
Św. Jan Paweł II

Pomnik Papieża Polaka w Skawicy



Życiorys św. Jana Pawła II

 Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Szkołę podstawową i

gimnazjum ukończył w rodzinnej miejscowości. Po śmierci matki przeniósł się wraz z

ojcem do Krakowa. W 1938 r. rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie

Jagiellońskim, jednak zostały przerwane przez wybuch II wojny światowej. W czasie

wojny pracował m.in. w kamieniołomach w Krakowie, działał również w Teatrze
Rapsodycznym. W 1942 r. wstąpił do konspiracyjnego seminarium duchownego w

Krakowie. W 1946 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1946-1948 kontynuował

studia na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, tam zdobył stopień

doktora. Był wykładowcą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w

Krakowie i na Wydziale Filozoficznym, a następnie w Katedrze Etyki Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. W 1958 r. otrzymał święcenia biskupie, w 1963 r.

arcybiskupie, a w 1967 r. został kardynałem. Był biskupem metropolitą krakowskim. Brał

udział w pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 r. został wybrany na

papieża i przyjął imię Jan Paweł II. 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra, papież został

postrzelony przez tureckiego zamachowca – Mehmeta Ali Agcę, któremu przebaczył.
Jan Paweł II odwiedził 130 krajów i wygłosił ponad 2400 przemówień. Zmarł 2 kwietnia

2005 r. po długiej chorobie. 1 maja 2011 r. papież Benedykt XVI dokonał jego

beatyfikacji. 27 kwietnia 2014 r. został ogłoszony świętym i włączony w poczet

świętych Kościoła katolickiego. Papież Franciszek ogłosił go wtedy patronem rodzin.



Najważniejsze słowa

św. Jana Pawła II

- "Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. 
Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta
Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!". (Homilia, Warszawa 
1979 r.);

- "Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!". 
(Inauguracja pontyfikatu, 1978 r.);

- "Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje
Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś
słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, 
powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować". 
(Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.);

- "Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po to, by 
zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi". (Spotkanie z 
młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.).



Pomnik św. Jana Pawła II w Skawicy

 Ze Skawicy 9 września 1978 r. wyruszył na

ostatnią wycieczkę górską, przed wyjazdem

na konklawe do Rzymu - kardynał Karol

Wojtyła. Wzięli w niej również udział: ks.

Stanisław Dziwisz i ks. Tadeusz Styczeń.
Mieszkańcy Skawicy wznieśli pomnik po 28

latach, jako wotum dziękczynne za lata

pontyfikatu, Janowi Pawłowi II. Kamień

węgielny pod pomnik został poświęcony 28

maja 2006 r. przez Benedykta XVI w
Krakowie. Zaprojektował pomnik Kazimierz

Pająk. 27 września 2007 r. ks. kardynał

Stanisław Dziwisz dokonał poświęcenia

pomnika Jana Pawła II w Skawicy.



Szlak im. Karola Wojtyły 

(Szlak Papieski)

 Szlak Papieski rozpoczyna się w Skawicy Górnej,
następnie trzeba dojść do Suchej Góry, potem należy
skierować się ku Złotej Grapie oraz Kucałowej Przełęczy.
Dalej szlak prowadzi w kierunku Hali Kucałkowej i Hali
Krupowej. Potem trzeba podejść pod Policę, na Cyl Hali
Śmietanowej oraz pod Syhlec. Dalej do lipnickie j
przełęczy.

 Szlak ten jest ostanim pokonanym przez ks. kard. Karola
Wojtyłę, przed wyborem na papieża. Wskazują go
niebiskie znaki do Kucałowej Przełęczy, dalej czerwone.
Pięciogodzinna wędrówka po szlaku prowadzi przez
schronisko na Hali Kropowej, gdzie udokumentowano
postój Papieża, szczyt Policy, gdzie Wojtyła modlił się za
ofiary katastrofy lotniczej, kończy się przy pomniku
młodego Karola, który jako student budował drogę
Zubrzyca - Krowiarki. Droda prowadzi przez rezerwat im.
Zenona Klemensiewicza i Babiogórski Park Narodowy.
Aby upamiętnić to wydarzenie, co roku organizowany
jest tzw. Rajd Papieski.





Pomnik Pamięci 
Pokoleń w Skawicy

 Pomnik powstał w 2001 r., aby 
upamiętnić ks. Jerzego Popiełuszkę
oraz poległych mieszkańców
Skawicy. Znajduje się obok pomnika
św. Jana Pawła II. Przedstawia trzy
głazy ułożone na kształt orła z 
rozpostartymi skrzydłami, jednak
skrępowanym łańcuchem. 
Pomysłodawcami pomnika są
Kazimierz Pająk, Jerzy Pająk i ks. 
Adolf Chojnacki. Każdego roku
odbywają się przy nim najważniejsze
uroczystości państwowe, w 
szczególności z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja.
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