
Moje życie jest zrośnięte z Małopolską od samych początków.  
Często w myślach wędruję do miast i wsi tej ziemi, wspominam miejsca  
i krajobrazy, a szczególnie ludzi. Myśli te przeplatają się z modlitwą  
za moich drogich rodaków, którzy zawsze są mi bliscy.

Jan Paweł II

PAPIESKI  KRAKÓW,  PAPIESKA  MAŁOPOLSKA

JANA  PAWŁA  II  WIELKIEGO

Pielgrzymi z Podhala i innych regionów Polski, a także ze Słowacji serdecznie przyjęli Papieża u stóp Tatr podczas pielgrzymki w 1997 roku. 
Zdjęcie pochodzi z albumu „Ziemia trudnej jedności. 25 lat posługi biskupiej Kardynała Franciszka Macharskiego”.  
Fot. Adam Bujak, © Biały Kruk
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 U miłowany Ojcze Święty!
Małopolska ponownie pielgrzymuje do Wieczne-
go Miasta, by dać wyraz synowskiej miłości do 
Matki Kościoła oraz serdecznego przywiązania 

do najwybitniejszego w historii naszej Ojczyzny Polaka.

Ojcze Święty!
Mija pięćdziesiąt lat od chwili, kiedy w kaplicy arcybisku-

pów krakowskich otrzymałeś święcenia kapłańskie z rąk 
 arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy. Nasza obecność jest 
tutaj skromnym wyrazem wdzięczności za półwiecze Twojej ka-
płańskiej posługi rozpoczętej w Krakowie a kontynuowanej 
w Rzymie. Wcześniej były lata szkolne w rodzinnych Wado-
wicach, skąd Kalwaryjskimi dróżkami przybyłeś do Krako-
wa w progi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj, w okupa-
cyjną noc Narodu dojrzewało Twoje powołanie pod okiem 
 nieustraszonego wobec hitleryzmu i stalinizmu Księcia-Me-
tropolity, gdy uczyłeś się na tajnych kompletach i pracowa-
łeś w kamieniołomach. Byłeś wykładowcą na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, a później profesorem Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego. Stale Jednak byłeś obecny w Małopolsce – 
od Częstochowy po Ludźmierz, aby służyć ludowi, Kościoło-
wi krakowskiemu i całej południowej Polsce. Tak było aż do 
ostatecznego wyjazdu do Rzymu przed 18 laty.

Ojcze Święty!
Wybór Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową był 

dla Narodu radosnym wydarzeniem, odczytywanym jako 
boski znak, zaś dla totalitarnej władzy trudnym do przyję-
cia wstrząsem. Twoje posłannictwo, nauczanie i pamiętne 
pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny dały nadzieję, rozpali-
ło ducha i pobudziło do działania. Owocem tej pielgrzym-
ki była „Solidarność”, największy w historii pokojowy ruch 
społeczny liczący 10 milionów ludzi, a za jej przyczyną upa-
dek berlińskiego muru i żelaznej kurtyny. Zawsze pamięta-
łeś też o innych, o naszych braciach – Słowianach, którzy 
dzielili podobny nam los. Podjąłeś, Ojcze Święty – jak świę-
ci Benedykt, Cyryl i Metody – na przełomie II i III Tysiącle-
cia, dzieło ewangelizacji Europy, aby w Trzecie Tysiąclecie 
Chrześcijaństwa zostało odnowione oblicze Ziemi. Ojcowską 
miłością ogarnąłeś szczególnie narody słowiańskie, stale 
podkreślając, że Europa oddycha dwoma płucami. Tradycja 
wschodnia i zachodnia stanowią jedność, zarówno w Koście-
le jak i w zjednoczonej Europie Ojczyzn.

Wielka jest Twoja praca aby ta jedność stała się widzial-
nym faktem. Życzymy Ci, Ojcze Święty, abyś na Stolicy Pię-
trowej wprowadził nas w Trzecie Tysiąclecie Chrześcijań-
stwa – ku Cywilizacji Miłości, a nie ku cywilizacji śmierci.

Ojcze Święty!
Jako przedstawiciele samorządów Małopolski przycho-

dzimy tutaj z wdzięcznością za Twój wykład społecznej na-
uki Kościoła będący ważnym drogowskazem w budowa-
niu przyszłości i programów działania. W przeszłości była  
 inspiracją dla zachodnioeuropejskich chrześcijańskich de-

Adres Samorządów Małopolski do Jego Świątobliwości 
Ojca Świętego Jana Pawła II  

na uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Małopolanina

mokratów, którzy po II wojnie światowej stali się twórcami 
 zjednoczonej Europy. Samorządy obejmują wspólnoty umiej-
scowione między wspólnotami rodzinnymi a państwem. Bę-
dąc blisko człowieka i rozpoznając jego problem, podejmują 
realizację przyznanych im zadań zgodnie z nauką encyklik 
społecznych Waszej Świątobliwości, według których prag-
niemy odczytywać problemy ludzkości, służąc jej rozwojowi 
na własnym terenie wedle zasady pomocniczości.

Niektórzy uczestnicy tej pielgrzymki mieli szczęście 
uczestniczyć w spotkaniu z Tobą w marcu 1994 roku, kie-
dy to Małopolskie Gminy pierwszy raz przybyły do Watyka-
nu. Dzisiaj jest nas 150 osób – trzykrotnie więcej. Wracamy  
z pamięcią do tamtej wizyty i z radością zauważamy, że wiele 
wątków tamtego spotkania ma swój dalszy ciąg. Burmistrz 
Dukli przedstawił pragnienia i modlitwy mieszkańców Pod-
karpacia, Burmistrz Skały mówił o kulcie królowej halickiej 
błogosławionej Salomei, której życie związane było ze Ska-
lą. Do jej osoby nawiązywały samorządy społeczności żyją-
cych po obydwu stronach granicy i niejako pod jej patronatem 
 podejmują wielostronną współpracę. Wspólnota Małopolska 
wyraża Waszej Świątobliwości wdzięczność za wyniesienie 
na ołtarze ks. Stanisława Kazimierczyka, otaczanego wie-
lowiekowym kultem na Kazimierzu. Kanonizacja św. Jana 
Sarkandra i Twoja, Ojcze Święty, obecność na pograniczu 
Polski, Czech i Słowacji, spowodowała, że Stowarzyszenie 
Gmin Małopolski organizuje na pamiątkę tej wizyty raz do 
roku Ekumeniczny Zlot Młodzieży. Powszechna jest radość 
z beatyfikacji siostry Faustyny, apostołki Miłosierdzia Bo-
żego, której kult tak żywo rozwija się nie tylko w Polsce, ale 
także na Litwie i w wielu krajach świata. Widomym znakiem 
na III Tysiąclecie będzie Sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go, jakie zostanie wzniesione u jej grobu w Krakowie. Wielu  
z nas jest również wychowankami krakowskiej Almae Matris. 
Wnet minie 600 lat od jej odnowienia za sprawą bł. Królo-
wej Jadwigi, a zarazem 15 lat od erygowania, przez Ciebie, 
Ojcze Święty, Papieskiej Akademii Teologicznej, kontynu-
atora Wydziały Teologicznego UJ. Jesteśmy wdzięczni, że 
mocą swojego Urzędu uznałeś, Ojcze Święty, kult czczonej 
w Rzeczpospolitej i na Węgrzech Wawelskiej Pani.

Wasza Świątobliwość!
Małopolska jest od wieków szczególnie zintegrowana kul-

turowo, społecznie i religijnie. Chrześcijaństwo zapuściło tu 
korzenie jeszcze przed Chrztem Polski za czasów Mieszka I, 
co wcześniej włączyło naszą ziemię – także za przyczyną mi-
sji św. Cyryla i Metodego – do wielkiej rodziny chrześcijań-
skich narodów Europy. Kilka wieków później panowie mało-
polscy podjęli trud odbudowy Królestwa Polskiego po roz-
biciu dzielnicowym. To w Krakowie zrodził się mądry plan 
polityczny, który zaowocował powołaniem na tron Jagiello-
nów, twórców Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a właściwie 
Trzech Narodów, gdzie nie brakowało miejsca dla tych, któ-
rzy przed prześladowaniami uciekali z Europy zachodniej  
i gdzie przez wieki zgodnie żyło wiele narodów, w której nig-
dy nie było wojen religijnych.
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Po upadku Rzeczpospolitej, w ówczesnej Galicji rozwi-
jały się polskie szkolnictwo, kultura, samorządy i przygoto-
wywały w tym „polskim Piemoncie” kadry dla Odrodzonej 
Ojczyzny. Wielowiekową tradycję mają szczególne związki 
między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą, w tym z królew-
skim Krakowem.

Również dzisiaj mieszkańcy Małopolski, czerpiąc z mą-
drości Ojców i tradycji Kościoła, dokonują dobrych wyborów.

Ojcze Święty!
Chcemy być nie tylko spadkobiercami wielkiej tradycji. 

 Pragniemy kontynuować dzieło naszych przodków w naj-
pełniejszym jego wymiarze. Szukamy dobrych pomysłów  
i wsparcia dla ich realizacji. Dlatego tutaj jesteśmy. Jesteś-
my bowiem przekonani, że modlitwa u Progów Apostolskich 
i Twoje, Ojcze Święty, dają nam silę do pokonywania codzien-
nych trudności. Tutaj czerpiemy natchnienie i energię do wy-
tężonej pracy.

Dziękujemy Ci Ojcze Święty, za Twoją troskę i modlitwę 
za Ojczyznę.

Wasza Świątobliwość!
My, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Marszałko-

wie Sejmików Samorządowych, Przewodniczący i Radni 
Miast i Gmin – reprezentanci samorządowych władz mało-
polski, pragniemy wyrazić szczere przywiązanie do Waszej 
Świątobliwości, do Kościoła i wartości jakie wynikają z Jego 
nauki. Pragniemy stawać w obronie ludzkiego życia, od po-
częcia do naturalnej śmierci. 

Dziękujemy z całego serca za to, że zechciałeś Ojcze 
Święty przyjąć nasze honorowe obywatelstwo – Tytuł Hono-
rowego Małopolanina. Dla nas jest to największy honor.

Niech Bóg Błogosławi Waszej Świątobliwości. Z szacun-
kiem wynikającym z wiary Ojców i z potrzeby serc naszych 
całujemy Pierścień Rybaka.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski,  
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,  

Marszałkowie Sejmików Samorządowych,  
Przewodniczący Rad i radni Miast i Wsi.

Kraków–Watykan, październik 1996
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 S erdecznie witam obecnych tu przedstawicieli 
Samorządów Małopolski.

Za waszym pośrednictwem pragnę pozdrowić 
również tych wszystkich, których reprezentujecie, a któ-
rzy są drodzy jego sercu. Moje życie jest zrośnięte z Ma-
łopolską od samych początków. Często w myślach wę-
druję do miast i wsi tej ziemi, wspominam miejsca  
i krajobrazy, a szczególnie ludzi. Myśli te przeplatają 
się z modlitwą za moich drogich rodaków, którzy za-
wsze są mi bliscy.

Dziękuję z całego serca za dar, który przywieźliście  
z sobą. Jest on wyrazem przywiązania Małopolan do 
Następcy Św. Piotra.
Przywiązanie to, które wyraża się w modlitewnym to-
warzyszeniu mojej posłudze na Stolicy Piotrowej, ma 
swoje naturalne źródło w fakcie pochodzenia z tejże 
samej małopolskiej ziemi. Przywiązanie to ma o wie-
le głębszy i trwalszy fundament. Jest w nim wiara, iż  
w posłannictwie Biskupa Rzymu spełnia się nieustan-
nie wezwanie jakie Chrystus skierował do Apostoła Piotra:  

„Tu ze swej strony utwierdzaj swoich braci w wierze” 
(por. Łk 22, 32). Wasza, drodzy państwo obecność w Wa-
tykanie jest znakiem, iż pragniecie łączyć spełnianie swo-
ich zadań z zachowaniem chrześcijańskiej postawy wia-
ry. Jest to dążenie ze wszech miar słuszne. To właśnie 
w świetle wiary można najlepiej odczytać, na czym po-
lega moralny porządek, który winien być zachowany we 
wszelkim działaniu dla zachowania dobra wspólnego, 
aby było ono skuteczne, a równocześnie aby dokonywa-
ło się z poszanowaniem każdego człowieka i środowiska 
naturalnego, w którym ten człowiek żyje (por. KDK, 74). 
Z wiary również rodzi się owa nadprzyrodzona wrażli-
wość na potrzeby innych, która zmierza ku wytrwałemu 
wprowadzaniu w rzeczywistość tego świata idei sprawie-
dliwości Królestwa Bożego.
Wielokrotnie zwracałem uwagę na zasady, jakimi powin-
ni kierować się ludzie wierzący obdarzeni misją społecz-
ną. Chciałbym tu przypomnieć jedną z nich, która wydaje 
się nabierać szczególnej aktualności. Jest nią mianowicie 
troska o rodzinę, we wszystkich wymiarach jej istnienia. 
„Rodzina i społeczeństwo uzupełniają się w funkcji obrony 
i rozwoju dobra wszystkich ludzi i każdego człowieka.

Słowo Ojca Świętego  
do Samorządów i Mieszkańców Małopolski
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(...) Władze publiczne przekonane o tym, że dobro ro-
dziny stanowi wartość niezastąpioną i nieodzowną we 
wspólnocie obywateli, winny czynić wszystko co możli-
we, celem zabezpieczenia wszelkiej pomocy – gospodar-
czej, społecznej, pedagogicznej, politycznej, kulturalnej 
– pomocy niezbędnej do tego aby rodziny mogły w spo-
sób ludzki sprostać swoim zadaniom, odpowiedzialnym 
zadaniom” (por. „Familiaris consortio”, 45).
Pragnę wyrazić głębokie uznanie dla wszystkich wy-
siłków podejmowanych przez Samorządy Małopolski, 
a zmierzające ku obronie godności osoby ludzkiej i po-
nadczasowych wartości, które w tym regionie Polski 
są bardzo mocno zakorzenione. Staram się z uwagą 
śledzić te działania i są mi one znane. Dziękuję za 
wasz wkład w rozwój rodzimej kultury i zachowanie  
w niej tego co tysiącletnia, chrześcijańska tradycja do 
niej wniosła. Godne pochwały jest również wasze zaan-
gażowanie w rozwój miast i wsi, z zachowaniem ich na-
turalnego piękna. Proszę Boga, aby dobro już dokona-
ne, dzięki trudów d waszemu i społeczności, które repre-
zentujecie nie zostało zmarnowane.

Wszystkim wam, drodzy państwo, wszystkim wam obec-
nym z całego serca błogosławię. Zanieście to moje bło-
gosławieństwo do wszystkich środowisk małopolskiej 
ziemi. Bóg zapłać!
Może polećmy Bogu naszą Ojczyznę śpiewając „Apel Ja-
snogórski”.
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W dniach �4.10 – �.11.96 przedstawiciele Samorządów 
Małopolski, blisko 150 Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, 
Przewodniczących Rad Gmin, Marszałków Sejmików Samo-
rządowych i Radnych z miast i gmin Małopolski, wyjecha-
li do Rzymu i Watykanu. Organizatorem wyjazdu było Sto-
warzyszenie Gmin Małopolski – organizacja samorządowa 
zrzeszająca 1�5 miast i gmin z 11 województw południowej 
Polski.

Głównym celem wyjazdu i najważniejszym punktem bo-
gatego programu Pielgrzymki do Progów Apostolskich była 
Oficjalna Audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II, w trakcie  
której wręczono Ojcu Świętemu Tytuł Honorowego Mało-
polanina. Właśnie z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin Mało-
polski, zgromadzeni na Spotkaniu Noworocznym w styczniu 
1996 roku Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodni-
czący Rad Gmin, Marszałkowie Sejmików Samorządowych, 
Delegaci do SGM i Radni przyznali „po raz pierwszy i jedyny, 
Tytuł Honorowego Małopolanina, najwybitniejszemu w dzie-
jach Polakowi – rodem z Małopolski”. Uchwała o przyznaniu 
Tytułu przekazana została już w styczniu 1996 roku przez 
Metropolitę Krakowskiego Kardynała Franciszka Machar-
skiego. Specjalna Audiencja dla Samorządów Małopolski 
odbyła się w dniu �8 października 1996 roku w sali Klemen-
tyńskiej na Watykanie. Audiencja miała szczególny charak-
ter i była pierwszym oficjalnym spotkaniem dla osób świec-
kich po operacji, jaką przebył Ojciec Święty.

Audiencja rozpoczęła się od odczytania przez Prze-
wodniczącego Zarządu SGM Kazimierza Barczyka – oko-
licznościowego Adresu skierowanego do Ojca Świętego.  
Adres podpisany został przez wszystkich uczestników wy-
jazdu i wręczony wraz z artystycznie wykonanym Tytułem 
(wykonany przez art. graf. Jerzego Napieracza). Następnie 
Ojciec Święty wygłosił okolicznościowe przemówienie skie-
rowane do uczestniczących w Audiencji a za ich pośrednic-
twem do władz samorządowych i mieszkańców Małopol-
ski. Ojciec Święty poprosił uczestniczących w Audiencji  
o wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego, jako modli-
twy w intencji Ojczyzny. Ojciec Święty osobiście spotkał 
się i rozmawiał z każdym z uczestników Audiencji, którzy 
przekazali dary w imieniu swoich gmin. Na zakończenie 
wszyscy odśpiewali pieśń „My chcemy Boga” oraz wyko-
nali wspólną fotografię. Obszerną relację z Audiencji zamie-
ścił watykański dziennik L’Osservatore Romano, światowe 
agencje informacyjne, prasa krajowa i zagraniczna a także 
rozgłośnie radiowe w tym Radio Watykan.

Uczestnicy wyjazdu uczestniczyli także w Audiencji Ge-
neralnej a także w Uroczystościach w Bazylice św. Piotra 
związanych z centralnymi obchodami �50. lecia Unii Użho-
rodzkiej, w trakcie których Ojciec Święty przypomniał wagę 
związków Wschodu i Zachodu zarówno w Kościele jak i kul-
turze.

Organizacja Audiencji u Ojca Świętego – która była głów-
nym celem pobytu w Rzymie – była możliwa dzięki pomo-
cy i zaangażowaniu Księdza Kardynała Franciszka Machar-
skiego, księdza infułata Stanisława Dziwisza, oraz, ze strony 
SGM, Przewodniczącego Kazimierza Barczyka.

Paweł Stańczyk

II wyjazd samorządowców Małopolski  
do Watykanu 

Wspólnota Małopolska nr 18, grudzień 1996
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Watykan, październik 1996
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Przedstawiciele gmin tworzących Stowarzyszenie Gmin 
Małopolski licznie przybyli na spotkanie z Ojcem Świętym 
Janem Pawłem II, który �� czerwca odwiedził Podbeskidzie. 
Do Skoczowa, gdzie odbywały się główne uroczystości, zje-
chali prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i radni. Niektó-
rzy wraz z pielgrzymami ze swoich miejscowości. Inni, 
uczestniczący dzień wcześniej w założycielskim spotkaniu 
Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego w Ustroniu zajęli 
obszerny, dobrze usytuowany sektor na Kaplicówce. Tym ra-
zem, przy pomocy i życzliwości burmistrza Skoczowa, przy-
gotowano dla reprezentantów samorządu oddzielne miej-
sca. Dzięki temu ich obecność była doskonale widoczna.

�1 czerwca w pobliskim Ustroniu zebrało się ponad �00 
przedstawicieli lokalnych władz, aby podyskutować o znacze-
niu wartości chrześcijańskich w życiu publicznym.. Także  
w tej konferencji brali udział samorządowcy ze SGM, a w pra- 
cach kilku zespołów roboczych uczestniczył Przewodni-
czący Rady Kazimierz Barczyk. Podczas dyskusji duże za-
interesowanie wzbudził projekt Honorowego Kodeksu Rad-
nych, stworzonego jeszcze w ubiegłym roku przez Sejmik 
Samorządowy Województwa Krakowskiego, a promowany 
przez SGM. Spotkanie w Ustroniu było oficjalną inaugura-
cją działalności Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego, 
który powstał jako inicjatywa grupy radnych z Klubu Nasz 
Wrocław. Następnego dnia, skoro świt, goście konferencji 
udali się do Skoczowa, aby uczestniczyć w największych 
podczas tegorocznej wizyty Jana Pawła II uroczystościach 
religijnych. Wygłoszona przez papieża homilia, w której Oj-
ciec Święty wskazywał na ogromne znaczenie etyki w życiu 
społecznym i politycznym, bardzo dobrze współgrała z prze-

Wspólnota Małopolska nr 16, październik 1995

Zaproszenie dla Ojca Świętego 
myśleniami uczestników Konferencji Chrześcijańskiego Ru-
chu Samorządowego.

SGM włączyło się do przygotowań związanych z orga-
nizacją wizyty papieskiej w Polsce, wspólnie z Towarzy-
stwem Polska-Czechy-Słowacja organizując Ekumeniczny 
Zlot Młodzieży Polskiej, Czeskiej i Słowackiej. Przez dwa 
dni grupy studentów, harcerzy i młodzieży ze szkół śred-
nich wędrowały górskimi ścieżkami pogranicza. W trakcie 
zlotu organizowano też wspólne modlitwy młodzieży kato-
lickiej i ewangelickiej. Młodzi ludzie spotkali się najpierw  
u zbiegu trzech granic, aby zakończyć zlot na spotkaniu z Oj-
cem Świętym w Ołomuńcu.

Wizyta na Podbeskidziu miała wyraźnie ekumenicz-
ny charakter. Mimo, że niektóre elementy papieskiej piel-
grzymki budziły pewne zastrzeżenia ze strony niektórych 
środowisk ewangelickich, powodzenie całego przedsięwzię-
cia zależało w dużej mierze od codziennej współpracy ka-
tolików oraz ewangelików. Jej rezultaty widać było w Sko-
czowie i okolicznych miejscowościach, gdzie przedstawicie-
le różnych wyznań, jak zawsze zgodnie, pomagali lokalnym 
władzom.

Stowarzyszenie Gmin Małopolski jeszcze przed przyby-
ciem Jana Pawła II do Polski skierowało na ręce Nuncju-
sza Apostolskiego w Warszawie, arcybiskupa Józefa Kowal-
czyka, kolejne zaproszenie dla Ojca Świętego. Przypomina-
jąc leżące na terenie Małopolski sanktuaria Krakowa, Czę-
stochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej i Dukli oraz rodzinne 
miasto papieża Wadowice, Przewodniczący Rady SGM Ka-
zimierz Barczyk napisał, że z radością powitają one Ojca 
 Świętego przybywającego do miejsc kultu religijnego oraz 
dla wypoczynku. Zaproszenie to, wychodzące nie jak do-
tychczas od władz państwowych czy kościelnych lecz od sa-
morządu, powinno ułatwić organizowanie kolejnych podró-
ży Jana Pawła II do naszego regionu.

Marek Szczepanek
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Z inicjatywą złożenia wizyty Ojcu Świętemu wystąpił 
 Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Gmin Małopolski Ka-
zimierz Barczyk. Po krótkich przygotowaniach kilkudziesię-
ciu przedstawicieli gmin: – burmistrzów, wójtów, przewod-
niczących rad i radnych Polski Południowej od Żywca po 
 Przemyśl wyjechało do Włoch w okresie wielkanocnym. „Psia 
 pogoda” towarzyszyła nam od Krakowa aż do Tarvisio, gdzie 
przekraczaliśmy granicę austriacko-włoską. Im dalej na połu-
dnie, tym więcej było ciepła i słońca. Dla nas jednak najgoręt-
sze chwile nastąpiły w niedzielny wieczór. W sali papieskiej 
biblioteki zostaliśmy przyjęci na specjalnej audiencji przez 
Ojca Świętego. Powitaliśmy Go – jak Włosi – oklaskami,  
a On podchodził do każdego z nas poświęcając chwilę rozmo-
wy. W naszym imieniu przemówił K. Barczyk. Długo będą 
brzmiały nam w uszach słowa serdecznego zainteresowania 
naszymi samorządowymi sprawami, wypowiedziane przez 
Ojca Świętego. Jeszcze dłużej zapamiętamy ciepłe spojrze-
nie skierowane ku nam. Okazję do dłuższej rozmowy z Papie-
żem mieli przewodniczący rad z Tarnobrzega Kazimierz Gą-
sior oraz z Przemyśla Andrzej Matusiewicz. Ojciec Święty do-
skonale pamięta wiele miejscowości i kilkakrotnie zaskaki-
wał rozmówców mało znanymi faktami geograficznymi czy 
historycznymi.

Wspólnota Małopolska nr 10, czerwiec 1994

1994 – Gminy Małopolski u Ojca Świętego 
Ojciec Święty bardzo chętnie zgodził się na udział we 

wspólnym zdjęciu i wpisał się do księgi �00-letniej Fundacji 
im. Błogosławionej Salomei, o co poprosił burmistrz Skały 
Zbigniew Kasprzyk.

Wielu z nas ofiarowało Papieżowi podarunki związane  
z ich gminą. Duże zainteresowanie Ojca Świętego wzbudzi-
ły oprawione w drewnianą szkatułkę informacje i pamiątki, 
związane z kultem bł. Jana z Dukli, wręczone przez burmi-
strza tego miasta Zygmunta Nowaka.

Ja sam miałem okazję powiadomić Papieża o rozpoczy-
nających się obchodach 400-lecia Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Piękną, własnoręcznie wykonaną rzeźbę podarował wójt Je-
leśni Adam Wróbel, a barwny kilim burmistrz Żywca Jerzy 
Widzyk. Po zakończeniu spotkania Jan Paweł II udzielił bło-
gosławieństwa uczestnikom audiencji, ich rodzinom, a tak-
że środowiskom, które reprezentowali. 

Doznania modlitewne i patriotyczna zaduma towarzyszy-
ły nam na Monte Casino. Biało-czerwoną wiązanką kwiatów, 
modlitwą i odśpiewaniem hymnów „Boże coś Polskę...” i „Jesz-
cze Polska...” wyraziliśmy naszą wdzięczność spoczywającym 
tam rodakom. Po trudach całego dnia wracaliśmy do gościnne-
go Domu Polskiego im. Jana Pawła II na Via Cassia. Gospoda-
rzą tam pod kierownictwem Ks. Prałata Michała Jagosza Sio-
stry Sercanki. Zakonnice tego zgromadzenia od dawna pracują  
w kurii biskupiej w Krakowie, a do pałacu papieskiego zostały 
zaproszone, gdy zamieszkał tam Arcybiskup Krakowa.

Paweł Suliński
Przewodniczący Rady Miasta Kalwaria Zebrzydowska

Kolejną pielgrzymkę do Watykanu Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolski zorganizowało na przełomie czerwca 
i lipca �000 r. Tym razem, dzięki zaangażowaniu Federacji 
Związków Gmin i Powiatów Małopolski, wzięli w niej udział 
samorządowcy z całej Polski oraz krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej.

Pielgrzymka rozpoczęła się �9 czerwca, mszą św. na 
Wawelu, przy Ołtarzu Ojczyzny i grobach Św. Stanisława  
i Św. Jadwigi. Wybór tego miejsca miał wymiar symboliczny. 
Święci ci stanowią bowiem przykład umiłowania ojczyzny 
i narodu, pokazują że dla tych celów warto poświęcić swo-
je życie. Święci ci odegrali również olbrzymią rolę w życiu  
i ukształtowaniu Ka-
rola Wojtyły, darzące- 
go Ich wielkim kultem. 

Prywatna audiencja 
z Janem Pawłem II dla 
wielu samorządowców 
była pierwszą okazją 
spotkania z papieżem.  
Ojciec Święty przyjął  
uczestników pielgrzym- 
ki w Sali Klementyń-
skiej, jednej z najbar-
dziej reprezentacyjnych 
w Watykanie. Małopo-
laninowi Wszechcza-
sów, który to tytuł na- 
dało mu stowarzysze- 
nie w 1996 r., przeka-
zano dary od społecz-

�000 r. – III pielgrzymka do Watykanu 
ności lokalnych. Przedstawiciele samorządów Wilna i Mo-
skwy wręczyli m.in. naczynia liturgiczne z przeznaczeniem 
na Papieskie Dzieła Misyjne. Nie zabrakło specjalnych wy-
razów czci dla największego z Polaków - kilku uczestników 
wręczyło papieżowi tytuły Honorowego Obywatela swoich 
miast. 

Samorządowcy podziękowali Janowi Pawłowi II za olbrzy-
mią troskę o dobro Ojczyzny i wspólnot lokalnych, który kilka 
dni przed pielgrzymką ustanowił św. Kingę patronką samo-
rządów i samorządowców, jako tą, która w szczególny sposób 
przysłużyła się rozwojowi jedności wspólnot lokalnych.

Ojciec Św. przyjął uczestników pielgrzymki z wielką rado-
ścią. Zapewnił o swojej modlitwie, nie omieszkał też uwrażli-
wić na codzienne problemy dotykające ludzi w każdej gminie. 
Samorząd i sprawowanie władzy publicznej jest bowiem służ-
bą, wyrazem zaufania wyborców.
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Wszyscy górscy turyści mogą być dumni z faktu, że jed-
ną z umiłowanych przez Karola Wojtyłę – Ojca Świętego 
dziedzin stała się turystyka, w tym szczególnie turystyka 
górska. Górski pozostawał przecież sam rodowód Karo-
la Wojtyły. Był mieszkańcem Wadowic, a więc i swoich  
ukochanych gór – jak je zwykł określać, „domowych”.

Beskid odkrywał zarówno w towarzystwie ojca jak i na-
uczycieli z wadowickiego gimnazjum. Najbliższe sercu mło-
dego Karola pozostawały Jaworzyna (890 m) i Leskowiec, 
poznawane w ramach wędrówek pieszych i narciarskich. 
Nie jest, przeto przypadkiem, że właśnie w tym miejscu 
wzniesiono kaplicę poświęconą Ojcu Świętemu, a nazwa 
góry – Groń Jana Pawła II – jako pierwsza została oficjal-
nie wprowadzona i zatwierdzona w urzędowych wykazach 
topograficznych. Należy jeszcze w tym miejscu dodać, że 
sam zainteresowany wyraził zgodę na używanie powyższej 
nazwy. Z Leskowca i Gancarza, Łamanej Skały i Potrójnej  
w Beskidzie Małym, rozpoczynały się fascynacje Karola 
Wojtyły całą górską problematyką.

Niemal przez miedzę od Wadowic, a bliżej niż Wadowi-
ce od Krakowa – leży Kalwaria Zebrzydowska ze wspania-
łym klasztorem OO Bernardynów, słynącym łaskami ob-
razem Matki Boskiej i cudowną przestrzenną kompozycją 
4� „dróżek”. To ulubione miejsce Karola Wojtyły od lat naj-
młodszych. Wędrówki na Żar (5�� m) w Beskidzie Średnim, 
kontemplacja na „dróżkach” stawały się przedmiotem Jego 
zapatrzenia i uwielbienia w dziele łączenia górskiej wędrów-
ki z Bogiem.

Inne rejony Beskidu Średniego, pasmo Łysiny i Lubomi-
ra z myślenickim Zarabiem, Ukleiną, Działkiem (600 m), 
dolinami Raby i Krzyworzeki, Krzczonówki i Suszanki wy-
bierał Karol Wojtyła już jako kapłan na wycieczki kolarskie, 
wypełnione z medytacjami i przeżywaniem piękna ojczystej 
górskiej przyrody.

Czy symbol to czy przypadek – albo niewypowiedziana 
przez Ojca Świętego ostatnia Jego prośba na łożu śmierci? 
Przecież to na Jego życzenie towarzyszyli mu w ostatnich, 
najbardziej dramatycznych chwilach życia, arcybiskup Sta-
nisław Dziwisz, prof. Tadeusz Styczeń oraz kardynał Marian 
Jaworski. We wrześniu 19�8 roku przed mianowaniem na 
Stolicę Piotrową, odbywał Karol Wojtyła właśnie w towarzy-
stwie Stanisława Dziwisza i Tadeusza Stycznia ostatnią górską  
wycieczkę w Paśmie Polic Beskidu Żywieckiego ze Skawicy 
Górnej przez Halę Krupową i Policę na Przełęcz Krowiarki. 
Z Marianem Jaworskim z kolei spędzał wielokrotnie urlopy 
w Zawoi Wilcznej, wędrując na Babią Górę i Jałowiec, Ma-
gurkę nad Suchą czy Mędralową. A więc – najbliżsi sercu 

A teraz jeszcze powtórka z geografii. Jesteśmy tu, w Starym Sączu,  
skąd wyruszamy ku Dzwonkówce, Wielkiej Raczy, na Prehybę; Dzwonkówce, 
Wielkiej Radziejowej, na Prehybę, dochodzimy do Wielkiej Raczy.  
Wracamy na Prehybę i schodzimy albo zjeżdżamy na nartach, na nartach…  
Z Prehyby do Szlachtowej i do Krościenka. W Krościenku, na Kopiej Górce 
jest Centrum Oazy. W Krościenku przekraczamy Dunajec, który płynie  
razem z Popradem w kierunku Sącza Nowego i Starego i jesteśmy w Sączu  
z powrotem. A kiedy na Dunajcu jest wysoka woda, to można w pięć,  
sześć godzin przepłynąć od Nowego Targu do Nowego Sącza.

Jan Paweł II, Stary Sącz, 16 czerwca 1999 r.

Małopolski Szlak Papieski im. Jana Pawła II

 W śród niezliczonych dziedzin oraz tematów 
– dostarczających inspiracji dla nas i przy-
szłych pokoleń – Ojciec Święty pozostawił 

nam swoiste „górskie przesłanie”, zamykające się  
w łączeniu bezgranicznej miłości do gór z miłością do 
Boga, a jednocześnie do każdego człowieka. Przesła-
nie to stało się zachętą do ustanowienia w Małopol-
sce w �00� roku, na �5-lecie pontyfikatu Ojca Świę-
tego, specjalnego MAŁOPOLSKIEGO SZLAKU PA-
PIESKIEGO IMIENIA JANA PAWŁA II. Wytyczył 
go zresztą On sam, w Starym Sączu, podczas pa-
miętnej sentymentalnej Pielgrzymki do Ojczyzny  
w czerwcu 1999 r., w słynnej „powtórce z geografii”.

Tablica szlaku po odsłonięciu, Zakopane 11 X 2003
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turyści przy łożu śmierci. Czyż to nie wspaniałe odniesienie 
do gór, polskich gór?

Karol Wojtyła po otrzymaniu godności biskupiej wybrał 
się kiedyś na wizytację do podżywieckiej wsi Radzichowy. 
Tutejszy proboszcz zatroskany bardzo zgrzebnymi warun-
kami pomieszczeń na plebanii usiłował się tłumaczyć: ...Wa-
sza Eminencjo! Wstyd mi za tak złe warunki, w których 
przyszło mi pełnić posługę, a teraz gościć tak wybitną oso-
bistość... Biskup Karol Wojtyła odparł na to: ...Mnie też by-
łoby wstyd. Ale Ty mi lepiej pokaż, jakie książki czytasz!... 
Po ich obejrzeniu pożyczył od proboszcza chlebak i udał się 
w góry zapowiadając początek wizytacji dopiero po wieczor-
nej mszy świętej.

Niezwykłym przykładem kontaktów Ojca Świętego z gó-
rami stała się wizyta w Starym Sączu w czerwcu 1999 roku, 
po nagłej chorobie i niedyspozycji, w związku, z którą po 
raz pierwszy nie mógł na krakowskich Błoniach sprawować 
Najświętszej Ofiary. Decyzja o przejeździe samochodem  
z Krakowa przez Beskid Średni i Wyspowy do Starego Sącza 
spod krakowskiej Kurii w jednej minucie rozniosła się dono-
śnym echem po całej Małopolsce. W Kasince Małej i Msza-
nie Dolnej oraz we wszystkich wsiach aż po miasto Limano-
wą na drodze czekały i wiwatowały tłumy, pomimo ponurej  
i mrocznej tego ranka aury.

Czyż podobnie nie działo się w dniach najtragiczniej-
szych, pomiędzy śmiercią Ojca Świętego a jego pogrze-
bem: w �4 godziny dokładnie w dobę od momentu śmierci – 
100  000 ludzi na krakowskich Błoniach, wcześniej – na Placu  
J. Piłsudskiego w Warszawie – 150 000, w Krakowie na sta-
dionie „Cracovii” kilkadziesiąt tysięcy, na co dzień zwaśnio-
nych kibiców „Cracovii” i „Wisły” wraz z piłkarzami obydwu 
drużyn spotyka się w pełnej harmonii, Ponad ćwierć milio-
na ludzi przybywa na oficjalną żałobną mszę świętą na Plac  

J. Piłsudskiego w stolicy, zapowiadane jest pięć milionów ludzi 
na pogrzebie w Rzymie. Czy można to określić to inaczej jak 
kult, uwielbienie dla przekazywanego przez tyle lat wszystkim 
nam bogactwa myśli, wskazań, próśb, ale i nakazów?

Po pokłonie Ojca Świętego historycznie ważnemu wize-
runkowi Matki Bożej Bolesnej przed limanowską bazyli-
ką, wygłoszona zostaje przez Jana Pawła II w Starym Sączu 
słynna „powtórka z geografii”. Fakt ten staje się przełomem, 
jednoznacznym wskazaniem potrzeby podjęcia dzieła Szla-
ku Papieskiego. Jako pierwsi reagują na to działacze z Od-
działu PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, nazywając i od razu 
stawiając drogowskazy „szlaku papieskiego” na tych odcin-
kach szlaków, które Ojciec Święty zacytował w „powtórce”.

Pamiętajmy jednak, że tak naprawdę to pierwszy szlak 
papieski Ojciec Święty ustanowił sam, wędrując spod schro-
niska PTTK na Polanie Chochołowskiej w Tatrach na Pola-
nę Jarząbczą, w czerwcu 198� roku.

Ważnym elementem wspominanej „powtórki z geogra-
fii” stało się ponadto wspomnienie ruchu oazowego. To Kro-
ścienko i Kopia Górka, Suchy Groń nad Tylmanową oraz 
Dzwonkówka w Paśmie Radziejowej Beskidu Sądeckiego 
były pierwszymi i najważniejszymi miejscami tego ruchu, 
ruchu, w ramach, którego biskup Karol Wojtyła i ks. Fran-
ciszek Blachnicki uczyli młodzież miłości do gór w kontak-
cie z Bogiem.

Papieskie Gorce z kolei to Kaplica Matki Bożej Królowej 
Gorców, spontanicznie wystawiona najważniejszemu „Paste-
rzowi” na Polanach Bukowina pod Turbaczem (19�9) właśnie 
przez górali a więc pasterzy. Do górali Ojciec Święty zawsze 
żywił serdeczny stosunek a miłość do nich wyrażał najlepiej 
takimi oto myślami:... Na was zawsze można liczyć... Wy jako 
juhasi i bacowie jesteście szczególnie bliscy tych betlejem-
skich pasterzy, którzy pierwsi do Niego przyszli...

Opracowanie mapy: 
Wydawnictwo Kartograficzne „Compass”



W dolinie Kamienicy Gorczańskiej – Karol Wojtyła już 
jako kardynał pozostawił ślad swoich medytacji i modli-
twy, rozmyślań i pracy w niepozornym szałasie zwanym 
„Papieżówką”. Tu rozmawiał z góralami, w przerwach mię-
dzy pracą twórczą wynosił ciężkie głazy z koryta Kamieni-
cy układając z nich fragment muru, stąd wielce zatroskany 
kardynał Franciszek Macharski zabrał go wprost do Rzymu 
na pilną konferencję.

Tatrzański wątek Karola Wojtyły i Ojca Świętego to te-
mat – rzeka. Nie sposób dotknąć nawet wszystkich miejsc 
tego wymagających a więc Rusinowej Polany i Sanktuarium 
Matki Bożej Jaworzyńskiej, kaplicy w Jaszczurówce, ca-
łej historii letnich i narciarskich wojaży Karola Wojtyły na 
Kasprowym Wierchu, niezliczonych pobytów w „Księżów-
ce”, na Hali Kondratowej, w Morskim Oku, na Czerwonych 
Wierchach czy na Giewoncie. Tam wszędzie pozostały ślady 
obecności Ojca Świętego.

Turystyczno-górskie pamiątki pozostawił również Karol 
Wojtyła w Rabie Wyżnej – rodzinnej wsi arcybiskupa Stani-
sława Dziwisza, swojego osobistego i ukochanego Sekretarza.  
Po wierchach Pasma Podhalańskiego wędrowali wspólnie 
przed kilkudziesięciu laty, co Rabianie potrafili udokumen-
tować, a następnie upamiętnić kilkoma ścieżkami spacero-
wymi.

Przegląd związków Karola Wojtyły i Ojca Świętego Jana 
Pawła II z górami, a szczególnie z Beskidami posłużył  
Centralnemu Ośrodkowi Turystyki Górskiej PTTK jako 
główne przesłanie i merytoryczna zachęta do ustanowie-
nia w Małopolsce w �00� roku na �5-lecie pontyfikatu 
Ojca Świętego specjalnego MAŁOPOLSKIEGO SZLAKU 
PAPIESKIEGO IMIENIA JANA PAWŁA II. Szlak ten na 
trasie z Krakowa do Starego Sącza (��0 km) z wieloma wa-
riantami, w różnych grupach Beskidów liczy łącznie około 
600 km szlaków turystycznych. Powstawał dzięki zbiorowej 
życzliwości i wzajemnej pomocy zespołów ludzi z wielu sta-
rostw, gmin, środowisk. Co najważniejsze, bez aktywnego 
wsparcia Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, byłoby 
to w ogóle niemożliwe.

Sądzę, ba – jestem pewien, że odejście Ojca Świętego na 
„niebieski szlak” bardziej jeszcze zwiąże turystów z Jego 
swoistą górską ideologią, głęboko przepojoną Chrystusem 
i miłością.

Już w pierwszych dniach fizycznej nieobecności Ojca 
Świętego wśród nas pojawia się coraz więcej dowodów na to, 
że jednak On nadal jest, kieruje naszymi myślami i poczyna-
niami czyniąc to z miłości do turystów i ukochanych gór.

Świat nadal słucha Ojca Świętego i dlatego można mieć 
nadzieję, że dzięki temu w przyszłości może stanie się, cho-
ciaż odrobinę lepszy. 

Andrzej Matuszczyk 
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Hala Turbacz. Miejsce, gdzie ks. Karol Wojtyła  
odprawił Mszę świetą 17 września 1953 roku
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Trasa główna:  
Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Żar, Łękawica, Jaroszowicka 
Góra, Gorzeń Górny, Dzwonek, Wadowice, Ponikiew, Groń Jana 
Pawła II, Leskowiec, Łamana Skała, Ślemień, Gachowizna, Hucisko, 
Czwrniawa Sucha, Przełęcz Klekociny, Hala Kamińskiego, Zawoja 
Czatoża, Zawoja Widły, Skawica Górna, Hala Krupowa, Polica, Cyl 
Hali Śmietanowej, Przełęcz Krowiarki, Kamionek, Zubrzyca Górna, 
Przełęcz Wąwóz, Beskidy, Przełęcz Bory, Żeleźnica, Raba Wyżna, 
Rabska Góra, Sieniawa, Janiłówka, Przełęcz Sieniawska, Pyzówka, 
Morawczyna, Trute, Ludźmierz, Nowy targ, Kowaniec, Polany 
Bukowina, Turbacz, Przełęcz Borek, dolina Kamienicy (Papieżówka), 
Przełęcz Przysłop, Nowa Polana, Gorc, Ochotnica Dolna, Lubań, 
Marszałek, Krościenko, Dzwonkówka, Przechyba, Stary Sącz.

Ścieżki na Szlaku Papieskim

Beskid Średni 
Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorońska Góra, Jastrzebia, 
Sułkowice, Pisana, Barnasiówka, Myślenice Zarabie, Ukleina, 
Śliwnik, Wierch Stróża, Myślenice Zarabie.

Beskid Żywiecki 
Przełęcz Krowiarki, Sokolica, Babia Góra, Przełęcz Brona, 
Markowe Szczawiny, Przełęcz Krowiarki.

Beskid Sądecki 
Dzwonkówka, Suchy Groń, Jaworzynka, Tylmanówka Rzeka 
(Baszta).

Gorce 
Turbacz, Kiczora, Przełęcz Knurowska, Runek, Lubań.

Szlaki papieskie w Małopolsce
PODHALAŃSKI  
SZLAK PAPIESKI

Szlak wiedzie z Rabki-Zdroju przez 
Piątkową do Raby Wyżnej wzdłuż 
żółtego szlaku turystycznego dojdziemy 
do ścieżek spacerowych, wytyczonych 
przez społeczność Raby Wyżnej.

Raba Wyżna (490–600m) Duża wieś na pograniczu Gorców i Pasma Podhalańskiego – rodzinna miejscowość ks. kard. Stanisława 
Dziwisza. Na Rabskiej Górze krzyż milenijny, przy którym łączą się dwa warianty oznakowanych ścieżek spacerowych: im. Księdza 
Kardynała Karola Wojtyły (przez Ubocz, Łysą Górę i Jamne) oraz im. Ojca Świętego Jana Pawła II (przez Stromówkę, Żeleźnicę, 
Kierówkę Bielankę i Sieniawę) – Rabska Góra. 

Przez Przełęcz Sieniawską Szlak Papieski prowadzi do Ludźmierza i Nowego Targu, a przez Przełęcz Spytkowicką na Orawę i Babią Górę.

Beskid Wyspowy 
Mogielica, Chichoń, Przełęcz Ostra, Szkiełek, Łukowica, 
Pepówka, Łyżka, Jabłoniec, Limanowa, Miejska Góra, 
Limanowa.

Beskid Wyspowy 
Rabska Góra, Piątkowa, Raba Zdrój, Luboń Wielki, Przełęcz 
Glisne, Szczebel, Kasinka Mała, Lubogoszcz, Kasina Wielka, 
Śnieżnica, Przełęcz Gruszowiec, Ćwilin, Jurków, Chyszówka, 
Przełęcz Rydza Śmigłego, Mogielica, Jasień z rozejściem 
na dwie odnogi: Jasień Ostra-Mszana Dolna oraz Jasień-
Przełęcz Przysłop.

Podtatrze i Tatry 
Ludźmierz, Zasaklae, Skrzypne, Ząb, Poronin, Gubałówka, 
Butorowy Wierch, Zakopane Krzeptówki, Kiry, Polana 
Biały Potok, Dolina Chochłowska, Dolina Jarząbcza, Dolina 
Chochołowska, Przełęćz Iwanicka, Hala Ornak, Dolina 
Kościeliska, Przysłop Miętusi, Dolina Małej Łąki, Przełęcz 
Grzybowiec, Dolina Strążyska, Przełęcz Białe, Kalatówki, 
Albertyni, Kuźnice, Księżówka, Jaszczurówka, Cyrhla, Psia 
Trawka, Polana Waksmundzka, Gęsia Szyja, Rusinowa 
Polana (Wiktorówki), Palenica Białczańska, Morskie Oko.

Beskid Sądecki i Beskid Niski (cz. zachodnia) 
Stary Sącz, Popowice, Żeleźnikowa, Ostra, Makowica, 
Łabowska Hala, Runek, Jaworzyna Krynicka, Krynica, 
Huzary, Mochnaczka Wyżna, Izb, Hańczowa, Kozie Żebro, 
Regetów Niżny, Rotunda, Zdynia, Popowe Wierchy, 
Wołowirec, Bartne, Magura Wątkowska, Świerzowa, 
Kolanin, Kamień, Kąty (Grzywacka Góra).

Piątkowa (715 m) Atrakcyjne widokowo 
wzniesienie przy szosie zakopiańskiej. 
Drewniany zabytkowy kościółek pw. 
św. Krzyża z 1757 roku. Otaczają 
go lipy – pomniki przyrody. Poniżej 
źródełko Pocieszna Woda uważane za 
cudownie uzdrawiające.

MAŁOPOLSKI SZLAK PAPIESKI

Sieniawa
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GORCZAŃSKI SZLAK PAPIESKI
Rozpoczyna się na Podhalu w Ludźmierzu i prowadzi 
wzdłuż szlaków turystycznych – przez Nowy Targ, 
Kowaniec, Bukowinę Miejską – na Halę Rusnakową 
do kaplicy Matki Bożej Królowej Gorców, zwanej także 
papieską, dedykowanej Janowi Pawłowi II w roku  
I pielgrzymki do Polski (1979). 

Ludźmierz (600m) W kościele parafialnym słynąca cudami 
i łaskami późnogotycka drewniana statua Matki Bożej 
Ludźmierskiej – zwanej Królową i Gaździną Podhala, 
otaczana przez górali i Polonię szczególną czcią. Stąd 
do Zakopanego Krzeptówek przez Ząb prowadzi Szlak 
Papieski wytyczony przez górali, zwany Sursum Corda. 

Nowy Targ (590m) Miasto w widłach Czarnego  
i Białego Dunajca w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej  
u południowych podnóży Gorców. Było jednym  
z punktów na trasie I Pielgrzymki Jana Pawła II  
do Polski. 

Kowaniec(670m) Dzielnica Nowego Targu, punkt 
wypadowy kilku szlaków gorczańskich

Kaplica Matki Bożej Królowej Gorców na Polanie 
Rusnakowej. dedykowana Ojcu Świętemu na pamiątkę 
I Pielgrzymki do Polski. Jest to najważniejsze miejsce 
papieskie w Gorcach. 

Przy schronisku PTTK pod Turbaczem Szlak Papieski 
rozdwaja się i prowadzi do miejsc szczególnie 
związanych z Ojcem Świętym – na Przełęcz Borek 
(1009m) i Rzeki (693m) oraz do Krościenka.

Rzeki (690–720m) Przysiółek Lubomierza.  
Karol Wojtyła nocował tu u górali lub biwakował.

Krościenko n. Dunajcem (425m). Miejscowość letniskowa 
na styku Pienin Czorsztyńskich, Gorców i Beskidu 
Sądeckiego. W kościele p.w. Dobrego Pasterza 
spoczywają szczątki ks. Franciszka Blachnickiego. 
W Krościenku Szlak Gorczański łączy się z Papieskim 
Szlakiem w Beskidzie Sądeckim.

SZLAK PAPIESKI W BESKIDZIE NISKIM 

Szlak przebiega przez południowe tereny powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego, od Magury Wątkowskiej do Komańczy, 
od zachodniej strony łącząc się z Małopolskim Szlakiem Papieskim. Plansze i tablice obrazujące przebieg szlaku, usytuowane  
w miejscowościach tradycyjnie odwiedzanych przez turystów i pielgrzymów, przedstawiają również odcinki dotychczas w terenie  
nie oznakowane. Zaznaczono na nich także miejsca związane z późniejszymi pobytami ks. Kardynała Karola Wojtyły w Beskidzie 
Niskim i z pielgrzymką Papieską w roku 1997. 

Trasa I: Magura Wątkowska (848 m) – Kolanin – Kąty – Chyrowa – Magura Wątkowska 

Trasa II: Chyrowa – Pustelnia Św. Jana – Cergowa – Dukla – Lubatowa Pustelnia Św. Jana 

Trasa III: Lubatowa – Iwonicz Zdrój – Rymanów Zdrój – Tarnawka Iwonicz Zdrój 

Trasa IV: Tarnawka – Bukowica – Komańcza 

SZLAK PAPIESKI  
W BESKIDZIE WYSPOWYM

Szlak papieski w Beskidzie Wyspowym otwarty został w 2003 roku, 
w pięćdziesiątą rocznicę pamiętnej dwudniowej wycieczki ks. Karola 
Wojtyły z młodzieżą 24–25 czerwca 1953 roku z Rabki Zdroju przez 
Lubań, Lubogoszcz, Śnieżnicę, Gruszowiec i Ćwilin do Kasiny.  
Szlak składa się z dwóch części, łącząc się ze sobą na Przełęczy  
Rydza Śmigłego: 

Rabczańsko – mszański (Zagórzański): Rabka Zdrój – Rabka 
Zaryte – Luboń Wielki – Przełęcz Glisne – Szczebel – Kasinkę 
Małą – Lubogoszcz – Kasinę Wielką – MOREKO na Śnieżnicy 
– Przełęcz Gruszowiec – Ćwilin – Jurków – Przełęcz Rydza Śmigłego 
– Mogielicę – Jasień – Kobylicę – Ostrą – Mszana Dolna 

Limanowski: Przełęcz Rydza Śmigłego – Mogielica – Przełęcz 
SŁopnicka – Cichoń – Ostra – Jeżowa Woda – Skiełek – Łukowica 
– Jabłoniec – Limanowa 

Szlak papieski w Beskidzie Wyspowym łączy się również ze szlakiem 
papieskim w Gorcach i szlakiem biegnącym z Lubnia.

Szlaki papieskie w Małopolsce
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Raciborowice: Jako młody ksiądz, Karol Wojtyła spędzał wakacje 
w podkrakowskich Raciborowicach. Tu w zacisznej okolicy,  
w parafii przy gotyckim kościółku fundacji Jana Długosza, 
studiował dzieła św. Tomasza. Wspominał te czasy: 

Wiele czasu spędziłem w starym raciborowickim kościele (…) 
Wiele godzin przemedytowałem spacerując po cmentarzu. 
Przywoziłem do Raciborowic także swój warsztat studiów.

Niegowić: wieś na Ziemi Bocheńskiej, oddalona 24 km  
od Krakowa. Tu młody wikary Karol Wojtyła został skierowany 
do swojej pierwszej pracy duszpasterskiej. Pisał o tym:

(…) gdy przekroczyłem granicę parafii w Niegowici, 
uklęknąłem i ucałowałem ziemię (…) I tak rozpoczęła się  
moja praca duszpasterska

KRAKÓW – WADOWICE – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 
– RACIBOROWICE – NIEGOWIĆ – LUDŹMIERZ – NOWY 
TARG – ZAKOPANE – STARY SĄCZ – KRAKÓW

SZLAK PAPIESKI W BESKIDZIE  
ŻYWIECKIM (PASMO POLICY)

Wyznaczony szlak upamiętnia, ostatnią przed wyborem na papieża, 
górską wędrówkę kardynała Karola Wojtyły. 9. września 1978, 
wraz z przyjaciółmi, pokonał liczącą 18 km trasę ze Skawicy Górnej 
na Przełęcz Krowiarki. Oznakowanie Szlaku (znaki żółto - białe 
w kształcie kwadratu złożonego z dwóch barwnych trójkątów) 
pokrywa się ze znakami szlaków turystycznych. Na odcinku Skawica 
- schronisko na Hali Krupowej są to znaki niebieskie, a ze schroniska 
do Przełęczy Krowiarki - znaki czerwone.

Miejsca na szlaku

Skawica Górna (450 m) 

Sucha Góra (625 m) 

Kucałowa Przełęcz (1170 m) 

Schronisko PTTK na Hali Krupowej im. prof. Kazimierza 
Sosnowskiego (1152 m) - położone w obniżeniu grzbietu 
Pasma Policy, pomiędzy szczytem Policy, a Okrąglicą, w rejonie 
widokowego wierzchołka Złotej Grapy. Stanowi doskonałe 
miejsce widokowe na Tatry oraz wzgórza Orawy i Podhala. 

Złota Grapa (1242 m) 

Rezerwat przyrody im. prof. Zenona Klemensiewicza - rezerwat 
leśny (wysokogórski bór świerkowy zachowany w stanie 
naturalnym) o pow. 58 ha, utworzony w roku 1972.  
Upamiętnia wybitnego naukowca, który zginął w katastrofie 
lotniczej w 1969 r. na północnym stoku Policy 

Polica (1369 m) - najwyżej położone miejsce masywu i Szlaku 
Papieskiego

Kiczorka (Hala Śmietanowa 1298 m.

Główniak (1093 m)

Brożki (1236 m) 

Przełęcz Krowiarki (Przełęcz Lipnicka 1012 m) - koniec Szlaku 
Papieskiego, oznakowany rzeźbioną tablicą pamiątkową.  
Na polanie umiejscowiony jest postument poświęcony 
Karolowi Wojtyle nawiązujący do jego pobytu w Zubrzycy 
Górnej w roku 1938, gdzie jako młodzieniec będąc w wojsku 
pracował w Junackim Hufcu Pracy przy budowie Drogi 
Karpackiej. 

Trasa samochodowa

Wadowice

Kalwaria Zebrzydowska
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1. Pałac Biskupów Krakowskich (ul. Franciszkańska 3)
Karol Wojtyła zamieszkał tu 10 sierpnia 1944 r. jako student 
konspiracyjnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Kra-
kowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 r.  
z rąk Księcia kard. Adama Stefana Sapiehy w jego prywat-
nej kaplicy. W tutejszej Kurii Metropolitalnej od 1958 r. ks. 
Karol Wojtyła pełnił posługę biskupa, a potem – metro-
polity krakowskiego aż do 16 października 19�8 r. – dnia 
wyboru na Stolicę Apostolską. Ojciec Święty Jan Paweł II 
mieszkał w tym Pałacu podczas każdej z pielgrzymek do 
Krakowa. Nad wejściem znajduje się sławne okno, z które-
go Ojciec Święty pozdrawiał młodzież przybywającą na spo-
tkania z Nim.
Na dziedzińcu Pałacu stoi pomnik Jana Pawła II, dar i dzie-
ło Jole Sensi Croci, odsłonięty w maju 1980 r. Obok bu-

 K raków jest jedynym miastem na świecie, 
które w swej materialnej tkance posiada 
miejsca związane niemal z całym życiem 
Jana Pawła II. Tu znajdują się miejsca, 

 które pamiętają Go jako studenta polonistyki, robotnika, 
aktora, poetę, seminarzystę, młodego księdza odprawiają-
cego swe pierwsze msze św., uniwersyteckiego wykładow-
cę, duszpasterza studentów i rodzin, biskupa, Metropoli-
tę Krakowskiego i wreszcie - jako Głowę Kościoła katolic-
kiego. Mimo, że od powołania na Stolicę Piotrową w 19�8 r. 
Karol Wojtyła (Jan Paweł II) nie mieszkał już w Krakowie, 
każde Jego przybycie do Stołecznego Królewskiego Miasta 
pozostawiało ślady nie tylko w ludzkich sercach. Chcąc bo-
wiem pamiętać o tych spotkaniach, także po Jego śmier-
ci (� kwietnia �005 r.), krakowianie stawiają Mu pomniki, 
umieszczają tablice pamiątkowe, nazywają ważne instytu-
cje Jego imieniem.

Karol Wojtyła i Jan Paweł II jest i zawsze będzie obecny 
w Krakowie. Krakowianie znają miejsca związane z jego ży-
ciem. Wielu przygląda się im jak swego rodzaju „stacjom na 
drogach Jana Pawła II”. Pragnąc ułatwić odnalezienie tych 
miejsc, zwłaszcza przybyszom z innych miast i z zagranicy, 
w tej publikacji wspomniano o dwudziestu pięciu najważniej-
szych, zaznaczając je również na planie miasta. Trasę bie-
gnącą przez te miejsca nazwano „Ścieżkami Jana Pawła II”. 
Przyjęcie zaproszenia do przejścia tych „ścieżek” może po-
móc w lepszym zrozumieniu fenomenu, jaki we współcze-
snym świecie stanowiła postać Jana Pawła II, dla którego 
Cracovia totius poloniae urbs celeberrima. (tzn.: „Kraków jest 
najsławniejszym spośród polskich miast”).

Na ścieżkach papieskiego Krakowa

Pozwólcie - zanim stąd odejdę - popatrzę jeszcze stąd na Kraków, 
na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga –
i popatrzę stąd na Polskę... 
I dlatego - zanim stąd odejdę - proszę was,  
abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”,  
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością (...)  
Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. 

Jan Paweł II, Krakowskie Błonia, 10 czerwca 19�9 r.

dynku Kurii Metropolitalnej znajduje się główny budynek  
Papieskiej Akademii Teologicznej (ul. Franciszkańska 1), 
erygowanej w 1981 r. przez Jana Pawła II, następczyni Wy-
działu Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

2. Bazylika św. Franciszka z Asyżu  
OO. Franciszkanów (ul. Franciszkańska 2)
Ks. Karol Wojtyła miał w tym kościele „swoją” ławkę. Od 
czasów studenckich bardzo często przychodził tu się mo-
dlić. Tutaj podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny,  
9 czerwca 19�9 r., Jan Paweł II spotkał się z ludźmi chory-
mi i uczestniczył w prawykonaniu kantaty-oratorium Be-
atus Vir, napisanej przez Henryka Mikołaja Góreckiego 
ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika (na 900-le-
cie śmierci). 

3. Wyższe Seminarium Duchowne  
Archidiecezji Krakowskiej (ul. Podzamcze 8)
Gmach Seminarium Duchownego zaprojektował architekt 
Gabriel Niewiadomski. Wzniesiono go w latach 1899–190�. 
Karol Wojtyła przebywał tu w 1945 r. jako student Wyższe-
go Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. 

4. Kamienica Dziekańska (ul. Kanonicza 21)
Ks. Karol Wojtyła mieszkał tu jako biskup w latach 1958–
196�. Wcześniej (od 1951 r.) zamieszkiwał w sąsiednim 
domu (nr 19). Obecnie w obu tych budynkach mieści się 
Muzeum Archidiecezji Krakowskiej, w którym m.in. pre-
zentowane są pamiątki związane z osobą Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Na portalu kamienicy widnieje wymowny na-
pis Procul este profani, czyli „Z dala bądźcie niegodni”. 

5. Bazylika Archikatedralna św. Stanisława BM  
i św. Wacława na Wawelu
W podziemiach Katedry, w Krypcie św. Leonarda, � listo-
pada 1946 r. ks. Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą 
mszę św., m.in. w intencji swych zmarłych rodziców i brata.  
W uroczystość św. Wacława, patrona Katedry, �8 września 
1958 r., ks. K. Wojtyła został konsekrowany na biskupa. 
Jako motto na swoim herbie wybrał łacińskie słowa Totus 
Tuus [Cały Twój]. Będąc Następcą św. Piotra w Rzymie Jan 
Paweł II przybywał do Katedry w latach: 19�9, 198�, 198�, 
1991, 199�, 1999 i w �00� r. 
Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w 900. 
rocznicę męczeńskiej śmierci św. Stanisława, modlił się 
przy jego grobie, a osiem lat później – sprawował Najświęt-
szą Ofiarę przy łaskami słynącym Krzyżu Królowej Jadwigi 
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– a w sierpniu �00� r. zaś przed konfesją św. Stanisława od-
mówił modlitwę brewiarzową. 

6. Kościół na Skałce (Św. Michała Archanioła  
i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika) (ul. Skałeczna)
Na Skałkę prowadzi z Wawelu szlak pielgrzymi królów pol-
skich, który przemierza coroczna majowa procesja św. Sta-
nisława z udziałem całego Episkopatu Polski. Karol Wojty-
ła, jako arcybiskup Krakowa był od 196� r. gospodarzem  
i uczestnikiem tych procesji. 
W roku 19�9 podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski, związanej również z uroczystościami 900-lecia 
śmierci św. Stanisława BM miało tu miejsce niezapomniane 
spotkanie z młodzieżą akademicką, a także ze światem na-
uki, kultury i sztuki. W tutejszym kościele znajduje się po-
piersie Jana Pawła II, a za sadzawką umieszczony jest krzyż 
upamiętniający spotkanie z młodzieżą. 

7. Dom Jana Tyranowskiego  
(ul. Różana 11, dostępny tylko z zewnątrz)
W domu tym spotykali się członkowie Żywego Różańca, do 
kręgu których należał Karol Wojtyła. Grupę tę zainicjował 
i prowadził Sługa Boży Jan Tyranowski (1901–194�). Był 
prostym krawcem, ale jednocześnie – człowiekiem o bo-
gatej duchowości. Jego mistrzami duchowymi byli św. Jan 
od Krzyża i św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Ojciec Święty 
Jan Paweł II nazwał go „wychowawcą teologiem, apostołem 
Bożej wielkości, Bożej piękności”. Jan Tyranowski ujmował 
 innych swoją religijnością. Codzienne, kilkugodzinne me-
dytacje nie zamykały go jednak na innych ludzi, wręcz prze-
ciwnie – wzmagały w nim potrzebę apostolstwa. Od 199� r. 
trwa proces beatyfikacyjny Jana Leopolda Tyranowskiego.   

8. Kościół św. Stanisława Kostki XX. Salezjanów  
na Dębnikach (ul. Konfederacka)
Był to kościół parafialny Karola Wojtyły podczas jego po-
bytu na Dębnikach w latach 19�8–1944. Młody Wojtyła 
modlił się często w tutejszej kaplicy Matki Bożej Wspomo-
żenia Wiernych. W lutym 1940 r. poznał tu Jana Tyranow-
skiego, jako współuczestnika religijnych spotkań młodzie-
ży, organizowanych z inspiracji księży salezjanów. W tym 
kościele � listopada 1946 r. ks. Karol Wojtyła odprawił swą 
pierwszą Mszę św. z udziałem wiernych. Tu spoczywają do-
czesne szczątki Sługi Bożego Jana Tyranowskiego.  

9. Dom przy ul. Szwedzkiej 12  
(dostępny tylko z zewnątrz)
Karol Wojtyła przebywał tu kilka tygodni po wypadku samo-
chodowym (potrącenie przez ciężarówkę �9 lutego 1944 r.) 
Po rekonwalescencji stąd poszedł do seminarium duchow-
nego. Mieszkała tu zaprzyjaźniona z nim Irena Szkocka  
z córką Zofią Poźniakową i jej mężem. Tutaj kontynuowa-
ne były spotkania młodych pisarzy, aktorów i malarzy od-
bywające się wcześniej w willi „Pod Lipkami” na Salwato-
rze (ul. Księcia Józefa 55a). W domu przy ul. Szwedzkiej  
w 1946 r. odbyło się także poprymicyjne spotkanie ks. Woj-
tyły z przyjaciółmi. Jeszcze jako biskup K. Wojtyła przycho-
dził tu w okresie Bożego Narodzenia na śpiewanie kolęd. 

10. Dom przy ul. Tynieckiej 10  
(dostępny tylko z zewnątrz)
Latem 19�8 r. Karol Wojtyła zamieszkał wraz ze swym oj-
cem (Karolem Wojtyłą seniorem) w dwóch pokojach z ku-
chnią sutereny domu swojego wuja, Roberta Kaczorowskie-
go. Przebywał tu do 1944 r. w czasie studiów polonistycznych 

W 2002 roku na arkadach zamku królewskiego wywieszono na cześć papieża 
trzy najwspanialsze renesansowe arrasy. Dostojnego gościa witał dyrektor zamku 
profesor Jan K. Ostrowski. Zdjęcie pochodzi z albumu „Źródło nadziei. Pielgrzymka 
Ojca Świętego do Ojczyzny ”. Fot. Adam Bujak, © Biały Kruk

Pełna skupienia modlitwa w romańskiej krypcie św. Leonarda na Wawelu.  
Tu 2 listopada 1946 roku ks. Karol Wojtyła odprawił swoją Mszę św. prymicyjną. 
Zdjęcie pochodzi z albumu „Wawel”. Fot. Adam Bujak, © Biały Kruk
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na UJ oraz późniejszej pracy w kamieniołomie, zakładach 
sodowych i studiów filozoficznych w zakonspirowanym se-
minarium duchownym. 
Po śmierci ojca Karola Wojtyły w roku 1941 zaprosił do 
wspólnego mieszkania przybyłego z żoną z Wadowic reży-
sera teatralnego, Mieczysława Kotlarczyka, założyciela Te-
atru Rapsodycznego. 

11. Kamień papieski na Błoniach
Ważący �6 ton kamień granitowy z okolic Morskiego Oka 
został tu umieszczony w październiku 199� r. w 19. roczni-
cę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, z inicjatywy Me-
tropolity Krakowskiego, kard. Franciszka Macharskiego. 
Głaz upamiętnia spotkania Jana Pawła II z pielgrzymami 
podczas kolejnych wizyt w Polsce począwszy od czerwca 
19�9 r. Tutaj kilka dni pośmierci Jana Pawła II, ok. 1 mln 
osób przyszła z krakowskiego Rynku w „Białym Marszu” 
(drugim w historii) i wzięło udział we mszy św. dziękczyn-
nej za życie Ojca Świętego Jana Pała II.

12. Pomnik Jana Pawła II w Parku im. H. Jordana 
(wejście od ul. 3 Maja)
W parku stoi pomnik Jana Pawła II, ufundowany przez Za-
rząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Z tego miej-
sca szlak wędrówki z Janem Pawłem II po Krakowie wiedzie 

trasą tzw. „Białego Marszu” (w 1981 r.). Wtedy w odpowie-
dzi na zamach na osobę Ojca Świętego, 1� maja 1981 r. pół 
miliona osób, ubranych na biało (kolor światłości i dobra)  
w milczeniu przeszło na krakowski Rynek, aby zamanife-
stować swą jedność z walczącym o życie papieżem, przeciw-
stawić się przemocy i w ten sposób dać odpowiedź złu.  

13. Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(ul. Gołębia 24)
W 19�8 r. Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne 
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
W czasie II wojny światowej kontynuował tajne studia na 
Wydziale Teologicznym tej uczelni. Na tym uniwersyte-
cie w 1948 r. młody ks. Wojtyła uzyskał stopień doktora  
i prowadził wykłady z etyki społecznej, a w 1954 r. uzyskał 
habilitację, jako ostatni przed usunięciem Wydziału z UJ. 
Wszechnica Jagiellońska nie zapomniała o swoim profeso-
rze i �� czerwca 198� r. nadała Janowi Pawłowi II doktorat 
honoris causa. Odwiedzając Kraków w 199� r., w pobliskiej 
kolegiacie akademickiej, kościele św. Anny, wygłosił prze-
mówienie z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego UJ.

14. Bazylika Mariacka (Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny) (Rynek Główny)
W latach 195�–195� Jan Paweł II był kaznodzieją i spowied-
nikiem w tej Bazylice. Jako Papież nawiedził ją trzykrotnie,  
a w 1991 r. przy ołtarzu stojącym u jej wejścia odprawił 
mszę św., podczas której dokonał beatyfikacji bł. Anieli 
 Salawy. 1� maja 1981 r. przed Bazyliką Mariacką zebrali się 
wszyscy uczestnicy Białego Marszu, zorganizowanego po 
zamachu na życie Jana Pawła II. W ścianę kościoła wmuro-
wane są tablice upamiętniające beatyfikację Anieli Salawy 
i Biały Marsz. 

15. Bazylika św. Floriana (ul. Warszawska 1)
W tej parafii ks. Karol Wojtyła, będąc od marca 1949 r. 
 wikarym, zainicjował działalność duszpasterstwa akade-

„Biały Marsz”, 17 maja 1981 r. Fot. S. Markowski
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mickiego. Jednocześnie kontynuował swoją pracę naukową.  
Z parafii odszedł w listopadzie 1951 r., pozostając do 1958 r. 
duszpasterzem akademickim.  Dnia 18 sierpnia �00� r. na 
dziedzińcu Bazyliki Jan Paweł II spotkał się z mieszkańca-
mi parafii. 

16. Pomnik Jana Pawła II w Parku Strzeleckim 
(ul. Lubicz)
Pomnik Jana Pawła II stojący w Parku Strzeleckim został 
ufundowany przez krakowskie Bractwo Kurkowe, dla upa-
miętnienia spotkania Braci Kurkowych z Ojcem Świętym  
w Watykanie. Monument odsłonięto 1 lipca �000 r. Figura  
z brązu, autorstwa prof. Czesława Dźwigaja, osadzona jest 
na kamieniu z czerwonego afrykańskiego granitu. 

17. Grób Rodziców Jana Pawła II na Cmentarzu  
Rakowickim (lokalizacja mogiły jest zaznaczona  
na planie ustawionym przy wejściu do części wojskowej 
cmentarza od ul. Prandoty)
W tzw. wojskowej części cmentarza znajduje się grobo-
wiec rodziny Wojtyłów i Kaczorowskich. Pochowani są tu-
taj: matka Jana Pawła II, Emilia z Kaczorowskich Wojtyła 
(zm. w 19�9 r.), ojciec Karol Wojtyła (zm. w 1941 r.), brat 
Edmund Wotyła (zm. w 19�� r.), a także rodzice matki Ojca 
Świętego – Feliks i Maria Kaczorowscy oraz trzy inne oso-
by z rodziny Kaczorowskich.

18. Szpital im. Jana Pawła II (ul. Prądnicka 80 )
Pierwsze budynki szpitala zostały zbudowane w 191� r. jako 
Miejskie Zakłady Sanitarne. Tutaj m.in. dwukrotnie przeby-
wała na leczeniu św. Faustyna Kowalska. Od 1948 r. przyję-
ta została nazwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go im. Dr. Anki. Obecna Poliklinika Kardiologiczna została 
zbudowana przez Fundację „Cor Aegrum”. W 1990 r. nada-
no szpitalowi imię Jana Pawła II. Jego poświęcenia dokonał 
osobiście Ojciec Święty dnia 9 czerwca 199� r. 

19. Kościół św. Jadwigi Królowej (ul. Łokietka 60)
W 199� r. Jan Paweł II dokonał na Błoniach kanonizacji  
św. Jadwigi Królowej, a także odwiedził ten kościół, co upa-
miętnia umieszczona nad wejściem tablica z herbem papie-
skim. Przed kościołem stoi krzyż z ołtarza, przy którym Jan 
Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 19�9 r. 
odprawił mszę św. na Błoniach.

20. Kościół Matki Bożej Królowej Polski ARKA 
PANA w Bieńczycach (ul. Obrońców Krzyża 1)   
Historia powstania tutejszej parafii wiąże się z walką o drew-
niany krzyż, postawiony tu przez mieszkańców nowej dziel-
nicy Krakowa (Nowej Huty), z założenia traktowanej przez 
władze komunistyczne jako – pozbawionej życia religij- 
nego. 
Od 1960 r. przy tym krzyżu bp Karol Wojtyła odprawiał „pa-
sterki” pod gołym niebem, a 14 października 196� r. – już 
jako kardynał – sprawował mszę św. na rozpoczęcie budowy 
kościoła. Dnia 18 maja 1969 r. – wmurował kamień węgiel-
ny pochodzący z resztek murów konstantyńskiej bazyliki 
św. Piotra poświęcony przez ówczesnego papieża Paw- 
ła VI. W 19�� r. ówczesny metropolita krakowski powiedział 
tutaj: „chyba nie ma drugiej parafii w archidiecezji, w której 
bym tak często bywał jako wasz biskup”. 15 maja 19�� r.  
kard. K. Wojtyła konsekrował ten kościół pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski, zbudowany według projektu arch. Woj-
ciecha Pietrzyka. W czasie pierwszej pielgrzymki do Pol-
ski Jan Paweł II odprawiając mszę św. w pobliskiej Mogile  Zakrzówek. Fot. G. Krużel 

Kościół św. Jadwigi Królowej. Fot. T. Warczak

Kościół Matki Bożej Królowej Polski ARKA PANA . Fot. M. Grychowski
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Tradycje Krakowa jako ośrodka pielgrzymkowego 
sięgają XII stulecia. Przez wieki ciągnęli tu pątni-
cy, którzy nawiedzali groby „świętych krakowskich”. 
Głównymi ośrodkami kultu były zawsze Katedra na 
Wawelu oraz Skałka. Nowa epoka w dziejach piel-
grzymek krakowskich wiąże się przede wszystkim  
z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 
i kultem św. Faustyny Kowalskiej. 

Szczytowy okres pątnictwa w Krakowie przypadał na 
wiek XV, kiedy to rejestrowano tutaj 1� loca sacra. Obok kul-
tu św. Floriana (zwłaszcza na Kleparzu) najbardziej rozwi-
nięty był kult św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Kraków 
piętnastowieczny otrzymał nazwę Felix saeculum Cracoviae 
(Szczęśliwy wiek Krakowa), wynikającą z faktu, że w mie-
ście żyło i działało sześć osób zmarłych w opinii świętości: 
Jan Kanty, Izajasz Boner, Michał Giedroyć, Świętosław zwa-
ny Milczącym, Szymon z Lipnicy, Stanisław Kazimierczyk. 
Ponadto liczni pielgrzymi wędrowali też do miejsc związa-
nych m.in. z kultem: Jacka Odrowąża, Salomei, Jana Pran-
doty, Jadwigi Królowej. Ze względu na istniejące tutaj licz-
ne świątynie, miejsca święte, związane zarówno z kultem 
relikwii jak i cudownymi wizerunkami w XVI wieku poja-
wiło się określenie Cracovia altera Roma (Kraków drugim 
Rzymem). Termin ten jest stosowany również współcześnie. 
Nie ma bowiem poza Rzymem drugiego miasta na świecie, 
którego przestrzeń byłaby tak „wypełniona” świętością. Po-
chowanych jest tutaj sześć osób już kanonizowanych i osiem 
błogosławionych. Badania A. Wilkońskiej wykazały, że łącz-
nie w Krakowie znajduje się blisko 160 miejsc i przedmio-
tów kultu religijnego o zróżnicowanym zasięgu oddziaływa- 
nia. Z miejscami świętymi miasta od wczesnej młodości 
związany był Karol Wojtyła, który już jako uczeń przyjeż-
dżał z Wadowic w celu nawiedzenia krakowskich loca sacra. 
Potem, jako metropolita, starał się podtrzymywać tradycje 
pielgrzymkowe Krakowa. Główne pielgrzymki wiązały się 
zwłaszcza z dorocznymi uroczystościami św. Stanisława 
(Wawel, Skałka) i świętem Podwyższenia Krzyża Świętego 
(Mogiła). Później doszły Łagiewniki. Określenie Krakowa 
„drugim Rzymem” nabrało szczególnego znaczenia w kon-
tekście posługi papieskiej Jana Pawła II. Coraz wyraźniejsze 
kształty nabiera „Szlak Jana Pawła II”, który obejmuje wiele 
miejsc związanych z różnymi momentami życia i działalno-
ści Karola Wojtyły, a także nawiedzanych później przez Jana 
Pawła II podczas Jego wizyt w Krakowie. 

W latach 14�0–15�0 do ośrodków poświęconych „kra-
kowskim” świętym przybyło około 840 pielgrzymek z po-
nad 160 miejscowości. Zasięg ponadregionalny miał kult  
św. Stanisława Biskupa i Męczennika, św. Jadwigi Królowej, 
św. Jana z Kęt, bł. Szymona z Lipnicy. W następnych stule-
ciach pojawił się kult innych osób zmarłych w opinii świę-
tości, m.in. św. Alberta Chmielowskiego czy św. Faustyny 

Kraków 
wielokrotnie odnosił się do historii powstania tutejszej 
świątyni, zwanej Arką Pana.

21. Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego  
w Mistrzejowicach (os. Tysiąclecia 86)
W 19�1 r. ks. Karol Wojtyła odprawił tu pierwszą „paster-
kę” pod gołym niebem, w miejscu, w którym życie religijne 
skupiało się najpierw wokół słynnej mistrzejowickiej drew-
nianej budki. W obecności budowniczego kościoła, pierw-
szego proboszcza tej parafii, ks. Józefa Kurzei, 1 grudnia 
19�� r. poświęcone zostały tymczasowe obiekty parafii.  
1� maja 19�5 r. poświęcono miejsce pod budowę kościoła,  
a �� czerwca 198� r. Jan Paweł II konsekrował kościół  
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego wybudowany według 
projektu arch. Józefa Dutkiewicza.

22. Kamieniołomy na Zakrzówku  
(kapliczka przy skrzyżowaniu ulic:  
Pychowicka-Wyłom Norymberska)
W pobliskich kamieniołomach Karol Wojtyła pracował jako 
robotnik od września 1940 r. do października 1941 r. Za-
trudniono go przy wysadzaniu wapienia za pomocą ładun-
ków amonitu oraz przy rozbijaniu bloków i ładowaniu na 
 wagoniki kolejki wąskotorowej. W późniejszym okresie 
roznosił ładunki wybuchowe, a następnie pracował jako po-
mocnik maszynisty przy kolejce wąskotorowej. 

23. Dawne Zakłady Sodowe „Solvay”  
(ul. Zakopiańskiej 62)
W Zakładach Sodowych „Solway” Karol Wojtyła był zatrud-
niony od jesieni 1940 r. – początkowo jako robotnik w ka-
mieniołomach na Zakrzówku, a od lata 1941 r. do sierpnia 
1944 r. – w oczyszczalni wody przy kotłowni. Pracował naj-
częściej na nocnej zmianie, poświęcając wolne chwile na 
lekturę i modlitwę. 

24. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
w Łagiewnikach (ul. Siostry Faustyny 3–9)
Kościół na łagiewnickim wzniesieniu gościł Jana Pawła 
II, gdy w czasie II wojny światowej pracował jako robotnik  
w pobliskich Zakładach Sodowych „Solvay”. Będąc następ-
cą św. Piotra przybył do Sanktuarium � czerwca 199� r.  
Powiedział wtedy m.in.: „Orędzie miłosierdzia Bożego za-
wsze było mi bliskie i drogie. Historia jakby wpisała je  
w tragiczne doświadczenie II wojny światowej. W tych trud-
nych latach było ono szczególnym oparciem i niewyczerpa-
nym źródłem nadziei nie tylko dla Krakowian, ale dla ca-
łego narodu. Było to i moje osobiste doświadczenie, które 
 zabrałem ze sobą na Stolicę Piotrową i które niejako kształ-
tuje obraz tego pontyfikatu”. 
Dnia 1� sierpnia �00� r. Jan Paweł II poświęcił nowo wybu-
dowaną Bazylikę i dokonał w niej Aktu Oddania Świata Mi-
łosierdziu Bożemu.

25. Międzynarodowy Port Lotniczy  
im. Jana Pawła II  (Kraków-Balice)
Port lotniczy w podkrakowskich Balicach (11 km na zachód 
od Krakowa) �0 listopada 1995 r. otrzymał imię Jana Pawła II. 
W hallu głównym oglądać można płaskorzeźbę poświęconą 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Na płycie lotniska odby-
wały się uroczystości powitania i pożegnania pielgrzymu-
jącego Papieża – przyloty: 14 czerwca 1999 r. i 16 sierpnia 
�00� r. oraz odloty: 10 czerwca 19�9 r., �� czerwca 198� r.,  
16 sierpnia 1991 r., 10 czerwca 199� r., 1� czerwca 1999 r.  
i 19 sierpnia �00� r.
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Rozwój kultu maryjnego wiązał się w pierwszym okre-
sie (przełom XIV/XV w.) przede wszystkim ze słynącymi 
łaskami wizerunkami Matki Bożej w kościołach: Karmeli-
tów Trzewiczkowych na Piasku (obraz Matki Bożej Piasko-
wej,  koronowany w 188� r.), Bożego Ciała oraz Augustianów  
p.w. św. Katarzyny. W następnych stuleciach największą sła-
wą cieszyły się (i cieszą nadal) zwłaszcza te wizerunki Maryi, 
które zostały wyróżnione koronami papieskimi (około 10). 

Wspomnieć też należy o bardzo specyficznych pielgrzym-
kach Polaków i obcokrajowców wędrujących na spotka-
nie z Janem Pawłem II podczas jego wizyt w Krakowie. Oj-
ciec Święty odwiedził miasto siedem razy, w latach: 19�9, 
198�, 198�, 1991, 199�, 1999, �00�. Na główne uroczystości  
z udziałem Papieża przybywały setki tysięcy, a nawet mi-
liony pątników niekiedy z regionów i krajów znacznie od-
dalonych od Krakowa. Wszystkie miejsca spotkań z Janem 
 Pawłem II stawały się w danym dniu, w danym momencie, 
najważniejszym centrum pielgrzymkowym świata. Ich wy-
różnikiem była niewątpliwie ich niepowtarzalna atmosfera, 
rzadko spotykana podczas innych uroczystości religijnych. 
W latach systemu komunistycznego te spotkania z Papie-
żem dawały wszystkim poczucie siły, wzajemnej solidarno-
ści. Zawsze dodawały sił dla przetrwania trudnych czasów. 
Najbardziej zapadły w pamięci spotkania z Janem Pawłem 
II na krakowskich błoniach w 19�9 i �00� roku. Podczas 
Jego ostatniej pielgrzymki w spotkaniu uczestniczyło około  
�,5 mln wiernych. Wielu z uczestników tych zgromadzeń za-
częło regularnie nawiedzać główne miejsce święte Krakowa. 

Kraków zawsze był miastem Jana Pawła II. Przy każdej 
okazji sam to podkreślał z całą mocą. I takim miastem Kra-
ków pozostanie również w przyszłości. Będzie przyjeżdżać 
coraz więcej osób z kraju i z zagranicy wędrujących „Szla-
kiem Jana Pawła II”. Obejmuje on  wiele miejsc związanych 
z różnymi momentami życia i działalności Karola Wojtyły,  
a także nawiedzanych później podczas wizyt papieskich.  
Wymieńmy przynajmniej kilka, do których najczęściej kieru-
ją się osoby wędrujące śladami Jana Pawła II: Pałac Biskupów 

Krakowskich ze słynnym na 
cały świat oknem, z którego 
Jan Paweł II prowadził roz-
mowy z młodzieżą; pobliską 
bazylikę OO. Franciszkanów, 
którą często nawiedzał już 
od czasów akademickich, mo-
dląc się w ławce, którą dziś  
nazywa się „papieską”; Kate-
drę Wawelską, gdzie w Kryp-
cie św. Leonarda odprawił  
w dniu � listopada 1946 roku 
swoją mszę św. prymicyjną; 
Skałkę, na którą przez sze-

reg lat prowadził tradycyjną procesję z Wawelu; Uniwersy-
tet Jagielloński, zwłaszcza Collegium Novum i Collegium 
 Maius; bazylikę św. Floriana, w której był wikarym i dusz-
pasterzem akademickim w latach 1949–1951; Cmentarz  
Rakowicki, na którym spoczywają Jego Rodzice; bazylikę 
Mariacką; kościół Arka Pana w Bieńczycach, miejsce które 
zasłynęło z walki z władzą komunistyczną o drewniany krzyż, 
w którym od 1960 r. Karol Wojtyła odprawiał słynne paster-
ki pod gołym niebem; kamieniołomy na Zakrzówku oraz 
 tereny po dawnych Zakładach Sodowych „Solvay” w Borku 
 Fałęckim, gdzie Karol Wojtyła pracował jako robotnik w la-
tach okupacji hitlerowskiej; sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach. Ale Janem Pawłem II jest „napełniony” 
cały Kraków, wszystkie ulice, place, zaułki, Planty, teatry,  

Kowalskiej. Ważną rolę odgrywał również kult Chrystusa, 
zwłaszcza w opactwie OO. Cystersów w Mogile (niegdyś 
wieś, od lat 50-tych XX w. w granicach Wielkiego Krakowa). 
Na przełomie XIV i XV w. zaczął rozwijać się kult maryjny, 
przejawiający się czcią cudownych wizerunków. Od XIV w. 
przy kościele OO. Franciszkanów rozwinięty był kult eucha-
rystyczny wokół figury cierpiącego Chrystusa i kult maryj-
ny wokół wizerunku Matki Bożej Bolesnej. Wiązało się z tym  
powstanie w 1595 r. Arcybractwa Męki Pańskiej. Organizo-
wało ono m.in. misterium pasyjne odbywane do dziś w piątki 
Wielkiego Postu w bazylice OO. Franciszkanów. Pielgrzym-
ki do Krakowa odżyły w latach zaborów w ramach rozwijają-
cego się wówczas „pątnictwa narodowego”, formy nieznanej 
w innych krajach. Pojawiło się ono w drugiej połowie XIX w. 
i trwało do I wojny światowej. W okresie tym Kraków ponow-
nie stał się duchową stolicą Polski. Do najliczniej odwiedza-
nych miejsc świętych należała wawelska katedra oraz leżąca 
w sąsiedztwie Skałka. Przez wieki Kraków stał się również 
najważniejszą narodową nekropolią. W okresie utraty przez 
Polskę niepodległości to nagromadzenie sacrum w połącze-
niu z funkcją nekropolii sprawiło, że Kraków stał się najważ-
niejszą ostoją polskości, lub – jak pisze Franciszek Ziejka: 
„przyjął na siebie rolę «centrum polszczyzny», które należa-
ło odwiedzić, poznać, pokochać”.

Obecnie wśród wielu obiektów kultowych Krakowa wio-
dącą rolę odgrywają przede wszystkim: Katedra Wawelska 
(kult św. Stanisława oraz św. Jadwigi Królowej), sanktua-
rium Miłosierdzia  Bożego w Łagiewnikach oraz sanktua-
rium Krzyża Świętego w Mogile. 

Kult św. Stanisława Biskupa i Męczennika, jednego  
z głównych patronów Polski, już w XIII wieku nabrał cha-
rakteru ogólnokrajowego. Prawdopodobnie XIV stulecia się-
ga tradycja pieszych pielgrzymek królów polskich z Wawelu 
na Skałkę, odbywanych w przeddzień uroczystości korona-
cyjnych. Przypuszczalnie jeszcze ze średniowiecznej trady-
cji wywodzi  się procesja z relikwiami Świętego, z katedry 
wawelskiej na Skałkę, stanowiąca i dzisiaj centralny punkt 
uroczystości odpustowych. 
Uczestniczy w niej episko-
pat Polski z księdzem pry-
masem na czele. Grób świę-
tego spełniał w przeszłości 
funkcję Ołtarza Ojczyzny – 
Are Patriae. Miejscem kultu 
św. Stanisława jest również 
Skałka, gdzie w 10�9 r. zgi-
nął on śmiercią męczeńską. 
Na dziedzińcu znajduje się 
sadzawka, zwana „Kropiel-
nicą Polską”. Według tradycji 
po zamordowaniu świętego 
jego ciało poćwiartowano i wrzucono do sadzawki. Dzię-
ki temu woda nabrała mocy uzdrawiającej, zwłaszcza przy 
schorzeniach wzroku. Kronikarz piszący w XIII w. biogra-
fię św. Stanisława wśród przybywających do sadzawki cho-
rych pątników wymienia również pielgrzymów narodowości 
żydowskiej. 

Wielką czcią otaczane są również relikwie Królowej Jad-
wigi, kanonizowanej przez papieża Jana Pawła II podczas 
Jego pielgrzymki do Ojczyzny w 199� roku. 

Mogiła należy do najsłynniejszych polskich sanktuariów 
Jezusa Ukrzyżowanego. Kult rozwija się od XIII w. wokół cu-
downego krucyfiksu. Najwięcej pielgrzymów przybywa tu 
podczas oktawy Podwyższenia Krzyża Świętego (główny 
odpust) oraz w Wielkim Tygodniu. 

… ważną rolę we współczesnej promocji Krakowa 
jako światowego centrum pielgrzymkowego odgry-
wa Kult Bożego Miłosierdzia powiązany z kultem 
św. Faustyny, który ma charakter globalny, ogólno-
światowy. Ale najważniejszą rolę w kształtowaniu tej 
funkcji Krakowa i regionu odegrała osoba Jana Paw-
ła II. Kraków zawsze był miastem Jana Pawła II. Przy 
każdej okazji sam to podkreślał z całą mocą. I takim 
miastem Kraków pozostanie po śmierci tego Wiel-
kiego Papieża.
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Z roku na rok wzrasta liczba Żydów przybywających z całe-
go świata na cmentarz Remuh, a zwłaszcza na grób Mojże-
sza Isserlesa. 

Zadajmy więc sobie pytanie, czy nasze ośrodki kultu reli-
gijnego są przygotowane do przyjmowania wzrastającej licz-
by odwiedzających? Czy sanktuaria, a także władze samo-
rządowe są w stanie zapewnić wizytującym odpowiednie 
warunki pobytu w zakresie zaspokojenia potrzeb ducho-
wych i bytowych? Wreszcie co należy uczynić, aby pielgrzy-
mi zechcieli przeznaczyć na pobyt w głównych ośrodkach 
co najmniej �–� dni zamiast kilku godzin, jak ma to miej-
sce obecnie?

Odpowiedź na tak postawione pytania wbrew pozorom 
nie jest prosta i łatwa. Wymaga odpowiedniej diagnozy sta-
nu istniejącego, prawidłowych założeń prognostycznych,  
a przede wszystkim ścisłej kooperacji gospodarzy sanktu-
arium, władz samorządowych i rządowych, a także odpo-
wiednio przygotowanych kadr i zagospodarowania. Politykę 
w tym zakresie należy wypracowywać korzystając z przy- 
kładów i doświadczeń zagranicznych. Wiele z tych osiąg-
nięć na trwałe znalazło swoje miejsce w światowej literatu-
rze przedmiotu, natomiast ciągle nie znajdują dostatecznego  
uznania i zrozumienia wśród decydentów polskich. Czę-
sto można odnieść wrażenie, że zainteresowane strony nie  
w pełni zdają sobie sprawę ze skali zjawiska, jakie w sensie 
globalnym stanowią pielgrzymki i turystyka religijna. Nie-
mal zupełnie bagatelizowanym przejawem tego fenomenu 
są jego konsekwencje ekonomiczne, społeczne i kulturalne.

Kalwaria Zebrzydowska jest jednym z najbardziej zna-
nych w Europie miejsc kultu Męki Pańskiej i kultu maryj-
nego. Na odbywające się tu uroczystości pasyjne w Wiel-
kim Tygodniu i Maryjne w sierpniu przybywa coraz więcej 
pielgrzymów i turystów z całej Europy. Dodatkową atrakcję 
dla obcokrajowców stanowi fakt, że cały zespół klasztorno 
– parkowy wraz z unikatowej wartości kalwarią został wpi-
sany w 1999 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury  
i Natury UNESCO. Sanktuarium posiada zasięg europejski. 
Zapewne w przyszłości wykształci się „zespół pielgrzymko-
wy” Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice związany z osobą 
Jana Pawła II.  Atrakcyjność Kalwarii Zebrzydowskiej pod-
nosi też korzystne położenie w pobliżu Krakowa – Łagiew-
nik oraz Ludźmierza na Podhalu.. Specyficznym ośrodkiem 
„para – pielgrzymkowym” o zasięgu światowym dla wy-
znawców różnych religii jest  Oświęcim. Już obecnie rozwi-
jają się tutaj międzynarodowe spotkania ekumeniczne.

Należy się spodziewać, że systematycznie będzie rów-
nież wzrastać ranga międzynarodowa  niektórych ośrod-
ków o zasięgu ponadregionalnym. Do grupy tej należy 
przede wszystkim Ludźmierz, który ma szansę na odgrywa-
nie ważnej roli wśród sanktuariów górskich Europy. 

Dla rozwoju przyjazdów pielgrzymów zagranicznych już 
w najbliższej przyszłości istotne znaczenie będzie mieć eu-
ropejski Szlak Jana Pawła II. Różne warianty tego szlaku 
przebiegają przez Polskę w kierunku różnych stron konty-
nentu. 

Istotnym atutem dla rozwoju przyjazdów cudzoziemców 
jest fakt, że w niektórych dzielnicach Polski zachował się do 
dzisiaj „regionalny” charakter pielgrzymek, nierzadko za-
barwiony swoistymi elementami ludowymi, folklorystycz-
nymi. Odnosi się to przede wszystkim do Karpat,

Należy zmobilizować wszystkie siły, aby Kraków i Ma-
łopolska mogły stać się  ważnym miejscem na mapie piel-
grzymek o zasięgu światowym. Jesteśmy to winni Janowi 
Pawłowi Wielkiemu!

Prof. dr hab. Antoni Jackowski

biblioteki i oczywiście świątynie. Pielgrzymi nawiedzają też 
groby osób beatyfikowanych i kanonizowanych przez „na-
szego” Papieża: bł. Angeli Truszkowskiej (kościół sióstr feli-
cjanek), św. brata Alberta i bł. matki Bernardyny Jabłońskiej 
(kościół Ecce Homo), bł. Anieli Salawy (bazylika OO. Fran-
ciszkanów), św. Faustyny (sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach), bł. Stanisława Kazimierczyka (kościół Bo-
żego Ciała). Ponadto w kościele salezjańskim wierni czczą pa-
mięć beatyfikowanego w 1999 roku ks. Józefa Kowalskiego, 
zamordowanego przez hitlerowców w Oświęcimiu.

Mówiąc o funkcji religijnej samego Krakowa nie sposób 
pominąć powiązań miasta z regionem Małopolski. Bardzo 
często bowiem Kraków jest jedynie punktem etapowym dla 
pielgrzymek wędrujących do sanktuariów zlokalizowanych 
zarówno w naszym regionie, jak też w innych regionach Pol-
ski czy Europy. 

W Małopolsce znajduje się łącznie kilkaset miejsc świę-
tych o różnym zasięgu, do których pielgrzymują wierni. 
 Podobnie jak w całym Kościele rzymskokatolickim na świe-
cie i w Polsce większość sanktuariów Małopolski jest zwią-
zanych z kultem maryjnym. Są to m.in. Kalwaria Zebrzy-
dowska, Ludźmierz, Tuchów, Wiktorówki-Rusinowa Pola-
na, Zakopane-Krzeptówki. Należy też wspomnieć zwłaszcza  
o Tropiu nad Dunajcem (kult św. Andrzeja Świerada), Ko-
bylance (cudowny krucyfiks), Szczepanowie (kult św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika), a zwłaszcza jeszcze raz  
o Kalwarii Zebrzydowskiej jako ośrodka kultu Męki Pańs- 
kiej z jedną z najbardziej znanych w Europie kalwarii. Na 
 naszych oczach wykształca się nowy ośrodek pielgrzymko-
wy o zasięgu światowym – Wadowice. Specyficznym ośrod-
kiem jest Oświęcim, w którym rejestruje się „para pielgrzym-
ki” wyznawców różnych religii i wyznań z całego świata.

W sieci sanktuariów małopolskich główną rolę odgry-
wają – poza Krakowem – następujące ośrodki: Kalwaria  
Zebrzydowska, posiadająca zasięg międzynarodowy i przyj-
mująca rocznie ponad milion pątników; Zakopane-Krzep-
tówki – zasięg krajowy; Ludźmierz, Tuchów – zasięg 
 ponadregionalny. Jednak większość sanktuariów ma za-
sięg lokalny, ograniczony zazwyczaj do parafii lub deka-
natu. Obserwuje się wyraźną koncentrację sanktuariów w 
obrębie Karpat – około stu. Można nawet mówić o istnieją-
cym od stuleci szlaku pielgrzymkowym obejmującym różne 
sanktuaria położone w tym masywie górskim.

Podsumowanie
Przeprowadzone rozważania wskazały na wielką ran-

gę Krakowa i Małopolski w światowych migracjach piel-
grzymkowych. Wynika to z jednej strony z liczącej stule-
cia tradycji pielgrzymowania do świętych miejsc, zwłaszcza 
w Krakowie, ale również w innych ośrodkach, np. w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej. Po drugie ważną rolę we współczesnej 
promocji Krakowa jako światowego centrum pielgrzymko-
wego odgrywa Kult Bożego Miłosierdzia powiązany z kul-
tem św. Faustyny, który ma charakter globalny, ogólnoświa-
towy. Ale najważniejszą rolę w kształtowaniu tej funkcji Kra-
kowa i regionu odegrała osoba Jana Pawła II. 

 Kraków zawsze był miastem Jana Pawła II. Przy każdej 
okazji sam to podkreślał z całą mocą. I takim miastem Kra-
ków pozostanie po śmierci tego Wielkiego Papieża. Będzie 
przyjeżdżać do nas coraz więcej osób z kraju i z zagranicy 
wędrujących „Szlakiem Jana Pawła II”. To wielkie wyróżnie-
nie dla miasta i regionu, ale i wielka szansa promocji w ska-
li globalnej. 

Nie należy też zapominać, że Kraków już od stuleci był 
ważnym ośrodkiem kultu religijnego wyznawców judaizmu. 
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 G łównym zadaniem Centrum Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się!” jest upowszechnianie i twórcze 
rozwijanie nauczania Jana Pawła II poprzez sze-
roko pojętą działalność naukową, edukacyjną  

i społeczną a także promowanie duchowości, kultury i trady-
cji związanej z jego osobą. 

W ramach Centrum rozwijane są różne formy działalno-
ści. Jedną z nich jest „Totus Tuus w szkole Jana Pawła II”.  
To propozycja systematycznej formacji odwołującej się do 
nauczania i przykładu życia Papieża przełomu tysiącleci. 
Podstawowy cel podejmowanych wysiłków formacyjnych to 
nauczyć się żyć według zasady Totus Tuus”

Aby Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” mogło  
upamiętniać i przekazywać następnym pokoleniom spuś-
ciznę Ojca Św., koniecznym krokiem jest budowa siedziby 
Centrum. Miejscem, które zostało wybrane, jest bezpośred-
nie sąsiedztwo Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krako-
wie-Łagiewnikach. Właśnie tam Centrum przygotowuje się 
do budowy Domu Jana Pawła II, w którym maja się znaleźć: 
ośrodek naukowo-badawczy z biblioteką, Dom Spotkań 
Młodzieży, Centrum Wolontariatu, Ośrodek Rekolekcyjny, 
sale wystawowe, multimedialne i inne.

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

� stycznia �006 roku Ks. Abp Stanisław Dziwisz  
podpisał statut oraz dekret powołujący do życia Centrum,  
jako kościelną, publiczną osobę prawną  
podległą bezpośrednio Metropolicie Krakowskiemu

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
�1-00� Kraków, ul. Kanonicza 18
tel. 01� 4�9 64 �1, fax 01� 4�9 65 �1
www.janpawel�.pl
centrum@janpawel�.pl

Pierwszym krokiem w realizacji tych celów będzie bu-
dowa w krakowskich Łagiewnikach Domu Jana Pawła II. 
To wokół niego mają koncentrować się w przyszłości wszel-
kie działania mające na celu upowszechnianie osoby i dzieła 
papieża Polaka. Trwają już prace projektowe będące zaczy-
nem kolejnych etapów budowy wyżej wspomnianego Domu. 
Jednak to kiedy ruszą prace budowlane w dużej mierze za-
leży od hojności Darczyńców. Każdy nawet najmniejszy dar 
jest cennym wsparciem. Pozwoli wspólnie wznieść ten żywy 
pomnik naszemu papieżowi Janowi Pawłowi II.

Sanktuarium w Łagiewnikach 



 S anktuarium w Łagiewnikach najmłodsze w Kra-
kowie, rozwijające się niezwykle dynamicznie, 
związane jest z mistyczką siostrą Faustyną Ko-
walską (1905–19�8) i szerzonym przez nią kul-

tem Miłosierdzia Bożego. Szczególną rolę w rozwoju tego 
kultu, a więc również sanktuarium, odegrał kardynał Ka-
rol Wojtyła, a potem Jan Paweł II. Przypomnijmy, że piel-
grzymki do Łagiewnik rozpoczęły się w okresie drugiej woj-
ny światowej, a więc wkrótce po śmierci s. Faustyny (5 paź-
dziernika 19�8 roku). Kaplica klasztorna została wówczas 
udostępniona ogółowi wiernych, a wiele osób zaczęło na-
wiedzać grób s. Faustyny na przyklasztornym cmentarzu.  
W 194� r., w drugą niedzielę Wielkanocy, w kaplicy poświę-
cony został obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu 
ufam Tobie”, autorstwa Adolfa Hyły. Obraz ten został po-
święcony w 1944 i odtąd odbiera cześć w łagiewnickim 
sanktuarium. W owym okresie codziennym pątnikiem był 
tutaj Karol Wojtyła, o czym wspominał Jan Paweł II podczas 
konsekracji nowej bazyliki w dniu 1� sierpnia �00� roku. 
Po zakończeniu wojny kult się rozwijał, zataczając coraz 
szersze kręgi. Pielgrzymi pochodzili z całej Polski, coraz 
 częściej zaczęli się pojawiać obcokrajowcy. Od 1945 r. za-
rejestrowano tutaj około 8 tys. doznanych łask. Święto Mi-
łosierdzia Bożego jest obchodzone w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy. Na to główne święto przybywa do Łagiewnik 
niekiedy nawet kilkaset tysięcy pielgrzymów z wielu regio-
nów Polski oraz liczne grupy z zagranicy. Z omawianym kul-
tem związane jest również odmawianie specjalnej koronki  
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 dar zesłany współczesnemu człowiekowi 

w Godzinie Bożego Miłosierdzia (godzina śmierci Jezusa na 
krzyżu). Nabożeństwa te są dzisiaj odprawiane w większości 
krajów świata. Będąc wielkim orędownikiem kultu Bożego 
Miłosierdzia metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła 
w dniu �� czerwca 1968 r. wpisał to miejsce na listę sanktu-
ariów diecezjalnych. Liczba pielgrzymów wyraźnie wzrosła 
w drugiej połowie lat 60., po rozpoczęciu w 1965 r. przez Ka-
rola Wojtyłę procesu informacyjnego zmarłej w opinii świę-
tości s. Faustyny i przeniesieniu Jej doczesnych szczątków 
z cmentarza do Kaplicy klasztornej. W 199� r. Jan Paweł II 
dokonał beatyfikacji s. Faustyny, a w �000 r. jej kanonizacji.  
Po raz pierwszy Jan Paweł II nawiedził sanktuarium łagiew-
nickie � czerwca 199� r., po raz wtóry przybył tu 1� sierpnia 
�00� r. Celem tego ostatniego pobytu była konsekracja no-
wej bazyliki Bożego Miłosierdzia.

Oba pobyty Ojca Świętego w Łagiewnikach odegrały 
ważną rolę w rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia i św. Fau-
styny w Kościele powszechnym i na całym świecie. Wizy-
ta w  roku �00� była wielkim wołaniem o Miłosierdzie Boże 
dla współczesnego świata. Znalazło to swój wyraz zwłaszcza  
w przejmującym „Akcie zawierzenia świata Bożemu Miło-
sierdziu”. W wygłoszonej wówczas homilii Ojciec Święty mó-
wił m.in.: „Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uro-
czystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię 
to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości 
Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry 
Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napeł-
niało ich serca nadzieją.[...] Trzeba przekazywać światu ogień 
miłosierdzia. [...] To zadanie powierzam wam, drodzy bracia  
i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czci-
cielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Pol-
ski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia.” 

Wizyty Jana Pawła II w Łagiewnikach i kanonizacja Sio-
stry Faustyny sprawiły, że ośrodek ten zaczął odgrywać co-
raz znaczniejszą rolę w światowych migracjach pielgrzym-
kowych. Co roku przybywa tu ponad � mln pątników, co sta-
wia sanktuarium łagiewnickie na drugim miejscu w Polsce 
(po Jasnej Górze 4 mln) i w trzydziestce najważniejszych 
ośrodków kultu religijnego (nie tylko chrześcijańskich) na 
świecie. Zaczęły się pojawiać pielgrzymki piesze, zwłaszcza 
z odległych miast, np. Poznania, Warszawy, Białegostoku.  
Zasięg kultu Bożego Miłosierdzia ma zasięg powszechny, 
notuje się go w różnych zakątkach ziemi. Do sanktuarium 
przybywa przybywa – podobnie jak na Jasną Górę – około 
500 tys. pielgrzymów z zagranicy. Pątnicy zagraniczni sta-
nowią zatem blisko �5% ogółu odwiedzających to sanktu-
arium. Jest to najwyższy odsetek w Polsce i jeden z najwyż-
szych w Europie (przykładowo Lourdes 15%, San Giovanni 
Rotondo ponad 5%). Pielgrzymi przybywają z blisko 90 kra-
jów, niekiedy bardzo oddalonych od Polski. Żadne z głów-
nych sanktuariów  na świecie nie ma tak wielkiego zasię-
gu przestrzennego. Pielgrzymi zagraniczni stanowią około  
�5% ogółu pątników (dla porównania: Jasna Góra około 10%). 
Ustanowienie tu przez Ojca Świętego światowego centrum 
kultu Miłosierdzia Bożego oraz dokonane właśnie w Łagiew-
nikach zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu znacznie 
podniosły rangę tego sanktuarium. Należy przypuszczać, Św. Faustyna
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że już w niedalekiej przyszłości liczba pielgrzymów zbliży 
się do � milionów.

Świątynia w krakowskich Łagiewnikach jest wielkim da-
rem zesłanym współczesnemu człowiekowi od Pana Boga. 
Ten niecodzienny i drogocenny dar musimy ubogacać naszy- 
 mi działaniami zmierzającymi do wypełnienia testamentu 
Jana Pawła II, aby sanktuarium to stało się światowym cen-
trum kultu Bożego Miłosierdzia. Wszystko wskazuje na to, 
że liczba pielgrzymów, zwłaszcza zagranicznych, będzie 
systematycznie wzrastać. Już dziś Łagiewniki znajdują się 
w ofercie wszystkich najważniejszych agencji turystycznych 
świata. Należy przygotować miasto, a zwłaszcza bezpośred-

nie sąsiedztwo sanktuarium na przyjęcie milionów pielgrzy-
mów. Ważną rolę w rozwoju krakowskich Łagiewnik odegra 
niewątpliwie powstające z inicjatywy kardynała Stanisława 
Dziwisza Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się. Program 
użytkowy Centrum przewiduje m.in. budowę kilku domów 
pielgrzyma, wielofunkcyjnego Muzeum Jana Pawła II, cen-
trum kongresowego. 

Prof. dr hab. Antoni Jackowski
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Zakład Geografii Religii

Sanktuarium w Łagiewnikach 
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 D zieje Wadowic sięgają XIII wieku. Pierwsza wzmian-
ka o mieście pochodzi z 1��� roku, natomiast pra-
wa miejskie Wadowice otrzymały w 14�0 r. po wiel-
kim pożarze, który strawił prawie całe miasto. 

Prawdopodobnie już wcześniej Wadowice posiadały prawa 
miejskie, ale ponowne ich nadanie miało wspomóc odbudo-
wę. Jednak rozwój miasta uniemożliwiały wojny i epidemie.  
W czasach zaboru austriackiego zbudowana została droga 
łączącą Wiedeń ze Lwowem i tym samym Wadowice znala-
zły się na ważnym szlaku komunikacyjnym. Wtedy to uloko-
wano koszary wojskowe, sąd, szpital i liczne urzędy. Po od-
zyskaniu niepodległości w 1918 r. Wadowice stały się mia-
stem powiatowym oraz prężnym ośrodkiem oświatowym  
i kulturalnym. W listopadzie 1918 r. powstał 1� pułk piecho-
ty, który bohatersko walczył z bolszewikami w latach 1919– 
–19�0 oraz w kampanii wrześniowej 19�9 roku. Pułk w okre-
sie międzywojennym odgrywał znaczącą rolę w życiu miasta.  
Po klęsce wrześniowej w 19�9r. Wadowice zostały przy-
łączone do Niemiec. Represje okupanta dotknęły przede 
wszystkim miejscowe elity – urzędników i nauczycieli.  
Niemiecka polityka eksterminacji doprowadziła do zagłady  
w obozach śmierci prawie całą (liczącą � tys. kobiet, męż-
czyzn i dzieci) społeczność żydowską miasta. Po zakończe-

Papieskie Wadowice

niu II wojny światowej przyszły trudne lata odbudowy i tota-
litarne rządy lewicy. 

Po wielkim przełomie 1989 roku Wadowice weszły w okres 
dynamicznych przemian i rozwoju. Od 16 lat są siedzibą 
prężnie działającego samorządu gminnego, a od 1999 są 
stolicą powiatu. Obecnie Wadowice, w których żyje i pra-
cuje �0 tys. ludzi, są silnym ośrodkiem miejskim o niekwe-
stionowanej pozycji. Miasto jest także atrakcyjne dla tury-
stów i pielgrzymów. Muzeum „Dom Rodzinny Ojca Święte-
go” odwiedza w ciągu roku ok. �00 tys. ludzi. Na mieszkań-
ców i przyjezdnych czekają liczne restauracje, kawiarnie  
i cukiernie, w których można posmakować słynnych już na 
cały świat wadowickich kremówek. Odrestaurowany nie-
dawno Park Miejski zaprasza na odpoczynek w cieniu dę-
bów i dorodnych drzew iglastych. Zadbane alejki, nowy plac 
zabaw dla dzieci, fontanna, korty tenisowe, muszla koncer-
towa sprzyjają rekreacji i wypoczynkowi. Wielką atrakcją 
są szlaki turystyczne wzdłuż malowniczych brzegów rzeki 
Skawy poprzez urocze zakątki Beskidu Małego na szczyt 
Laskowca. Wadowiczanie są dumni z papieskiego charak-
teru swojego miasta i jego związków z Janem Pawłem II. 
 Niemal na każdym kroku można spotkać tu akcenty pa-
pieskie. Wyraża się to nie tylko w nazwach ulic, placów, ale 

Papież, patrząc na swoje rodzinne miasto w czasie przedostatniej pielgrzymki do Polski zapewnił o modlitwie w intencji Wadowic. 
Zdjęcie pochodzi z albumu „Mała Ojczyzna Jana Pawła II”. Fot. Adam Bujak, © Biały Kruk
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 także poprzez konkretne inicjatywy wynikające z nauczania 
wielkiego Rodaka. 

Zdaniem burmistrza Wadowic Ewy Filipiak największą 
szansą miasta są jego mieszkańcy, którzy słyną z pracowi-
tości i gospodarności. Fakt, że z Wadowic pochodzi umiło-
wany Ojciec Święty Jan Paweł II ma olbrzymie znaczenie dla 
miasta i jego mieszkańców. Papieskie słowa: „Tu w tym mie-
ście wszystko się zaczęło, i życie się zaczęło, szkoła się za-
częła i kapłaństwo się zaczęło…” najpełniej oddają stosunek 
Jana Pawła II do swoich rodzinnych Wadowic. Wszystkie piel-
grzymki Jego Świątobliwości do Ojczyzny i spotkania z Ro-
dakami, a zwłaszcza te tu w Wadowicach zawsze były czymś 
wyjątkowym. To nie tylko sentymentalne podróże do krainy 
lat dzieciństwa i młodości, ale także wielkie historyczne dzie-
dzictwo pontyfikatu i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.  

Z całą pewnością można powiedzieć, że Jan Paweł II jest 
patronem zarówno Wadowic jak i całej Polski. Wystarczy 
tylko wspomnieć pamiętne słowa wypowiedziane podczas 
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 19�9 roku  „Niech 
zstąpi Duch Święty i odmieni oblicze ziemi, tej Ziemi…” 

Burmistrz Ewa Filipiak podkreśla, że Ojcu Świętemu Ja-
nowi Pawłowi II zawdzięczamy tak wiele, że powinniśmy się 
koncentrować na Jego nauczaniu, które pomaga zrozumieć 
współczesne problemy i pokazuje nam drogę rozwoju na 
przyszłość. Wadowice są przykładem miasta, które potrafi-
ło połączyć codzienne życie mieszkańców z wielkim dorob-
kiem pontyfikatu Jana Pawła II.

Jan Witek

Podczas drugiej pielgrzymki do Wadowic Ojciec Święty nie zapomniał o zabytkowej chrzcielnicy, w której był ochrzczony 20 czerwca 1920 roku.  
Zdjęcie pochodzi z albumu „Mała Ojczyzna Jana Pawła II”. Fot. Adam Bujak, © Biały Kruk

Benedykt XVI w Wadowicach. 27 maja 2006 r.Jan Paweł II w Wadowicach. 16 czerwca 1999 r.



 W ieloletnie zabiegi o utrwalenie i zachowanie 
dziedzictwa Jana Pawła II Wielkiego przy-
noszą efekty wymierne i niewymierne. Trud-
no nie docenić wysiłków ludzi i instytucji, dla 

których kultywowanie żywej pamięci o polskim Papieżu  
w miejscu jego urodzenia i pasterskiej posługi jest często ce-
lem życia. Czas jednak podjąć działania na szerszą skalę. Po-
winny one zmierzać do pełniejszego wykorzystania specy-
ficznych walorów regionu, które pozwolą ukazać na mapie 
Europy jego wyjątkowość poprzez niezwykły kontekst pa-
pieskiego dziedzictwa.

Warto właśnie teraz, kiedy pamięć o Janie Pawle II jest 
żywa, kiedy trwa oczekiwanie na Jego beatyfikację, za-
dbać o nowe projekty, które pozwolą wzbudzić jeszcze więk-
sze niż dotychczas zainteresowanie Krakowem i całą Mało-
polską mieszkańców świata, Europy i Polski. Takim specy-
ficznym wyróżnikiem naszego regionu może być jego silne 
 powiązanie z życiem i działalnością duszpasterską Karola 
Wojtyły, późniejszego Papieża Jana Pawła II. Wykorzysta- 
nie tego waloru jest nie tylko szansą dla większego rozwoju 
regionu, ale przede wszystkim obowiązkiem wobec naszego 
Papieża. Musimy stworzyć warunki, aby Kraków i Małopol-
ska stały się światowym centrum pamięci o Janie Pawle II.

Aby zdecydować o podjęciu takich działań, należy przy-
jąć kilka założeń wyjściowych:
1.  Mimo ogromnego duchowego i materialnego zaangażo-

wania w utrwalanie dziedzictwa Jana Pawła II nie jest ono 
jeszcze w pełni wykorzystane do budowania tożsamości 
regionalnej i kształtowania zainteresowania tą częścią 
Polski.

�.  Nie można dopuścić do tego, aby wraz z upływem czasu 
wielkie dziedzictwo regionu związane z Janem Pawłem II 
oddalało się od nas, a zaangażowanie w jego utrwalaniu 
malało. Należy podjąć zdecydowane kroki przeciwdziała-
nia takiemu procesowi. 

�.  Wiedza o Janie Pawle II wśród mieszkańców innych  
krajów jest bardzo różna. Naiwne i niekorzystne w skut-
kach może być spojrzenie na problem dziedzictwa Jana 
Pawła II wyłącznie z polskiej perspektyw.

4.  Obecnie imponująca jest liczba inicjatyw, nawet stosun-
kowo drobnych, które zmierzają do utrwalenia dziedzic-
twa polskiego Papieża. Ilość nie zawsze tworzy nową 
 jakość. Pojawia się konieczność szukania takich form 
 aktywności, które będą inspirować do przyjazdu do na-
szego regionu bardzo szerokich grup Polaków i cudzo-
ziemców.

Problemy i mankamenty stanu obecnego:
a.  Muzea i miejsca pamięci nie tworzą spójnego systemu 

placówek wzajemnie się wspierających i prowadzących 

nowoczesną promocję swoich zasobów. Dotyczy to Kra-
kowa, któremu brak jest wystarczająco atrakcyjnej eks-
pozycji prezentującej dziedzictwo Jana Pawła II. W przy-
padku Wadowic ogromne zainteresowanie musi zostać 
„zagospodarowane” także poprzez inne działania, a nie 
tylko ekspozycję biograficzną.

b. Szlaki turystyczne są rozproszone. Istnieje dużo inicja-
tyw lokalnych nieprzyciągających zainteresowania tury-
sty zagranicznego. Dobrym pomysłem jest szlak papie-
ski Kraków  Łagiewnik i  Kalwaria  Wadowice, wymaga 
jednak dodatkowych działań, nie tylko promocyjnych.

c. Ciągle niedostatecznie wykorzystane są walory Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (światowej 
stolicy odwiedzanej co roku przez kilka milionów pielgrzy-
mów), choć w tym przypadku obserwujemy ogromny po-
stęp w zakresie oferty duszpasterskiej, recepcji pielgrzy-
mów oraz promocji, zwłaszcza za granicą. Wraz z Cen-
trum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” będzie szczególnym 
kompleksem  żywym pomnikiem Wielkiego Papieża.

d. W ostatnich kilku latach pojawiło się kilka przedsię-
wzięć, wydarzeń (także takich, które weszły na stałe 
do kalendarza imprez, np.: festiwal chórów kościelnych, 
 festiwal św. Walentego, spotkania pokolenia JP�, itp.), 
wymagających uporządkowania, hierarchizacji i lepszej 
promocji. Bez takich poczynań możemy stracić szansę 
na trwałe wykreowanie zainteresowania nimi. 

Propozycje rozwiązań:
a. Stworzenie spójnego projektu długoterminowych i krót-

koterminowych działań łączących utrwalanie pamięci  
o Janie Pawle II z promocją turystyczną regionu oraz 
 tworzeniem produktu turystycznego. W ramach takie-
go systemu nie można dopuścić do tego, aby dziedzictwo 
duchowe związane z Janem Pawłem II zostało traktowa-
ne wyłącznie jako swego rodzaju atrakcja turystyczna. 

b. Zdecydowane zintensyfikowanie w ciągu najbliższych  
�–� lat promocji „wątku papieskiego” i tworzenie propo-
zycji dla odbiorcy zagranicznego.

c. Maksymalne wykorzystanie obecnego międzynarodo-
wego zainteresowania Krakowem dla pobudzania 

i ukierunkowania tego zjawiska w stronę dziedzictwa Jana 
Pawła II.

d. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych form komu-
nikowania, z równoczesnym zachowaniem wypracowa-
nych rozwiązań tradycyjnych, dobrze postrzeganych 
przez starszych odbiorców.

e. Ścisła współpraca instytucji kościelnych i świeckich 
(miejskich i regionalnych) dla skoncentrowania wysił-
ków na kilku wiodących projektach. Ograniczenie nega-
tywnych skutków nadmiernego rozproszenia sił i nad-
miernej mnogości inicjatyw.

PAPIESKI KRAKÓW, PAPIESKA MAŁOPOLSKA
JANA PAWŁA II WIELKIEGO

Konferencja pod Honorowym Patronatem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza

Wspólnota żywej pamięci i projekt działań na rzecz budowania wizerunku regionu 
poprzez kultywowanie pamięci o Janie Pawle II Wielkim.

16 października �006 r. Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 

�6    |    Kraków



Instrumenty oraz konkretne projekty w ramach 
wskazanych działań:
1. Stworzenie jednego, wiodącego szlaku papieskiego łat-

wego w promocji i obsłudze, dającego również turystom 
zagranicznym możliwość szybkiego zapoznania się z kra-
kowskim i małopolskim dziedzictwem Jana Pawła II. Rów-
nocześnie należy przygotować kilka dodatkowych wa-
riantów, np. dla grup narodowych mających specyficzne 
oczekiwania. Podstawą powinien być szlak Kraków Ła-
giewniki  Kalwaria  Wadowice, traktowany jednak nie tyl-
ko jako szlak pielgrzymkowy, przy znacznym wzmocnie-
niu elementów krakowskich.

�. Przygotowanie w ramach pkt. 1 specjalnej oferty dla naj-
bliższych sąsiadów z krajów Europy Środkowej: np. szlak 
niemiecki  śladami dwóch papieży czy szlak węgierski  
(z odniesieniem do św. Kingi, św. Jadwigi), litewski i bia-
łoruski (z odniesieniem do św. Faustyny i św. Kazimie-
rza), ukraiński (św. Albert, bł. Salomea) lub słowacki  
i czeski (z odniesieniem do św. Wacława, św. Wojciecha, 
z Ludźmierzem i Krzeptówkami). Zdecydowana koncen-
tracja poczynań ukierunkowanych na Europę Środkową.

�. Zbudowanie małej, ale dobrze zaprojektowanej sieci mu-
zeów papieskich mających zróżnicowane zbiory i nowo- 
czesną formę ekspozycji. Wzajemne wpieranie się tych 
 placówek w ramach wiodącego szlaku papieskiego. Zwró-
cenie uwagi na nowoczesne formy wystawiennicze (w tym  
ekspozycje multimedialne) i promocję szlaku. Obiekty 
muzealne znajdujące się na szlaku mogłyby oferować jed-
ną kartę wstępu do wszystkich placówek.

4. Przygotowanie i uruchomienie nowoczesnej promocji 
 zewnętrznej, np. stałe wystawy plenerowe fotografii wiel-
koformatowej w mieście, billboardy. Włączenie do tego 
projektu obiektów noszących imię Jana Pawła II, np. port 
lotniczy, szkoły, szpitale, a także „miast papieskich”, któ-
re nadały honorowe obywatelstwo Papieżowi.

5. Zrealizowanie jednolitego oznaczenia graficznego (np. 
na kształt oznaczenia zewnętrznego budowli zabytko-
wych) obiektów związanych z dziedzictwem Jana Paw-
ła II. Takie oznaczenie powinno być wyróżnieniem, a rów- 
 nocześnie zobowiązywać właścicieli do dbałości o te 
miejsca.

6. Stworzenie centrum informacyjnego (wspólnego dla mias- 
ta i regionu) posiadającego własną stronę internetową 
i oferującego kompletną wiedzę dla turystów oraz piel-
grzymów przybywających do regionu.

�. Wykreowanie zainteresowania w świecie uczestnictwem 
w wydarzeniach, które mają związek szczególny z dzie-
dzictwem Jana Pawła II, a swoim charakterem mogą 
przyciągać gości z kraju i świata. Wybranie z kalenda-
rza nie więcej niż �–� takich wydarzeń rocznie, np. Świę-
to Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach czy Procesja  

św. Stanisława, dobrze przygotowany i mający stałe ele-
menty Dzień Papieski (16 października). Spójna, pro-
wadzona wspólnie przez kilka instytucji promocja tych  
wydarzeń.

8. Bardzo dobre przygotowanie promocyjne i informacyjne 
zbliżającej się beatyfikacji Jana Pawła II. Wykorzystanie 
tego wydarzenia do szerokiej prezentacji miejsca urodze-
nia, formacji duchowej i posługi duszpasterskiej Karola 
Wojtyły przed wstąpieniem na tron papieski. Kampania 
promocyjna w tym przypadku musi wpisać się w wyjąt-
kowe wydarzenie, jakim będzie beatyfikacja.

Działania informacyjne i promocyjne ukierunkowane na 
przybliżenie poszczególnych obiektów w regionie, przypo-
minanie pewnych wydarzeń muszą w konsekwencji budo-
wać obraz Małopolski jako szczególnego, unikatowego re-
gionu na mapie Europy i świata. Ta wyjątkowość winna być 
opisywana nie tylko poprzez wymiar materialny, lecz tak-
że, a może przede wszystkim, wymiar duchowy. Turysta 
czy pielgrzym musi zostać przekonany, że warto poświę-
cić część pobytu w Krakowie i Małopolsce na szukanie śla-
dów Jana Pawła II, a tym samym na odnajdowanie szczegól-
nych walorów miejsc i czasów, które ukształtowały tak nie-
zwykłą postać.

Nie da się tego uzyskać drogą działań fragmentarycz-
nych, okazjonalnych i rozproszonych. Dlatego Stowarzy-
szenie Gmin i Powiatów Małopolski proponuje stworzenie 
projektu pod tytułem Papieski Kraków, papieska Małopol-
ska, którego realizacja powinna zostać skoncentrowana na 
najbliższych pięciu latach. Czas ten to swoiste „pięć minut” 
Krakowa i regionu, które mogą rzutować na wielostronny 
rozwój Małopolski przez następne dziesięciolecia. Apeluję 
o powszechne podjęcie działań w upamiętniających Papieża 
Polaka w Małopolsce, jak również w całej Polsce. 

Jan Paweł II ogromnie rozsławił w świecie Kraków,  

Małopolskę i Polskę  miasto, województwo, inne samorządy, 
instytucje i organizacje pozarządowe powinny podjąć dzia-
łania (niezależnie od działań właściwych Kościołowi) ujęte 
w regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju dla zapew-
nienia warunków i profesjonalnej obsługi milionom nowych 
turystów i pielgrzymów z całego świata. Tytuł Honorowe-
go Małopolanina Wszechczasów nadany dziesięć lat temu 
przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski „Najwy-
bitniejszemu w dziejach Polakowi rodem z Małopolski” Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II zobowiązuje nas.

Kazimierz Barczyk
  Przewodniczący Stowarzyszenia 

Gmin i Powiatów Małopolski
Członek Rady Patronów 

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

Kraków     |    ��    
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 Z asiadając przy stole wigilijnym i dzieląc się opłat-
 kiem wracamy myślą do tych, których już nie ma, 
z którymi nie możemy się już podzielić świątecz-
ną radością. Wielu Polaków, a z pewnością bar-

dzo wielu Małopolan w wigilijny wieczór wspomni Nasze-
go Ojca Świętego, Jana Pawła II. Wierząc w Jego duchową 
obecność będziemy wracać pamięcią do chwil, kiedy przy-
jeżdżał do Polski, do Małopolski, do Krakowa, kiedy bło-
gosławił nas i nauczał. Wspomnimy także te chwile, kiedy 
– choć był daleko w Watykanie – czuliśmy jego codzienną 
modlitwę za nas i troskę. Ci, którym było dane spotkać się  
z Papieżem osobiście z pewnością przypomną sobie te chwi-
le, kiedy mogli zamienić z Nim parę słów, być na indywidu-
alnych i generalnych audiencjach.

Karola Wojtyłę bliżej poznałem wtedy, kiedy jako biskup 
krakowski wizytował moją raciborowicką parafię. Wtedy my, 
studenci, wraz z naszym parafialnym przewodnikiem obec-
nie ks. bp. Kazimierzem Nyczem mogliśmy dostrzec ową 
bezpośredniość, naturalność, ciepło i siłę naszego Biskupa, 
później Ojca Świętego.

Niezatarte wrażenie wywarły na nas Jego pielgrzymki  
i spotkania na krakowskich Błoniach. Pamiętam szczegól-
nie to spotkanie, ów dreszczyk emocji, gdy latały nad nami 
helikoptery, których megafony nawoływały do rozejścia się 
a „nieposłuszny” pochód szedł z Błoń do Nowej Huty, do Mi-
strzejowic. Już wtedy było czuć, że Ojciec Święty obudził  
w nas ducha wolności.

Jako Marszałek Małopolski miałem to szczęście, że mo-
głem spotkać się z Ojcem Świętym kilkakrotnie. Nie tylko 
uczestniczyłem we wszystkich uroczystościach odbywają-
cych się w ramach pielgrzymek Ojca Świętego do Krakowa 
i Małopolski w roku 1999 i �00�, ale mogłem też osobiście 
przywitać i pożegnać Go na lotnisku w Balicach i spotkać 
się z Nim w Kurii Metropolitalnej. Każde z tych spotkań 

było jedyne i niepowtarzalne, każde pozostawiło niezatar-
te wspomnienia. Zawsze też przy pożegnaniu zapraszałem 
Ojca Świętego do kolejnym odwiedzin.

Najbardziej wzruszającym dla mnie było spotkanie, 
które tak naprawdę się nie odbyło – w roku 1999. Wtedy  
w związku z pielgrzymką Ojca Świętego do Polski i Krako-
wa zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie fundacji 
bramy głównej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach. Akt fundacji miał być wręczony Ojcu Święte-
mu w procesji z darami podczas Mszy świętej na Błoniach. 
Jednak wszyscy pamiętamy, że Jan Paweł II rozchorował się 
wówczas i nie mógł się wśród nas pojawić. Jak setki tysięcy 
ludzi zgromadzonych wówczas na Mszy św. stałem i wpa-
trywałem się w pusty tron papieski. I chociaż on nie przy-
był – czułem jego bliskość bardziej niż kiedykolwiek wcze-
śniej lub później.

Parę miesięcy później, w październiku 1999 r., podczas 
pielgrzymki krakowian do Rzymu zostałem przyjęty przez 
Ojca Świętego na prywatnej audiencji w Bibliotece Waty-
kańskiej. W trakcie rozmowy mogłem wówczas podzięko-
wać Ojcu Świętemu za czerwcową pielgrzymkę, która mimo 
– a może właśnie dzięki – tej cichej Mszy św. na Błoniach, na 
zawsze pozostanie w mojej pamięci.

Dzieląc się tymi wspomnieniami w przedświątecz-
nym czasie chcę życzyć wszystkim Małopolanom 
zdrowych, i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Wierząc, że czuwa nad nami nasz Wielki Rodak 
dzielmy się nawzajem radością teraz i w całym przy-
szłym roku.

Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego

On czuwa nad nami
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 Z 
takim hasłem na transparencie i w sercach,  
16 października �00� roku delegacje Samorzą-
dów z różnych stron Polski, wyruszyły na czwar-
tą Pielgrzymkę Dziękczynną, za �5 lat Pontyfika-

tu Jana Pawła II, Honorowego Małopolanina Wszechczasów. 
Duchowy patronat nad Pielgrzymką Samorządów objął Me-
tropolita Krakowski Kard. Franciszek Macharski.

W pielgrzymce wzięło udział 6� przedstawicieli samorzą-
dów (45-autokar i 18-samolot) oraz � kapelanów. Grupa au-
tokarowa rozpoczęła pielgrzymowanie w Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego, w Łagiewnikach wspólną Eucharystią 
w intencji Jana Pawła II i szczęśliwego odbycia pielgrzymki.

Program był niezwykle bogaty – z Krakowa do Veleh-
radu, by pokłonić się  patronom Europy świętym Cyrylowi  
i Metodemu, dalej podziwiać piękno Wenecji z Bazyliką  
św. Marka Ewangelisty i Pałacem Dożów oraz spotkać się ze 
św. Franciszkiem i jego duchowością, wreszcie by dotrzeć 
na Plac Św. Piotra i Jubileuszowe Uroczystości �5-lecia Pon-
tyfikatu Jana Pawła II.

W podniosłym nastroju i galowych strojach, pogodze-
ni z faktem i informacją ks. Kardynała Franciszka Machar-
skiego, że nie ma żadnych szans na audiencję prywatną uda-
liśmy się do Auli Pawła VI. Po radosnej i pełnej wzruszeń 

�00� r. – Samorządy Małopolski i Polski  
kochają Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego 

audiencji stała się rzecz wyjątkowa, po spotkaniu z głowa-
mi państw, jako jedyną z oficjalnych delegacji Jan Paweł II 
przyjął Pielgrzymkę Samorządów Małopolski i Polski. Dzię-
ki ogromnej życzliwości Ks. Arcybiskupa Stanisława Dzi-
wisza, przedstawiciele Samorządów zostali poproszeni do 
przygotowanej, niewielkiej sali w Auli Pawła VI na prywat-
ną audiencję. 

Ojciec Święty został przywieziony na swoim tronie, 
ogromnie zmęczony długą audiencją. Ciszę i skupienie 
przerwał głos ks. Arcybiskupa Stanisława, który zwrócił 
się do pilotki ze słowami – powiedz Ojcu Świętemu kogo 
tu przywiozłaś – gdy Jan Paweł II usłyszał – przedstawicie-
li Samorządów z Polski – podniósł wzrok i uśmiechnął się 
do wszystkich, podnosząc dłoń w geście powitania. Po krót-
kim powitaniu Ojca Świętego Przewodniczący Kazimierz 
Barczyk przedstawiał kolejne delegacje, które podchodziły 
do Jana Pawła II przekazując swoje intencje i dary oraz od-
powiadając na stawiane przez Ojca Św. pytania. Pełni rado-
ści, szczęścia, wzruszenia i wrażeń, nie jest w stanie oddać, 
ani grupowe zdjęcie, którym zakończyło się spotkanie, ani 
szczegółowa dokumentacja zawarta na taśmie wideo, doku-
mentującej całość pielgrzymki. 
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Zawsze, kiedy tutaj byłem, myślałem  
z największym szacunkiem i czcią  
o tej gigantycznej polskiej pracy, której 
na imię Nowa Huta. I w duchu brater-
skiej solidarności budowałem ją razem 
z wami: dyrektorzy, inżynierowie,  
hutnicy, pracownicy, ministrowie!  
Budowałem ją razem z wami na funda-
mencie Chrystusowego Krzyża!

Nowa Huta, 9 czerwca 19�9

Przypatrzcie się, drodzy bracia i siostry, powołaniu waszemu.  
Wy, drodzy bracia i siostry, do których mówię: 
– robotnicy; rzemieślnicy reprezentowani tu przez organizacje cechowe; 
– wy, byli więźniowie Oświęcimia (stąd, z tarnowskiego więzienia,  
wyruszył pierwszy transport do oświęcimskiego obozu); 
– wy, przedstawiciele Skalnego Podhala, zrzeszeni w kole jego przyjaciół; 
– wy, kombatanci, zwłaszcza ze Szczawy; 
– młodzieży oazowa i członkowie ruchu „Światło-Życie”; 
– harcerki i harcerze; 
– bracia pielgrzymi z Węgier; 
– bracia Słowacy i Czesi, przybysze z Moraw; 
– rodacy z Ameryki, którzy w tym doniosłym momencie stanęliście  
na ziemi waszego pochodzenia, w starym kraju;

Tarnów, 10 czerwca 198�

Nad papieskim tronem w Tarnowie podczas pielgrzymki  
w 1987 roku umieszczono wizerunek Karoliny Kózkówny, 
pierwszej pośród polskich świętych i błogosławionych  
mieszkanki wsi. Zdjęcie pochodzi z albumu „Pielgrzymki  
polskie”. Fot. Ryszard Rzepecki, © Biały Kruk

Druga pielgrzymka Papieża do Ojczyzny stała się 
okazją do udzielenia bezpośredniego  
błogosławieństwa mieszkańcom Nowej Huty. 
Zdjęcie pochodzi z albumu „Pielgrzymki polskie”. 
Fot. Adam Bujak, © Biały Kruk

To, co uderza w Bielsku-Białej, to fakt spotkania 
i harmonijnego przenikania się tutaj dwóch tradycji 
kulturowych i kościelnych: to znaczy tradycji krakow-
skiej i śląskiej. Jest to wielkie bogactwo tego miasta 
i całego regionu. Ta wielość w jedności stanowi także 
wielkie bogactwo duchowe nowej diecezji bielsko-ży-
wieckiej. Trzeba, ażebyście, drodzy bracia i siostry, 
umiejętnie z tych zasobów czerpali, a także ciągle 
je pomnażali. Niech ta wymiana darów duchowych 
przyczynia się do pogłębienia i rozwoju życia chrze-
ścijańskiego wszystkich i każdego z osobna!

Bielsko-Biała, �� maja 1995

Bądź pozdrowiona, ziemio ojczysta, bądź pozdrowione, me rodzinne  
miasto nad rzeką Skawą. To tutaj, w tym mieście, w starym para-
fialnym kościele, po raz pierwszy usłyszałem to Piotrowe wyznanie.
Wyznanie to przyszło do mnie od chrzcielnicy i od ołtarza, z ambony  
i ze szkoły. Było spowite w całe życie chrześcijańskiej wspólnoty.  
To wyznanie tworzyło życie, tak jak tworzy życie chrześcijańskie  
na całym okręgu ziemi.
(…) Dzisiaj, po tylu latach, jakże wdzięczny ci jestem, moja matko  
i mój ojcze, i mój bracie! Jakże wdzięczny ci jestem, prastara wadowic-
ka parafio. I wam, kapłani, duszpasterze i katecheci... i wam, koledzy, 
rówieśnicy, koledzy i koleżanki.
Jakże wam wdzięczny jestem za to największe „wtajemniczenie”. 
Wszystko z niego czerpie swój ostateczny sens.

Wadowice, 14 sierpnia 1991



Jan Paweł II w Małopolsce     |    �1    

Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie 
wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od Tatr aż do  
Bałtyku, ten krzyż mówi całej Polsce: Sursum corda! — „W górę 
serca!” Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc 
w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum corda! 
— „W górę serca!”

Zakopane, 6 czerwca 199�

Pragnę dzisiaj, podczas kanonizacji Jana z Dukli, syna 
tej ziemi, oddać hołd pracy rolnika. Pochylam się ze 
czcią nad tą bieszczadzką ziemią, która doznała  
w historii wielu cierpień wśród wojen i konfliktów, 
a dzisiaj jest doświadczana trudnościami — szczególnie 
brakiem pracy. Pragnę oddać hołd miłości rolnika do zie-
mi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym  
opierała się narodowa tożsamość. W chwilach wielkich  
zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych 
w dziejach narodu ta miłość i przywiązanie do ziemi  
okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o prze-
trwanie. Dzisiaj, w czasach wielkich przemian, nie wol-
no o tym zapominać. Oddaję dzisiaj hołd spracowanym 
rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, 
ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach 
zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.

Krosno, 10 czerwca 199�
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Utaiła się bowiem w tym mieście jakaś przedziwna siła, której źródło  
tkwi w chrześcijańskiej tradycji. Jest bowiem Sandomierz wielką 
księgą wiary naszych przodków. (…) Trzeba się nam wsłuchiwać 
z ogromną wrażliwością w ten głos przeszłości, aby wiarę i miłość  
do Kościoła i Ojczyzny przenieść przez próg roku dwutysięcznego 
i przekazać następnym pokoleniom. Tu z łatwością możemy uświado-
mić sobie, jak bardzo czas człowieka, czas wspólnot i narodów nasy-
cony jest obecnością Boga i Jego zbawczym działaniem.

Sandomierz, 1� czerwca 1999

Przychodzę więc i klękam na tej Golgo-
cie naszych czasów, na tych mogiłach  
w ogromnej mierze bezimiennych, jak 
gigantyczny grób nieznanego żołnierza. 
(...) Oświęcim jest miejscem, którego 
nie można tylko zwiedzać. Trzeba przy 
odwiedzinach pomyśleć z lękiem  
o tym, gdzie leżą granice nienawiści.  
(...) To wojna niesie z sobą ów niepro-
porcjonalny przyrost nienawiści, znisz-
czenia, okrucieństwa. A jeśli nie da się 
zaprzeczyć, że objawia również inne 
możliwości ludzkiej odwagi, bohaters-
twa, patriotyzmu, to jednak rachunek 
strat przeważa. Coraz bardziej prze-
waża...

Oświęcim-Brzezinka, � czerwca 19�9 r.
Jan Paweł II w Celi Śmierci - Bunkrze Głodowym, w której śmiercią męczeńską zginął  
św. Maksymilian Kolbe. Fot. Servizio Informazione Religiosa



 P apież Jan Paweł II był i jest jedną z najbardziej 
znanych spośród najważniejszych osobistości 
współczesnego świata, a świadczą o tym choćby 
setki tytułów poświęconych mu obszernych pu-

blikacji – biografii, leksykonów, wspomnień, opracowań teo-
logicznych, analiz pontyfikatu. Zjawisko to – jak mówi papież 
 Benedykt XVI – dowodzi powszechnej na całym świecie po-
trzeby kontaktu z osobą i dziełem papieża tysiąclecia. 

Ta potrzeba z oczywistych względów szczególnie mocna 
jest tu w Małopolsce, w rodzinnych Wadowicach i w „papies-
kim” Krakowie. 

Jest ona naturalna dla nas, mieszkańców miasta, które 
tak ukochał, w którym spędził blisko 40 lat życia. Dla nas, 
którzy mieliśmy to szczęście, że byliśmy nie tylko bezpo-
średnimi świadkami Jego pontyfikatu, ale należeliśmy do 
wspólnoty diecezjalnej, której przez wiele lat przewodził 
jako biskup i kardynał Metropolita. 

Dziś w dowód szacunku, czci i oddania stawiamy Ojcu 
Świętemu pomniki, nazywamy ważne instytucje Jego imie-
niem, organizujemy uroczyste rocznice, okolicznościowe 
wystawy i naukowe spotkania. Począwszy od wspaniałych 
ekspozycji w Muzeum Archidiecezjalnym poprzez Szlak 
„Śladami Jana Pawła II” upamiętniający wszystkie związa-
ne z nim miejsca, po tablicę niedawno wmurowaną w ścianę 
ratuszowej wieży – w samym tylko Krakowie trudno byłoby 
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dziś zliczyć inicjatywy i przedsięwzięcia będące wyrazem 
naszej wdzięczności, a jednocześnie budujące wizerunek 
papieskiego Krakowa.

Są one znakiem Jego stałej obecności w sercu miasta i na-
szej wiernej pamięci.

Ta pamięć to jednak coś więcej niż wyraz uczuć i emocji 
to także świadomość, że Jan Paweł II na zawsze pozostanie 
symbolem naszych czasów, a jego dzieło ważnym dziedzic-
twem współczesnej epoki – tym co po nas pozostanie.  

 Słowa, myśli, nauka Jana Pawła II – ogromna skarbnica, 
z której czerpać będą następne pokolenia – to najcenniejszy 
z darów jaki pozostawił nam Ojciec Święty. Przede wszyst-
kim po to, byśmy ten dar należycie spożytkowali. 

Z najserdeczniejszymi życzeniami dobrych, spokojnych, 
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Spożytkujmy ten dar

Kraków-Rynek Główny, 10 listopada 2006 r.  
Odsłonięcie płyty pamiątkowej na Wieży Ratuszowej



 P ociąg dla uczczenia osoby Jana Pawła II powstał 
z inicjatywy kolejarzy, którzy już we wstępnej fa-
zie realizacji projektu stwierdzili, iż: choćby nie 
było na ten cel pieniędzy, to wszyscy pracowni-

cy kolei w Polsce ofiarują po 1 złotym i sami sfinansują całe 
przedsięwzięcie. Oczywiście pieniądze na szczytny cel zo-
stały ofiarowane przez sponsorów. Dziś, kiedy patrzę na ol-
brzymie zainteresowanie pociągiem papieskim, powracam 
myślą do chwili gdy rozmawiałem z księdzem Ryszardem 
Marciniakiem – duszpasterzem kolejarzy o możliwości uru-
chomienia składu, który mógłby kursować na trasie Wado-
wice – Łagiewniki. Wybraliśmy Wadowice dlatego, że wła-
śnie w tym mieście urodził się Karol Wojtyła, późniejszy 
 papież, a Łagiewniki – ponieważ do miejsca związanego 
z działalnością Siostry Faustyny, Ojciec Święty Jan Paweł II 
pielgrzymował u schyłku swego życia. W łagiewnickim san-
ktuarium Papież Polak dokonał zawierzenia świata Bożemu 
Miłosierdziu i wydarzenie to uważam za jeden z najistotniej-
szych momentów Wielkiego Pontyfikatu. 

Gdy myślę o pociągu papieskim, jestem wdzięczny wie-
lu ludziom, którzy nie szczędzili sił i nakładów aby zrea-
lizować ten projekt. Dziękowałem osobiście Adamowi Bu-
jakowi, który podarował mnóstwo zdjęć Papieża Polaka. 
Dziś zdjęcia te zdobią wnętrze pociągu papieskiego. Bar-
dzo wiele pracy kosztowało przygotowanie filmu, który jest 
wyświetlany na trasie przejazdu pociągu. Film nawiązuje do 

Pociąg Papieski – wotum wdzięczności 
za pontyfikat Papieża Polaka
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miejscowości mijanych podczas sentymentalnej podróży, 
związanych z posługą kapłańską księdza, później biskupa 
i kardynała Wojtyły. 

Pociąg papieski cieszy się dużym zainteresowaniem za-
równo młodzieży, jak i ludzi starszych. Bardzo mnie to cie-
szy. Przejazd na trasie Łagiewniki – Wadowice jest wspa-
niałą lekcją historii Polski. Nie ukrywam, że marzę o uru-
chomieniu drugiej trasy, po której mógłby jeździć pociąg 
 papieski. Myślę o podróży z Krakowa do Zakopanego. Pod-
czas przejazdu na tej trasie, podróżni mogliby wysłuchać 
ciekawostek z bardzo bogatej posługi duszpasterskiej Ka-
rola Wojtyły wśród górali. Trasę kończyłoby zaproszenie do 
odwiedzin sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzep-
tówkach. Jak wiadomo, jest to wyjątkowy kościół, wybudo-
wany jako wotum za cudowne ocalenie życia papieża, pod-
czas zamachu z dnia � maja 1981 roku. 

Nie zapomnę nigdy chwili, gdy podczas pielgrzymki do 
Polski, papież Benedykt XVI zatrzymał cały orszak samo-
chodów, którym się przemieszczał po Krakowie, po to – aby 
poświęcić pociąg zbudowany jako wotum wdzięczności 
 kolejarzy za pontyfikat Jana Pawła II. Ojciec Święty Bene-
dykt XVI został obdarowany wówczas miniaturowym mo-
delem pociągu papieskiego. Były to prawdziwie wzruszają-
ce chwile.   

Stanisław Kogut
Senator RP



Ostatnie lata to również spektakularna rozbudowa i roz-
wój działów szpitala. Ogromny postęp możliwości diagno-
stycznych i leczniczych, otwarcie się na świat i przeobraże-
nie w prawdziwie europejski Szpital XXI wieku. Można wie-
le mówić na ten temat, ale wspomnijmy tylko fakty najistot-
niejsze: otwarcie i uruchomienie nowego budynku Kliniki 
Kardiochirurgii z ośmioma salami operacyjnymi, Oddzia-
łem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz przebudo-
wa obiektu dotychczasowego, utworzenie ultranowocze-
snego Ośrodka Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca  
i Płuc wraz z oddziałem szybkiej diagnostyki, uruchomie-
nie nowego Zakładu Hemodynamiki i Angiografii z Oddzia-
łem Kardiologii Interwencyjnej, modernizacja Oddziału 
 Klinicznego Chorób Serca i Naczyń oraz Oddziału Elek-
trokardiologii. Zmodernizowano i unowocześniono dział 
diagnostyki laboratoryjnej, dokumentacji medycznej. Traf-
ne decyzje w zakresie budowy od podstaw nowoczesnej in-
frastruktury informatycznej umożliwiły stworzenie pier-
wszego w Polsce cyfrowego szpitala, wykorzystującego 
najnowocześniejsze technologie informatyczne w codzien-
nej praktyce klinicznej. 

A przed nami dalsza modernizacja oddziałów chorób płuc 
i Regionalnego Centrum Chirurgii Klatki Piersiowej oraz 
oczekiwana w ramach programów Unii Europejskiej przebu-
dowa Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej. Koniecz-
ne jest także w niedalekiej przyszłości dalsze rozwijanie 
programu skojarzonego leczenia chorób nowotworowych 
i utworzenie Ośrodka Radioterapii. Nie należy również za-
pominać o konieczności przebudowy zaplecza dla działu za-
kaźno-pediatrycznego i dostosowanie do obowiązujących 
norm Apteki Szpitalnej. Te nowe wyzwania zaplanowane  
z myślą o potrzebach chorych i cierpiących, upoważniają nas 
do poszukiwania ludzi życzliwych i ze świadomością uczest-
nictwa w dziele budowy Szpitala-Pomnika. 

 W 1990 r. Patronem szpitala zgodził się zostać 
Ojciec Święty Jan Paweł II. Jednocześnie 
właśnie lata 90-te ubiegłego stulecia przy-
niosły nową epokę w historii tej instytucji. 

Cechował ją jednocześnie najbardziej dynamiczny rozwój 
materialny i duchowy. Tę duchowość – odpowiedzi na naj-
trudniejsze pytania, stawiane zawsze tam, gdzie jest ludz-
kie cierpienie, choroba i umieranie, a jednocześnie wielka 
nadzieja, radość, ofiarność i poświęcenie – przyniósł nam 
wszystkim Pontyfikat Jana Pawła II. Szpitalowi i osobom  
z nim związanym: pracownikom, chorym i współpracowni-
kom i rzeszy darczyńców odpowiedzi te zostały udzielone  
w sposób szczególny, bo bezpośredni. W dniu 9 czerwca 
199� roku Patron Szpitala, Ojciec Święty odwiedził szpital 
i dokonał jego poświęcenia. To wydarzenie – jakże ważne 
– dziś wydaje się nie do przecenienia. Jego słowo, Jego świa-
dectwo – cierpienia i ludzkiej godności – to najważniejszy  
i jedyny drogowskaz na duchowej drodze naszego rozwoju. 
I dzięki temu Słowu, wielkiej mądrości i uniwersalnej myśli 
Ojca Świętego – rozwój materialny szpitala, budowanie i wy-
posażanie – po to by diagnozować, leczyć i nieść ulgę w cier-
pieniu – zyskuje prawdziwy głęboki sens. 

Bezpośrednio po opuszczeniu szpitala, w kościele pod 
wezwaniem św. Jadwigi Ojciec Święty powiedział: „Życzyli 
mi zdrowia, więc pragnę Wam powiedzieć, że byłem w szpi-
talu, powiedzieli mi, że się nie nadaję. I wypuścili, wypuści-
li mnie na wolność, tylko sobie odnotowali imię i nazwisko 
i tym imieniem będą się teraz posługiwać”. Kolejny ducho-
wy dar Jana Pawła II, dla wszystkich, ale szczególnie dla 
chorych i cierpiących, to idea Bożego Miłosierdzia, głoszo-
na przez niegdysiejszą naszą Pacjentkę św. siostrę Fausty-
nę Kowalską, a tak mocno podkreślana przez papieża Jana 
Pawła II. Chyba nigdzie indziej to miłosierdzie nie jest tak 
widoczne i tak potrzebne, jak właśnie w szpitalu. 
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 Moi Drodzy,
Bardzo się raduję, że na drodze mego pielgrzymowania po 

ziemi ojczystej dane mi jest odwiedzić krakowski szpital spe-
cjalistyczny i poświęcić nowo wybudowaną Poliklinikę Kar-
diochirurgii. Cieszę się, że przy tej okazji mogę spotkać się 
z chorymi oraz z tymi, którzy im posługują. Przybywam do 
Was ze wzruszeniem i dziękuję za zaproszenie kierownictwu 
i pracownikom. 

W 191� roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o bu-
dowie właśnie tutaj, na Białym Prądniku, Miejskich Zakła-
dów Sanitarnych. Ukończono ją cztery lata później. Szpital ten  
obchodzi w tym roku 80-lecie swego istnienia i ofiarnej służ-
by ludziom chorym. Jakże nie wspomnieć tutaj tych wszyst-
kich, którzy narażając własne zdrowie spieszyli z samary- 
tańską pomocą cierpiącemu człowiekowi. Chylimy głowy, 
myśląc zwłaszcza o tych, którzy zapłacili cenę najwyższą, 
ofiarowali swoje życie. Niektórzy z nas pamiętają zapewne 
pana doktora Aleksandra Wielgusa, który zmarł w 19�9 roku 
w następstwie zarażenia się gruźlicą, czy też panią doktor Sie-
lecką-Meier, zmarłą z tej samej przyczyny w pierwszych la-
tach po wyzwoleniu. Jakże nie wspomnieć także pełnej ewan-
gelicznego poświęcenia pracy sióstr sercanek! Swą posługą 
chorym, daniną zdrowia, a czasem nawet życia, zapisały pięk-
ną kartę w dziejach tego szpitala. Tutaj dwukrotnie przebywa-
ła na leczeniu błogosławiona siostra Faustyna. 

Ten specjalistyczny szpital został w ostatnim czasie wzbo-
gacony o nową klinikę kardiochirurgii. Pragnę wyrazić słowa 
szczerego uznania budowniczym tej kliniki. Jest to zasługa 
wielu ludzi, których nazwiska trudno by tutaj wyliczyć. Dzię-
kujemy dzisiaj Bogu za dar ludzkiej pracy i ludzkiej solidarno-
ści z człowiekiem chorym. 

 „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili” /Mt �5, 40/. – Tymi sło-
wami Jezusa Chrystusa zwracam się do Was pracujących  
w tym szpitalu i poprzez Was do wszystkich pracowników 
służby zdrowia w Polsce. Żywię wielkie uznanie i szacunek 
dla waszej pracy. Wymaga ona poświęcenia i oddania choremu 
człowiekowi, a przez to ma tak głęboko ewangeliczny wymiar.  
W perspektywie wiary wasza posługa jawi się jako służba sa-
memu Chrystusowi, tajemniczo obecnemu w doświadczo-
nym cierpieniem człowieku. Dlatego wasz zawód jest godny 
największego szacunku. Jest to misja o nadzwyczajnej war-
tości, którą najlepiej określa słowo powołanie. Dobrze wiem,  
w jak niezwykle trudnych warunkach musicie nieraz praco-
wać. Mam nadzieję, że wszelkie problemy służby zdrowia  
w Polsce zostaną rozwiązane w sposób mądry i sprawiedliwy 
– dla dobra pacjentów i tych, którzy się o nich troszczą. 

Dziękuję wam dzisiaj za tę wielkoduszną i spełnianą  
z poświęceniem pracę. Za to, że ciężar cierpienia i bólu swych 
sióstr i braci bierzecie niejako na swoje barki, chcąc im ulżyć 
i przywrócić upragnione zdrowie. Moje podziękowanie wy-
rażam w szczególny sposób tym wszystkim, którzy odważ-
nie stoją po stronie prawa Bożego, kierującego ludzkim ży-
ciem. Powtarzam jeszcze raz to, co napisałem w Encyklice 
Evangelium vitae: „Wasz zawód każe wam strzec ludzkie-
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go życia i służyć mu. W dzisiejszym kontekście kulturowym  
i społecznym, w którym nauka i sztuka medyczna zdają się 
tracić swój wrodzony wymiar etyczny, możecie doznawać 
często silnej pokusy manipulowania życiem, a czasem wręcz 
powodowania śmierci. Wobec istnienia takiej pokusy wzrasta 
niezmiernie wasza odpowiedzialność, która znajduje najgłęb-
szą inspirację i najmocniejsze oparcie właśnie we wrodzonym 
i niezbywalnym wymiarze etycznym zawodu lekarskiego,  
o czym świadczy już starożytna, ale zawsze aktualna, przy-
sięga Hipokratesa, według której każdy lekarz jest zobowią-
zany okazywać najwyższy szacunek życiu ludzkiemu i jego 
świętości”. Cieszę się, że środowisko lekarzy w Polsce w zna-
komitej większości bierze na siebie tę odpowiedzialność, nie 
tylko lecząc – podtrzymując życie, ale również zdecydowanie 
nie podejmując działań, które prowadziłyby do jego zniszcze-
nia. Dziękuję z całego serca polskim lekarzom, którzy Boże 
prawo „Nie zabijaj!” stawiają ponad to, co dopuszcza prawo 
ludzkie. Dziękuję za to świadectwo, które dajecie zwłaszcza 
w ostatnich czasach. Proszę Was: z wytrwałością i entuzja-
zmem kontynuujcie swój chwalebny obowiązek służby ży-
ciu we wszystkich jego wymiarach, według właściwych wam 
specjalności. Moja modlitwa będzie Was wspierać w tej służ-
bie. Słowa serdecznego pozdrowienia kieruję do Was, drodzy 
chorzy, biorący udział w tym spotkaniu, jak również do tych, 
którzy nie mogą być tutaj z nami obecni. Każdego dnia sta-
ram się być blisko waszych cierpień. Mogę to powiedzieć, bo 
dobrze znam doświadczenie łóżka szpitalnego. Tym bardziej 
w codziennej modlitwie proszę Boga za wami – proszę o siły, 
zdrowie; proszę, byście w cierpieniu i chorobie nie utracili na-
dziei; modlę się, byście zdołali złożyć Wasz ból u stóp Chry-
stusowego krzyża. Po ludzku sytuacja człowieka chorego jest 
trudna, bolesna, czasem wręcz upokarzająca. Ale właśnie 
dlatego jesteście w szczególny sposób bliscy Chrystusowi, 
uczestniczycie niejako fizycznie w Jego ofierze. Starajcie się  
o tym pamiętać. Męka i zmartwychwstanie naszego Zbawi-
ciela pomoże Wam wyjaśnić tajemnicę Waszego cierpienia. 

To dzięki Wam, dzięki Waszej komunii z Ukrzyżowanym, 
tak wiele bezcennych bogactw w swoim duchowym skarbcu 
posiada Kościół. Dzięki Wam mogą z tego skarbca czerpać 
inni. Nic tak nie ubogaca innych, jak bezinteresowny dar cier-
pienia. Dlatego zawsze pamiętajcie, zwłaszcza gdy czujecie 
się osamotnieni, że bardzo potrzebuje Was Kościół, świat, na-
sza Ojczyzna. Pamiętajcie też, że potrzebuje Was Papież. 

Na zakończenie pragnę Wam wszystkim powiedzieć, że 
bardzo czekałem na spotkanie z wami. Nie mogło go zabrak-
nąć na moim pielgrzymim szlaku. Modlę się, aby moc wiary 
wspomagała Was w tych trudnych, pełnych udręk chwilach 
Waszego życia. Modlę się aby światło Ducha Świętego poma-
gało wam odkrywać, że cierpienie uszlachetnione miłością 
„jest takim dobrem, nad którym Kościół pochyla się ze czcią 
poprzez całą głębię swej wiary w Odkupienie” (Salvifici dolo-
ris, �4). Polecając Bogu chorych i tych, którzy im służą, z ser-
ca wszystkim błogosławię.  

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II     |    �5    



– Czy albumy poświęcone Ojcu Świętemu, zaintereso-
wanie się Jego osobą i działalnością były przypadkiem, 
wynikały z popularności Jego postaci? A może był jakiś 
inny, głębszy motyw zajęcia się tematyką papieską?
– Leszek Sosnowski: Nie, to nie był przypadek i nie towarzy-
szyła temu jakaś kalkulacja. To było wewnętrzne przekona-
nie do osoby Karola Wojtyły, do stylu Jego działania, do Jego 
myśli i twórczości. Tematyką religijną zajmuję się od ponad 
�0 lat. Moje zainteresowanie i fascynacja Janem Pawłem II 
sięgają głębiej niż początek Pontyfikatu, sięgają czasów, gdy 
był moim metropolitą w Krakowie, czasów, kiedy o prywat-
nym wydawnictwie mogłem co najwyżej pomarzyć. Przy 
okazji kanonizacji o. Maksymiliana Kolbego w roku 198� 
zawiozłem Mu do Rzymu (wyjechałem za specjalnym po-
ręczeniem kard. Franciszka Macharskiego do komendanta 
wojewódzkiego milicji!), album fotograficzny z wklejonymi 
fotografiami, dokumentującymi i obrazującymi zorganizo-
wany przeze mnie podczas stanu wojennego w Kinoteatrze 
„Związkowiec” tygodniowy przegląd filmów religijnych „Fil-
mowe Spotkania z Bogiem”, pierwszy tego typy w krajach 
tzw. demoludów. Po zamachu na Jana Pawła II w wielkim foy-
er krakowskiego Kinoteatru „Związkowiec”, którego byłem 
wtedy dyrektorem, zorganizowałem wystawę fotograficz-
ną zdjęć Arturo Mariego pt. „Ugodzony – ocalony”. To była 
moja pierwsza współpraca z Arturo.
W Białym Kruku niejednokrotnie wydawałem i wydaję albu-
my kierując się li tylko potrzebą dokumentacji tego niezwy-
kłego Pontyfikatu, wiedząc dobrze, że nie zawsze będzie 
temu towarzyszyć wielkie zainteresowanie i że nieraz wy-
drukujemy bardzo mały nakład, bo wielkie zainteresowanie 
towarzyszy niestety wszelkiego rodzaju „cudom”, „kwiat-
kom, „gestom”, a nie poważniejszym dziełom.  
– Jakie miejsce zajmuje Ojciec Święty Jan Paweł II  
w całym dorobku wydawnictwa Biały Kruk Ile albumów  
i książek zostało Mu poświęconych?
– Około 60 naszych książek dotyczy Jego osoby i Jego na-
uczania. Przede wszystkim dlatego, że stale nas inspirował, 
wspierał duchowo, a jak przychodziła ciężka chwila dodawał 
otuchy. Żadna książka, którą Mu wręczyliśmy lub wysłali-
śmy do Watykanu – a było ich kilkadziesiąt, i nie tylko Jemu 
poświęcone – nie pozostawała bez odpowiedzi, bez podzię-
kowania, bez przesłania błogosławieństwa. Starałem się być 
przynajmniej dwa razy w roku w Watykanie, aby przywieźć 
nasze nowe albumy, otrzymać błogosławieństwo na dalszą 
drogę. I ja, i moja rodzina, a myślę, że także całe wydaw-
nictwo odczuwaliśmy na co dzień to Jego błogosławieństwo. 
Trzeba powiedzieć, że odczuwamy je nadal, choć Ojca Świę-
tego nie ma już wśród nas. Ale czy naprawdę Go nie ma? Nie 
ma Go wszak tylko pośród żyjących...
– Podobno, już po śmierci Jana Pawła II, otrzymał Pan 
piękny list, napisany po Wielkanocy 2005. Czy mógłby 
Pan zdradzić, co w nim było napisane?
– Ojciec Święty napisał list do Adama Bujaka i do mnie, kie-
dy już był bardzo cierpiący, na trzy dni przed śmiercią. Do-
tarł on do nas już po � kwietnia wywołując łzy wzruszenia, 

tak jakby to były pozdrowienia przesłane już z domu Ojca. 
List ten natychmiast stał się dla nas relikwią. Były w nim na-
stępujące słowa: 
„Bardzo dziękuję za życzenia i dedykację na ofiarowanym 
mi albumie »Znak, któremu sprzeciwiać się będą«. Wdzięcz-
ny jestem za towarzyszenie mi modlitwą i cierpieniem w tym 
czasie zmagań z chorobą.
Odwzajemniam życzenia świąteczne. Niech Zmartwychwsta-
ły Chrystus obdarzy Pana i Pana Prezesa Sosnowskiego swy-
mi łaskami głębokiej radości i wielkiego pokoju, których źró-
dłem jest On, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Polecam 
opiece Matki Najświętszej i z serca błogosławię.”
Ojciec Święty do ostatniej chwili pamiętał o swoich naj-
skromniejszych współpracownikach. On, Papież Wszechcza-
sów, umierając pisał: „Wdzięczny jestem...”. Tymi słowami 
Jan Paweł II pozostawił nam zadanie na dziś i na jutro, zada-
nie na zawsze. Jakże się za te słowa odwdzięczyć? Mimo, że 
dźwigał na swych barkach cały Kościół, że dręczyło Go tyle 
problemów naszego świata, że miał dzień wypełniony pracą 
od świtu do późnej nocy, że wreszcie tak heroicznie zmagał 
się ze strasznym cierpieniem, to mimo wszystko znajdywał 
chwilę czasu, by przesłać kilka ciepłych, dodających ducha 
zdań na ulicę Szwedzką �8 w Krakowie. To zobowiązywało 
w czasach, gdy Ojciec Święty żył, zobowiązuje teraz i będzie 
zobowiązywać w przyszłości. Arturo Mari, synowsko odda-
ny Janowi Pawłowi II fotografik i nasz przyjaciel, często po-
wtarzał, że sił do ciężkiej pracy dodawał mu Ojciec Święty. 
Zwykł mawiać: jak mogę czuć się zmęczony, jak mogę na-
rzekać patrząc na Ojca Świętego. Przecież On pracuje nie-
porównanie więcej.” Myślę, że wiele z tego myślenia jest we 
mnie i niektórych moich współpracownikach, którzy nie pa-
trzyli na zegarek, nie narzekali na brak sił, gdy trzeba było 
zrobić album o Janie Pawle II w rekordowym tempie, bo ta-
kie było zapotrzebowanie rynku czytelniczego. Fascynacja 
Janem Pawłem II zobowiązuje. Nie tylko do coraz lepszego 
poznawania całości Jego życia i dorobku, ale także do na-
śladowania Go, do rozumowania, myślenia i postępowania 
Jego tropem.  
– Nie wszyscy wiedzą, że nie jest Pan typowym preze-
sem, który tylko zarządza firmą, ale niekoniecznie zna 
się na produkcji i powstawaniu książek. Pan bowiem,  
w powstawaniu tych ekskluzywnych książek ma swój 
wielki udział, odciska na nich swe artystyczne piętno, 
jest ich współautorem. Na zdjęciach zna się Pan jak mało 
kto, będąc  samemu  znakomitym fotografikiem, laurea-
tem blisko 60 międzynarodowych i krajowych nagród. 
Ma Pan wiedzę filmoznawczą. Podobno studiował Pan 
także scenografię?
– Owszem. Znajomość sztuki fotografowania, zasad kom-
pozycji, a także warsztatu filmowego bardzo pomaga w wy-
borze zdjęć oraz komponowaniu albumów. Bez tego trud-
no byłoby mi się porozumieć z autorami zdjęć. A ponieważ 
mówimy tym samym językiem i naszym wspólnym celem 
jest wydanie pięknego albumu, współpraca jest o wiele ła-
twiejsza.   

Fascynacja Janem Pawłem II zobowiązuje

�6    |    Kraków

Z Leszkiem Sosnowskim,  
prezesem wydawnictwa Biały Kruk  
rozmawia Joanna Szczerbińska



– Przez wiele lat był Pan też dziennikarzem i fotore-
porterem a więc pisanie i redagowanie tekstów jest rze-
miosłem, na którym również zna się Pan świetnie. No, 
i wreszcie świetna grafika książki, nowoczesna, bardzo 
dynamiczna, różnorodna, która wyróżnia albumy Białe-
go Kruka, jest w  większości Pana dziełem.
– Często zastanawiałem się dlaczego moje życie tak się 
układało, że nabyłem tych wszystkich umiejętności? No,  
i doszedłem do wniosku, że widocznie Boża ręka tak mną 
kierowała, bym w przyszłości mógł te wszystkie doświad-
czenia i wiedzę połączyć oraz wykorzystać w moim wydaw-
nictwie, które wkracza właśnie w 11 rok działalności. 
– W tym roku wydał Pan swój autorski album „Kraina 
Benedykta XVI”, a także był Pan współautorem zdjęć 
do albumu „Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Pielgrzym-
ka Ojca Świętego do jego bawarskiej ojczyzny”. Czemu 
dopiero przy tej tematyce sięgnął Pan do swego boga-
tego archiwum zdjęciowego?
– Dokumentując obecnie pontyfikat Benedykta XVI kon-
tynuujemy papieskie tematy. Myślę, że Jan Paweł II bardzo 
by się z tego cieszył. Kard. Joseph Ratzinger należał wszak 
do jego najbliższych, najbardziej zaufanych współpracowni-
ków. W pontyfikacie nowego papieża widać kontynuację linii 
wielkiego Poprzednika. Przed pielgrzymką Benedykta XVI 
do Polski powstała potrzeba przybliżenia postaci Ojca Świę-
tego rodem z Bawarii. Trzeba było to zrobić szybko, a po-
nieważ na zlecenie tego tematu komuś innemu nie było już 
czasu, sięgnąłem po własne, gotowe już zdjęcia. Z nich, oraz 
troche ze zdjęć archiwalnych Josepha Ratzingera, pozyska-
nych z różnych bawarskich zasobów, powstał album „Kra-
ina Benedykta XVI”. Fotografowaniem Bawarii, a szcze-
gólnie sanktuarium maryjnego w Alttötting  zajmuję się od 
paru lat i dobrze znam ten temat, jak również język niemiec-
ki, tamtejszą historie, kulturę i obyczaje. Myślę też, że cał-
kiem nieźle znam już życiorys i dorobek naukowy Josepha 
Ratzingera – Benedykta XVI. Nawiązałem w Bawarii, szcze-
gólnie wzdłuż pielgrzymkowo-turystycznego „Szlaku Bene-
dykta XVI”, wiele kontaktów, a nawet przyjaźni. Naturalnym 

więc było, że podczas pielgrzymki Benedykta XVI do jego 
ojczyzny, to ja podążyłem jego śladem. Papieża, jak również 
wydarzenia z bezpośrednim jego udziałem fotografował Ar-
turo Mari, ja utrwalałem pielgrzymów i atmosferę miejsc,  
w których przebywał Ojciec Święty. Tak powstał album „Kto 
wierzy, nigdy nie jest sam”.
– Oba wspomniane powyżej albumy miały też swoje nie-
mieckie wersje i zostały wprowadzone na rynek niemiec-
kojęzyczny. Czy oznacza to stałe nawiązanie współpracy 
Białego Kruka z naszym zachodnim sąsiadem?
– Tak, i wszystko wskazuje na to, że może to być współ-
praca bardzo owocna. Nasi niemieccy partnerzy chcieliby 
z nami wydawać następne albumy, tematów łączących Po-
laków i Niemców, nie znających się zbyt dobrze sąsiadów, 
nie brakuje. Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma wielkimi 
niemieckimi dystrybutorami, którzy od miesięcy sprzeda-
ją „Die Heimat Benedikts XVI.” (to tytuł niemiecki „Kra-
iny Benedykta XVI”). Album ten wprowadzony został na 
rynek niemiecki w sierpniu, przed pielgrzymką Benedyk-
ta XVI do Bawarii. Miał wiele pochlebnych recenzji w ba-
warskiej prasie, prezentowany był m.in. przez publiczną tele-
wizję Bayerischer Rundfunk. Cały nakład albumu o bawar-
skiej pielgrzymce, który w Niemczech nosi tytuł „Ihr seid 
das Salz der Erde” wziął na wyłączność jeden dystrybutor. 
Album cieszy się opinią najpiękniejszej książki o pielgrzym-
ce Benedykta XVI do Bawarii i bardzo dobrze się sprzeda-
je. Wstęp do niego napisał abp Monachium, kard Freidrich 
Wetter, który na promocję obu wersji albumu, polskiej  
i niemieckiej, przyleciał specjalnie na kilka godzin z Mona-
chium do Krakowa. Zarówno on, jak i inne wybitne posta-
ci niemieckiego życia kościelnego i publicznego podkreślają 
wkład Białego Kruka w rozwój przyjaźni polsko-niemieckiej 
oraz polsko-niemieckiego zrozumienia. Z listów i podzięko-
wań, które do nas napływają wyczytać też można podziw dla 
szybkości realizacji, kompetencji i wysokiej jakości albu-
mów Białego Kruka.
– Pozostaje tylko pogratulować i powiedzieć: tak trzy-
mać! Dziękuję bardzo za rozmowę.
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Podczas II pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II spo-
tkał się ze społecznością akademicką Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. W dniu �� czerwca 198� r., w Collegium Maius, 
Ojciec Św. przyjął tytuł doktora honoris causa UJ. Było 
to pierwsze tego typu wydarzenie w historii papiestwa.  
W swym przemówieniu Jan Paweł II nawiązał m.in. do cza-
sów swojej młodości i studiów na Wydziałach Filozoficznym 
i Teologicznym:

Nie mogę ukryć, że w progi Almae Matris Jagello-
nicae wkraczam dzisiaj ze szczególnym wzruszeniem. 
Przez wiele lat jako krakowianin spotykałem się na co 
dzień z tym kompleksem gmachów, które kryją w so-
bie Uniwersytet – a jednak nie stracił on przez to nic 
na swojej wielkości. Nie spowszedniał. Pozostał wielki 
tą swoją podstawową wielkością, jaką posiada w dzie-
jach Ojczyzny oraz w dziejach kultury polskiej, europej-
skiej i światowej. Takim go widział jego wychowanek, 
ksiądz Piotr Skarga, gdy nazwał Akademię Krakowską 
„szczęśliwą fundacją królów polskich i ozdobą tej Koro-
ny” (Żywoty świętych). Stykając się z nim na co dzień  

w ciągu czterdziestu lat mojego tutaj pobytu, ani na 
chwilę nie straciłem tej świadomości, że obcuję z wiel-
kością. Jedną z tych, które stanowią o miejscu mojej 
 Ojczyzny w dziejach ogólnoludzkiej kultury.

Pierwszy raz wszedłem w mury Collegium Maius 
jako dziesięcioletni uczeń szkoły podstawowej, aby uczes-
tniczyć w promocji doktorskiej mojego starszego brata, 
absolwenta Wydziału Lekarskiego UJ. Do dzisiaj mam 
w oczach tę uroczystość w auli uniwersyteckiej.

Upłynęło prawie trzydzieści pięć lat od chwili, kiedy 
mnie samemu dane było dostąpić analogicznej promo-
cji na Wydziale Teologicznym. Promocja ta stanowiła  
zakończenie studiów poniekąd na dwóch uniwersyte-
tach: Jagiellońskim oraz rzymskim uniwersytecie Ange-
licum, gdzie studiowałem w latach 1946–1948.

Wcześniejsze lata moich studiów krakowskich spo-
tykają się z okresem drugiej wojny światowej i oku- 
pacji hitlerowskiej. Zacząłem studiować jesienią 1938 
roku na ówczesnym Wydziale Filozoficznym jako słu-
chacz filologii polskiej. Noszę głęboko zapisany w mojej  

Akademicki Kraków z Papieżem
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pamięci ten jeden rok przedwojennych studiów: całe 
środowisko uniwersyteckie, nazwiska wielkich profe-
sorów, których miałem szczęście być uczniem, twarze 
kolegów i koleżanek, z którymi w większości rozdzieliły 
mnie wydarzenia lat 1939–45. Z tym większą radością 
widzę niektórych z nich dziś tutaj obecnych. Pragnę na 
ich ręce złożyć podziękowanie za wszystko, co zawdzię-
czam polonistyce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do dzi-
siaj zbieram owoce tych przecież bardzo krótkich, frag-
mentarycznych studiów.

W okresie podziemia okupacyjnego rozpocząłem 
– jako pracownik fizyczny fabryki w Borku Fałęckim 
– studia na konspiracyjnym Wydziale Teologicznym UJ.  

Rozpocząłem je w jesieni 1942 roku. Wśród straszli-
wych doświadczeń wojennych odkryłem w sobie stop-
niowo powołanie do kapłaństwa – i wszedłem na 
nową drogę. Studia na Wydziale Teologicznym od je-
sieni 1942 roku oznaczają początek tej drogi. Prowa-
dziła ona naprzód poprzez etap konspiracyjny, aby z ko-
lei, od stycznia 1945 roku, przejść w jawne studia na 
tymże Wydziale.

Jest to drugi rozdział moich studenckich doświad-
czeń, bardzo różny od przedwojennego, w jakiś sposób 
w stosunku do tamtego komplementarny. Jako alumn 
krakowskiego seminarium duchownego mogłem w tych 
pierwszych latach powojennych uczestniczyć w życiu 
społeczności akademickiej Uniwersytetu, byłem nawet 
przez pewien czas wiceprezesem Bratniej Pomocy 
 Studentów UJ, czyli, jak to się powinno mówić: „Brat-
niaka”.

Po zakończeniu studiów i doktoracie na Wydziale 
Teologii pozostawałem w dalszym ciągu w kontakcie 
z uczelnią. W listopadzie 1953 roku dane mi było jesz-
cze habilitować się w zakresie teologii moralnej. Była 
to ostatnia habilitacja na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Jagiellońskiego przed wyłączeniem tegoż Wy-
działu – po blisko sześciu wiekach – z organizmu Uni-
wersytetu: tej najstarszej w Polsce Alma Mater. Mojej 
Alma Mater!

(…) 
Dzisiaj, w tych niezwykłych zaprawdę okoliczno-

ściach – ja, Jan Paweł II, biskup Rzymu – staję wo-
bec tych portretów, wobec tej wielkiej akademickiej 
genealogii mojej jagiellońskiej Alma Mater i, jak przy-
stało wobec matki – powiedziałem to już na lotnisku  
w Warszawie, powtórzę jeszcze dzisiaj – całuję ręce, aby 
tym gestem dać świadectwo, jak wielki dług zaciągną-
łem. Ja sam – wraz z całym moim narodem.

Jeżeli pragniecie, Magnificencjo, czcigodny Senacie, 
abym przyjął doktorat honoris causa, to czynię to w du-
chu posłuszeństwa wobec Alma Mater – chociaż reguły 
mojego urzędu tego nie przewidują; ale ponad wszyst-
kie reguły urzędu zawsze pozostaje posłuszeństwo ro-
dzicom.

Na portalu jednej z sal starego Uniwersytetu – wła-
śnie tej sali, jeżeli się nie mylę, auli Collegium Maius 
– czytamy taki napis (Pan Rektor go zacytował): Plus 
ratio, quam vis [Bardziej rozum niż siła].

Życzę ci, Uniwersytecie Jagielloński, abyś w siódmym 
stuleciu twojego istnienia pozostawał zawsze wierny tej 
akademickiej dewizie. Niech twoja obecność w życiu 
Polski współczesnej służy zwycięstwu tego, co jest godne 
człowieka jako istoty rozumnej i wolnej. Niech chroni 
od przewagi samych tylko sił materialnych. Życzę, abyś 
mógł, Uniwersytecie Jagielloński – wielki protagonisto 
wszystkich uczelni akademickich w Ojczyźnie – przyczy-
niać się zawsze do ugruntowania całego życia polskiego 
na fundamentach mądrości, wiedzy i prawości.

Proszę, ażeby Bóg błogosławił dalszym pokoleniom 
twoich profesorów i studentów.

Jeszcze raz dziękuję za doktorat honoris causa.
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Tytuł doktora honoris causa przyznała Ojcu świętemu 
Akademia Górniczo-Hutnicza. Uroczystość nadania tytułu 
odbyła się na Watykanie � kwietnia �000 r. W wygłoszonej 
laudacji JM Rektor prof. Ryszard Tadeusiewicz, uzasadnia-
jąc nadanie tytułu, powiedział m.in.: „Dlatego, pragnąc aby 
Ojciec Święty poprzez swoją refleksję i poprzez swoje wska-
zania etyczne był stale obecny we wszystkich dziełach in-
żynierskich, powstających w Akademii Górniczo-Hutniczej, 
postanowiliśmy Jego, Inżyniera Świata, obdarzyć godnością 
Doktora Honorowego naszej Uczelni” 

Słowo Ojca św. do społeczności akademickiej AGH w Kra-
kowie:

Serdecznie witam wszystkich państwa. Cieszę się, 
że mogę gościć tak zacne grono ludzi nauki z Panem 
 Ministrem Edukacji na czele. Panu Rektorowi dzięku-
ję za życzliwe słowa skierowane pod moim adresem. 
 Pozdrawiam panów Prorektorów, Dziekanów i wszyst-
kich przybyłych tu Profesorów, Członków Senatu Aka-
demii Górniczo-Hutniczej.

Wysłuchaliśmy laudacji, za którą dziękuję panu pro-
fesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi. Z pewnością 
moje zasługi na polu nauki i techniki nie są tak impo-
nujące, jak wynikałoby to z przemówienia pana Profe-
sora. Niemniej prawdą jest, że zawsze towarzyszyło mi 
to przeświadczenie, że bliższe memu sercu nauki hu-
manistyczne, jak filozofia, teologia, historia, literatura, 
nie opisałyby w pełni tej złożonej istoty, jaką jest czło-
wiek, ani nie oddałyby rzeczywistości, w jakiej istnieje 
i jaką sam tworzy, bez odwołania się do nauk przyrod-
niczych i technicznych. Dlatego też od samego początku 
moich kontaktów z ośrodkami akademickimi Krakowa 
starałem się w miarę możliwości poszerzać zakres mych 
zainteresowań o te właśnie dziedziny. Pomagało mi  
w tym wielu życzliwych i cierpliwych ludzi – studentów, 
wykładowców i profesorów, którzy nawet stworzyli swe-
go rodzaju środowisko podejmujące pogłębioną reflek-
sję nad człowiekiem w szerokim kontekście naukowych 
osiągnięć współczesnej fizyki, chemii, biologii czy tech-
niki. Te kontakty nie urwały się, gdy zostałem powołany 
na stolicę Piotrową. Co jakiś czas spotykamy się w Ca-
stel Gandolfo.

Kiedy przysłuchuję się wówczas referatom i dysku-
sjom tych uczonych, budzi się we mnie swego rodza-
ju zachwyt nad mądrością Stwórcy, który wpisał we 
wszechświat różnorakie prawa natury stanowiące pod-
stawę jego stabilności i równocześnie nieustannego roz-
woju. Z drugiej strony takie spotkanie z naukami ści-
słymi, śledzenie ich osiągnięć oraz nowych perspektyw 
i wyzwań, pozwala dostrzec jak człowiek otwarty jest 
na nieskończoność. Wydaje się, że właśnie na terenie 
nauk przyrodniczych najbardziej jasno widać, w jaki 
sposób rozwój technik badawczych i aparatu metodolo-
gicznego stwarza coraz to nowe możliwości poznania, 
coraz to nowe możliwości pokonywania ograniczeń ro-
zumu. (…)

Dziękując całej Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra- 
 kowie za życzliwość, której wyrazem jest nadanie mi 
 tytułu honorowego doktora uczelni, pragnę życzyć 
wszystkim profesorom i studentom, aby coraz dogłęb-
niejsze poznawanie świata było równocześnie rados-
nym zbliżaniem się do dobroci i mądrości Boga. Modlę 
się, aby osiągnięcia naukowe pracowników Akademii 
rozsławiały w świecie jej imię i służyły rozwojowi prze-
mysłu i całej gospodarki w naszej Ojczyźnie. (…)
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 K alwaria Zebrzydowska to jedno z najpięk-
niejszych i najbardziej niezwykłych miejsc 
w Polsce. Oprócz wspaniałego położenia 
pomiędzy pasmami pięknych gór Beskidu 

Makowskiego i Pogórza Wielickiego wyjątkowość tego miej-
sca wyróżnia połączenie sfery sacrum i profanum. Sacrum 
poprzez klasztor OO. Bernardynów, Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjne i dróżki, a profanum poprzez miejsca atrakcyj-
ne dla turystów i przedsiębiorców.

Z kalwaryjskim Sanktuarium mocno związany był Oj-
ciec Święty Jan Paweł II. Tu pielgrzymował jako mały chło-
piec ze swoim ojcem, później przybywał na odpusty kalwa-
ryjskie i na różne uroczystości archidiecezjalne jako kapłan, 
biskup, arcybiskup i kardynał. Za Jego sprawą – kardyna-
ła  Wojtyły, wówczas arcybiskupa krakowskiego Kalwaria 
 Zebrzydowska stała się ważnym ośrodkiem duszpasterskim  
w życiu  Kościoła katolickiego.

Tutaj do Kalwarii Ojciec Święty często przybywał także 
prywatnie dla odprawienia dróżek i nawiedzenia cudowne-
go obrazu „Madonny z dzieciątkiem”, przybywał na samot-
ną modlitwę i kontemplacje. Tu odprawiał swoje rekolekcje 
i dni skupienia. 

Kalwaria Zebrzydowska zawsze miała wielkie znacze-
nie dla Jego Świątobliwości, co niejednokrotnie podkreślał 
w swoich kazaniach i przemówieniach. Ojciec Święty Jan Pa-
weł II był mocno związany z Kalwarią, a Kalwaria z nim.

Obecnie Kalwaria Zebrzydowska nazywana jest często 
Kalwarią Papieską. 

Papież Jan Paweł II odwiedził dwukrotnie Kalwarię pod-
czas pielgrzymowania do Ojczyzny – � czerwca w czasie  
I pielgrzymki i 19 sierpnia �00� roku IX pielgrzymki do Pol-
ski. Wśród licznych pielgrzymek Jana Pawła II, przemówień  
i wygłoszonych homilii przewijały się „akcenty kalwaryjskie”.

To wielkie szczęście i wyróżnienie dla mnie i dla nas wszy-
stkich, że dane nam było przeżywać spotkania z Ojcem Świę-
tym. Trudno opisać słowami wszystkie przeżycia. Zawsze to 
były dla mnie wspaniałe lekcje pokory i miłości do ludzi.

Ten wielki człowiek, który za moment będzie wyniesio-
ny na ołtarze wielokrotnie udowadniał swoją głęboką wiarą, 
której sens i głębia są trudne do percepcji i nie mieszczą się 
w ludzkich kanonach. Pokazał On jednocześnie jak można 
osiągnąć wielkość i charyzmę do świętości włącznie.

W swojej autentycznej skromności Papież był człowie-
kiem niezwykłym. Wyjątkowość postaci Jego zaczęła się od 
wczesnych lat młodości, a Jego prorocze słowa sprawdzały 
się.  Życie, pontyfikat i nauka Jana Pawła II  były, są i będą 
zawsze źródłem i wzorcem z którego zaczerpnąć może każ-
dy człowiek. On kochał Boga i ludzi, walczył o pokój i po-
moc wszystkim potrzebującym, uczył że zło dobrem zwy-
ciężać należy.

Augustyn Ormanty
Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska:  
sanktuarium Matki Bożej – i dróżki. 
Nawiedzałem je wiele razy,  
począwszy od lat moich chłopięcych  
i młodzieńczych.  
Nawiedzałem je jako kapłan. 
Szczególnie często nawiedzałem 
sanktuarium kalwaryjskie jako 
arcybiskup krakowski i kardynał. 
Przybywaliśmy tu wiele razy  
z kapłanami, koncelebrując  
przed Matką Bożą... czasem pełne 
prezbiterium Kościoła krakowskiego, 
zwłaszcza w momentach ważnych. 
Ostatnie takie spotkanie było 
zapowiedziane na jesień ubiegłego roku, 
ale na nie już nie wróciłem  
z Rzymu…

Jan Paweł II  
w Kalwarii Zebrzydowskiej,  

� VI 19�9

Papieska Kalwaria
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„Sercem spieszyłem tutaj na te główne uroczystości...” – Papieżowi zawsze drogie było  
sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, dlatego znalazło się ono na trasie pielgrzymki  
do Ojczyzny w 1979 raku. Zdjęcie pochodzi z albumu „Kalwaria”. Fot. Adam Bujak, © Biały Kruk



 J an Paweł II odszedł. To już ponad rok, a wydaje się 
być tak nieodległe. Do samego końca nie chcieli-
śmy dopuścić do siebie myśli, że to co nieuchron-
ne, właśnie się wypełnia. Że oto już nigdy nie dane 

nam będzie przeżywać radości ze spotkań z naszym Bratem 
Honorowym, a zarazem Wielkim Przyjacielem, którym był 
jeszcze za swych krakowskich czasów. 

Wielu członków Bractwa Kurkowego doskonale pamię-
ta dzień, w którym kardynała Karola Wojtyłę wybrano na 
Pasterza Kościoła. Na przypadającej sześć dni później inau-

guracji pontyfikatu, tak jak i na każdym wielkim święcie re-
ligijnym czy narodowym w Krakowie, nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli Bractwa. Siedzieli w pierwszym rzędzie, co  
nie uszło uwadze papieża, który nim doszedł do ołtarza 
uśmiechnął się i skłonił ku nim głowę. Nazajutrz, podczas 
specjalnej audiencji dla Polaków, Jan Paweł II powiedział: 
„Przyjeżdżajcie tu do nas, tu jest teraz wasz drugi dom, módl-
cie się za mnie, pomóżcie mi, ażebym mógł wam i całemu  
Kościołowi służyć jak najdłużej”. 

I przyjeżdżaliśmy. Najczęściej jak tylko się dało. W mniej-
szych lub większych grupach, ale zawsze – tak jak prosił  
– z modlitwą oraz wdzięcznością za jego wybór na Stolicę 
Piotrową. Bo nie ulega wątpliwości, że dzięki temu nasza 
Ojczyzna wyzwoliła się z komunistycznego jarzma, a nasze 
Bractwo, powróciło do swej świetności. 

Tej wdzięczności dawaliśmy wiele razy szczególny wy-
raz. Już w kwietniu 19�9 r., przekazaliśmy – zaprojektowane  
i wykonane przez naszych braci Jerzego Bieżanowskiego  
i Antoniego Oramusa – tabernakulum do budującego się  
kościoła na Nowym Prokocimiu. W tym samym roku, za 
sprawą brata Stanisława Bolechały, krakowska Kuria wzbo-
gaciła się o portret Ojca Świętego autorstwa Zdzisława Pabi-

Ukazuje całemu społeczeństwu krakowskiemu, że rośnie ono z tego samego 
korzenia, że jest dalszym ciągiem, żywym przedłużeniem tego, które było nie-
gdyś za czasów Piastowskich, za czasów Jagiellońskich, w tych czasach, kiedy 
Bractwo Kurkowe powstało.

kard. Karol Wojtyła, �0 stycznia 19�4 r.,  
podczas poświęcenia sztandaru Bractwa  

w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich 

Pozostaniemy wierni
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siaka. Symboliczny wymiar miał dar, jaki Jan Paweł II otrzy-
mał od naszych braci 10 czerwca 19�9 podczas pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny. Była to kuta w mosiądzu plakie-
ta z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej na tle bra-
my katedry wawelskiej, herbu papieskiego i monogramów  
JPII. Nad głową Maryi znalazła się rzymska liczba XX i na-
pis Totus Tuus, co oznaczało nadzieję i wiarę w to, że Jan  
Paweł II będzie tym papieżem, który wprowadzi świat  
w XXI wiek i III Tysiąclecie. 

Nie sposób w tym miejscu opisać wszystkich naszych 
spotkań z Papieżem-Polakiem i związanych z nimi przeżyć. 
Do Watykanu jeździliśmy regularnie, m.in. z okazji rocz-
nic pontyfikatu, urodzin, tudzież innych spotkań okolicz-
nościowych (np. pielgrzymka bractw kurkowych w �001 r.).  
Zawsze braliśmy aktywny udział w jego pielgrzymkach do 
Polski, współpracowaliśmy z organizatorami pielgrzymek 
przy budowie ołtarzy, mieliśmy także okazję spotkać się  
z nim we Wiedniu w 198� r., gdy odbywały się uroczystoś- 
ci �00-lecia odsieczy wiedeńskiej. Jedną z najważniejszych 
pielgrzymek odbyliśmy jednak w 1996 r.

Wtedy to, uchwałą Zgromadzenia Bractwa, zdecydowali-
śmy o przyznaniu Janowi Pawłowi II tytułu Brata Honorowe-
go Bractwa Kurkowego oraz medalu honorowego Bractwa. 
Zbyt wiele Jemu zawdzięczamy, by chociażby w ten skrom-
ny sposób Go nie wyróżnić. Rozpoczęliśmy przygotowania, 
w które włączyło się liczne grono braci. Oprócz samego me-
dalu i dyplomu, postanowiliśmy przekazać Ojcu Świętemu 
monstrancję (podczas każdej pielgrzymki – za radą nasze-
go kapelana ks. Infułata Jerzego Bryły – naszym darem były 
precjoza liturgiczne). Gdy przybyliśmy do Watykanu, zosta-
liśmy przyjęci w Sali Konsystorskiej. Jan Paweł II zgodził 
się przyjąć wyróżnienie i przystąpić do naszego Bractwa 
jako Brat Honorowy. Potem rozmawiał z nami, dopytywał co  
w Krakowie. Cieszył się, bo odświętne kontusze przypomi-
nały mu czasy, gdy kierował archidiecezją krakowską. 

W niedługi czas potem zrodziła się myśl, by osobę Pol-
skiego Papieża uczcić na trwałe w Jego drugiej ojczyźnie. 
Postanowiliśmy zbudować pomnik, który od 18 maja �004 r. 
zdobi ulicę Via Cascia w Rzymie.

Na sam koniec chciałbym przywołać słowa, jakie skiero-
wał do nas w �001 r., podczas wspomnianej już pielgrzym-
ki bractw skupionych w Europejskim Stowarzyszeniu His-
torycznych Bractw Strzeleckich p.w. św. Sebastiana:

„Niech też nigdy nie gaśnie w waszych sercach rycerska go-
towość do obrony najbardziej potrzebujących i do niesienia 
im pomocy w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia”.
Temu przesłaniu na zawsze pozostaniemy wierni!

Leszek Gołda
Starszy Bractwa Kurkowego w Krakowie
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Bractwo Kurkowe  
u Ojca Świętego
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 M oje wspomnienia związane z Ojcem Świętym 
sięgają czasów jego posługi w Archidiecezji 
Krakowskiej. Pierwszym, namacalnym kon-
taktem z osobą kardynała Karola Wojtyły, 

był sakrament Bierzmowania. Była to piękna uroczystość, 
bo dla górali, którzy są bardzo głęboko wierzący i odczuwa-
ją silną więź z Kościołem i krakowskim biskupstwem, każda 
wizyta arcybiskupa na Podhalu była wielkim wydarzeniem. 
Z tamtego dnia pozostała mi do dzisiaj bardzo cenna pamiąt-
ka w postaci książki z dedykacją Karola Wojtyły. Te bardzo 
młodzieńcze wspomnienia pozostały do dzisiaj.

Później przyszły studia i duszpasterstwo akademickie  
u Cystersów w Mogile i u Dominikanów w Beczce. Byłem 
pod wielkim wrażeniem, bo czuło się od niego niezwykłą 
moc. Ksiądz kardynał nie dawał poczucia dystansu, czuło 
się raczej bliskość. Można z nim było porozmawiać na każ-
dy temat: życia, studiów, wiary…Czuliśmy w nim oparcie.  
A potem był rok 19�8.

Zanim nadszedł październik, miałem okazję odwiedzić 
Watykan i Castel Gandolfo. Dzięki opatowi cystersów Bo-
gumiłowi Salwińskiemu, wziąłem wówczas udział w audien-
cji Pawła VI. Papież był już schorowany i bardzo zmęczo-
ny, ale to wydarzenia zapadło mi w pamięci. Aura, jaka 
roztaczała się wokół papieża, Watykanu, Placu Św. Piotra,  
bazyliki robiła duże wrażenie. Gdy przyszło pamiętne kon-
klawe, wciąż tamte dni stały mi przed oczami. Czułem się 
tam obecny, wśród tych setek tysięcy pielgrzymów wycze-
kujących na pierwsze słowa Naszego Papieża, wiwatujących 
na jego cześć. Trudno mi do dziś opisać co wtedy czułem. 
Na pewno niewyobrażalne szczęście, ale i niedowierzanie, 
zaskoczenie. Z drugiej strony duma i wdzięczność, że Duch 
Święty tak wywyższa nasz naród i każdego z nas. Nie mia-
łem jednak wątpliwości, że Karol Wojtyła, ze swoim geniu-

szem, charyzmą i świętością, jest właściwą osobą do pokie-
rowania nie tylko Kościołem, ale i nami Polakami. W tym 
mną samym. 

Jego osoba dała nam wszystkim nadzieję. Sprawiła, że 
uwierzyliśmy w siebie, że podnieśliśmy głowy. Zniknęła bo-
jaźń. Jestem absolutnie pewny, że gdyby nie on, nie mieli-
byśmy wolnej i suwerennej Polski, a Europa zapewne wciąż 
byłaby podzielona na dwa obozy. Któż z nas mógł wówczas 
przypuszczać, że Związek Sowiecki wraz z całym terrorem  
i układem satelickich państewek, rozpadnie się bez przele-
wu krwi. To był cud, który dokonał się tylko dzięki Niemu. 
Cud bezkrwawej rewolucji i cud solidarności.

Oprócz olbrzymiej swojej mocy, płynącej z gorącej wia-
ry, żarliwej modlitwy i wielkiego serca, Ojciec Święty miał 
przeogromny dar słuchania. Jeśli spotykał się z kimś wyda-
wało się, że nic innego i nikt inny nie istnieje. Tylko rozmów-
ca i jego problemy. Każda osoba miała nieodparte wrażenie,  
że papież jest tylko dla niego. Że autentycznie jest wsłucha-
ny w to, co dana osoba ma do powiedzenia. Co więcej, dało 
się odczuć, że Ojciec Święty nie tylko te problemy rozumie, 
ale i doskonale zna. Że podejmuje rozmowę na ich temat, wie 
jak tym troskom zaradzić. To było niewiarygodne, a prze-
cież takich rozmów odbywał dziesiątki, jeśli nie setki, dzien-
nie. Ten dar Ojca Świętego sprawiał, że każde słowo zapada-
ło w pamięci. Stanowiło drogowskaz. 

Gdy w 1990 r. zacząłem działać w samorządzie (zostałem 
radnym Zakopanego) rozpoczął się najpiękniejszy, zwią- 
zany z osobą Polskiego Papieża, etap w moim życiu. Ale po 
 kolei…

Górale uważali Jana Pawła II za Papieża-Górala, czemu 
zawsze dawali wyraz. Ojciec Święty to odwzajemniał. Bar-
dzo się wzruszał i cieszył, gdy słuchał naszych muzykan-
tów – góralskich kolęd i pastorałek, gdy przyjeżdżaliśmy 

Hołd w blasku giewontowego krzyża
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co roku z szopką i choinką. Dlatego Zakopane marzyło, by 
wreszcie przyjąć go pod Giewontem. W 1991 r., podczas ko-
lejnej pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty odprawiał mszę 
świętą na krakowskim Rynku. Wraz z ówczesnym burmi-
strzem Maciejem Krokowskim po raz pierwszy złożyliśmy 
wówczas zaproszenie do naszego miasta. 

I wydawało się, że w 1995 r. Papież-Góral zawita do nas. 
Z pewnych względów jednak do tego nie doszło, ale ta piel-
grzymka stała się okazją, by ponowić zaproszenie. Będąc  
już burmistrzem Zakopanego, wraz z góralskimi parla-
mentarzystami: posłem Andrzejem Gąsienicą Makowskim  
i senatorem Franciszkiem Księdzulorzem wystaraliśmy się  
o nieoficjalną audiencję podczas pobytu Ojca Świętego w Żyw- 
cu. Papież uśmiechnął się i ściskając mi rękę powiedział: 

– Ja też bym chciał. 
Na to ks. Kardynał Macharski stanął koło nas i dodał, 

że jest z nami. Że też będzie czekał na Niego w Zakopanem. 
To nas bardzo wzmocniło, bo nasza inicjatywa przybrała już 
również charakter kościelny. 

Nasze zaproszenie ponowiliśmy niedługo potem, gdy Jan 
Paweł II był z pielgrzymką na Słowacji w sanktuarium w Le-
woczy. Tam już się pojawiły transparenty, że Zakopane cze-
ka i kocha. Ojciec Św. odniósł się do tych słów i powiedział, 
byśmy w tej intencji pielgrzymowali do Matki Boskiej Le-
wockiej, by wyprosiła u Pana Boga łaskę jego przyjazdu na 
Podhale. I od tamtego czasu zrodziła się tradycja pielgrzy-
mek polskich górali do Lewoczy. 

Tymczasem wykorzystywaliśmy każdą okazję, by przy-
pominać papieżowi o naszym zaproszeniu. Wyczuwaliśmy, 
że ten moment nadszedł, że podczas planowanej na 199� r. 
pielgrzymki, papież nas już nie ominie. Gdy nadszedł dzień 
ogłoszenia miejsc, w które Jan Paweł II będzie pielgrzymo-
wał, mieliśmy już pewność. Już nie tylko, że przyjedzie i po-
błogosławi, ale i zostanie dłużej. Jakby chciał wynagrodzić 
góralom, że tak długo na niego czekali. 

I rozpoczęły się przygotowania. W tym czasie byłem  
w Rzymie aż �6 razy i wielokrotnie rozmawiałem z Ojcem 
Świętym. Byliśmy uczestnikami porannych mszy św. w pry-
watnej kaplicy. To są niezapomniane chwile. Pielgrzymka 
miała być bardzo bogata. Papież miał u nas zostać aż trzy 
dni, a cały ciężar organizacji, zarówno techniczny, jak i fi-
nansowy, wzięliśmy jako samorząd na siebie. 

To, co najistotniejsze – jak dziś oceniam – w tej piel-
grzymce, zaczęło się jeszcze przed nią. Rada Miasta przy-
jęła nowy herb, którego celem, zgodnie z zasadami heral-
dycznymi, miało być uwypuklenie istotnych dla miasta cech  
w sposób symboliczny. W jego tarczy znalazł się krzyż na 
Giewoncie oraz dwa klucze św. Piotra. Krzyż symbolizować 
ma nasz szacunek dla przodków, którzy na własnych ple-
cach, kawałek po kawałku, wynieśli go na górę w 1901 r.,  
klucze zaś przywiązanie do religii katolickiej i tradycji, w ja-
kiej zostaliśmy wychowani. Naturalną koleją rzeczy uszy-
ty został sztandar miasta (już z nowym herbem), który po-
święcił sam Ojciec Święty. Było to szczególne wydarzenie,  
ponieważ nie zdarzyło się wcześniej, by papież święcił sztan-
dar nie należący do instytucji kościelnej. Wreszcie, w grud-
niu 1996 r., przyjęliśmy uchwałę, że każda sesja Rady Miasta 
rozpoczynać się będzie słowami modlitwy za ojczyznę ks. 
Piotra Skargi – Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i kar-
ności Twojej racz nas nie wypuszczać…

Ojciec Św. przyjechał do Zakopanego 4 czerwca 199� 
r., wieczorem. Na całym Podhalu zapalono wówczas ogni-
ska, by o naszej wdzięczności i radości mógł się przekonać  
lecąc helikopterem. Najważniejszym jednak symbolem tej 
wizyty miał być jednak hołd, jaki zamierzaliśmy – jako góra-

le – złożyć przed namiestnikiem Chrystusa na ziemi, u stóp 
Giewontu i górującego nad Zakopanem krzyża. Miał być to 
hołd naszej wdzięczności, prośby, a w głównej mierze za-
pewnienia, że trwać będziemy przy wierze naszych ojców.  
I taki hołd, co rozeszło się na cały świat, złożyliśmy. Trudno 
byłoby opisać jak doszło do napisania treści tego hołdu. Pra-
cowały nad nią cztery osoby, zmieniały się wersje, wciąż do-
konywaliśmy poprawek. Trwało to kilka miesięcy. 

O hołdzie prawie do samego końca nie wiedział nikt.  
U kogokolwiek zaciągaliśmy rady, słyszeliśmy, że to niemoż-
liwe, że nie przejdzie, że się nie praktykuje. Dziś, z perspek-
tywy czasu, widzę, że ten hołd był swego rodzaju cudem. To 
była rzecz bez precedensu, by osoba świecka, a byłem nią ja, 
przemawiała z ołtarza w trakcie mszy św. z udziałem papie-
ża. Poza tym nie uprzedzaliśmy o tym, co w tym hołdzie zo-
stanie zawarte. Był to tekst autorski, wyrażający to, co po 
prostu czuliśmy. 

Choć hołd wygłoszony został przez górali polskich, to 
myślę, że stanowi on hołd wszystkich Polaków. Jestem prze-
konany, że będzie on owocował. Klęczeliśmy tam bowiem 
w kilka pokoleń. Oprócz naszego pokolenia, było pokolenie 
naszych rodziców i pokolenie naszych dzieci. Wtedy nasto-
latków, dziś mających dwadzieścia kilka lat, nazywanych 
od niedawna pokoleniem JP�. Klęczeli zresztą wszyscy, na 
czele z kardynałami. To było niesamowicie charyzmatycz-
ne wydarzenie, które bardzo mocno przeżyłem. Dla mnie 
zarazem ogromny zaszczyt, wielkie wyróżnienie, godność 
wręcz, że dane mi było odczytać ten hołd Ojcu Świętemu. 
Wśród wielu ważnych punktów papieskiej pielgrzymki do 
Zakopanego, była też konsekracja sanktuarium Matki Bo-
skiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Mam w oczach, jak Oj-
ciec Święty osobiście namaszcza ołtarz, wkładając w to całe-
go siebie, całe swoje cierpienie. 

Jest jeszcze jeden, dla mnie bardzo znamienny, symbol 
związany z tą pielgrzymką.  W kilka miesięcy po jej zakończe-
niu Ojciec Święty mianował księdza prałata Stanisława Dzi-
wisza arcybiskupem, a ten w swym biskupim herbie umieścił 
właśnie Giewont i za motto przyjął słowa „Sursum Corda!”,  
a więc „W górę serca!” Słowa, które były myślą przewodnią 
papieskiego rozważania na mszy św. pod Wielką Krokwią. 

Kończąc chciałbym jeszcze powiedzieć o szczególnej 
pamiątce, którą postanowiliśmy ofiarować Ojcu Świętemu  
w �001 r. Dla Zakopanego była to szczególna data – stule-
cie krzyża na Giewoncie, istotnego elementu tożsamości 
górali. Tożsamości, w której świadomości – dzięki pokole-
niu naszych dziadków – wzrastaliśmy. Na pamiątkę tamte-
go wydarzenia odlaliśmy m.in. miniaturki Giewontu. Jed-
ną z takich figurek wręczyliśmy Janowi Pawłowi II, a drugą  
naszemu krajanowi księdzu arcybiskupowi Stanisławo-
wi Dziwiszowi. Na tym jednak nie poprzestaliśmy. Uznali-
śmy, że replikę naszej góry wyrzeźbimy w granicie, w nieco 
większych proporcjach i ofiarujemy jako pomnik do ogrodu  
w Castel Gandolfo. Nie ukrywam jednak, że ten pomysł 
został chłodno przyjęty przez watykańską administrację.  
Z wielką pomocą przyszedł nam wówczas o. Konrad Hej-
mo, a także kustosz sanktuarium na Krzeptówkach, ks. Mi-
rosław Drozdek. Ks. Arcybiskup Dziwisz powiedział na-
tomiast krótko: „dobra, przywoźcie!”. Co więcej, zmienił  
nasze plany i zadecydował, że pomnik stanie w samych Ogro-
dach Watykańskich. Musieliśmy więc wykonać dla niego po-
stument, bo w otoczeniu roślinności najzwyczajniej nie był-
by widoczny. Sam pomnik, choć umieszczony w głębi ogrodu 
jest doskonale widoczny z kopuły Bazyliki Św. Piotra.

Adam Bachleda-Curuś
burmistrz Zakopanego w latach 1995–�001



 N ajukochańszy Ojcze Święty!

Szczęśliwi i wdzięczni Bogu w Trójcy Jedy-
nemu, iż wejrzał na niskość naszą, a Naród 

Polski wydźwignął, wyniósł w Wielkim Synu gór naszych  
i zawołał do gór świętości niebieskich, pchnął na szlak 
zwycięstw nad złem, żeby grzechy, wady powypędzać, by za-
kwitło miłością rodzinne szczęście, oczy dzieci i młodzieży 
były ufne, czyste, a życie mężczyzn, kobiet i starców męż-
ne, owocne, pogodne wiarą. Przeto dziękujemy, Ojcze Świę-
ty, żeś nas wydostał z czerwonej niewoli, a teraz chcesz  
i uczysz, jak dom ojczysty, polski wysprzątać z tego, co hańbi, 
rujnuje, zniewala, gubi. Dziękujemy za ojcowską i synowską 
troskę. Dziękujemy za modlitwy, upomnienia i ofiary Twoje, 
a w czymżeśmy Boga zdradzili i Ciebie zawiedli, zasmucili, 
przepraszamy. Przepraszamy za zwątpienie, niedochowanie 
wierności, nieodpowiedzialne korzystanie z daru wolności. 

Przyrzekamy, jak ten krzyż na Giewoncie mocno trwać  
w wierze i tradycji chlubnej przodków naszych, a Ślubów 
 Jasnogórskich Narodu Polskiego dochować. Jak ongiś ksią-
żę Mieszko u zarania dziejów naszych ziemie polskie pod-
dał Stolicy Apostolskiej, tak my, górale polscy, dzisiaj, dnia 
6 czerwca Roku Pańskiego 1997 u stóp krzyża na Giewon-
cie składamy hołd Najukochańszemu Synowi gór, Najwięk-
szemu z rodu Polaków, Papieżowi, Ojcu Świętemu Jano-
wi Pawłowi II, zawierzając nasze rodziny, nas samych i te 
góry nasze, świadomi, że On nam przed Bogiem i ludźmi 
największej krasy dodaje swoim świętym pasterzowaniem. 
Pomóż nam, Ojcze Święty, swoim błogosławieństwem wy-
dostać się z wszelkiej śmierci do życia miłością prawdzi-
wą i tak przejść próg nadziei w nowe, Trzecie Tysiąclecie. 
Panie Boże, prowadź! 

Adam Bachleda-Curuś 
Burmistrz Zakopanego

Hołd górali, złożony Janowi Pawłowi II podczas wizyty w Zakopanem 
6 czerwca 199� roku na stadionie Wielkiej Krokwi  
przez ówczesnego burmistrza Adama Bachledę Curusia:

Pielgrzymi z Podhala i innych regionów Polski, a także ze Słowacji serdecznie przyjęli Papieża u stóp Tatr podczas pielgrzymki w 1997 roku. 
Zdjęcie pochodzi z albumu „Ziemia trudnej jedności. 25 lat posługi biskupiej Kardynała Franciszka Macharskiego”.  
Fot. Adam Bujak, © Biały Kruk
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Hołd górali złozony 6 czerwca 1997 r. 



 W raz z żoną staliśmy wśród morza uniesień  
i nadziei wpatrzeni w niebo. Miliony spoj- 
rzeń błądziły po horyzoncie i wypatrywały 
helikoptera. Miliony spojrzeń i jedna tęsk-

nota. Aż wreszcie nadleciał. A wówczas nie mogło być ani 
owacji większej ani pieśni piękniejszej. Myślę, że i łzy któ-
re zabłysły w oczach były wtedy najszczersze. Trzeba pa-
miętać, że były to czasy, kiedy Polacy z determinacją szli ku 
wolności. Dlatego wśród barw papieskich i narodowych nie 
brakowało symboli „Solidarności” i spontanicznych okrzy-
ków” Nie ma wolności bez Solidarności”. Trwała wspaniała 
manifestacja wiary i patriotyzmu, wokół widziałem pogodne  
i szczęśliwe twarze ludzi, którym spotkanie z Ojcem świę-
tym przywróciło nadzieję. Dostrzegłem w ten dzień i inne 
oblicza. Zza plastikowych osłon omiatały wiwatujące tłumy 
złe spojrzenia, gniewne i harde, niektóre z nich rozbiegane  
i jakby zawstydzone. Bo przecież papież Polak wszystkim 
rodakom zostawiał przesłanie prawdy, wolności i miłości.

Przemyśl jest jednym z tych wyróżnionych miejsc, któ-
re odwiedził Jan Paweł II. Akurat doszło do pojednania mię-
dzy Polakami a mniejszością ukraińską w naszym mieście. 
Był rok 1991. Staliśmy z żoną w pobliżu pomnika Jana III 
Sobieskiego. Na ramionach trzymałem roczną wówczas có-
reczkę. Wokół tysiące mieszkańców Przemyśla oczekiwało 
na przejazd Ojca świętego. Kiedy nadeszła ta chwila, pod-
niosłem dziecko wysoko do góry. W tym momencie Ojciec 
święty spojrzał w naszą stronę, uśmiechnął się i pobłogo-
sławił. Dla nas rodziców był to powód wielkiego wzrusze-
nia. Kilka lat później w �000 roku córka wraz z moim ojcem 
uczestniczyła w rzymskich uroczystościach kanonizacji sio-
stry Faustyny, pierwszej kanonizacji Roku Jubileuszowego. 
Szczególne przeżycie dla naszej rodziny, tym bardziej, że je-
steśmy z parafii Miłosierdzia Bożego. Jak wspomniałem na 
wstępie byłem także w Krośnie, kiedy podczas Mszy świętej 
Jan Paweł II ogłosił świętym Jana z Dukli. 

„Europo, otwórz drzwi Chrystusowi”, wołał Ojciec święty 
w Warszawie podczas beatyfikacji 108 męczenników II woj-
ny światowej. Wstaliśmy o świcie, by na Placu Piłsudskiego 
znaleźć w tłumie wiernych chociaż skromne miejsce. 

Najgłębszy ślad w mojej pamięci zostawiły rzymskie spo-
tkania z Ojcem świętym. Bezpośredni kontakt z Nim miał ja-
kąś magiczną moc. Ciepłe spojrzenie dobrych oczu, łagodna  
i spokojna twarz sprawiały, że człowiek nagle czuł się udu-
chowiony, lepszy. W konfrontacji z tym obliczem, sprawy 
tego świata stawały się małe i nieważne. Mimo całego ma-
jestatu niezwykłej postaci czuło się wyjątkową więź emocjo-
nalną i bliskość. Topniało serce i gdzieś ulatywała, cywilna 
śmiałość, okolicznościowa kurtuazja, czy jakakolwiek wy-
myślona poza. Na nic wyuczone formuły i dyplomacja. 

Moje rekolekcje

Człowiek pokorniał i mógł jedynie otworzyć duszę. A wów-
czas wystarczyło dotknięcie dłoni, kilka szczerych prostych 
słów, by zrozumieć i miłość, i prawdę największą. Różaniec 
otrzymany od Ojca świętego przed dziesięciu laty, towarzy-
szy mi ciągle i jest najdroższą pamiątką. 

Wraz z przewodniczącym Rady Miasta Stanisławem Ra-
dykiem mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w kanonizacji bi-
skupa Józefa Sebastiana Pelczara oraz beatyfikacji księcia  
Augusta Czartoryskiego. 18 maja �00� roku na Placu Świę-
tego Piotra wręczyliśmy Ojcu świętemu klucze do miasta  
i tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. Mieliśmy 
nadzieję na audiencję prywatną i ku naszemu szczęściu  
udało się w niej wziąć udział. Onieśmieleni i pełni tremy zna-
leźliśmy się wśród zaproszonych gości w Sali Klementyń-
skiej. Ze względu na stan zdrowia Jana Pawła II biskup Dzi-
wisz starał się nie przeciągać spotkania i ograniczać jego 
czas. Mimo tych rygorów, kiedy usłyszał, iż jesteśmy z Prze-
myśla wyłowił nas z szeregu oczekujących i poprowadził 
przed oblicze Ojca świętego. 

Dzisiaj, gdy z perspektywy minionych lat wracam do 
wspomnień, nie mogę pojąć, jak udało mi się opanować wzru-
szenie i wypowiedzieć kilka słów. Nigdy nie zapomnę wraże-
nia, jakie wywarło na mnie spojrzenie papieża. Wydawało mi 
się, że jestem przeźroczysty, że ten wzrok przenika i moje 
serce i najskrytsze myśli, a skoro tak, Ojciec Święty mnie 
zna bardziej niż w ludzkim wymiarze. 

Trudno było pokonać łzy, kiedy w godzinę jego śmierci 
uklękliśmy do różańca. Tak bardzo po ludzku bolała śmierć 
Jana Pawła II, bo odszedł ktoś bliski. Jakże było uciec przed 
smutną refleksją, gdy natrętna myśl krążyła wokół waty-
kańskiego okna i prostej cedrowej trumny, gdy zagubiona  
i bezradna starała się pojąć istotę cierpienia i nieuchronność 
śmierci. I pewnie wówczas do skołatanej świadomości dotarł 
ogrom straty, bo tacy już jesteśmy, że często doceniamy war-
tości, których już nie ma. Ale Ojciec święty jest. Pozostał na 
zawsze w ludzkich sercach i myślach poprzez swoją naukę, 
która najprościej mówiąc, istotę ziemskich spraw, bezwa-
runkowo lokuje w Istocie Boga. Z tego oddania i zawierze-
nia Bogu, poprzez rekolekcje cierpienia i śmierci Jana Pawła 
Świętego powinniśmy czerpać siłę i widzieć taką perspek-
tywę ziemskiej drogi, jaką niestrudzenie pokazywał nam Oj-
ciec święty przez prawie �� lat swego Wielkiego Pontyfika-
tu. I jeżeli dzisiaj deklarujemy mu swą wierność, to znaczy, 
że podjęliśmy wyzwanie by na lepsze zmieniać własne życie, 
w każdym jego momencie i w każdym miejscu. Jemu dzisiaj 
bardziej niż ból i łzy potrzebne są nasze świadectwa. Mnie 
również. Więc by sprostać oczekiwaniom Ojca, nie może 
braknąć mi odwagi, determinacji i uczciwości.

Robert Choma

Trudno słowami wyrazić głębię osobistych przeżyć 
ze spotkań z Ojcem świętym. Najbardziej wyszuka-
ne zwroty są zbyt ubogie, by oddać bogactwo du-
chowych doznań, które mi było dane doświadczyć. 
Zawsze będę pamiętał te momenty z Krakowa, War-
szawy, Krosna, Przemyśla i trzykrotnie z Rzymu, 
kiedy widok jego wyczekiwanej postaci rozpalał 
ludzkie serca ogniem mistycznych wzruszeń. Tak 
było w 198� roku na krakowskich błoniach.

Przemyśl     |    4�    
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 T a poruszająca i dramatyczna dla nas wszyst-
kich informacja dotarła do nas � kwietnia 
�005 roku wieczorem. W tym dniu o godzi-
nie �1.�� przestało bić serce Ojca Święte-

go Jana Pawła II – największego w historii naszego Rodaka,  
dobrego Pasterza, Nauczyciela, Przewodnika, Przyjaciela, 
Ojca i Brata.

Jego długi trwający ponad �6 lat i 5 miesięcy Pontyfi-
kat przemienił oblicze świata i nasze serca. My mieszkań-
cy Nowego Targu i Podhala czuliśmy się szczególnie zwią-
zani z Janem Pawłem II. Bardzo wielu z nas łączą z Jego oso-
bą osobiste przeżycia związane z Jego pasterską posługą bi-
skupa i kardynała naszej Archidiecezji Krakowskiej, z Jego 
spotkaniem z nami na nowotarskim lotnisku 8 czerwca 19�9 
roku podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, które odby-
ło się pomimo przeszkód ze strony komunistycznej władzy. 
Nowy Targ znalazł się na jej trasie na osobiste życzenie Ojca 
Świętego. Tylko stanowcze potwierdzenie tego życzenia od-
wiedzenia Podhala, które było solą w oku komunistycznych 
władz podobnie jak Wrocław, Piekary i Nowa Huta pozwoliło 
przełamać ten bezsensowny opór. Starzy Górale skomento-
wali to filozoficznym stwierdzeniem „do innych przyjechoł 
bo musioł, do nos przyjechoł bo fcioł”.

Słowa te były potwierdzeniem długoletnich i bliskich 
związków Ojca Świętego z Nowym Targiem i Podhalem. 

Ojciec Święty Jan Paweł II  
Honorowy Obywatel Nowego Targu

Spotkanie nowotarskiej delegacji z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w Jubileuszowym Roku 2000.
Od lewej stoją: Marek Fryźlewicz - burmistrz miasta, ks. prałat Mieczysław Łukaszczyk,  
Eugeniusz Zajączkowski - przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego i równocześnie z-ca burmistrza miasta,  
Waldemar Adamowski, Franciszek Janczy - dyr. Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego,  
Zbigniew Sięka - przewodniczący Rady Miasta. Fotografia pochodzi ze zbiorów Eugeniusza Zajączkowskiego

Trudno byłoby wymienić je wszystkie bo przecież datują się 
one jeszcze wcześniej niż Jego posługa biskupa i kardynała 
krakowskiego. Te jednak są najlepiej udokumentowane i jesz-
cze żywo trwają w pamięci świadków tamtych czasów. Jako 
biskup krakowski Karol Wojtyła bardzo często osobiście 
pełnił swoją posługę biskupa w naszym mieście. W wol-
nym czasie często odwiedzał nasze góry latem i zimą. Jest 
nawet dokument potwierdzający, że na Długiej Polanie nie 
tylko na jeździł na nartach, ale i nocował z grupą młodzie-
ży na Kowańcu. 

O docenianiu roli Nowego Targu i Podhala wymownie 
świadczy chociażby fakt, że 4 listopada 196� roku w No-
wym Targu rozpoczęło się nawiedzenie kopii Obrazu Mat-
ki Bożej Częstochowskiej wszystkich parafii Archidiecezji 
Krakowskiej. Odbyło się ono z udziałem Księdza Prymasa  
Stefana Wyszyńskiego a szczególnym jego znakiem i sym-
bolem były puste ramy z uwagi na „aresztowanie” Cudow-
nego Obrazu przez władze państwowe w Częstochowie. Po-
przez te szczególne i osobiste kontakty z Podhalem wizyta 
Ojca Świętego w Nowym Targu była tak bardzo oczekiwana 
i naturalna w swej wymowie. 

Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na nowo-
tarskim lotnisku w dniu 8 czerwca 19�9 r. będące najwięk-
szym zgromadzeniem w historii Podhala w którym uczest-
niczyło ponad milion pielgrzymów, było dla wszystkich jego 
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uczestników niezapomnianym przeżyciem. Podczas kazania 
Ojciec Święty przypomniał nam o znaczeniu rodziny, o po-
szanowaniu każdego życia i umiłowaniu rodzinnej ziemi.

Były też liczne spotkania podczas naszych pielgrzymek do 
stolicy chrześcijaństwa połączone często z prywatnymi au-
diencjami w Watykanie dla grup z Nowego Targu i Podhala. 

Najbardziej wymownym potwierdzeniem związków łą-
czących Ojca Świętego Jana Pawła II z Nowym Targiem było 
przyjęcie przez Niego Honorowego Obywatelstwa naszego 
miasta. Myśl taka narodziła się w 1995 r. w czasie przygo-
towań do jubileuszu 650-lecia Nowego Targu. W listopadzie 
tego roku Rada Miasta została przyjęta na specjalnej audien-
cji rozpoczętej Mszą świętą w prywatnej kaplicy Ojca Świę-
tego. Podczas audiencji Ojciec Święty Jan Paweł II podpisał 
specjalne błogosławieństwo dla miasta i jego mieszkańców. 
Uroczystą uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywa-
telstwa podjęła przez aklamację Rada Miasta zebrana na 
uroczystej sesji w dniu �� czerwca 1996 r. Wręczenie Aktu 
Nadania nastąpiło podczas spotkania z Ojcem Świętym na 
Różańcu w Sanktuarium Królowej Podhala w Ludźmierzu  
� czerwca 199� r. Miasto Nowy Targ było siódmym mia-
stem w Polsce, które nadało Honorowe Obywatelstwo Ojcu 
Świętemu. Aktualnie jest ich z pewnością kilkaset ale tyl-
ko nieliczne, tak jak Nowy Targ posiadają oficjalną zgodę 
Ojca Świętego przekazaną przez swojego osobistego sekre-
tarza, a obecnie Jego Eminencję Ks. Kardynała Stanisła-
wa Dziwisza. W �004 r. zostaliśmy wyróżnieni przez Ojca  
Świętego. Na 100-lecie nowotarskiego Liceum im. Seweryna 
Goszczyńskiego, otrzymaliśmy od Niego specjalny list. 

Nasze związki z Ojcem Świętym były związkami szcze-
gólnymi i przez to, że Jego osobistym sekretarzem, najbliż-
szym współpracownikiem i przyjacielem do ostatnich chwil 
życia był Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz pochodzący z Raby  
Wyżnej, który o Nowym Targu zwykł mówić „Miasto mojej 
młodości, moje Miasto”. 

Wszystko to jest dla nas nie tylko radosnym wspomnie-
niem, ale przede wszystkim zobowiązaniem, abyśmy tego 
czego nas nauczał i do czego nas nawoływał nie zapomnie-
li i nie zmarnowali. Przecież to do nas zostały skierowane  
w 199� roku pod Wielką Krokwią słowa „na was zawsze 
można liczyć”. 

Zachowajmy Jana Pawła II – naszego ukochanego Ojca 
Świętego w wielkiej, serdecznej wdzięczności, nieustannej 
pamięci, modlitwie  w naszych sercach.

Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II – naszego Honorowe-
go Obywatela „idźmy naprzód z nadzieją” niech będą dla nas 
pocieszeniem w tych trudnych chwilach po Jego odejściu, 
ale i drogowskazem na dalsze życie w którym pozostanie On 
dla nas wszystkich wzorem, przewodnikiem i orędownikiem 
u Boga, bo przecież jesteśmy przekonani o rychłym uznaniu 
Jana Pawła II Wielkiego za świętego – „Santo subito”.

Poprzez nasze zachowania w codziennym życiu, jak rów-
nież liczne uczestnictwo w modlitwach i nabożeństwach 
poświęconych Ojcu Świętemu zdaliśmy egzamin podczas 
trudnych chwil związanych z chorobą cierpieniem i śmier-
cią Jana Pawła II. 

Przeżywając te narodowe, społeczne i indywidualne „re-
kolekcje” mam nadzieję, że jak głosił jeden z transparentów 
trzymanych przez młodzież podczas pogrzebu Ojca św. na 
Placu św. Piotra „Damy radę Ojcze Święty” wypełnimy za-
danie i posłannictwo, które zostawił nam wszystkim umiło-
wany Ojciec św. Jan Paweł II Wielki. 

Marek Fryźlewicz, 
Burmistrz Nowego Targu

Powitanie  
Ojca Świętego  
na nowotarskim 
lotnisku  
8 czerwca 1979 r.  
ze zbiorów  
Barbary Bal

Ze zbiorów Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 



Moje spotkania z Ojcem Świętym

 W sierpniu 1996 roku pielgrzymowaliśmy do 
Watykanu w gronie samorządowców i mie-
szkańców Starego Sącza i Łącka. Podczas 
audiencji prywatnej zwróciłem się do Ojca 

Świętego z prośbą „o przyjazd do Starego Sącza i beatyfika-
cję św. Kingi”. Moje poddenerwowanie w obliczu Jego Świąto-
bliwości musiało być widoczne, bo Ojciec Święty natychmiast 
uśmiechnął się i powiedział: „Burmistrz, burmistrz, pomyliłeś 
się. Przyjechałeś prosić o kanonizację a nie o beatyfikację…”. 
I od razu dodał: „Wy się módlcie ze swoim Biskupem Józefem, 
żeby Pan Jezus dał swoją wolę i żeby Ojciec Święty mógł być  
w Starym Sączu i kanonizować świętą Kingę”.

I jak wiemy niecałe trzy lata później Ojciec Święty do Sta-
rego Sącza przybył. 16 czerwca 1999 roku ze starosądeckich 
błoń popłynęło w świat to wymowne wezwanie Namiestnika 
Chrystusa: „Uczyńcie kończący się wiek i trzecie tysiąclecie 
erą ludzi świetych…”.

Dla nas, mieszkańców Sądecczyzny, wizyta Ojca Świę-
tego miała szczególne znaczenie poprzez fakt kanoniza-
cji Świętej Kingi. Od czasu Jej beatyfikacji w 1690 roku, 
wszystkie pokolenia Sądeczan wyczekiwały tej chwili. Jed-
nak żadne z nich nie myślało, że Pan Bóg zwleka z kano-
nizacją Matki Sądecczyzny, żeby mógł dokonać jej Papież  

Polak – i to na naszej, sądeckiej ziemi, u stóp klasztoru, któ-
rego była fundatorką. Święta Kinga, ukazana w Starym Są-
czu przez Ojca Świętego całemu światu, słynęła z niezwy-
kłej gospodarności i mądrego zarządzania powierzonymi 
jej ziemiami. Nie bała się wprowadzać w życie odważnych 

Sierpień 1996. Watykan. Burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń prosi 
Ojca Świętego o przybycie do Starego Sącza i kanonizację Św. Kingi.
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decyzji, równocześnie będąc bardzo wrażliwą na potrzeby 
konkretnego człowieka. Dlatego dla nas – samorządowców 
– stała się szczególnie bliska i od �000 roku jest Patronką Sa-
morządów Diecezji Tarnowskiej. Być może już wkrótce ogło-
szona zostanie patronką wszystkich samorządów w Polsce.  
I za to Ojcu Świętemu jesteśmy szczególnie wdzięczni.

Kilkakrotnie miałem okazję jeszcze uczestniczyć w spo-
tkaniach z Ojcem Świętym w Krakowie i Watykanie. Każde 
z nich pozostawiło we mnie niezatarty ślad doświadczenia 
przebywania z człowiekiem autentycznie świętym, przeby-
wającym blisko Boga i prawdziwym, wielkim  autorytetem. 

Marian Cycoń
Burmistrz Starego Sącza



W roku 1966  
Karol Wojtyła  
jako Arcybiskup  
Krakowski,  
przewodniczył  
uroczystościom mi-
lenijnym w Starym 
Sączu, wskazując 
na fenomen świę-
tości błogosławio-
nej Kingi.  
33 lata później 
przybył do Starego 
Sącza jako Jan  
Paweł II i kanoni-
zował Panią  
Sądecczyzny

Stary Sącz     |    51    

16.06.1999. Stary Sącz.  
„Nie lękajcie się być świętymi”

Święta Kinga od ponad 700 lat jest Matką Ziemi Sądeckiej. 
Za Jej przyczyną Sądecczyzna dostąpiła zaszczytu goszczenia 
Pasterza Kościoła.



 Z wiązek Ojca Świętego ze Skałą sięga roku 1968, 
kiedy to kardynał Karol Wojtyła, jako ówczesny 
metropolita krakowski, przebywał tu z okazji �00- 
-lecia śmierci bł. Salomei i założenia miasta. 

�5 sierpnia wraz z bp. Janem Jaroszewiczem ordynariu-
szem kieleckim, odprawił Mszę Świętą oraz wygłosił homi-
lię. Wówczas powiedział m.in.: „Przybywam tutaj nie jako bi-
skup, ale jako pielgrzym (…) na to miejsce, na które kiedyś 
przybyła księżna piastowska Salomea, ażeby resztę lat swo-
jego życia tutaj, opodal Wawelu, spędzić na modlitwie, na 
służbie Bożej”. Nawiązał ponadto do kultu bł. Salomei, jak 
również zachęcał do nieustającej modlitwy do patronki mia-
sta. W dowód wdzięczności za uświetnienie uroczystości  
ks. Kardynał otrzymał od młodzieży obraz Grodziska z wi-
zerunkiem bł. Salomei, wykonany na blasze miedzianej 
przez prof. Makarewicza. 

Już po wyborze kardynała Wojtyły na Stolice Piotrową  
w 19�8 r., wielkim przeżyciem dla Polaków były odbywające  
się w ramach pielgrzymek do Ojczyzny spotkania z Janem 
Pawłem II. Nie zabrakło wśród ich uczestników także piel-
grzymów ze Skały, którzy tłumnie wyruszali na spotka-
nia modlitewne z Papieżem. Byli zatem m.in. w Krakowie 
podczas wszystkich pielgrzymek Ojca Świętego do Polski,  
w Częstochowie, Zakopanem, Tarnowie i Kielcach – Ma-
słowie, dając tym samym wyraz czci i miłości dla Wielkie-
go Rodaka.

� czerwca 199� roku w Zakopanem w Księżówce, Ojcu 
Świętemu przygrywała skalska orkiestra ubrana w stroje 
krakowskie. Papież spotkał się wówczas z delegacją miasta  
i parafii: burmistrzem Zdzisławem Mularczykiem i probosz-
czem ks. Jerzym Królem.  

Zgodnie z tradycją, uwzględniając zasługi i wielkość lu-
dzi wybitnych, Rada Miejska w Skale podczas uroczystej  
sesji w dniu 1� marca 1999 r. nadała biskupowi Rzymu i ca- 

łego świata, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II zaszczytny 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skałą Najświętszej 
Maryi. Podczas pobytu w Rzymie i Watykanie 11 kwietnia 
1999 r. delegacja władz miasta i parafii wręczyła Jego Świą-
tobliwości akt honorowego Obywatelstwa Miasta. 

Reprezentacja Skały czyniła to w pełnej świadomości, 
że nasze miasto dostąpiło wielkiego honoru. W akcie wpi-
sano słowa ważne, podkreślające rolę papieża Polaka i Jego 

Jan Paweł II na ziemi skalskiej

związki z ziemią skalską: „W dwudziestolecie pontyfikatu 
Jego Świątobliwości w uznaniu Jego posługi apostolskiej, 
Jego najwyższego autorytetu moralnego na świecie oraz  
w duchu wdzięczności za ukazanie nam wielkości naszej 
fundatorki błogosławionej Salomei podczas wizyty w na-
szym mieście przed �0-u laty”. 

Kontynuacją związków Ojca Świętego z grodem założo-
nym przez bł. Salomeę był dzień 18 maja �000 r. Wówczas to  
dzięki inicjatywie grupy mieszkańców, doszło do upamięt-
nienia nadania przez Radę Miejską tytułu Honorowego  
Obywatelstwa Ojcu Świętemu poprzez ufundowanie i umie-
szczenie na ścianie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ska-
le spiżowej tablicy, jako daru dla Namiestnika Chrystusa  
w dniu Jego 80-tych urodzin. Tablice zaprojektował i wyko-
nał znany i ceniony artysta krakowski prof. Czesław Dźwi-
gaj z Akademii Sztuk Pięknych. 

Skalanie po raz kolejny pokazali swe wielkie przywią-
zanie do Ojca Świętego uroczyście obchodząc �5 rocznicę 
Jego pontyfikatu. 16 października �00� r. odświętnie przy-
strojono flagami miasto, przed tablicą ustawiono okazjonal-
ne kwiaty, a o godz. 18.00 mieszkańcy tłumnie przybyli do 
kościoła, gdzie podczas Mszy Świętej modlono się i dzięko-
wano Bogu za wybór kardynała Wojtyły na papieża. Po jej 
zakończeniu uroczysta procesja, w towarzystwie orkiestry 
i chóru parafialnego, przeszła pod pamiątkową tablicę na 
Rynku. Wysłuchano jeszcze raz słów, które padły z balkonu 
watykańskiego �5 lat temu: „Habemus Papam…”. 

�� sierpnia �004 r. odbyła się uroczystość poświęcenia 
pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II przy kościele parafial-
nym w Skale. Pomnik zaprojektował i wykonał „Przyjaciel 
Ziemi Skalskiej” prof. Czesław Dźwigaj. W duchu wierności 
wobec historii ten spiżowy pomnik będzie po wieczne cza-
sy przypominał osobę papieża oraz Jego zasługi dla kościo-
ła, Ojczyzny i świata.

Tekst pochodzi z folderu  
„Ślady papieskie na ziemi  

– Skała Najświętszej Maryi” 
– autor Piotr Trzcionka.  

Zdjęcia pochodzą z archiwum 
Urzędu Miasta i Gminy Skała.

Pomnik Papieża Jana Pawła II  
przy Kościele parafialnym w Skale

Nadanie honorowego obywatelstwa - UMiG Skała Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku UMiG 
Skała przez Burmistrza Zdzisława Mularczyka
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 B ardzo często spoglądam na fotografię i wspo-
minam spotkanie sprzed 5 laty z Ojcem Świę- 
tym Janem Pawłem II podczas pielgrzymki do 
Włoch, Rzymu z okazji Jubileuszu Chrześcijań-

stwa w �000 roku. W pielgrzymce tej brało udział ponad �50  
samorządowców, radnych, wójtów, burmistrzów, prezyden-
tów z terenu południowej Polski. Pielgrzymkę rozpoczęła 
Msza św. na Wawelu. Organizatorem wyjazdu było Stowarzy-
szenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie. Program 
pielgrzymki, która odbyła się w dniach �9.VI. – 6.VII.�000r.  
obejmował zwiedzanie Padwy z Bazyliką św. Antoniego,  
Wenecję z placem i Bazyliką św. Marka, Asyż z Bazyliką  
św. Franciszka – miejsce urodzenia św. Franciszka i św. Kin-
gi ustanowionej przez Ojca św. Patronką Samorządowców.  

Zwiedzaliśmy też Rzym Antyczny: Koloseum, Forum Ro-
manum, Kapitol. W czasie pobytu w Rzymie odbyła się kon-
ferencja z udziałem przedstawicieli włoskich samorządów.  

Do zwiedzenia Bazyliki św. Piotra wchodziliśmy przez 
Bramę Trzeciego Tysiąclecia.

Na cmentarzu w Monte Cassino braliśmy udział we Mszy 
św.za poległych żołnierzy II Korpusu w zdobyciu klasztoru 
w 1944 r ,celebrowanej przez księży biorących udział w na-
szej pielgrzymce.

Do dziś zachowałem wspomnienia z dwóch spotkań z na-
szym papieżem Janem Pawłem II. Najpierw z modlitwy na 
Anioł Pański na placu św. Piotra z pielgrzymami całego 
świata. Papież pozdrowił także naszą grupę samorządow-
ców skupioną wokół flagi S.G.i P.M w Krakowie. Widok pa-
pieża w oknie pałacu apostolskiego, następnie przejeżdża-
jącego wśród pielgrzymów budził entuzjazm wypełnionego 
po brzegi pielgrzymami placu św. Piotra.

Wspomnienie Jana Pawła II

Największym wzruszeniem dla mnie była Audiencja Ge-
neralna i spotkanie z papieżem-rodakiem Janem Pawłem II  
w dniu 5 lipca �000r., w pięknie wyłożonej marmurami Sali 
Klementyńskiej. Dużymi brawami powitaliśmy wchodzące-
go od strony swoich apartamentów Papieża i Jego pochylo-
ną postać. Zaśpiewaliśmy pieśń Maryjną .Następnie obok 
siedzącego na tronie Papieża fotograf papieski wykonywał 
pamiątkowe zdjęcia. Udało mi się zbliżyć do papieża i uca-
łować papieski pierścień. Pielgrzymka z �000r., spotkanie  
z Papieżem Janem Pawłem II, nazywanym Wielkim pozosta-
ną na trwałe w mojej pamięci, a pamiątkowe zdjęcie przypo-
mina mi zawsze postać naszego Papieża, największej osobo-
wości końca XX i początku XXI wieku.

Orliński Czesław 
Radny ze Szczekocin

członek zarządu S.G i P.M w Krakowie
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Władze samorządowe i mieszkańcy gminy  
Bystra-Sidzina – Janowi Pawłowi II

 W 
roku śmierci papieża Polaka – Jana Pawła II, 
mieszkańcy i samorząd gminy Bystra-Sidzi-
na postanowili uczcić jego pamięć – powstał 
pomnik, który został uroczyście poświęco-

ny 16 października �005, w dniu w którym �� lat wcześniej 
Karol Wojtyła został powołany na Stolicę Apostolską (fot. 1). 
W uroczystości, mimo niesprzyjającej aury, licznie uczestni-
czyli mieszkańcy gminy, wójt i radni gminy Bystra-Sidzina,  
jak i zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in.:  Wicemarsza-
łek Województwa Małopolskiego, starosta i radni powiatu 
suskiego, wójtowie i burmistrzowie powiatu suskiego, wój-
towie i przewodniczący rad poprzednich kadencji, jak rów-
nież sołtysi. 

Tego dnia została poświęcona również drewniana tablica 
pamiątkowa. Tablica w kształcie konturów Polski, wykona-
na została przez młodego artystę z Sidziny, z inicjatywy Fun-
dacji „Szlaki Papieskie”. Umieszczona została w Kaplicy MB 
Opiekunki Turystów na Okrąglicy. Upamiętnia ona wędrów-
ki Papieża beskidzkimi szlakami turystycznymi (fot. �). 

Na początku roku �006 została wydana książka dedyko-
wana Janowi Pawłowi II, która przedstawia opis kapliczek  
z terenu Bystrej i Sidziny. Jest to praca zbiorowa, wykonana 
przez mieszkańców wsi, z inicjatywy Stowarzyszenia „Tra-
dycja i Natura”. Wydanie współfinansował Urząd Gminy By-
stra-Sidzina, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki 
i Sportu, Bank Spółdzielczy, Kółko Rolnicze ora Stowarzy-
szenie „Tradycja i Natura”.

Pierwsza rocznica śmierci Jana Pawła II, jak w wielu czę-
ściach kraju również tu, w Gminie Bystra-Sidzina, została 
uroczyście uczczona: odbyła się Msza Św. po której procesja 
wiernych przeszła pod pomnik Jana Pawła II, gdzie  zapalo-
no znicze. Nie zabrakło też ulubionej pieśni papieża - Barki, 
którą zagrała Orkiestr Strażacka z Sidziny i odśpiewali licz-
nie zebrani mieszkańcy. W uroczystości nie zabrakło władz 
gminy, które złożyły wieniec pod pomnikiem.

Kalendarium życia Karola Wojtyły 
– Ks. Adam Boniecki
Informacje zawarte w tej książce pochodzą między inny-

mi z „Księgi czynności biskupich” założonej w 1958 roku. 
Księga ta jest dziennikiem, jaki prowadzi biskup wpisując 
co dzień – z zaznaczeniem miejsca i godziny –  swoje czyn-
ności. I tak:

15–�5 IX 195� – wycieczka od Suchej do Krynicy  
(Babia Góra – Polica – Gorce)

� V–� VI 196� (z przerwami)– wizytacja dekanatu 
makowskiego

16 VII 1966 – przybył do Sidziny koło Jordanowa na odpust. 
Odprawił Mszę Św. i wygłosił kazanie. Serdecznie 
witany przez górali.

11 VIII 19�4  godz 16:00 – Rdzawka, Olszówka, Sidzina 
Wielka Polana – odwiedziny oaz.

16 VI 19�5 godz.10:00  –  Sidzina Wielka Polana 
– odwiedziny oaz.

10 VIII 19�� godz. 8:00 – Sidzina Wielka Polana   
– odwiedziny oazy.

� VII 19�8 godz. 14:00 – Sidzina Wielka Polana,  
Polany Suszyńskie, Trybsz, Frydman – odwiedziny oaz,

1

2

Pomnik w Sidzinie dedykowany pamięci Jana Pawła II ufundowany przez  
samorząd i mieszkańców gminy Bystra-Sidzina, Poświęcony 16 X 2005 roku. 

Tablica pamiątkowa w kaplicy  
na Okrąglicy obok Hali Krupowej w Sidzinie. 

16 VII 1966 r. bp Karol Wojtyła przybył do Sidziny koło Jordanowa 
na odpust. Odprawił Mszę Św. i wygłosił kazanie.



 S tało się!!!... 
Chociaż ciężko chorował od dłuższego czasu  
i było wiadome, pewne, że To nastąpi, to jed-
nak, gdy nieuchronnie przyszła ta chwila, nie 

dało jej się zaakceptować! Tysiące myśli cisnęło się do gło-
wy. Przecież tak niedawno… no właśnie! Wspomnienia…

…Polak Papieżem!!! Jak to mogło się stać?!...Tak, to był 
cud, tak jak cały Jego Pontyfikat…

Nawet w najśmielszych marzeniach nie mogliśmy przy-
puszczać jak Jego: „Nie lękajcie się” wpłynie na losy nie tyl-
ko naszego, ale i następnych pokoleń, zmieni bieg historii…

 …Transmisja telewizyjna z inauguracji Pontyfikatu i łzy 
wzruszenia, gdy klęka przed Nim Prymas Tysiąclecia, a On 
nie pozwala na złożenie Mu hołdu, tylko sam to czyni…

…Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny i pamiętne: „Niech 
zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi, …tej ziemi”, jak-
że prorocze…

…Wstrząsająca wiadomość o zamachu na Placu Świę-
tego Piotra i cudowne ocalenie umożliwiające kontynuację 
Jego Wielkiego Posłannictwa…

Podkielecki Masłów, gdzie mimo gwałtownej burzy cze-
kamy na Jego błogosławieństw, krakowskie Błonia, Jasna 
Góra, Wadowice… i wiele innych miejsc, gdzie Był…

– Myśmy Go też odwiedzali – wspomina  duszpasterz 
 kolejarzy, ks. Marian Haczyk proboszcz parafii św. Brata 
 Alberta w Sędziszowie. – Nawiązała się krótka rozmowa.  

Papież zapytał, z których stron jesteśmy. Kiedy odpowie-
działem z Sędziszowa – Ojciec święty powiedział „Znam 
 Sędziszów, wiele razy wyczekałem się na peronie, gdy do-
jeżdżałem do Lublina” Ojcze święty teraz obok dworca budu-
jemy nowy kościół – powiedziałem.

– Szczęść Boże z serca błogosławię – odpowiedział. 

Piątek, 0�.04.�005 r., godzina �1:4� …„Pozwólcie mi iść 
do Domu Ojca”…

Wszystkie stacje telewizyjne przerywają program, aby 
nadać tragiczną wiadomość! 

– Gdy odszedł do Domu Ojca, zakiełkowała myśl o wyjeź-
dzie – wspomina Wiesław Ostrowski – Aby pokłonić Mu się 
po raz ostatni, oddać ostatni hołd, uczestniczyć w ostatniej 
audiencji. Ale przecież to niemożliwe! Firma, obowiązki, nie 
da się tego wszystkiego w tak krótkim czasie poukładać! Po-
trzeba serca jednak zwyciężyła. 

Wyjechaliśmy z Krakowa, autokarem. Rozważania i mod-
litwy w atmosferze powagi i skupienia… Czy uda się dotrzeć 
do Watykanu, czy dostaniemy się do Bazyliki i czy będzie 
nam dane pokłonić się Papieżowi? Okazuje się, że autokary 
kierowane są na stadion olimpijski, a stamtąd komunikacja 
miejska dowozi nas (bezpłatnie!) pod mury Watykanu. Po 
czterech godzinach docieramy do katafalku z Naszym Uko-
chanym Ojcem Świętym! Służby porządkowe nie pozwalają 
uklęknąć przed Nim, ani zatrzymać się na dłużej.

Ale ta niewielka chwila jest jakże ważna w moim życiu! 
Nie da się opisać tego, co odczuwałem w tym czasie, nie ma 
możliwości wyrażenia tego słowami! Ale wszyscy, którzy 
WTEDY - TAM byli wiedzą na pewno: warto było!

W uroczystościach pogrzebowych bierzemy udział ogląda-
jąc je na telebimie i słuchając relacji po polsku w radiu nieopo-
dal Placu Świętego Piotra. To dopełnienie wczorajszego dnia! 

Po ich zakończeniu wiemy na pewno: - niebawem przyje-
dziemy na Jego Grób!

Podjęte postanowienie wypełniamy w rocznicę wyboru 
Naszego Wielkiego Rodaka na Stolicę Piotrową

Sędziszowianie:  
Wiesław i Danuta Ostrowscy,  

Elżbieta Gładka, Jan Wiśniewski

Z potrzeby serca
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