
Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji Kultury i Środków 

Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie: - ustanowienia roku 2020 Rokiem Św. 

Jana Pawła II, - ustanowienia roku 2020 Rokiem Karola Wojtyły (tekst niewygłoszony) 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

 

 W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec poselskiego 

projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II z druku nr 

3417 oraz poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Karola 

Wojtyły z druku nr 3207. 

    Nie mam wątpliwości, że Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. 

Nie mam jednak również wątpliwości, że to szczególne miejsce zajmuje Ojciec Święty także w 

naszych sercach, niezależnie od naszych politycznych poglądów. 

    Papież Polak był bowiem nie tylko kapłanem, lecz również duchowym przywódcą, za 

którym szło całe pokolenie. Był pielgrzymem pokoju, który podczas swoich wypraw do Polski 

w trudnych dla kraju latach osiemdziesiątych niósł nadzieję wszystkim rodakom. Jego słowa: 

˝Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!˝, które dzisiaj chyba zna każdy, 

były wezwaniem Polaków do odpowiedzialności za losy kraju i ojczyzny. Kilkanaście miesięcy 

po ich wypowiedzeniu rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej. Początek końca komunizmu. 

    27-letni pontyfikat pochodzącego z Wadowic biskupa Rzymu był jednym z najdłuższych w 

dziejach papiestwa. W tym czasie najwięcej razy, bo aż 9, odwiedził Polskę, pokazując tym 

samym swoje przywiązanie do ojczyzny. 

    W trakcie całej swojej posługi św. Jan Paweł II domagał się prawa do wolności, 

suwerenności i poszanowania tożsamości kulturowej nie tylko dla swoich rodaków. Jego 

nauki - o miłości do ojczyzny, rodziny i prawdy - są uniwersalne, tak samo aktualne wtedy, 

jak i teraz. 

    18 maja 2020 r. obchodzić będziemy 100-lecie urodzin Karola Wojtyły. Jestem przekonana, 

że jest to dobra okazja do przypomnienia nauk człowieka, którego droga do świętości była 

najszybszą w nowożytnej historii Kościoła, i do właściwego uhonorowania go. 

    Koło Wolni i Solidarni popiera przyjęcie przedstawionej przez komisję uchwały. 

 


