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SOLIDARNOŚĆ
Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II (1978-1990)
Źródłową pozycją dla opracowania bibliografii był zbiór wypowiedzi Papieża
Insegnamenti di Giovanni Paolo II wydawany od 1978. Ostatnie dwa lata są poz
bawione odniesień do tego źródła, ponieważ odpowiednie tomy nie są jeszcze
dostępne w Polsce. Stąd też wypowiedzi Papieża za ten okres przytaczane są z
czasopisma „La Traccia. L’insegnamento di Giovanni Paolo II” (dalej: „La Traccia”).
Odpowiednikiem Insegnamenti jest wykorzystany przez opracowujących pierw
szy tom wypowiedzi papieskich w tłumaczeniu na język polski J a n P a w e ł II,
Nauczanie papieskie (dotychczas ukazały się dwie części zawierające wypowiedzi
z 1980 r.). Osobną pozycją, nie cytowaną w wykazie, a związaną z omawianą
problematyką, jest zbiór modlitw Jana Pawła II za Ojczyznę, obejmującą okres
od 13 I 1982 r. do 6 VII 1983 r.: Bądź z nami w każdy czas! Modlitwa Jana Pawła
II za Ojczyzną , Citta del Vaticano 1983. Ponadto wykorzystano zbiór przemówień
wygłoszonych podczas modlitwy „Anioł Pański”: A nioł Pański z papieżem Janem
Pawłem II,
Podstawę zakwalifikowania pozycji do wykazu stanowiło wyodrębnienie zało
żonego aspektu występującego w tekście czy to w postaci samego pojęcia „Soli
darność”, czy też kategorii równoważnych.
Wykaz skrótów
p

AP1 - A nioł Pański z papieżem Janem Pawłem II, t. 1, Citta del Vaticano
1982, ss. 462.
AP2 - A nioł Pański z papieżem Janem Pawłem II, t. 2, Citth del Vaticano
1986, ss. 479.
AP3 - A nioł Pański z papieżem Janem Pawłem II, t.3, Citth del Vaticano
1989, ss. 395.
IGP - Insegnamenti di Giovanni Paolo
I (1978), ss. 477.
II (1979) [t. 1], ss. 1729.
II (1979) t. 2, ss. 1574.
III (1980) t. 1, ss. 1983.
III (1980) t. 2, ss. 1869.
IV (1981) t. 1, ss. 1292.
IV (1981) t. 2, ss. 1313.
V (1982) t. 1, ss. 1376.
V (1982) t. 2, ss. 2497.
V (1982) t. 3, ss. 1751.
VI (1983) t. 1, ss. 1730.

II [Citta del Vaticano]

VI (1983) t. 2, ss. 1496.
VII (1984) t. 1, ss. 2016.
VII (1984) t. 2, ss. 1708.
VIII (1985) t. 1, ss. 2081.
VIII (1985) t. 2, ss. 1683.
IX (1986) t. 1, ss. 2204.
IX (1986) t. 2, ss. 2242.
X (1987) t. 1, ss. 1482.
X (1987) t. 2, ss. 2582.
X (1987) t. 3, ss. 1812.
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JPZP - Jan Paweł II na ziemi polskiej, Watykan 1979, ss. 286.
NP III, 1 - J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie , III (1980) t. 1, Poznań,
Warszawa 1985, ss. 875.
NP III, 2 - J a n P a w e ł II, Nauczanie papieskie , III (1980) t. 2, Poznań,
Warszawa 1986, ss. 924.
ORpol. - „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 1(1980) -

1978
1. Essere ,ysolidali eon Cristo” [Być „solidarnymi z Chrystusem”] (Przemówie
nie do świeckich katolików Rzymu, 26 XI), IGP I, s. 221-224.
2. II diritto al lavoro e alla giustizia sociale [Prawo do pracy i sprawiedliwości
społecznej] (Przemówienie do grupy pracowników chrześcijańskich, 9 XII), IGP
I, s. 319-324.
3. Solidarność z tym, który cierpi z powodu nieposzanowania praw człowieka
(Homilia podczas Pasterki, 24 XII), w: J a n P a w e ł I I , Nauczanie Społeczne
1978-1979, Warszawa 1982, t. II, s. 55-57; toż: Solidarietd a chi soffre per la
negazione dei diritti umani , IGP I, s. 415-418.

1979
4. Solidarność w godności (Przemówienie do robotników, Monterrey, 1 II),
w: J a n P a w e ł II, Nauczanie Społeczne 1978-1979, Warszawa 1982, t. II, s.
260-264; toż: A i lavoratori , IGP II, 1, s. 321-326.
5. Uelemosina: segno uniwersale di giustizia e solidarietd [Jałmużna: uniwersal
ny znak sprawiedliwości i solidarności] (Audiencja generalna, 4 IV), IGP II, 1,
s. 776-780.
6. Responsabilita e solidarietd nel cammino dell’Europa [Odpowiedzialność i
solidarność w wędrówce Europy], (Do Parlamentu Europejskiego, 5 IV), IGP II,
1, s. 796-798.
7. Solidarietd eon chi soffre discriminazioni e persecuzioni [Solidarność z tym,
który cierpi dyskryminacje i prześladowania] (Droga Krzyżowa, 13 IV), IGP II,
1, s. 899-902.
8. Solidarietd e collaborazione nei rapporti tra i popoli [Solidarność i współ
praca w stosunkach międzynarodowych] (Orędzie do Komisji Handlu i Rozwoju
ONZ, 10 V), IGP II, 1, s. 1083-1086.
9. Unione nella verita e nella carita per una coerente realizzazione del Concilio
[Jedność w prawdzie i miłości dla zgodnej realizacji postanowień Soboru] (Do
Kolegium Kardynałów, 6 XI), IGP II, 2, s. 1046-1059.

1980
10. Trwajcie dalej w zobowiązaniu do solidarności braterskiej (Do kierownic
twa Narodowej Federacji Kleru Włoskiego, 22 II), NP III, 1, s. 190-191; toż:
Proseguite nelTimpegno di fraterna solidarietd , IGP III, 1, s. 463-464.
11. Pokój, zgoda i solidarność dla Nikaragui (Do Członków Rady Rządzącej
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Nikaragui, 3 III), NP III, 1, s. 212-213; toż: Pace, concordia e solidarieta nel
futuro del Nicaragua , IGP III, 1, s. 508-510.
12. Współpraca i solidarność w sprawach ekonomicznych (Do uczestników
zebrania studyjnego, 24 IV), NP III, 1, s. 410-414; toż: Collaborazione e solidarie
ta nei rapporti economici, IGP III, 1, s. 981-983.
13. La collaborazione internazionale si fondi sempre sul rispetto deWuomo
[Współpraca międzynarodowa oparta na szacunku dla człowieka] (Do uczestni
ków spotkania nt. „Współpraca między Europą i Ameryką Łacińską, 20 VI),
IGP III, 1, s. 1791-1793.
14. Międzynarodowa solidarność oraz reformy w działaniach na rzecz pokoju
i sprawiedliwości (Do Korpusu Dyplomatycznego Brazylii, 30 VI), NP III, 1, s.
869-870; toż: Solidarieta internazionale e riforme per promuovere la pace e la giu stizia , IGP III, 1, s. 1953-1955.
15. Postęp bez nienawiści drogą do rozwoju i sprawiedliwości (Przemówienie
na lotnisku Santos Dumont, 8 VII), w: Jan Paweł II w Brazylii 30 V I - 11 VII
1980, Warszawa 1985, s. 242-245; toż: Progresso senza odio verso lo sviluppo e la
giustizia , IGP III, 2, s. 187-191.
16. Dramat narkomanii (Homilia, 9 VIII), ORpol. 2(1980) nr 11, s. 11; toż:
Per vincere la droga i necessaria la solidarieta , IGP III, 2, s. 346-351.
17. La preghiera per la Chiesa e la patria polacca [Modlitwa za Kościół i
Polskę] (Audiencja generalna, 20 VIII), IGP III, 2, s. 424.
18. Affidiam o alla Madonna di Częstochowa i probierni della nostra patria
[Zawierzmy Matce Bożej Częstochowskiej problemy naszej Ojczyzny] (Do Pola
ków podczas audiencji generalnej, 27 VIII), IGP III, 2, s. 461.
19. Compiacimento per la saggia e matura intesa tra governo e sindacati in
Polonia [Wyrazy radości z powodu mądrego i dojrzałego porozumienia pomiędzy
rządem a związkami zawodowymi w Polsce] (Do Polaków podczas audiencji gene
ralnej, 12 XI), IGP III, 2, s. 1138-1139.
20. Odkupieńczy sens pracy (Do robotników, Moguncja, 16 XI), w: Jan Paweł
II w kraju Reformacji , Warszawa 1984, s. 86-92; toż: II signifacato del lavoro nella
redenzione , IGP III, 2, s. 1238-1246.
21. O solidarność wszystkich (Audiencja generalna, 26 XI), NP III, 2, s. 729;
toż: Solidarieta eon i fratelli che soffrono , IGP III, 2, s. 1430-1431.
22. Pace e rispetto reciproco per il bene futuro della Polonia [Pokój i wzajem
ny szacunek dla przyszłego dobra Polski] (Orędzie telewizyjne, 23 XII), IGP III,
2, s. 1791-1794.

1981
23. Solidarieta verso tutte le grandi iniziative che tendono a risohere i probierni
dellumanita [Solidarność z wszystkimi wielkimi inicjatywami zmierzającymi do
rozwiązania problemów ludzkości] (Do Korpusu Dyplomatycznego, 12 I), IGP
IV, 1, 54-68.
24. Nie przeciwko komukolwiek , lecz ku wspólnemu dobru (Przemówienie do
delegacji NSZZ „Solidarność”, 15 I), w: Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła ,
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Rzym-Lublin 1987, cz. II, s. 181-185; toż: U u o m o deve essere sempre libero protagonista del lavoro , IGP IV, 1, s. 86-90.
25. Owoc pracy rąk ludzkich Tobie ofiarujemy (Homilia dla delegacji NSZZ
„Solidarność”, 18 I), ORpol. 2(1981) nr 1, s. 22-23; toż: La Messa per la delegazione di „Solidarność ", IGP IV, 1, s. 107-110.
26. Preghiera per la Polonia [Modlitwa w intencji Polski] (Do Polaków pod
czas audiencji generalnej, 11 II), IGP IV, 1, s. 266-267.
27. Contribuire allo sviluppo dellAsia in vera solidarieta internazionale [Przy
czynić się do rozwoju Azji w duchu prawdziwej solidarności międzynarodowej]
(Orędzie radiowe, Manila 21 II), IGP IV, 1, s. 452-460.
28. Porozumienie, dialog, wytrwałość (List do Kardynała Stefana Wyszyńskie
go, 28 III), w: J a n P a w e ł II, Nauczanie Społeczne 1981 , Warszawa 1984, s.
396-397; toż: Messaggio al Primate di Polonia , IGP IV, 1, s. 802-803.
29. A i numerosi pellegrini polacchi [Do pielgrzymów z Polski] (Audiencja
generalna, 22 IV), IGP IV, 1, s. 993-994.
30. Solidarność pomiędzy poszczególnymi Kościołami (Audiencja dla Rady
Papieskich Dzieł Misyjnych, 9 V), ORpol. 2(1981) nr 5, s. 17; toż: Comunione e
solidarieta tra le Chiese locali , IGP IV, 1, s. 1137-1141.
31. Miłość silniejsza nad wszystko (Anioł Pański, 6 IX), AP1, s. 416-418; toż:
Fedelta alla paro la di riconciliazione nellaffrontare i probierni umani , IGP IV, 2,
s. 131-137.
32. Czym jest praca? (Anioł Pański, 27 IX), AP1, s. 432-435; toż: II lavoro,
m ezzo di unione e di solidarieta tra gli uomini , IGP IV, 2, s. 307-313.
33. Solo la solidarieta internazionale puó scongiurare la terribile catastrofe nei
paesi privi d ’acqua [Jedynie solidarność międzynarodowa może zażegnać niebez
pieczeństwo katastrofy w krajach pozbawionych wody] (Do uczestników Papies
kiej Rady „Cor Unum ”, 5 XI), IGP IV, 2, s. 562-565.
34. Solidarność świata z narodem polskim oznacza obronę sprawiedliwości i
pokoju w świecie (Do uczestników modlitwy w intencji Polski, 14 XII), w: J a n
P a w e ł II, Nauczanie Społeczne 1981 , Warszawa 1984, t. 4, s. 441-442; toż:
Ringraziamento per la solidarieta eon il popolo polacco , IGP IV, 2, s. 947.
35. Non e impossibile tornare sulla strada del rinnovamento [Możliwy jest
powrót na drogę odnowy] (Do Polaków, 16 XII), IGP IV, 2, s. 1143-1144.
36. Powołanie do służby Bożej (Anioł Pański, 20 XII), AP2, s. 30-31; toż: La
preghiera della Chiesa circondi la Polonia , IGP IV, 2, s. 1174-1176.
37. II tradizionale incontro eon la comunita polacca di Roma [Doroczne spot
kanie ze wspólnotą polską z Rzymu] (Spotkanie wigilijne, 24 XII), IGP IV, 2, s.
1236-1239.
38. La sollecitudine della Chiesa per la Polonia [Troska Kościoła wobec Pol
ski] (Audiencja generalna, 30 XII), IGP IV, 2, s. 1273-1274.

1982
39. Niech Pan obdarzy pokojem moją Ojczyznę (Anioł Pański, 1 I), AP2, s.
36-38; toż: II Signore risparmi la Polonia dalia violenza e le conceda pace , IGP V,
1, s. 9-12.
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40. Ewangeliczny zaczyn sprawiedliwości i pokoju (Anioł Pański, 31 I), AP2,
s. 50-51; toż: Pongo il problema della Polonia dinanzi alla coscienza del m ondo ,
IGP V ,l, s. 264-266.
41. Senza il rispetto dei diritti delYuomo ć impossibile la normalizzazione del
vivere in societa [Bez szacunku dla praw człowieka niemożliwa jest normalizacja
życia w społeczeństwie] (Do międzynarodowej grupy przewodniczących związków
zawodowych, 9 II), IGP V, 1, s. 331-335.
42. Choć z dala od O jczyzny , służycie jej w Nigerii (Spotkanie z Polakami w
Lagos, 16 II), w: Jan Paweł II w Afryce 2 V - 12 V 1980, 12 II - 19 II 1982 ,
Warszawa 1985, s. 389-391; toż: In servizio della patria pur essendone lontani ,
IGP V, 1, s. 491-494.
43. Przemówienie na 68 Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Genewa,
15 VI), w: Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła , Rzym-Lublin 1987, cz. 2, s.
287-299; toż: Solo una nuova solidarieta fondata sul vero significato del lavoro
umano pud costruire una societd piii giusta e aperta aWautentico progresso , IGP
V, 2, s. 2250-2267.
44. La «volonta di giustizia» nel mondo del lavoro corrisponde alVinsegnamento delle encicliche sociali [Wola sprawiedliwości w świecie pracy odpowiada nau
czaniu encyklik społecznych] (Do przedstawicieli świata pracy, 15 VI), IGP V, 2,
s. 2283-2284.
45. Abyście nigdy nie utracili wolności ducha (Do biskupów polskich, 11 X),
ORpol. 2(1982) nr 9, s. 6-7; toż: Conservate insieme al vostro gregge la liberta
dello spirito , IGP V, 3, s. 767-774.
46. Wołanie o poszanowanie praw człowieka i praw narodu (Do pielgrzymów
przybyłych na kanonizację o. Kolbe, 11 X), ORpol. 2(1982) nr 9, s. 8-9; toż: San
Massimiliano ć il segno salvifico di u n }epoca difficile e tragica, IGP V, 3, s. 785791.
47. Valore del lavoro e dignita dei lavoratori [Wartość pracy i godność pracow
ników] (Do pracowników ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, 16 X), IGP V, 3,
s. 828-830.
48. Solidarieta fra le nazioni per vincere la fam e nel mondo [Solidarność mię
dzy narodami w celu przezwyciężenia głodu w świecie] (Po modlitwie Anioł Pań
ski, 17 X), IGP V, 3, s. 841.
49. Ukształtujcie porządek ekonomiczny tak , aby służył człowiekowi (Przemó
wienie do robotników i przedsiębiorców, Barcelona, 7 XI), w: Jan Paweł II w
Portugalii, Hiszpanii , Lourdes , Warszawa 1986, s. 346-352; toż: Rivedere l’ordine
economico per porrlo al servizio d ellu o m o , IGP V, 3, s. 1197-1205.
50. II lavoratore cristiano deve testimoniare anche la dimensione spirituale del
lavoro [Chrześcijański pracownik musi świadczyć również o duchowym wymiarze
pracy] (Do przedstawicieli chrześcijańskiego ruchu pracowniczego, 19 XII), IGP
V, 3, s. 1640-1644.

1983
51. Chrześcijańska solidarność z narodami Am eryki Środkowej (Anioł Pański,
27 II), AP2, s. 173-174; toż: La ąuaresima ci awicini particolarmente ai popoli
dellAmerica centrale , IGP VI, 1, s. 497-499.
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52. Ludziom i ludom Am eryki Środkowej pragnąłem dać świadectwo miłości i
solidarności Kościoła (Audiencja generalna, 16 III), w: Jan Paweł II w Ameryce
Środkowej 2-10 III 1983, Warszawa 1987, s. 180-182; toż: Ho testimoniato in A m e 
rica centrale lam ore e la solidarieta della Chiesa, IGP VI, 1, s. 715-718.
53. Moralne zwycięstwo narodu (Homilia na Stadionie Dziesięciolecia, War
szawa, 17 VI), w: Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja! Jan Paweł II znów na
polskiej ziem i , Watykan 1983, s. 36-44; toż: Solo una vittoria di natura morale
puó restituire alla societa la sua unita , IGP VI, 1, s. 1540-1548.
54. Kolegialna jedność Konferencji Episkopatu - wsparciem dla każdego bis
kupa (Do Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, 19 VI), w: Pokój Tobie Pols
ko, Ojczyzno moja! Jan Paweł II znów na polskiej ziem i , Watykan 1983, s. 104114; toż: La verita, prima e fondamentale condizione del rinnovamento sociale ,
IGP VI, 1, s. 1585-1594.
55. Matko mojego Narodu, dziękuję Ci, że mogłem przybyć tutaj jako pielg
rzym (Apel Jasnogórski, 19 VI), w: Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja! Jan
Paweł II znów na polskiej ziemi, Watykan 1983, s. 115-120; toż: A ffido a te, o
Maria, tutto ció che i mio: ąuesta terra, ąuesta gente, ąuesto patrimonio , IGP VI,
1, s. 1595-1600.
56. Pokój rodzi się z serca nowego (Orędzie na XVII Światowy Dzień Pokoju,
8 XII), w: P a w e ł V I , J a n P a w e ł I I , Orędzia papieskie na Światowy Dzień
Pokoju, Rzym-Lublin 1987, s. 160-170; toż: «La pace nasce da un cuore nuovo»,
IGP VI, 2, s. 1278-1289.

1984
57. Agricoltori, siatę i paladini della causa della solidarieta e della pace [Rolni
cy, bądźcie obrońcami solidarności i pokoju] (Do rolników, 26 II), IGP VII, 1, s.
546-551.
58. Non c’ś opposizione tra spiritualita e impegno nella vita socio-politica [Nie
ma sprzeczności między duchowością a zaangażowaniem w życie społeczno-polityczne] (Do świata pracy, 18 III), IGP VII, 1, s. 711-717.
59. Solidarieta e crescita umana costituiscono la struttura portante deWassociazionismo [Solidarność i postęp ludzki stanowią podstawę zrzeszania się] (Do czło
nków Konfederacji Spółek Włoskich, 30 III), IGP VII, 1, s. 880-883.
60. „ Cristo crocifisso e risorto parła alluom o dando risposte ai singoli e alle
n a zio n r [Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały - odpowiedzią dla człowieka
i narodów] (Do Polaków, 21 IV), IGP VII, 1, s. 1088-1091.
61. Solidarieta ad ogni livello per risohere i complessi probierni del mondo del
lavoro [Solidarność na wszystkich szczeblach dla rozwiązania kompleksowych pro
blemów świata pracy] (Audiencja generalna, 1 V), IGP VII, 1, s. 1194-1197.
62. Podzielona Korea jest symbolem sytuacji świata (Do Korpusu Dyplomaty
cznego, 4 V), w: Jan Paweł II na Dalekim Wschodzie, Warszawa 1988, s. 51-55;
toż: La sofferenza della Corea divisa i il simbolo del mondo diviso, IGP VII, 1, s.
1243-1248.
63. Monte Cassino simbolo della volonta di costruire una Polonia sovrana e
indipendente in un’Europa libera [Monte Cassino - symbol woli budowania Polski
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niepodległej i suwerennej w wolnej Europie] (Przemówienie do Polaków z okazji
40.rocznicy bitwy pod Monte Cassino, 17 V), IGP VII, 1, s. 1420-1427.
64. Nella solidarietćl il futuro deWuomo: la nuova civilta o sard una civilta
fondata suWamore o non sard [Solidarność przyszłością człowieka: nowa cywiliza
cja albo będzie cywilizacją opartą na miłości albo przestanie istnieć] (Do młodzie
ży, 27 V), IGP VII, 1, s. 1547-1551.
65. Chcemy być sobą i żyć życiem własnym (Spotkanie z Polakami, Toronto,
14 IX), ORpol. 5(1984) nr 8, s. 14-15; toż: Proteggere la famiglia dai pericoli ź un
grandę compito di tutta la Chiesa , IGP VII, 2, s. 533-540.
66. Solidarność z tymi, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości (Audiencja
dla uczestników Papieskiej Komisji „Iustitia et Pax” , 30 IX), ORpol. 5(1984) nr
11-12, s. 25; toż: La Chiesa non deve essere n i apparire complice di situazioni di
ingiustizia , IGP VII, 2, s. 1333-1338.

1985
67. Wzajemność, solidarność, współpraca (Do Korpusu Dyplomatycznego, 12
I), ORpol. 6(1985) nr 1, s. 11-13; toż: La Chiesa disponibile come luogo di incontro e di dialogo al servizio della causa deWuomo e della pace nel m ondo , IGP
VIII, 1, s. 53-67.
68. Drogi sprawiedliwości, wolności i braterstwa świata pracy (Do robotników,
Ouito, 30 I). ORpol. 6(1985) nr 2, s. 15; toż: «Non accettate mai sistemi di violenza che contraddiscono la vostra fede cattolica», IGP VIII, 1, s. 287-293.
69. Wnoście w to społeczeństwo dobro, prawdą i solidarność (Spotkanie z
Polakami, Lima, 2 II), ORpol. 6(1985) nr 3, s. 16.
70. Solidarność, tożsamość, wiara (Spotkanie z indiańską ludnością rolniczą,
Cusco, 3 II), ORpol. 6(1985) nr 3, s. 20-21; toż: Uumanesimo cristiano seme
fecondo nella terra e nel cuore dei campesinos , IGP VIII, 1, s. 372-380.
71. Solidarność z cierpiącymi (Spotkanie z biednymi, Lima, 5 II), ORpol.
6(1985) nr 3, s. 26-27; toż: U im pegno a favore deWuomo concreto , IGP VIII, 1,
s. 424-430.
72. Odpowiedzialność Europy (Przemówienie w siedzibie EWG, Luksem
burg, 15 V), w: Jan Paweł II w krajach Beneluksu 11 V 1985 - 21 V 1985 i w
Liechtensteinie 8 I X 1985 , Warszawa J987, s. 155-159; toż: L ’Europa sappia testimoniare la verita integrale deW uomo , IGP VIII, 1, s. 1372-1378.
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