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[Rec.:] Musicie być mocni! Musicie być wierni! Katalog wystawy. 2 

czerwca - 30 lipca 2004, [red. kat. Marian Hanik, Adam Roliński]; 

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 

Instytut Jana Pawła II, Stowarzyszenie Obywatelska Polska, 

Kraków 2004, s. 69 [2]. 
 

Oryginalna publikacja pt. Musicie być mocni! Musicie być wierni! Katalog 

wystawy. 2 czerwca - 30 lipca 2004 jest w zasadzie rodzajem unikatowej mini-

monografii pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w dniach 2-10 

czerwca 1979 r. (Warszawa, Gniezno, Częstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzy-

dowska, Wadowice, Oświęcim, Nowy Targ). Tytuł nawiązuje do słów umocnienia 

Narodu Polskiego, jakie wypowiedział papież podczas pamiętnej pielgrzymki (10 

czerwca 1979 r. na Błoniach w Krakowie podczas tzw. „Bierzmowania dziejów”), 

która zmieniła bieg dziejów Polski, przyczyniając się do powstania NSZZ „Soli-

darność” w 1980 r. i obalenia komunizmu nie tylko w Polsce. Książka składa się z 

kilku części. Na wstępie Tomasz Gąsowski przedstawił sylwetkę papieża (Piel-

grzym wolności). Z kolei pomieszczono list apostolski Jana Pawła II wydany 8 

maja w Rzymie z okazji zbliżającej się pielgrzymki, dotyczący św. Stanisława, 

biskupa i męczennika, który stał się postacią przewodnią pielgrzymki, jej świętym 

patronem w dziewięćset lat męczeńskiej śmierci. Studium Wojciecha Balińskiego 

pt. Bierzmowanie dziejów przedstawia syntezę nauczenia papieskiego w kontekście 

relacji Państwo-Kościół-Naród. Liliana Batko-Sonik w tekście pt. Siła świadectwa 

relacjonuje we wspomnieniu emocje krakowskiej młodzieży towarzyszące wybo-

rowi ks. kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. oraz jego poby-

towi w Krakowie w czerwcu 1979 r. Marek Lasota z Krakowskiego Instytutu 

Pamięci Narodowej w obszernym, udokumentowanym źródłowo studium pt. 

„Zabezpieczenie” pobytu Jana Pawła II w Krakowie przez Służbę Bezpieczeństwa. 

Jako swoistą glossę do papieskiej pielgrzymki pomieszczono w Aneksie tajny 

dokument SB – opracowanie pt. Informacja dot. polityczno-operacyjnych ocen 

wizyty Jana Pawła II na terenie archidiecezji krakowskiej i operacyjnych prognoz 

w zakresie działalności Kościoła w miejskim województwie krakowskim (z 15 

sierpnia 1979 r.). Książka zawiera 39 ilustracji, w tym 6 kolorowych. Publikacja ma 
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walory poznawcze, edukacyjne, religijno-patriotyczne, poglądowe. Może być 

przydatna nauczycielom historii, wykładowcom, katechetom, osobom duchownym 

i świeckim, miłośnikom dziejów Polski, studentom, uczniom, zwłaszcza krako-

wianom jako opracowanie cząstki naszej tożsamości narodowej i ważnego mo-

mentu zwrotnego w dziejach Polski najnowszej, pierwszego oddechu wolności w 

okresie totalitaryzmu. 
 

Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 

[Rev.:] You Must Be Strong! You Must Be Faithful! A Catalogue of the Exhibition 

June 2 - July 30, 2004 
 

Abstract (Summary): 
 

The monograph entitled “You Must Be Strong! You Must Be Faithful! A 

Catalogue of the Exhibition June 2 - July 30, 2004” (in Polish: Musicie być mocni! 

Musicie być wierni! Katalog wystawy. 2 czerwca - 30 lipca 2004) deals with the 

history of the first pilgrimage of Pope John Paul II to Poland in 1979. Pope John 

Paul II (1920-2005) met with a couple of millions of Poles on the Cracow Com-

mons where the so called Confirmation of Polish History took place. This anti-

communist national ‘confirmation’ was connected with the 900th anniversary of the 

death of St. Stanislaus, a bishop and a martyr, who was killed by a Polish king in 

1079. The book describes also the beginning of "Solidarity", which was closely 

connected with the Pope’s first pilgrimage to Poland and the collapse of com-

munism as the consequence of the working of "Solidarity". The book contains 

documents on the relations between the Church and the State, concerning the 

Nation as well. It also includes the information about the activities of the communist 

Security Service against the Roman Catholic Church in Krakow Region. Some 

information about the meetings of the Pope with the Polish youth in Kracow is also 

included in this book. The book has been published in Polish.  
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