
HISTORIA KL. VIII 28 IV 

  

 Witajcie! Na dzisiejszym spotkaniu bardzo Was proszę o obejrzenie montażu i wysłuchanie 

fragmentów słowa Bożego wygłoszonego przez papieża rodaka - teraz świętego Jana Pawła II podczas I 

pielgrzymki do Ojczyzny, dokonanie przemyśleń, zanotowanie refleksji. 

Temat: Rola papieża Polaka w walce z komunizmem. 

 

https://youtu.be/t2BtCvThuSg 

 

      Planowana przez papieża Polaka pielgrzymka do Polski bardzo niepokoiła komunistyczne władze. 

Przewidywano, że niepokorny biskup Rzymu może rozbudzić aspiracje wolnościowe Polaków. 

Szczególne obawy zrodził planowany termin wizyty: 900. rocznica męczeńskiej śmierci biskupa - św. 

Stanisława Szczepanowskiego, który zginął za nieposłuszeństwo wobec władzy świeckiej. Najbardziej 

niepokoił się przywódca Związku Radzieckiego - Leonid Breżniew sugerując, by nie zezwolić papieżowi 

na wjazd do Polski. Napotkawszy na determinację ze strony I sekretarza PZPR - Edwarda Gierka, 

ostrzegał: Róbcie jak uważacie, bylebyście wy i wasza partia później tego nie żałowali. 

   Na stołecznym placu Zwycięstwa (od 1990 plac marsz. Józefa Piłsudskiego) padły słynne później 

słowa: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! 

 

 Dwa zdania tego wezwania stały się jednym z pierwszych haseł 

powstałej rok później „Solidarności”. Słowa te miały dwa symboliczne 

znaczenia: 

Polityczne: Chodziło tu o wezwanie do walki o zmianę ustroju z 

totalitarnego na demokratyczny. 

Duchowe: Papież nawoływał również do nawrócenia się. 

Moje refleksje po wysłuchaniu fragmentów homilii Jana Pawła II 

wygłoszonych podczas I pielgrzymki do Polski: 

- 

- 

(ich ilość  może być dowolna, powyższa notatka do przepisania lub 

wydrukowania i wklejenia do zeszytów) 

Poza tym proszę o przeczytanie informacji o papieżu z podręcznika (str. 206).  

Życzę owocnej pracy.    

p.Polak 

 

 

https://youtu.be/t2BtCvThuSg


Informacje dodatkowe: 

 W dniach od 2 VI - 10 VI papież odwiedził 8 miast: 

 

 Warszawę (2-3 VI) 

 Gniezno (3-4 VI) 

 Częstochowę (4-6 VI) 

 Kraków (6 VI) 

 Kalwarię Zebrzydowską (7 VI) 

 Wadowice (7 VI) 

 Oświęcim (7 VI) 

 Nowy Targ (8 VI), ponownie Kraków (8-9-10 VI) 


