
Patrycja Dejewska klasa II a 

''Dlaczego Święty?'' 

    Chciałabym przedstawić wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II jako najwspanialszego 

człowieka na świecie. Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 roku w 

Wadowicach. Stał się najbardziej rozpoznawalnym człowiekiem na świecie głoszącym dobro, 

szacunek do drugiego człowieka i przede wszystkich Ewangelię. Był On bardzo 

wykształconym i wszechstronnym człowiekiem - poetą, aktorem, dramaturgiem, pedagogiem, 

filozofem historii, fenomenologiem, mistykiem i przedstawicielem personalizmu 

chrześcijańskiego. Wzbudzał szacunek nawet u osób innego wyznania. Papież nie bał się 

podróży po całym świecie, poznawania ludzi, narodów różnych kultur, wszędzie potrafił 

głosić dobrą nowinę. Bardzo kochał Polskę. Gdy już jako papież, zamieszkał w Rzymie,  

często przyjeżdżał do swego ojczystego kraju, aby chociaż krótki czas spędzić w ukochanych 

polskich górach. 

Karol Wojtyła stał się dla mnie wzorem już od najmłodszych lat. Pamiętam, oglądając 

telewizję często słuchałam wypowiedzi Papieża, informacji o Jego podróżach, rozmów Ojca 

Świętego z dziećmi i młodzieżą. Potrafił w niezwykły sposób trafić do serca każdego 

człowieka. Moment, gdy  dnia 2 kwietnia 2005 roku dowiedziałam się o śmierci Papieża, 

zapamiętałam szczególnie. Siedziałam w fotelu, wtedy jeszcze byłam dość małą 9 letnią 

dziewczynką, poczułam wielki smutek w sercu, mimo że nie spotkałam Go nigdy osobiście, 

zaczęłam bardzo płakać. Uspokajała mnie wtedy mama. Przeżyłam tę śmierć tak, jakbym 

straciła kogoś bardzo bliskiego, może jak dziadka czy wujka. Z różnych gazet, filmów, 

książek, po śmieci Papieża można było dowiadywać się o licznych cudach za Jego 

wstawiennictwem. Było to dla mnie oczywiste, lecz jeszcze mocniej zaczęłam w to wierzyć, 

gdy podobna sytuacja spotkała moją rodzinę. Moją czterdziestoletnią ciotkę dotknęła 

najstraszniejsza choroba, jaką jest rak mózgu. Podczas kontrolnego badania ciocia została 

wysłana na rezonans magnetyczny, który wykazał tego straszliwego guza. To była tragedia 

rodzinna, lecz wszyscy staraliśmy się być silni, a w szczególności próbowaliśmy 

podtrzymywać ciocię na duchu. Lecz po czasie żmudnych chemioterapii, ona traciła siły i 

wiarę w dobry obrót sprawy. Lekarze otwarcie informowali Ją o postępie choroby i stanie, a 

to wpędzało ją w jeszcze gorszy stan psychiczny, ponieważ nie było żadnej poprawy. 

Poddawała się coraz bardziej, z dnia na dzień; z pełnej uroku, pozytywnej kobiety stała się 

wrakiem człowieka.  A my nie mogliśmy jej pomóc. Pewnego dnia ciocia  wybrała się na 

kontrolę do swojego lekarza prowadzącego, a on poinformował ją o znaczącej zmianie. W jej 

głowie, oczywiście po kolejnym rezonansie, nie stwierdzono obecności raka. Lekarze 

powiedzieli, że to nie jest możliwe za sprawą medycyny, to jest po prostu cud. Nikt nie 

wierzył w to, co usłyszał, lecz to było prawdą. Po pewnym czasie okazało się, że moja babcia 

w kilka dni po wykryciu choroby u cioci wysłała list do żyjącego jeszcze wtedy Jana Pawła II, 

prosząc Go o wstawiennictwo i modlitwę za chorą. Każdy z nas wierzy, że to dzięki naszemu 

Papieżowi ciocia jest wśród nas i ma się dobrze.  

Karol Wojtyła był już święty za życia. Tak uważam i nigdy nie zmienię zdania. 

      Papież przez całe swe życie wypowiedział wiele mądrych słów, lecz jednym z 



najważniejszych  dla mnie jest cytat: ''Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez 

to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.'' Ojciec Święty 

ukazywał problemy dzisiejszych społeczeństw, pogoń za pieniądzem, myślenie o sprawach 

zbędnych, zapominanie o wartości człowieka. Pomagając komuś, powinniśmy czuć większe 

szczęście, niż wtedy, gdy coś dostajemy.  Kolejnymi bliskimi memu sercu słowami Papieża 

są: ''Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do 

człowieka.'' Ponieważ powinniśmy pamiętać o tym, że dzieci są przyszłością świata i trzeba 

wychowywać je moralnie, nie zapominając o wartościach, takich jak: religia, szacunek oraz 

miłość do drugiego człowieka. 

Nigdy nie zapomnę momentu podczas pogrzebu naszego Papieża, gdy zamyka się Księga po 

odczytaniu Ewangelii. Dla mnie to nie przypadek, tylko znak od Boga. 

Jan Paweł II był, jest i będzie wielkim człowiekiem, bardzo czekam na Jego kanonizację. To 

wspaniały człowiek, który zasługuje na szacunek, potrafił wybaczyć nawet zamachowcy, 

który usiłował Go zabić. Powinniśmy głosić Jego słowa czynami, w każdym momencie 

naszego życia. 

 

 

 


