
Wspomnienie o Janie Pawle II 
(w 100. rocznicę urodzin, w 15. rocznicę śmierci) 

 

Vere papa mortuus est (Zaprawdę, Papież nie żyje) – powiedział kamerling Eduardo 

Martinez Somalo chwilę po godz. 21:37 w apartamencie Karola Wojtyły. 2 kwietnia 2005 roku 

zmarł w Watykanie papież Polak – Jan Paweł II. Karol Wojtyła żył 84 lata. Jego pontyfikat trwał 

26 lat 5 miesięcy i 17 dni. 

Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził                                  

się 18 maja 1920 r., kiedy Polska walczyła z Rosją, chroniąc kruchą niepodległość Ojczyzny                         

i Europy a zmarł, kiedy Polska była niepodległym państwem, członkiem Sojuszu 

Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej. 

Nie dane mi było poznanie osobiście duchownego rzymskokatolickiego, papieża                                       

i 6. Suwerena Państwa Watykańskiego w latach 1978–2005, poety i poligloty, a także, dramaturga 

i pedagoga, filozofa historii, fenomenologa, mistyka i przedstawiciela personalizmu 

chrześcijańskiego. Papież starał się wpływać na sytuację w Polsce i świecie, kształtował oblicze 

tej Ziemi. W trakcie pontyfikatu odwiedził 129 krajów, rozmawiał z wieloma politykami, a nawet 

z szefami amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej o sytuacji politycznej w Polsce                                   

i rozmontowaniu komunizmu. Tyle było Wielkiego Polaka w Jednym Człowieku. 

Wiadomość o śmierci Jana Pawła II dotarła do mnie w redakcji dwutygodnika 

„Wiadomości Gubińskie”, gdzie z zespołem redakcyjnym  kończyliśmy składanie gazety, 

nanoszenie ostatnich poprawek. Idąc w sobotę, 2 kwietnia do domu z kolegą Stefanem, wstąpiliśmy 

po drodze do naszego kościoła parafialnego Trójcy Świętej. Mimo późnej pory, już gromadzili                       

się ludzie w otwartej świątyni na modlitwie. Była wyłożona księga kondolencyjna, do której 

wpisałem słowa smutku po stracie Jana Pawła II i podziękowania za jego nauki. Szczególnie 

wymowne, przemawiające  świadectwo dał umierający papież. Pomimo ciężkiej choroby starał się 

godnie wypełnić swą misję do końca. Najbardziej „podobało mi” się, że z umierania nie czynił 

wielkiego tabu. W przeciwieństwie do dotychczasowych zwyczajów watykańskich, nie robił ze 

swojej choroby tajemnicy, zagadkowego misterium. Z niebiańskim opanowaniem przyjmował 

zbliżający się kres życia. Zachęcał przyjaciół, najbliższych, aby pozostawali radośni, bo on sam 

zachowuje radość. Do najbliższych mówił kilka dni przed śmiercią, jeśli nie mogę być z ludźmi, 

jeśli nie mogę celebrować Mszy św. w tak wielkie święto jak Wielkanoc, jeśli nie mogę przemówić, 

to lepiej, żebym odszedł. Komentarzom naszym nie było końca przez kilka dni… 

         Pamiętam pielgrzymki do Polski: jeszcze w PRL pierwsza w czerwcu 1979 r., kolejne w 1983, 

1987 oraz w innej atmosferze, bo w wolnej Polsce: 1991, 1995, 1997, 1999. W VII pielgrzymce          

do Polski 5-17 czerwca 1999 r. Jan Paweł II podkreślał rolę Kościoła w przemianach ustrojowych 

w Polsce oraz znaczenie wartości etycznych w systemie demokratycznym. Bezwzględnie poparł 

ideę integracji naszego kraju z Unią Europejską. Z tych słów cieszyłem się bardzo, ale czy ktoś                                      

z rządzących naszym państwem o tym jeszcze pamięta?! Wizyty Jana Pawła II w Polsce, jako 

najważniejszego człowieka z Kościoła Rzymskokatolickiego i szefa państwa Watykan, pamiętam                     

z tego powodu, że zastanawiałem się nad sensem wypowiedzi papieża. Ponadto najważniejsze było 

zabezpieczenie wizyt, gdyż jako oficer Wojska Polskiego byłem w ogromnej machinie państwowej, 

w tym kontrwywiadowczej gwarancji bezpieczeństwa, aby nic złego nie stało się papieżowi w jego 

ukochanej Ojczyźnie. 

  

                                                                                    

                                                                                                

               Wiesław D. Łabęcki, 13 maja 2020 

 


