




Szanowni Czytelnicy
Sześć lat temu dobiegł końca pontyfikat Jana Pawła II. Był to pontyfikat 

wyjątkowy pod wieloma względami. Najlepiej świadczy o tym szacunek, 
jakim osobę Jana Pawła II darzyły miliony ludzi na całym świecie — nie tyl-
ko katolicy, ale także przedstawiciele innych wyznań i niewierzący. Papież 
Polak miał dar łączenia ludzi o bardzo różnych poglądach. Dla każdego, do 
kogo zdołał dotrzeć ze swym przesłaniem, stawał się autorytetem.

Szczęśliwe zrządzenie losu sprawiło, że droga tego wyjątkowego człowie-
ka wielokrotnie krzyżowała się ze ścieżkami ludzi związanych z Politechni-
ką Krakowską. Ich spotkaniom z Papieżem Polakiem poświęcamy specjalne 
wydanie „Naszej Politechniki”, które trafia właśnie do Państwa rąk. Najpierw 
były to spotkania w ramach duszpasterstwa akademickiego w parafii św. Flo-
riana, później z okazji wspólnych wypraw turystycznych, a także kontaktów 
oficjalnych (np. w związku z budową kościołów). A jeszcze później, aby po-
mówić choć chwilę z Janem Pawłem II, trzeba było udać się do Watykanu 
lub Castel Gandolfo. 

Zapis tych kontaktów zapewne wypełniłby gruby tom. Niestety, wiele 
osób, które blisko znały Karola Wojtyłę — jak profesorowie Roman Ciesielski 
i Michał Życzkowski — już nie żyje. Poza tym łamy naszego pisma są ogra-
niczone. Dlatego w niniejszym wydaniu przedstawiamy tylko kilkanaście, 
z konieczności krótkich, wspomnień. Mamy jednak nadzieję, że i ten skrom-
ny zestaw daje pewne wyobrażenie o bogactwie i różnorodności związków 
Politechniki Krakowskiej z Papieżem.

Choć w 2005 roku Jan Paweł II przeniósł się do domu Ojca, więź ta ciągle 
wzbogaca się o nowe świadectwa. W 2006 roku do kalendarza wspólnych 
działań uczelni krakowskich weszły Dni Jana Pawła II. Politechnika Krakow-
ska uczestniczy w nich od początku. Służą one refleksji nad myślą Papieża 
Polaka. Jesienią nasza uczelnia będzie pełnić rolę głównego koordynatora 
tych spotkań. Ów miły obowiązek powierzono nam w roku beatyfikacji Ojca 
Świętego — jej świadkami będziemy w najbliższych dniach. Właśnie temu 
wydarzeniu dedykujemy specjalne wydanie „Naszej Politechniki”, mając na-
dzieję, że służyć ono będzie głębszemu przeżywaniu uroczystości beatyfika-
cyjnej 1 maja na placu św. Piotra w Rzymie.
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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Zwykle piszę tu o sprawach bieżących naszej uczelni. 
Tym razem jednak pragnę skupić się na wydarzeniu, które 
będzie miało miejsce poza Politechniką Krakowską, z dala 
od Krakowa — w Watykanie, aczkolwiek z Politechniką jest 
ono też związane.

Zaplanowana na 1 maja beatyfikacja Ojca Świętego 
Jana Pawła II dla nas, społeczności tworzącej Politechnikę 
Krakowską, ma znaczenie wyjątkowe. Wszak Karol Wojty-
ła wiele lat temu, jeszcze w czasach swego wikariatu w pa-
rafii św. Floriana w Krakowie, związał się z naszą szkołą 
jako duchowy przewodnik kadry nauczającej i młodzieży 
akademickiej. Później, w latach nam bliższych, już jako na-
stępca św. Piotra, przypieczętował ów związek, przyjmując 
w 1999 r. tytuł Honorowego Senatora i Profesora Politech-
niki Krakowskiej. To dla nas ogromny splendor, ale także 
wielkie zobowiązanie.

Liczne spotkania Ojca Świętego ze studentami i pra-
cownikami naszej szkoły przeradzały się z biegiem czasu 
w bardzo bliskie nieraz kontakty. Do nich należała znajo-
mość z Jerzym Ciesielskim — studentem, a następnie pra-
cownikiem naukowym Politechniki Krakowskiej — którego 
drogę życiową przerwała tragiczna śmierć w 1970 r. Ksiądz 
Karol Wojtyła spotykał się z nim wielokrotnie. Do spotkań 
tych powracał we wspomnieniach jako kardynał, a później 
również jako następca św. Piotra. Zanotował m.in., że  

rozmowy z Jerzym Ciesielskim na temat małżeństwa i ro-
dziny były jednym ze źródeł inspiracji do napisania studium 
„Miłość i odpowiedzialność”. 

Wiele innych osób, należących do społeczności Poli-
techniki Krakowskiej, miało szczęście spotykać się z Ja-
nem Pawłem II w okresie Jego pontyfikatu. Spotykali się 
z Nim zarówno w Krakowie, jak i w innych miastach Polski 
podczas kolejnych pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny 
oraz w trakcie audiencji w Watykanie lub Castel Gandolfo. 
Wychodzili z tych spotkań wzmocnieni duchowo, ale także 
wzbogaceni intelektualnie, bowiem Jan Paweł II żywo in-
teresował się problemami nauki i nieraz mówił o nich przy 
różnych okazjach. Często też wspominano wyjątkowy kli-
mat tych spotkań, niezależnie od tego, czy miały one cha-
rakter publiczny czy prywatny. 

Za dodatkowy zaszczyt i honor poczytujemy sobie rów-
nież to, że w roku bieżącym Politechnika Krakowska jest 
głównym animatorem Dni Jana Pawła II, spotkań organizo-
wanych od kilku lat przez krakowskie środowisko akademi-
ckie dla uczczenia polskiego Papieża. W tym wyjątkowym 
— ze względu na zbliżającą się beatyfikację — roku jest to 
dla nas dodatkowe wyzwanie. A także zobowiązanie do kon-
tynuowania dzieła naszych poprzedników oraz korzystania 
z obfitości nauk pozostawionych przez Jana Pawła II i kiero-
wanych do świata nauki i studentów. 

W tygodniu poprzedzającym beatyfikację naszego Wielkiego Rodaka 
przypadają Święta Zmartwychwstania Pańskiego — święta wypełnione  
radością i nowymi nadziejami. Życzę Państwu, żeby były one okazją do  

spotkań z najbliższymi i obdarowywania się wzajemną życzliwością.  
Aby nastroiły optymistycznie i umocniły wiarę w siebie i swoje możliwości. 
Aby wraz z budzącą się przyrodą odrodziły się Państwa plany i marzenia,  

a życzenia bliskich wspomagały w ich realizacji.

Kazimierz Furtak 
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R ozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego musi poprzedzać 
zaistnienie tzw. opinii świętości. Jest to przekonanie 
wiernych, że człowiek, który odszedł ze wspólnoty, zo-

stał zbawiony. 
Opinia świętości najczęściej wyraża się w czasie pogrze-

bu. Wymaga się, aby była spontaniczna i trwała. Trwać musi 
minimum przez pięć lat, bo dopiero po tym czasie prawo ka-
noniczne zezwala na podjęcie procedur zmierzających do 
otwarcia procesu i jego przeprowadzenia. Jednocześnie roz-
poczęcie procesu powinno nastąpić najpóźniej po trzydziestu 
latach. Jeśli następuje później, trzeba wytłumaczyć powody, 
aby wykluczyć podejrzenie, że oczekiwano, aż wymrą opo-
nenci sprawy.

Zwykle wyrazem opinii świętości są petycje kierowane do 
kompetentnego biskupa (czyli biskupa miejsca śmierci) z proś-
bami o rozpoczęcie procesu. Przekazują je osoby indywidual-
ne bądź parafie, stowarzyszenia, zakony itp. Często petycjom 
towarzyszą informacje o łaskach przypisywanych wstawiennic-
twu kandydata na ołtarze, co oznacza przekonanie, że człowiek 
ten jest już zbawiony.

Opinia świętości jest pierwszym elementem konstytutyw-
nym procesu beatyfikacyjnego. Drugim jest tzw. walor eklezjal-
ny sprawy. Mówiąc potocznie, chodzi o określenie, co wyniesie-
nie na ołtarze przyniesie Kościołowi w wymiarze duchowym.

Z kolei należy wskazać powoda sprawy. Według przepisów 
prawa kanonicznego może to być osoba fizyczna, ale najczęściej 
powodem zostaje osoba prawna, np. diecezja, parafia, stowarzy-
szenie, zakon, instytut lub uczelnia. Powód, po zatwierdzeniu go 
przez kompetentnego biskupa, przekazuje prowadzenie sprawy 
postulatorowi. Jest to ktoś w rodzaju adwokata. Jego zadaniem 
jest szerzenie i umacnianie opinii świętości, dostarczanie do-
wodów za świętością kandydata i współpraca z trybunałem. To 
właśnie postulator zwraca się do kompetentnego biskupa (bisku-
pa miejsca śmierci lub — w przypadku cudu — biskupa miejsca 
zdarzenia) z prośbą o rozpoczęcie procesu.

Biskup powołuje dwie komisje — historyczną i teologiczną. 
Zadaniem komisji historycznej jest zebranie wszelkiej doku-
mentacji i opisanie dzień po dniu całego życia kandydata na 
ołtarze. Zadaniem komisji teologicznej — tworzy ją przynaj-
mniej dwóch niezależnych i nie wiedzących o sobie teologów 
— jest sprawdzenie pism kandydata na ołtarze, przynajmniej 
wydanych drukiem, czy nie znajdują się w nich jakieś błędy 
w zakresie wiary i obyczajów chrześcijańskich.

J eśli prace obu komisji, historycznej i teologicznej, kończą 
się pomyślnie, biskup zwraca się do Konferencji Episko-

patu kraju z prośbą o wydanie opinii w sprawie rozpoczęcia 
procesu. Wobec braku głosów przeciwnych w gronie episko-
patu opinia jest pozytywna. Opinię tę przesyła się do Stolicy 
Apostolskiej, do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kongre-
gacja z kolei wysyła ją do wszystkich pozostałych kongregacji 
(czyli watykańskich ministerstw) z pytaniem, czy one nie mają 
zastrzeżeń. Brak zastrzeżeń powoduje, że prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych wydaje tzw. nihil obstat, czyli pozwole-
nie na prowadzenie procesu. I od tego momentu kandydatowi 
przysługuje tytuł Sługi Bożego. 

Biskup może powołać trybunał, któremu przewodniczy oso-
biście lub (częściej) poprzez swojego delegata. Podczas sesji 
trybunału przesłuchiwani są świadkowie. Nad zachowaniem 
procedury czuwa promotor sprawiedliwości, a potwierdzaniem 
prawdziwości zeznań zajmuje się notariusz. Pierwsza i ostatnia 
sesja trybunału są publiczne. Mogą w nich wziąć udział wszy-
scy zainteresowani. Pozostałe sesje, podczas których przesłu-
chuje się świadków, są tajne.

W raz z zakończeniem przesłuchań następuje publikacja 
akt sprawy. Dzięki temu zainteresowani sprawą, tj. po-

stulator i promotor sprawiedliwości, mogą przejrzeć cały zgro-
madzony materiał i ewentualnie zgłosić nowe wnioski dowodo-
we. Trybunał musi odbyć jeszcze jedną sesję, tzw. de non culto. 
Chodzi o stwierdzenie, że Słudze Bożemu nie jest oddawany 
nielegalny kult publiczny, jak gdyby uprzedzający orzeczenie 
Ojca Świętego.

Ostatnia sesja (publiczna) zamyka postępowanie trybunału. 
Wyznaczony zostaje portator, czyli osoba, która osobiście lub 
przez nuncjaturę dostarczy akta do Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych w Rzymie. Akta sprawy przekazane do Kongregacji 
są tłumaczone, najczęściej na język włoski. Na tym kończy się 
etap postępowania diecezjalnego, a rozpoczyna etap rzymski.

Trzeba ponownie ustanowić postulatora sprawy. Może nim 
być ta sama osoba, co poprzednio, o ile zamieszkuje w Rzymie. 
Musi bowiem stale pozostawać w kontakcie z Kongregacją. 

Droga do beatyfikacji

Ks. dr Andrzej Scąber
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Nowy postulator sprawy prosi o otwarcie akt procesu diecezjal-
nego. Po jego sprawdzeniu pod kątem zgodności z normami 
prawa kanonicznego Kongregacja wydaje dekret ważności pro-
cesu diecezjalnego. Postulator może wówczas zacząć opraco-
wywanie Positio causae, czyli obszernego raportu, ukazujące-
go duchową sylwetkę Sługi Bożego, zwłaszcza praktykowane 
przez niego cnoty i nadzwyczajne wydarzenia, jakie dokonały 
się za jego wstawiennictwem. Dokument ten musi uzyskać trzy 
opinie. Pierwszą wystawia komisja historyczna (w sprawach 
współczesnych to nie jest potrzebne), drugą — komisja teo-
logiczna (w której odbywa się dyskusja na temat cnót), trzecią 
— komisja biskupów i kardynałów. 

Opinie te, jeśli są pozytywne, trafiają do papieża. Nie są 
one dla niego wiążące, ale na ich podstawie papież może apro-
bować dekret w sprawie heroiczności cnót, w sprawie męczeń-
stwa (gdy Sługa Boży zginął za wiarę) albo w tzw. sprawie nie-
pamiętnego kultu (są to sprawy dotyczące osób, które zmarły 
przed rokiem 1534).

W przypadku procesu beatyfikacyjnego męczennika pa-
pież może wydać dyspensę w sprawie cudu i Sługa Boży od 
razu może być beatyfikowany. W przeciwnym razie potrzebne 
jest osobne postępowanie dotyczące cudu. I procedura musi 
rozpocząć się niejako od nowa. Kompetentny biskup miejsca 
nadzwyczajnego zdarzenia (np. uzdrowienia) zasięga najpierw 
opinii specjalistów (w przypadku uzdrowienia — lekarzy). Od 
specjalistów nie oczekuje się orzeczenia, czy zdarzenie miało 
charakter cudu, gdyż to nie należy do ich kompetencji. Mają 
tylko stwierdzić, czy z punktu widzenia ich specjalności przypa-
dek jest wytłumaczalny. Następnie powołany zostaje trybunał 
do przeprowadzenia postępowania diecezjalnego. Jeśli jest to 
przypadek uzdrowienia, najpierw następuje przesłuchanie sa-
mego uzdrowionego, później jego najbliższych, lekarzy i innych 
osób. Po dołączeniu do zeznań dokumentacji postępowanie zo-
staje zamknięte i akta przekazuje się do Stolicy Apostolskiej. 

Podobnie jak poprzednio następuje sprawdzenie postępo-
wania diecezjalnego, wydanie dekretu ważności, opracowanie 
Positio super miro i powołanie trzech komisji: lekarskiej (kon-
sulta medyczna), teologicznej oraz biskupów i kardynałów. Gdy 
ich opinie są korzystne dla sprawy, wraca ona do papieża, któ-
ry aprobuje dekret w sprawie cudu. Ostatnim akordem procesu 
beatyfikacyjnego jest uroczysty akt beatyfikacji, dokonywany 
przez papieża lub przez jego delegata.

B eatyfikacja jest papieskim zezwoleniem na oddawanie 
publicznego kultu kościelnego w wymiarze lokalnym. 

W odróżnieniu od kanonizacji, która ma charakter powszechny, 
beatyfikacja dotyczy najczęściej kraju, diecezji lub zgromadze-
nia zakonnego. Kanonizacja wiąże się z nakazem kultu osoby 
wyniesionej na ołtarze, natomiast beatyfikacja jedynie zezwala 
na kult błogosławionego oraz daje prawo do ubiegania się o je-
go wstawiennictwo. Kanonizacja stanowi ostateczną decyzję 
w sprawie świętości, angażującą najwyższy autorytet papieski. 

Aby mogło dojść do kanonizacji, konieczne jest spełnienie 
tylko jednego warunku: po wydaniu w procesie beatyfikacyj-
nym dekretu w sprawie cudu musi nastąpić kolejne zdarzenie 
nadzwyczajne. Musi zostać zgłoszona kolejna nadzwyczajna 
łaska, wymykająca się rozumowi i ludzkiej empirii. 

P roces beatyfikacyjny Jana Pawła II przebiegał tak jak każdy 
inny. Ojciec Święty Benedykt XVI przychylił się jedynie do 

prośby kardynała Camilo Ruiniego i udzielił dyspensy od wymaga-
nego czasu oczekiwania przez pięć lat od śmierci kandydata na 

ołtarze. Poza tym zachowano zwykłą procedurę, aby w przyszłości 
nikt nie mógł zgłaszać jakichkolwiek wątpliwości.

Powodem sprawy została diecezja rzymska, bo miejscem 
śmierci Jana Pawła II był Rzym. Postulatorem został ksiądz 
Sławomir Oder, polski ksiądz z diecezji toruńskiej, od wielu 
lat pracujący w wikariacie Rzymu. Główny trybunał pracował 
w Rzymie. Dwa trybunały rogatoryjne (pomocnicze, do prze-
słuchania świadków) powołano w Krakowie i w Nowym Jorku, 
a komisje działały w Rzymie i w Polsce. 

W fazie rzymskiej postępowania postulatorem ponownie 
został ksiądz Oder. Dekret w sprawie heroiczności cnót Be-
nedykt XVI wydał 19 grudnia 2009 r. W sprawie cudu uzdro-
wienia siostry Marie Simon-Pierre powodem sprawy była die-
cezja Aix-en-Provence (tam miało miejsce zdarzenie). Dekret 
o autentyczności cudu Ojciec Święty Benedykt XVI podpisał 14 
stycznia, ogłaszając jednocześnie datę beatyfikacji.

ks. dr Andrzej Scąber

Autor jest referentem ds. kanonizacyjnych archidiecezji krakow-
skiej. W procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Jana Pawła II 
był sędzią pomocniczym w trybunale rogatoryjnym.
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Bazylika św. Floriana w Krakowie
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W roku 1999 — roku siód-
mej pielgrzymki Ojca 
Świętego Jana Pawła II 

do Polski — byłem rektorem Politech-
niki Krakowskiej. Wiedzieliśmy, że na 
trasie pielgrzymki znajdzie się również 
Kraków. Lata pontyfikatu polskiego Pa-
pieża biegły bardzo szybko, wszakże 
w 1999 r. minęła 21. rocznica Jego wy-
boru na Stolicę Piotrową. Różne insty-
tucje i uczelnie starały się uhonorować 
Wielkiego Polaka. Honorowe obywa-
telstwo nadane Mu przez wiele miast 
oraz liczne doktoraty honoris causa były 
tego dowodem. Z krakowskich uczelni 
Papieża uhonorowały Uniwersytet Ja-
gielloński (w którym Karol Wojtyła stu-
diował) i Akademia Górniczo-Hutnicza, 
obchodząca właśnie 80-lecie swojego 
powstania.

Wówczas często zadawałem sobie 
pytanie, jak ma się w tej sytuacji zacho-
wać Politechnika Krakowska — uczelnia 
blisko związana z osobą Karola Wojty-
ły, przyszłego papieża. To przecież tu 
— w kolegiacie św. Floriana, w pobliżu Politechniki Krakowskiej 
w latach 1949–1951 posługę wikarego pełnił ksiądz dr Karol 
Wojtyła i tu stał się pierwszym duszpasterzem akademickim Po-
litechniki Krakowskiej. Tu swoją formację duchową uzyskiwali 
tacy jej późniejsi absolwenci, jak: Jerzy i Roman Ciesielscy, Ja-
cek Fedorowicz, Stanisław Rybicki, Stanisław Abrahamowicz, 
Ryszard Tota i wielu innych. Tu podejmowano dyskusje na róż-
ne tematy, które później stały się inspiracją do znaczących dzieł 
Karola Wojtyły: „Miłość i odpowiedzialność” oraz „O rozmowach 
z inżynierem”. Tu pod wpływem Karola Wojtyły kształtowała się 
osobowość Sługi Bożego docenta Jerzego Ciesielskiego, nie-
zwykłego ojca rodziny, inżyniera i naukowca, czekającego na 
wyniesienie na ołtarze. Również tu, 4 listopada 1951 r. studen-
ci podziękowali księdzu dr. Karolowi Wojtyle za kształtowanie 
serc i sumień, wręczając Mu czapkę akademicką Politechniki 
Krakowskiej. W ten sposób ksiądz dr Karol Wojtyła został włą-
czony symbolicznie do społeczności akademickiej Politechniki 
Krakowskiej. A to zobowiązuje.

Ksiądz dr Karol Wojtyła już jako papież nigdy o tym nie za-
pomniał. W trakcie kilku spotkań, audiencji w latach 1983, 1997, 
1998 i 2002 zawsze poruszał trzy tematy związane z naszą uczel-
nią: funkcjonowanie duszpasterstwa akademickiego przy kościele 
św. Floriana, sprawy funkcjonowania uczelni oraz jej zaangażowa-
nie w życie kościoła katolickiego w Polsce. A na tym ostatnim polu 
mieliśmy sukcesy. Wszak na naszej uczelni zrodziły się cenne ini-
cjatywy w zakresie ruchu obrony życia nienarodzonych (dr Antoni 
Zięba), w kreowaniu prasy katolickiej (prof. Janusz Kawecki, prof. 
Andrzej Flaga, prof. Joanna Dulińska, dr Adam Kisiel, dr Antoni 
Zięba), w działalności Radia Maryja (prof. J. Kawecki), uczestni-
ctwa w działalności charytatywnej na rzecz nieuleczalnie chorych, 
biednych i pozbawionych środków do życia. Do tej ostatniej formy 
włączyli się czynnie studenci Politechniki Krakowskiej. 

Wydana w 1998 r. książka „Udział pracowników Politech-
niki Krakowskiej w życiu Kościoła katolickiego za pontyfikatu 
Jana Pawła II” (zespół redakcyjny: prof. Kazimierz Flaga, dr 
Marian Paluch, dr hab. Maciej Pawlicki) wykazała poważ-
ne zaangażowanie pracowników Politechniki Krakowskiej 
w realizację nauki społecznej Kościoła oraz w realizację bu-
downictwa sakralnego nie tylko w Polsce, ale także poza jej 
granicami. Toteż nie dziwi specjalna troska, z jaką Politech-
nika Krakowska chciała uczcić i docenić długoletnie związki 
z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II.

P rzygotowania rozpoczęliśmy w roku 1998, gdy tuż po 
mszy św. w kolegiacie św. Floriana, inaugurującej rok aka-

demicki 1998/1999 na Politechnice Krakowskiej, wystąpiliśmy 
do księdza kardynała Franciszka Macharskiego — arcybiskupa 
krakowskiego — i księdza prałata Józefa Czyrka — probosz-
cza parafii — z inicjatywą wmurowania w kolegiacie św. Flo-
riana tablicy pamiątkowej z okazji 50-lecia wykreowania przez 
księdza dr. Karola Wojtyłę duszpasterstwa akademickiego dla 
Politechniki Krakowskiej. Aby akt ten miał oprawę należną Ojcu 
Świętemu, należało poczynić starania o podniesienie kolegiaty 
do rangi bazyliki mniejszej. Skoordynowane działania księdza 
kardynała i księdza prałata zostały uwieńczone sukcesem. Od 
4 maja 1999 r. (uroczystość św. Floriana), aktem papieskim, 
nasz kościół akademicki został, jako siódmy kościół Krakowa, 
bazyliką mniejszą. Tu odbyło się w roku jubileuszowym 2000 
wmurowanie tej okolicznościowej tablicy w kaplicy św. Jana 
Kantego.

Wówczas, 2 października 1998 r., rozmawialiśmy z księ-
dzem kardynałem jeszcze o jednej sprawie, a mianowicie 
o chęci uhonorowania Ojca Świętego Jana Pawła II czymś 
szczególnym, co dawałoby wyraz naszemu przywiązaniu do 

Garść wspomnień sprzed dwunastu lat
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Ojciec Święty przyjmuje dyplom Honorowego Senatora i Profesora PK z rąk rektora PK prof. 
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Papieża, naszego przewodnika duchowego i nauczyciela. Wy-
kluczyliśmy wówczas doktorat honorowy jako coś, co Ojciec 
Święty posiadał już w nadmiarze, nie chcieliśmy też stwarzać 
konkurencji Alma Mater wszystkich uczelni polskich — Uniwer-
sytetowi Jagiellońskiemu. Zasugerowałem wówczas kardynało-
wi Franciszkowi Macharskiemu nadanie Ojcu Świętemu tytułu 
Honorowego Senatora PK, jako osobie już wcześniej (w 1951 r.) 
włączonej do społeczności akademickiej naszej uczelni. Wy-
magało to zgody Papieża. W dniu 21 grudnia 1998 r., podczas 
wizyty duszpasterskiej na Politechnice Krakowskiej, uzyskałem 
od księdza kardynała przyzwolenie na staranie się o nadanie 
Ojcu Świętemu takiego tytułu. 

W trakcie dalszych działań poszerzyliśmy ten tytuł do for-
muły: „Honorowy Senator i Profesor Politechniki Krakowskiej” 
— wychodząc z założenia, że Papież jest naszym nauczycielem 
w poszukiwaniu prawdy, dobra i doskonałości. Zbiegło się to 
w czasie z ustanowieniem przez Senat PK tytułu i godności ho-
norowego profesora Politechniki Krakowskiej jako wyróżnienia 
dla osób, które są ambasadorami spraw i idei Politechniki Kra-
kowskiej w kraju, ale przede wszystkim poza jego granicami.

D alej sprawy poszły już szybko. Po uzyskaniu zgody Jana 
Pawła II na przyjęcie tego wyróżnienia podczas jego 

VII Pielgrzymki do Polski Senat Akademicki Politechniki Kra-
kowskiej na posiedzeniu 7 maja 1999 r. podjął jednomyślnie 
„Uchwałę o nadaniu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu 
i godności Honorowego Senatora i Profesora Honorowego Po-
litechniki Krakowskiej”. Tytułu nadanego jednorazowo i to na tę 
szczególną okazję — spotkania z Jego Świątobliwością pod-
czas VII Pielgrzymki do Ojczyzny.

Ksiądz kardynał Franciszek Macharski na wieść o nadaniu 
godności przez Senat przekazał naszej uczelni piękny portret 
zamyślonego Papieża, autorstwa włoskiej malarki Diny Bellotti. 
Portret ten zawisł w Sali Senackiej PK na czas pielgrzymki, nad 
jednym specjalnie udekorowanym fotelem, który ozdobiono 
herbem papieskim i przewiązano szarfą w kolorach Watykanu. 
Przez cały okres pielgrzymki na stole prezydium Sali Senackiej 
znajdował się bukiet biało-czerwonych kwiatów.

Po zakończeniu pielgrzymki, jednomyślną uchwałą Se-
natu z 2 lipca 1999 r., postanowiono portret Ojca Świętego 

pozostawić na stałe w Sali Senackiej 
PK. W okresie wakacyjnym przepro-
wadzono nową aranżację wnętrza Sali 
Senackiej, tak aby zamyślona postać 
Papieża mogła być z nami podczas 
podejmowania trudnych zadań i decy-
zji związanych z naszą szkołą.

P rzygotowując się do wręczenia 
Ojcu Świętemu aktu nadania ty-

tułu, nie wiedzieliśmy w jakich oko-
licznościach i gdzie to nastąpi. Poczy-
niliśmy odpowiednie przygotowania, 
wykonaliśmy stosowne dyplomy w ję-
zyku łacińskim i polskim, a także dary 
okolicznościowe. Artysta rzeźbiarz 
prof. Stefan Dousa wykonał piękny me-
dal okolicznościowy z posrebrzanego 
brązu oraz srebrną statuetkę, jako dary 
dla Ojca Świętego. Medal przedsta-
wia Jego Świątobliwość na tle murów 
i ulic Krakowa, idącego drogą, która 

wychodzi poza obrys koła i symbolizuje wyjście Ojca Świętego 
z Krakowa w świat. Statuetka, na cokole, przedstawia trzy oso-
by — mężczyznę, kobietę i dziecko — ujęte za ręce w kręgu 
tanecznym i symbolizujące główne elementy nauczania papie-
skiego: pochwałę cywilizacji życia i pochwałę cywilizacji miło-
ści. Na awersie cokołu napis: „Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi 
II, Honorowemu Senatorowi i Profesorowi Politechniki Krakow-
skiej, wdzięczny Senat. Kraków, R 17 VI 1999 P”. Na rewersie 
zaś napisy „Posługa myślenia to służba prawdzie... Jan Paweł 
II” oraz „Wczoraj, dziś, jutro”, jako nasze odniesienie do sym-
boliki statuetki. W środkową część cokołu autor wmontował 
srebrny medal 50-lecia Politechniki Krakowskiej, z Tadeuszem 
Kościuszką na awersie i „drzewkiem”, symbolizującym wydzia-
ły naszej uczelni. Drzewko to przecięte jest na ukos miniaturą 
berła rektorskiego.

Oprócz darów przeznaczonych z tej okazji dla Ojca Świę-
tego chcieliśmy również pozostawić jakąś pamiątkę na Poli-
technice Krakowskiej. Wybór padł na prosty w swej wymowie, 
odpowiednio artystycznie zaprojektowany krzyż. Wykonania 
projektu podjął się profesor Wydziału Architektury dr hab. inż. 
arch. Maciej Pawlicki, zaś z inicjatywy i pod nadzorem dr. inż. 
Adama Tabora z Wydziału Mechanicznego wykonano w In-
stytucie Odlewnictwa w Krakowie odlewy części metalowych. 
Krzyż sporządzono z marmuru kararyjskiego, wzmocnionego 
lekką konstrukcją (oprawą) metalową z pozłacanego mosią-
dzu. W okrągłą podstawę krzyża z takiegoż marmuru wmon-
towano trzy odlane z brązu medale, przedstawiające herby: 
Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, Krakowa oraz Politech-
niki Krakowskiej. Symbolizują one lud Boży Krakowa i Poli-
techniki Krakowskiej, zespolony pod krzyżem — symbolem 
chrześcijaństwa — z Kapitułą Krakowską z okazji 1000-lecia 
jej istnienia.

Byliśmy przygotowani do bezpośredniego spotkania z Oj-
cem Świętym, natomiast z uwagi na niezwykle napięty pro-
gram pielgrzymki długo nie wiedzieliśmy, czy dojdzie do tego 
spotkania, a jeśli tak, to gdzie i w jakich okolicznościach. I ten 
problem został pomyślnie rozwiązany dzięki życzliwości księ-
dza kardynała Franciszka Macharskiego i księdza biskupa 
Józefa Nycza — odpowiedzialnego za organizację pielgrzym-
ki Ojca Świętego w Krakowie. Senat Akademicki Politechniki 
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Krakowskiej został zaproszony na Wawel, na poranną mszę 
św. odprawioną przez Papieża w ostatnim dniu pielgrzymki 
(17 czerwca 1999 r.) dla grona przyjaciół i osób blisko z Nim 
związanych.

M ieliśmy wyjątkowe szczęście! Msza św. odprawiana 
była przy konfesji św. Stanisława Biskupa — patrona 

Polski — nazywanej Ołtarzem Ojczyzny, w pobliżu doczes-
nych szczątków św. Jadwigi Królowej, tak zasłużonej dla 
nauki polskiej przez odnowienie Akademii Krakowskiej. Na 
ołtarzu wystawiono relikwie św. Stanisława, przed konfesją 
znajdował się krzyż z diademów książęcych, ofiarowany 
Katedrze przez księcia Bolesława Wstydliwego i jego żonę 
św. Kingę. Obok znajdowała się włócznia św. Maurycego, 
relikwia ofiarowana Bolesławowi Chrobremu przez cesarza 
Ottona III. Obie te pamiątki, przechowywane na co dzień 
w skarbcu katedry w kaplicy św. Małgorzaty, nie są dostępne 
dla zwiedzających.

My mieliśmy szczęście spotkać się z Piotrem naszych cza-
sów, nauczającym nas od wielu lat. Przypomnę słowa wypo-
wiedziane do pracowników nauki w kolegiacie św. Anny z okazji 
600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskie-
go (w czerwcu 1997 r.): „Niewiele jest rzeczy równie ważnych 
w życiu człowieka i społeczeństwa, jak posługa myślenia”, czyli 
„służba prawdzie w wymiarze społecznym”. I dalej: „W codzien-
nym trudzie pracownika nauki konieczna jest także szczególna 
wrażliwość etyczna (…). Czynności umysłu muszą być koniecz-
nie włączone w duchowy klimat niezbędnych cnót moralnych, 
jak szczerość, odwaga, pokora, uczciwość oraz autentyczna 
troska o człowieka (…). Zasady wolności badań naukowych nie 
wolno oddzielać od odpowiedzialności etycznej uczonego”.

Tym razem pozostało nam w głowach zasadnicze przesła-
nie homilii papieskiej: „Zaprawdę powiadam Wam: wszystko, 
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Było to nawiązanie do przywoła-
nego przez Piotra naszych czasów przykładu św. Brata Alber-
ta, krakowskiego biedaczyny, który często powtarzał: „Trzeba 
być dobrym jak chleb, trzeba być dobrym jak chleb, który dla 
wszystkich leży na stole, z którego każdy może dla siebie kęs 
ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.

Dla nas wszystkich, 53 uczestników 
tej mszy św. na Wawelu, było to nieza-
pomniane, głęboko wryte w świadomość 
wydarzenie. Ubrani w togi akademickie 
znajdowaliśmy się w bezpośredniej bli-
skości ołtarza, wsłuchując się w każdy 
szczegół, w każdy gest Papieża i Jego 
nauczanie. 

Po mszy św. doszło do upragnionego 
spotkania z Ojcem Świętym przed 

katedrą wawelską. Pierwsze kroki Papież 
skierował właśnie do nas, do przedstawi-
cieli Senatu Politechniki Krakowskiej. Był 
odprężony i uśmiechnięty. Przyjął god-
ność Honorowego Senatora i Profesora 
Politechniki Krakowskiej z uwagą, z wy-
raźnym zadowoleniem. Dziękując, wypo-
wiedział znamienne słowa: „Politechnika 
Krakowska mnie też formowała”. Był to 
piękny gest w stosunku do naszej uczelni. 
Gest, który zobowiązuje. 

Później doszło do spotkania Jego Świątobliwości z przed-
stawicielami najwyższych władz państwowych, wojewódzkich 
i miejskich, z przedstawicielami Polskiej Akademii Umiejętno-
ści, z rąk których Papież otrzymał tytuł Honorowego Członka 
PAU. W spotkaniu tym uczestniczyli również członkowie Sena-
tu Akademickiego PK. Wielu z nas mogło ucałować pierścień 
Piotrowy i zamienić kilka słów z Papieżem. Przeżycie było 
ogromne, dla wielu ten dzień pozostanie w pamięci jako jeden 
z najważniejszych w życiu. Takim też pozostanie dla naszej 
uczelni, Politechniki Krakowskiej, która to wydarzenie uwieczni-
ła na tablicy honorowej, na I piętrze w budynku głównym naszej 
uczelni przy ul. Warszawskiej.

Tuż po mszy św. w katedrze wawelskiej Ojciec Święty po-
święcił również nasz krzyż, który znajduje się obecnie w Sali 
Senackiej. 

D ziś, po 12 latach pytamy, co nam pozostało w pamięci 
po tych wspaniałych dniach czerwca 1999 r. Takie wy-

darzenia pozostawiają ślad na całe życie i czy tego chce-
my, czy nie chcemy, na pewno pozostała refleksja, że mamy 
czynić dobro i kierować się w życiu miłością bliźniego. A że 
jest to trudne w czasach rozpasanej konsumpcji oraz kultu 
pieniądza i seksu, oznacza to więcej wysiłku i determinacji 
z naszej strony. 

„Kącik papieski” jest nadal ozdobą Sali Senackiej PK 
i przypomina nam stale o konieczności rozwagi i etyki w na-
szym postępowaniu. Dyplomy i pamiątki okolicznościowe 
przekazane wówczas Papieżowi przez rektora Politechniki 
Krakowskiej można dziś oglądać w Muzeum Archidiecezjal-
nym Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej w Krakowie. Krzyż po-
święcony przez Papieża, największa relikwia z czasów Jego 
pontyfikatu, został ustawiony w „kąciku papieskim” w Sali 
Senackiej PK. Czeka na lepsze czasy dla realizacji kaplicy 
akademickiej na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej 
w Czyżynach.

Kazimierz Flaga 
Rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1996–2002
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M iałem szczęście kilkakrotnie 
uczestniczyć w spotkaniach 
z Ojcem Świętym Janem Pa-

włem II. Trzy z nich zasługują na szcze-
gólną uwagę.

Pierwsze odbyło się 22 czerwca 
1983 r. Tego dnia w auli Collegium Ma-
ius nadana została Janowi Pawłowi II 
godność doctora honoris causa Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Była to wyjątkowo 
podniosła uroczystość, ważna dla całego 
środowiska naukowego Krakowa. Ojciec 
Święty powiedział wtedy: „Uniwersytet 
jest jakby wielką rodziną. Wszyscy zjed-
noczeni wzajemnie umiłowaniem prawdy 
— tej prawdy, która jest fundamentem 
rozwoju człowieka w jego własnym czło-
wieczeństwie. Jest ona także fundamen-
tem rozwoju społeczeństwa w jego naj-
głębszej tożsamości”.

 Przypomnieć trzeba, że działo się 
to w czasach PRL, gdy formalnie ciągle 
jeszcze obowiązywał w kraju stan wojen-
ny, a władze komunistyczne wszelkimi 
sposobami starały się utrudniać Polakom 
kontakty z naszym Rodakiem na Stolicy 
Piotrowej. Z tego względu możliwość udziału w tej uroczystości 
była szczególnie cenna.

Na wspomnienie zasługuje też spotkanie Jana Pawła II 
z ludźmi nauki polskiej. Doszło do niego 7 czerwca 1999 r. na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wypowiedział 
wówczas Papież wiele ważnych słów, między innymi na temat 
sporu toczącego się między rozumem a wiarą. Słuchaliśmy 
Ojca Świętego z tym większą uwagą, że w roku poprzednim 
została ogłoszona Jego encyklika „Fides et ratio”, skierowana 
do ludzi nauki.

W yjątkowe znaczenie miało dla mnie jednak spotkanie 
rektorów polskich uczelni państwowych z Janem Paw-

łem II. Odbyło się ono 4 stycznia 1996 r. w Watykanie. Na au-
diencję zostaliśmy zaproszeni do sali konystorskiej, w której 
Ojciec Święty przyjmował głowy koronowane i prezydentów 
państw. Do Papieża zwrócił się prof. Michał Seweryński, rek-
tor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Konferencji Rek-
torów Uniwersytetów Polskich, który mówił o wyzwaniach sto-
jących przed nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce. Głos 
zabrał też prof. Aleksander Koj, rektor UJ. Poruszył on temat 
zagrożenia misji uniwersytetów przez presję komercjalizacji 
nauczania. 

W spotkaniu uczestniczyli rektorzy 55 szkół akademickich. 
Miało ono, jak podkreślił w swoim wystąpieniu Papież, charak-
ter wyjątkowy, a nawet historyczny. Jan Paweł II przypomniał, 
że to właśnie na szkołach akademickich spoczywa odpowie-
dzialność za życie duchowe i intelektualne narodu. Nawoływał, 

by środowiska akademickie odzyskały swój tradycyjny autorytet 
moralny i aby na nowo stawały się sumieniem narodu. Wspo-
mniał też swoje czasy krakowskie, obfitujące w liczne kontakty 
z ludźmi nauki. 

M iałem wtedy zaszczyt porozmawiać z Ojcem Świętym 
i przekazać Mu preprint książki „Wadowice, miasto Jana 

Pawła II”. Praca ta powstała w Instytucie Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej pod redakcją 
Andrzeja Kadłuczki i Kazimierza Kuśnierza. Złożyły się na nią 
rozdziały poświęcone historii Wadowic, ich architekturze i bu-
downictwu, ikonografii oraz nazwie i herbowi miasta. W szkicu 
wstępnym prof. Wiktor Zin postulował otoczenie specjalną opie-
ką wszystkich obiektów związanych z pamięcią Jana Pawła II, 
nie tylko budynków, ale także otaczającej je przestrzeni, prze-
widując, że rola Wadowic będzie stale rosła razem z legendą 
postaci Papieża Polaka. Rozważał też lokalizację i charakter 
jego przyszłego muzeum.

Kilkanaście dni po audiencji w Watykanie na moje ręce 
nadszedł list z sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej. Przesła-
no w nim podziękowanie od Ojca Świętego „za wyrazy pamięci 
i duchowego wsparcia oraz za dar w postaci naukowego opra-
cowania poświęconego Wadowicom”. W liście zawarte też było 
błogosławieństwo dla wszystkich pracowników i studentów Po-
litechniki Krakowskiej. 

Józef Nizioł 
Rektor Politechniki Krakowskiej w latach 1990–1996

Błogosławieństwo dla społeczności  
Politechniki Krakowskiej
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Rektor PK prof. Józef Nizioł w rozmowie z Janem Pawłem II



4/2011 NASZA POLITECHNIKA

1111

Na początek niech zabrzmią słowa Ojca Świętego 
Jana Pawła II, wypowiedziane w roku 1983: „Wie-
lokrotnie dane mi było stawać pośród młodzieży 

akademickiej w Krakowie... Tych spotkań z młodzieżą nauczyłem 
się w Polsce, a przede wszystkim w Krakowie, w duszpasterstwie 
akademickim… powiadam więc, że się tego nauczyłem w Krako-
wie i jestem wdzięczny młodzieży akademickiej, która już nie jest 
młodzieżą… Wam to mówię, bo Wam to trzeba powiedzieć, bo to 
jest Wasze prawo autorskie poniekąd…”.

17 marca 1949 r., po przeniesieniu z Niegowici koło Gdowa 
ksiądz Karol Wojtyła otrzymał aplikatę na wikarego u św. 

Floriana w Krakowie. Był to okres nasilonego stalinizmu, repre-
sji ideologiczno-politycznych, wymierzonych głównie w młodzież 
akademicką i środowiska inteligenckie Polski. Zlikwidowano kato-
lickie organizacje akademickie jak Iuventus Christiana, Sodalicja 
Mariańska, Caritas Academica. Zniszczono skauting we wszyst-
kich strukturach, wprowadzając w to miejsce czerwone harcer-
stwo oraz ideologicznie zależną od PZPR organizację młodzie-
żową ZMP (Związek Młodzieży Polskiej). Towarzyszył temu terror 
milicyjny. Wypowiedziano w sposób jawny walkę ideologiczną 
z religią i Kościołem. Nastąpiło zderzenie systemu represji ideo-
wej z tradycją chrześcijańską oraz ideami niepodległościowymi 
narodu polskiego. Była to walka o przekonania, wolność sumie-
nia, więcej, o duszę narodu. W takiej sytuacji Kościół stawał się 
dla młodych jedyną ostoją.

Działalność duszpasterska księdza Karola Wojtyły w środowi-
sku akademickim rozpoczęła się jesienią 1949 r. u św. Floriana, 
w czasie gdy jedynym i bardzo aktywnym ośrodkiem duszpaster-
stwa akademickiego w Krakowie była kolegiata św. Anny, gdzie 
studenci gromadzili się wokół osoby księdza Jana Pietraszki, obec-
nie Sługi Bożego.

Na terenie ówczesnej parafii św. Floriana znajdowały się 
następujące szkoły wyższe lub ich wydziały: Wydzia-

ły Politechniczne AGH (dzisiejsza Politechnika Krakowska), 
Akademia Sztuk Pięknych, scena Wyższej Szkoły Teatralnej, 
Szkoła Muzyczna, ale także internat dla akademiczek u ss. Na-
zaretanek przy ul. Warszawskiej 13 — co ma istotne znaczenie 
w historii duszpasterstwa księdza Karola Wojtyły. Dwie studentki 
z tegoż internatu — Zofia Jaroń-Lubertowiczowa i Teresa Ska-
wińska, obie ogromnie zaangażowane w duszpasterstwo akade-
mickie u św. Anny — odkryły nowego wikarego u św. Floriana. 
Zwrócił ich uwagę. Przełamawszy obawy co do wyniku spotkania 
z nieznanym księdzem, poprosiły o zgodę na utworzenie i po-
prowadzenie przez Niego drugiego w Krakowie duszpasterstwa 
akademickiego, w pobliżu Politechniki, a na początek — o pod-
jęcie konferencji dla studentów. Zgodę księdza wikarego uzyska-
ły natychmiast, ale była jeszcze potrzebna zgoda proboszcza. 
Ksiądz prałat Tadeusz Kurowski nie miał zastrzeżeń. Pod datą 
20 listopada 1949 r. w księdze parafialnej zapisano: „Młodzież 
akademicka zwróciła się do nas z prośbą o umożliwienie jej 
udziału w konferencjach religijnych specjalnie dla tej młodzie-
ży głoszonych. Spełniając to życzenie, od czwartku, i potem 
co tydzień, będą głoszone konferencje dla młodzieży akade-
mickiej o godzinie dwudziestej. Treścią będzie systematyczny  

wykład nauki wiary”. Konferencje głosili ksiądz Tadeusz Kurow-
ski i ksiądz Karol Wojtyła. I  t a k  s i ę  z a c z ę ł o!

Przy bocznym ołtarzu Serca Pana Jezusa stawał co tydzień we 
czwartki o dwudziestej ksiądz dr Karol Wojtyła i mówił najpierw do 
małej grupy studentów, a potem do coraz liczniejszego grona osób, 
które dowiadywały się o nowych konferencjach metodą „szeptaną”. 
Pierwsza konferencja miała tytuł: „O poznaniu Boga”, a kolejna: 
„Rozważania o istocie człowieka”. 

Zachował się przebitkowy maszynopis u kogoś bardzo pilnego, 
kto starał się uchwycić istotę wykładu. Muszę podkreślić, że były to 
systematyczne i bardzo trudne wykłady, których trzeba było słuchać 
bardzo uważnie, gdyż chwila nieuwagi groziła całkowitą utratą toku 
rozumowania. To był wywód podobny do dowodu matematyczne-
go, co jest zrozumiałe dla czytelników periodyku „Nasza Politech-
nika”. Z czasem ksiądz Karol Wojtyła poprawiał styl wykładu i było 
już łatwiej Go zrozumieć, co sprzyjało też wzrostowi frekwencji.

Dodać należy, że wystawiano „skrzynkę pytań” i można było 
swobodnie zadawać pytania związane z wykładem, jak i na każdy 
inny temat. Zawsze po tygodniu były odpowiedzi. Ten nowy sposób 
poszerzania wykładów i kontaktowania się ze słuchaczami ksiądz 
Karol Wojtyła bardzo sobie cenił. Jego rozważania były, jak na tam-
te czasy, zupełną nowością, zarówno co do formy, jak i treści. By-
liśmy zachwyceni. 

Na przełomie czerwca i lipca 1950 r. zorganizował i prowadził 
rekolekcje zamknięte dla studentów w klasztorze oo. Kamedułów 
na Bielanach. Na początku 1951 r. powstały dwa zespoły śpiewa-
cze — męski (Politechnika; prowadzony przez Joachima Gudela) 
i żeński (UJ; prowadzony przez Halinę Jurikową). Dzięki ogrom-
nej pracy dyrygentów i wytrwałości śpiewaków, chętnych, acz nie  
zawsze muzykalnych, doszło do dobrego opanowania trudnej 
sztuki śpiewu gregoriańskiego. Oba chórki umiały zaśpiewać VIII 
mszę gregoriańską „De Angelis”. Ksiądz Karol Wojtyła bardzo lubił 

U św. Floriana i później
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O sobowość Jana Pawła II miała niewątpliwie duży wpływ 
na moją twórczość artystyczno-rzeźbiarską. Słuchaliśmy 
Go, przeżywaliśmy spotkania z Nim, a czasami przema-

wiało do nas Jego jakże wymowne milczenie — w ciszy można 
wiele zrozumieć, cisza jest kluczem, którym człowiek otwiera 
swoje wnętrze.

Kiedy po studiach rozpocząłem samodzielną pracę; kiedy udało 
mi się zdobyć pierwsze zlecenia na wykonanie wnętrz kościelnych 
w kraju i za granicą, zetknąłem się z problemem bardzo istotnym 
dla młodego człowieka: jak wypełnić tę wielką przestrzeń architek-
toniczną, jak w nią wejść większymi lub mniejszymi detalami, aby 
stworzyć przestrzeń sakralną, przestrzeń inspirującą, pomagającą 
innym w doznaniu głębokich przeżyć. To zadanie bardzo frapujące 
dla twórcy, ale zarazem to duża odpowiedzialność.

M iałem szczęście. Pierwsza moja realizacja to zlecenie ss. 
Albertynek z Mnikowa, niewielkiej podkrakowskiej miejsco-

wości, na wykonanie figury Matki Boskiej, mającej stanąć przed 
klasztorem, a zarazem domem dla osób w podeszłym wieku. Fi-
gura została uroczyście poświęcona przez ówczesnego kardyna-
ła Karola Wojtyłę, który niebawem miał wyjechać na konklawe do 
Rzymu. 

Mogłem dokonać ciekawej obserwacji. Między blisko sąsiadu-
jącymi, ale bardzo różniącymi się środowiskami klasztoru i miej-
scowego PGR zaistniała jak gdyby „nowa przestrzeń publiczna”. 
Pogłębił się dialog i porozumienie. Figura Matki Bożej (dzisiaj 
może zrobiłbym ciekawszą artystycznie) tonęła w kwiatach, po-
wstały grupy rywalizujące ze sobą w układaniu artystycznych bu-
kietów, a nawet klombów. Stwierdziłem, że wyrzeźbiona przeze 
mnie figura to już nie tylko rzeźba, ale „rzeczywistość sakralna”, 
łącząca ludzi, budząca w nich nowe, głębsze uczucia i przeżycia. 
To była dla mnie prawdziwa satysfakcja. To było zarazem pierw-
sze spotkanie z kardynałem Karolem Wojtyłą i początek mojej 
„drogi z bratem Albertem”. Miałem niewątpliwą łaskę, mogąc 
uczestniczyć i tworzyć oprawę plastyczną w procesie przecho-
dzenia tego wspaniałego człowieka i artysty od godności Sługi 
Bożego poprzez jego beatyfikację aż do kanonizacji. Uczestniczy-
łem w uroczystościach kanonizacyjnych w Rzymie. Mogłem rów-
nież w czasie prywatnej audiencji odbyć krótką rozmowę z Janem 
Pawłem II.

Zapamiętałem Jego głębokie słowa dotyczące twórczości Brata 
Alberta: „On mówił kolorem, on modlił się kolorem”. Słowa te stały 
się istotnym elementem moich dalszych poczynań artystycznych. 
Kontynuacją tej drogi były: projekt i realizacja wystroju kościoła 
Brata Alberta w Krakowie, płaskorzeźba w kamieniu Brata Alberta 
w kaplicy Polskiej Bazyliki św. Piotra w Rzymie, projekt i realizacja 
kaplic zakonnych ss. Albertynek w Wadowicach i USA, projekt i re-
alizacja kaplic zakonnych Braci Albertynów w Zakopanem, Ojcowie 
i Krakowie oraz wielu medali.

Wiadomość o przyznaniu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II  
tytułu Honorowego Senatora i Profesora Politechniki Krakow-
skiej sprawiła mi ogromną radość. Rektor uczelni prof. Kazi-
mierz Flaga zaproponował mi zaprojektowanie elementów pla-
stycznych, które mogłyby stanowić dla Ojca Świętego trwałą 
pamiątkę uroczystości. Nie ukrywam, że był to dla mnie wielki 
zaszczyt, ale i poważne wyzwanie. Zaproponowałem wykonanie 
medalu i statuetki. Przez wiele dni stawiałem sobie pytanie, jak 
wyrazić w niewielkiej formie wielki ładunek emocjonalny, związa-
ny z tak drogą i bliską sercu postacią, a jednocześnie zawrzeć 
w symbolicznej pigułce 50-letnią historię uczelni z całą plejadą 

Ognisko i promykten śpiew, który pomagał w modlitwie. Wiosną 1951 r. ksiądz Ka-
rol zorganizował kursy dla narzeczonych, co było zupełną nowoś-
cią w tych czasach. Uczestniczyły w nim głównie pary studenckie 
związane z Politechniką. Od 5 do 8 marca 1951 r. odbyły się reko-
lekcje akademickie u św. Floriana zakończone nabożeństwem pa-
syjnym w Niedzielę Męki Pańskiej. Po raz pierwszy oprócz kapłana 
w czytaniu opisu Męski Pańskiej uczestniczyli lektorzy — studenci, 
chóry męskie i żeńskie — a w przygotowaniu nas brał udział aktor 
Teatru Rapsodycznego Jan Adamski.

1 września 1951 r. arcybiskup Eugeniusz Baziak udzielił księdzu 
Karolowi Wojtyle urlopu naukowego na przygotowanie rozprawy ha-
bilitacyjnej. Ksiądz Wojtyła przeniósł się wówczas na ulicę Kanoniczą 
19 i zamieszkał u księdza prof. Ignacego Różyckiego. Jednocześ-
nie nadal pracował w duszpasterstwie akademickim u św. Floriana, 
a także zajmował się duszpasterstwem służby zdrowia.

J ednak młodzieży, jak i jej Przewodnikowi, zwłaszcza w okresie 
po wyłonieniu się „Rodzinki” (pierwszej grupy wspólnotowej 

studentów skupionych wokół księdza Karola Wojtyły — Wujka), 
już nie wystarczyły funkcjonujące dotąd formy kontaktowania się 
z duszpasterzem. Wtedy to powstał zamysł bywania na wyciecz-
kach pieszych (a potem rowerowych), głównie w Beskidach, ale 
też w Bieszczadach, Tatrach czy Szwajcarii Kaszubskiej. Zimą 
uprawiano turystykę narciarską. Później także spływy kajakowe po 
różnych rzekach i jeziorach Polski. Duszpasterstwo akademickie 
powoli przekształcało się w duszpasterstwo indywidualne i mło-
dych małżeństw — powstałych lub dopiero przygotowujących się 
do tego powołania życiowego.

W tym czasie w ramach rozszerzonych, nowych form dusz-
pasterstwa księdza Karola — Wujka odbywały się imieninowe 
i rocznicowe msze św. oraz związane z nimi spotkania i wizyty do-
mowe, msze św. w intencji zdających egzaminy i broniących prace 
dyplomowe. Czynne świadectwo wiary wyrażało się też w żywych 
kontaktach z niewidomymi i chorymi.

W racam jednak do wycieczek, które uczyły podziwiać Boga 
— Stwórcę w Jego dziele, uczyły wdzięczności za dary ota-

czającej nas przyrody i ludzi, a wszystko było oparte na modlitwie 
i porannej mszy św., która zaczynała, a czasem i kończyła kolejny 
dzień. Wycieczki były dobrą szkołą życia. Tam uczyliśmy się od-
powiedzialności za siebie i innych: jak nie być ciężarem, a stać się 
pomocą dla drugich. Wycieczki były okazją do rozmów, obserwacji, 
do wyrażania radości i dobrej zabawy. Pozwalały na poznawanie 
i ukochanie kraju ojczystego, a co najważniejsze stanowiły okazję do 
swobodnych, indywidualnych rozmów z Księdzem na tematy osobi-
ste. Porozmawiać mógł każdy w czasie marszu czy spływu kajakiem. 
I na to tak bardzo liczyliśmy. Z tych rozmów wynikały poważne, cza-
sem życiowe decyzje!

Były też inne sposoby formowania młodych, jak na przykład 
ćwiczenia w kontemplacji czy rozważania indywidualne. Bywało, 
że ksiądz Karol podczas porannej mszy św. przy ołtarzu polowym 
albo po niej podawał jakieś zadanie — myśl na cały dzień, a przy 
ognisku wieczornym oprócz śpiewów i żartów podejmowaliśmy też 
poważne tematy, nawiązujące do tej rannej myśli albo inne pod-
dane przez uczestników. Ksiądz Karol nigdy nie narzucał swojego 
zdania. Zawsze bardzo szanował każdą osobę i jej wolność, której 
delikatnie i umiejętnie uczył używać.

Ten nasz Kapłan stawał się nam z czasem coraz bliższy. Będąc 
już Ojcem Świętym, nadal pozostawał dla nas Wujkiem. Tak też podpi-
sywał prywatne listy, które do nas kierował. Dziś możemy powiedzieć, 
że tamten okres wzrastania w dojrzałe życie przy Wujku — księdzu 
Karolu był wielkim darem niebios dla każdego z nas, a z owoców tego 
daru do dziś korzystamy.

Stanisław Abrahamowicz
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wspaniałych absolwentów i ich osiągnięć 
oraz ciągle tworzone „dziś” i „jutro”?...

Wykonałem wiele projektów wstęp-
nych, szukając najtrafniejszej odpowie-
dzi. W konsultacjach z rektorem wybrali-
śmy te, które wydały się nam najbliższe 
założonej idei „Wczoraj, dziś, jutro”. Mała 
forma rzeźbiarska (statuetka) miała wyra-
żać ciągłość procesu przekazywania wie-
dzy — symbolicznie przez trzy postacie 
tworzące krąg przekazu, jak w rodzinie… 
Na cokole niosącym kompozycję figural-
ną umieściłem napis: „Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II, Honorowemu Sena-
torowi i Profesorowi Politechniki Krakow-
skiej, wdzięczny Senat. Kraków R 17 VI 
1999 P”, a na rewersie napis „Posługa 
myślenia to służba prawdzie… Jan Pa-
weł II”. Statuetka ta została wykonana 
w wosku i odlana w srebrze, metodą na 
wosk tracony, przez mojego serdecznego 
przyjaciela, artystę Marka Nieniewskiego. 
Dopełnieniem statuetki był medal z brązu, 
posrebrzany, przedstawiający Jego Świą-
tobliwość na tle murów i ulic Krakowa, idą-
cego drogą przez Rzym do całego świata. 

Na uczelni przygotowania do spotkania z Ojcem Świętym 
były zapięte na ostatni „guzik”. Bardzo bogaty program 

pielgrzymki postawił jednak pod znakiem zapytania przyjęty sce-
nariusz, lecz dzięki życzliwości księdza kardynała Franciszka 
Macharskiego i biskupa Józefa Nycza otrzymaliśmy zaproszenie 
na mszę św. odprawianą przez Papieża na Wawelu w ostatnim 
dniu pielgrzymki (17 VI 1999) dla grona przyjaciół i osób blisko 
z Nim związanych. Po mszy na dziedzińcu wawelskim doszło do 
spotkania delegacji naszej uczelni z Ojcem Świętym i wręczenia 
medalu oraz statuetki. Są to niezapomniane chwile, do których 
często wracamy mimo upływu lat. 

Wśród prac realizowanych w mojej pracowni wiele związa-
nych było z osobą Papieża Jana Pawła II. Jedną z ciekawszych 
była podjęta z inicjatywy księdza kardynała Macharskiego realiza-
cja „Głazu Pamięci” na krakowskich Błoniach, w miejscu mszy św. 
odprawianych w czasie kolejnych pielgrzymek Ojca Świętego do 
ojczyzny. Kamień miał pochodzić z tak ukochanych przez Niego 
Tatr. Odbyliśmy wyprawę na Łysą Polanę, aby wybrać blok kamien-
ny w miejscu wskazanym przez górali. Wybór był bardzo trudny, 
bo z ziemi wystawały tylko fragmenty kilku wielkich brył kamienia. 
Intuicja zdecydowała o wyborze. Po odkopaniu 25-tonowej skały 
okazało się, że przypomina ona kształtem łódź. Przetransportowa-
na do zakładu kamieniarskiego pod Krakowem, została poddana 
bardzo niewielkiej obróbce. Posadowiona na wierzchołkach trzech 
metalowych piramid daje wrażenie płynięcia w przestrzeni.

Kolejne realizacje to popiersie w parku Jordana (Kraków), w Ze-
spole Szkół (Łąkta Górna), Szkoła Prywatna (Kraków) oraz szereg 
medali i płaskorzeźb, jak również tablic pamiątkowych (m.in. na 
Ratuszu w Krakowie, tablica ufundowana przez „Wdzięczną Spo-
łeczność Miasta”).

W ażnym wydarzeniem był dla mnie wyjazd w 2000 r. do Rzy-
mu z grupą osób z Politechniki Krakowskiej na spotkanie 

Ognisko i promyk

z Ojcem Świętym. Na prywatnej audiencji zaprezentowałem pro-
jekt Centrum Polonii Świata w Tarnowie, którego byłem autorem. 
Założenie było ogromne. Miał powstać kompleks budowli z salą 
koncertową, salami konferencyjnymi, ekspozycyjnymi i kaplicą, 
a głównym akcentem zwieńczającym miała być figura Chrystusa 
Króla o wysokości 50 metrów (projekt ten nie został zrealizowa-
ny). Rozmowa z Ojcem Świętym była krótka, około 10-minutowa, 
ale dla mnie bardzo ważna. Przyznałem się w tej rozmowie, że 
choć doceniam skalę projektu, to jednak bardziej cenię sobie nie-
wielkich rozmiarów Krzyż Katyński, zrealizowany przed laty na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Próbowałem w nim w prosty 
sposób wrazić spotkanie, dojście przez krzyż do Boga (ten krzyż 
był zresztą znany Ojcu Świętemu) — ręce dramatycznie trzyma-
jące się krzyża.

Jako twórcy praca ta dostarczyła mi ogromnej satysfakcji — nie 
tyle z wykonanego dzieła, ile z wywołanych u ludzi emocji. Tam 
spotykają się osoby, które nie znają miejsca spoczynku swoich bli-
skich; osoby, które chcą dzielić się modlitwą, rozmową, pomagać 
sobie wzajemnie, przeżywać swoje dramaty, wspólnie trwać. Mó-
wią: „To miejsce nam pomaga”. Czy może być większa satysfakcja 
dla twórcy? Czasem dostarczają jej nie wielkie dzieła, ale drobne. 
Jak mówił prof. Jerzy Bandura: „Mały promyk jest czasem większy 
niż duże ognisko”.

Kiedy wspomniałem o krzyżu i o zbierających się przy nim 
ludziach, Ojciec Święty wypowiedział znamienne słowa: „To jest 
rozmowa w ciszy, to jest prawdziwa modlitwa, która jest potrzeb-
na i może w żadnym innym miejscu, w żadnej innej atmosferze by 
nie zaistniała”. Nabrałem przekonania , że w moich pracach muszę 
szukać tych właśnie drobnych rzeczy, które nazywają się modlitwą 
w ciszy.

Stefan Dousa 

Prof. Stefan Dousa prezentuje jeden ze swoich projektów
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Z darzenia utrwalone w pamięci z biegiem lat powoli się za-
cierają. Wypierane są przez nowe fakty, nowe postacie. 
Te, niżej opisane, zaznaczyły się silniej i wyraziściej niż 

wiele innych, gdyż dotyczą Niezwykłej Postaci i niezwykle ważnych 
w moim życiu zdarzeń. Dotyczą wspomnienia kilku spotkań z Nim 
na przestrzeni trzydziestu kilku lat. 

W sprawie nowego kościoła
Pierwsze spotkanie wynikało z zaproszenia mnie w roku 1973 

do kurii na ul. Franciszkańskiej. W sali, w której potem byłem czę-
stym gościem, na tle okna ujrzałem wysoką sylwetkę ówczesnego 
metropolity krakowskiego — kardynała Karola Wojtyły. Towarzy-
szący mi ksiądz przedstawił mnie. Od pierwszej chwili, w pogodnie 
uśmiechniętej twarzy i w mocnym uścisku dłoni wyraźnie można 
było wyczuć bezpośredniość i serdeczność.

Przystąpiliśmy do omawiania sprawy, która była powodem mojej 
wizyty. Rozłożone na stole plany dotyczyły budowy nowego kościoła 
na terenie Nowej Huty, ściśle mówiąc, na szybko rosnącym osiedlu 
Mistrzejowice, które już wtedy miało kilkanaście tysięcy mieszkań-
ców, a docelowo było planowane na kilkadziesiąt tysięcy. Wymienio-
ne przez gospodarza uwagi świadczyły z jednej strony o wadze, jaką 
przywiązywał do nowej budowli, z drugiej natomiast — o trosce tak 
o ostateczny kształt, jak również o sposób rozwiązania podstawo-
wych funkcji całego zespołu sakralnego. Uderzyła mnie doskonała 
znajomość zagadnień i rzeczowość wypowiedzi skoncentrowanych 
na głównych problemach, jak również jasne przedstawienie nasuwa-
jących się wątpliwości. Ich potwierdzenie lub rozwiązanie było moim 
zadaniem. Chodziło o wydanie stosownej opinii. 

Z nieukrywaną satysfakcją podjąłem się tego zadania. Po 
dwóch tygodniach odbyło się spotkanie, podczas którego zrefe-
rowałem swoje uwagi. Moje zalecenia, dotyczące tak architektury 
zewnętrznej, jak również wnętrz nowej świątyni oraz powiązań jej 
z częścią mieszkalną, zostały przyjęte. Po kilku dniach otrzymałem 
pismo z podziękowaniem za przekazaną opinię. Ten dokument, 
mały arkusz papieru z krótkim tekstem, jest dla mnie jedną z naj-
cenniejszych rzeczy, starannie przez tyle lat przechowywaną.

Kilka serdecznych słów
Kolejne spotkanie odbyło się w 1991 r. w związku z podniesie-

niem do rangi bazyliki i katedry diecezjalnej projektowanej prze-
ze mnie świątyni pw. Najświętszego Serca Jezusa w Rzeszowie. 
Uroczystość ta odbyła się podczas pierwszej wizyty Ojca Świętego 
Jana Pawła II na Podkarpaciu i była połączona z liturgią mszy św. 
na rzeszowskich błoniach położonych obok katedry. Po zakończe-
niu nabożeństwa ówczesny proboszcz, inicjator budowy świątyni 
ksiądz prałat Stanisław Mac chciał przedstawić Papieżowi mnie 
jako głównego projektanta. Zanim zdążył wymienić moje nazwisko, 
Ojciec Święty wyprzedził go, mówiąc: „Ależ znam, to prof. Cęckie-
wicz z Krakowa”.

Dla mnie było to zdumiewające. Od moich kilku wizyt w kra-
kowskiej kurii upłynęło przecież kilkanaście lat. Przez ten czas 
przed obliczem Ojca Świętego przesunęły się dziesiątki tysięcy lu-
dzi. Świadczyło to o fenomenalnej, niewiarygodnej wręcz pamięci. 
Usłyszałem kilka serdecznych słów o tamtych czasach i jednocześ-
nie słowa uznania za ostatnie moje dzieło, które Papież zaszczycił 
swą obecnością.

Potem była budowa ołtarzy papieskich na Błoniach w Krako-
wie. Pierwszy (w 1994 r.), skromniejszy, przewidziany był na krótkie 
spotkania wiernych z Ojcem Świętym, lecz zamiast spodziewanych 
300 tys., 400 tys. przybyło ponad 700 tys. ludzi. Spotkanie zamiast 
pół godziny trwało prawie godzinę. Ołtarz i jego oprawa były pro-
ste, z wysokim krzyżem — stojącym dziś obok nowego kościoła 
w Nowej Hucie. 

Podpis Ojca Świętego
Dopiero następna wizyta Gościa z Watykanu w Krakowie 

w 1997 r., związana z kanonizacją bł. królowej Jadwigi, była wy-
zwaniem organizacyjnym na największą skalę. Do tej skali do-
stosowane zostały nie tylko rozwiązania dwupoziomowe ołtarza, 
ale dostosowany był do niej także podział na rozległe sektory 
dużej części Błoń. Wierni tym razem nie tylko wypełnili całą ich 
powierzchnię, ale również przyległe ulice oraz pobliskie stoki pod 
kopcem Kościuszki. W spotkaniu z Ojcem Świętym uczestniczyło 
w sumie około 2 mln ludzi. Było to więc największe zgromadzenie, 
jakie kiedykolwiek przeżył Kraków.

Niezależnie od opracowania projektów ołtarza zostałem zo-
bowiązany przez ówczesnego metropolitę krakowskiego księdza 
kardynała Franciszka Macharskiego do przygotowania koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach, w miejscu szczególnie bliskim Ojcu 
Świętemu z racji pracy w okresie wojennym w tamtejszych kamie-
niołomach. Tych kilka miesięcy, poprzedzających uroczystości na 

„Dziękuję za piękną świątynię”

Ojciec Święty w trakcie wygłaszania homilii w łagiewnickiej bazylice 
7 czerwca 1997 r.
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Błoniach, było jednym z najpracowitszych okresów 
w moim życiu. Dni wypełniało projektowanie ołta-
rza i jego oprawy o eksperymentalnej formie oraz 
nadzór nad realizacją tego projektu. Wieczory na-
tomiast — i coraz częściej noce — były poświęcone 
na przygotowanie projektów koncepcyjnych (rysun-
ków i modeli) rozbudowy istniejącego Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w związku 
z rosnącymi stale potrzebami pielgrzymimi. Miało 
ono stać się centrum kultu Miłosierdzia Bożego na 
skalę światową. 

7 czerwca 1997 r. w klasztornej kaplicy w Ła-
giewnikach miałem możliwość przedstawić Ojcu 
Świętemu na odpowiednio przygotowanym modelu 
koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rozbu-
dowy całego sanktuarium w Łagiewnikach, łącznie 
z koncepcją przyszłej bazyliki. Przełamałem uza-
sadnioną tremę przy objaśnianiu projektu, w czym 
niewątpliwie pomógł mi kardynał Franciszek Machar-
ski. Gdy zreferowałem ogólną ideę, zwrócił się do 
Papieża z zapytaniem, czy możliwa jest akceptacja 
przedstawionej koncepcji. A kiedy z ust Ojca Święte-
go padło to słowo: „oczywiście”, wyjął wieczne pióro 
i poprosił o akceptujący podpis. Do dziś, może tro-
chę przyblakły, widnieje on na makiecie pod grubym 
szkłem, stając się coraz bardziej cenną relikwią. 

Z kluczem do bazyliki
A potem nastąpił czas ostatecznego określenia 

programu i przygotowania dokumentacji technicz-
nej, długi proces uzgodnień i niewspółmiernie krótki 
okres budowy całego zespołu obiektów z realizowa-
ną na kilku hektarach pełną infrastrukturą uzbrojenia 
terenu, drogi, parkingów. Trwało to niepełne trzy lata.

Niewątpliwie najtrudniejsze były wiosenne miesiące 2002 r. 
Data kolejnej — jak mówiono, być może ostatniej ze względu na 
stan zdrowia — wizyty Ojca Świętego w Polsce została ustalona 
na sierpień. Podstawowym celem tej pielgrzymki była konsekracja 
nowej bazyliki w sanktuarium w Łagiewnikach. A jeszcze w marcu 
mury świątyni znajdowały się w stanie surowym. 

Wreszcie nadszedł pamiętny dzień 17 sierpnia. Kilkadziesiąt 
tysięcy wiernych na terenach wokół świątyni i prawie 5 tys. w jej 
wnętrzu oczekiwało od rannych godzin na przybycie Ojca Święte-
go. Wśród nich i ja w jednym z pierwszych rzędów, z kasetą zawie-
rającą złocony, symboliczny klucz do bazyliki. Zgodnie z tradycją 
miałem — jako główny projektant — przekazać go inicjatorowi zre-
alizowanego zamierzenia. I jedna trudna do zapomnienia chwila. 
W trakcie uroczystej liturgii, kiedy Ojciec Święty wypowiadał pod-
czas homilii pamiętne słowa o zawierzeniu świata Bożemu Miło-
sierdziu, o łagiewnickim sanktuarium jako stolicy jego kultu, smuga 
światła z pasma górnego oświetlenia bazyliki spłynęła na obraz 
Chrystusa Miłosiernego, docierając powoli aż do posadzki prez-
biterium. A kiedy po nabożeństwie klęczałem przed Największym 
z żyjących, z wyrażoną w prostych słowach prośbą o przyjęcie 
symbolu otwierającego nowy etap w rozwoju sanktuarium, wiedzia-
łem, czułem, że i w moim życiu dokonuje się chyba najważniejszy 
etap po wielu latach twórczych poszukiwań. 

Pamięć o niestrudzonym pielgrzymie
Później, po uroczystościach, była jeszcze chwila rozmowy. 

I największa satysfakcja, tych parę słów: „Dziękuję za piękną świą-
tynię”. Były wypowiedziane słabszym niż kiedyś głosem. Kiedy po 

zakończonym nabożeństwie oddalał się na swej małej platformie, 
nikła powoli Jego pochylona już sylwetka w szerokich drzwiach ba-
zyliki, wiedziałem, że widzę Go po raz ostatni. 

Jakże różna była ta sylwetka od tej, którą przed wielu laty, 
w 1973 r. po raz pierwszy zobaczyłem w kurii na Franciszkańskiej. 
Ten, który wziął na siebie tyle trudnych zadań w kierowaniu Koś-
ciołem, jak żaden z Jego poprzedników, musiał się przecież ugiąć 
pod ich ciężarem. 

Każde spotkanie z Nim głęboko wryło się w moją pamięć. 
Starałem się utrwalić Jego obraz — jako dynamicznego sterni-
ka Kościoła i niestrudzonego orędownika pokoju — w pomniku 
umieszczonym na cokole o kształcie łodzi, przy wysokiej wieży 
łagiewnickiego sanktuarium, a także przez rzeźbę w prezbiterium 
bazyliki — drzewo życia, które ugina się jak los człowieka pod 
silnym wiatrem codziennego trudu i nie łamie się, gdyż zawsze 
pozostaje w zasięgu promieni Bożego Miłosierdzia, którego zna-
czenie tak bardzo chciał ludziom przybliżyć Wielki Papież.

Obecnie pracuję nad kolejną rzeźbą, utrwalającą pamięć o Jego 
pontyfikacie. Przeznaczona jest dla kościoła na Wzgórzach Krze-
sławickich. Zostanie tam umieszczona prawdopodobnie w czasie 
uroczystości beatyfikacyjnych. W wizerunku Ojca Świętego chcia-
łem wydobyć nie tylko to, co pozostało w mojej pamięci o Nim, 
ale przede wszystkim utrwalić Jego najlepsze lata. Tamten czas, 
kiedy jako niestrudzony pielgrzym zdobywał swą wiarą, pogodnym 
uśmiechem i słowami, nowe lądy i nowe pokolenia. A słowa, które 
wtedy wymawiał, zostaną wyryte nie tylko w kamieniu, ale i w ser-
cach tych, którzy Go słuchali.

Witold Cęckiewicz

Ojciec Święty w obecności kardynała Franciszka Macharskiego i głównego projek-
tanta prof. Witolda Cęckiewicza zapoznaje się z koncepcją rozbudowy sanktuarium 
w Łagiewnikach, 7 czerwca 1997 r.
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W ostatnich trzydziestu latach wybudowano w Polsce 
ponad dwa tysiące dwieście nowych kościołów. Tak 
masowy rozwój budownictwa sakralnego był zjawi-

skiem wyjątkowym w skali światowej. Najpewniej proces ten spo-
wodowała działalność Wielkiego Polaka Karola Wojtyły, który uczył 
nas wolności, odwagi, prawdy, człowieczeństwa. Jesteśmy dumni 
i szczęśliwi, że mieliśmy okazję kilkakrotnie rozmawiać z Nim oso-
biście w Wadowicach, Rzymie czy Castel Gandolfo, głównie przy 
okazji projektowania i budowy sanktuarium pw. św. Piotra Apostoła 
w Wadowicach.

Sanktuarium to wznoszone było jako wyraz wdzięczności 
mieszkańców miasta za wybór Polaka, wadowiczanina z urodze-
nia, kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a także cudowne 
uratowanie Jego życia w zamachu na placu św. Piotra w Rzymie 
13 maja 1981 r. Osiową kompozycję całości, w sercu której usy-
tuowano kościół, otoczono „murem” budowanym z obiektów dy-
daktycznych, społecznych, mieszkalnych, nawiązujących układem 
przestrzennym do historycznych zespołów klasztornych. Koncep-
cja osiowego założenia urbanistycznego — z campanillą (wyso-
ką na 46 m) na zamknięciu ulicy wylotowej z miasta w kierunku 
Suchej Beskidzkiej, współczesną interpretacją idei historycznych 
krużganków, wyznaczających kameralną uliczkę drogi procesyjnej 
— nawiązuje świadomie do elementów struktury miast historycz-
nych. Przetworzone cytaty architektury Wadowic, Krakowa, Rzy-
mu, zawarte w tym zespole, mają symbolizować drogę Wielkiego 
Polaka do Stolicy Apostolskiej. 

*

A by uczestniczyć w konsekracji kościoła przez Jana Pawła II 
przed dwudziestu laty, musieliśmy przyjechać do Wadowic 

dzień wcześniej, miasto zamknięto bowiem ze względu na bez-
pieczeństwo, a samochody należało zostawić kilka kilometrów 
poza nim. Nocowaliśmy u znajomych, ponieważ Wadowice nie 
dysponowały wtedy dużą bazą hotelową. Msza konsekracyjna 
była zaplanowana od godziny dziesiątej rano, a na placu przed 
kościołem musieliśmy być już o godzinie siódmej. Jednak jak za-
wsze we wszystkich spotkaniach z Ojcem Świętym nie czuło się 
zmęczenia. 

Plac przygotowano tuż przed wejściem do nowego kościoła. 
W tym dniu — 14 sierpnia 1991 r. — była piękna pogoda. Sie-
dzieliśmy wśród profesorów Akademii Papieskiej w pierwszym 
rzędzie, trzymając oprawiony w szeroką, drewnianą ramę rysu-
nek całego założenia sanktuarium. Ten rysunek przekazaliśmy 
w darze Ojcu Świętemu. Naszym marzeniem było, aby koncep-
cja wszystkich budynków układu została zrealizowana do końca. 
Do dzisiaj, niestety, brakuje półkolistego budynku mieszkalnego, 
który niczym mur miał zamykać całą kompozycję od strony za-
chodniej. W czasie realizacji pierwszej bryły, zawierającej kaplicę 
codzienną, kancelarię i sześć sal dydaktycznych do nauki religii, 
przeniesiono naukę religii z kościoła do szkół, więc sale dydak-
tyczne zamieniono na tymczasowe mieszkania dla księży. I tak 
pozostało do dzisiaj. 

Nasze indywidualne spotkanie projektantów z Ojcem Świę-
tym odbyło się wewnątrz nowego kościoła dopiero po obiedzie, 
o godzinie szesnastej. Rozmawialiśmy kilkanaście minut o trudach 
budowy, o idei architektury. Papież był wesoły, niezwykle pogodny, 
tryskał dowcipem. Nie czuło się, że może być zmęczony, choć cały 

czas przeznaczony na poobiedni odpoczy-
nek — jak podpatrzył budowniczy kościoła 
i jego pierwszy proboszcz ksiądz Michał 
Piosek — Ojciec Święty spędził w miesz-
kaniu proboszcza, klęcząc na modlitwie.

*

K ościół o powierzchni 1500 m kw. 
zaprojektowano jako bazylikę trzy-

nawową na tradycyjnym planie krzyża 
o układzie podłużnym, z poprzecznym 
transeptem, nie wychodzącym poza obrys 
stylizowanych przypór. Przypory te tworzą 
poprzeczny układ ram konstrukcyjnych, 
pełniąc równocześnie symboliczną funkcję 
„bram Piotrowych”, prowadzących do sac-
rum. Nawa główna jest oddzielona od naw 
bocznych zdwojonym rzędem kolumn, 
ustawionych w owych ramach, a w miej-
scu transeptu kolumny oderwano od po-
sadzki do wysokości 3 m dla lepszego 
oglądu prezbiterium. Umieszczone w tych 
„urwanych” kolumnach pionowe strumienie 
mocnego światła kontynuują intencjonal-
nie ideę podparcia. Stają się równocześnie 
świadectwem ufności i zawierzenia.

Charakterystycznych dla postmo-
dernizmu semantycznych elementów 

Kościół budowało całe miasto
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Ewa i Jacek Gyurkovichowie spotkali się z Janem Pawłem II



4/2011 NASZA POLITECHNIKA

1�1�

jest znacznie więcej. W marmurowej posadzce nawy 
głównej przy transepcie i w prezbiterium narysowano 
kształt rzymskiego eliptycznego placu św. Piotra, za po-
mocą pasów białego marmuru ukazując rysunek kwater 
z obramującym je geometrycznie uproszczonym rzutem 
kolumnady Berniniego, wykonanym z płyt czerwonego 
marmuru. To kolejny postmodernistyczny cytat. Kwa-
dratowa płyta odlana z brązu, umieszczona w posadzce 
z datą 13 maja 1981 r. upamiętnia miejsce zamachu na 
Ojca Świętego. 

Pasy czerwonego marmuru, symbolizujące rysu-
nek rzymskiej kolumnady, pną się po białych schodach 
na plateau prezbiterium, by w miejscu mensy w sposób 
uproszczony, lecz utrzymany w tej samej skali rozpocząć 
rzut Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Syntetyczny, zgeome-
tryzowany rzut rzymskiej bazyliki, dochodząc do białej 
ściany półkolistej absydy prezbiterium, załamuje się pio-
nowo i sięga do wysokości 6 m. Utworzony w ten sposób 
ołtarz, rozwiązany tym razem przestrzennie, wykonano 
także z czerwonego marmuru, nawiązując do układów 
historycznych. Półkoliste, złocone tabernakulum wa-
dowickie wstawiono w kolistą wnękę, która odpowiada 
dokładnie miejscu grobu św. Piotra pod barokową kon-
fesją rzymskiego pierwowzoru. Umieszczono go pomię-
dzy czterema zgeometryzowanymi potężnymi filarami, 
dźwigającymi kopułę w rzucie bazyliki w Rzymie. Dodat-
kowym cytatem Stolicy Piotrowej jest umieszczony w oł-
tarzu obraz. To kopia obrazu Perugina z Kaplicy Syks-
tyńskiej, przedstawiająca scenę wręczenia kluczy przez 
Chrystusa św. Piotrowi. 

W warstwie architektonicznej ołtarz stanowi geometryczną 
kompozycję, która podkreśla oś kościoła, tworząc jednocześnie 
tło dla mensy wykutej z jednej bryły białego kararyjskiego marmu-
ru. Budowane z form trójkątnych, kwadratowych i trapezoidalnych 
boczne ołtarze na zakończeniu naw bocznych odcinają się wyraź-
nie kolorem czerwonego marmuru od bieli ścian kościoła. Widocz-
na ponad ołtarzem kolebka sklepienia oderwana jest od półkolistej 
ściany, zamykającej prezbiterium, wspiera się na niej za pośrednic-
twem promieniście ułożonych belek. Wprowadzenie powyżej nich 
okien, niewidocznych od wnętrza, pozwoliło na rozświetlenie prez-
biterium i uzyskanie efektu nierealnego oderwania kolebki sklepie-
nia od ściany, wyobrażającego w warstwie semiotycznej zesłanie 
Ducha Świętego. 

To symboliczne odwoływanie się do różnorodnych kodów 
znaczeniowych jest czytelne w wielu elementach bryły i wnętrza. 
Przysadzista bryła zdaje się transformować polskie kościoły baro-
kowe. Cztery bramy wejściowe w fasadzie frontowej, nawiązujące 
do tradycyjnego „polskiego dwudziału”, postmodernistyczny brak 
jednoznaczności — brak podkreślenia osi kościoła główną bramą 
wejściową, to jednocześnie symbol działalności Ojca Świętego 
— duszpasterskiego pielgrzymowania po całym świecie i ekume-
nicznego jednoczenia religii. 

*
B udowa kościołów w latach osiemdziesiątych XX w. napotykała 

w Polsce na wiele trudności. Brakowało materiałów budowla-
nych. Aby było taniej, marmury proboszczowie samodzielnie spro-
wadzali z zagranicy — czerwony z Węgier, biały kararyjski z Włoch. 
Istotne w tamtych czasach było poszukiwanie dobrych rzemieślni-
ków do prac wykończeniowych. Rzemiosło budowlane w Polsce 
w epoce komunizmu bowiem zamierało. 

Nowy wadowicki kościół może poszczycić się dobraną gru-
pą wykonawców, których polecano potem na budowy innych  

Projektantami sanktuarium w Wadowicach są: architek-
tura — Jacek Gyurkovich, Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, 
T. Przemysław Szafer; wyposażenie wnętrz — ołtarze, 
meble, witraże Jacek Gyurkovich, Ewa Węcławowicz-Gyur-
kovich; konstrukcja — Stanisław Kaczmarczyk, Janusz 
Mierzwa. Projekt 1983–1986, realizacja 1987–1991. 

Zespół autorów wadowickiego sanktuarium został na-
grodzony Wyróżnieniem Specjalnym Nagrody Roku 1991 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich 
za „unikalne wartości architektury wnętrza kościoła uzyska-
ne w projekcie i konsekwentnej jego realizacji”.

kościołów. Wykonawca posadzki i skomplikowanego ołtarza 
głównego (budowanego na podstawie modelu w skali 1:20, wy-
konanego przez nas z drewna balsy), stolarz, który wraz z synem 
przez trzy lata pracował w małej pracowni, w pobliskiej wsi nad 
czterema bramami wejściowymi i konfesjonałami, wykonawca 
krat pomiędzy prezbiterium a zakrystią i prowadzących na chór 
to byli znakomici rzemieślnicy. Tempo prac było olbrzymie. Koś-
ciół powstał w ciągu trzech lat, na niezwykle trudnym gruncie, bo 
w dawnym korycie rzeki: 300 pali pod fundamentami kościoła i 75 
pali pod wieżą wbijano na głębokość od 12 do 16 m. Takie były 
wówczas decyzje władz budowlanych, tereny do budowy kościo-
łów wyznaczano często z pełną świadomością ogromnych trud-
ności i kosztów, czekających budowniczych i społeczność para-
fialną.

Ważnym czynnikiem w każdej niemal realizacji sakralnej 
w tamtych latach było niespotykane gdzie indziej zaangażowanie 
ekip projektantów i budowniczych, jak i tysięcy parafian, którzy 
społecznie poświęcali swój czas tym realizacjom. Kościół św. Pio-
tra budowali mieszkańcy nie tylko parafii, ale całego miasta. 

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich 
Jacek Gyurkovich 
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Wnętrze kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach
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O jca Świętego Jana Pawła II po raz pierw-
szy zobaczyłem w roku 1962, gdy był 
jeszcze biskupem sufraganem diecezji 

krakowskiej. Przyjechał wtedy do Jaworzna udzie-
lić nam, grupie miejscowej młodzieży, sakramentu 
bierzmowania.

Za drugim razem miałem już okazję zamienić 
z Nim kilka słów. Było to wiosną 1966 r. Uczest-
niczyłem wtedy w rekolekcjach dla starszej mło-
dzieży męskiej w Archidiecezjalnym Seminarium 
Duchownym w Krakowie przy ul. Podzamcze. Na 
zakończenie rekolekcji przyszedł kardynał Karol 
Wojtyła, serdecznie witany przez młodzież. To była 
grupa ponad stu młodych ludzi. Pamiętam moje 
zaskoczenie, gdy Ksiądz Kardynał podchodził do 
każdego z nas i z każdym zamieniał kilka zdań. 
Pytał, z jakich jesteśmy miejscowości, z jakich 
szkół, co planujemy studiować. Wtedy zrozumia-
łem, że musi to być człowiek szczególny, skoro 
tyle czasu poświęca każdemu osiemnastolatkowi.  

Jesienią 1979 r. udało mi się zdobyć skromnie 
wydany zbiór wszystkich przemówień Jana Pa-
wła II, wygłoszonych podczas pamiętnej pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny. Czytając je w spokoju, 
od deski do deski, natrafiłem na dwa fragmenty, 
które zmieniły zasadniczo moje życie. 

Przemawiając do pielgrzymów zgromadzonych w Kalwarii Ze-
brzydowskiej 7 czerwca, Ojciec Święty powiedział: „Niech z tego 
miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekol-
wiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do mod-
litwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!”. 
Dzień później zaś w Nowym Targu, mówiąc o konieczności obrony 
życia dzieci nienarodzonych, Jan Paweł II wypowiedział zdanie, 
które stało się zasadniczym impulsem do mojego zaangażowania 
w działalność pro life: „I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina 
polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”. 

To wtedy, pod wpływem lektury wypowiedzi Ojca Świętego, 
przyszedł mi do głowy pomysł zorganizowania Krucjaty Modlitwy 
w Obronie Poczętych Dzieci. Włączyli się w nią moi koledzy z In-
stytutu Mechaniki Budowli. Przystąpiliśmy do działania, a informa-
cje o naszej pracy przesyłałem do Watykanu na ręce księdza Sta-
nisława Dziwisza, wówczas osobistego sekretarza Jana Pawła II. 

Aż przyszedł rok 1991. Dzięki uprzejmości księdza Stanisła-
wa Dziwisza nasza grupa obrońców życia, nie tylko z Po-

litechniki Krakowskiej, uzyskała pierwszą możliwość spotkania się 
z Janem Pawłem II w kurii przy ul. Franciszkańskiej. Przyszło wiele 
osób, nie tylko obrońcy życia. Jakież więc było moje zdziwienie, 
gdy zbliżając się do naszej grupy, Ojciec Święty zapytał, czy jest 
pan inżynier Zięba. Podszedł do mnie i z Jego ust usłyszałem dwie 
bardzo ważne dla mnie rzeczy. Powiedział, że codziennie modli 
się w intencji obrony życia i dodał: „Zapraszam pana na spokojną, 
długą rozmowę do Watykanu”.

I rzeczywiście! W październiku tego samego roku dostałem 
zaproszenie. Tak zaczęła się długa seria moich spotkań z Ojcem 
Świętym. W sumie, wliczając owo spotkanie w krakowskiej kurii, 
było ich 63. Zapraszany byłem na śniadanie, obiad lub kolację. 
Pierwsze pytanie zawsze dotyczyło Politechniki. Zanim przeszliśmy 
do innych spraw, Ojciec Święty chciał dowiedzieć się, co słychać 

na naszej uczelni, ilu mamy studentów, jak się uczą… Widać było, 
że Politechnika nadal jest w Jego sercu. Sentyment do niej pozo-
stał Mu z czasów duszpasterstwa akademickiego u św. Floriana. 
Ponieważ moim szefem przez wiele lat był prof. Roman Ciesielski, 
Papież pytał też o niego i jego żonę. Dobrze ich znał. Ogromnie się 
cieszył z tytułu Honorowego Senatora i Profesora Politechniki. Mó-
wiłem mu o Jego portrecie, który zawisł w Sali Senackiej, o krzyżu, 
który stoi tam w godnym miejscu, a także o tablicy na Politechnice, 
upamiętniającej nadanie Mu tytułu. 

O gromne zainteresowanie Jana Pawła II budziły czasopis-
ma, które zostały założone przez środowisko osób związa-

nych z naszym instytutem. Dostawał wszystkie wydawane przez 
nas tytuły. I jak napisał swego czasu w prasie katolickiej ksiądz 
Ptasznik z Sekretariatu Stanu, Ojciec Święty czytywał „Źródło” 
i „Wychowawcę”. 

A gdy już zrelacjonowałem te sprawy, przechodziliśmy do 
kwestii najtrudniejszej, do obrony życia. Spotkania odbywały się 
zwykle w jadalni papieskiej. Śniadanie było ograniczone limitem 
czasowym, ale już przy kolacji można było dłużej porozmawiać. 
Najdłuższe spotkanie, połączone z kolędowaniem, trwało ponad 
dwie godziny. 

Przeszło 10 razy miałem okazję uczestniczyć w mszach św. 
w prywatnej kaplicy papieskiej w Watykanie. Raz powierzono mi 
czytanie. Kiedyś byliśmy tam tylko we dwóch z prof. Andrzejem Fla-
gą. Przy tych okazjach mogłem się przekonać, że Jan Paweł II jest 
człowiekiem niezwykłej modlitwy, szczególnego kontaktu z Panem 
Bogiem. Atmosfera w kaplicy była wyjątkowa. Jestem inżynierem, 
człowiekiem raczej mało podatnym na emocje, ale uczestnictwo 
we wspólnej modlitwie z Ojcem Świętym za każdym razem głęboko 
mnie poruszało.  

Antoni Zięba

63 spotkania

Autor tekstu w rozmowie z Ojcem Świętym
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Po wakacjach w 1982 r. razem z moją żona Niusią spot-
kaliśmy się z gronem bliskich przyjaciół w Lichajów-
kach koło Małego Cichego. Przedstawiliśmy wtedy 

nasz pomysł zorganizowania pieszej pielgrzymki do naszego Ojca 
Świętego w Rzymie. Myśl została przyjęta entuzjastyczne. Po wie-
lu rozmowach i spotkaniach w małych grupach (ze względu na 
realia stanu wojennego) przyjęliśmy, że główne intencje to wyraz 
czci, pamięci i podziękowania z okazji: 600-lecia obrazu jasnogór-
skiego, 300-lecia wiktorii wiedeńskiej i powtórnej pielgrzymki Ojca 
Świętego do Ojczyzny.

Siostry i bracia
Pomysł ograniczenia pielgrzymki do małej grupy kontempla-

cyjnej, złożonej tylko z osób związanych z Politechniką, okazał 
się nierealny, bo nie mogliśmy pominąć nowohuckich przyjaciół, 
z którymi współpracowaliśmy w akcji charytatywnej rozdzielania 
darów otrzymywanych z Zachodu, zorganizowanej przez księdza 
Józefa Gorzelanego w Arce Pana. Wieść dotarła też do Mistrze-
jowic, gdzie dynamicznie działał ksiądz Kazimierz Jancarz wraz 
z naszymi studentami z „Bunkra”. Z pytaniami o pielgrzymkę zgło-
sili się też studenci zgromadzeni wokół kościoła oo. Karmelitów na 
Rakowickiej. Tak powstały trzy główne grupy pielgrzymkowe, do 
których dołączyli wkrótce inni pielgrzymi aż spod Brzeszcz.

Pielgrzymka zyskała akceptację księdza kardynała Francisz-
ka Macharskiego i rzeczową pomoc księdza Bronisława Fidelusa 
— kanclerza krakowskiej kurii. Ksiądz prof. Tadeusz Pieronek po-
mógł nam w zorganizowaniu pielgrzymki na terenie Austrii i Włoch. 
Zostały nawiązane kontakty w Wiedniu i zyskaliśmy pomoc ruchu 
katolickiego Comunione ed Liberazione we Włoszech.

Ksiądz Kazimierz zaproponował, abyśmy nazywali siebie „sio-
strami i braćmi”. Jako brat Zenon zostałem 
szefem pielgrzymki i zaproponowałem brata 
Tadeusza Rozwadowskiego z Instytutu Ob-
róbki Skrawaniem na głównego przewodnika. 
Siostra Marysia Fioł została kwestorem, kar-
melita bosy z Rakowickiej ojciec Arkadiusz 
Gierut został ojcem duchowym, a kapelanem, 
oczywiście, ksiądz Kazimierz. Niestety, ksiądz 
Kazimierz ostatecznie jednak z nami nie po-
jechał, bowiem zaproponowano mu paszport 
tylko w jedną stronę. Dzięki kontaktom „soli-
darnościowym” z ówczesną Akademią Me-
dyczną naszym lekarzem został brat Jacek 
Kluz. W celu przygotowania muzycznego 
grupy dokooptowaliśmy brata Pawła Orkisza, 
dyplomanta w zakładzie na PK, laureata III 
nagrody w konkursie piosenki studenckiej. 
Sprawami kulturalno-historycznymi zajęła się 
siostra Niusia, która wciągnęła do współpracy 
serdeczną przyjaciółkę Hanię Praxmayer, eu-
ropejskiej klasy rzeźbiarkę i medalierkę oraz 
jej ojca mecenasa Jana Praxmayera, świetne-
go znawcę łaciny klasycznej.

Przygotowania
Pierwsze spotkanie pielgrzymów odby-

ło się 28 lutego 1983 r. na terenie parafii św.  

Mikołaja w Krakowie, gdzie naszej uczelnianej „Solidarności” poma-
gał ksiądz prałat Antoni Sołtysik. Przybył na nie tłum ludzi po wiado-
mościach, jakie przekazał im ksiądz Kazimierz z ambony kościoła 
w Mistrzejowicach. Sprawdzianem i kluczem w selekcji miało być 
uczestnictwo we wszystkich pielgrzymkach krajowych, zorganizo-
wanych przez nas przed wyruszeniem do Rzymu.

W przygotowaniach do pielgrzymki dużo uwagi poświęcono 
jej świadectwom i symbolom. Postanowiliśmy wręczyć Ojcu Świę-
temu w Rzymie medal zaprojektowany przez Hanię Praxmayer, 
a wykonany z przetopionego srebra (monet, łyżeczek, fragmentów 
świeczników itp. dostarczonych przez uczestników pielgrzymki). 
Kopie medalu wykonane z brązu otrzymali wszyscy uczestnicy na-
szej pielgrzymki oraz gospodarze goszczących nas parafii.

Wykonany też został proporzec, przygotowany przez siostry 
i braci z grupy nowohuckiej. Na biało-czerwonym tle pojawił się na-
pis w językach łacińskim i polskim: PEREGRINATIO ACADEMICA 
TEMPORE SANCTI ANNI D. 1983 CRACOVIA — ROMA. Drzew-
ce zostało ograniczone od góry stylizowaną kopią ostrza włóczni 
św. Maurycego ze skarbca na Wawelu. 

Siostra Agata Kantarek założyła kronikę i cały czas nad nią 
czuwała. Codzienne wpisy były wykonywane kolejno przez rodzi-
ny, na jakie podzielono pielgrzymów. Treść wpisów nie podlegała 
żadnej cenzurze.

W drogę!
Pielgrzymka rozpoczęła się 23 lipca na Wawelu mszą św. 

o godz. 6.00. Przez Kalwarię, po dwóch dniach dotarliśmy pieszo 
do Wadowic. W klasztorze oo. Karmelitów zakończyliśmy pakowa-
nie autobusu i wyruszyliśmy przez „Morze Czerwone”, jak nazwali-
śmy Czechosłowację, w kierunku Austrii. Granicę przekroczyliśmy 

Pielgrzymka Kraków — Rzym A.D. 1983

Z Janem Pawłem II rozmawiają (od prawej): prof. Michał Życzkowski, Teresa Życzkowska 
i prof. Zenon Waszczyszyn
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w Laa-an-der-Taa i po 15 km jazdy dotarliśmy późną nocą do Gau-
bitsch, gdzie czekała na nas suta kolacja i nocleg przygotowany 
przez księdza Sadusia z kościoła św. Floriana w Krakowie. Przez 
granicę austriacko-włoską przejechaliśmy w Tarvisio. 

22 sierpnia dotarliśmy do Papieskiego Sanktuarium Maria SS. 
ad Rupes w Castel Sant Elia. Przed głównym wejściem na klasz-
torny dziedziniec przywitała nas procesja małej grupy zakonników, 
prowadzona przez księdza Jana Chrapka (w niedalekiej przyszłości 
pełnomocnika Episkopatu do spraw mediów katolickich w Polsce). 
Znaleźliśmy się w papieskim ośrodku rekolekcyjnym. Ksiądz Chra-
pek przekazał nam wiadomość, że nazajutrz musimy dotrzeć do 
Domu Polskiego na Via Cassia, aby pojutrze uczestniczyć w Wa-
tykanie w środowej audiencji generalnej Ojca Świętego na placu 
św. Piotra.

Spotkania z Ojcem Świętym
Jest środa, 24 sierpnia 1983 r. — 33. dzień naszej pielgrzym-

ki. Pobudka o 4.30, krótka toaleta i śniadanie. 13-kilometrowy 
etap pokonujemy szybkim marszem. Przed placem św. Piotra wita 
nas ksiądz Kazimierz Przydatek i prowadzi do zarezerwowanych 
miejsc w kwartale blisko głównego wejścia do bazyliki. Po prawej 
stronie widać otwarte Drzwi Święte i krzesła z oczekującymi ofi-
cjelami, wzdłuż głównej fasady bazyliki oraz małe podwyższenie 
z mikrofonem dla Ojca Świętego.

Część naszych miejsc jest przy barierce, wzdłuż której ma prze-
chodzić Ojciec Święty. Za nami spokojnie siedzą niemieckie siostry 
zakonne. Brat Paweł błyskawicznie uczy nas piosenki, którą ułożył: 
„Pieszo do Papieża, cała Polska zmierza. / Tobie, Ojcze Święty, 
swą przyszłość powierza”. Cały kwartał podchwytuje słowa, nawet 
niemieckie siostry. Zbliża się godzina 10.00. Burza oklasków, gdy 
pojawia się biała postać Jana Pawła II. Wita po polsku wiele piel-
grzymek rodaków z kraju i z zagranicy, a wśród nich „pieszą Piel-
grzymkę Akademicką z Politechniki Krakowskiej i Mistrzejowic”. Po 
końcowych powitaniach nasz kwartał śpiewa powitalną piosenkę 
brata Pawła. 

Grupa z Ojcem Świętym szybko się zbliża. Rośnie entuzjazm 
w naszym kwartale. Siostry niemieckie nagle ruszają ku barierze. 
Przed zgnieceniem chronią mnie głównie o. Arkadiusz i główny 
przewodnik brat Tadeusz. Gdy pochód papieski nas mija, wołam 
głośno: „Ojcze Święty, jesteśmy z Politechniki Krakowskiej!”. Oj-
ciec Święty zatrzymuje się i cofa dwa metry. Wśród towarzyszą-
cych mu osób małe zamieszanie, gdyż takie rzeczy nie zdarzają się 
często. Słowa Ojca Świętego: „Naprawdę z Politechniki? Jeszcze 
się spotkamy!”, są słodkie jak miód i oznaczają dla nas pewność, 
że audiencja w Castel Gandolfo jest murowana!

Do Castel Gandolfo dojechaliśmy naszym autobusem i jako 
pierwsi byliśmy poddani kontroli przy głównym wejściu na dzie-
dziniec pałacu papieskiego. Zarezerwowano dla nas miejsca 
w skromnej kaplicy pałacowej, rozświetlonej jedynie obrazem Mat-
ki Bożej Jasnogórskiej. Wyróżniono nas i tym, że brat Paweł jako 
„kantor” przygotowywał godnie uczestników mszy św., brat Jacek 
został wskazany do czytania Pisma Świętego, a ojciec Arkadiusz 
został zaproszony do asysty księży celebrujących mszę św. z Oj-
cem Świętym.

Mszę odprawiano w języku polskim, gdyż na audiencje przy-
byli rodacy z kraju i z zagranicy (głównie z Kanady). Ojciec Święty 
wydawał się nieco zmęczony, słuchał uważnie pieśni inicjowanych 
przez brata Pawła. Staraliśmy się bardzo dobrze śpiewać, ale do-
piero końcowa pieśń „Boże, coś Polskę” jakby przełamała wzniosły 
nastrój. Śpiewając, czekaliśmy na Ojca Świętego w sąsiedniej sali 
audiencyjnej. Podszedł do nas uśmiechnięty i jakby bardziej roz-
luźniony. Pytał o trudy pielgrzymki. Wręczyliśmy Mu medal, który 
uważnie oglądnął i podał do tyłu, po czym przerzucał kartki kroniki 
— zwróciłem uwagę na wpis księdza Edwarda Zachery z Wadowic, 

katechety Ojca Świętego jeszcze z czasów szkolnych. Papież zło-
żył swój autograf na oddzielnej stronie kroniki.

Czas minął szybko, o czym przypomniał Arturo Mari, ustawia-
jąc nas do zbiorowej fotografii. Z Politechniki było 16 uczestników, 
w tym 4 małżeństwa. Ten najpiękniejszy dzień naszej pielgrzym-
ki zakończyliśmy przy katakumbach na Via Appia, dochodząc do 
kościółka „Quo vadis Domine” i zwiedzając bazylikę św. Pawła za 
Murami.

Po pielgrzymce
Ograniczona objętość tych wspomnień nie pozwala na opisa-

nie bogactwa charakterów, temperamentów i zachowań naszych 
sióstr i braci. Nasza grupa wyróżniała się dużą rozpiętością wieku 
— od 20 do ponad 60 lat. Warto podkreślić dobrą formę fizycz-
ną i pogodne usposobienia naszych seniorów, siostry Marii Siwiec 
z Brzeszcz i brata Ludwika Legeżyńskiego z Nowej Huty. Mieliśmy 
ewangeliczne Marty i Marie, mieliśmy braci chętnie służących in-
nym pomocą na postojach i w marszach. Na koniec tylko dodam, 
że dwie nasze siostry Cecylia Jagiencarz i Łucja Elżbieta Franko-
wicz po powrocie do Krakowa wstąpiły do zakonu ss. Karmelitanek 
na Gródku. 

Do mnie sprawy pielgrzymki wróciły dość zaskakująco mie-
siąc po pielgrzymce. Na początku października wyjechałem na 
krótko do Włoch, aby m.in. wziąć udział w konferencji na temat 
problemów przystosowywania się konstrukcji do obciążeń zmien-
nych, zorganizowanej przez prof. O. Polizzotto w Palermo, na 
Sycylii. W tej samej konferencji brał udział mój Mistrz, prof. Mi-
chał Życzkowski. Po krótkim pobycie w Mediolanie przyjechałem 
do Rzymu, gdzie spotkałem prof. Życzkowskiego z jego mał-
żonką Teresą. Pojechaliśmy do Palermo, a pani Teresa została 
w Rzymie. Pod koniec konferencji otrzymaliśmy od niej alarmują-
cy telefon, aby wracać jak najszybciej do Rzymu, bo w dzień od-
lotu do Krakowa mieliśmy być przyjęci w Watykanie przez Ojca 
Świętego. 

Następnego dnia wczesnym rankiem stawiliśmy się przy bra-
mie głównego wejścia w bocznym skrzydle pałacu papieskiego, 
gdzie już czekał gwardzista, aby zawieźć nas windą do prywatnej 
kaplicy Ojca Świętego. Nie muszę mówić, jak byliśmy przejęci! 
Nawet pani Teresa była bardzo wzruszona, pomimo że przecież 
dobrze znała Wujka z wypraw kajakowych (biskup Karol Wojtyła 
dał ślub państwu Życzkowskim, a potem chrzcił ich bliźniaków). Po 
mszy św. zostaliśmy zaproszeni przez Ojca Świętego na wspólne 
śniadanie. W towarzystwie kapelana księdza Stanisława Dziwisza 
spędziliśmy prawie godzinę na rozmowach o krakowskich wyda-
rzeniach i wspólnych znajomych Ojca Świętego i profesorostwa 
Życzkowskich, a potem był czas, aby odpowiedzieć na kilka pytań 
związanych z naszą pielgrzymką. Okazało się, że największe za-
interesowanie Ojca Świętego wywołała historia powstania meda-
lu i jego interpretacje. Obiecałem przysłać opis medalu autorstwa 
Hani Praxmayer. Potwierdzenie otrzymania opisu przez księdza 
Dziwisza włączyłem do naszej kroniki.

*
W imieniu wszystkich uczestników Pielgrzymki Akademickiej 

do Rzymu te krótkie wspomnienia dedykuję naszemu prawdziwe-
mu kapelanowi i charyzmatycznemu kapłanowi księdzu Kazimie-
rzowi Jancarzowi.

Zenon Waszczyszyn
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W śród pięknych wspomnień młodości, która w moim 
pokoleniu przypadła na ponure, pozbawione nadziei 
lata PRL-u, najcenniejsze są te związane z osobą 

księdza, później biskupa i kolejno kardynała metropolity kra-
kowskiego, Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, wyno-
szonego właśnie na ołtarze Kościoła katolickiego. Nie sposób 
przecenić szczególnej atmosfery, towarzyszącej całemu pon-
tyfikatowi Jana Pawła II i zdumiewającej siły oddziaływania na 
rzesze ludzi Papieża Polaka, górala z podkrakowskich Wado-
wic; siły i nauczania pozostających dobrem duchowym całego 
narodu polskiego.

W tym kontekście wyjątkowej wagi nabierają wspomnienia 
dotyczące moich spotkań z Janem Pawłem II. Uzbierało się ich 
kilka, zresztą za sprawą stałych, dość bliskich kontaktów nauko-
wych Karola Wojtyły z moim ojcem, Józefem Mitkowskim, specja-
listą od historii Polski średniowiecznej, doradzającym metropoli-
cie w ustaleniach faktograficznych dotyczących na przykład św. 
Stanisława, biskupa męczennika czy św. Jadwigi, królowej Polski. 
Notabene, na uroczystości pogrzebowe mojego ojca Jan Paweł 
II nadesłał na ręce księdza kardynała Franciszka Macharskiego 
osobisty, adresowany do rodziny, kondolencyjny telegram, który 
został odczytany publicznie 24 czerwca 1980 r. przez metropolitę 
krakowskiego.

Moje pierwsze spotkanie z księdzem biskupem Karolem Woj-
tyłą nastąpiło w kościele akademickim św. Anny w Krakowie, gdy 
w 1962 r. z Jego rąk przyjmowałam sakrament bierzmowania 
(któż w tamtych czasach w Krakowie i okolicy nie był bierzmowa-
ny przez Karola Wojtyłę!). Biskup Wojtyła cierpliwie zniósł wte-
dy moje nieporadne wypowiedzi, kwitując je lekkim, dobrotliwym 
uśmieszkiem. 

N iezapomnianym wspomnieniem pozostaje praktyka z za-
kresu architektury zabytkowej, realizowana po III roku stu-

diów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. To wtedy, 
w lipcu 1970 r., dzięki staraniom śp. prof. Wiktora Zina, doglądani 
przez asystenta Zbigniewa Białkiewicza, obecnie profesora PK, 
w grupce studentów (Jurek Gajewski, Piotrek Górkiewicz, Ewa 
Rybska, Grażyna Skaza, Ania Szafran i ja) dokonywaliśmy pomia-
rów architektonicznych Pałacu Biskupiego przy słynnej Francisz-
kańskiej 3. Zważywszy na skalę obiektu, pracy mieliśmy sporo, 
co dostrzegli księża z kurii metropolitarnej i postanowili wspierać 
nas swą życzliwością i realną pomocą. Pozostawaliśmy stale pod 
opieką śp. księdza kanclerza Mikołaja Kuczkowskiego i kapelana 
księdza Stanisława Dziwisza.

To oni tak pokierowali sprawami, że na zakończenie prac zosta-
liśmy zaproszeni na symboliczną kolację z Kardynałem. Szczęśli-
wym zbiegiem okoliczności przypadło mi miejsce bezpośrednio 
przy Metropolicie. Natychmiast rozwinęła się wartka rozmowa, 
w trakcie której zwierzałam się z moich młodzieńczych niepokojów. 
Odczułam wtedy zdumiewającą siłę osobowości Karola Wojtyły, 
który chłonął bez reszty wszystkie moje wypowiedzi, nastawiony 
całkowicie, jak to miał w zwyczaju, na słuchanie i rozumienie każ-
dego człowieka, z którym się zetknął. 

K ilka lat później, po nagłej śmierci papieża Jana Pawła I, po 
drugim w ciągu jednego roku konklawe cała Polska zastygła 

w radosnym zdumieniu. Na Stolicę Piotrową wyniesiono „nasze-
go” Kardynała. A potem były pamiętne dni czerwca 1979 r., czas 
wyjątkowych wydarzeń. Karol Wojtyła, który jako biskup krakow-
ski i kardynał doznawał niewybrednych szykan ze strony aparatu  

władzy komunistycz-
nej, programowo, bru-
talnie i bezwzględnie 
zwalczającej Kościół 
katolicki, witany był 
teraz z najwyższymi 
honorami państwo-
wymi, a nade wszyst-
ko z entuzjazmem 
i miłością narodu. 

U oo. Paulinów 
na Skałce odbyło się 
spotkanie z przedsta-
wicielami środowiska 
naukowego Krakowa. 
Miałam to szczęście, 
że wraz z moimi rodzicami i braćmi znaleźliśmy się wprost na krań-
cach ołtarza w prezbiterium, tuż przy Ojcu Świętym.

Gdy Papież wkraczał do wnętrza kościoła, idąc ku miejscu mę-
czeńskiej śmierci św. Stanisława Biskupa, patrona Polski, przez 
wnętrze przetoczyły się spontaniczne brawa, ze względu na natę-
żenie porównywalne z najgwałtowniejszymi grzmotami burzowymi, 
i trwały bez końca. Wydawało się, że mury kościelne za moment 
wpadną w rezonans, a świątynia runie pod wpływem niebywałych 
drgań. Pod koniec spotkania Ojciec Święty, głośno pytając o mo-
jego ojca (ciężko już wtedy chorego), podszedł do niego i zamienił 
z nim kilka słów. Pozwolił również chwilę później, abym i ja prze-
kazała („na ucho”) wyrazy podziękowania za ten najcenniejszy dla 
mojego ojca dar. Moment ów uchwycił Arturo Mari, a samo zdjęcie 
pozyskałam wiele lat później w sklepiku watykańskim słynnego pa-
pieskiego fotografa.

I zaraz później spotkanie przeniosło się na dziedziniec kościel-
ny, gdzie cierpliwie czekała brać studencka. Entuzjazm młodzieży 
był tak wielki, że dostojnicy watykańscy zrazu zdumieni i niedowie-
rzający temu, co widzą, łapali się za głowy. W końcu popłakali się 
ze wzruszenia, gdy przez wiele minut w powietrzu unosił się praw-
dziwy dywan z kwiatów, rzucanych przez stojących dalej studentów 
i przerzucanych stopniowo przez innych ku naszemu Papieżowi. 
A fotograf robił zdjęcia, czarno-białe, wykorzystując „żelazną” re-
zerwę błon fotograficznych. Kolorowe filmy skończyły mu się już 
dawno (o czym opowiadano mi później w Watykanie), bo „czegoś 
takiego” nie spodziewał się w najśmielszych swoich przewidywa-
niach, mimo profesjonalizmu. 

Ciągle towarzyszy mi myśl, że to właśnie na krakowskiej Skał-
ce doprecyzował się pomysł Jana Pawła II o cyklicznie organi-
zowanych do końca pontyfikatu, słynnych Światowych Dniach 
Młodzieży.

W 1983 r. rozpoczęła się moja osobista przygoda naukowa 
(w ramach pracy na Politechnice Krakowskiej) z kulturą 

włoską. Od czasu pierwszego, krótkiego wtedy stypendium Uni-
wersytetu Katolickiego „Sacro Cuore” w Mediolanie, dość często 
przebywałam w Italii i zawsze, choćby na chwilę, w samym Rzy-
mie. A tam, obok udziału w powszechnie dostępnych środowych 
audiencjach generalnych, udawało mi się pozyskiwać zaproszenia 
na prywatne, kameralne audiencje papieskie. Było ich kilka, w tym 
jedna w letniej rezydencji w Castel Gandolfo w 1983 r. Ojciec Świę-
ty zawsze bezbłędnie rozpoznawał, że jestem córką prof. Mitkow-
skiego, którego serdecznie wspominał. Dopytywał także o sprawy 
rodzinne: mamę, moich braci, bratowe i bratanków.

Kilka epizodów w blasku pontyfikatu

Autorka wspomnień w rozmowie z Papie-
żem na Skałce w 1979 r.
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Dwie spośród tych kilku audiencji miały wymiar całkowicie 
wyjątkowy i niezapomniany. Pierwsza odbyła się wiosną 1986 r., 
gdy przez sekretarza papieskiego księdza Stanisława Dziwisza 
zostałam zaproszona na poranną mszę św. do prywatnej kaplicy 
papieskiej w Watykanie. Była to niedziela, więc dzień wolny od 
spraw bieżących, a dobór gości był na tyle kameralny, że nie to-
warzyszył nam fotograf papieski. Bezpośrednio po mszy św. od-
były się krótkie indywidualne rozmowy z Janem Pawłem II. Gdy 
nadeszła moja kolej, usłyszałam słowa Ojca Świętego: „Córka 
profesora Mitkowskiego pójdzie z nami na śniadanie”. Tak też 
się stało.

Przy stole obok Papieża i dwóch sekretarzy papieskich były 
jeszcze tylko: siostra zakonna z Watykanu i Jadzia Wisłocka, 
córka jednego z osobistych krakowskich lekarzy Jana Pawła II, 
przebywająca wtedy na studiach w Rzymie. Tak więc stałam się 
jedynym gościem niecodziennym i szybko cała uwaga Ojca Świę-
tego została skierowana na mnie. Padło wiele bardzo konkretnych 
pytań, a ja (po przełamaniu wstępnej tremy) odpowiadałam na 
nie zgodnie z moimi przemyśleniami i poglądami. Przebywałam 
wtedy w Rzymie na stypendium rządu włoskiego, z rekomendacji 
Politechniki Krakowskiej, jako adiunkt naszej uczelni. Rozmowa to-
czyła się więc wokół sytuacji szkół akademickich w Polsce, a kon-
kretnie Politechniki Krakowskiej i jej Wydziału Architektury, w tym 
także represji stanu wojennego, dotykających polskie środowisko 
akademickie. Wspominaliśmy również wraz z księdzem Dziwiszem 
i Ojcem Świętym nasze studenckie poczynania w Pałacu Biskupim 
w 1970 r. 

Z rozumiałam wtedy, jak to się dzieje, że Jan Paweł II z odległo-
ści Watykanu ciągle posiada znakomitą orientację w sytuacji 

i problemach życia w Polsce. Po prostu każdy, pozornie zwykły 
i prywatny kontakt z rodakami wykorzystywał jako możliwość pozy-
skiwania oceny sytuacji z różnych, odmiennych punktów widzenia. 
W trakcie rozmowy nie zabrakło, oczywiście, ciepłych odniesień do 
pamięci mojego ojca i rodziny. Zainteresowanie wzbudził również 
mój stypendialny temat badawczy — włoskie „Sacri Monti” (kalwa-
rie) Piemontu, w większości zresztą odwiedzone już, jak się okaza-
ło, przez Jana Pawła II jako Papieża Pielgrzyma.

I wreszcie 13 lutego 2000 r., na specjalnej audiencji w Wa-
tykanie, zorganizowanej dla grupy profesorów Politechniki Kra-
kowskiej, wraz z rektorem prof. Kazimierzem Flagą miałam 
zaszczyt wręczyć Ojcu Świętemu egzemplarz opracowanej na 
PK dokumentacji naukowej, która stanowiła podstawę decyzji 
z 1 grudnia 1999 r. o wpisaniu sakralnego krajobrazu kompo-
nowanego „dróżek” pielgrzymkowych Kalwarii Zebrzydowskiej 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tak oto przedziw-
nym zbiegiem okoliczności dane mi było złożyć hołd Janowi 
Pawłowi II, przekazując Mu w darze rezultat trzydziestu lat mo-
ich prac badawczych nad europejskim, katolickim fenomenem 
kalwaryjskim. Prac dotyczących sanktuarium, które kształtowało 
religijność i postawy życiowe Karola Wojtyły we wczesnych la-
tach jego życia, gdy wraz ze swym ojcem często przemierzał 
kalwaryjskie dróżki, rozciągające się wśród wzgórz w pobliżu 
rodzinnych Wadowic. 

Audiencja ta okazała się dla mnie ostatnim w pełni bez-
pośrednim zetknięciem z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. 
Później pozostała Franciszkańska 3, okno papieskie i wspólne 
z księdzem kardynałem Franciszkiem Macharskim czuwanie 
modlitewne krakowian w godzinie odejścia Jana Pawła II do 
domu Ojca.

Anna Mitkowska

Giewont z krzyżem

Giewont z krzyżem na swej grani
Błogosławi Zakopane.
Błogosławi Polskę całą,
Polskę wierną i wytrwałą.

Giewont z krzyżem na swej grani
Błogosławi Zakopane.
Tu, pod Krokwią, Ojciec Drogi
Dawał rady i przestrogi.

I czy we mgłach dzisiaj tonie,
Czy go słońce weźmie w dłonie,
Giewont z krzyżem na swej grani
Błogosławi Zakopane.

Pod tym krzyżem trwa lud wierny,
Bóg dla niego miłosierny.
Giewont z krzyżem na swej grani
Błogosławi Zakopane.

Podhale, Spisz i Orawa,
Liptów też hołd Panu składa.
Giewont z krzyżem na swej grani
Błogosławi Zakopane.

Z nieba – obłok – moc aniołów 
Śle Bóg do górskich kościołów.
Giewont z krzyżem na swej grani
Błogosławi Zakopane.

Wadowicki Anioł stanie
Przy potoku, na polanie...
Giewont z krzyżem na swej grani
Błogosławi Zakopane.

Błogosławiony Góralu,
Oręduj nam na Podhalu!
Giewont z krzyżem na swej grani
Błogosławi Zakopane!

                                    Jacek Wojs
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N iespełna tydzień przed wyborami 21 września 1997 r. 
mój przyjaciel dr inż. Antoni Zięba przekazuje nam elek-
tryzującą wiadomość: w tygodniu powyborczym obie na-

sze rodziny będą się mogły spotkać na prywatnej audiencji z Jego 
Świątobliwością Janem Pawłem II. Towarzyszyć nam będzie także 
nasz przyjaciel, proboszcz parafii św. Katarzyny w Krakowie, au-
gustianin ojciec Jan Emil Biernat, który zawiezie do poświęcenia 
przez Ojca Świętego obraz do ołtarza w kaplicy szpitala Akademii 
Medycznej przy ul. Skawińskiej w Krakowie. Mamy udać się do 
Rzymu i tam czekać na dalsze instrukcje od księdza Stanisława 
Dziwisza.

Staramy się szybko zorganizować. Bagaże pakujemy do za-
konnego mikrobusu. Niedzielę od godziny czwartej rano aż do 
rana 22 września spędzam w lokalu wyborczym jako mąż zaufania 
AWS-u i wreszcie jako ostatni wsiadam do samochodu. Wyrusza-
my. Prowadzimy mikrobus we dwójkę na przemian z ojcem Janem 
i po dwu dniach z krótkim nocnym wypoczynkiem w Villach na gra-
nicy austriacko-włoskiej docieramy do Domu Polskiego w Rzymie. 
Jestem pod wrażeniem reakcji ze strony Włochów, z jakimi spoty-
kamy się podczas naszej podróży. Widok księdza w naszej grupie 
prowokował pytania o cel podróży. Kiedy przyznawaliśmy się, że 
jedziemy do naszego Ojca Świętego, słyszeliśmy od nich „il nostro 
Papa” — „nasz papież”. Widać było, ze zaakceptowali Go jak swo-
jego, że Go kochają i szanują.

Wieczorem dostajemy wiadomość, że następnego dnia, 
czyli 24 września, mamy być wcześnie rano w położonym 30 
km na południowy wschód od Rzymu Castel Gandolfo, gdzie 
znajduje się pałac papieski zbudowany w XVII w. przez Urbana 
VIII — słynna letnia rezydencja papieży. Wczesny ranek zastaje 
nas przed wejściem do pałacu, na placu Wolności, przy którym 
znajduje się także augustiański kościół pod wezwaniem św. To-
masza z Villanova. Plac położony jest na wzgórzu. Podchodząc 
do barierki po prawej stronie fasady pałacu papieskiego, spoglą-
damy na wspaniały lazur wód jeziora Albano, 
rozpościerających się u podnóża wzniesie-
nia. Widok jak z bajki. 

P rzed godziną siódmą uchylają się wrota 
pałacu, stają w nich halabardziści z Gwar-

dii Szwajcarskiej i sekretarz papieski ksiądz 
Mieczysław Mokrzycki, który prowadzi nas do 
księdza Stanisława Dziwisza. Tu dowiadujemy 
się, że przed audiencją spotka nas zaszczyt 
uczestniczenia w celebrowanej przez Jana Pa-
wła II mszy św., od której rozpoczyna On każdy 
dzień. 

Udajemy się do niewielkiej, domowej 
kaplicy papieskiej. Kilka skromnych ławek, 
w ołtarzu kopia cudownego obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej. Uwagę przykuwają 
malowidła na ścianach bocznych kaplicy. Na 
lewej ścianie kaplicy fresk „Cud nad Wisłą” 
przedstawia księdza Ignacego Skorupko, 
biegnącego z krzyżem w wyciągniętej dłoni, 
na czele wyskakujących z okopów polskich 
żołnierzy, atakujących sowieckich napastni-
ków (epizod dotyczy ataku Legii Akademickiej 
pod Ossowem). Po prawej stronie znajduje 
się na ścianie fresk „Obrona Jasnej Góry”,  

przedstawiający księdza Kordeckiego na murach klasztornych 
podczas oblężenia Jasnej Góry.

Myliłby się ten, kto by sądził, że wystrój kaplicy zawdzięczamy 
polskiemu papieżowi. Wystrój na polecenie papieża Piusa XI wyko-
nał w latach trzydziestych XX w. polski malarz Jan Henryk Rosen 
(w 1980 r. dwa lata przed śmiercią namalował dla papieża Jana 
Pawła II obraz przedstawiający św. Stanisława Biskupa). W 1920 r. 
Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI (1922–1939), pełnił funkcję 
nuncjusza apostolskiego w Polsce i podczas bitwy warszawskiej 
pozostał w Warszawie jako jeden z dwóch przedstawicieli dyplo-
matycznych obcego państwa (drugim był przedstawiciel Turcji). 
„Polska” kaplica w Castel Gandolfo była wyrazem wdzięczności 
Piusa XI za rolę, jaką przez wieki odegrał nasz kraj w obronie 
chrześcijaństwa w Europie. Uważał on, że obrona Częstochowy, 
odsiecz pod Wiedniem oraz wygrana wojna 1920 r. miały w tym 
względzie kluczowe znaczenie. I tak kaplica, której wystrój powstał 
z miłości do Polski i Polaków (uczucia te Pius XI podkreślał wielo-
krotnie) przez lata czekała na Papieża Polaka.

Oczekujemy na rozpoczęcie nabożeństwa. Wchodzi Jan Pa-
weł II z obydwoma sekretarzami. Pojawiają się także trzy polskie 
siostry sercanki, pełniące posługę przy Papieżu oraz goszcząca tu 
przejazdem dr Wanda Półtawska. Mszę koncelebruje ojciec Jan. 
Ojciec Święty pogrąża się w modlitwie tak głębokiej, iż zda się, że 
jest tu nieobecny. Cisza prawie absolutna nabiera wymiaru trans-
cendentalnego. Przerywa ją moje czytanie, początkowo nieśmiałe. 
A potem czuję na sobie aprobujący wzrok Papieża: dobrze.

Po nabożeństwie idziemy do sali audiencyjnej. Wchodzi Oj-
ciec Święty i rozpoczyna się rozmowa. Z dr. Ziębą i ze mną 

o polityce: Ojciec Święty pyta o szczegóły wyborów, jest zadowo-
lony z wygranej AWS-u po okresie rządów lewicy. Jest świetnie zo-
rientowany w bieżących problemach wewnętrznych. Pyta dr. Ziębę, 
jako znanego działacza, o najbliższe plany działalności obrońców 

Jak On zna nasz Kraków!

Ojciec Jan Emil Biernat i autor tekstu z rodziną (w głębi) podczas spotkania z Ojcem Świętym
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życia. Z naszymi żonami rozmawia o pracy, a z naszymi dziećmi 
o nauce. Zaskakuje dzieci znajomością realiów nauki w II Liceum 
im. Jana Sobieskiego. W pewnym momencie, gdy dowiaduje się, 
że mój ślub odbył się w krakowskim kościele św. Katarzyny, w ka-
plicy Matki Bożej Pocieszenia, zadziwia nas ponownie, opisując 
tę kaplicę z detalami. Jak On zna ten nasz Kraków! Kiedy daję 
wyraz swemu zdziwieniu, śmieje się i wspomina, że w tej kaplicy 
odprawiał nabożeństwa na początku lat pięćdziesiątych. Co za 
pamięć! 

W trakcie rozmowy przybywa spóźniony nieco papieski fotograf 
Arturo Mari i zabiera się do pracy.

C echą charakterystyczną rozmów z Janem Pawłem II było po-
łączenie mądrości Jego wypowiedzi z łatwością przekazu, 

z szacunkiem dla słuchacza, a równocześnie z zachowaniem właś-
ciwego Mu poczucia humoru. Tak jest i tym razem. Kiedy w trakcie 
rozmowy potyka się i moja starsza córka podpiera Go ramieniem, 
komentuje: „Już masz wielkie zasługi — wsparłaś papiestwo”. Pod 
koniec audiencji, gdy Ojciec Święty wręcza każdemu z uczestników 
różaniec, ksiądz Dziwisz zwraca uwagę, że ja dostałem różaniec 
w pięknym etui, a moja żona — w foliowym opakowaniu. Papież 
uśmiecha się: „Nie może być takiej niesprawiedliwości” i wręcza 
mojej żonie piękny perłowy różaniec w pudełeczku z insygniami 
papieskimi. 

Gdy proszę Ojca Świętego o przyjęcie kilku moich wierszy, któ-
re mógłby przeczytać „do poduszki”, On pyta mnie z uśmiechem: 
„czyżby były tak usypiające?” (notabene po kilku miesiącach 
otrzymałem listowną odpowiedź, która zapoczątkowała wymianę 
korespondencji). Na zakończenie audiencji Ojciec Święty pyta 
nas o przywieziony obraz. Wspólnie z ojcem Janem opowiadamy 
o naszych staraniach, aby „wygospodarować” pomieszczenie na 
kaplicę dla chorych w nowo wybudowanym skrzydle szpitala przy 
Skawińskiej, znajdującym się na terenie Parafii św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej w Krakowie i obsługiwanym duszpastersko przez za-
kon augustianów. 

Po poświęceniu obrazu kończy się audiencja, tak aby Ojciec 
Święty zdążył zjeść śniadanie i udać się helikopterem na plac św. 
Piotra na środową audiencję generalną. Wychodzimy pełni wrażeń, 
nie czujemy niedospania ani głodu, mamy świadomość, że zdarzy-
ło się coś wyjątkowego. Dziś, z perspektywy kilkunastu lat, które 
minęły od tego spotkania, mogę stwierdzić, że wywarło ono zna-
czący wpływ na życie naszych rodzin aż po dzień dzisiejszy.

W następnych dniach przychodzą kolejne przeżycia. Do-
świadczamy w Rzymie stosunkowo silnego trzęsienia zie-

mi w nocy z 25 na 26 września. Wyjeżdżamy do Asyżu i zostajemy 
zatrzymani u bram tego miasta, ponieważ w południe kolejna fala 
wstrząsów powoduje znaczne zniszczenia budynków; spadła m.in. 
część sklepienia w bazylice św. Franciszka, a dwóch zakonników 
poniosło tam śmierć. 

Jedziemy do Cascia, gdzie w szklanej trumnie spoczywa ciało 
św. Rity (przy tej trumnie 22 maja 2000 r. Jan Paweł II odprawi na 
placu św. Piotra mszę w 100-lecie kanonizacji św. Rity). Postana-
wiamy tam przyczynić się do ożywienia na powrót kultu św. Rity 
w kościele św. Katarzyny w Krakowie.

Jednak nad wszystkimi tymi wrażeniami górować będzie wspo-
mnienie spotkania z Janem Pawłem II. Znaliśmy Go wcześniej jako 
duszpasterza krakowskiego, potem z pielgrzymek, gdy przemawiał 
do tłumów i robił to w taki sposób, że każdy niezależnie od wieku, 
pochodzenia czy wykształcenia rozumiał Jego słowa. Tu, w Castel 
Gandolfo przeżyliśmy cud spotkania osobiście z człowiekiem tak 
wielkim, a tak zarazem bezpośrednim. Już wtedy czuliśmy, że roz-
mawiamy z człowiekiem świętym. 

Krzysztof Stypuła

Z aczęło się to dla mnie od owej specjalnej audiencji 4 stycznia 
1996 r., podczas której Jan Paweł II spotkał się z rektorami 
polskich uniwersytetów. Już wcześniej systematycznie po-

znawałem dokumenty Kościoła i wypowiedzi papieskie dostarczane 
nam w zeszytach edycji polskiej „L’Osservatore Romano”. Dopiero 
jednak po przeczytaniu przesłania z owej audiencji i powróceniu do 
wcześniejszych wypowiedzi Jana Pawła II, skierowanych do środo-
wiska akademickiego, zauważyłem, że wszystkie one są ze sobą 
powiązane, tworzą całość i że trzeba je analizować we wzajemnym 
powiązaniu.

Takie spojrzenie na nauczanie Ojca Świętego pozwoliło mi na 
nowo przeżyć pierwszą pielgrzymkę papieską do Polski i przywołać 
w pamięci moje pierwsze spotkanie z księdzem Karolem Wojtyłą jako 
Janem Pawłem II. W programie pierwszej wizyty Ojca Świętego do 
Ojczyzny wpisane były aż trzy spotkania z przedstawicielami środo-
wisk akademickich. Najpierw na Jasnej Górze, potem z profesorami 
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie i wreszcie to dla 
mnie najważniejsze, bo w nim uczestniczyłem osobiście: na Skałce. 
Najpierw w kościele spotkali się z Ojcem Świętym profesorowie, a po-
tem na placu przed kościołem — studenci. Przeżywałem obydwa te 
spotkania. I już tam w wypowiedziach Papieża pojawiły się dwa wątki 
— jeden związany z moją uczelnią, drugi zaś z duszpasterstwem aka-
demickim, w którym rozwijała się moja wiara podczas studiów. 

P isząc te wspomnienia do „Naszej Politechniki”, przypomnę 
słowa Jana Pawła II, które dotyczą Politechniki Krakowskiej. 

Jan Paweł II mówił, iż Kraków już w okresie międzywojennym  

Wielkie rekolekcje dla  środowiska akademickiego
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stawał się „wielkim ośrodkiem techniki”. Pod-
kreślił rolę mojej uczelni, stwierdzając, że po 
wojnie oprócz powstałej wcześniej Akademii 
Górniczo-Hutniczej pojawiła się „Politechnika 
— znowu wielki rozdział kultury naukowej, ale 
także i kultury praktycznej naszego Miasta”. 

Wracam jednak do głównego tematu ni-
niejszego zapisu. Zestawienie wypowiedzi 
Jana Pawła II, skierowanych do środowiska 
akademickiego od tej pierwszej pielgrzymki 
w 1979 r. aż do pierwszej audiencji udzielonej 
rektorom polskich uniwersytetów, ułożyło mi 
się (wtedy, tzn. w 1996 r.) w cykl nauczania, 
które już potem — uwzględniając następne 
przesłania — określałem jako rekolekcje dla 
ludzi nauki, dla środowiska akademickiego.

W ten cykl w znaczący sposób wpisała 
się wypowiedź Jana Pawła II w kolegiacie św. 
Anny w Krakowie 8 czerwca 1997 r. Była ta 
wypowiedź dla mnie bardzo ważna z wielu 
powodów. Najpierw dlatego, że zawarte 
w niej zostało rozwinięcie wskazówek wy-
powiedzianych do rektorów w Rzymie, uści-
ślenie drogowskazów i pokazanie, jak z tych 
drogowskazów powinniśmy korzystać. Bar-
dzo ważne było też przywołanie ludzi, którzy mogą być dla nas 
przykładem wskazującym na to, że owe drogowskazy są praktycz-
nie realizowalne, bo wielu przed nami i to w trudniejszych czasach 
z nich korzystało. 

W kolegiacie św. Anny usłyszałem również słowa Papieża 
o moim Nauczycielu: „Pragnę wspomnieć o człowieku, którego 
wielu z obecnych tutaj — tak jak ja — znało osobiście. Związany 
z krakowskim środowiskiem naukowym, był profesorem Politech-
niki Krakowskiej. Dla naszego pokolenia stał się jakimś szczegól-
nym znakiem nadziei”. I dalej Jan Paweł II pięknie scharaktery-
zował tak wcześnie — bo w 41 roku — przerwane życie Jerzego 
Ciesielskiego: „Jego pasja naukowa była nierozerwalnie związa-
na ze świadomością transcendentnego wymiaru prawdy. Swoją 
dociekliwość uczonego łączył z pokorą ucznia wsłuchanego w to, 
co o tajemnicy Boga i człowieka mówi piękno stworzonego świa-
ta. Posługę uczonego — »posługę myślenia« — uczynił drogą do 
świętości”.

Nie jest możliwe, aby w tym krótkim wspomnieniu opisać moje 
przeżywanie owych rekolekcji, odnajdywanie w kolejnych latach 
następnych „nauk rekolekcyjnych”. Nie mogę jednak w tym miej-
scu nie wspomnieć o krótkim zdaniu, które usłyszałem na Wawelu. 
Podczas wręczania Ojcu Świętemu przez rektora naszej uczelni 
dyplomu nadania tytułu Honorowego Senatora i Profesora Poli-
techniki Krakowskiej w dniu 17 czerwca 1999 r. Jan Paweł II scha-
rakteryzował współpracę z Politechniką Krakowską takim zdaniem: 
„Od czapki studenckiej do honorowego senatora i profesora”. 
W ten sposób Papież nawiązał do czasów, kiedy jako duszpasterz 
akademicki w parafii pw. św. Floriana został obdarowany przez stu-
dentów Politechniki czapką studencką.

Teraz, kiedy spisuję to krótkie wspomnienie, nauki rekolekcyjne 
głoszone przez Jana Pawła II zostały już zakończone. Możemy po-
znać je w całości. Są zebrane w różnych wydaniach książkowych. 
Jedno z takich mam w swej biblioteczce domowej. Często po nie 
sięgam. Szczególnie wtedy, gdy potrzebuję umocnienia w reali-

Wielkie rekolekcje dla  środowiska akademickiego

zowaniu zadań zapisanych w drogowskazach pokazanych przez 
Jana Pawła II środowisku akademickiemu w Polsce.

R efleksję tę zapisuję nie tylko po to, aby zaświadczyć o prze-
szłości. Chcę nią zachęcić Czytelników do zainteresowania 

się całością „nauczania rekolekcyjnego skierowanego do śro-
dowiska akademickiego w Polsce”. Można poszczególne części 
tego nauczania samemu odnajdywać w kolejnych numerach edy-
cji polskiej „L’Osservatore Romano”. Można też skorzystać z wy-
dania książkowego: „Jan Paweł II do polskich uczonych”, które 
przygotowało Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jań-
skiego w 2009 r. I wreszcie, jako najkrótsze z takich opracowań, 
mogące spełniać rolę przewodnika w odnajdywaniu wypowiedzi 
zapisanych w edycji polskiej „L’Osservatore Romano”, wskazuję 
mój artykuł przygotowany na Dni Papieskie w Krakowie w 2009 r. 
i wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w 2010 r. w książce „Wiara i nauka. Materiały z sesji naukowej 
i dyskusji panelowej”. Podaję te źródła, gdyż przypomnienie so-
bie drogowskazów postawionych przez Jana Pawła II i podążanie 
drogą życia według tych drogowskazów może być również jedną 
z form naszego przygotowania się do beatyfikacji Papieża.

Jan Paweł II w 1997 r., podczas wspominanego już spotkania 
z przedstawicielami środowiska akademickiego w kolegiacie św. Anny 
w Krakowie, nakreślił przed tym środowiskiem w Polsce ważne zada-
nie: „Oto wielkie wyzwanie, jakie w sferze badawczej i dydaktycznej 
staje dzisiaj przed szkołami wyższymi: formowanie ludzi nie tylko kom-
petentnych w swej specjalizacji, czasem wąskiej, bogatych w encyklo-
pedyczną wiedzą, ale nade wszystko w autentyczną mądrość. Tylko 
tak uformowani, będą oni mogli wziąć na swe barki odpowiedzialność 
za przyszłość Polski, Europy i świata”. Lektura i przemyślenie „papie-
skiego nauczania rekolekcyjnego” na pewno będzie pomocne w reali-
zowaniu tego zadania na Politechnice Krakowskiej.

Janusz Kawecki
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K siądz biskup Karol Wojtyła, późniejszy kardynał metro-
polita i Ojciec Święty Jan Paweł II znał mnie dłużej niż 
mogę sięgnąć swoją pamięcią. 31 sierpnia 1958 r. udzie-

lił mi sakramentu chrztu św.
Mój ojciec, również Stanisław (zmarły 18 marca tego roku), był 

w grupie studentów, później absolwentów Politechniki Krakowskiej 
(wówczas Wydziałów Politechnicznych AGH), nad którą w począt-
ku lat pięćdziesiątych roztoczył opiekę duchową wikary kościoła św. 
Floriana, Karol Wojtyła. Przez całe moje życie ksiądz Karol Wojtyła 
uczestniczył w ważnych dla naszej rodziny wydarzeniach, zarówno 
radosnych, jak i smutnych. Szczególne znaczenie miała dla mnie 
msza św., którą w marcu 1975 r. odprawił w moim rodzinnym domu 
w intencji mojej mamy, po wypadku przez wiele miesięcy przykutej 
do łóżka. To zdarzenie było dla mnie jednym ze świadectw Jego 
wielkości. Kierując archidiecezją krakowską, potrafił znaleźć czas 
na posługę kapłańską potrzebującym.

Kontakty rodzinne i z kręgiem znajomych (wywodzących się 
z duszpasterstwa dla studentów Politechniki) spowodowały, że 
w latach 1973–1977 kilkakrotnie uczestniczyłem w spływach ka-
jakowych razem z Księdzem Kardynałem. Niezależnie od doznań 
o charakterze duchowym, bardzo duże wrażenie na mnie, jako 
nastoletnim wówczas człowieku, robiła Jego wybitna sprawność 
sportowa i odporność na zmęczenie. Przy tym potrafił doskonale 
wykorzystać każdą chwilę wolnego czasu na lekturę (miał w kajaku 
starannie zabezpieczone książki). Pływał w kajaku jednoosobowym 
i wszyscy, którzy kiedyś uprawiali ten sport, wiedzą, że wymaga to 
więcej siły niż w przypadku kajaka dwuosobowego.

S pływy były dla mnie okazją do rozmów z Księdzem Kardyna-
łem. W tym czasie najczęściej poruszałem bardzo zajmujące 

mnie wówczas sprawy oazy (tej najstarszej, organizowanej przez 
księdza Franciszka Blachnickiego). Z rozmów szczególnie zapa-
miętałem życzliwość Księdza Kardynała okazywaną rozmówcy, 
nawet jeśli był nim niewiele jeszcze rozumiejący nastolatek. Pamię-
tam, jak w roku 1977 pochwaliłem się, że zdałem egzamin na Po-
litechnikę. Usłyszałem wtedy po raz pierwszy ważne słowa o spe-
cyficznej roli etyki w pracy inżyniera, którego działania wpływają 

w sposób szczególny na pracę i życie innych ludzi. Niektóre z tych 
zdań zrozumiałem dopiero po wielu latach pracy w charakterze in-
żyniera i nauczyciela akademickiego. Wtedy pierwszy raz, lecz nie 
ostatni, doświadczyłem dużego zainteresowania i chyba sympatii 
dla inżynierów przyszłego Ojca Świętego. 

Być może z powodu częstych kontaktów nie zdawałem sobie 
w pełni sprawy, z jak wielkim Człowiekiem zetknęła mnie Opatrz-
ność. I dlatego 16 października 1978 r. byłem równie oniemiały jak 
reszta Polaków, choć jednocześnie bezbrzeżnie szczęśliwy, że na 
czele Kościoła stanie ktoś tak wyjątkowy.

Moje kontakty z Ojcem Świętym nabrały, z przyczyn oczywi-
stych, już innego charakteru. Zaczęła w nich dominować kore-
spondencja, przy czym na każdy list czy kartkę pocztową (bo i takie 
przesyłałem, podróżując po Afryce) otrzymywałem niezawodnie 
odpowiedź z odręcznym podpisem Adresata. Kilka razy miałem za-
szczyt uczestniczyć w Krakowie w audiencjach z okazji kolejnych 
wizyt Jana Pawła II w Polsce, a moi rodzice odwiedzali wielokrotnie 
Ojca Świętego w Rzymie i w Castel Gandolfo. W roku 1997 z okazji 
ślubu otrzymaliśmy z moją małżonką Małgorzatą osobisty list Ojca 
Świętego z błogosławieństwem — w ten sposób był przy mnie przy 
kolejnym sakramencie. Tę opiekę duchową, zapoczątkowaną sa-
kramentem chrztu św., odczuwałem przez kolejne lata. 

W roku 1995 nadeszło dla żony (obecnie jest adiunktem WIŚ) 
i dla mnie zaproszenie do spędzenia części urlopu w Castel 

Gandolfo. Przez tydzień miałem szczęście spotykać się z Ojcem 
Świętym i prowadzić z Nim rozmowy niemal tak, jak dwadzieścia lat 
wcześniej. W tym okresie oddawałem do recenzji moją pracę doktor-
ską poświęconą odnowie wody i zostałem z tego tematu przez Ojca 
Świętego dokładnie „odpytany”. Byłem zdumiony, jak wielka jest Jego 
wiedza na temat problemów z zaopatrzeniem w wodę w różnych re-
gionach świata, jak doskonale rozumiał rolę dostępności wody o do-
brej jakości dla życia, ale też i dla godności człowieka. Po tych spot-
kaniach wróciły w mojej pamięci rozmowy z młodości o specyficznych 
wymaganiach, jakie wiążą się z zawodem inżyniera. 

Ojca Świętego Jana Pawła II odwiedziłem jeszcze w roku 
1998 oraz w Roku Świętym 2000. W połowie stycznia 2005 r. wraz 

z moimi rodzicami, bratem i jego rodzi-
ną oraz z naszą malutką córeczką Anią 
pojechaliśmy do Watykanu. Zostaliśmy 
zaproszeni na obiad, w trakcie którego 
mogliśmy podziwiać wspaniałą pamięć 
Ojca Świętego, który wielokrotnie wracał 
do różnych zdarzeń z historii naszej ro-
dziny, jednocześnie interesując się aktu-
alnymi radościami i problemami nasze-
go życia. Wiedzieliśmy — jak wszyscy 
— że Papież jest bardzo chory, ale tak 
jak wszyscy nie wierzyliśmy, że odejdzie 
tak szybko. 

Gdy 8 maja 2005 r. staliśmy w tłumie, 
który na placu Świętego Piotra uczestni-
czył w uroczystościach pogrzebowych, 
chyba jeszcze nie w pełni zdawaliśmy 
sobie sprawę, że kończy się w naszym 
życiu najważniejsza epoka.

Stanisław M. Rybicki

Zawsze znalazł czas dla potrzebujących
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W Krakowie w ostatnim dwudzie-
stoleciu powstała grupa czaso-
pism katolickich adresowanych 

do różnych grup czytelniczych. Tym, co łą-
czy te tytuły, jest środowisko, w którym na-
rodziła się idea ich wydawania i do którego 
należą twórcy tych periodyków — środowi-
sko pracowników naukowo-dydaktycznych 
Politechniki Krakowskiej.

Mówiąc konkretniej, chodzi o grono 
osób skupionych w Instytucie Mechaniki 
Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej. 
Osoby te w latach PRL dotkliwie odczu-
wały fakt, że komunistyczna cenzura 
nie dopuszczała do publicznego obiegu 
lub ograniczała obecność w mediach te-
matów ważnych dla katolików. Gdy po 
przełomie 1989 r. cenzura przestała więc 
istnieć, postanowiły powołać do życia po-
pularne pismo dla rodzin, promujące ideę 
ochrony życia dzieci poczętych. W tym 
celu w 1991 r. powołano Fundację „Źród-
ło”, która wraz z początkiem następnego 
roku zaczęła wydawać tygodnik pod tym 
samym tytułem. W gronie założycieli fun-
dacji były osoby związane z Politechniką 
Krakowską: prof. Janusz Kawecki, dr inż. Antoni Zięba oraz dr 
inż. Adam Kisiel, który został redaktorem naczelnym pisma. 

Czasopisma, które czytał Papież

R ychło okazało się, że istnieje potrzeba wydawania też innych 
tytułów. Przede wszystkim za pilne uznano utworzenie kato-

lickiego pisma dla nauczycieli. Już w styczniu 1993 r. rozpoczęto 
druk miesięcznika „Wychowawca”. A skoro założone zostało pismo 
dla pedagogów, pomyślano też o młodzieży. Skierowanie przekazu 
do tej grupy wiekowej było tym ważniejsze, że w wolnej Polsce za-
częło się ukazywać wiele pisemek młodzieżowych, propagujących 
wzory całkowicie sprzeczne z wartościami katolickimi. Odpowie-
dzią na nie był tygodnik „Droga” (dziś ukazujący się jako dwutygo-
dnik). W ślad za nim powstały pisma dziecięce — dla najmłodszych 
„Jaś”, dla nieco starszych „Dominik”. Aby wydawać kolejne czaso-
pisma, utworzono nowe wydawnictwa, bazujące na pracownikach 
i wychowankach Politechniki Krakowskiej. 

Z czasem rozszerzono też paletę tytułów przeznaczonych dla 
czytelników dorosłych. Na progu nowego stulecia zaczęto wyda-
wać miesięcznik „Nasza Arka” kierowany przez niżej podpisaną, 
a kilka lat później pojawił się miesięcznik „Cuda i Łaski Boże”. Waż-
ne miejsce wśród tych pism zajmuje „Służba Życiu”, której redakto-
rem naczelnym jest dr inż. Antoni Zięba. 

B odźcem do rozwinięcia tak szerokiej działalności wydawni-
czej było wezwanie Jana Pawła II do podejmowania zadań no-

wej ewangelizacji. Gdy w lutym 1992 r. redaktorzy „Źródła” zostali 
przyjęci przez Ojca Świętego na audiencji prywatnej, przekazali Mu 
pierwsze numery pisma. Papież szybko docenił znaczenie tych ini-
cjatyw dla Kościoła. Później wielokrotnie spotykał się z osobami za-
angażowanymi w wydawanie wspomnianych tytułów. Sam czytywał 
wybrane teksty ze „Źródła” i „Wychowawcy”, żywo interesując się też 
pozostałymi tytułami. 

Joanna Dulińska 
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Dzieci pracowników PK (od lewej): Jaś, Wojtek i Paweł wręczają Ojcu 
Świętemu egzemplarze tygodnika dla najmłodszych „Jaś”

Redaktor naczelny tygodnika „Źródło” dr inż. Adam Kisiel podczas rozmowy z Ojcem Świętym 
w 1998 r. w Watykanie
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W roku bieżącym minęła szósta 
rocznica śmierci naszego 
Papieża, Papieża wszystkich 

ludzi — Jana Pawła II. Warto trochę po-
wspominać.

Nie każdy dziś już pamięta, że krzyż 
misyjny, stojący w „kąciku papieskim”, 
w Sali Senackiej naszej uczelni, został 
wykonany z okazji pielgrzymki Jana Pa-
wła II do Polski w roku 1999. Krzyż ten 
został poświęcony przez Ojca Świętego 
na Wawelu podczas mszy św., w której 
uczestniczyli członkowie Senatu Politech-
niki Krakowskiej. W ten sposób mamy na 
Politechnice Krakowskiej pamiątkę, któ-
rej prawdziwą wartość unaoczniła nam 
śmierć Wielkiego Papieża.

Inicjatorem pomysłu wykonania tego 
krzyża był ówczesny rektor PK prof. Ka-
zimierz Flaga. Wykonania projektu podjął 
się prof. Maciej Pawlicki, a do mnie — 
jako odlewnika — zwrócono się z prośbą 
o odlanie części z brązu (są to trzy herby: 
krakowski, PK i kurii metropolitalnej) oraz 
konstrukcji podstawy krzyża i jego części 
górnej (zasadniczej) z mosiądzu.

Z radością przyjąłem tę propozycję. Mam w pamięci fakt, że 
Ojciec Święty interesował się żywo różnymi technologiami wytwa-
rzania, m.in. był obecny przy zalewaniu formy dzwonu w jednej 
z włoskich odlewni. Z braku możliwości wykonania powierzonego 
mi zadania w naszej odlewni na Politechnice Krakowskiej, zwró-
ciłem się do moich kolegów z Instytutu Odlewnictwa w Krakowie. 
Wspólnie z doc. dr. inż. Jerzym Stachańczykiem i innymi osobami 
wykonaliśmy podstawę z mosiądzu, wstawiliśmy wykonane odlewy 
z brązu i zmontowaliśmy konstrukcję nośną krzyża z płaskowników 
z mosiądzu.

„Tak trzymać!”

Po nieskutecznym pierwszym wypełnieniu konstrukcji krzyża 
specjalną masą zmuszeni byliśmy całość rozmontować, przywra-
cając pierwotny stan elementów metalowych. I tu z pomocą przy-
szedł nam Grzegorz Lebiedowicz z Pracowni Konserwacji Zabyt-
ków, który zaproponował biały marmur kararyjski jako wypełnienie 
konstrukcji krzyża i wraz z pracownikami Firmy Kamimar wykonał 
odpowiednie elementy oraz zmontował cały krzyż — dzieło moim 
zdaniem piękne w swym kształcie. Byliśmy wszyscy usatysfakcjo-
nowani z dobrze spełnionego obowiązku.

Podczas powitania Ojca Świętego po mszy św. na dziedziń-
cu wawelskim rektor w towarzystwie prorektorów — prof. Elżbiety  

Jan Paweł II interesował się technologiami wytwarzania, czego dowodem jest wizyta w jednej z włoskich ludwisarni podczas prac przy odlewaniu 
nowego dzwonu (na zdjęciu z lewej)

Autor wspomnień (z lewej) podczas spotkania z Janem Pawłem II

Fo
t.:

 L
’O

ss
er

va
to

re
 R

om
an

o

Fo
t.:

 L
’O

ss
er

va
to

re
 R

om
an

o
Fo

t.:
 S

er
vi

zi
o 

In
fo

rm
az

io
ni

 d
el

 V
at

ic
an

o



4/2011 NASZA POLITECHNIKA

2�2�

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h

Nachlik, prof. Marcina Chrzanowskiego i prof. Ryszarda H. Kozłow-
skiego — wręczył Papieżowi dyplom Honorowego Profesora i Se-
natora Politechniki Krakowskiej oraz medal i statuetkę wykonane 
przez prof. Stefana Dousę. Medal przedstawia Jego Świątobliwość 
na tle murów i okolic Krakowa, idącego drogą, która wychodzi poza 
obrys koła i symbolizuje wyjście Ojca Świętego z Krakowa w świat. 
Statuetka ukazuje trzy osoby — mężczyznę, kobietę i dziecko — uj-
mujące się za ręce w kręgu tanecznym, symbolizujące główne ele-
menty nauczania papieskiego: pochwałę cywilizacji życia i miłości.

Również i ja miałem to szczęście, że mogłem zamienić z Ojcem 
Świętym kilka zdań i ucałować Jego pierścień. Krótkie pytanie, skąd 
jestem. Odpowiedź: „Z Politechniki”. I drugie: „Jak leci?”, odpowiedź: 
„W porządku”. I ostatnie słowa Papieża: „Tak trzymać!”.  Postano-
wiłem TAK TRZYMAĆ i może — a nawet na pewno — udało mi się 
przez dziesięć lat prowadzić w dobrej kondycji Centrum Szkolenia 
i Organizacji Systemów Jakości PK. Będę tak trzymał nadal!

Adam Tabor

Ojcu Świętemu  
(02.04.2005)

Chyba stamtąd
znad chmur
zesłano Cię 
jak dobrego anioła 
i może dlatego
 górowałeś zawsze nad nami
 nad każdym z nas 
 i nad tłumami 
 wypełniającymi
  place 
  błonia 
  stadiony
 Otwierałeś serca i oczy 
 niewierzącym
 kiedy swoimi słowami
 uczyłeś Ewangelii
     I uczyłeś miłości 
     do każdej z ojczyzn 
     kiedy przyklękałeś 
     i całowałeś ziemię 
     kolejnego lądu 
 Byłeś jak góra 
 na której sam wytyczałeś
 ścieżki prowadzące 
 na szczyt
 do nieba 
 żeby nam było łatwej 
 iść za Tobą 
     Byłeś jak skała 
     dająca poczucie pewności 
     że to co na niej budujesz 
     miłość bliźniego 
     wiarę i nadzieję 
     będzie wiecznie trwało 
  Niechby się spełniła 
  Twoja wola 
  Ojcze Święty
 — Oby tak się stało.

Kraków, 02.04.2005

   Witold Cęckiewicz 

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h

Dr inż. Adam Tabor (z lewej) i mgr Kazimierz Pytel wykonują krzyż misyjny
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P ostać Jana Pawła II od ponad trzydziestu lat, od momentu 
wyboru polskiego kardynała na Stolicę Piotrową, inspiruje 
artystów. Należy do nich były kierownik Samodzielnego 

Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Politechnice Krakow-
skiej, prof. Jan Bruzda, który uprawiając własną twórczość, pro-
wadził jednocześnie eksperymenty z nowymi technikami w pla-
styce, m.in. w zakresie zastosowania polimerów syntetycznych 
w malarstwie. Jest autorem grupy oryginalnych technik malar-
skich i witrażowych, opartych na żywicach syntetycznych i szkle 
organicznym.

W 1983 r. prof. Bruzda otrzymał propozycję zaprojektowania 
i samodzielnego wykonania witraży dla kościoła Wniebowzięcia 
w Dąbiu koło Będzina (projektantem świątyni jest notabene prof. 
Andrzej Białkiewicz, również związany z Politechniką Krakowska). 
Oznaczało to duże wyzwanie. Tradycyjna technika witrażu polega 
na łączeniu wyciętych fragmentów kolorowego szkła za pomocą 
ołowianych ramek, a do autora projektu należy jedynie kontrolo-
wanie pracy rzemieślnika, wykonującego witraż. Prof. Bruzda po-
stanowił jednak wykorzystać własną metodę, według której arty-
sta tworzy malarski obraz podczas produkcji szklanej płyty. W tym 
przypadku kompozycja nie jest związana z powierzchnią, ale zo-
staje rozmieszczona w całej głębokości przezroczystego szkła. 
Metoda jest odpowiednia dla wielkich płaszczyzn i nadaje kompo-
zycji monumentalny wyraz.

Witraż w Dąbiu

W yzwaniem był też temat kompozycji zaproponowany przez 
proboszcza miejscowej parafii, księdza Mirosława Trząskie-

go. Chodziło o uczczenie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej 
z okazji przypadającego w tym okresie 600-lecia jego pojawienia 
się na Jasnej Górze w nawiązaniu do powołania księdza Karola 
Wojtyły na Tron Piotrowy i dwu pierwszych pielgrzymek Papieża 
do Polski. Centralnym przedstawieniem witrażu prof. Bruzda uczy-
nił niebieskie Jeruzalem, w którym obok wizerunku Jana Pawła 
II pojawiły się też m.in. postacie prymasa Stefana Wyszyńskiego 
i kardynała Franciszka Macharskiego. Patetyczna forma tego wi-
trażu jest świadomym nawiązaniem do tradycji dawnych fresków, 
jak i do malarstwa Matejki, Rodakowskiego czy Styki. Dzieło po-
wstało w 1984 r. Niestety, po dwudziestu pięciu latach witraż został 
w 2009 r. wymieniony na pracę o bardziej tradycyjnym charakterze 
i innej tematyce. 

Eksperymentując z różnymi technikami, prof. Jan Bruzda 
stworzył też obraz „malowany” wyłącznie myszą komputerową. 
Praca ta, wykonana w 2004 r., nosi tytuł „Święta Jadwiga i Jan 
Paweł II pod krzyżem”. W oryginale nie ma tradycyjnej, material-
nej postaci. Została jednak dwukrotnie przeniesiona na płótno 
dużego formatu i w tej formie przekazana do dwóch szkół no-
szących imię św. Jadwigi (tzw. szkół jadwiżańskich). Stała się 
też podstawą projektu sztandaru przeznaczonego dla Akcji Ka-
tolickiej. Jan Paweł II na witrażu dla kościoła w Dąbiu koło Będzina

Obraz prof. Jana Bruzdy wykonany na komputerze
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S iedem lat temu wpadłem na pomysł, aby pierwszego maja 
zorganizować dla pracowników naszej uczelni, ich rodzin, 
a także ich znajomych wiosenny spacer górski SZLAKIEM 

JANA PAWŁA II. Dlaczego akurat pierwszego maja? No cóż, data 
została wybrana trochę na przekór wieloletnim zwyczajom innych 
„spacerów pierwszomajowych”. Myśl rodziła się w atmosferze żało-
by po świeżej stracie Ojca Świętego, który dla nas był, i nadal jest, 
wsparciem, ostoją duchową.

Z Bożą pomocą pomyślałem wtedy: niechże ten dzień będzie 
teraz pozytywnym przeżyciem, połączonym z odpoczynkiem na 
ziemskich, tak bardzo bliskich Ojcu Świętemu, górskich ścieżkach. 
Niech będzie upamiętnieniem Jego postaci, w sposób pożyteczny 
dla uczestników spaceru.

Z aczęliśmy od okolicy miejsca narodzin Karola Wojtyły, na ziemi 
wadowickiej. Bus wynajęty przez NSZZ „Solidarność” PK od 

Działu Transportu PK i kilka samochodów prywatnych dojechało na 
plac przed kościołem w Ponikwi i wyruszyliśmy na Groń Jana Pa-
wła II i Leskowiec. Pogoda była dobra, zamglone wiosenne słońce. 
Na Groni odwiedziliśmy kaplicę, wysłuchali ciekawych opowieści jej 
opiekuna, pomodliliśmy się o „Santo Subito”. Po słonecznym space-
rze na Leskowiec i posiłku w schronisku postanowiliśmy w drodze 
powrotnej, że za rok o tej samej porze pojedziemy na szlak papieski 
do Doliny Chochołowskiej.

Tak się też stało i drugi spacer zawiódł nas z Siwej Polany na 
fioletową od krokusów Polanę Chochołowską. Pomimo mżawki, 
wiosenne kwiaty, ciepła herbata w schronisku na Chochołowskiej, 
oscypki na gorąco na Siwej Polanie rozgrzały serca i zacieśniły 
przyjaźnie. W drodze powrotnej nawiedziliśmy Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, modląc się o rychłą beatyfika-
cję naszego Papieża.

Trzeci spacer wypełnił swoimi uczestnikami prawie cały wagon 
pociągu papieskiego. Dojechaliśmy nim do Kalwarii Zebrzydow-
skiej, tu wspięliśmy się do Sanktuarium Papieskiego pw. Matki Bo-
żej Anielskiej, doszliśmy dróżkami kalwaryjskimi do Kaplicy Serca 
Maryi, nawiedzając klasztor, pomodliliśmy się o wyniesienie na oł-
tarze Jana Pawla II. Następnie dotarliśmy do Wadowic, gdzie m.in. 
zwiedziliśmy dom rodzinny Papieża. W drodze powrotnej do Kra-
kowa obejrzeliśmy na monitorach pociągu wideoklip „Lanckoroński 
Anioł”, który „sfrunął skądś od Wadowic”. Piosenkę tę skomponował  

Jacek Zieliński, zaśpiewali ją Skaldowie, zaś autorem tekstu i zdjęć 
do teledysku jest piszący te słowa.

M inął rok. Do uczestnictwa w kolejnym spacerze zaprosiłem 
także koleżanki i kolegów ze Związku Nauczycielstwa Pol-

skiego. Autokarem udaliśmy się do malowniczej Lanckorony. Stąd 
serpentynami zjechaliśmy w dolinę Cedronu i począwszy od Grobu 
Matki Bożej poszliśmy z modlitwą na ustach dróżkami Matki Bożej 
i Pana Jezusa, jak niegdyś ksiądz biskup Wojtyła, aż do klasztoru. 
„Proszę Was, abyście się tu za mnie modlili za życia mojego i po 
śmierci” — tę Jego prośbę wypełniliśmy, modląc się gorąco. 

Uczestników piątego spaceru 1 maja 2009 r. nie pomieścił już 
jeden autokar i niektórzy pojechali dodatkowym busem. Tym razem 
celem były dwa podtatrzańskie sanktuaria maryjne — słowacka 
Częstochowa, czyli przepiękna Lewocza na słowackim Spiszu oraz 
Ludźmierz. Oba te miejsca ukochał nasz Papież, a uroczystości 
religijne z Jego udziałem gromadziły tu nieprzebrane rzesze piel-
grzymów. W Lewoczy zobaczyliśmy m.in. kościół św. Jakuba z naj-
wyższym podobno na świecie ołtarzem dłuta Pawła z Lewoczy (ze 
szkoły Wita Stwosza). 

W zeszłym roku znowu wybraliśmy się w Tatry. Pomyślałem, 
by spacer szósty odbyć na Rusinową Polanę i Gęsią Szyję. Cho-
ciaż z rana 1 maja było niewyraźnie, ale nasza modlitwa do św. 
Agnieszki o pogodę rozwiała chmury i bez deszczu obeszliśmy za-
planowaną trasę. 

Na ten rok planowałem jeszcze raz Tatry. Pierwszomajowy 
siódmy wiosenny spacer górski miał nas wyprowadzić 

na Kasprowy Wierch i pod Krokiew, gdzie Jan Paweł II tak pięknie 
mówił o krzyżu. A tu okazało się — Bogu niech będą dzięki — że 
mogłem zaproponować uczestnikom naszych wędrówek osobistą 
bądź duchową pielgrzymkę przez Alpy na beatyfikację Ojca Święte-
go. I to też pierwszego maja! Opatrznościowy zbieg okoliczności... 
Jednak Alp moje tatrzańskie przewodnickie uprawnienia nie obej-
mują. Oddałem więc organizację SPACERU SIÓDMEGO w ręce 
doświadczonych biur podróży. 

Już teraz zapraszam na kolejne wiosenne spacery, udane i sku-
teczne. Pisząc „skuteczne”, myślę o kanonizacji, o którą będziemy się 
modlić w górach, gdzie przecież jest bliżej Boga.

Wasz przewodnik 
Jacek Wojs

Spacery pierwszomajowe
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J an Paweł II wielokrotnie zabierał głos na temat roli nauki 
w świecie współczesnym oraz jej związków z wiarą. Reflek-
sja ta często wykraczała poza ramy wyznaczone zaintere-

sowaniami poszczególnych nauk empirycznych czy humanistycz-
nych i przyjmowała szeroką perspektywę filozoficznej analizy stanu 
współczesnej cywilizacji naukowo-technicznej. Widać wyraźnie, że 
pasja filozoficznego myślenia oraz doświadczenia badań nauko-
wych z okresu, kiedy Karol Wojtyła pisał swoje teksty stricte filo-
zoficzne i prowadził zajęcia z filozofii, stale są obecne w jego roz-
ważaniach.

Szczególnym tekstem poświęconym tym zagadnieniom jest en-
cyklika „Fides et ratio” z roku 1998. Papież poświecił ją właśnie roli 
filozofii w świecie współczesnym oraz jej związkom z wiarą. O ran-
dze filozofii świadczy już sam tytuł, w którym rozum — tradycyjnie 
identyfikowany w myśli Zachodu z tym, co w naturze człowieka 
najcenniejsze — został utożsamiony z myśleniem filozoficznym, 
a więc typem refleksji, który jest nadrzędny w stosunku do pozna-
nia naukowego. Podstawowym celem tego myślenia jest bowiem 
zmierzanie do całościowej odpowiedzi na pytanie o sens. Stara 
się ono zatem uchwycić prawdę o świecie i człowieku w sposób 
znacznie bardziej ogólny, niż mogą to uczynić nauki przyrodnicze. 
Z tego też powodu filozofia, „która ma bezpośredni udział w for-
mułowaniu pytania o sens życia i w poszukiwaniu odpowiedzi na 
nie”, „jawi się [...] jako jedno z najwznioślejszych zadań ludzkości” 
(3)*. Papież podkreśla, że filozofii nie należy utożsamiać z jakimś 
konkretnym systemem filozoficznym, lecz raczej z pewnym typem 
refleksji obecnym w całym zasobie wiedzy, uznawanym za ducho-
we dziedzictwo ludzkości.

Jak to dziedzictwo opisać i jak odnieść je do problematyki wia-
ry? Choć encyklika „Fides et ratio” jest tekstem bardzo złożonym, 
a Jan Paweł II omawia poruszane zagadnienia z wielu perspektyw, 
trzy grupy tematów wydają się odgrywać rolę pierwszoplanową: 
problem związków filozofii i teologii rozumianej jako krytyczna 
refleksja naukowa, problem charakterystyki dominującego współ-
cześnie stylu myślenia filozoficznego, który w najdonioślejszy 
— ale też mocno problematyczny — sposób odcisnął swoje piętno 
na cywilizacji współczesnej oraz problem granic poznania rozumo-
wego w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o sens.

I.
Problem relacji nauczania teologicznego, nawiązującego do 

wiedzy objawionej, i refleksji opartej na naturalnych zdolnościach 
poznawczych — to zapewne jeden z najdonioślejszych tematów 
myślenia religijnego. Podejmowali go wszyscy najwybitniejsi filo-
zofowie i teologowie chrześcijańscy. Szczególnie ostro postawiono 
go w wieku XIX, kiedy to gwałtowny rozwój nauki i techniki w rady-
kalny sposób zmienił obraz świata i zanegował wiele tradycyjnie 
przyjmowanych przekonań, takich choćby jak biblijny przekaz do-
tyczący pochodzenia człowieka. Naturalną reakcją wielu myślicieli 
chrześcijańskich, także osób kształtujących oficjalne nauczanie 
Kościoła, było całkowite odrzucenie ustaleń nauki we wszystkich 
tych punktach, w których dochodziło do rozbieżności z tradycją. 

W ten sposób ukształtowały się takie nurty jak fideizm (doktryna 
uznająca, że jedynym źródłem wiedzy w kwestiach religijnych 
i etycznych jest objawienie i oparta na nim tradycja) i radykalny 
tradycjonalizm. 

Sobór Watykański I (1869–1870) odrzucił tego rodzaju po-
dejście, a papież Leon XIII w opublikowanej w 1879 r. encyklice 
„Aeterni Patris” wskazał, że najbardziej doniosłym dla myślenia 
teologicznego systemem filozoficznym powinien stać się odno-
wiony system św. Tomasza z Akwinu. Właśnie neotomizm stał się 
odtąd podstawą nauczania w seminariach i na uczelniach katoli-
ckich. W II połowie XX w. system ten stracił jednak na znaczeniu, 
co zaowocowało powstaniem pewnego dystansu pomiędzy teo-
logią a filozofią współczesną, a nawet odradzaniem się fideizmu 
i tradycjonalizmu w teologii. 

Encyklika Jana Pawła II jest wyraźnym przypomnieniem nauki 
obu soborów watykańskich, wskazaniem na znaczenie systemu 
św. Tomasza, ale także podkreśleniem, że nie ma jednej filozofii 
chrześcijańskiej, a refleksja religijna powinna korzystać z całości 
dziedzictwa myślenia filozoficznego. Wielkość tej encykliki polega 
zatem na tym, że Jan Paweł II w sposób jednoznaczny potwierdza 
otwarcie Kościoła na naukę i racjonalizm. Nie identyfikuje ich jako 
zagrożenia dla wiary, jak to wciąż często ma jeszcze miejsce, ale 
wręcz przeciwnie: podkreśla, że wiara bez rozumu jest niepełna 
i niedoskonała. Wszelkie przeciwstawianie wiary i rozumu jest za-
tem dla wiary szkodliwe. 

II.
Wprawdzie żaden system nie ma monopolu na prawdę i w każ-

dym obrazie świata można znaleźć inspiracje do filozoficznych po-
szukiwań, ale Jan Paweł II podkreśla, że pewne nurty myślenia 
dominujące w historii nowożytnej ograniczyły zakres swoich do-
ciekań czy wręcz zaprzeczyły owemu podstawowemu wyzwaniu, 
jakim jest szukanie odpowiedzi na pytanie o sens. Papież zwraca 
tym samym uwagę na dwa zjawiska — systematyczne odchodze-
nie od refleksji metafizycznej oraz skupienie się na wskazywaniu 
ograniczeń poznania. Efektem tego rodzaju nastawienia stała się 
dominacja perspektyw myślenia, które można uznać za zagrożenie 
dla człowieka. 

Jak pisze Papież: „Przesadny racjonalizm niektórych myślicie-
li doprowadził do radykalizacji stanowisk i do powstania filozofii 
praktycznie oderwanej i całkowicie autonomicznej w stosunku do 
treści wiary. Jedną z konsekwencji tego rozdziału była także nara-
stająca podejrzliwość wobec samego rozumu” (45). Spowodowało 
to zanik ujęć całościowych, marginalizację filozofii, której miejsce 
zajęły inne formy racjonalnego poznania, przede wszystkim zwią-
zane z perspektywą scjentystyczną, czyli uznającą całkowitą domi-
nację nauk empirycznych. W efekcie tych przeobrażeń: „W sferze 
badań przyrodniczych rozpowszechniła się stopniowo mentalność 
pozytywistyczna, która nie tylko zerwała wszelkie powiązania 
z chrześcijańską wizją świata, ale — co ważniejsze — zrezygno-
wała też z wszelkich odniesień do wizji metafizycznej i moralnej. 
W wyniku tego zaistniało niebezpieczeństwo, że niektórzy ludzie 

Wiara wobec rozumu, rozum wobec wiary
O encyklice „Fides et ratio”
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nauki, rezygnując z jakichkolwiek odniesień etycznych, nie stawia-
ją już w centrum swej uwagi osoby ludzkiej i całości jej życia. Co 
więcej, część z nich, świadoma możliwości otwartych przez rozwój 
techniki, wydaje się ulegać nie tylko logice rynku, ale także pokusie 
zdobycia demiurgicznej władzy nad przyrodą, a nawet nad samym 
bytem ludzkim” (46).

Dalej Papież pisze: „Można zauważyć, że jednym z najbardziej 
znamiennych aspektów naszej obecnej kondycji jest »kryzys sen-
su«. Powstało tak wiele perspektyw poznawczych, często o cha-
rakterze naukowym, z których można patrzeć na życie i świat, że 
mamy w rzeczywistości do czynienia z coraz powszechniejszym 
zjawiskiem fragmentaryzacji wiedzy. Właśnie to sprawia, że tak 
trudne, a często daremne jest poszukiwanie sensu. Co więcej — 
i jest to zjawisko jeszcze bardziej dramatyczne — w tym gąszczu 
informacji i faktów, wśród których żyjemy i które zdają się stanowić 
samą treść życia, wielu zastanawia się, czy ma jeszcze sens samo 
pytanie o sens. Wielość teorii, które prześcigają się w próbach roz-
wiązania tego problemu, a także różne wizje i interpretacje świata 
i ludzkiego życia pogłębiają tylko tę zasadniczą wątpliwość, która 
łatwo może stać się źródłem sceptycyzmu i obojętności albo też 
różnych form nihilizmu” (81). W efekcie tych przeobrażeń ideowych 
„każdy [człowiek] zdany jest na samowolę ludzkiego osądu, a je-
go istnienie jako osoby oceniane jest wyłącznie według kryteriów 
pragmatycznych, opartych zasadniczo na wiedzy doświadczalnej, 
pod wpływem błędnego przeświadczenia, że wszystko powinno 
być podporządkowane technice. Rezultat jest taki, że — zamiast 
wyrażać jak najlepiej dążenie do prawdy — rozum chyli się ku sa-
memu sobie pod brzemieniem tak rozległej wiedzy, przez co z dnia 
na dzień staje się coraz bardziej niezdolny do skierowania uwagi 
ku wyższej rzeczywistości i nie śmie sięgnąć po prawdę bytu” (6). 

Jak widać, ocena cywilizacji naukowo-technicznej zaprezento-
wana przez Papieża jest bardzo głęboka i nie stroni od elemen-
tów bardzo krytycznych. Jan Paweł II nie krytykuje jednak nauki 
jako takiej, lecz nadrzędność myślenia scjentystycznego nad my-
śleniem filozoficznym. Ma przy tym świadomość wagi, ale także 
złożoności problemu: wszak rozwój cywilizacyjny, który dokonał 
się w czasach nowożytnych, jest efektem działania tych samych 
przeobrażeń w myśleniu o człowieku i świecie, które zaowocowały 
zmarginalizowaniem całościowej refleksji filozoficznej i odejściem 
od myślenia religijnego, „odczarowaniem świata”. Nie chodzi za-
tem o prostą negację koncepcji rozumu scjentystycznego, ozna-
czałoby to bowiem zanegowanie wszelkich osiągnięć naukowych 
i technicznych, ale o dopełnienie tej koncepcji przez podejmowanie 
refleksji filozoficznej i etycznej. Papież występuje tu zatem raz jesz-
cze jako propagator idei myślenia filozoficznego, czyli najwyższej 
formy aktywności ludzkiego rozumu, zmierzającego do poznania 
prawdy o świecie i człowieku.

III.
Rola filozofii w odkrywaniu prawdy jest niepodważalna. Filo-

zofia nie jest jednak zdolna do poznania wszystkiego, co istotne. 
Rozum wymaga wsparcia przez wiarę, ponieważ to, co w życiu 
ludzkim najistotniejsze, z perspektywy rozumu pozostaje „nieroz-
wiązywalną zagadką” (12). Jan Paweł II mocno podkreśla zatem 
nadrzędność poznania religijnego, nadrzędność Objawienia. „Ro-
zum, osiągając szczyt swoich poszukiwań, uznaje, jak konieczne 
jest to, co ukazuje mu wiara” (42). Jest to jedna z najbardziej pod-
stawowych prawd, którą niesie myślenie religijne.

Przesłanie to uwypukla Papież w zakończeniu encykliki, pisząc: 
„Na koniec pragnę zwrócić się także do naukowców, których poszu-
kiwania są dla nas źródłem coraz większej wiedzy o wszechświe-
cie jako całości, o niewiarygodnym bogactwie jego różnorodnych  

składników, ożywionych i nieożywionych, oraz o ich złożonych 
strukturach atomowych i molekularnych. Na tej drodze osiągnęli 
oni — zwłaszcza w obecnym stuleciu — wyniki, które nie przestają 
nas zdumiewać. Kieruję słowa podziwu i zachęty do tych śmiałych 
pionierów nauki, którym ludzkość w tak wielkiej mierze zawdzię-
cza swój obecny rozwój, ale mam zarazem obowiązek wezwać ich, 
aby kontynuowali swoje wysiłki, nie tracąc nigdy z oczu horyzontu 
mądrościowego, w którym do zdobyczy naukowych i technicznych 
dołączają się także wartości filozoficzne i etyczne, będące charak-
terystycznym i nieodzownym wyrazem tożsamości osoby ludzkiej. 
Przedstawiciele nauk przyrodniczych są w pełni świadomi tego, że 
»poszukiwanie prawdy, nawet wówczas, gdy dotyczy ograniczonej 
rzeczywistości świata czy człowieka, nigdy się nie kończy, zawsze 
odsyła ku czemuś, co jest ponad bezpośrednim przedmiotem ba-
dań, ku pytaniom otwierającym dostęp do Tajemnicy«” (106).

Tak oto „wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na 
których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”**.

Jacek Jaśtal

* Wszystkie przytoczone w tekście cytaty pochodzą z encykliki 
Jana Pawła II „Fides et ratio”, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgar-
ni Archidiecezjalnej, Wrocław 1998.

** Z motta do encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”, ibidem, s. 3. 
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W tygodniach poprzedzających 
beatyfikację Papieża Polaka na 
Politechnice Krakowskiej była 

prezentowana wystawa prac malarskich, za-
tytułowana „Śladami Jana Pawła II w Małopol-
sce”. Przedstawiono na niej dorobek XI Mię-
dzynarodowego Pleneru Malarskiego Artystów 
Niepełnosprawnych.

Obchodząca w tym roku swoje dwudzie-
stolecie Fundacja Sztuki Osób Niepełnospraw-
nych organizuje plenery malarskie we współ-
pracy z Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. 
Początkowo uczestnicy artystycznych spotkań 
skupiali się na motywach wielickich. Później 
poszerzono tematykę plenerów o inne za-
bytki — obiekty wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO w Krakowie, Zamościu, 
Dębnie Podhalańskim.

Tematem pleneru, który odbywał się od 2 do 
4 września ubiegłego roku, były miejsca w Mało-
polsce związane z osobą Karola Wojtyły. Zaczę-
to od Wieliczki (w której przyszły Papież bywał 
jeszcze w młodości), a później artyści odwiedzili 
Niegowić, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice 
i krakowskie Łagiewniki. W plenerze uczestni-
czyło 51 osób w wieku od około 20 do prawie 90 
lat. Obok twórców amatorów wzięły w nim udział 
osoby mające wykształcenie plastyczne.

Wystawa poplenerowa została pokazana najpierw w Wieliczce, 
następnie trafiła do Galerii „GIL” Politechniki Krakowskiej, gdzie 
wernisaż odbył się 4 lutego. Otwierając ekspozycję, prof. Stefan 
Dousa przypomniał postać Adama Chmielowskiego, który ciężko 
ranny w powstaniu styczniowym został inwalidą, by zająć się ma-
larstwem, a następnie, jako brat Albert, stał się założycielem dwóch 
zakonów. Po wielu latach Jan Paweł II powiedział o nim, że potrafił 
wypowiadać swoją modlitwę w kolorze, a dzięki malarstwu był stale 
młody. Radość tworzenia to wspaniałe lekarstwo, pozwalające za-
pomnieć o problemach — zauważył prof. Dousa.

W otwarciu wystawy na PK uczestniczyli: Wacław Jaworski, wi-
cedyrektor Muzeum Żup Krakowskich i Barbara Tworzydło (organi-
zatorka pleneru) oraz z Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych 
Helena Maślany (prezes) i Andrzej Gerlach (fundator).

Przez Niegowić, Kalwarię, Wadowice…

Dwa konkursy — mottem „GODNOŚĆ”
Koordynatorem tegorocznych Dni Jana Pawła II (7–11 listo-

pada) jest Politechnika Krakowska. Wśród wielu imprez przy-
gotowanych z tej okazji znajdą się także konkursy — literacki 
i fotograficzny. Ich mottem jest „Godność”.

Konkurs literacki jest skierowany do studentów wszystkich 
uczelni, a termin zgłaszania prac upływa 15 września br.

Na konkurs fotograficzny mogą zgłaszać swe prace fotogra-
fujący amatorzy i profesjonaliści w terminie do 15 września br.

Szczegółowe informacje, regulaminy znajdują się na stro-
nie: www.pk.edu.pl/jp2/.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału 
w konkursach.

Mikołaj Minczew-Milanow, „Klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Sława Bednarczyk, fragment obrazu „Śladami Jana Pawła II”
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W Krakowie, na terenach po dawnych 
Krakowskich Zakładach Sodowych 
„Solvay”, gdzie w latach okupacji mło-

dy Karol Wojtyła pracował jako robotnik, powstaje 
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Będzie 
to kompleks zabudowań, służących utrwaleniu pa-
mięci Papieża Polaka oraz szerzeniu Jego myśli 
i nauczania. Centrum powołał metropolita krakow-
ski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Funkcję pre-
zesa Zarządu Centrum sprawuje ksiądz prałat Jan 
Kabziński.

Zespół budynków tworzyć będą: kościół, Insty-
tut Jana Pawła II, centrum konferencyjne, centrum 
wolontariatu i muzeum. Na szczególną uwagę 
zasługuje projekt kościoła. Świątynia dzielić się 
będzie na część dolną i górną. Kościół dolny w za-
łożeniu projektanta ma przywoływać atmosferę 
wczesnochrześcijańskich katakumb. Zaplanowa-
na na rzucie ośmioboku kaplica główna kościoła 
dolnego będzie zwana Kaplicą Relikwii Jana Pawła II. Przewi-
duje się umieszczenie w niej ampułki z krwią Ojca Świętego. 
W środku Kaplicy Relikwii znajdzie się ołtarz główny kościoła 
dolnego. Bezpośrednim nawiązaniem do Krypty św. Leonarda 
na Wawelu, gdzie Ksiądz Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą 
mszę św., będzie Krypta Kapłańska. Budowa całego kompleksu 
ruszyła w 2008 r. Jeszcze w tym roku, w czerwcu, zobaczymy 
ukończone budynki instytutu i wolontariatu, a do końca roku ma 
być gotowy kościół w stanie surowym. 

A utorem koncepcji i generalnym projektantem Centrum Jana 
Pawła II „Nie lękajcie się!” jest Andrzej Mikulski — absolwent 

Wydziału Architektury PK (rocznik 1999), dyplomant prof. Dariusza 
Kozłowskiego, a pod względem doświadczenia zawodowego wy-
chowanek również innego absolwenta PK, architekta Stanisława 
Niemczyka. W pracowni Andrzeja Mikulskiego powstaje projekt 
całego kompleksu. Funkcję sprawdzającego projekt oraz architek-
ta prowadzącego projekt budowlany i wykonawczy kilku obiektów 
sprawuje Tomasz Moskal (PK ukończył też w 1999 r.). Absolwenci 

naszej uczelni dominują w liczącym w sumie ponad 10 osób ze-
spole projektowym. Wśród nich szczególnie wspomnieć należy 
o Andrzeju Jabłońskim, odpowiedzialnym za opracowywanie ry-
sunków dokumentacji wykonawczej kościoła. 

Również projektantami konstrukcji obiektów są wychowan-
kowie Politechniki Krakowskiej: Bartłomiej Zdziech i Jarosław 
Jasiński (obaj po Wydziale Inżynierii Lądowej) — autorzy rozwią-
zań konstrukcyjnych całego centrum. Powstaje ono na terenie 
wymagającym wzmocnienia, więc konieczne było wbicie w grunt 
pali, a projekt palowania i płyty fundamentowej wykonał dr hab. 
Bogumił Wrana, prof. PK (pracownik WIL). Projekt instalacji elek-
trycznych i słaboprądowych oraz sygnalizacji przeciwpożarowej 
to także dzieło wychowanków Politechniki – Mariusza Majcher-
czyka i Zbigniewa Gołąba (obaj po Wydziale Inżynierii Elek-
trycznej i Komputerowej). Projektantem generalnym instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacji jest Grzegorz Ojczyk (po Wydziale 
Mechanicznym i Wydziale Inżynierii Środowiska), a generalnym 
projektantem  instalacji wodno-kanalizacyjnych — Ireneusz No-
wak (po WIŚ). 

Wśród wykonawców obiektu także 
spotykamy absolwentów PK. Należą do 
nich: właściciel prowadzącej budowę fir-
my POLBAU Andrzej Duda i kierownik bu-
dowy Andrzej Mirek oraz właściciel firmy  
GEOCOMP (która wykonała palowanie) Je-
rzy Domski (wszyscy po WIL). 

Nie można zapominać, że wybitni 
specjaliści z Politechniki Krakowskiej za-
siadają w organach Centrum Jana Pa-
wła II. Kontrolę realizacji celów i planów 
sprawuje Komisja Nadzorująca, w skład 
której wchodzi prof. Kazimierz Furtak, 
rektor PK. Do Rady Patronów należy prof. 
Witold Cęckiewicz, a członkiem Rady 
Centrum jest prof. Janusz Orkisz. 

Wyjątkowy w swoim charakterze i wy-
mowie wyraz hołdu dla Jana Pawła II, ja-
kim ma się stać Centrum „Nie lękajcie się”, 
będzie w ogromnej mierze dziełem ludzi 
związanych z Politechniką Krakowską.

Kto buduje Centrum Jana Pawła II?
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S ala posiedzeń Senatu Akademickiego Politech-
niki Krakowskiej jest wyjątkowym miejscem na 
uczelni. Tu odbywają się główne uroczystości, 

podpisywane są ważne umowy, znamienici goście 
szkoły wygłaszają wykłady, przeprowadza się pro-
mocje doktorskie, wręcza pracownikom nagrody i od-
znaczenia. Dekorację Sali Senackiej stanowi galeria 
portretów byłych rektorów uczelni. Osobno, na wyróż-
nionym, honorowym miejscu, znajduje się portret Jana 
Pawła II. 

Obraz przedstawia Ojca Świętego poważnego, 
skupionego, ubranego w białą szatę, siedzącego na 
tronie papieskim. Papież zwraca się najwyraźniej 
w stronę uczestnika lub uczestników audiencji, być 
może przysłuchując się wypowiadanym w jego stro-
nę słowom. Data w podpisie wskazuje, że malowidło 
powstało w 1996 r., a zatem w późniejszym okresie 
pontyfikatu. Papież na portrecie jest już człowiekiem 
starszym, ale ciągle jeszcze w pełni sił witalnych.

A utorką obrazu jest Dina Bellotti — włoska ar-
tystka, która zyskała miano „malarza papieży”. 

O tym, że przez ćwierć wieku będzie portretować 
następców św. Piotra zadecydował w gruncie rze-
czy przypadek. Wkrótce po rozpoczęciu pontyfikatu 
Paweł VI postanowił zmienić wystrój pałacu papie-
skiego, ozdabiając jego ściany obrazami o różnej te-
matyce, nie tylko religijnej. Gdy Dina Bellotti dowie-
działa się o tym, przekazała osobie odpowiedzialnej 
za dokonanie zmian zdjęcia swoich obrazów. Zo-
baczywszy je, Paweł VI polecił nabyć malowidła 
i umieścić w pokojach pałacu. Po pewnym czasie 
zadzwoniono do artystki z Watykanu z prośbą o na-
malowanie portretu.

Papież przyjął artystkę osobiście. Rozmawiali dłuż-
szy czas. W efekcie Dina Bellotti zaczęła dostarczać Wa-
tykanowi swoje kolejne dzieła — pejzaże i martwą natu-
rę, a przede wszystkim portrety Pawła VI. Wiele z tych 
malowideł trafiło później do nuncjatur apostolskich.

Zwyczaj podtrzymał Jan Paweł II, który polecił, by 
malarka przekazywała Watykanowi wszystkie swoje 
prace. Polskiemu Papieżowi jej styl również przypadł do gustu, 
chociaż akurat pierwszy z wykonanych przez nią portretów no-
wego następcy św. Piotra nie wzbudził, delikatnie mówiąc, w nim  
zachwytu.

D ina (właściwie Bernardina Bianca) Bellotti urodziła się 
2 października 1912 r. w Alessandrii w Piemoncie (północ-

no-zachodnie Włochy). Wcześnie ujawniła uzdolnienia plastyczne 
i w 1929 r. podjęła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Turynie. 
Jej obrazy — pejzaże, a szczególnie portrety dzieci — były poka-
zywane na wystawach krajowych od 1935 r. W 1938 r. miała okazję 
zaprezentować je na Biennale w Wenecji. 

Przed laty artystka udzieliła wywiadu tygodnikowi „Niedziela”, 
w którym wspominała, że podczas pobytu Jana Pawła II w szpitalu 
przesłała mu obraz przedstawiający kwiaty. Tak bardzo spodobał 
się Papieżowi, że polecił zawiesić go w pokoju. Bellotti mówiła też, 
że wykonała na Jego zamówienie wizerunek Matki Bożej Nowej 

Ewangelizacji. Obraz został wystawiony w auli Pawła VI z okazji 
specjalnej ceremonii.

W rozmowie z dziennikarzem „Niedzieli” artystka stwierdziła, że 
od początku pontyfikatu imponował jej wymiar estetyczny sylwetki 
Papieża Polaka. Widziała w nim bardzo przystojnego człowieka 
o pięknych dłoniach. Mimika Jana Pawła II przywodziła jej na myśl 
twarze aktorów, grających role szekspirowskie. 

Portret znajdujący się dziś w Sali Senackiej Politechniki Kra-
kowskiej został podarowany uczelni przez kardynała Franciszka 
Macharskiego. Ówczesny metropolita krakowski przekazał go na 
ręce rektora prof. Kazimierza Flagi, gdy usłyszał o nadaniu Janowi 
Pawłowi II tytułu Honorowego Senatora i Profesora.

Dina Bellotti zmarła 29 sierpnia 2003 w Rzymie. Jej portrety 
Pawła VI i Jana Pawła II znajdują się w wielu instytucjach Kościoła 
katolickiego i uznawane są za oficjalne wizerunki papieży.

Lesław Peters 

Portret w Sali Senackiej
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