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Karol Wojtyła urodził się w szczególnym dla Polski roku i w szczególnym jego okre-

sie, bowiem w maju 1920 r. Wojsko Polskie odrzuciło najdalej wschód, jak to było możliwe, 

oddziały Armii Czerwonej – siły zbrojne bolszewickiej Rosji. Było to o tyle symboliczne, że 

jego ojciec był żołnierzem, a on sam później wiernym admiratorem Marszałka Józefa Piłsud-

skiego i wysiłku zbrojnego Wojska Polskiego, tej polskiej „źrenicy wolności”... 

Urodził się nieopodal Krakowa, w Wadowicach. I już jako kardynał i metropolita z te-

goż Krakowa wyjechał do Rzymu na konklawe, gdzie został w 1978 r. wybrany papieżem. 

Był nim przez 27 lat. Jako Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r., co zostało odznaczone ża-

łobnym wpisem w „Sprawozdaniu Dyrekcji Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie 

za rok szkolny 2004/2005”. 

Z kronikarskiego obowiązku przytoczę to, co na tychże kartach zapisano: 

 

3 kwietnia 2005 r. wciągnięte zostały do połowy masztu, pokryte kirem flagi: pań-

stwowa i szkolna, a w centralnej gablocie informacyjnej umieszczono na tle flag Polski i Wa-

tykanu wizerunek Jana Pawła II.  

4 kwietnia 2005 r. na rozpoczęcie dnia odbył się uroczysty apel żałobny, związany z 

odejściem „do domu Pana” – jak pisały gazety – „Największego Człowieka XX wieku”, Jana 

Pawła II. Odmówiono modlitwy i wysłuchano pieśni pt. „Czarna Madonna”, po czym ucz-

niowie w ciszy i skupieniu udali się do swych klas. 

6 kwietnia 2005 r. w kościele na Klinach Borkowskich ks. Adam Podbiera odprawił 

szkolną Mszę św. za spokój duszy Jana Pawła II. 

7 kwietnia 2005 r. w „Dzienniku Polskim” ukazała się klepsydra od szkoły i gimna-

zjum żegnająca Ojca Świętego Jana Pawła II. 

 

Pamięć szkolna zatarła już nieco tamte wydarzenia. Wszak było to piętnaście lat temu 

i jedynie najstarsi nasi uczniowie byli już wtedy na świecie albo szykowali się właśnie do 

przyjścia na świat. Nawet wielu nauczycieli nie pracowało jeszcze w szkole przy ul. Fortecz-

nej. Ale pamięć o wielkim Polaku i wielkim Papieżu nie zagasła wówczas, ani później. Jej 

widomym znakiem jest granitowy GŁAZ PAPIESKI umieszczony u podnóża figury Matki 

Bożej Loretańskiej przed frontonem szkoły. 

Sięgając ponownie do kolejnego „Sprawozdania Dyrekcji Społecznej Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Krakowie za rok szkolny 2005/2006”, możemy przeczytać: 

 

13 grudnia 2005 r. po Mszy św. w kościele na Klinach Borkowskich ks. bp Jan Szko-

doń poświęcił znajdujące się przed budynkiem szkoły monumenty: figurę Matki Bożej Lore-

tańskiej (Patronka religijna szkoły) i głaz ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczystość 

zaszczycili m.in. konsul Węgier, wiceprezydent Miasta Krakowa, posłowie, senatorowie i 

radni. 

14 grudnia 2005 r. w „Dzienniku Polskim” ukazał się tekst pt. „Głaz ku czci Jana 

Pawła II i religijna Patronka”, a w „Gazecie Krakowskiej” tekst. Pt. „Matka Boża i skała”. 

 

Od tamtej pory każdorazowy katecheta szkoły pamięta zawsze o dwóch datach, które 

wspominamy wspólnie, nauczyciele z uczniami. Pierwsza to data śmierci Jana Pawła II, a 

druga to dzień wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na papieża (16 października). 



W osobie Jana Pawła II w sposób nierozerwalny stapia się wątek religijny i narodo-

wy. Kwestie wiary chrześcijańskiej i kwestie patriotyczne, bowiem zostając papieżem ks. 

kard. Karol Wojtyła nie przestał być nigdy Wielkim Sługą naszej wielkiej Narodowej Spra-

wy! A to dla pracy wychowawczej szkoły jest wartością bezcenną i stanowi poważną część 

tego, co Patron szkoły Józef Piłsudski nazwał imponderabiliami... 

 
Jerzy Giza 

Dyrektor SSP nr 1 

 

   Kraków, 18 maja 2020 r. 

 

  

 

  

  

 

 

 

 


