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POMNIK KARDYNAŁA
Pomnik Karola Kardynała Wojtyły – Papieża Jana Pawła II stanął w Muszynie! Zgodnie z zamierzeniami prace zostały ukończone pod koniec lipca 2008 roku, a 2 sierpnia
odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia monumentu. Aktu tego dokonali Jego
Ekscelencja Ordynariusz diecezji tarnowskiej, ks. biskup dr Wiktor Skworc, Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Bambergu dr Ludwig Schick oraz ks. prałat Józef Wierzbicki,
proboszcz parafii św. Józefa w Muszynie.
W akcie odsłonięcia uczestniczyli burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Waldemar Serwiński, Przewodniczący Rady MiGU Muszyna, Stanisław Sułkowski
oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia Budowy Pomnika z prezesem Małgorzatą
Bajorek. W uroczystości wzięło udział wielu mieszkańców Muszyny, a także gości,
między innymi ze Słowacji.
Pomnik został zaprojektowany przez tarnowskiego artystę rzeźbiarza, dra Jacka Kucabę, a odlany w pracowni inż. Zbigniewa Porady w Zaczerniu koło Rzeszowa.
Koszt wzniesienia monumentu został pokryty z dobrowolnych składek osób fizycznych i prawnych. Urząd Miasta i Gminy przygotował teren oraz wykonał cokół pomnika.
Do jego ukończenia przyczynili się także sponsorzy, którzy swój wkład wnieśli w postaci
wykonanej pracy, czy to przy sporządzaniu planów zagospodarowania terenu i oświetlenia, czy też przy przeprowadzeniu uroczystości, nadaniu jej odpowiedniej oprawy,
a także przy sprzedaży pamiątkowych medali, cegiełek i książek.
Pomnik stał się szybko miejscem modlitwy i zadumy. Zatrzymują się przy nim zarówno muszynianie, jak i osoby przyjezdne. Przychodzą tu, by oddać cześć Papieżowi
– Polakowi, ale także po to, by westchnąć doń z prośbą o orędownictwo, czy też odetchnąć
od pośpiechu i zgiełku codziennego życia.
Jest to podobno jedyny w Polsce (a może i na świecie) pomnik Kardynała,
a nie Papieża…
Stowarzyszenie, powołane do budowy pomnika, zebrało wystarczającą do pokrycia
całości inwestycji kwotę. Przez okres swego istnienia współdziałało też na innych polach z organizacjami pracującymi w Muszynie. Między innymi była to pomoc udzielana
przy przygotowywaniu loterii charytatywnych Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów „Sposób na Życie”. Grupa wolontariuszy – młodzieży
 Dzień 2 sierpnia nie został wybrany przypadkowo. Dokładnie 38 lat wcześniej kardynał Karol Wojtyła
był w Muszynie i w kaplicy Domu Zakonnego Sióstr Elżbietanek odprawiał mszę św. Tego dnia ks. Zdzisław Lisowski zrobił Kardynałowi na tle starej muszyńskiej plebanii zdjęcie, na którym wzorowany był
pomnik.
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z Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie – pod patronatem szkoły i Stowarzyszenia
– podjęła współpracę z Domem Pomocy Społecznej „Jar” oraz Ośrodkiem „Przystań”
w Krynicy. Nawiązano także kontakt z nowosądecką filią Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
organizując spotkania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
Dalsza część planów, czyli budowa Centrum Godnej Starości im. Ojca Świętego Jana
Pawła II, głównie z powodu recesji na rynku gospodarczym i wycofania się sponsorów,
została odłożona na dalsze lata.
Rok 2009 został ogłoszony „Rokiem Jana Pawła II na Ziemi Sądeckiej”. Muszyna
ze swym pomnikiem dołożyła istotną cegiełkę w jego obchody.
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NA ODSŁONIĘCIE POMNIKA
KAROLA KARDYNAŁA WOJTYŁY
Gdy stoję u stóp Twojego pomnika
Uświadamiam sobie
Jakie to szczęście, że mogę podążać Twoimi śladami.
Podziwiać krajobrazy, którymi Ty się zachwycałeś,
Przemierzać szlaki, które stanowiły
Trasę Twoich wędrówek.
Myślę o Tobie, gdy o brzasku świtania
Obserwuję góry otulone gęstą mgłą.
Tak jak Ty czekam, aby słońce wynurzające się zza lasu
Ukazało swoją złotą twarz
I rozświetliło te urokliwe okolice.
Ojcze! Proszę pokornie, oręduj w Niebie za naszą Ojczyzną,
Wolną dzięki Twojemu wsparciu.
Oręduj za wspaniałymi, gościnnymi ludźmi
Zamieszkującymi te tereny.
Wspieraj ich trud w staraniach,
By piękno pochodzące od Stwórcy
Nie uległo zniszczeniu
I mogło służyć całemu narodowi.
Muszyna, sierpień 2008 r.

