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POMNIK JANA PAWŁA II
W MUSZYNIE

	 	 	 	 	 	 Obrońco świętości życia,
      Miłością podbiłeś świat.
	 	 	 	 	 	 Przekroczyć próg nadziei
      Pomóż każdemu z nas.

      Orędowniku pokoju
      Świat Cię podziwia i kocha
      Więc czemu wiatr nad górami
         szlocha?

M. Bajorek 2/3.04.2005 r.

W dwa lata po śmierci Papieża – Polaka mieszkańcy Muszyny postanowili upamiętnić 
trzydniowy pobyt Karola Kardynała Wojtyły na muszyńskiej ziemi. Trwałym śladem 
Jego krótkiej wizyty, która miała miejsce na początku sierpnia 1970 roku, ma stać się 
pomnik wzorowany na fotografii wykonanej wtedy przez księdza Zdzisława Lisowskie-
go1. Kardynał pozował 2 sierpnia młodemu księdzu 
przed budynkiem starej plebanii, uśmiechając się  
z życzliwością i sympatią.

Pomnik ma stanąć niedaleko miejsca, gdzie zrobio-
ne zostało zdjęcie – na skwerze przed kościołem św. 
Józefa, od strony cmentarza parafialnego, w miejscu 
widocznym dla wszystkich wchodzących i wjeżdża-
jących do Muszyny. Pomnik wraz z infrastrukturą ma 
być miejscem zadumy i kontemplacji, przybytkiem 
modlitw i nabożeństw, uroczystości religijnych, 
miejscem składania kwiatów i palenia zniczy. Będzie 
symbolicznym aktem oddania ziemi muszyńskiej pod 
opiekę Biskupowi wszech czasów2.

W drugim etapie tej inicjatywy pragniemy zrea-
lizować ambitny plan stworzenia Centrum Godnej  
i Aktywnej Starości. Byłoby to miejsce przeznaczone 
na mieszkania dla osób starszych czy niepełnospraw-
nych, zapewniające im  dostęp do wiedzy, kultury  

1 M. Małecka-Myślik, Znów na sądeckiej ziemi, „Almanach Muszyny” 1999, s. 80; ks. Z. Lisowski, Biskup 
krakowski Karol Wojtyła w Muszynie, „Almanach Muszyny” 2004 s. 207–210 oraz fotografia na str. 6 
„Almanach Muszyny” 2005.
2 Biskupi krakowscy byli właścicielami klucza  muszyńskiego, zwanego też „państwem muszyńskim” od 
roku 1391 do roku 1781. 

Kardynał Karol Wojtyła w Muszynie,  
2 sierpnia 1970 r. (fot. ks. Z. Lisowski)
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i opieki medycznej oraz fachowej rehabilitacji. Celem Centrum będzie rozbudzenie chęci 
do życia, umożliwienie rozwijania życiowych pasji, zainteresowań.

Oba etapy – i budowę pomnika, i zorganizowanie Centrum – chcemy przeprowadzić 
w oparciu o dobrowolne datki wszystkich życzliwych ludzi. W celu koordynowania 
działań zostało powołane Stowarzyszenie Budowy Pomnika Karola Kardynała  
Wojtyły - Ojca Świętego Jana Pawła II w Muszynie oraz Centrum Godnej Starości 
im. Jana Pawła II w Mieście i Gminie Muszyna, w którego szeregach znalazło się 
wielu szanowanych obywateli naszego miasta.

W dobie upadku autorytetów pamiętajmy o Człowieku, który nigdy – zasługując na 
piedestał – na nim się nie stawiał. Miłość bliźniego była Mu głównym przykazaniem. 
Oddając hołd Janowi Pawłowi II, chcemy przekazać naszą cześć i szacunek dla Niego 
przyszłym pokoleniom. Liczymy na to, że witając gości u progu miasteczka postać Kar-
dynała – w skromnej, codziennej sutannie, z tajemniczym uśmiechem na ustach – będzie 
przypominać o nadrzędnych wartościach, którymi warto się w życiu kierować. 

Skwer przed kościołem św. Józefa, 
gdzie stanąć ma pomnik Jana Pawła II 

(fot. Dorota Hołownia)
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