
 

 

 

 

 

 

 

 

Bl. Ján Pavol II. v obrazoch.  

Bl. Ján Pavol II. v našich srdciach a 

v našich regiónoch  

/Sliezske a Malopoľské vojvodstvo/ 

        Aktivity sú organizované v rámci projektu Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch, kód 

projektu PL-SK/ZA/IPP/III/149. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 

2007-2013 

 

 

 



            

 

           Krajská knižnica v Žiline v spolupráci s Odborom kultúry 
a cestovného ruchu Úradu Žilinského samosprávneho kraja 
a partnerskou Książnicou Beskidzkou v Bielsku-Białej v rámci 
projektu Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich 
regiónoch pripravila výstavu, ktorá obsahuje topografiu miest 
s fyzickým odkazom osobnosti  bl. Jána Pavla II. v Žilinskom 
samosprávnom kraji a v Malopoľskom a Sliezskom vojvodstve. 
Spoznať  tieto miesta na území Malopoľského a Sliezskeho 
vojvodstva  umožní   aj  táto prezentácia, ktorá je výsledkom 
návštev miest realizátormi projektu zo strany  Książnice 
Beskidzkej v Bielsku-Białej  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Słowiański papież i jego myśli 

 
Beskidy łączyły ludzi już od niepamiętnych czasów, mimo że tworzyły  

również historyczną granicę pomiędzy Królestwem Węgier a Polską, 

a obecnie oddzielają województwo żylińskie od małopolskiego. Integralną 

część tego łańcucha górskiego stanowią Orawa i Kisuce, dla których 

beskidzkie ścieżki zawsze oznaczały połączenie pomiędzy północą 

i południem, a prowadzące nimi szlaki handlowe - drogę do lepszego 

życia. Nad wszystkim tym czuwała i czuwa do dziś Babia Góra, symbol 

słowacko – polskiego dobrosąsiedztwa oraz wspólnie wyznawanej, 

przeżywanej, a nawet „przechodzonej“ podczas pielgrzymek wiary. 

Czuć ją więc nawet w nogach - nieraz pomyśli sobie niejeden turysta, 

który podczas beskidzkich wędrówek znajdzie się na wysokości tysiąca 

siedmiuset metrów. Może on nawet nie mieć pojęcia o tym, że kroczy 

śladami pierwszego słowiańskiego papieża. Śladami papieża, który 

przyczynił się nie tylko do upadku „żelaznej kurtyny“, ale nawet do zaniku 

samych niegdyś tak strzeżonych granic. Nic nie mogło go zatrzymać, ani 

odwieść. Pokonywał największe trudności nawet w sprawach z pozoru 

błahych - jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka - ale istotnych w 

mikrokosmosie codzienności. Znał troski również tych najbiedniejszych 

i dotykał ich swoimi rękoma, zrywając z przestarzałymi stereotypami 

i tradycyjnymi przesądami. Pielgrzymował po całym świecie, często 

 

 

 

 



do tych, który wcale nie podzielali jego wiary całym sercem i tylko 

po to, aby pokazać wierzącym i niewierzącym, pielgrzymującym 

i współpielgrzymującym oraz tym inaczej myślącym, że należy do wszystkich.  

Był to papież, jakiego jeszcze nigdy nie mieliśmy. Określany 

mianem „latającego pielgrzyma“ pokonywał bariery psychiczne i fi zyczne, 

aby spotykać się z Człowiekiem. Także z prostym człowiekiem, któremu 

mył nogi i do którego kierował podnoszące na duchu słowa. Nie tylko latał 

na niebiańskich wysokościach, ale przeżył prawdziwe życie, pochodził 

przecież spoza „żelaznej kurtyny“. Udając się na tron Piotrowy lekko 

przeniósł się ponad nią, ale nie zapominał - na przykład o swoich 

ulubionych górach, Beskidach, które dla niego oznaczały powrót na 

łono przyrody, do krainy dzieciństwa i stron rodzinnych. Jego nogi 

znały Babią Górę. Do dziś przekazuje ona świadectwo o skromnym 

Polaku, który opuścił Ojczyznę, aby stać się ojcem nas wszystkich. 

W regionie żylińskim, który od północy otaczają poza tatrzańskimi 

szczytami również beskidzkie góry i lasy, między ludźmi mówi się o nim 

po prostu jako o „naszym“ papieżu, miłośniku Beskidów. O ciągle żywym 

szacunku dla niego mówią nie tylko ludzie z terenów Orawy, Kisuc, 

Liptowa, Turca i samej Żyliny, ale świadczą o nim również przedmioty. 

Artyści tchną w nie życie, aby w ten sposób składać hołd błogosławionemu 

 



Janowi Pawłowi II, który na całym świecie rozdał tyle dobra. Również w 

naszym kraju poświęcił wiele kamieni węgielnych pod budowę nowych 

kościołów. I udało się. W innych miejscach przybyły posągi ustawione na 

wieczną pamiątkę tego człowieka, przemijającego ale nie zapomnianego, 

łaskawego Ojca chrześcijańskiego świata. Papież pojawia się też w 

nazwach miejsc i instytucji. Spotykamy go właściwie wszędzie, gdzie 

zaniechał głęboki ślad, bez względu na to czy w danym miejscu był (Babia 

Góra, Rozsutec, ...), czy też nie (Ružomberok, Klin, Staškov, Terchová, ...........). 

 

 
Mgr Peter Kubica  Dyrektor Wydziału Kultury 

 i Turystyki Województwa Żylińskiego 

          (Žilinský samosprávny kraj) 



 



         

 

       Kościół w Lipniku pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi   
 Panny; w tej parafii w 18.07.1879 r. urodził się i został ochrzczony     
 ojciec Papieża – Karol Wojtyła.  



 

 

 

 

    Tablica wewnątrz kościoła w Lipniku   upamiętniająca ojca Jana Pawła II. 

 



 

       Pomnik Jana Pawła II przed Kurią Diecezjalną i Instytutem Teologicznym w 
Bielsku-Białej. Autorem pomnika jest profesor Jan Kucz z warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. 



       Monument z tablicą pamiątkową przy skrzyżowaniu ulic Stefana 

Żeromskiego i Romualda Traugutta w Bielsku-Białej, w miejscu, z 

którego Papież Jan Paweł II przemawiał do wiernych podczas 

pielgrzymki w 1995 roku. 



 

 

 

        Tablica pamiątkowa na fasadzie kościoła pod wezwaniem Opatrzności 
Bożej w Białej. Została wystawiona 22. maja 1998 roku, w trzecią 
rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. 



        Dąb szypułkowy zasadzony z nasion dębu Chrobry, poświęconych przez 
Jana Pawła II w 2004 roku podczas pielgrzymki leśników do Watykanu. Z 
nasion najstarszego polskiego dębu wyhodowano ponad pięćset 
sadzonek, które zostały posadzone w całej Polsce przy szkołach, 
seminariach i sanktuariach. W 2005 roku w Wadowicach miała miejsce 
kolejna inicjatywa – zebrano żołędzie miejskich dębów, a następnie 
wyhodowano metrowe drzewka, które trafiły do szkół noszących imię 
Jana Pawła II. 



 

      Wnętrze kościoła w Białej, nad amboną znajduje się obraz 
przedstawiający Jana Pawła II na tle Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 



      Tablica pod krzyżem na wzgórzu Trzy Lipki w Bielsku-Białej, 
przypomina słowa papieża wygłoszone w Skoczowie podczas 

pielgrzymki 22.05.1995.  



 

 

 

 

       Tablica upamiętniająca beatyfikację Jana Pawła II w Kościele     

                Przenajświętszej Trójcy w Bielsku-Białej. 

 



 

 

 

      Witraż w Kościele Przenajświętszej Trójcy, ponad postacią Jana Pawła II widnieje 
data pielgrzymki do Polski (22.05.1995 r.) oraz herby miast, które odwiedził wtedy 
papież: Żywca, Bielska-Białej i Skoczowa.  

      Witraż w Kościele Przenajświętszej Trójcy przedstawiający Najświętszą Maryję 
Pannę Królową Polski. Poniżej wizerunku Maryi znajdują się słowa Jana Pawła II: 
Matko przyjmij! Matko nie opuszczaj! Matko prowadź! 

 



                   

 

 

               Witraż w Kościele Przenajświętszej Trójcy upamiętniający 

                             25. rocznice pontyfikatu Jana Pawła II  

 



 

 

 

 

Relikwiarz z krwią Jana Pawła II w kościele Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Bielsku-Białej. 

 



                                                           

 

 

                                                                Obraz przedstawiający                

                                                        błogosławionego Jana Pawła II w  

                                                        kościele Najświętszego Serca  

                                                        Pana Jezusa w Bielsku-Białej. 





Obrazy w zakrystii kościoła Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Bielsku-Białej. 

 



 

 

     Tablica pamiątkowa na fasadzie 

budynku kurii  diecezji   bielsko-

żywieckiej 



        Mierzący czterdzieści metrów Krzyż Milenijny został postawiony na 
Trzech Lipkach w 2001 roku, swoim kształtem nawiązuje do pastorału 
Jana Pawła II. 20.04.2002 roku został poświęcony przez biskupa  
bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego.  



 

 

 

Cmentarz w Białej, grób dziadka Jana Pawła II, Macieja Wojtyły, który 

wraz z synem mieszkał przy ul. Cyniarskiej 8.. 



                     Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach. 



        Pomnik Jana Pawła II w Czańcu, postawiony 30 kwietnia 2011 roku 

(poświęcony 25.05.2011 r.), jako wotum wdzięczności za 

beatyfikację Papieża-Polaka. 



Kościół parafialny w Czańcu – miejscu narodzin pradziadków  

Jana Pawła II. 



 Tablica przedstawiająca drzewo 

 genealogiczne Jana Pawła II, 

  znajduje się wewnątrz  

  budynku plebanii w Czańcu. 



Tablica pamiątkowa nad 

 chrzcielnicą w kościele  

parafialnym, przypomina słowa 

 papieża: 

Jestem związany z parafią czaniecką 

 przez moich pradziadków...  



     Relikwiarze w czanieckim kościele. W mniejszym znajduje się fragment 

papieskiego pasa, drugi zawiera krew Jana Pawła II (Ex Sanguine beni 

Joannis Pauli II). 



Fragment posadzki w Kościele Parafialnym w Czańcu. Upamiętnia cztery 

daty:  

– 1920 – narodziny Karola Wojtyły, 

– 1978 – wybór Karola Wojtyły na papieża,  

– 2005 – śmierć Jana Pawła II,  

– 1.05.2011 – Beatyfikacja Jana Pawła II. 



 

     Drzewo genealogiczne Jana Pawła II na czanieckim cmentarzu. 



                     Ulica Emilii i Karola Wojtyłów w Wadowicach. 



Pomnik Jana Pawła II autorstwa  

Maksymiliana Biskupskiego 

przed Bazyliką Mniejszą 

Ofiarowania Najświętszej Mary i 

Panny w Wadowicach. 

Został odsłonięty 30.08.06 

przez kardynała Stanisława Dziwisza  

i Ewę Filipiak, burmistrza Wadowic. 



        

 

 

         Tablica na elewacji Bazyliki Mniejszej w Wadowicach przedstawiająca profil 
papieża na tle trzech charakterystycznych obiektów sakralnych znajdujących się w 
miastach związanych z życiem Karola Wojtyły:  

• Wadowic (Bazylika Mniejsza Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – miejsce 
chrztu), 

• Krakowa (Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława – siedziba 
biskupa),  

• Rzymu/Watykanu (Bazylika św. Piotra – urząd papieski). 



 
Sztandar z papieskim 
zawołaniem Totus Tuus przy 
wejściu do wadowickiej Bazyliki 
Mniejszej. Z łaciny Cały Twój – 
dewiza papieska, a także motto 
posługi biskupiej Karola Wojtyły. 
Totus Tuus stanowi cytat z 
modlitwy św. Ludwika Marii 
Grignion de Montforta: Totus 
Tuus ego sum et omnia mea 
Tua sunt. Accipio Te in mea 
omnia. Praebe mihi cor Tuum, 
Maria (Jestem cały Twój i 
wszystko, co moje, do Ciebie 
należy. Przyjmuję Ciebie całym 
sobą. Daj mi Swoje serce, 
Maryjo). 

 



      

 

 

    Chrzcielnica w Wadowickiej 

Bazylice Mniejszej. W niej 
20.06.1920 r. został ochrzczony 
Karol Wojtyła, chrztu udzielił 
kapelan wojskowy, ks. 
Franciszek Żak. Karol Wojtyła 
dwukrotnie całował chrzcielnicę, 
jako Kardynał Metropolita 
Krakowski (18.05.1970) i jako 
Papież (07.06.1979). 



     

  Tablica wewnątrz wadowickiej świątyni upamiętniająca podniesienie 

kościoła parafialnego do rangi bazyliki mniejszej. 



 

 

 

 

 

 

      Tablica pamiątkowa na elewacji 

budynku dawnej szkoły 

powszechnej (uczęszczał do niej 

Karol Wojtyła), dziś w tym 

miejscu znajduje się siedziba 

Urzędu Miejskiego. 



 

 

 

 

 

 

    Pomnik papieża Jana Pawła II    

przez salą sesyjną 

wadowickiego ratusza.  



        

 

           Zegar słoneczny na fasadzie wadowickiej Bazyliki Mniejszej. Wspominał 
o nim Jan Paweł II podczas wizyty w Wadowicach    16 czerwca 1999 
roku: Dom był tutaj za moimi plecami przy Kościelnej. A kiedy patrzyłem 
przez okno widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis: 
"Czas ucieka, wieczność czeka". Po śmieci papieża dodano napis „† 2 
kwietnia 2005”. 



          Dom rodzinny Karola Wojtyły przy ulicy Kościelnej 7  

                                    w Wadowicach. 



 

 

 

Bazylika Mniejsza Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny Wadowicach.                        
                      Kościół parafialny Karola Wojtyły. 



 
 
       Kościół św. Piotra Apostoła w Wadowicach. Poszczególne elementy       

  architektury nawiązują do zabudowy Wadowic, Krakowa i Rzymu,    

          symbolizując drogę Karola Wojtyły do urzędu papieża. 



 

 

           

                   Pomnik Jana Pawła II autorstwa włoskiego rzeźbiarza                                                  

                                              Luciano Minguzziego  

                      przed Kościołem św. Piotra Apostoła w Wadowicach. 



 

      

     Pomnik Jana Pawła II autorstwa włoskiego rzeźbiarza Luciano 
Minguzziego przed Kościołem św. Piotra Apostoła w Wadowicach. 

 



              

                

                  Szkoła Muzyczna w Wadowicach im. Jana Pawła II. 



 

   Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach – w tym gmachu nauki           

                             pobierał Karol Wojtyła. 



 

 

 

                     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wadowicach.  



     Pomnik Jana Pawła II autorstwa Czesława Dźwigaja na Placu Rajskim 

przed Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Uroczyście odsłonięty 18.05.2000 r. – w osiemdziesiątą rocznicę urodzin 

papieża. 



          Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej – miejsce szczególnie bliskie Janowi 
Pawłowi II. Jako papież odwiedzał Kalwarię Zebrzydowską dwukrotnie w 1979 i 2002 roku. 
Podczas pierwszej wizyty, 7. czerwca przemawiał do pielgrzymów: Nie wiem po prostu, jak 
dziękować Bożej Opatrzności za to, że dane mi jest jeszcze raz nawiedzić to miejsce. (...) 
Nawiedzałem je wiele razy, począwszy od lat moich chłopięcych i młodzieńczych. Nawiedzałem 
je jako kapłan. Szczególnie często nawiedzałem sanktuarium kalwaryjskie jako arcybiskup 
krakowski i kardynał. (...)Jednakże najczęściej przybywałem tutaj sam, tak żeby nikt nie 
wiedział, nawet kustosz klasztoru. Kalwaria ma to do siebie, że się można łatwo ukryć. Więc 
przychodziłem sam i wędrowałem po dróżkach Pana Jezusa i Jego Matki, rozpamiętywałem Ich 
najświętsze tajemnice. 



 

 

Obraz OSTANIA MSZA JANA PAWŁA II W OJCZYŹNIE w korytarzu Bazyliki 
Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. 



 
 

 

 
                     Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętach. 

Figura przed Gimnazjum nr 2 w Kętach przedstawiająca Jana Pawła II.  



      

     Iłownica, jeden z pierwszych w Polsce kościołów pod wezwaniem 

      bł. Jana Pawła II, konsekrowany 29.06.2011 roku, stanowi filię    
 parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rudzicy.  





 

 

        Kaplicówka – wzgórze wznoszące się nad Skoczowem (389m 
n.p.m.). Przed zabytkową kaplicą Jana Sarkandra znajduje się 
Krzyż Papieski, w tym miejscu 22.05.1995 roku papież Jan Paweł 
II odprawiał mszę dziękczynną Mszę Świętą za kanonizację św. 
Jana Sarkandra. Na wzgórzu zgromadziły się wtedy setki tysięcy 
wiernych. 



 

 

 

        Monument upamiętniający wizytę Jana Pawła II w Skoczowie; 

umiejscowiony za Kaplicą św. Jana Sarkandra na Kaplicówce. 



 

 

       Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie, przy wejściu 
znajduje się tablica ze słowami Jana Pawła II: Musicie od siebie 
wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. 



 

 

 

             Stadion w Skoczowie, na którym wylądował śmigłowiec  

               z Janem Pawłem II podczas pielgrzymki do Polski w 1995 roku. 



  

 

Sanktuarium Maryjne w Rajczy, 

 kilkukrotnie odwiedzane przez  

 kardynała Karola Wojtyłę. 



 

 

 

Kapliczka znajdująca się na terenie Sanktuarium Maryjnego w Rajczy – 

wotum dziękczynne za uratowanie życia Janowi Pawłowi II 



 

 

 

 

 

 
Pomnik Jana Pawła II na placu           

           przed  

Sanktuarium Maryjnym w Rajczy. 



 

 

 

           Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciścu.  



 

 

 

 

        Skwer Jana Pawła II w Węgierskiej Górce, wokół niego zasadzono 27 
świerków symbolizujących 27 lat pontyfikatu, rośnie tam także dąb 

wyhodowany z nasionka poświęconego przez Jana Pawła II.  



      

Konkatedra Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu odwiedzona 
przez Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1995 roku.  





 

 

 

 

               Tron papieski w prezbiterium w żywieckiej Konkatedry. 



 

 

           Obraz przedstawiający  

           Jana Pawła II w żywieckiej 

           Konkatedrze Narodzenia 

           Najświętszej Mary i Panny. 



 
Pomnik Jana Pawła II autorstwa Czesława Dźwigaja pod zabytkową     

                      dzwonnicą w centrum Żywca. 



 

 

 

       

 

 

 

 

Droga krzyżowa (wg projektu Czesława Dźwigaja) na wzgórzu Matyska w południowo-
zachodniej części Kotliny Żywieckiej (tzw. Golgota Beskidów). Na stacji V Szymon 
Cyrenejczyk, pomagający nieść Jezusowi krzyż, ma postać Jana Pawła II.  



 

 



 

 

 
XI stacja drogi krzyżowej na Matysce –  

Jezus przybity do krzyża. 



  

              Krzyż Milenijny na wzgórzu Matyska.    



       Tablica pod Krzyżem Milenijnym na Matysce upamiętniająca rok 

jubileuszowy przypadający na czas pontyfikaty Jana Pawła II. 



 Sanktuarium Wspomożycielki i Królowej Beskidów 

 na Górce w Szczyrku. 





             Ołtarz boczny w szczyrkowskim Sanktuarium na Górce  



 

 

 

 

     Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi. Konsekrowany 1530 
roku, znajdują się w nim relikwie  

       Jana Pawła II oraz kopia papieskiego pastorału. 







 

Dary Jana Pawła II dla parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi  



 
Pomnik Jana Pawła II w Leśnej 

koło Żywca. Odsłonięty w drugą 

rocznicę śmierci papieża  



Krzyż na Grojcu Średnim  

upamiętniający wizytę  

Jana Pawła II w 1995 roku.  



           Plac Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach.  



Pomnik papieża na placu  

Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach  



             Beskidzie Centrum Onkologiczne im. Jana Pawła II. 



 

 

        

        Beskidzie Centrum Onkologii, Szpital Miejski im. Jana Pawła II w 

Bielsku-Białej. Pracował tu Edmund Wojtyła – brat Papieża Jana Pawła II. 



 

 

 

Beskidzie Centrum Onkologii, Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-
Białej. 





 

 

         Widok z Czupla w Beskidzie Małym. Po lewej stronie częściowo 
oświetlona Hrobacza Łąka – góra na szlaku z Kóz do Straconka, 
którym wędrował Jan Paweł II. 
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