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JAN XXIII 

Jedni nazywali go „Janem pokornym” inni „Janem uśmiechniętym” 

w rzeczywistości był papieżem. Obecnie Jan XXIII uchodzi za jednego 

z najwybitniejszych papieży w dziejach Kościoła.  Inicjator Soboru 

Watykańskiego II, „dobry papież Jan” był osobą pełną uroku osobistego, 

skromności i pokory, wyróżniał się ogromnym poczuciem humoru. Wszystkich 

ludzi bez względu na ich wyznanie obdarzał przyjaźnią, wystrzegał się 

grzechu. Był zakochanym w Bogu chrześcijaninem. Jan XXIII twierdził, 

że każdy może zostać papieżem skoro nawet jemu się to udało.  
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STEFAN ŚWIEŻAWSKI 

Zwolennik tolerancji, ekumenizmu i współżycia narodów, wybitny polski historyk 

filozofii. Stefan Świeżawski był jedynym świeckim audytorem Soboru Watykańskiego 

II z krajów zza żelaznej kurtyny. Był jednym z kamieni węgielnych Wydziału 

Filozofii w KUL. Łączyła go szczera przyjaźń z Karolem Wojtyłą. Według wielu osób 

był człowiekiem, który nie pouczał lecz uczył. Podziwiano jego młodość i siłę 

ducha w chwilach, gdy był już tracącym siły i wzrok starcem.  
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TADEUSZ FEDOROWICZ 

„Dobre drzewo, które wydawało dobre owoce przyjaźni, życzliwości, które wielu 

pomagało zbliżyć się do Boga” tak najdokładniej można opisać księdza Tadeusza 

Fedorowicza. Jako młody ksiądz towarzyszył zesłańcom, potem organizował i był 

Ojcem Lasek, spowiednikiem wielu młodych ludzi, z którymi jako „Wuj” wędrował 

i w nowy sposób prowadził duszpasterstwo młodzieży w czasach komunistycznych, 

podobnie jak ks. Wojtyła. Znali się, więcej O. Tadeusz był spowiednikiem 

Kardynała i Papieża. Był człowiekiem przekonanym o tym, że dobro ostatecznie 

i całkowicie zwycięża i do końca życia przekonywał o tym innych. Był miłośnikiem 

śpiewu ptaków. 
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JÓZEF TISCHNER 

Człowiek, filozof a na końcu ksiądz. Tischner budził ogromne zaufanie jako 

człowiek, inspirował jako filozof i uczył dojrzałej wiary jako kapłan. Nauczyciel 

wolności, solidarności i nadziei. Uhonorowany Orderem Orła Białego. Pomagał 

Polakom przez kolejne zakręty historii, a zwłaszcza z komunizmu do wolności. 

Człowiek żywego humoru, który twierdził, że „prawdą jest tylko to, co można 

przetłumaczyć na góralski.”  
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TADEUSZ MAZOWIECKI 

Nie ominęło Go żadne z kluczowych wydarzeń naszej najnowszej historii. Tadeusz 

Mazowiecki był świadkiem upadku II RP, tragedii II wojny światowej i narodzin 

nowego ładu w powojennej Polsce. Całe życie związany z polityką, zachował twarz 

i pozostał wierny wyznawanym pięknym wartościom tak w Sejmie PRL, jak i po 

zmianach ustrojowych – w wolnym, demokratycznym kraju, którego został pierwszym 

nie komunistycznym premierem. Później był wysłannikiem ONZ na Bałkanach.  



Strona 6 z 6 

 

 

JAN PAWEŁ II 

W dzieciństwie wołano do niego Lolek, na starość opowiadał o kremówkach, 

człowiek o niezwykle ciepłym sercu i ogromnym poczuciu humoru . Karol – 

człowiek, który został papieżem…  Odmienił na zawsze los Polaków, Kościoła 

i świata. To dzięki Niemu w naszej szkole panują  tradycje wyjazdów na 

narty i kajaki.  Jemu zawdzięczamy nasze motto, które mówi o tym, że droga 

do źródła wiedzie pod prąd. Każdy z nas może uzupełnić Jego sylwetkę tymi 

faktami i słowami z Jego życia, które są dla nas szczególnie ważne… 

 

 


