, Częstochowa, 12. 06. 1987 r.). 

Zadania macierzyńskie i rodzinne kobiety są warto-

ścią nadrzędną wobec wszystkich innych zadań         

i zawodów publicznych. (Przemówienie do pracow-

ników Zakładów Przemysłu Bawełnianego 

„Uniontex”, Łódź, 13. 06. 1987 r.). 
 

Cztery prawa warunkujące prawdziwy postęp to: 

prawo do prawdy, prawo do wolności, prawo         

do sprawiedliwości, prawo do miłości. Każde z nich 

odpowiada dogłębnie naturze człowieka i godności 

ludzkiej osoby. Każde z nich warunkuje postęp nie 

tylko osobowy, ale i społeczny. Nie tylko duchowy, 

ale także materialny. (Przemówienie pożegnalne na 

Okęciu, Warszawa, 13. 06. 1987 r.). 
 

Opracowanie: Rafał Czapkowski (7A), 

Patryk Grzesik (7A), Krzysztof Korecki (7A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWA RAZY W OJCZYŹNIE -1991 
 

Tło historyczne 
Jan Paweł II - człowiek, który „patronował” zmia-

nom w Polsce i całym bloku wschodnim - po raz 

pierwszy przyjechał do wolnej Polski. W Ojczyźnie 

dokonała się bezkrwawa rewolucja; zmienił się sys-

tem polityczny i ekonomiczny. Papież nawiedził 

Polskę, w której narastały problemy społeczne,        

a Kościół stał się przedmiotem ataków. 

 

Hasło pielgrzymki, data i odwiedzane miejsca  
Czwarta podróż apostolska Jana Pawła II do Polski 

przebiegała pod hasłem: „Bogu dziękujcie, ducha 

nie gaście”. Wizyta odbywała się w dwóch etapach. 

W dniach 01-09. 06. 1991 r. Ojciec Święty nawie-

dził następujące miejscowości: Koszalin, Rzeszów, 

Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomżę, Biały-

stok, Olsztyn, Włocławek, Płock i Warszawę. Papież 

beatyfikował wtedy bp. Józefa Pelczara, matkę Bo-

lesławę Lament i o. Rafała Chylińskiego.  

Głównym celem ponownego nawiedzenia Ojczyzny 

w dniach 13-16. 08. 1991 r. były V Światowe Dni 

Młodych na Jasnej Górze. Towarzyszyło im hasło: 

„Otrzymaliście ducha przybrania za synów”. Przed 

przyjazdem do Częstochowy Jan Paweł II beatyfiko-

wał w Krakowie Anielę Salawę, tercjarkę francisz-

kańską i służącą. Następnie nawiedził Kalwarię Pa-

cławską i Wadowice. W spotkaniu młodych na Ja-

snej Górze uczestniczyło 1,7 mln wiernych. 
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Opis pielgrzymki 
Motywem przewodnim papieskich homilii w 1991 r. był 

Dekalog. Jan Paweł II wyjaśnił w poszczególnych mia-

stach znaczenie kolejnych przykazań. Szczególnie gło-

śnym echem odbiły się jego słowa w obronie życia i ro-

dziny. Ojciec Święty przypomniał, że podstawowe zasa-

dy moralne pozostają aktualne w każdych warunkach. 

Wskazywał Polakom, jak korzystać z odzyskanej wolno-

ści, rozumianej nie tylko jako wolność polityczna,       

ale również jako wolność wewnętrzna.  
 

Pamiętne słowa  
Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko  

w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobi-

stym spotkaniu z Bogiem, że nie da się szukać i znajdo-

wać Boga inaczej niż w prawdziwej wewnętrznej wolno-

ści. (…) państwo powinno chronić wolność sumienia      

i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie    

od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają 

(Homilia w czasie Mszy św., Lubaczów, 03. 06. 1991 r.) 
 

(...) to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka,  

ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie,   

wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych 

spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie      

obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny 

boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować 

(Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku, 

Kielce-Masłów, 03.06.1991 r.) 
 

Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowie-

dzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i 

wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecz-

nym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje. (…)  

W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawie-

rzyć Bożej miłości, jak dziecko, które zawierza wszystko, 

co ma najdroższego, tym, którzy je miłują, zwłaszcza 

swoim rodzicom. Potrzeba nam więc tej dziecięcej zdol-

ności zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością 

(Przemówienie w szpitalu pediatrycznym, Olsztyn, 

06.06.1991 r.). 
 

Serce moje napełnia się radością, gdy widzę was razem, 

drodzy młodzi przyjaciele ze Wschodu i Zachodu, z Pół-

nocy i Południa, gdy widzę was zjednoczonych wiarą    

w Chrystusa, który jest «wczoraj i dziś, ten sam także na 

wieki» (Hbr 13,8). Wy jesteście młodością Kościoła, któ-

ry stoi wobec wezwania nowego milenium. Jesteście Ko-

ściołem jutra, Kościołem nadziei. 

 (Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod szczytem 

Jasnej Góry, Częstochowa, 15.08.1991 r.). 

 

Opracowanie: 

Maciej Kunysz 

(7A), 

Michał  

Lekowski (7A),  

Sebastian  

Stanio (7A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEOFICJALNA I NAJKRÓTSZA             

PAPIESKA WIZYTA - 1997 
 

Piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła         

się przy okazji podróży apostolskiej do Czech w dniu        

22. 05. 1995 r. Wizyta trwała 10 godzin. Papież odwie-

dził Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec. Przerwanie czte-

roletniego cyklu pielgrzymek do Ojczyzny było wyra-

zem protestu przeciwko opóźnieniom w ratyfikacji kon-

kordatu ze strony Polski, czyli umowy państwowej mię-

dzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Rządy 

zdominowane wówczas przez postkomunistów odma-

wiały ratyfikacji konkordatu ze względów ideologicz-

nych. 

Pamiętne słowa  
Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadni-

czym znaczeniu. Jest ono jego wewnętrznym przewodni-

kiem i jest także sędzią jego czynów. Jakże ważne jest 

więc, aby nasze sumienia były prawe, aby ich osądy 

oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem,    

a zło — złem. (…) Dlatego Polska woła dzisiaj nade 

wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia,  

to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego 

sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, 
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jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażo-

wać się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, 

a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów        

św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem 

zwyciężaj!” (Rz 12, 21) (…) Być człowiekiem sumienia, 

to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych 

upadków i ciągle na nowo się nawracać (…)Wbrew 

pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. 

Pod hasłami tolerancji, w życiu publicznym i w środ-

kach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, mo-

że coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie 

ludzie wierzący. Zauważa się tendencję do spychania 

ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wy-

szydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świę-

tość. (…) Czas próby polskich sumień trwa.     

(Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na wzgórzu 

„Kaplicówka”, Skoczów, 22. 05. 1995 r.). 
 

Opracowanie: Natalia Kisała (7B),  

Magdalena Kor-

becka (7B) 

Zuzanna Nycz 

(7B),Marlena Pa-

nek (7B) 

 

 

 

 

 

PO WSZYSTKICH ZAKĄTKACH  

KRAJU – 1997 
 

Hasło pielgrzymki, data i odwiedzane miejsca  
Szósta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiega-

ła w dniach 31. 05. - 10. 06. 1997 r. pod hasłem: 

„Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”. Papież odwiedził 

następujące miejscowości: Wrocław, Legnica, Gorzów 

Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowę, 

Zakopane, Kraków, Duklę, Krosno, Kraków.  
 

Opis pielgrzymki 

Celem pielgrzymki był udział Ojca Świętego w zakoń-

czeniu 46. Międzynarodowego Kongresu Euchary-

stycznego, uczczenie obchodów 1000. rocznicy mę-

czeńskiej śmierci św. Wojciecha i obchody 600-lecia 

powstania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ja-

giellońskiego. Podczas pielgrzymski doszło do beatyfi-

kacji s. Bernardyny Jabłońskiej i s. Marii Karłowskiej 

w Zakopanem oraz kanonizacji bł. królowej Jadwigi w 

Krakowie i bł. Jana z Dukli w Krośnie. Papież odpra-

wił Mszę św. z udziałem niewielkiego grona przyjaciół 

w krypcie Leonarda na Wawelu w Krakowie, gdzie 

ponad 50 lat wcześniej przyjął święcenia kapłańskie. 

Modlił się również przy grobie rodziców i brata, a tak-

że w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewni-

kach, które często odwiedzał w czasie okupacji. Jan 

Paweł II konsekrował kościół na Krzeptówkach, który 

został zbudowany jako wotum za ocalenie jego życia w 

zamachu z 1981 r. W Zakopanem burmistrz miasta 

złożył Ojcu Świętemu hołd w imieniu polskich górali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Papież podziwiał piękno Tatr z Kasprowego Wierchu,   

patrzył na Morskie Oko, modlił się w kaplicy Urszulanek 

na Jaszczurówce oraz nawiedził pustelnię Brata Alberta   

na Kalatówkach. Nauczanie papieskie było zachętą do pro-

wadzenia nowej ewangelizacji i umacniania na ziemi pol-

skiej cywilizacji miłości, prawdy i życia. 
 

Pamiętne słowa 

Warunkiem pojednania jest przebaczenie, które nie jest 

możliwe bez wewnętrznej przemiany i nawrócenia 

(Przemówienie wygłoszone w czasie nabożeństwa ekume-

nicznego w Hali Ludowej, Wrocław, 31. 05. 1997 r.) 
 

Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspól-

notą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło 

Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo          

ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka         

i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to 

zawłaszczanie historii. Jest bowiem historia Europy jakby 

wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i stru-

mienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest 

jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości europejskiej jest 

zbudowany na chrześcijaństwie. A obecny brak jej ducho-

wej jedności wynika głównie z kryzysu tej właśnie chrześci-

jańskiej samoświadomości (Homilia podczas Mszy św.       

z okazji 1000-lecia śmierci św. Wojciecha, Gniezno, 

03.06.1997 r.) 
 

Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie 

jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. 

(…) Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez 

przyszłości. (…) Miarą cywilizacji - miarą uniwersalną, 

ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury - jest jej sto-

sunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, 

zasługuje na miano barbarzyńskiej (Homilia podczas Mszy 

św. przed sanktuarium św. Józefa, Kalisz, 04. 06. 1997 r.) 

Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie        

na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na całą Pol-

skę, od Tatr aż do Bałtyku. Ten krzyż mówi całej Polsce – 

sursum corda – w górę serca! Trzeba, ażeby cała Polska  

od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Gie-

woncie, słyszała i powtarzała: „sursum corda” – w górę 

serca! (Słowo na zakończenie Mszy św. pod Wielką Kro-

kwią, Zakopane, 06. 06. 1997 r.) 
 

Opracowanie: Natalia Ryś (7B), Karolina Siłka (7B), 

Klaudia Szmigiel (7B), Patrycja Techman (7B) 
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NAJDŁUŻSZA PIELGRZYMKA – 1999 
 

Hasło pielgrzymki, data i odwiedzane miejsca 

Siódma wizyta Jana Pawła II w Ojczyźnie trwała 13 dni. 

Przebiegała pod hasłem: „Bóg jest miłością”. W dniach 

05-17. 06. 1999 r. mocno schorowany papież odwiedził 

22 miasta: Gdańsk, Sopot, Pelplin, Elbląg, Licheń, Byd-

goszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Augustów, Siedlce, Drohi-

czyn, Warszawa, Sandomierz, Zamość, Radzymin, Ło-

wicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wadowice, Gliwi-

ce, Częstochowa.  
 

Opis pielgrzymki  
Ojciec Święty kanonizował bł. Kingę i beatyfikował 111 

osób: 108 męczenników z okresu II wojny światowej,   

ks. Stefana Frelichowskiego, matkę Reginę Protman         

i Edmunda Bojanowskiego. W homiliach podejmował 

takie zagadnienia, jak: potrzeba czynnego miłosierdzia, 

znaczenie powołania ludzi świeckich w Kościele, rodzina 

jako podstawa ładu społecznego, wychowanie do miłości. 

W czasie pielgrzymki miało miejsce historyczne wydarze-

nie. Jan Paweł II jako pierwszy papież złożył wizytę       

w parlamencie krajowym, gdzie przemawiał przed połą-

czonymi izbami Sejmu i Senatu. Podczas  wizyty apostol-

skiej papież zachorował, upadł w łazience i skaleczył się. 

To wszystko wpłynęło na 

zmianę jej programu. W cza-

sie odpoczynku na jeziorze 

Wigry, Ojciec Święty odwie-

dził ubogą rodzinę rolników  

z Leszczewa. Do historii 

przeszły jego dialogi 

z mieszkańcami Wadowic,   

w czasie których wspominał 

swoją młodość.  
 

 

 

 

 

 

 

Pamiętne słowa 
Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, 

którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorze-

czą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają. (…) 

[Człowiek] szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko 

miłość może uczynić go szczęśliwym (…) Czujesz się osa-

motniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze 

bardziej samotny Człowieka trzeba mierzyć miarą serca 

(Homilia w czasie Mszy św., Sopot, 05. 06. 1999 r.). 
 

Słyszałem wtedy w Gdańsku od was: «nie ma wolności 

bez solidarności». Dzisiaj trzeba powiedzieć: «nie ma 

solidarności bez miłości». Więcej, nie ma szczęścia, nie 

ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, tej miłości, 

która przebacza, choć nie zapomina, jest wrażliwa na nie-

dolę innych, nie szuka swego, ale pragnie dobra dla dru-

gich; miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest 

do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy zatem wezwani 

do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliź-

niego. Do budowania «cywilizacji miłości»  

(Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na hipodromie, 

Pamięć o moralnych przesłaniach «Solidarności»,     

a także o naszych, jakże często tragicznych doświad-

czeniach historycznych, winna dziś oddziaływać        

w większym stopniu na jakość polskiego życia zbioro-

wego, na styl uprawiania polityki czy jakiejkolwiek 

działalności publicznej, zwłaszcza takiej, która jest 

sprawowana na mocy społecznego wyboru i zaufania 

(Warszawa - Parlament RP, 11.06.1999). 
 

Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! (…) 

Tylko czyste serce może służyć drugim! 

 (Sandomierz, 12. 06. 1999 r.). 
 

Noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku  

do tych, którzy w tym czasie podjęli walkę z najeźdźcą     

i    zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. 

 (Przemówienie wygłoszone nad mogiłą młodych żoł-

nierzy poległych w bitwie warszawskiej w 1920 r., 

Radzymin, 13. 06. 1999 r.). 
 

Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wiel-

kie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto 

naturalny i dlatego zostało nazwane Cudem nad Wi-

słą. (Przemówienie przed katedrą św. Floriana na Pra-

dze, Warszawa-Praga, 13. 06. 1999 r.). 
 

Kto zatracił prawy osąd sumienia, może błogosła-

wieństwo pracy uczynić przekleństwem. 

 (Sosnowiec, 14. 06. 1999 r.). 

Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem 

duchowej siły waszych ojców. Oni umieli włączać Bo-

ga w swoje życie i w Nim zwyciężać wszelkie przejawy 

zła. (Gliwice, 15. 06. 1999 r.). 
 

Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się za-

częło, i szkoła się zaczęła i studia się zaczęły, teatr się 

zaczął. I kapłaństwo się zaczęło (…) Po maturze cho-

dziliśmy na kremówki (Wadowice, 16. 06. 1999 r.) 

 

Opracowanie: Szymon Homa (7B), Hubert Jurgiele-

wicz (7B), Kacper Kuźniar (7B), Łukasz Olech (7B) 
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OSTATNIA PIELGRZYMKA – 

2002 
 

Hasło pielgrzymki,  

data i odwiedzane miejsca 

Ósma pielgrzymka Jana Pawła II         

do Polski odbywała się w dniach od 16-19. 08. 2002 r. 

Jej hasło brzmiało: „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Papież 

odwiedził Kraków i Kalwarię Zebrzydowską.  
 

Opis pielgrzymki 

Głównym celem tej wizyty było poświęcenie Sanktua-

rium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 

nawiedzenie sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwa-

rii Zebrzydowskiej obchodzącego 400-lecie istnienia 

oraz beatyfikacja na krakowskich Błoniach abp. Szczę-

snego Felińskiego, ks. Jana Balickiego, s. Sancji Szym-

kowiak i o. Jana Beyzyma SJ. Jan Paweł II konsekrował 

w dniu 17. 08. 2002 r. sanktuarium w Łagiewnikach        

i zawierzył cały świat Bożemu miłosierdziu. Pielgrzym-

ka stała się silnym potwierdzeniem i wzmocnieniem 

kultu miłosierdzia Bożego, który z Krakowa rozprze-

strzenił się na cały świat. Kiedy Polacy żegnali się z Oj-

cem Świętym na lotnisku, mieli pełną świadomość,       

że to jego ostatnia wizyta. 
 

Pamiętne słowa 
Jak można było sobie wyobrazić, że ten człowiek            

w drewniakach kiedyś będzie konsekrował bazylikę Mi-

łosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach 

(Przemówienie, Łagiewniki, 17. 08. 2002 r.). 
 

Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość 

na świecie znalazła kres w blasku prawdy (…). Dlatego 

dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu 

zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to        

z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miło-

ści Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednic-

twem siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkań-

ców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to prze-

słanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiło-

waną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobo-

wiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść 

«iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyj-

ście» (por. Dzienniczek, 1732).Trzeba tę iskrę Bożej ła-

ski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miło-

sierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój,       

a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, dro-

dzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce 

oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy 

tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie 

świadkami miłosierdzia!  

(Homilia, Kraków-Łagiewniki, 18.08.2002 r.). 
 

Oazowa pieśń „Barka” wyprowadziła mnie z Ojczyzny 

przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wy-

rok konklawe. 

 (Przemówienie, Kraków-Błonia, 18. 08. 2002 r.). 
 

Opracowanie: Szymon Różański (7B), 

Paweł Ruszel (7B), Jakub Wisz (7B) 

Dlaczego pielgrzymki Jana Pawła II 

zajmują tak istotne miejsce w historii 

Polski?  
 Papież przybywał do 

swojej Ojczyzny jako naj-

bardziej wpływowy Polak 

stulecia, niekwestionowa-

ny autorytet i ojciec du-

chowy całego pokolenia 

Polaków.  

 Ojciec Święty odbył 

8 pielgrzymek do Polski, 

spędzając w niej 66 dni. 

Jego obecność, słowa i gesty stanowiły umocnienie w wierze, 

dodawały nadziei, wskazywały drogę postępowania nie tylko 

osobom kierującym krajem, ale i zwykłym ludziom.  

 Pierwsze wizyty apostolskie Jana Pawła (1979; 1983; 1987) 

budziły ducha narodu doświadczającego trudu życia w systemie 

totalitarnym. Kolejne pielgrzymki (1997; 1999; 2002) podkre-

ślały potrzebę rozwijania wolności wewnętrznej przez życie 

zgodnie z Bożymi przykazaniami, a także zwracały uwagę na 

konieczność kształtowania moralnych i religijnych postaw    

rodaków.  

 Ojciec Święty poprzez nawiedzanie poszczególnych rejo-

nów Polski zwracał uwagę na piękno naszej Ojczyzny. Jan Pa-

weł II wielokrotnie akcentował bogactwo dziedzictwa, które 

otrzymaliśmy po praojcach. Jego wypowiedzi nawiązywały    

do takich pomników piśmiennictwa polskiego, jak: 

„Bogurodzica”, „Psałterz Dawidowy, czy „Kazania sejmowe” 

ks. Piotra Skargi. Ojciec Święty odwoływał się w swoich homi-

liach do twórczości Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, 

Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida, Stanisław 

Wyspiańskiego, Wincentego Pola i Franciszka Karpińskiego.  

 Nauczanie Papieża Polaka kierowane do rodaków zawierało 

wiele odniesień do takich wydarzeń z historii naszej Ojczyzny, 

jak: Chrzest Polski (966), zwycięstwo pod Grunwaldem (1410), 

zjazd gnieźnieński (1000), bitwa pod Legnicą (1241), powsta-

nie Akademii Krakowskiej (1364), unia lubelska (1569), unia 

brzeska (1596), zjazd przedstawicieli katolików, luteran i kal-

winistów w Toruniu (1645), oblężenie Jasnej Góry (1655), ślu-

by Jana Kazimierza (1656), odsiecz wiedeńska (1683), uchwa-

lenie Konstytucji 3 Maja (1791), rozbiory Polski (1772-1795), 

powstanie listopadowe (1830), powstanie styczniowe (1863), 

powstanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1918), woj-

na polsko-bolszewicka (1919-1921), bitwa warszawska (1920), 

obrona Westerplatte (1939), II wojna światowa (1939-1945), 

powstanie warszawskie (1944), pogrom kielecki (1946), wyda-

rzenia poznańskie (1956), pojednanie polsko-niemieckie 

(1963), Milenium Chrztu Polski (1966), grudzień 1970, wyda-

rzenia radomskie (1976), umowy sierpniowe (1980), powstanie 

„Solidarności” (1980), upadek komunizmu (1989), nawiązanie 

stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską (1993).  

 Papież pozostawił trwały ślad w dziejach Kościoła katolic-

kiego w Polsce. Swoimi wizytami na Jasnej Górze pokazał,      

że kult maryjny to jedna ze sprawdzonych dróg katolickiej po-

bożności.  

 Jan Paweł II, nawiedzając naszą Ojczyznę, poprzez do-

konane akty beatyfikacji i kanonizacji wskazał nowe wzorce 

świętości, podkreślił znaczącą rolę różnych ośrodków           

w duszpasterstwie i pogłębianiu życia religijnego (Jasna 

Góra, Krzeptówki, Łagiewniki) oraz wyznaczył nowe formy 

nowe kierunki pobożności (np. kult miłosierdzia Bożego). 
 

ks. Grzegorz Delmanowicz 


