
ROK 2015 - BOGATY W WAŻNE ROCZNICE DLA POLSKI I DLA EUROPY 

    2015 rok przyniesie wiele ważnych dla Polski i Europy rocznic. Mija wtedy m.in. 70. lat   

od wyzwolenia KL Auschwitz i zakończenia II wojny światowej oraz 75. rocznica Zbrodni 

Katyńskiej.                                                                                                                                

  Rok 2015 został ustanowiony przez Sejm, uchwałą z dn. 5 grudnia 2014r., Rokiem św. Jana 

Pawła II ( 10. rocznica śmierci), Jana Długosza (600. rocznica urodzin), a także Rokiem                 

Teatru Publicznego z racji 250. rocznicy powstania najstarszego w Polsce Teatru                 

Narodowego  w Warszawie. 

   Św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła) urodził się 18 maja 

1920 r. w Wadowicach. Jego ojciec był zawodowym wojskowym. Matka Karola zmarła 13 

kwietnia 1929 r. Dziewięcioletnim chłopcem zajął się ojciec. We wrześniu 1930 r. Karol zdał 

egzamin do męskiego Państwowego Gimnazjum Śląskiego. W 1938 r. rozpoczął studia 

polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, przerwane wybuchem wojny. W czasie 

okupacji pracował jako robotnik w kamieniołomach w Zakrzówku i w fabryce "Solvay"                

w Krakowie. W 1941 r. zmarł mu ojciec.  W 1942 r. rozpoczął studia na tajnym Wydziale 

Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył je po wojnie w 1946 roku i z rąk 

Kardynała Adama Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie.  Do 1948 roku odbywał studia na 

Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim w Rzymie. Pierwszą duszpasterską placówką 

księdza Karola była mała, wiejska parafia Niegowić niedaleko Bochni. W 1949 roku 

arcybiskup Sapieha przydzielił Karolowi Wojtyle parafię św. Floriana na Kleparzu                       

w Krakowie. Sakrę biskupią otrzymał w 1958 roku. W 1964 roku został arcybiskupem 

krakowskim, a w 1967 kardynałem. Brał aktywny udział w Soborze Watykańskim II.                                                                                                 

      Po śmierci Jana Pawła I, 16 października 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął 

imiona Jan Paweł II. Był pierwszym od 455 lat papieżem nie -Włochem i pierwszym 

Polakiem na Stolicy Piotrowej. Pontyfikat Jana Pawła II upływał pod znakiem posługi             

na rzecz ekumenizmu, cywilizacji miłości, wolności wzorowanej  na Eucharystii.                 



Odwiedził większość krajów świata - z tej racji zwany jest "papieżem pielgrzymem" - odbył 

ponad 100 zagranicznych podróży duszpasterskich.                                                                           

  Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37. Po śmierci papieża wielu 

duchownych i wiernych dodało mu nowy przydomek, nazywając go Janem Pawłem Wielkim. 

Tylko trzech papieży w historii kościoła katolickiego nosiło taki przydomek.                                 

  Jan Paweł II został pochowany 8 kwietnia 2005 roku w Watykanie. 

 

Jan Długosz herbu Wieniawa (1415-1480): 

kanonik krakowski, historyk, dyplomata. Piastował  funkcję  kanclerza biskupa krakowskiego 

Zbigniewa Oleśnickiego. Od 1467 roku wychowawca synów królewskich na  dworze     

Kazimierza  Jagiellończyka. Od roku 1436 był  kanonikiem  krakowskim, a od 1480 roku 

arcybiskupem lwowskim.  

     Napisał między innymi  pierwszą  wybitną  syntezę w hagiografii  polskiej „Historia 

Polonica (1455-1480)”, a także  „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa 

Polskiego”.  Jest autorem opisów źródłowych i wizerunków herbów polskich: „Insignia seu 

clenodia incliti Regni Poloniae”, a także statystycznego opisu beneficjów Kościoła                       

w Małopolsce. Był głównym fundatorem klasztoru i kościoła na Skałce. W roku 1471 

sprowadził tutaj zakonników św. Pawła Pierwszego Pustelnika (Paulinów) z Jasnej Góry, 

gdzie ci przebywają do dziś. W geście dziękczynnym został obdarzony dyplomem konfraterni 

tegoż zakonu.  

     Po śmierci jego ciało złożono w urnie w kościele skałecznym, a w 1880 roku prochy tego 

wielkiego Polaka przeniesiono do Krypty Zasłużonych na Skałce i złożono w kamiennym 

sarkofagu. 



  Teatr publiczny narodził się w Polsce w 1765 r.                      

wraz z  powołaniem  przez  króla  Stanisława  Augusta   Poniatowskiego Teatru Narodowego. 

To był ważny krok dla budowy mecenatu państwa nad powszechnie dostępną kulturą,                     

a zarazem niepodważalne świadectwo udziału Polski  w procesie kształtowania nowoczesnej, 

demokratycznej Europy. Dziś bezpośrednimi spadkobiercami ówczesnego Teatru 

Narodowego są Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Wielki – Opera Narodowa oraz sieć 

ponad stu teatrów – instytucji artystycznych – dotowanych obecnie ze środków publicznych. 

Kulminacja obchodów przypadnie 19 listopada. Tego dnia odbędzie się premiera "Kordiana" 

Juliusza Słowackiego w reżyserii Jana Englerta. 

 

 

 

 

 

  

 


