
 

 

 

Wspomnienie - Jan Paweł II (1920-2005) 
 

„Imię twoje powstało z patrzenia” 

 (Karol Wojtyła - Imię) 

 
 

 

         W dniu 2 kwietnia 2005 roku odszedł od nas Jan Paweł II - wielki Człowiek, wielki Papież i 

wielki Polak - Patron naszej Szkoły. Był nie tylko duchownym rzymskokatolickim; księdzem, biskupem, 

kardynałem i papieżem. Był także poliglotą, pedagogiem, pisarzem, poetą, dramaturgiem, aktorem oraz 

filozofem. Pochodził ze skromnej, ubogiej rodziny. Rodzice, Karol Wojtyła (senior) i Emilia z 

Kaczorowskich, byli ludźmi bardzo religijnymi. Dość wcześnie stracił matkę. Jego brat Edmund - lekarz, 

zmarł w wieku 26 lat, zarażając się szkarlatyną od pacjentów w czasie epidemii. W czasach studenckich 

stracił również ojca. Został sam... 

Karol Wojtyła przeszedł przez wszystkie szczeble hierarchii kościelnej. W 1978 roku został 

wybrany na papieża i przyjął imię - Jan Paweł II. 

O naszym wybitnym Rodaku napisano już wiele. Warto jednak przypomnieć, że jest autorem 

wielu wierszy i psalmów, które publikował na łamach „Tygodnika Powszechnego” w Krakowie, a także 

monografii „Miłość i Odpowiedzialność” (1960).  

Mając na uwadze liczne obowiązki po konklawe, twórczość literacka papieża-Polaka, właściwie 

ustała. Jedynym wyjątkiem jest „Tryptyk Rzymski”, poemat wydany w sześciu językach, w 2003 roku. 

Ostatnią książką papieża, wydaną tuż przed jego śmiercią jest „Pamięć i tożsamość”. Inspiracją 

do tego utworu było spotkanie Jana Pawła II z ks. Józefem Tischnerem i prof. Krzysztofem Michalskim 

w Castel Gandolfo i rozmowy filozoficzne, które zostały spisane w 1993 roku. Po kilku latach na 

podstawie właśnie tych rozmów, papież napisał „Pamięć i tożsamość”. 

Już sam tytuł utworu wskazuje nam, jakie wartości i ideały w życiu człowieka, który stoi u progu 

trzeciego tysiąclecia, są najważniejsze. Pamięć umacnia i rozwija poczucie przynależności do tej samej 

wspólnoty - jaką jest rodzina, naród i społeczeństwo. To dzięki niej nie umiera, ale umacnia się 

tożsamość ludzka, zarówno społeczna, kulturowa jak i duchowa. Pamięć związana jest z ojczyzną, 

patriotyzmem, suwerennością, ale też z wiarą w Boga. Umacniana powinna być przez aktywne 

uczestnictwo w życiu społeczności, do której przynależymy. Patriotyzm jest dla człowieka wartością 

moralną. Wiąże się z historią, kulturą, tradycją, językiem i dorobkiem przodków. Szacunek do ojczyzny 

jest więc obowiązkiem każdego Rodaka. 

Ojczyźnie, patriotyzmowi, kulturze i sztuce Jan Paweł II, w książce „Pamięć i tożsamość” 

poświęcił osobny rozdział. Zwrócił uwagę na dorobek kulturowy XIX wieku. Podkreślił szczególną rolę 

- największych przedstawicieli literatury i sztuki tego okresu: Adama Mickiewicza, Juliusza 

Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida i Artura Grottgera. 

W dniu 1 maja 2011 roku, Błogosławiony Jan Paweł II został wyniesiony na ołtarze. 

Oprac. prof. Barbara Rzyski 

 



 

 
Reminiscência - João Paulo II (1920-2005) 

 
„Teu nome surgiu da adoração” 

 (Karol Wojtyła - Nome) 

 

 

Em 2 de abril de 2005, João Paulo II partiu. Um grande homem, grande Papa e um grande 

polonês, patrono de nossa Escola. Ele não era apenas um pastor católico romano, mas sacerdote, bispo, 

cardeal e Papa. Era também poliglota, educador, escritor, poeta, dramaturgo, ator e filósofo. Veio de 

família humilde. Seus pais, Karol Wojtyła e Emilia de domo Kaczorowska, eram pessoas muito 

religiosas. Bem cedo perdeu sua mãe. Seu irmão Edmundo, médico, morreu aos 26 anos, contagiado por 

doentes durante uma epidemia de escarlatina. Durante os estudos universitários perdeu também o pai. 

Ficou só...  

Karol Wojtyła passou por todos os níveis da hierarquia da Igreja. Em 1978, foi eleito Papa e 

adotou o nome João Paulo II.  

Sobre nosso distinto compatriota, muito já foi escrito. No entanto, vale a pena recordar que ele é 

autor de muitos poemas e Salmos publicados no jornal "Semanário Geral", em Cracóvia, assim como a 

monografia "Amor e Responsabilidade" (1960). 

Tendo em conta as inúmeras obrigações após o conclave, a criação literária do Papa polonês 

cessou. A única exceção é o "Tríptico Romano", um poema publicado, em 2003, em seis idiomas. O 

último livro do Papa, divulgado pouco antes de sua morte é "Memória e Identidade". A inspiração para 

este trabalho foi a reunião que João Paulo II teve com o pe. José Tischner e o prof. Christopher Michalski 

no Castelo Gandolfo, e as discussões filosóficas que foram reunidas, em 1993. Depois de vários anos, 

com base nestas conversas, o Papa escreveu "Memória e Identidade". 

O próprio título da obra já nos mostra que os valores e os princípios na vida de um homem, que 

está no limiar do terceiro milênio, são mais importantes. A “Memória” reforça e desenvolve o sentimento 

de pertencer à mesma comunidade que é a família, a nação e a sociedade. É graças a ela que a identidade 

de um ser humano, social, cultural e espiritualmente não morre, mas é reforçada. A “Memória” está 

ligada à pátria, ao patriotismo, à soberania, mas, também, à fé em Deus. Deve ser reforçada por 

participação ativa na vida da comunidade à qual pertencemos. O patriotismo é a moral do homem. 

Liga-se à história, cultura, tradição, língua e à herança dos antepassados. O respeito à Pátria, por 

conseguinte, é responsabilidade de cada compatriota. 

No livro "Memória e Identidade" João Paulo II dedica um capítulo especial à Pátria, ao 

patriotismo, à cultura e à arte. Chama atenção para as realizações culturais do século XIX. Salienta 

especialmente a obra dos maiores representantes da literatura e das artes deste período: Adam 

Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid e Arthur Grottger.  

Em 1 de maio de 2011, o Beato Papa João Paulo II foi elevado aos altares. 

 

profa. Barbara Rzyski 


