
Jan Paweł II
Rola i wpływ na przemiany 

społeczne i polityczne w Polsce.



Wybór na Stolicę Piotrową.
Dnia 16 października 1978 roku na papieża 
wybrano Polaka kardynała Karola Wojtyłę. Po 
raz pierwszy od ponad 450 lat głową Kościoła 
katolickiego został duchowny pochodzący spoza 
Włoch, w dodatku z kraju należącego do bloku 
podporządkowanego Związkowi Sowieckiemu. 
Był to silny cios w politykę  ograniczania 
wpływów i roli Kościoła prowadzoną przez 
komunistów. Jan Paweł II - nowy papież  stał się 
wsparciem dla Polaków,  w tym opozycjonistów.



Pierwsza pielgrzymka do Polski.

Głośnym echem odbiła się podróż Jana 
Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku . 
Była to pierwsza wizyta głowy Kościoła 
katolickiego w komunistycznym państwie. 
Polacy witali Ojca Świętego z niezwykłym 
entuzjazmem. Wzbudziło to 
niezadowolenie władz PRL, które czuły 
się bezradne wobec tłumów przybyłych na 
spotkanie z papieżem.



Słowa Jana Pawła II, które przeszły do 
historii.
Historycznym wydarzeniem, które 

przeszło do historii było kazanie 

wygłoszone przez Jana Pawła II na 

warszawskim placu Zwycięstwa. Słowa, 

które wypowiedział papież brzmiały 

następująco: Niech zstąpi Duch Twój i 

odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Słowa te 

stały się później mottem wiodącym do 

przemian zachodzących w Polsce.



Jasna Góra
Jasna Góra była jednym z etapów I 
papieskiej pielgrzymki. Tam 4 czerwca 1979 
roku, powołując się na wielowiekową 
tradycję, Piotr naszych czasów mówi:

Tu zawsze byliśmy wolni. Polacy 
pielgrzymowali na Jasną Górę podczas 
wojen, najazdów, zaborów - zawsze pomimo 
niewoli.



Pielgrzymka- wydarzenia z nią związane. 

Pierwsza pielgrzymka Jana 
Pawła II  do Polski uruchomiła 
lawinowo procesy 
wolnościowe, których nie zdołał 
już zatrzymać skostniały i 
nieefektywny system władzy 
komunistycznej.



Jan Paweł II, który był wsparciem 
w trudnych czasach Polski.
Papież mając taką wiedzę od początku swojego pontyfikatu wspierał ruch solidarnościowy w 
Polsce, który ostatecznie doprowadził do obalenia socjalizmu w naszym kraju, a następnie 
procesu zwanego przez historyków  „Jesienią ludów”, czyli upadkiem komunizmu z Europie 
Środkowo Wschodniej. Jak znaczący był wpływ Ojca Świętego na ten proces, niech świadczy 
fakt zamachu przeprowadzonego przez Ali Agcę 13 maja 1981 roku na placu Watykańskim 
dokonanego prawdopodobnie na zamówienie tajnych służb komunistycznych, które od początku 
pontyfikatu rozumiały ,,zagrożenia” płynące ze strony Słowiańskiego papieża.
 


