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Szanowni Państwo,

Święty Jan Paweł II Wielki w 1957 roku pisał: „Wypoczywa się w całej pełni – a lepiej 
może powiedzieć: w całej głębi, kiedy ów kontakt z przyrodą staje się kontaktem  
z Bogiem obecnym w przyrodzie i obecnym w duszy ludzkiej” (Homo Dei nr 3 (81), maj-
-czerwiec 1957).

Cieszę się, że chwile odpoczynku młodego kapłana Karola Wojtyły spędzone z młody-
mi ludźmi ze środowiska akademickiego zostały upamiętnione i udostępnione zwiedza-
jącym w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie. Zwiedzając 
wystawę możemy stać się świadkami poszukiwania dróg głoszenia ludziom Boga, które 
odkrywał Święty Jan Paweł II Wielki u początku drogi swojego kapłaństwa. Droga ta, dziś 
popularna, a wtedy jeszcze nieznana, rodziła pytania o jej zasadność. „Pragnę podkreślić 
– pisał dalej Ksiądz Karol Wojtyła – że nieraz w ciągu tych lat nachodziła mnie myśl, czy 
korzystając z różnych sposobności do uprawiania takiego duszpasterstwa turystycznego 
nie rozmieniam jakoś swojego kapłaństwa na drobne, zawsze jednak po długiej refleksji, 
po dniach skupienia i modlitwie dochodziłem do wniosku, że mogę, a nawet powinienem 
to czynić, jest to bowiem wbrew pozorom działalność kapłańska, może nawet wręcz pio-
nierska. Tworzy się w niej pewne nowe formy, wychodzi się na spotkanie temu, czym żyje 
współczesny człowiek i jakoś się to wiąże z Chrystusem” (j.w.).

Święty Jan Paweł II Wielki na szlakach turystycznych był autentycznym świadkiem 
wiary i promieniując braterską miłością prowadził do Boga. Życzę, aby zebrane pamiątki 
– świadkowie tamtych wydarzeń – również prowadziy do Boga i pomagały odkryć naj-
prostsze sposoby ukazywania Go innym. Być może staną się one inspiracją, aby wyruszyć 
ku Bogu „nowym szlakiem” – dotąd nieodkrytym lub już zapomnianym.

Z serdecznym pozdrowieniem

Kraków, dnia 16 czerwca 2021 r.
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Szanowni Państwo,

Karol Wojtyła jako młody ksiądz, biskup krakowski, a później papież Jan Paweł II nie przestaje być in-
spiracją w poznawaniu oraz rozumieniu Boga, człowieka i świata. Jego osoba jest przewodnikiem nie tylko 
w sferze duchowej, ale również w ludzkim wymiarze człowieczeństwa. 

Dzisiaj, kiedy istotną częścią naszego życia jest praca, szczególną uwagę przywiązuje się również do 
wypoczynku, który przynosi równowagę duchową i psychiczną. Na tym polu niebagatelne znaczenie od-
grywa turystyka i żywy kontakt z przyrodą. Chociaż od lat 50-tych ubiegłego wieku wiele się zmieniło 
w dziedzinie turystyki, szczególnie w wymiarze dostępności, to wciąż niezmiennie ważna jest duchowa 
strona tej ludzkiej aktywności.

Pionierską formą duszpasterstwa turystycznego w Polsce była działalność ks. Karola Wojtyły, który  
z grupą przyjaciół wyruszał na górskie szlaki, wyprawy narciarskie i spływy kajakowe, jako duchowy to-
warzysz drogi. Tamte spędzone razem chwile dawały nie tylko wytchnienie od codziennych obowiązków  
i okazję do podziwiania przyrody, ale zawsze stawały się przestrzenią dialogu z Bogiem, z drugim czło-
wiekiem oraz wewnętrznych przemyśleń i modlitwy. Nierzadko w czasie marszu ks. Wojtyła pozostawał  
w tyle, aby można było podejść i dyskretnie porozmawiać z nim o sprawach duchowych i życiowych wąt-
pliwościach. Pomimo upływu lat, te niezwykłe wyprawy wciąż budzą emocje w licznych wspomnieniach 
ich uczestników, dziesiątkach wykonanych zdjęć i przedmiotach, używanych podczas wycieczek.

Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie wracając pamięcią do tamtych dorocznych wypraw postanowi-
ło przygotować wystawę Co ja z wami mam? Duszpasterstwo turystyczne Karola Wojtyły. Główną inspiracją 
w aranżacji ekspozycji był pamiątkowy album, który Jan Paweł II otrzymał od przyjaciół, uczestników 
wypraw turystycznych zawierający czarno-białe fotografie, szczegółowe mapy wycieczek, listy uczestników 
oraz teksty piosenek i wierszy. Zdjęcia zostały zestawione z autentycznymi przedmiotami, które się na nich 
znajdują, np. kajakiem, nartami, strojami, sprzętami kuchennymi czy strojem liturgicznym. Wszystko po 
to, aby poczuć atmosferę tamtych turystycznych wyjazdów, które pełne były radości, czasami tak szalonej, 
że „Wujek”, jak nazywali ks. Wojtyłę podopieczni, zwykł mówić do nich: Co ja z wami mam?

Oddajemy do Państwa rąk katalog tej wystawy, wzbogacony o artykuł prof. Macieja Ostrowskiego – dusz-
pasterza ludzi w drodze, liczne wspomnienia uczestników wypraw z „Wujkiem”, zawartych w książce Zapis 
drogi. Wspomnienia o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły oraz liczne fotografie. Mam nadzie-
ję, że lektura naszej publikacji stanie się źródłem pięknych wspomnień, inspiracją do duchowego wzrostu 
oraz wskazówek, jak spędzać czas wolny.

ks. Jacek Kurzydło
Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie

Dear Ladies and Gentlemen,

Karol Wojtyła as a young priest, Bishop of Krakow, and later as Pope John Paul II does not cease to be an 
inspiration for knowing and understanding God, man and the world. His person is a guide, not only in the 
spiritual sphere but also in the earthly dimension of human nature.   

Today, when work is an essential part of our life, special emphasis is put on rest which brings spiritual and 
mental balance. In this field, tourism and being in touch with nature in a vivid way, play an important role. Even 
though much has changed in the domain of tourism since the 1950s, especially in the way of accessibility, the 
spiritual aspect of that human activity still remains as an essential one indeed.

The activity of Rev. Karol Wojtyła, who set off on mountain trails, ski expeditions and kayak tours with 
his group of friends, as their spiritual companion, was a pioneering form of pastoral care of tourism in Poland. 
Those moments spent together were not only a rest from daily duties and an opportunity to admire nature, but 
they were always a space of dialogue with God, with another human being and the space of internal reflections 
and prayer. Quite often during a walk, Rev. Wojtyła would discreetly move behind the others so that it was pos-
sible to approach him and to talk with him in private about spiritual matters and existential doubts. Despite the 
years that passed, those unusual excursions are still stirring emotions in many memories of their participants, 
through dozens of pictures and objects which were used during the excursions. 

The Archdiocesan Museum in Krakow, recalling those yearly expeditions, decided to  prepare the exhibi-
tion Oh dear, what a mess. Karol Wojtyła’s pastoral care of tourism. The main inspiration in the arrangement of 
the exhibition was the album full of souvenirs which John Paul II received from his friends, participants of the 
tourist expeditions, containing black and white photos, detailed maps of the excursions, letters, as well as texts 
of songs and poems. The photos are juxtaposed with authentic artefacts that are depicted – for instance with 
a kayak, ski, clothes, kitchen utensils or a liturgical vestment. It all serves to evoke the atmosphere of those 
tourist excursions which were so full of joy, sometimes of such a mad one, that the Uncle, as Rev. Wojtyła was 
called by the ones under his care, used to say: Oh dear, what a mess!

We are presenting the catalogue of this exhibition, enriched with the article by Professor Maciej Os-
trowski – a tourist chaplain, with numerous memoirs of the participants of the expeditions with the “Uncle”, 
contained in the book Zapis drogi. Wspomnienia o nieznanym duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły (An 
Account from the Road. Memories of an Unknown Chaplaincy of Reverend Karol Wojtyła) and numerous 
pictures. I hope that the read of our publication will become a source of beautiful recollections, an inspiration 
for spiritual growth and that it shall provide guidelines – how to spend leisure time.    

Rev. Jacek Kurzydło
Director of the Archdiocesan Museum in Krakow 
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K arol Wojtyła od młodych lat był miłośnikiem 
 turystyki, lubił wędrówki górskie, letnie i zimo- 
 we – jeździł na nartach sam i z przyjaciółmi, 

uczestniczył w wyprawach kajakowych. Kochał przyro-
dę, obcował z nią i podziwiał jej piękno. Ta pasja trwała  
w nim w czasach szkolnych, gdy zapuszczał się w „góry do-
mowe” (Beskid Mały) i pasmo Babiogórskie, w czasach po-
sługi duszpasterza akademickiego, a potem biskupa w Kra-
kowie, gdy poszerzał podróże po Beskid Niski, Bieszczady, 
wreszcie spływy kajakowe na Brdzie czy Czarnej Wodzie. 

Nie zerwał kontaktu z turystyką jako papież. Choć narasta-
ły jego obowiązki, znajdował czas na wypoczynek w Alpach  
i Apeninach – wędrówki piesze i narciarskie zjazdy. Dziś oglą-
damy trochę pamiątek z tamtych wypraw: zdjęcia, turystyczne 
sprzęty, narty, kajaki… Za tym wszystkim kryją się z pewno-
ścią niezwykłe, osobiste przeżycia. Niestety trudne do uchwy-
cenia. Każdy człowiek ma prawo do chwil prywatności – czy 
są to momenty samotności, czy też przebywanie w niewielkim 
gronie przyjaciół, podczas których dochodzi do osobistych 
zwierzeń. Jednakże wczytując się w słowa homilii i przemó-

K arol Wojtyła was a dedicated tourist since his 
 youth – he liked wandering in the mountains, 
 both in summer and in winter, he used to ski by 

himself and also with friends, he took part in kayak tours. 
He loved nature, communed with it and he admired its 
beauty. This passion lasted since his school years, when he 
wandered in the “home mountains” (Small Beskid – Beskid 
Mały) and in the range of Babia Góra, when he served as an 
academic chaplain and then as a Bishop Krakow, travelling 
also in the Low Beskid, Bieszczady Mountains, and joining 

kayak tours on the River Brda or the Czarna Woda. He did 
not quit tourism as Pope. Even though his duties were in-
creasing, he found time for the rest in the Alps and in the 
Apennines – for wandering and skiing. Today we look at  
a few souvenirs from those expeditions: photographs, tour-
ist equipment, skis, kayaks… There are surely unusual, per-
sonal memories linked to them. Unfortunately, they are elu-
sive, difficult to capture. Every human being has the right 
to moments of privacy – moments of solitude or of stay-
ing in a small circle of friends, when personal reflections 
and confessions are shared. However, reading the words 
of Papal homilies and speeches, especially from the peri-
ods of his holiday, we may look behind the curtain, at least 
partly, and enter the sphere of experiences of our Protago-
nist. Fragments of memories of the academic circle under 
his pastoral care, of friends from the tourist trails, allow for 
constructing an unusually interesting picture. Therefore, let 
us follow Karol Wojtyła, a priest and an academic chaplain,  
a Bishop, later Saint John Paul II, on that path. 

During his first visit to Nowy Targ, already at the be-
ginning of his homily, John Paul II confessed something 
that was surely deeply engraved upon his heart: “in this 
peregrination through Poland I am given the opportunity 
to be close to the mountains”. He considered the proxim-
ity of the mountains as a gift that he could enjoy. In his 
next words, recalling climbing and skiing in that area, he 

Wisła – Krynica, sierpień 1954
Wisła – Krynica, August 1954

Spotkanie z przyrodą  
doświadczeniem Bożego piękna

ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski

uttered a sentence that was laconic but full of content and 
emotion: “…eh, I am nearly teary-eyed” (1979). Only some-
body who was really attached to something may cry after its 
loss. Many years later, close to the same place, he repeated 
a sentence, full of longing for tourist excursions: “Go climb 
Turbacz” (Ludźmierz 1997). Some other time, looking from 
the hill of Kaplicówki above Skoczów, towards the Beskid 
Śląski, he spoke of his yearning to be “closer to the moun-
tains” more often. And several hours later, in Bielsko-Biała, 
he was recalling the mountains “where he often wandered”, 

Encounters with nature as a way 
to experience God’s beauty 

Rev. Maciej Ostrowski, PhD,  
Full Professor of Theology
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wień papieskich, zwłaszcza z wakacyjnego okresu, możemy 
choć trochę uchylić zasłonę i wniknąć w sferę doznań nasze-
go Bohatera. Strzępy wspomnień uczestników duszpasterstwa 
akademickiego, przyjaciół z turystycznych szlaków pozwalają 
na złożenie niezwykle interesującego obrazu. Spróbujmy za-
tem pójść tą drogą za Karolem Wojtyłą, księdzem duszpaste-
rzem, biskupem, św. Janem Pawłem II.

Podczas pierwszych odwiedzin w Nowym Targu, Jan 
Paweł II już w na początku swojej homilii wyznał to, co z pew-
nością tkwiło gdzieś w nim głęboko: „w tej mojej pielgrzymce 
po Polsce dane mi jest dzisiaj zbliżyć się do gór”. Bliskość gór 
uznał za dar, który mógł stać się jego udziałem. W dalszych 
słowach, przywołując w pamięci turystyczne wspinaczki  
i zjazdy na nartach, które w tych okolicach często odbywał, 
wypowiedział lakoniczne, ale pełne treści i uczucia zdanie: 
„... ej łza się kręci” (1979). Tylko ten, kto rzeczywiście był do 
czegoś przywiązany, może płakać po utracie tego, co posia-
dał. Wiele lat później, niemal w tym samym miejscu, powtó-
rzył brzmiące tęsknotą za turystycznymi wyprawami zdanie: 
„Chodź na Turbacz” (Ludźmierz 1997). Innym razem, spo-
glądając ze wzgórza Kaplicówki nad Skoczowem ku Beskido-
wi Śląskiemu wypowiedział swoje pragnienie, by częściej być 
„bliżej gór”. A kilka godzin później w Bielsku-Białej wspomi-
nał te góry, które „nieraz przemierzał w pieszych wędrów-
kach”, imiennie wymieniając szczyty Szyndzielni i Magurki 
(1995). Nuty jego osobistych przeżyć brzmiały w słynnej sta-
rosądeckiej „powtórce z geografii”, w której dokładnie opisy-
wał beskidzkie szlaki sprawiające radość, głęboko i trwale za-
pisane w jego pamięci. W następnych zdaniach nawiązał do 
ważnych dla niego doświadczeń spotkań z ludźmi bliskiego 
mu ruchu oazowego, który w pobliżu tych górskich szlaków 
znalazł swoje gniazdo (Nowy Sącz 1999). Te góry i ci ludzie 
spotkani na turystycznych dogach – mówił – wychowują 
człowieka (Dukla 1997).

Kontakt z przyrodą staje się dla turysty okazją do prze-
myśleń istotnych prawd i problemów życia. Jest on dosko-
nałą okolicznością do rozwinięcia refleksji dotyczących 
podstawowych prawd wiary i moralnego postępowania. 
Obrazy i znaki, które człowiek odkrywa w otaczającym go 
świecie, pomagają mu w głębszym zrozumieniu, powie-
dzielibyśmy raczej doświadczeniu wielu fundamentalnych 
prawd. Stąd otwiera się przed nim sposobność do zmiany 
postaw, rodzą się impulsy do pracy nad sobą, naprawy re-
lacji społecznych, innego spojrzenia na środowisko a przede 
wszystkim ożywienia wiary. Toteż Jan Paweł II wielokrotnie 
zachęcał do turystyki twórczej i inteligentnej, gdzie kontakt  
z naturą przyczyni się do poszerzenia świadomości, ale też 
do odnowy człowieka. Wszystko to, co zaobserwować można 
wśród otwartych pól, gór, jezior, rzek, było dla Jana Pawła II 
znakiem nadprzyrodzonych spraw.

Piękno przyrody, ład i harmonia w niej panująca w natu-
ralny sposób pozwalają człowiekowi w odkrywaniu istnienia 
Boga. Ta droga była zawsze dla chrześcijan pierwszym z dowo-
dów na Jego istnienie. Ale także kościoły, przydrożne krzyże  
i kapliczki, wytwór chrześcijańskiej kultury, tak często spoty-
kane na turystycznych szlakach, tworzące według Jana Pawła 
II przedziwną harmonię ze światem natury, razem są odbi-
ciem „najwyższego piękna” samego Stwórcy, kierując duszę 
ku Niemu. Toteż papież pragnął, by bliski kontakt z przyrodą 
dla wypoczywających wśród niej turystów stawał się okazją do 
głębszego obcowania z Bogiem (Krzeptówki 1997).

Góry chętnie zdobywane przez turystów poniekąd 
spontanicznie wzywają człowieka, by wznosił swe spoj-
rzenie i myśli „ku górze”, a zatem ku rzeczywistości po-
nadziemskiej. Strzelistość szczytów, ich niebotyczność 
budzi respekt. Góry, często spowite mgłami, jak dymem 
kadzidła stosowanym w liturgicznych obrzędach, pełne 
gwałtownych zjawisk, wskazują na tajemniczą, a zarazem 
budzącą szacunek Istotę – Boga. Turysta wspinający się ku 
szczytom, w fizycznej sferze przeżywa to, co jest istotą du-
chowej drogi każdego człowieka. Na szczycie Mont Chétif, 
naprzeciw majestatycznych skał i lodowców Mont Blanc, 
przy figurze Maryi Królowej Pokoju, Jan Paweł II mówił  
o potężnych szczytach, które wzywają człowieka, by prze-
kraczał samego siebie i posłuszny wezwaniu św. Pawła szukał 
„tego co w górze” - Kol 3, 1 (1986). Podobne słowa - „sursum 
corda” - powtórzył u stóp polskich Tatr, pod Giewontem, na 
którego szczycie stoi słynny krzyż (Zakopane 1997). Bardzo 
ważne jest to zdanie w epoce, gdy wielu uważa, że trzeba 
skoncentrować się tylko na tym co doczesne i ułożyć sobie 
życie bez Boga. Wspomniane już krzyże chętnie stawiane na 
szczytach gór, jak i liczne przydrożne kapliczki przypomina-
ją, iż Chrystus towarzyszy człowiekowi nie tylko na szlakach 
turystycznych, ale w codziennej pracy. To znaczy, że Bóg jest 
nie tylko „na górze” – daleki – ale chce zejść „w doliny” – 
chce być bliski człowiekowi (Krzeptówki 1997).

Papież przyrównał górskie wyżyny do szczytu duchowego 
podczas sprawowania każdej Eucharystii, a górskie przestrze-
nie do wielkiej, jakby kosmicznej świątyni (Campo Imperato-
re 1993). Msza św. w myśl nauczania Soboru Watykańskiego 
stanowi szczyt chrześcijańskiego życia, gdyż tam właśnie czło-
wiek najbliżej spotyka się z Bogiem. Wnikliwa kontemplacja 
górskiego świata, podziw nad nim, każe, jak to czyni Biblia, 
wychwalać Boga, nie tylko słowami, ale myślą, zachwytem  
i uczuciem wdzięczności. Według Jana Pawła II samo stwo-
rzenie staje się psalmem na cześć Stworzyciela. Wszakże w li-
turgii jesteśmy świadkami wychwalania Boga przez bogactwo 
obrzędów, gestów, szat, dźwięków a nawet zapachu kadzideł. 
Tak i przyroda śpiewa hymn na cześć Stwórcy rozmaitością 
odgłosów, przepaścistością skał, kolorystyką nieba, zapachem 

naming the peaks of Szyndzielnia and Magurka (1995). The 
notes of personal experiences sounded in the famed “rep-
etition in geography” in Stary Sącz, where he was exactly 
describing the trails in the Beskids, which brought him joy 
and remained deeply engraved on his memory. In the next 
sentences he was tying in with important experiences of 
meetings with people of the Oasis Movement (Life-Light 
Movement) that was so close to him and which found its 
nest near these mountain trails (Nowy Sącz 1999). Those 
mountains and those people, who are met at the tourist 
routes – so he said – are bringing up a human being (Dukla 
1997).

Being in touch with nature, for a tourist, becomes an 
opportunity to rethink essential truths and problems of life. 
It is a perfect opportunity to develop reflections concern-
ing fundamental truths of faith and moral conduct. Images 
and signs which man discovers in the surrounding world, 
are helping in the deeper understanding or – should we say 
– experiencing many a fundamental truth. Thus, there ap-
pears an opportunity to change an attitude, an inspiration 
to work on one’s character, to mend social relationships, to 
take a different look at the environment and, above all, to 
revive the faith. Therefore, John Paul II was encouraging 
– many times – to take interest in creative and intelligent 
tourism, whereby being in touch with nature would be con-
ducive to broadening the consciousness and also to the re-
newal of man. Everything that could be observed amongst 
the open fields, mountains, lakes, rivers, for John Paul II 
was a sign of the supernatural matters.

Beauty of nature, order and harmony that govern it, 
allow man to discover God in a natural way. This way for 
Christians was also the first of the proofs for His existence. 
So was the case with churches, wayside crosses and shrines 
which are so often met at tourist trails, and which are cre-
ating, according to John Paul II, a specific harmony with 
the world of nature. Together they are a reflection of “the 
highest beauty” of the Creator himself, directing one’s soul 
towards Him. Therefore, the Pope wished that for tourists, 
communion with nature would be an opportunity to an 
even deeper communion with God (Krzeptówki 1997).

Mountains, so eagerly climbed by tourists, are – to an 
extent – spontaneously calling a man to lift his gaze and 
thoughts upwards – therefore, towards the supernatural re-
ality. Loftiness of the peaks reaching the sky is awe-inspir-
ing. Mountains, often shrouded in mist, as if in the smoke 
of an incense, full of violent phenomena, are pointing to-
wards a mysterious Entity that, at the same time, inspires 
respect – that is God.  A tourist climbing the mountain 
peaks experiences, in the physical sphere, that what is the 
essence of a spiritual way of every man. At the top of Mont 

Chétif, adjacent to the majestic rocks and glaciers of Mont 
Blanc, at the statue of Mary Queen of Peace, John Paul II 
spoke of tremendous mountain peaks which call a man to 
transcend himself and, as summoned by St. Paul, “seek the 
things above” – Colossians 3:1 (1986). Similar words – “sur-
sum corda” – were repeated at the foot of the Polish Tatra 
mountains, at Giewont on whose summit there is a famed 
cross (Zakopane 1997). This sentence is very important in 
the age when so many hold that one should focus only on 
that what is earthly and live one’s life without God. The 
aforementioned crosses, so eagerly installed on mountain 
peaks, as well as numerous wayside shrines, are remind-
ing that Christ is not only accompanying man at tourist 
routes, but also in daily work. That means that God is not 
only “above” – far away – but that He wishes to descend 
“into the valleys”– and that He wants to be close to man 
(Krzeptówki 1997).

The Pope compared mountain heights to the spiritual 
summit during every Eucharist and  mountainous spaces 
to a great, as if cosmic temple (Campo Imperatore 1993).  
A Holy Mass, according to the teaching of the Second Vati-
can Council, constitutes the summit of Christian life, be-
cause this is where man has the closest encounter with God. 
An insightful contemplation of the world of the mountains, 
an admiration for it, makes one – as in the Bible – praise 
God, not only with words, but also with thoughts, admira-
tion and the feeling of gratitude. According to John Paul 
II, the creations themselves become a psalm worshipping 
the Creator. During liturgy we are witnessing the act of 
praising God with the entire richness of rites, gestures, vest-
ments, sounds and even with the smell of incense. Nature 
also sings a hymn to the glory of the Maker by means of its 
many sounds and echoes, chasms and rocks, colour of the 
sky, smell of herbs and flowers. In this context the words 
of the Pope are easier understood: “I sing this Easter anti-
phon along with the land of Żywiec, along with the valley 
of the River Soła, along with these mountains of the Beskid 
Żywiecki and Śląski...” (Żywiec 1995).

Mountains, majestic and large, awe-inspiring, make  
man look at himself with great humility and see the proper 
scale of his being. A tourist, walking up the trail with ef-
fort, feels small when he is confronted with almighty God, 
holy and threatening. He fells, nearly palpably that he is 
merely a creature depending on his Creator. However, that 
very Great God is also a good, caring Father, caring for 
man, ready to bestow gifts upon him, and at the same time 
preparing the greatest gift that is residence “in the upper 
room”- in heaven. Staying among mountains, in a tourist, 
increases the trust in the Creator and Father caring for all 
his creatures (Cogne 1994).
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ziół i kwiatów. W tym kontekście lepiej można zrozumieć sło-
wa Papieża: „Śpiewam tę wielkanocną antyfonę razem z ziemią 
żywiecką, razem z doliną Soły, razem z tymi górami Beskidu 
Żywieckiego i Śląskiego...”  (Żywiec 1995).

Góry majestatyczne i wielkie, wzbudzające respekt, 
każą człowiekowi spojrzeć na siebie z wielką pokorą, ujrzeć 
właściwą skalę jego bytu. Turysta wznoszący się z trudem 
po szlaku, czuje się mały wobec wszechmocy Boga, świętego  
i groźnego. Odczuwa niemal dotykalnie, że jest tylko stwo-
rzeniem zależnym od swego Stwórcy. Ten jednak Wielki Bóg 
jest zarazem dobrym, troskliwym Ojcem, pochylającym się 
nad człowiekiem, gotowym do obdarowywania go, a zara-
zem przygotowującym największy dar, jakim jest mieszkanie  
„w górze” – w niebie. Przebywanie wśród gór kształtuje w tu-
ryście większe zaufanie do Stwórcy i Ojca, troszczącego się  
o wszystkie stworzenia (Cogne 1994).

Górskie wyżyny mówią także o głębi ludzkiej istoty, któ-
ra jest inna od wszystkich stworzeń, bo ukształtowana bez-
pośrednio na Boży obraz. Piękno kontemplowane podczas 
wędrówek pozwala nie tylko doskonalej poznać sens ota-
czającego nas stworzenia, ale lepiej pojąć samego człowieka. 
Trzeba jednak, według Jana Pawła II, nauczyć się twórczego 
obcowania z przyrodą podczas górskich wędrówek. Turysta 
musi zdobyć się na duchowy wysiłek celem nabycia umie-
jętności wnikania w głąb samego siebie i otaczającego świata 
(Santo Stefano di Cadore 1993).

Te same góry pełne majestatu i gwałtownych zjawisk, 
ta sama przyroda niesie człowiekowi ciszę. W tej ciszy tu-
rysta może łatwiej znaleźć samego siebie i ślady Boga. Mil-
czenie, którego łatwiej doświadczyć podczas odpoczynku, 
sprzyja refleksji nad światem i medytacji. Jan Paweł zachę-
cał, by podczas wakacyjnego wypoczynku znaleźć chwile 
na modlitwę i sprawy duchowe (Denver 1993). „Gdy ciało 
odpoczywa, duch wznosi się, aby dziękować Wszechmocne-
mu, który wszystko uczynił mądrze i z miłością” (Lorenzago  
di Cadore 1992).

Dzięki temu odejściu od codziennych zajęć i milcze-
niu, jakie stwarza wolny czas i turystyka, człowiek ma okazję 
odkrywać najgłębsze korzenie swej egzystencji oraz w peł-
niejszy sposób poznawać samego siebie, „spojrzeć innymi 
oczyma na własne życie i życie innych”. Tu odkrywa on „kon-
templatywny wymiar swojego życia” (Orędzie na Światowy 
Dzień Turystyki 2001). Jan Paweł II podkreślał nie rzadko, 
że człowiek nie jest stworzony wyłącznie do zewnętrznych 
aktywności, ale także do zagłębiania się w to, co wewnętrzne. 
Ów kierunek „ku wewnątrz” pozwala poznać pełną prawdę  
o sobie. Posuwanie się tą drogą zapewnia rozwój jego człowie-
czeństwa (III Kongres duszpasterstwa turystycznego 1985).

„Jeśli chcesz odnaleźć źródło, musisz iść do góry, pod 
prąd... Gdzie jesteś źródło?!”. Słowa papieskiego „Tryptyku 

Rzymskiego” z pewnością odzwierciedlają duchowe dozna-
nia księdza Wojtyły – turysty. Trzeba podjąć wysiłek wzno-
szenia się wzwyż, by dojść do źródła i napić się źródlanej wody.  
W człowieku istnieje pragnienie spotkania z Bogiem i na-
pełnienia się Nim. Musi on podjąć trud oderwania się od 
codzienności, przezwyciężać swoje słabości i obiektywne 
trudności, by dotrzeć do Boga oraz doświadczyć ożywczej 
mocy Jego darów. Rytm płynących strumieni przekracza-
nych podczas wędrówki mówi o przemijaniu tego ziem-
skiego życia, które paradoksalnie ma sens, gdyż wskazuje, 
że człowiek ostatecznie powołany jest do przebywania na 
zawsze z nieprzemijającym Bogiem. Człowiek wśród gór-
skich zboczy, wód i lasów ze zdumieniem poznaje swoje 
wieczne przeznaczenie. Wędrówki turystyczne stają się jego 
nauczycielem.

Ulubionym porównaniem używanym przez Jana Pawła 
II był obraz „księgi przyrody”. Księgę otwiera się po to, by od-
czytywać z niej mądrość. Bliski kontakt z naturą pozwala czło-
wiekowi wyczytać najgłębszy sens istnienia. Różnorodność 
stworzeń, czar ich piękna wytycza przed człowiekiem nowe 
duchowe drogi, na których dusza wrażliwa „bez trudu odnaj-
duje echo owego tajemniczego i najdoskonalszego piękna, któ-
rym jest Bóg, źródło istnienia wszelkiej rzeczywistości ”(Santo 
Stefano di Cadore 1993, List do młodzieży 1985).

Turystyka stanowi ważna narzędzie w wychowaniu 
człowieka. Wzmacnia jego siły fizyczne, prężność mięśni, 
sprzyja zachowaniu zdrowia, regeneruje energie wyczer-
pane przez pracę. Jan Paweł II był wybitnym obrońcą ży-
cia. Jego nauczanie o ochronie życia trzeba widzieć także  
w kontekście odpoczynku i turystyki. Jednakże wypoczy-
nek wśród przyrody jest czymś więcej niż tylko prostą re-
generacją fizycznych energii. Papież wyjaśniając sens odpo-
czynku, mówił o odzyskiwaniu przez człowieka duchowych 
sił (Pieve di Cadore 1996). Podczas wymienionego już 
przemówienia w Nowym Targu, wspominając swe własne 
turystyczne przeżycia i nawiązując do nauczania św. Pawła, 
wskazywał, iż odpoczynek jest drogą swoistego „nowego 
poczynania” w ludzkim duchu (1979). Dbałość o fizyczne 
zdrowie i prężność ciała w turystyce łączy się ściśle z tro-
ską o zdrowie moralne (Sion 1984). Kontakt z naturalną 
przyrodą dostarcza wędrującym wielu okazji do wysiłków. 
Doświadcza duchowo człowieka. Wymaga od niego odwa-
gi i wytrwałości. Przezwyciężanie słabości hartuje ducha 
i kształtuje ludzki charakter (Demegge 1992). Cechy te są 
niezbędne człowiekowi na drogach jego ludzkich wyborów. 
Pójście ścieżką Ewangelii również wymaga hartu ducha, 
poświęcenia i odwagi. Przywołując postać patrona tury-
stów bł. Piotra Jerzego Frasattiego (który zresztą wiele lat 
wcześniej, jak ks. Wojtyła starał się o rozwój duszpasterstwa 
turystycznego wśród akademików), Jan Paweł II mówił o 

Mountain heights speak also of the depth of a human 
being which is different than all the other creatures as it is 
shaped directly in the likeness of God. Beauty, contemplat-
ed during excursions, allows not only to know the meaning 
of the surrounding creation, but to better understand man 
himself. However, according to John Paul II, one should 
learn a creative communion with nature during wandering 
in the mountains. A tourist must make a spiritual effort in 
order to achieve the skill of insight – into himself and into 
the surrounding world (Santo Stefano di Cadore 1993).

The very mountains full of majesty and violent phe-
nomena, the very nature, bring silence to man. In this si-
lence a tourist may better find himself and find the traces 
of God.  Silence which is easier experienced during rest, 
is conducive to reflection on the world and to meditation. 
John Paul was recommending to find moments for prayer 
and spiritual matters (Denver 1993). “When body is rest-
ing, spirit is raising to thank the Almighty who made every-
thing with wisdom and love” (Lorenzago di Cadore 1992).

Owing to this departure from daily routine and to 
silence that are possible by means of leisure and tourism, 
man has an opportunity to discover the deepest roots of 
his existence and to know himself in a fuller way, to “look 
at his own life and the life of others with someone else’s 
eyes”. Here, he discovers “a contemplative dimension of 
his own life” (Message for World Tourism Day 2001). John 
Paul II often stressed that man was not created for exter-
nal activities only but also for delving into that what is 
internal. This “inward” direction allows for knowing the 
full truth about oneself. Moving on that path allows for 
the development of his humanity (3rd Congress of Pastoral 
care of tourism 1985).

“If you want to find a spring, you have to walk up, 
against the current... Source, where art thou?!”. The words 
of the Papal “Roman Triptych” are surely reflecting the 
spiritual experiences of Reverend Wojtyła – a tourist. One 
should make an effort to ascend, in order to reach the spring 
and drink spring water. There is the need in man – to meet 
God and to be filled with Him. He has to make an effort to 
detach himself from daily life, to overcome his weaknesses 
and objective difficulties in order to reach God and experi-
ence the reviving power of His gifts. The rhythm of flow-
ing streams, which are crossed during wandering, tells us 
about the transience of earthly life, which paradoxically has 
meaning – a man is finally summoned to commune with 
everlasting God – forever. Among the mountain slopes, 
waters and forests man recognises – with amazement – his 
eternal destiny. Wandering in the mountains teaches him. 

A favourite comparison that was used by John Paul 
II was the image of a “book of nature”. A book is opened 

in order to read wisdom that is contained in it. Staying 
close to nature allows man to read the deepest meaning of 
existence. Great heterogeneity of creations, the charm of 
their beauty, mark different paths where a sensitive soul 
“without an effort finds an echo of that mysterious and 
most perfect beauty that is God, the source of existence of 
all reality  ”(Santo Stefano di Cadore 1993, A Letter to the 
Youth 1985).

Tourism is an important tool in bringing up a human 
being. It strengthens his physical powers, resilience of his 
muscles, it is conducive to retaining health, it regenerates 
energies exhausted by work. John Paul II was an eminent 
defender of life. His teaching regarding the protection of life 
should also be seen in the context of rest and tourism. How-
ever, any rest among nature is something more than just  
a simple regeneration of physical energy. The Pope, explain-
ing the meaning of rest, spoke of regaining spiritual strength 
(Pieve di Cadore 1996). During the aforementioned speech 
in Nowy Targ, recalling his own tourist experiences and ty-
ing in with the teaching of St. Paul, he showed that rest is 
the way of a specific “new beginning” in the human spirit 
(1979). Care for physical health and fitness is strictly linked 
in tourism with the care for moral health (Sion 1984). Being 
immersed in unspoilt nature provokes an opportunity to 
undertake many efforts. It provides a spiritual experience. 
It requires courage and tenacity. Overcoming difficulties 
shapes spirit and human character (Demegge 1992). These 
features are indispensable to man on the way of his human 
choices. Following the path of the Gospel also requires te-
nacity of spirit, sacrifice and courage. Recalling the patron 
saint of tourists, the Blessed Peter George Frassati (who, by 
the way, many years earlier made efforts for the develop-
ment of pastoral care for academic community, quite like 
Rev. Wojtyła) John Paul II spoke of a certain asceticism of 
tourism. For Pier Giorgio Frassati every mountain climb 
was a stage of his ascetic and spiritual way. It led him to the 
heights of holiness. Holiness is constant ascending (“lift up 
your hearts”), ever closer to the perfection of God (Vatican, 
20th May 1990).

Remembering journeys during his pastoral care for 
academic circles, he warned that quite like on beautiful 
tourist trails, one may also get lost in life, forgetting of the 
principles of the Gospel. One needs to hold on to the Gos-
pel like to a rope. “If we are climbing we cannot break the 
rope. Similarly we need to stay connected with this Divine 
Friend whose name is Jesus Christ” (Kraków, Skałka 1979).

Chatting to the Scouts, John Paul II spoke of moun-
tain expeditions and camps which leave an unforgettable 
memory trace but which also allow for a different look at that 
what surrounds us. [It allows for seeing] a higher meaning in 
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swoistej ascezie turystyki. Dla Pier Giorgia każda górska 
wspinaczka była etapem jego drogi ascetycznej i duchowej. 
Doprowadziła go na wyżyny świętości. Świętość jest owym 
ciągłym wznoszeniem się („w górę serca”), bliżej doskona-
łości Boga (Watykan, 20 maja 1990).

Wspominając swe wędrówki w duszpasterstwie aka-
demickim przestrzegał, że tak jak na tych pięknych tury-
stycznych szlakach, można pobłądzić w życiu, zapominając 
o ewangelicznych zasadach. Trzeba trzymać się Ewangelii 
jak liny. „Jeśli jesteśmy na wspinaczce, nie wolno popuścić 
liny. Podobnie trzeba też zachować łączność z tym Boskim 
Przyjacielem, któremu na imię Jezus Chrystus” (Kraków, 
Skałka 1979).

W gawędzie do skautów Jan Paweł II mówił o gór-
skich wyprawach i obozach, które pozostawiają w pamięci 
niezatarty ślad, ale też pozwalają inaczej spojrzeć na to, co 
nas otacza. W każdej osobie, geście bądź rzeczy dostrzec 
wyższy sens, wymykający się człowiekowi oceniającemu 
wszystko poprzez pryzmat rzeczy materialnych (1986).  
W wolnym czasie, mówił w innym miejscu Papież, człowiek 
ma okazję do realizacji samodzielnie wybranych przez siebie 
czynności oraz inicjatyw, przez co w pełniejszy sposób urze-
czywistnia siebie jako osobę. Tego rodzaju przestrzeni nie 
daje mu dzisiejszy stechnicyzowany i odgórnie zaplanowany 
świat (Courmayeur 1986).

Odpoczynek turysty nie jest odejściem w próżnię  
i pustkę, lecz wręcz przeciwnie, nosi charakter kreatyw-
ny. Jest – jak wyraził się obrazowo Papież – oderwaniem 
od tego, co wyobraża ewangeliczna Marta i zmierzaniem 
do „lepszej cząstki”, którą wybrała Maria (Łk 10, 38–42). 
Pierwsza wypełniała swe życie wyłącznie pracą. Druga sia-
dła u nóg Pana, słuchając Jego słów (Castel Gandolfo 1980). 
Turystyka nie jest zatem, jak chciałoby interpretować wielu, 
ucieczką od obowiązków, ale odchodzeniem na jakiś czas 
od codziennych obciążeń, by skierować się ku głębszym 
wartościom. Dzięki temu człowiek powróci do swych co-
dziennych zadań z nowymi energiami i będzie mógł na 
nowy, inny sposób spojrzeć w codzienność.

W codziennym życiu człowiek pozostaje często  
w sztucznym, zniekształconym i zanieczyszczonym otocze-
niu. To wszystko może wywoływać nie tylko fizyczne zmę-
czenie, ale i duchowe przygnębienie. Dlatego też według Jana 
Pawła II człowiekowi potrzebne jest piękno stworzeń. Często 
zamknięty w sztucznym środowisku wytworzonym przez 
techniczną cywilizację jest on wręcz spragniony obcowania 
z naturalnym pięknem gór, lasów i pól, które uszlachetnia 
człowieka na różny sposób. Podnosi ludzką duszę spragnioną 
harmonii i jasności. Daje mu wewnętrzny pokój i pogodę du-
cha. Stąd chętnie wyrusza na turystyczne szlaki. A przemie-
niony przez kontakt ze stworzeniem turysta, powróciwszy do 

codzienności, będzie mógł na nowo, w doskonalszy sposób 
ułożyć swoje relacje z innymi ludźmi (Campo Imperatore 
1993, Nowy Targ 1979).

Jan Paweł II, przywołując czasy, w których był akade-
mickim duszpasterzem i sam organizował turystyczne wy-
prawy, mówił, że turystyka wymaga wspólnoty, a zarazem 
uczy wspólnoty. Doświadczenie turysty podpowiada, że 
obecność drugiej osoby potrzebna jest po to, by nie zagubić 
się na szlaku, a w chwili trudnej wzajemnie się wspomóc. 
Nie powinno się zatem wyruszać na szlak samotnie. Trzeba 
przed rozpoczęciem drogi otworzyć się ku drugim, przeła-
mać bariery i być gotowym do pozostania razem. Wspól-
na wędrówka weryfikuje jedność i pogłębia ją. Turystyczne 
przeżycia rzutują na przyszłe życie i uczą, jak być razem  
w codzienności (Kraków, Skałka 1979).

„Wakacje są dobrą okazją do bycia razem z innymi oraz 
wzmocnienia komunii i dialogu, dzięki którym stosunki 
międzyludzkie... nabierają pogody i serdeczności” (Lorenza-
go di Cadore 1992). Wakacyjny wypoczynek w grupie po-
zwala on na nowo odkryć wartość międzyludzkiej przyjaźni 
i bezinteresownej solidarności. Wartości te są szczególnie 
ważne w życiu każdej rodziny. Współczesna rodzina ulega 
licznym kryzysom. Słabną jej wewnętrzne więzi. Wspólne 
turystyczne wędrowanie, razem spędzany wolny czas, mogą 
według Papieża stać się okresem odbudowy i umocnienia 
wewnątrzrodzinnej wspólnoty (Denver 1993, Lorenzago di 
Cadore 1993).

Dzięki szczególnej atmosferze odprężenia i pogody to-
warzyszących turystyce, stosunki międzyludzkie mają szan-
sę z „przedmiotowych” przekształcać się na „podmiotowe”. 
Relacje między osobami nie są tu wymuszone przez me-
chanizmy powstające w codziennych układach społecznych  
i w zawodowej pracy, lecz kształtowane na zasadzie przy-
jaźni oraz wzajemnego upodobania. Wspólnota rodząca się 
wśród turystów pomaga w odkrywaniu podstawowej praw-
dy, że wszyscy ludzie są braćmi i siostrami, dziećmi tego 
samego Boga. To otwiera drogę do przełamywania barier 
dzielących ludzi i staje się czynnikiem budowania pokoju 
(IV Kongres Duszpasterstwa Turystycznego 1990; Orędzie 
na Światowy Dzień Turystyki 2001).

W warunkach sprzyjających kontemplacji, wśród 
przyrody, duchowo skoncentrowany turysta idzie tą samą 
duchową drogą, którą szła Maryja udająca się „w góry do 
pewnego miasta w pokoleniu Judy”, by tam wypowiedzieć 
wspaniały hymn Magnificat. Zawiera się w nim w pewien 
sposób streszczenie sensu życia Bożej Matki na tle historii 
zbawienia (Łk 1, 39). Podobnie przed turystą otwiera się 
szansa dostrzeżenia głębi swej egzystencji w perspektywie 
wiecznego celu (Demegge 1992).

every person, gesture or thing, one that evades a human be-
ing who evaluates everything through the prism of material 
things (1986). Speaking elsewhere, the Pope said that in his 
free time, a man has an opportunity to complete actions and 
initiatives which were chosen by him independently. That is 
conducive to his fuller self-actualization as a person. That 
kind of space is not given by today’s world, overly technical 
and planned in a top-down manner (Courmayeur 1986).

The rest of a tourist is not a departure into vacuum 
and emptiness, on the contrary, it has a creative character. 
It is – according to the Pope’s description – seceding from  
that what is represented in the Gospel by Martha and by 
moving toward “the better part” that was chosen by Mary 
(Luke 10: 38–42). The earlier was filling her life entirely 
with work. The latter sat at the feet of the Lord, listening to 
his words (Castel Gandolfo 1980). Thus, tourism is not, as 
many would like to interpret it, a mere escape from duties, 
but it is a departure from daily routine towards deeper val-
ues. Owing to that a human being shall return to daily tasks 
with new energy and shall be able to take a new, different 
look at everyday life. 

In daily life man often stays in an artificial, deformed 
and polluted environment. That all may cause not only 
physical tiredness, but also spiritual depression. That is 
why, according to John Paul II, man is in need of the beau-
ty of God’s creation. Often enclosed in an artificial envi-
ronment, produced by technical civilisation, he is yearn-
ing to commune with the natural beauty of the mountains, 
forests and hills which make him more noble in spirit.  
It lifts human soul that yearns for harmony and light. That 
is why man eagerly sets off for tourist trails. A tourist, 
having returned to daily life, transformed through facing 
God’s creations, shall be able to shape his relationships 
with other people in a more perfect way (Campo Impera-
tore 1993, Nowy Targ 1979).

John Paul II, recalling those times, when he was an ac-
ademic chaplain and organised tourist excursions himself, 
said that tourism requires community and that it teaches 
community at the same time. The experience of a tourist 
tells one that the presence of another person is necessary 
in order not to get lost on a trail and to support each other 
in a difficult moment. Therefore, one should not set off on  
a trail by oneself. One should open oneself before setting off, 
break the barriers and be ready to stay together. Wandering 
together both verifies the unity and makes it deeper. Tourist 
experiences are projected onto a future life; they teach, how 
to be together in daily life (Kraków, Skałka 1979).

“Holiday is a good opportunity to be with the others 
and to strengthen the communion and dialogue, owing 
to which human relations …become serene and cordial” 

(Lorenzago di Cadore 1992). Holiday rest in a group al-
lows for a rediscovery of human friendship and of self-
less solidarity. These values are particularly important in 
the life of every family. Contemporary family is subject to 
many crises. Its internal bonds are weakened. Common 
tourist excursions, leisure time spent together, may, ac-
cording to the Pope, become a period of rebuilding and 
strengthening the community within a family (Denver 
1993, Lorenzago di Cadore 1993).

Owing to the special atmosphere of relaxation and 
serenity accompanying tourism, interpersonal relation-
ships have a chance to be transformed from treating  
a person like an object to treating him or her like a sub-
ject. Here, relations between persons are not forced by 
mechanisms originating in daily social arrangements or 
in workplace, but are formed according to the principle 
of friendship and inclination. The nascent community 
of tourists helps in discovering a basic truth that all the 
people are brothers and sisters, children of the same 
God. That paves the way to breaking barriers dividing 
people and becomes a factor of building peace (IV World 
Congress on the Pastoral Care of Tourism 1990; Message 
for World Tourism Day 2001).

In conditions that are conducive to contemplation, 
amidst nature, a focused tourist follows the same spiritual 
path as Mary who travelled “to the hill country in haste to 
a town of Judah” , where she uttered the hymn – Magnifi-
cat. In a way, it contains a synopsis of the meaning of life 
of the Mother of God against the background of the salva-
tion history (Luke 1:39). Similarly, a tourist has a chance 
of perceiving the depth of his or her existence in the per-
spective of the eternal goal (Demegge 1992).
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Piesze wędrówki górskie Walks in the mountains

1. Jacek Fedorowicz 
 – Garść wspomnień z okresu  
 tworzenia się kręgu przyjaciół  

 księdza Karola

W pewnym momencie duszpasterzowa- 
niu księdzu Karola przybył nowy rys. W kwiet-
niową niedzielę 1952 roku namówiłem Go na 
„wyjście w teren”. Poszliśmy we dwójkę do 
Mnikowa, gdzie pod dużym obrazem Matki 
Boskiej, namalowanym na skale, „odprawili-
śmy” Nieszpory wraz z zgromadzoną tam całą 
wsią. W drodze powrotnej przez dolinę i lasy 
zabierzowskie zrozumiałem, że ksiądz Karol 
połknął bakcyla wycieczek, które zaczęły od-
bywać się coraz częściej, przy czym zawiera-
ły w sobie jakiś „wykład” i dyskusję. W miarę 
czasu wzrastała liczba uczestników chcących 
zobaczyć jak to wygląda.

Z biegiem czasu wycieczki te miały się 
przekształcić w wędrówki górskie, narciarskie, 
kajakowe. Obcowanie z przyrodą było znako-
mitym tłem „wędrownych konferencji”. 1

1. Jacek Fedorowicz 
 A Handful of Memories from the   
 Time of Formation of the Circle  

 of Friends of Rev. Karol

At a certain moment there appeared a new 
aspect in the pastoral care taken by Reverend 
Karol. I persuaded him, on a Spring Sunday 
in 1952, to “get outdoors” to Mników, where 
under a large picture of Our Lady, painted on  
a rock, “we held” the vespers along with the 
entire village which gathered there. On the 
way back through the valley and forests near 
Zabierzów I understood that Reverend Karol 
was bitten by the travel bug and excursions 
became more and more frequent. They always 
contained “a lecture” and a discussion. In time, 
the number of participants, who wanted to see, 
how it all looks, was growing.

In time those excursions were to be 
transformed into mountain walks, ski, kayak 
tours. Communing with nature became an 
exquisite background for those “wandering 
conferences”. 1 

Beskidy, wrzesień 1958
Beskidy, September 1958
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Bieszczady Mountains, 1956



20 21

Bieszczady, sierpień 1953
Bieszczady Mountains, August 1954

Jedna z wielu kapliczek Matki Bożej, umieszczonych przy górskich szlakach
One of the many shrines of Saint Mary located along the mountain trails

Bieszczady, sierpień 1953
Bieszczady Mountains, August 1953

Bieszczady, sierpień 1953
Bieszczady Mountains, August 1953
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Strój turystyczny i buty skórzane ks. Karola Wojtyły, MAKKWKr
Tourist outfit and leather shoes of Rev. Karol Wojtyła, MAKKWKr

Archiwum Kurii  
Metropolitalnej w Krakowie

Archives of the Metropolitan 
Curia in Krakow

Tatry, wrzesień 1954
Tatry Mountains,  

September 1954

Strój przeciwdeszczowy i kalosze ks. Karola Wojtyły, MAKKWKr
Rainproof outfit and wellies of Rev. Karol Wojtyła, MAKKWKr
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2.   
 Danuta Rybicka  
 – Całe bogactwo

Wiosna 1952 roku, w pierwszą niedzielę po Wielkiej 
Nocy, postanowiliśmy całą paką wybrać się do Zakopanego, by 
zobaczyć kwitnące krokusy, których ani Ksiądz, ani wielu z nas 
nie widziało jeszcze nigdy.

Późnym wieczorem sześć dziewcząt z „Nazaretu” przyszło 
na dworzec kolejowy, gdzie wyznaczona była zbiórka. Wśród 
podróżnych, czekających na nocny pociąg do stolicy Tatr, zo-
baczyłyśmy znajomą twarz i sylwetkę, ale coś było „nie tak”... 
Brakowało sutanny... Wtedy ujrzałyśmy księdza „Sadoka” po raz 
pierwszy w „cywilu”.

Na zbiórkę z chłopców przyszedł tylko Jacek F. i to po to, 
by powiedzieć, ze studenci nie mogą pojechać, bo mają ważne 
egzaminy. Co tu teraz zrobić? Wracać do „Nazaretu”? Nie ma 
mowy, bo furta zamknięta, siostry śpią i nie otworzą... Ksiądz, 
widząc nasze smutne miny i niemal że rozpacz, podejmuje od-
ważną decyzję, by jechać z samymi dziewczynami. Jedziemy. 
Pociąg przepełniony. Stoimy na korytarzu i skracamy sobie 
czas rozmową (a jechało się wtedy z Krakowa do Zakopane-
go całą noc!). Nie jest to łatwe, bo nie wiemy, jak się w tych 
warunkach zwracać do Księdza, by nie wywołać zgorszenia; 
jest wszak „w cywilu” i już to mogło w owych czasach stać się 
przyczyną zgorszenia, a co dopiero, gdy do niego dziewczyny 
zagadują: „Proszę Księdza”... Byłoby to co najmniej podejrzane.

Tak jakoś dojechaliśmy do Zakopanego. Tam, w drodze 
do gościnnego domu naszej koleżanki, Teresy, zapytałam nie-
śmiało Księdza, czy pozwoli nazywać się „wujkiem”. Ku na-
szej radości zgodził się bez wahania! Na Kalatówki, oglądać 
kwitnące krokusy, pomaszerowałyśmy z Wujkiem i panem 
prof. Skawińskim.

Była to wycieczka podwójnie historyczna: bo pierwsza 
w ogóle i pierwsza z księdzem Karolem Wojtyła jako Wuj-
kiem. Do Krakowa wróciłyśmy szczęśliwe oraz wzruszone 
dobrocią i wielkodusznością Wujka. 2

2.   
 Danuta Rybicka  
 – The whole richness

It was in Spring 1952; on the first Sunday after Easter we 
decided to set out to Zakopane with the whole crew, to see the 
blooming crocuses, which were never seen before, neither by 
the Reverend nor by us.

Late in the evening, six girls from the “Nazareth” came to 
the train station where there was the meeting point. Among 
the travellers, waiting for the night train to the capital of the 
Tatras, we saw the familiar face and figure, but something was 
“not quite right”. The cassock was lacking. It was then when we 
saw Reverend “Sadok” for the first time in “plain clothes”.

Only Jacek F. arrived to the boys’ meeting point and just 
to say that the students cannot go because they have important 
exams. What to do then?  Return to the “Nazareth”? No way, 
because the gate is closed, the nuns are sleeping and shall not 
open… The Reverend, seeing our sad faces and nearly our de-
spair. took the brave decision to go with the girls only. We ride. 
The train is overcrowded. We stand at the corridor and beat the 
time talking (then one had to travel from Krakow to Zakopane 
all night long!) It is not easy because we do not know how to 
address the Reverend in such circumstances, to avoid scandal-
ising [the crowd]. He is “in plain clothes” indeed and already 
that could have been the source of a scandal in those times, 
not to mention the girls chatting with the “Dear Reverend”…  
It would have been at least suspect. 

Somehow we made it to Zakopane. There, on way to the 
house of our hospitable colleague, Teresa, I ventured to ask 
the Reverend, shyly, whether he would allow us to be called 
the “Uncle”. To our great joy he agreed without hesitation! We 
marched with the Uncle and Professor Skawiński to Kalatówki, 
to look at the crocuses in blossom. 

It was a doubly historic excursion: because it was the first 
in general and the first with Reverend Karol Wojtyła as the Un-
cle. We got back to Krakow happy and moved by the goodness 
and magnanimity of the Uncle. 2



26 27 Tatry Wysokie
The High Tatras
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Tatry, wrzesień 1954
Tatra Mountains, September 1954

Tatry, wrzesień 1954
Tatra Mountains, September 1954

Kurtka turystyczna ks. Karola Wojtyły, MAKKWKr
Tourist jacket of Rev. Karol Wojtyła, MAKKWKr

Trampki turystyczne ks. Karola Wojtyły, MAKKWKr
Trainers of Rev. Karol Wojtyła, MAKKWKr
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3.  
 Maciej Krobicki 
 – Przygody bieszczadzkie

Zatrzymaliśmy się na nocleg w rejonie wsi Polany 
położonej niedaleko miejscowości Dukla. Mieliśmy spać  
w gospodarstwie wiejskim, oczywiście na sianie. Pod wie-
czór do izby, w której przebywaliśmy wspólnie z gospo-
darzami, niespodziewanie weszło dwóch milicjantów. 
Sprawdzali dokumenty i gdy podeszli do Wujka, ubranego 
po cywilnemu, bardzo się zdziwili, że mają do czynienia 
z księdzem. Byli wyraźnie skonfundowani tym, że grupa 
młodych ludzi wędruje w takim towarzystwie. Dla rozłado-
wania sytuacji, okazało się bardzo pomocne zaświadczenie 
z PTTK, które uwiarygodniło nasze turystyczne cele. Na 
odchodnym polecili nam udać się w kierunku Dukli i zre-
zygnować z planowanej trasy (przez góry). 

Niebawem okazało się, że na obszar, w którym się zna-
leźliśmy, nastąpił lotniczy zrzut większej ilości ulotek o tre-
ści ,,antyustrojowej” i z tego powodu szereg miejscowości 
zostało poddanych dokładnej inwigilacji przez organa SB 
i milicję. Szukano jednostek „reakcyjnych” lub szpiegow-
skich”. Na skrzyżowaniach dróg rozmieszczono posterun-
ki milicyjne. Poinformowani przez naszych gospodarzy  
o zaistniałej sytuacji, udaliśmy się następnego dnia okrężną 
droga (omijając posterunki) na zamierzony szlak z zamia-
rem dotarcia do Dukli. Ponieważ była to niedziela, Wujek 
miał odprawić Mszę św. 

Z powodu konieczności wydłużenia drogi, przez okrą-
żanie górami posterunków, czasu było mało. Zdecydowali-
śmy się zatem ostatni odcinek drogi przebyć na skróty. Było 
to dość ryzykowne, gdyż dolina prowadząca do Dukli była 
terenem ciężkich walk w czasie II wojny, z zastosowaniem 

minowania. Nie wiedzieliśmy, czy wszystkie rejony zostały 
rozminowane. W końcu zdecydowaliśmy się iść gęsiego”, 
aby choć w części ograniczyć niebezpieczeństwo.

Przemarsz tego odcinka zakończył się szczęśliwie  
i zdążyliśmy w zupełnie przyzwoitym czasie dojść do Dukli 
w godzinach południowych. Około 13:00 uczestniczyliśmy 
w Mszy św. odprawianej przez Wujka, dziękując, że Boża 
Opatrzność towarzyszyła nam w ciągu całego tygodnia,  
a szczególnie przez ostatnie dni. 

Trasa z Chryszczatej do Cisnej prowadziła grzbieta-
mi wzgórz. Leśna ścieżka była bardzo zarośnięta krzewami 
i maliniakami. Przemarsz był utrudniony i odcinki drogi, 
które normalnie pokonuje się w ciągu godziny, wymagały 
dwóch godzin marszu. Nie mogliśmy osiągnąć wytyczo-
nego na dany dzień celu. Z tego powodu zeszliśmy z tra-
sy grzbietowej i skierowaliśmy się na północny wschód 
do miejscowości Rabe. Dotarliśmy do skrzyżowania drogi 
wiejskiej z drogą państwową Baligród – Cisna. Blisko skrzy-
żowania dróg stała mała kapliczka, której wnętrze było nie-
urządzone. 

Ponieważ nasze wyposażenie biwakowe było bardzo 
skromne, postanowiliśmy nocować w kapliczce. Za posła-
nie posłużyły składane w kapliczce domki dla ptaków, przy-
kryte przez nas jedliną oraz kocami. Nocleg zapowiadał 
się wygodnie do czasu, gdy wszyscy się położyli. Wówczas 
okazało się, że wszelki indywidualny ruch jest niemożliwy. 
A zatem przewracanie się na drugi bok wykonywane było 
równocześnie przez całą grupę. Przygoda była niezwykła. 
Mnie się już nigdy nie powtórzyła. 3

3.  
 Maciej Krobicki 
 – The Bieszczady Adventures

We stayed for the night at Polany, a village situated 
near the locality of Dukla. We were to sleep at a farm, 
of course on hay. When two militiamen entered sud-
denly the room where we stayed with the farmer’s fam-
ily, it was nearly evening. They were checking docu-
ments and when they approached the Uncle [who was] 
in plain clothes, they were amazed that they had to do 
with a priest. They were definitely confounded, seeing 
a group of young people wandering in such a company.  
A certificate issued by the PTTK (Polish Tourist and Sight-
seeing Society) was helpful in this situation, proving our 
credibility as tourists. On leaving they recommended that 
we move towards Dukla and resign from the planned route 
(through the mountains). 

It soon turned out that in the area, where we found 
ourselves, there was an air drop of leaflets of “anti-systemic” 
content and for that reason several localities were subject to 
close invigilation by the SB (Security Service – Communist 
political police) and militia. The so called “reactionary” or 
“spying” individuals were searched for. There were militia 
posts on the crossroads. Informed by our hosts about the 
situation, next day we set off on a detour (avoiding sen-
tries), aiming at reaching Dukla. Because it was Sunday, the 
Uncle was to hold a Holy Mass. 

Because of the need to take a longer route, through 
the mountains, to avoid the posts, we decided to take  
a shortcut at the last stage because we had no time. It was 
quite a risk as the valley leading up to Dukla was the site 
of heavy fighting during the Second World War, including 

land mines. We did not know if all the areas were dem-
ined. In the end we decided to walk in single file, in order 
to minimise the danger. 

Marching went well and we managed to reach Dukla 
at midday. Around 1 P.M. we took part in the Holy Mass 
held by the Uncle, thanking the Divine Providence that it 
protected us for the whole week and especially during the 
last days. 

The route from Chryszczata to Cisna led through the 
ridges of the hills. A forest trail was very overgrown with 
bushes and wild raspberries. Walking was difficult and the 
sections of the route which normally take an hour took 
two hours indeed. We could not reach the goal that was 
set for that day. For that reason we walked down, leaving 
the route on the ridge and we directed ourselves towards 
north-east, to the locality of Rabe. We reached the cross-
ing of a dirt path with the state road Baligród – Cisna. 
Close to the crossroads there stood a small shrine, whose 
interior was not arranged. 

Because our camping equipment was very modest, 
we decided to spend the night in the shrine. We made the 
improvised beds on birdhouses assembled in the shrine, 
covered with fir branches and blanket. Accommodation 
appeared to be comfortable – until everybody laid down. 
It turned out that any individual movement was impossi-
ble. Therefore, turning from one side to the other had to be 
made simultaneously, by the whole group. It was an unusual 
adventure. It never happened to me again. 3
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Bieszczady, 1956
Bieszczady Mountains, 1953

Bieszczady, 1957
Bieszczady Mountains, 1957 Bieszczady, sierpień 1953

Bieszczady Mountains, August 1953

Bieszczady, sierpień 1953
Bieszczady Mountains, August 1953
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4.  
 Anna Chmielewska 
 – W różnych sytuacjach

Raz Wujkowi ktoś dołożył do plecaka kamienie, bo 
gnał bez umiaru, a sam niewiele niósł. W czasie całej wy-
prawy dla każdego znajdował czas na rozmowę, na dysku-
sje i wygadanie się. 4

4.  
 Anna Chmielewska 
 – In Many Situations

Somebody put stones into the Uncle’s backpack, 
because he really hurried, not carrying much himself. 
During the entire expedition, he always found time for 
everybody – for a talk, discussion, speaking from the 
bottom of one’s heart. 4
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Beskid Niski, 26-30 sierpnia 1961
Low Beskid, 26th-30th August 1961

Bieszczady, sierpień 1953
Bieszczady Mountains, August 1953
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5.  
 Teresa i Piotr Maleccy 
 – Wspomnienia i refleksje

Nadszedł rok 1960. Oczywiście marzyłam o pójściu 
na jakąś wycieczkę w gronie starszej młodzieży z Wuj-
kiem. Mama poszła na rozmowę do Wujka (ks. Biskupa – 
na Kanoniczą). Zgodził się, abym poszła na dwa tygodnie  
w Bieszczady (15-30 VIII). Zgodzili się też prowadzący wy-
cieczkę, szczególnie mój przyszły szwagier – Krzysiek i sio-
stra – Marysia.

Atmosfera była wspaniała. Osoba Wujka stwarzała 
poczucie bezpieczeństwa. Wiadomo było, że zawsze można 
liczyć na słowa otuchy; nie tylko w sytuacjach realnie trud-
nych, ale, co może ważniejsze, w sprawach całkowicie wła-
snych. Moja pozycja najmłodszej, danej jakby pod wyraźną 
opiekę Wujka, była szczególnie dobra. Wujek rzeczywiście 
traktował mnie jako swoją podopieczną.

W tej wyprawie mieliśmy system „bazowy”. Zakła-
daliśmy biwak w pięknym miejscu z dobrą wodą i z niego 
robiliśmy jednodniowe wypady. Po kilku nocach zmienia-
liśmy miejsce itd. Tym razem rozbiliśmy biwak nad Sme-
rekiem (a może Wetliną). Był czwartek. Wybieraliśmy się 
na ośmiogodzinną wycieczkę. Takie były wstępne zało-
żenia „przewodników” – chyba Krzysiek tak to określił.  
W obozie zostali na pewno: Marysia – moja siostra, Janusz 
Czubek (miał grypę) i nie wiem kto jeszcze. Może Marica?  
W składzie idących byli na pewno: Wujek, Elżbieta, Mary-
sia Tarnowska, ja, Krzysiek, Piotr, chyba Alek, Kaśka i jej 
brat, Janek Wodniecki, może Jas Vetulani? 

Pogoda była piękna. Wszyscy, oprócz Piotra i mnie, 
byli w krótkich spodniach, co, jak się okaże, miało istotne 
znaczenie. Jedzenia nie braliśmy dużo. Wyszliśmy w połu-
dnie po dużym śniadaniu, a na kolację mieliśmy być około 
20:00.

Wycieczka była piękna, niezbyt forsowna. Chyba to  
z tej wycieczki są zdjęcia Wujka w czerwonej w białe krop-
ki chusteczce, na Falowej – na wieży triangulacyjnej. Trasa 
wiodła m.in. przez jakieś wsie, więc zapobiegliwa Elżbieta 
kupiła jajka, które niosła w kapturze skafandra. To miało 
również pewne konsekwencje później.

Gdy po godzinie 20:00 nic nie zapowiadało bliskości 
biwaku, zjedliśmy ostatnie cukierki. Robiło się ciemno. Zo-
rientowaliśmy się, że coś nie bardzo z naszą drogą i że chyba 
nie tak całkiem zbliżamy się do naszych. Z powodu ciemno-
ści i braku orientacji zaczęły się trudności techniczne. Mieli-
śmy jakieś mapy wojskowe, które przedstawiały teren sprzed 
budowy magistrali bieszczadzkiej, a to był już czas jej budo-
wy. Nie mieliśmy latarki. Jaś Baptysta miał zapałki, którymi 
w najtrudniejszych momentach podświecał. Czasem przy-
trzymywaliśmy sobie nawzajem gałęzie, żeby dane miej-
sce przebrnąć bez np. ugrzęźnięcia lub upadku. Pokrzywy  
w ciemnościach zaczęły się dawać we znaki, szczególnie tym 
w krótkich spodenkach. Parzyły nas, niektórzy upadali. Wy-
glądało na to, że drogi nie znajdziemy po ciemku. Chyba Wu-
jek zadecydował, aby rozpalić ognisko, odpocząć do świtu  
i rano, gdy będzie jasno, zorientować się w terenie. Tak się 
stało. Panowie na zmianę czuwali przy ogniu, reszta spa-
ła. Sądzę, że Wujek również nie spał. Byliśmy głodni, nie 
mieliśmy żadnych zapasów jedzenia, chciało się nam pić,  
o wodzie nie było mowy. Na szczęście noc była ciepła i ogni-
sko nas grzało. Nad ranem Piotr został oddelegowany do 
wejścia na drzewo, aby rozpoznać teren. Zorientował nas 
na rzekę. Zeszliśmy do niej i po prostu nią, brodząc w bu-
tach, bo była kamienista, zaczęliśmy iść. Czasem pojawiały 
się wątpliwości, czy idziemy właściwą rzeką, a czasem, czy 
we właściwym kierunku!

Do biwaku doszliśmy około południa w piątek. Można 
sobie te powitania wyobrazić. My byliśmy ,,bohaterami”, ale 
nasi bliscy, którzy zostali w obozie, mieli znacznie gorszą 
psychicznie sytuację. Oni nie wiedzieli, co się z nami dzieje. 
Do późnej nocy palili ognisko, czuwali, czekali.

Mimo głodu, zmęczenia, pragnienia Wujek najpierw 
odprawił Mszę św. Mieliśmy za co Panu Bogu dziękować. 
Był to czas obowiązywania postu eucharystycznego od pół-
nocy więc nie mogliśmy niczego zjeść przed Komunią św. 
Po Wujku nie widać było, jak jest zmęczony, ale ministrant 
(albo Piotr, albo Alek?) ledwo trzymał się na nogach. 5

5.  
 Teresa and Piotr Maleccy 
 – Memories and Reflections

It was in the year 1960. Of course I dreamed of an ex-
cursion in the circle of the older youth with the Uncle. My 
Mum went to talk with the Uncle (Reverend Bishop – at 
Kanonicza St.). He agreed that I would wander with them 
in the Bieszczady Mountains (15th-30th August). Also those 
who led the exhibition have agreed – especially my (then) 
future brother-in-law Krzysiek and sister – Marysia.

The atmosphere was great. The person of the Uncle 
guaranteed the sense of security. We knew that we may al-
ways count for the words of support; not only in the really 
difficult situations, but, what was even more important, in 
one’s completely own matters. My position of the youngest 
one, as if given under the special care of the Uncle, was es-
pecially good. The Uncle was really treating me as his pupil.

In this expedition we had the “base system”. We were 
setting up camp in a place with good water and we made day 
excursions from there. After a few nights we changed the 
place etc. This time, we set up camp above Smerek (and may-
be Wetlina). It was Thursday. We intended to go for an excur-
sion of eight hours. Those were the initial ideas of the “guides”  
– I think it was Krzysiek who described it so. Marysia – 
my sister, Janusz Czubek (he had flu) and… I don’t know 
who else stayed in the camp. Marica perhaps? Among those 
who went there were for sure: the Uncle, Elżbieta, Marysia 
Tarnowska, me, Krzysiek, Piotr, maybe Alek, Kaśka and her 
brother, Janek Wodniecki, and perhaps Jaś Vetulani? 

The weather was beautiful. Everybody, apart from  
Piotr and me wore shorts, which, as it would turn out, was 
quite essential. We did not take much food. We left at noon 
after a big breakfast and we were supposed to be back for 
supper round 8 P.M. 

 The excursion was beautiful, no too tiring. I think that 
the pictures of the Uncle wearing a red bandana with white 
dots are from that excursion, at the triangulation tower at 
Falowa. The route led, among others, through some villages 
so far-sighted Elżbieta bought eggs which she carried in the 
hood of her jacket. It also had its consequences later.

When after 8 P.M. there was no camp in sight, we ate 
the last sweets. It was getting dark. We came to the conclu-

sion that there was something wrong with our route and 
we are not exactly approaching our camp. Because of the 
darkness and the lack of orientation, technical difficulties 
begun. We had some military maps which depicted the area 
from the time before the construction of the Bieszczady 
thoroughfare but it was already the time when it was un-
der construction indeed. We had no torch. Jaś Baptysta had 
matches and he lighted them in the most difficult moments. 
Sometimes we held branches for each other, to force our 
way through some places without getting stuck or falling. 
Nettles in the dark were starting to be a nuisance, particu-
larly for those who were wearing shorts. They were stinging, 
some of us were falling. It looked like we would not find the 
way in the dark at all. It was, it seems, the Uncle who decid-
ed to light the bonfire, have a rest until dawn and to decide 
in the morning what to do next. And so it happened. Gen-
tlemen were keeping guard by the bonfire and the rest were 
sleeping. I think that the Uncle did not sleep too. We were 
hungry, we had no food stocks whatsoever, we were thirsty, 
there was no water. We were lucky indeed that the night 
was warm and the bonfire was keeping us warm too. In the 
morning Piotr was delegated to climb the tree in order to do  
a reconnaissance of the area. He directed us towards a river. 
We went down to it and wading in our shoes as the riverbed 
was stony, we started walking. Sometimes we had doubts 
whether we walk along the right river and sometimes if we 
walked in the right direction?! 

We reached the camp round noon on Friday. The wel-
come is easy to be imagined. We were “heroes” but our clos-
est ones were in a much worse mental state. They had no 
idea what was happening to us. They sat by the bonfire until 
late at night and waited. 

Despite hunger, tiredness, and thirst, the Uncle first 
held the Holy Mass. We had a lot to thank Lord God for. 
Those days the Eucharistic fasting was obligatory since 
midnight so we could not eat anything before the Holy 
Communion. The Uncle did not show how tired he was, but 
the altar boy (Piotr, or maybe Alek?) was on his last legs. 5
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Bieszczady, 15-31 sierpień 1960
Bieszczady Mountains, 15th-31st April 1960

Leskowiec, 1953

Aparat fotograficzny Certo Super Dollina II, którym wykonywano zdjęcia podczas większości wypraw  
z udziałem Karola Wojtyły, MAKKWKr

Certo Super Dollina II – camera that photographed most of the trips in which rev. Karol Wojtyła participated, MAKKWKr
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Bieszczady, 15-31 sierpień 1960
Bieszczady Mountains, 15th-31st August 1960

Wisła – Krynica, sierpień 1954
Wisła – Krynica, August 1954
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Bieszczady, 1959
Bieszczady Mountains, 1959

Gorce, sierpień 1963
Gorce Mountains, August 1963

Naczynia i sprzęty turystyczne używane podczas wypraw ks. Karola Wojtyły, MAKKWKr
A set of tourist dishes and tourist equipment used by Rev. Karol Wojtyła during his treks, MAKKWKr

Naczynia turystyczne używane podczas wypraw ks. Karola Wojtyły, MAKKWKr
Tourist dishes used by Rev. Karol Wojtyła during his treks, MAKKWKr



46 47

6. Janusz Rieger
 – Moje i mojej rodziny spotkania z Wujkiem  
 i Środowiskiem

We wrześniu 1957, również z namowy Wujka, zorga-
nizowałem wyprawę w Beskid Niski i Bieszczady tak dobie-
rając trasę, by poruszać się mało uczęszczanymi szlakami. 
Zachował się list (bez daty), w którym Wujek pisze mi, że na 
wrześniową wyprawę wybiera się sporo osób. Wyruszyliśmy 
z Rymanowa i zaraz za Rymanowem-Zdrojem rozłożyliśmy 
biwak. Gdzieś o 5:00 rano, z drogi idącej po poziomicy,  
w górze, po drugiej stronie potoku usłyszeliśmy krzyk 
Magdy: ,,Wujku, Wujku!”, brzmiący jakby ją ktoś napadł. 
Wybiegliśmy z namiotów (Wujek chyba pierwszy) w piża-
mach, nie włożyłem nawet tenisówek i w potoku rozciąłem 
sobie nogę, biegiem przez kamienie, krzewy, pokrzywy. Po-
tem Magda zamilkła, więc my w strach, ale na moje: ,,Daj 
głos!” – odezwała się znów. Przywitanie było radosne, bo  
i zguba się znalazła (nie zdążyła na pociąg, przyjechała na-
stępnym), i w dodatku cała. Nie wiem czemu powiedziałem 
do niej: „Bodaj by Ci koński ogon wyrósł”… (niewtajemni-
czonym wyjaśniam, że koński ogon to było częste wówczas 
uczesanie dziewcząt). 6

6. Janusz Rieger
 – My and My Family’s Meetings with the Uncle 
 and the Environment

In September 1957, also persuaded by the Uncle, I or-
ganised an expedition to the Low Beskid and the Bieszczady 
Mountains, choosing a route so that we could walk on unfre-
quented trails. A letter was preserved (undated) in which the 
Uncle wrote me that quite a few people intend to take part in 
the September excursion. We set off from Rymanów and im-
mediately behind Rymanów-Zdrój we set up camp. Round  
5 A.M., from the way leading along a contour line, up on 
the other side of the stream, we heard Magda’s scream: 
“Uncle, Uncle!”, as if somebody had assailed her. We ran 
out of the tents (the Uncle, I guess, as the first) in pyjamas,  
I did not even put my tennis shoes on and I cut my foot in 
the stream, we hurried through the stones, bushes, and net-
tles. Later Magda went silent but for my command “Speak!” 
she responded again. Our welcome was cordial, because the 
lost one was found (she missed the train and took the next 
one), and in one piece too. I do not know why I said to her: 
“Damn you! May you grow a ponytail!”… (I explain hereby, 
for the uninitiated, that a ponytail was a then fashionable 
hairstyle for girls). 6
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Beskid Niski, 24-29 sierpnia 1959
Low Beskid, 24th-29th August 1959

Beskid Niski, 24-29 sierpnia 1959
Low Beskid, 24th-29th August 1959

Beskid Niski, 26-30 sierpnia 1961
Low Beskid, 26th-30th August 1961

Beskid Niski, 26-30 sierpnia 1961
Low Beskid, 26th-30th August 1961
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7.  
 Danuta Rybicka 
 – Całe bogactwo

Gdy wspinaliśmy się na Romankę, słońce mocno 
przypiekało. Jurek, który był po raz pierwszy z nami, 
nie mógł się nadziwić, że dziewczęta, mimo upału, 
maszerują w spódnicach, a nie w szortach. Jako facho-
wiec od wychowania fizycznego i turystyki, zrobił nam 
wykład na temat sprawności i higieny w marszu. Nie 
przyjęłyśmy jego argumentów, bo uważałyśmy, że wę-
drując z księdzem, nie możemy się do tych wskazówek 
stosować ze względu na przyzwoitość. Dyskusja na ten 
temat trwała przez dwa dni wycieczki, a Wujek się tyl-
ko przysłuchiwał. Wreszcie, zapytany wprost co o tym 
sądzi, odpowiedział, że ważne są okoliczności, ale tak-
że intencje. Echo tych rozmów znajduję też w zachowa-
nej z tamtych właśnie lat korespondencji z Wujkiem. 
Wówczas, tak jak wiele razy przedtem i potem, Wujek 
poprzestał na „naświetleniu” problemu, nie powie-
dział: „tak róbcie” lub „tak nie róbcie”; tym sposobem 
uczył nas odpowiedzialności za podejmowane decyzje  
i czyny oraz wyrażał szacunek dla wolnej woli człowieka.

*   *   * 

W sierpniu 1953 wybraliśmy się w Bieszczady. Wypra-
wa ta, w której wzięło udział 17 osób, nazwana została przez 
nas później „kadrową”. Dla Jadzi i Stacha Kozłowskich była 
to podróż poślubna. 

Trasa, opracowana w oparciu o doświadczenia Janu-
sza Riegera i literaturę, wiodła z Ustrzyk przez Bieszczady 
i Beskid Niski do Krynicy. „Wikt i opierunek” nieśliśmy  
w plecakach, które u pań były doładowane do 12-14 kg,  

a u panów 18–20 kg. Ciężar plecaka Mariana Wójtowicza 
przekroczył wszelkie normy, bo jego właściciel, by ulżyć ko-
leżankom, po kryjomu przeładowywał puszki z konserwa-
mi z ich plecaków do swego. 

Każdy dzień wyprawy zaczynał się od Mszy św. polo-
wej (co było dla nas nowością), odprawianej nieraz w prze-
dziwnych warunkach, np. na strychu stajni strażnicy WOP, 
ale także w kościele, jeśli to tylko było możliwe, np. w Lu-
batowej.

O ile rozmowy indywidualne, które Wujek z chętny-
mi do tego prowadził zwykle na wycieczkach, nazywaliśmy 
żartobliwie ,,rekolekcjami”, to rozmowy w Bieszczadach na-
leżałoby nazwać ,,misjami”. Tematy rozmów były zapewne 
tak różne, jak różni byli rozmówcy, ale długość i charakter 
trasy sprzyjały temu, by były to rozmowy otwarte i wyczer-
pujące, nieraz bardzo osobiste.

Rozmawialiśmy też na tematy ogólniejsze, interesujące 
nas wszystkich: było to zwykle wieczorem, wokół kocioł-
ka, w którym gotowaliśmy strawę. Zapamiętałam taką roz-
mowę na temat Powstania Warszawskiego, w czasie której 
chcieliśmy ocenić ofiarę tego zrywu wolnościowego. I na-
szych wrogów. Rozmawialiśmy także o liturgii w związku  
z przygotowaniami do Mszy św. polowych. Wujek objaśniał 
niektóre zadziwiające nas (pewnie nie wszystkich) przepi-
sy oraz ukazywał ich sens i logikę. W czasie Mszy św. było 
zawsze „Słowo”, które pobudzało do zastanowienia się nad 
zasygnalizowanym tematem. 

W czasie tej długiej, pięknej, ale chwilami trudnej wy-
prawy mogliśmy oglądać i podziwiać to, co Bóg stworzył  
i dał nam w przyrodzie oraz w człowieku. 7

7.  
 Danuta Rybicka 
 – The Whole Richness

The heat of the sun was searing when we were climb-
ing Romanka. Jurek, who was with us for the first time, 
was completely amazed that girls, despite the heat, were 
walking wearing their skirts and not shorts. As an expert 
in physical exercise and tourism, he delivered a lecture on 
efficiency and hygiene on the walks. We did not accept 
his arguments because we were of the opinion that while 
wandering with a priest we cannot follow these guidelines, 
because of decency. The discussion of the subject lasted for 
two days of the excursion and the Uncle was only listening. 
Finally, asked directly what He thought about it, He said 
that circumstances are important – but also intentions.  
I found an echo of those conversations in the correspond-
ence with the Uncle, hailing from those years. Then, like 
many times before and after, the Uncle stopped at illumi-
nating the problem, He did not say “do so” or “don’t do so”. 
In this way He taught us responsibility for the decisions we 
were taking, for our actions, and He also expressed respect 
for free will of man.

*   *   * 

In August 1953 we set off for the Bieszczady Moun-
tains. This expedition, with 17 participants, was later called 
“the cadre one”. For Jadzia and Stach Kozłowski – it was 
their honeymoon.  

The route, elaborated on the basis of Janusz Rieger’s 
experiences and literature, led from Ustrzyki through the 
Bieszczady Mountains and the Low Beskid to Krynica. We 
carried “bed and board” in our backpacks, which in the 
case of the ladies were loaded up to 12-14 kg, and of the 

gentlemen up to 18–20 kg. The weight of Marian Wójtowicz’s  
backpack exceeded all the norms, because its owner, in 
order to relieve his female colleagues, secretly reloaded 
canned food from their backpacks to his own. 

Every day of the expedition started from a field Mass 
(which was a novelty), often held in most peculiar condi-
tions, e.g. at the attics of the stable of the WOP (Border Pro-
tection Troops), but also at the church whenever possible, 
for instance at Lubatowa.

If individual conversations which the Uncle led, with 
those who were willing at the excursions, were called 
“spiritual retreats”, then the conversations in the Biesz-
czady Mountains  should be called “missions”. Subjects of 
conversations were probably as different as the interlocu-
tors, but the length and the character of the route was con-
ducive to open and exhaustive conversations, often very 
personal ones. 

We also talked about more general issues, interesting 
to all of us: it was usually in the evenings, around the pot 
where we cooked our meal. I remembered such a conversa-
tion about the Warsaw Uprising, during which we wanted 
to evaluate the sacrifice of that fight for freedom. And our 
enemies. We were also talking about liturgy, in connection 
with the preparations for the field Masses. The Uncle was 
explaining certain regulations which seemed amazing to us 
(probably not to all) and was showing their meaning and 
logic. During a Holy Mass there was always “the Word”, 
which inspired to reflect upon a given subject. 

During that long, beautiful but sometimes difficult ex-
pedition we could see and admire that what was created by 
God and given to us – in nature and in man. 7
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Bieszczady, 1959
Bieszczady Mountains, 1959

Bieszczady, lipiec 1957
Bieszczady Mountains, July 1957
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Ks. bp Karol Wojtyła goli się na jednej z wycieczek w 1959 r.
Bishop Karol Wojtyła shaving during one of the trips in 1959

Przybornik toaletowy ks. Karola Wojtyły, MAKKWKr
Toiletry bag of Bishop Karol Wojtyła, MAKKWKr

Beskid Wyspowy, czerwiec 1953
Beskid Wyspowy, June1953
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8. Ewa i Mieczysław Wisłocccy 
 – Droga do środowiska i co dały nam kajaki  
 zorganizowane przez Jurka Ciesielskiego

W ostatnich latach swego krakowskiego pasterzowa-
nia, kiedy był bardzo zapracowany i nie były możliwe wy-
jazdy na cały urlop letni lub zimowy, Wujek organizował 
sobie tzw. „dniówki”. Były to jednodniowe wyjazdy poza 
Kraków w upatrzone miejsce samochodem, potem wy-
cieczka piechotą i wieczorem powrót autem.

Czasem towarzyszyłem Wujkowi w tych wędrów-
kach. Pamiętam taki wypad w maju 1978 roku do Lasku 
Wolskiego: Wujek, Elek i ja (pan Mucha został w samo-
chodzie). Wujek nazwał nas żartobliwie ,,obstawą – jeden 
po prawicy, drugi po lewicy”. Rozmowa toczyła się wokół 
spraw Kościoła. Elek po niedawnym powrocie z Moskwy 
opowiadał o „Kościele milczącym”, o rodzącej się opozycji 
(Sacharow, Sołżenicyn), o historii Kościoła prawosławnego 
dawniej uległego wobec carów, a teraz wobec komunistów, 
i o prześladowaniu unitów. Potem mówiliśmy o Kościele  
w Polsce, gdzie mimo uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego 
Kościół mógł w miarę normalnie działać, a peregrynacja 
kopii Obrazu Jasnogórskiego Matki Boskiej, a później pu-
stych ram tym silniej konsolidowała społeczeństwo.

Innym razem zostałem zaproszony telefonicznie na 
Leskowiec i zabrany wprost z mojej pracy w Kalwarii. Roz-
mawialiśmy o sytuacji materialnej i organizującym się opo-
rze społeczeństwa wobec władz, o pomocy charytatywnej 
Kościoła, o ponawianych bez powodzenia przez władze 
partyjno-państwowe próbach przeciwstawienia sobie kar-
dynałów Wyszyńskiego i Wojtyły. 8

8. Ewa and Mieczysław Wisłocki  
 – The Way to the Environment and What Did the  
 Kayak Tour Organised by Jurek Ciesielski Gave Us

In the last years of his pastoral care of Krakow, when 
He was very busy and leaving for an entire summer or win-
ter holiday was not possible, the Uncle was organising the 
so called „days”. Those were day trips near Kraków to a cho-
sen place, by car, later there was an excursion by foot and 
the return by car in the evening. 

Sometimes I accompanied the Uncle on such walks.  
I remember such an excursion in May 1978 to Lasek Wol-
ski: the Uncle, Elek and me (Mr Mucha stayed in the car). 
The Uncle joked, calling us ,,bodyguards – one of on the left, 
one on the right”. The conversation regarded the matters of 
the Church. Elek, after his return from Moscow not long 
ago, was telling us about „the silent Church”, of the nascent 
opposition (Sakharov, Solzenitsyn), of the history of the 
Orthodox Church, once submissive to the tsarist rule, and 
now to the Communists, of persecution of the Uniates. We 
later spoke of the Church in Poland, where, in spite of the 
imprisonment of the Primate Wyszyński, the Church could 
lead its activities rather normally and of the peregrination 
of the copy of the Holy Icon of Our Lady of Jasna Góra, and 
later of that of its empty frames, which was consolidating 
the society even stronger. 

Some other time, I was invited, by a telephone call, to 
climb Leskowiec and was taken straight from my work in 
Kalwaria. We talked about the financial situation and the 
beginnings of the resistance of the society against the pow-
ers, of charitable help provided the Church, of the repeated 
yet unsuccessful attempts of the party and state authorities 
to lead to the conflict of the two Cardinals – Wyszyński and 
Wojtyła. 8
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Leskowiec, 1976

Myślenice – Uklejna, maj 1959
Myślenice – Uklejna, May 1959

Tenczynek, 1952

Wisła – Krynica, sierpień 1954
Wisła – Krynica, August 1954
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9.  
 Teresa Życzkowska  
 – Od Beskidów i Bieszczad do Watykanu

W lipcu tegoż roku (1953) zwołaliśmy się na więk-
szą wycieczkę w Bieszczady. Dwutygodniowa wędrówka 
(3-15 sierpnia) po pięknych, już częściowo oznakowanych 
turystycznie bezdrożach, z namiotami i kociołkiem oraz 
pełnym turystycznym wyposażeniem i żywnością (plecaki 
pań – minimum 15 kg, a ,,bracia tragarze”, wśród których 
wyróżniał się Marian Wójtowicz, późniejszy brat Marcin, 
albertyn, od 25 do 35 kg) była niezapomnianym przeży-
ciem. Było nas siedemnaścioro. Gdy piszę te słowa w paź-
dzierniku 1994 roku na „tamtą stronę” przeszło już czterech 
panów. W pociągu do Ustrzyk Dolnych postanowiono, 
że wszyscy mówią, sobie po imieniu, a do księdza Karola 
,,Wujku”, tak jak Go nazywali przyjaciele od św. Floriana.

Pierwszy raz w życiu byłam na tak długiej trasie,  
w warunkach wymagających hartu i wysiłku, po raz pierw-
szy uczestniczyłam we Mszach świętych polowych, a raczej 
leśnych, po raz pierwszy spotkaliśmy się tak bezpośrednio 
i na co dzień z duchownym nawiązującym z nami bezpo-
średni i przyjacielski kontakt, po raz pierwszy czułam się 
tak naprawdę wolna i radosna. Przeżyliśmy wspólnie wiele 
przygód. Jedna z nich wryła się nam w pamięć na całe ży-
cie. Schodząc nocą bezgwiezdną bezdrożami Chryszczatej, 
umęczeni nieludzko, potykaliśmy się o korzenie i staraliśmy 
się nie pogubić w ciemności. Wtedy Zdzisław powiedział: 
„Jak kiedyś Wujek zostanie papieżem, to za takie wędrówki 
odpustów będzie udzielał”. Innym cytowanym często po-
wiedzonkiem było westchnienie Staszka R.: „Czy nie lepiej 
było u mamy siedzieć i sałatkę pomidorową zajadać niż tu 
się męczyć?” 9

9. Teresa Życzkowska 
 – From the Beskidy and Bieszczady Mountains  
 to Vatican

In July of that year (1953) we summoned an excur-
sion to the Bieszczady Mountains. Two weeks of wandering 
(3rd-15th August) through the beautiful wilderness, partially 
marked as tourist trails, with tents and a cauldron, with the 
full tourist equipment and food (ladies’ backpacks - 15 kg 
minimum, and the “friars porters”, especially Marian Wój-
towicz among them, the later Albertine Friar Marcin, from 
25 to 35 kg) were an unforgettable experience. We were sev-
enteen people. When I write these words, in October 1994, 
already four gentlemen have moved “to the other side”. It 
was decided on a train to Ustrzyki Dolne that everybody 
calls each other by the name and we call Reverend Karol 
„the Uncle” as He was called by his friends from the parish 
of St. Florian.

For the first time in my life I was on such a long tour, 
in conditions which required resilience and effort; for the 
first time I took part in field Masses, or rather in those in 
the forest; for the first time we were meeting with a mem-
ber of clergy who was so direct and friendly, and for the 
first time I felt so truly free and full of joy. We experienced 
many adventures together. One of them is engraved upon 
our memory for all our lives. Walking down, on a starless 
night, through the wilderness of Chryszczata, deadly tired, 
we were stumbling on roots and trying not to get lost in the 
dark. Then, Zdzisław said: “When the Uncle becomes the 
Pope one day, he will grant indulgences for such expedi-
tions”. Another saying which was often quoted was a sigh of 
Staszek R.: “Had it not been better to sit with Mumsie and 
eat tomato salad with gusto than to toil here?” 9 
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Bieszczady, 1960, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Bieszczady Mountains, 1959, Archives of the Metropolitan Curia in Cracow

Wisła – Krynica, sierpień 1954
Wisła – Krynica, August 1954
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Bieszczady, 1956
Bieszczady Mountains, 1956

Bieszczady, lipiec 1957
Bieszczady Mountains, July 1957



66 67

Wyprawy narciarskie Skiing trips

1.  
 Halina Malina
 – Dziękuję!

Jedno z pierwszych moich spotkań z Wujkiem to wy-
cieczka narciarska w Tatry Zachodnie. Wiosną 1956 roku 
Wujek, Jurek Ciesielski, Danusia Plebańczyk i ja wybrali-
śmy się do Doliny Chochołowskiej. Do starego schroniska 
dotarliśmy późnym wieczorem. Rano zaistniał problem, 
gdzie Wujek odprawi Mszę św. Schronisko było małe i pry-
mitywne (spaliśmy wszyscy na pryczy) i jeszcze był tam ktoś 
nie z naszej grupy. Wtedy właściciele schroniska – górale, 
oddali nam na ten czas salkę jadalną. Pierwszy raz wówczas 
dowiedziałam się, że w takich prowizoryczno-świeckich 
warunkach można też Mszę św. odprawić.

Potem poszliśmy z nartami na Wołowiec, a w drodze 
powrotnej spotkaliśmy księży Różyckiego i Rozwadowskie-
go ze swoim towarzystwem. Wszyscy mieli twarze zasło-
nięte gazą, w ten sposób chronili się przed słońcem. Zjazd, 
którego z początku bałam się, okazał się wspaniałym prze-
życiem. Olśniewające słońce, mnóstwo śniegu i góry! 10

1.  
 Halina Malina
 – Thank you!

One of my first meetings with the Uncle was a ski ex-
cursion to the Western Tatras. In Spring 1956 the Uncle, 
Jurek Ciesielski, Danusia Plebańczyk and me set off for the 
Chochołowska Valley. We reached the old shelter late in 
the evening. In the morning the problem emerged – where 
could the Uncle hold the Holy Mass? The shelter was small 
and primitive (we all slept on one bunk) and there was also 
somebody not from our group. Then the owners of the shel-
ter – highlanders – prepared a small dining room at our 
disposal.  I found out then, for the first time, that the Holy 
Mass may be held in such improvised, lay conditions.

Then we went with the ski to Wołowiec and upon our 
return we met Rev. Różycki and Rev. Rozwadowski with 
their company. They all had faces covered with gauze, pro-
tecting themselves from the sun. Skiing down the slope, 
of which I was afraid at the beginning, turned out to be  
a magnificent experience. Dazzling sun, a lot of snow and 
the mountains! 10

Leskowiec, 1954
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Zakopane, kwiecień 1953
Zakopane, April 1953
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2.  
 Danuta Ciesielska
 – Ze wspomnień najistotniejszych

Nie zawsze było beztrosko. Były wyprawy trudne  
i bardzo trudne. Było raz tak (1961), że jeden z uczestników 
spływu – Krzysztof Brożek przez długie godziny błądził po 
lesie, a inni przerażeni szukali go nawet na dnie jeziora...

W kwietniu 1959 roku Wujek wybrał się z Jurkiem na 
wycieczkę narciarską. Jechał z nimi także ks. Marian Jawor-
ski. Przy pięknej pogodzie wyszli we dwóch (ks. Marian 
został w Zakopanem) z Hali Gąsienicowej przez Zawrat 
do Doliny Pięciu Stawów. Wyszli w środku dnia (rano sa-
mochodem wyjechali z Krakowa po Mszy św., bo była to 
Niedziela Przewodnia). Kiedy znaleźli się na Zawracie, za-
łamała się pogoda. Przyszła burza, wiatr, mróz, ciemność, 
którą tylko rozświetlały gęsto uderzające pioruny. W ciem-
nościach schodzili na stronę Pięciu Stawów. To, że do nich 
doszli, zauważyli dopiero wtedy, kiedy zaczął się pod nimi 
załamywać lód... Do schroniska było jeszcze daleko i nie 
wiadomo, w którą stronę. Jak się modlili – dziś wie tylko 
Wujek. Pan Bóg pozwolił, że doszli. Półżywi. 

W schronisku spotkało ich jeszcze jedno smutne do-
świadczenie: nikt się nimi nie zainteresował. Następnego 
dnia, w mokrych jeszcze ubraniach. zeszli do Roztoki, do 
umówionego samochodu. Nie próbuję oddać ich przeżyć, 
znam je z opowiadania Jurka. Dla mnie 5 kwietnia pozostał 
na zawsze dniem Ich powtórnych narodzin... 11

2.  
 Danuta Ciesielska
 – From the Most Essential Recollections

It has not always been careless. There were difficult ex-
cursions and very difficult ones. It has once been so (1961) 
that one of the participants of the kayak tour – Krzysztof 
Brożek – was lost for long hours in the forest, while the oth-
ers, terrified, were looking for him even at the bottom of 
the lake...

In April 1959 the Uncle set off with Jurek for a ski tour. 
Rev. Marian Jaworski was also with them. The weather was 
beautiful and the two of them left (Rev. Marian stayed in 
Zakopane) from the Gąsienicowa Meadow through the 
Zawrat pass to the Valley of the Five Lakes. They set out at 
midday (having left by car from Krakow after a Holy Mass, 
because it was Second Sunday of Easter). When they were at 
Zawrat, there was a sudden change of weather. There came 
a thunderstorm, wind, frost, darkness lit only by light-
ning.  They descended towards the Five Lakes in the dark-
ness. They only noticed that they reached them when the 
ice started breaking under their weight... It was far to the 
shelter and they did not know which way to go. Only the 
Uncle knows today how they prayed. God willed they made 
it. Half dead. 

At the shelter there was one more sad experience; no-
body took interest in them. On the next day, still in wet 
clothes, they went down to the Roztoka Valley, to the wait-
ing car. I am not trying to describe their experiences, I know 
them from Jurek’s story. For me the 5th April remained for-
ever the day of their second birth… 11

Zakopane, kwiecień 1953
Zakopane, April 1953
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Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Archives of the Metropolitan Curia in Cracow

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Archives of the Metropolitan Curia in Cracow

Ochotnica Górna, 20 styczeń – 2 luty 1955
Ochotnica Górna, 20th January – 2nd February 1955
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Zakopane, kwiecień 1953
Zakopane, April 1953

Elementy stroju ks. Karola Wojtyły używane podczas wypraw narciarskich, MAKKWKr
Elements of the outfit used by Rev. Karol Wojtyła during the skiing trips, MAKKWKr
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Akcesoria do stroju zimowego ks. Karola Wojtyły, MAKKWKr
Accessories for the winter outfit of Rev. Karol Wojtyła, MAKKWKr

Zakopane, kwiecień 1953
Zakopane, April 1953
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3.  
 Maria Oświecimska
 – Wspomnienia

Młodego księdza Karola Wojtyłę poznałam na nar-
ciarskiej wycieczce na Leskowiec. Ponadto na tej wyciecz-
ce obecni byli Nana i Janusz Rieger. Jurek zaprosił mnie  
i podczas jazdy powiedział, że ksiądz Wojtyła jest nie tylko 
kapłanem o głębokiej wierze i wiedzy, lecz także świetnym 
kompanem turystycznym, zdobywa zaufanie młodych  
i umie pomóc w rozwiązywaniu trudnych problemów ży-
ciowych.

Ponieważ w tym czasie nie mogliśmy prowadzić szer-
szej działalności organizacyjnej, postanowiliśmy do swoich 
środowisk przyciągać nowych ludzi, utrzymać styl życia 
„juventusowy” oparty o wartości Ewangelii, otwarty na 
piękno, radość, przyjaźń, kształtowanie intelektu, życia we-
wnętrznego, sprawności fizycznej.

Jurek i jego młodzi przyjaciele mieli szczęście zaprzy-
jaźnić się z ks. Wojtyłą. Głęboką więź tej wspólnocie dawało 
uczestnictwo w ofierze Mszy św., odprawianej na szlakach 
turystycznych. 12

3.  
 Maria Oświecimska
 – Memories

I met young priest, Rev. Karol Wojtyła, during ski 
excursion to Leskowiec. At the excursion there were also 
Nana and Janusz Rieger. Jurek invited me and during the 
travel told me that Reverend Wojtyła is not only a chaplain 
of deep faith and knowledge, but also an excellent tourist 
companion, who wins the trust of the young ones and can 
help in overcoming difficult life problems. 

Because in those times we could not lead any broader 
organisational activity, we decided to draw new people to 
our environment, to maintain the “juventus” lifestyle, based 
upon the Gospel, opened towards beauty, joy, friendship, 
shaping intellect, internal life, and fitness. 

Jurek and his young friends had the luck to become 
friends with Rev. Wojtyła. Deep bond in this community 
stemmed from participation in the Holy Masses, held on 
tourist trails. 12
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 Leskowiec, 1954

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Archives of the Metropolitan Curia in Cracow

Zakopane, kwiecień 1953
Zakopane, April 1953
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Drewniane narty ks. Karola Wojtyły z wiązaniami typu Kandahar, MAKKWKr
Wooden skis of Rev. Karol Wojtyła with Kandahar bindings, MAKKWKr

Dolina Chochołowska, 1960
Chochołowska Valley, 1960

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Archives of the Metropolitan Curia in Cracow
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4.  
 Ludwik Jacek Broel-Plater
 – Moje spotkania z Wujkiem

W styczniu 1959 brałem udział w wyjeździe Wujka  
i Jerzego Ciesielskiego do Zakopanego i wypadzie na Wo-
łowiec. Jurek Ciesielski zapytał mnie czy zechciałbym towa-
rzyszyć Wujkowi i jemu w wyjeździe do Zakopanego. Pro-
pozycja była tak atrakcyjna, że natychmiast „zaniemogłem” 
i byłem gotowy do udziału w eskapadzie. 

Nie pamiętam, jakim środkiem transportowym, ale 
chyba samochodem kurialnym, pojechaliśmy w piątek  
9 stycznia wieczorem do Zakopanego. Zatrzymaliśmy się 
na probostwie. Proboszcz ksiądz Jan Tobolak już nie pełnił 
obowiązków, gdyż był staruszkiem (76 lat), a zastępował go 
ksiądz kanonik Władysław Curzydło.

Po kolacji i nocy spędzonej na probostwie, rano wy-
ruszyliśmy na narty. Pojechaliśmy taksówką ZIM w Do-
linę Chochołowską. Było dużo śniegu, a trasę od szosy  
w głąb doliny znaczył ślad sanek. Kierowca zdecydował 
się jechać tym śladem. Po paru kilometrach, za zakrętem, 
ujrzeliśmy gazdę jadącego środkiem drogi na saniach. To 
jego ślad pozwalał nam pokonywać śnieżną przestrzeń. 
Kierowca chciał sygnałem wymusić drogę dla samochodu, 
ale na próżno. Próba wyminięcia żywej przeszkody rów-
nież nie powiodła się, gdyż opuszczenie przez samochód 
przetartego śladu spowodowało fontannę białego puchu, 
który zasypał przednią szybę taksówki i zmusił kierowcę 
do zatrzymania się. Chcąc nie chcąc musieliśmy wysiąść 
z limuzyny i w trójkę (kierowca z samochodu dyrygował 
nami) obróciliśmy samochód, umożliwiając taksówkarzo-
wi powrót do Zakopanego.

My dalszą drogę odbyliśmy na nartach. Na pewno szli-
śmy na fokach, jak to praktykowało się podczas wędrówek 
narciarskich. Nie pamiętam, czy wstąpiliśmy do schroniska. 
Celem naszym był stok Wołowca, który długo pokonywali-
śmy w górę, by następnie łagodnymi lukami, w nietkniętym 
przez narciarzy śniegu, w ciągu paru minut zjechać w dół. 13

4.  
 Ludwik Jacek Broel-Plater
 – My Meetings With the Uncle

In January 1959 I took part in the excursion of the Un-
cle and Jerzy Ciesielski to Zakopane and in the escapade 
to Wołowiec. Jurek Ciesielski asked me if I would like to 
accompany the Uncle and him in their travel to Zakopane. 
The proposal was so attractive that I immediately “fell dip-
lomatically ill” and was ready for that escapade. 

  I cannot remember by which means of transport, but 
probably by the car of the curia, we went to Zakopane on 
Friday the 9th January in the evening. We stopped at the 
vicarage. The Vicar Reverend Jan Tobolak was not holding  
office any longer because he was already elderly (76), and 
Reverend Canon Władysław Curzydło stepped in his place.

After dinner and a night at the vicarage, we set out in 
the morning. We took the ZIM taxi to the Chochołowska 
Valley. There was a lot of snow and the route from the road 
into the valley was marked by the trace of a sleigh. The driv-
er decided to follow that trace. After a few kilometres we 
saw a highlander riding in his sleigh at the middle of the 
road. It was his trace that made it possible for us to brave 
the snowy space. The driver was trying to force his way 
past using the horn, but in vain. An attempt at overtaking 
of the living obstacle was also unsuccessful because leav-
ing the beaten track caused a real fountain of white powder 
snow which all fell onto the windshield and made the driver 
stop. Willy-nilly we had to leave the limo and, a trois (with 
the driver commanding us) we turned the car, allowing the 
driver to get back to Zakopane.

We made the rest of the way on ski. We surely walked 
on ski skins, as it was practiced then. I cannot remember if 
we stopped at the mountain shelter. Our goal was the slope 
of Wołowiec which we were climbing for a long time in or-
der to ski down in a few minutes – with soft turns, in the 
snow untouched by other skiers. 13



86 87 Hala Lipowska, 1958
Lipowska Meadow, 1958
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Spływy kajakowe Kayak Tours
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1. Jan Babecki 
 – Wędrówki z Wujkiem („Tygodnik Powszechny”  
 Nr 48, 1982)

Po rannej toalecie Msza odprawiana przez Wujka przy 
ołtarzu sporządzonym na przykład z wioseł przymocowa-
nych linką między dwoma drzewami albo z odwróconych 
do góry dnem kajaków. Sprzęt liturgiczny Wujek woził  
w specjalnie zabezpieczonym przed przemoknięciem ple-
caku. Potem „mocne” śniadanie i zaczynamy się pakować. 
Podczas trwania tego uciążliwego procesu polanka, przy 
której nocowaliśmy, wygląda jak wielkie pobojowisko. Ale 
dość szybko (admirał burczy: „…nie szlajać się, nie szlajać”) 
wszystko znika w obszernych komorach naszych jednostek 
pływających. I znów ruszamy w podróż pokonując dziennie 
czasem nawet kilkadziesiąt kilometrów trasy. 14

1. Jan Babecki 
 – Wandering with the Uncle (“Tygodnik  
 Powszechny” Nr 48, 1982)

After getting washed and dressed, the Uncle held  
a Holy Mass at the altar made of, for instance, oars mount-
ed between two trees by means of a rope or of kayaks 
turned upside down. Liturgical utensils were transported 
by the Uncle in a backpack, made especially waterproof. 
Then a “strong” breakfast and we start to pack. During 
this troublesome process a clearing where we stayed for 
the night is in shambles. But quite quickly (the admiral 
grumbles: “don’t knock around, don’t knock about”) eve-
rything disappears in the spacious chambers of our ves-
sels. And we are on the move again, making even several 
dozen kilometres of the route daily. 14
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Bp. Karol Wojtyła odprawiający Mszę św. podczas wyprawy kajakowej
Rev. Karol Wojtyła celebrating the Holy Mass during a kayak tour

Ornat i paramenty liturgiczne wykorzystywane w czasie Mszy św. przez ks. Karola Wojtyłę podczas wypraw turystycznych
Chasuble and liturgical vessels used by Rev. Karol Wojtyła during his trips, MAKKWKr
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Sasek Wielki, 1968
Sasek Wielki Lake, 1968

 Pilawa, 1961
River Pilawa, 1961

Drawa, 1967
River Drawa, 1967



98 99

2. 
 Maria Bucholc
 – Nade wszystko ucieczka w każdej potrzebie…

Radew – Parsęta 1965
Wujek dołączył do nas później – 10 lipca – nad Jezio-

rem Hajka. Nad brzegiem została upleciona z gałęzi brama 
powitalna. Gdy Wujek przez nią przechodził, „fotoreporte-
rzy” ten moment upamiętnili. Także Jurek nastawił aparat, 
lecz potem zauważył, że nie zdjął osłony z obiektywu. Był 
tym tak zmartwiony, że Wujek powiedział: „Nie martw się 
Juruś, ja jeszcze raz wejdę”. I zrobił to. 15

2. 
 Maria Bucholc
 – Above All, a Salvation in Every Need…

Radew – Parsęta 1965
The Uncle joined us later – on the 10th July – at the 

Lake Hajka. He was passing and the “paparazzi” captured 
that moment. Jurek also prepared his camera but he noticed 
later that he did not remove the cover of the lens. He was 
so saddened by it that the Uncle said: “Do not worry Juruś,  
I will enter again”. And He did that. 15
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Czarna Hańcza, 17 lipca – 2 sierpnia 1954
River Czarna Hańcza, 17th July – 2nd August 1954

Czarna Hańcza, 17 lipca – 2 sierpnia 1954
River Czarna Hańcza, 17th July – 2nd August 1954
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3. 
 Tadeusz Gadomski
 – Migawka

Było to na pamiętnym spływie Łyną w 1958 roku. Któ-
regoś dnia, po bardzo ciężkim etapie z przenoskami w desz-
czu, rozbiliśmy już po ciemku biwak na podmokłej łące, na 
brzegu małego jeziorka. Rano okazało się że miejsce jest 
niedobre, nie ma lasu, tylko jakieś nędzne krzaczki i pola, 
a w dali widoczna wieś. Pogoda dalej była zła, siąpił desz-
czyk, co spowodowało, że nastroje były fatalne i buntowni-
cze. Wujek przeszedł od namiotu do namiotu, porozmawiał 
i tym sposobem radykalnie poprawił nastawienie do zwija-
nia obozu. Wypłynęliśmy, a tego samego dnia po południu 
zakładaliśmy biwak w słońcu, na pięknym, piaszczystym 
miejscu wśród młodych sosenek. 16

3. 
 Tadeusz Gadomski
 – A Flash

It was during the memorable kayak tour on the 
River Łyna in the year 1958. One day, after a very tough 
stage of the tour with carrying kayaks in the rain, we set 
up camp in the dark, on a marshy meadow on the shore of  
a small lake. It turned out in the morning that the place was 
bad, there was no forest, only some poor shrubs and fields 
and further there was a village in sight. The weather was 
still awful, it was drizzling and it all caused that the mood 
was low and rebellious. The Uncle went from one tent to 
the other, talked and he radically enhanced the attitude to 
liquidate the camp. We set off and on the same day in the 
afternoon we were setting up camp in sunshine, in a beauti-
ful, sandy place among young pines. 16

 Brda, 1966
River Brda, 1966

Brda, 1966
River Brda, 1966
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 Drawa, 1967
River Drawa, 1967

Pilawa, 1961
River Pilawa, 1961

 Czarna Woda, 1956
River Czarna Woda, 1956

Drawa, lipiec 1955
River Drawa, July 1955
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4. 
 Joachim Gudel
 – Duszpasterz

Wujek płynął odcinkami sam na dwuosobowym kaja-
ku i łódź ta wnet zasłynęła jako swego rodzaju „konfesjo-
nał”. Każdy z nas po kolei dostępował zaszczytu (a wielo-
krotnie i łaski) odbywania wspólnego z Wujkiem rejsu dla 
prowadzenia niezapomnianych rozmów. 17

4. 
 Joachim Gudel
 – Chaplain

The Uncle sometimes paddled alone in a two person 
kayak and that boat became famous as a “confessional” of 
sorts. Every one of us, in turn, would be honoured (and 
many times also graced) to fare with the Uncle in order to 
hold unforgettable conversations. 17

 Czarna Woda, 1956
River Czarna Woda, 1956

Obra, 1960
River Obra, 1960
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Czarna Hańcza, 17 lipca – 2 sierpnia 1954
River Czarna Hańcza, 17th July – 2nd August 1954

Krutynia, Pisa 1957
River Krutynia, Pisa 1957
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5. 
 Maria Heydlowa
 – Minęło czterdzieści lat

Wpływ Wujka na nas, na tworzenie się grupy przy-
jacielskiej, wynikał z samej Jego obecności. To nie było 
nic narzuconego. Na kajakach poranna Msza św. Ktoś  
z młodych teraz mnie zapytał: „Czy to był obowiązek, czy 
wszyscy przychodzili?” Na pewno nie z obowiązku, ale chy-
ba chodziliśmy wszyscy. Zawsze było parę zdań komenta-
rza do Ewangelii, potem wieczorem po ognisku modlitwa  
i śpiew „Idzie noc”.

Wujek chodził, przypatrywał się nam, zagadywał – był 
jednym z nas, a jednocześnie autorytetem, punktem od-
niesienia. Już później, w czasie „rodzinnych kajaków”, pa-
miętam więcej dyskusji, nieraz burzliwych. Byliśmy starsi, 
mieliśmy więcej doświadczeń i problemów. Wujek zawsze 
bardzo uważnie słuchał, ale nawet na nasze podniecone 
tony wypowiedzi odpowiadał krótko, bardzo spokojnie. 18

5. 
 Maria Heydlowa
 – Forty Years Have Passed

The influence of the Uncle on us, for the formation of 
a group of friends, resulted from His presence alone. It has 
not been anything forced. A morning Holy Mass during 
the kayak tour. Someone of today’s youth asked me: “Was it  
a duty or did everybody just come?” Surely not because of 
the duty, but I guess we all were coming. There were always 
a few words of comment to the Gospel, later in the even-
ing, after the bonfire, a prayer and singing: “Idzie noc” (The 
Night Comes).

The Uncle used to walk, look at us, talk – he was one 
of us and at the same time he was an authority, a point of 
reference. Already later, during the “family kayak tours”  
I remember more discussions, sometimes tumultuous ones. 
We were older, we had more experiences and problems. The 
Uncle always listened very carefully, but even to our loud 
voices he was replying shortly, very calmly. 18
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Czarna Hańcza, 17 lipca – 2 sierpnia 1954
River Czarna Hańcza, 17th July – 2nd August 1954

Kanał Elbląski, 1959
Elbląg Channel, 1959

Jezioro Jeziorak, 12-29 lipca 1973
Lake Jeziorak, 12th-29th July 1973
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6. 
 Maria Poźniak
 – Dawne dzieje

Któregoś dnia po południu złapała nas na rzece burza  
z długą ulewą. Przeczekaliśmy ją w przybrzeżnych zaro-
ślach, ale i tak byliśmy dokładnie przemoczeni podobnie 
i nasz dobytek w kajakach. Kiedy dopłynęliśmy na biwak, 
było już szaro. Długo paliliśmy ognisko, żeby się osuszyć. 
Tego dnia przypadł mi zaszczyt goszczenia Wujka na kola-
cji. Nie wypadła ona tak, jak to sobie marzyłam, bo warunki 
dla mnie, niedoświadczonej, były wyjątkowo niewdzięczne. 
Wujek serdecznie żartował z moich kompleksów i chwalił 
gołąbki z puszki. Było wyjątkowo późno, kiedy zgasiliśmy 
ognisko. Śpiewaliśmy piosenki partyzanckie i żołnierskie, 
harcerskie i z Kabaretu Starszych Panów. Następnego ran-
ka, kiedy zwijaliśmy obóz, turyści z sąsiednich namiotów 
chwalili nas za wieczorny „występ” i nie kryli, że w pierw-
szych chwilach obawiali się naszego towarzystwa. 19

6. 
 Maria Poźniak
 – Old Story

One day on a river we were caught up in a storm with 
a long shower. We waited in the reeds by the shore but we 
became completely wet anyway and so were our belongings 
in the kayaks. When we reached the place to set up camp 
it was already dusk. The bonfire was burning for a long 
time so that we could dry ourselves. On that day I had the 
honour of being the hostess – having the Uncle for dinner.  
It did not come out like I dreamed it should – because the 
conditions for me, an unexperienced one, were exception-
ally uncomfortable. The Uncle was making cordial jokes 
about my shortcomings and complexes and praised the 
canned cabbage rolls. It was exceptionally late when we ex-
tinguished a bonfire. We were singing partisans’ and sol-
diers’ songs, scouts’ ones and the songs from the Kabaret 
Starszych Panów (Cabaret of the Elderly Gentlemen). On 
the next morning, when we were striking camp, tourists 
from neighbouring tents were praising us for our evening 
“performance” and they were not hiding that at first they 
were quite afraid of our company. 19 
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Sasek Wielki, 1968
Lake Sasek Wielki, 1968

Radew, Parsęta, 1965
River Radew, River Parsęta, 1965

Krępsko, 23-30 lipca 1978
Krępsko, 23rd-30th July 1978

Radew, Parsęta, 1965
River Radew, River Parsęta, 1965
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7. 
 O. Tadeusz Rostworowski SJ
 – Na wakacjach i w Rzymie

Mija 21 lat, od czasu kiedy byłem pierwszy i jedyny 
raz na kajakach z Wujkiem. Była druga połowa lipca 1974 
roku. Ten czas dwutygodniowego wypoczynku był złożony 
z dwu części. Przez pierwszy tydzień płynęliśmy po rze-
ce, zmieniając prawie każdego dnia miejsce biwakowania. 
Natomiast w drugim tygodniu kajaki miały charakter sta-
cjonarny. To znaczy osiem dni spędziliśmy nad Jeziorem 
Rajgrodzkim, niedaleko miasta Ełk, biwakując na pięknym 
wysokim brzegu zalesionym starym i dostojnym drzewo-
stanem. Właśnie na tę drugą część przyjechał samochodem 
z Krakowa Wujek i pozostał z nami osiem pełnych dni. 
Pamiętam taki szczegół: Wujek w celach leczniczych pił 
codziennie flaszkę wody mineralnej. Na kajaki przywiózł  
z sobą osiem butelek.

W pierwszym dniu, wieczorem, po przyjeździe Wuj-
ka (była to niedziela) zostaliśmy zaproszeni przez Niego 
na wieczorny posiłek. To znaczy, jedliśmy to, co przywiózł  
z sobą. Równocześnie po skończonym posiłku miała miej-
sce długa z Nim rozmowa na tematy aktualnej sytuacji Ko-
ścioła. Odpowiadał na wszystkie nasze pytania. 20

7. 
 Father Tadeusz Rostworowski SJ
 – On Holiday and in Rome

21 years are passing since the summer when I was – for 
the first and the last time – on a kayak tour with the Uncle. 
It was the second half of July 1974. That time of a two week 
rest consisted of two parts. For the first week we kayaked 
along the river, changing camps nearly every day, while in 
the second one, we made kayak trips from one place. That 
is, we spent eight days at the Lake Rajgród, near the town 
of Ełk, camping on a beautiful, high shore with the forest of 
old and majestic trees. The Uncle came by car from Krakow 
for the very second part and he stayed with us for the entire 
eight days. I remember such a detail: the Uncle , for the sake 
of the cure, drank one bottle of mineral water daily. He took 
eight bottles with him for the kayaking holidays. 

On the first day in the evening, after the arrival of the 
Uncle (it was Sunday) we were invited for a supper. That is, 
we ate that what he brought with Him. After the meal there 
was a long conversation with Him about the issues of the 
current situation of the church. He was answering all of our 
questions. 20
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Jezioro Białe, sierpień 1977
Lake Białe, August 1977

Jezioro Białe, sierpień 1977
Lake Białe, August 1977

Radew, Parsęta, 1965  
River Radew, River Parsęta, 1965   

Krępsko, 23-30 lipca 1978
Krępsko, 23rd-30th July 1978
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8. 
 Danuta Rybicka
 – Całe Bogactwo

„Gdyś się zakochał w jezior szumie, chwytaj wiosła  
w dłoń…”

Pierwsze moje kajaki to spływ nazywany przez nas 
„Czarna Hańcza” – przez Pojezierze Augustowskie. Płynęli-
śmy w pięć załóg; ja byłam załogą Zdzisia Heydla.

Kajaki – to było znów coś nowego dla mnie. To nie to, 
co wędrówka górami, w grupie, w której następują co jakiś 
czas zmiany: raz się idzie z tym i tą, raz z tamtym i tamtą, 
ale właściwie zawsze razem. W kajaku wiosłuje się we dwój-
kę, trzeba złapać wspólny rytm, czyli poniekąd poddać się 
rygorom wiosłowania. Dopiero na biwaku jest się razem, 
ale też trochę bardziej niezależnie. Jestem z gatunku „ani-
mal sociale”, dlatego bardzo czekałam na biwak, na którym 
wspólnie pichciłyśmy posiłki, i na wieczorne ognisko, przy 
którym śpiewaliśmy i rozmawialiśmy. We wspomnieniach  
z tej wyprawy dominują u mnie krajobrazy takie, jakich do-
tąd nie widziałam, zachwyt nad przyrodą i zdumienie tym, 
jak woda może wzburzyć (Jezioro Pierty) i uspokoić (Jezio-
ro Białe i Kanał Augustowski), oraz problemy techniczne: 
dziurawy kajak, nieumiejętność wiosłowania itp. 21

8. 
 Danuta Rybicka
 – The Whole Richness

“If you fell in love with the sound of the lake, take  
a paddle…”

My first kayak tour was the one called “Czarna 
Hańcza” – through the Augustów Lake District. There were 
five crews; I was the crew of Zdzisio Heydel.

Kayaks – that was something new for me again.  
It was something different than wandering in the moun-
tains, where there are changes at times: one walks with that 
person, then with another, but actually always together. In  
a kayak the two paddle together, one needs to feel the 
common rhythm, that is to be subjected to the rigours 
of paddling. At last at the camp one is together with the 
others again but also more independently. I am of the 
“animal sociale” kind, so I waited very eagerly for setting 
up camp, where we cooked up together, and for even-
ing bonfires when we sung and talked. My memories 
of that expedition are dominated by landscapes which  
I have never seen before, by my admiration of nature and 
amazement at that how the water may become stormy 
(Lake Pierty) and calm (Lake Białe and the Augustowski 
Channel), and technical problems: holes in the kayak, 
lack of the skill of paddling etc. 21
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Brda, wrzesień 1953
River Brda, September 1953

Czarna Woda, 1956
River Czarna Woda, 1956

Drawa, lipiec 1955
Drawa, July 1955

Kanał Elbląski, 1959
Elbląg Channel, 1959
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9. 
 Krzysztof Rybicki
 – Garść wspomnień

Po paru latach kajakowania powstał zwyczaj Wujko-
wego exposé. W ten żartobliwy sposób nazywaliśmy pod-
sumowanie kajakowej wyprawy, dokonywane przez Wujka 
zwykle przy ognisku na ostatnim biwaku. Tematem podsu-
mowania była trasa, przygody, ale przede wszystkim uczest-
nicy. Słuchając exposé często wybuchaliśmy śmiechem, ale 
do niektórych fragmentów wracaliśmy w rozmowach czy 
myślami całymi latami. Do dziś pamiętam, że styl mojego 
pierwszego „admirałowania” Wujek nazwał „leseferyzmem” 
(od francuskiego laissez faire). Z niezwykłym taktem Wu-
jek umiał przekazać poważne treści w lekkiej formie. To też 
początkowe zapytania: „Wujku, czy będzie exposé?” szybko 
przeszły w żądanie: „Teraz będzie exposé!” 

*   *   *

W 1962 roku dopłynęliśmy Regą do morza i biwako-
waliśmy na wydmie w sporej odległości od najbliższych, 
zresztą dość rzadkich drzew. Było oczywiste, że Msza św. 
może być tylko między namiotami, ale i tak celebrans 
byłby znakomicie widoczny z zewnątrz. W końcu wyko-
paliśmy głęboki dół i Wujek stał w nim, a my dookoła, 
znacznie wyżej. „ Co mnie jeszcze czeka z Wami?” – zapy-
tał refleksyjnie Wujek. 22

9. 
 Krzysztof Rybicki
 – A Handful of Memories

After a few years there appeared the habit of the Un-
cle’s exposé. In this jocular manner we were calling a sum-
mary of the kayak expedition, which was usually uttered 
by the Uncle at the bonfire in the last camp. The topics of 
the summary were the route, adventures, but above all the 
participants. Listening to the exposé we often burst into 
laughter, but we recalled some fragments in our thoughts 
or conversations for years. I remember until today that the 
Uncle called the style of my first “admiralship” laissez-faire. 
With an unusual tact, the Uncle could communicate serious 
contents in a light form. That is why the original question 
“Uncle, will there be an exposé?” quickly changed into the 
demand: “Now there will be an exposé!” 

*   *   *

In the year 1962 we kayaked along the River Rega to 
the sea and we set up camp on a dune, quite far from from 
the closest, by the way rather scattered, trees. It was obvious 
that a Holy Mass can take place only between the tents, but 
the priest would be perfectly visible from the outside, any-
way. In the end we dug a deep hole; the Uncle stood in it and 
we stood around, much higher. “What else is to be expected 
from you yet?” – asked the pensive Uncle. 22
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Kajak turystyczny marki Pelikan II, używany przez ks. Karola Wojtyłę, nazywany „Kamyk”
Pelikan II kayak known as “Kamyk” (“Pebble”), used by Rev. Karol Wojtyła during his tours, MAKKWKr   
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10. 
 Maria Tarnowska
 – Wujek i Środowisko

A na kajakach, gdy wypływał sam na jezioro lub odda-
lał się gdzieś wzdłuż brzegu, by odmawiać brewiarz, modlić 
się i myśleć – stanowił cały czas dla nas, krzątających się po 
obozowisku, jasny i pewny punkt odniesienia. Czekaliśmy 
na Jego wizytę kolejno w naszych kuchniach i na wieczorne 
refleksje przy ognisku, rano zaś na rozpoczynającą dzień, 
odprawianą przezeń Mszę świętą z homilią. I ta osoba Wuj-
ka, tak ważna w indywidualnych spotkaniach krakowskich, 
spowiedziach, na fajfach, ślubach i imieninach, na Mszach 
św. ale i pogrzebach, na kajakach i w górach, stała się dla 
mnie osobą tak centralną, że przez długie lata, a i po dziś 
dzień czyniąc czy mówiąc coś, myślę: „co by Wujek powie-
dział, gdyby tu był?” 23 

10. 
 Maria Tarnowska
 – The Uncle and the Environment

And during the kayak tours, even when he paddled 
onto the lake by himself or was making himself distant 
somewhere along the shore, in order to recite the breviary,  
pray and think – He was for us, who worked around the 
camp, a clear and secure point of reference. We waited for 
His consecutive visits at our kitchens, for evening reflections 
by the bonfire, and in the morning for a Holy Mass with His 
homily. And the person of the Uncle, so important in the 
individual Cracovian meetings, confessions, thés dansant, 
weddings and name one days, at the Holy Masses but also at 
funerals, kayak tours one in the mountains, became for me 
such a central person that through the years and also until 
today, doing or saying something, I think ”What would the 
Uncle say if He had been here?” 23 
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Jezioro Ostrowieckie, 1971
Ostrowieckie Lake, 1971

Jezioro Jeziorak, 12-29 lipca 1973
Lake Jeziorak, 12th-29th July 1973

Łyna, 1958
River Łyna, 1958
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11. 
 Bożena i Gabriel Turowscy
 – Wielki i kochany Wujek

Wyprawa kajakowa na Łynę wiąże się również z wia-
domością o nominacji naszego Wujka na biskupa pomoc-
niczego w Krakowie. Pamiętnego dnia po śniadaniu wypły-
nęliśmy dwoma kajakami: na jednym ksiądz Karol Wojtyła, 
na drugim Zdzisław z Gapą (Gabrielem-Elkiem). Dopłynę-
liśmy do szosy wiodącej do Olsztynka. Kajaki zostały pod 
mostem, przy drodze. Zdzisław, jako odpowiedzialny admi-
rał, zaczął zatrzymywać na drodze samochody. Przystanęła 
ciężarówka wioząca bańki z mlekiem. Zdzisław poprosił, by 
kierowca zabrał „tego gościa” do miasta. Pomogliśmy Wuj-
kowi zająć miejsce między bańkami i umówiliśmy się, gdzie 
będziemy Go oczekiwać po Jego powrocie.

Wspominając tamte czasy po wielu już latach, udział 
w wyprawach kajakowych początkowo księdza, następ-
nie biskupa sufragana, arcybiskupa metropolity, a potem 
kardynała Karola Wojtyły, można z wielkim wzruszeniem  
i pokorą podsumować: Wujek pozostał na zawsze Wujkiem, 
i to nie tylko dla nas ale i dla naszych dzieci. Jego pobyt na 
kajakowych wyprawach, a następnie na stacjonarnych ka-
jakach, stwarzał dla nas okazję bycia „małym Kościołem” 
zgrupowanym wokół Pasterza. Ta „parafia” żyła własnym 
życiem nie tylko w czasie wakacji, ale także w posłudze 
duszpasterskiej księdza Karola – naszego Wujka. 24

11. 
 Bożena and Gabriel Turowscy
 – The Great and Beloved Uncle

The kayak tour to the River Łyna also ties in with the 
nomination of our Uncle for an auxiliary Bishop in Krakow. 
On the memorable day after breakfast we set off with two 
kayaks: in one there was the Reverend Karol Wojtyła, and 
in the other Zdzisław with Gapa (Gabriel-Elek). We made 
it to the road towards Olsztynek. Kayaks stayed under the 
bridge. Zdzisław, as a responsible admiral, started to stop 
cars on the road. A lorry with milk churns has stopped. 
Zdzisław asked the driver to take “this fellow” to town.  
We helped the Uncle to take his place between the milk 
churns and we made arrangements where we shall wait for 
Him after His return.  

Remembering those times after many years that have 
already elapsed, one may sum up the participation in the 
kayaking tours, in the beginning with the Reverend, later 
Suffragan Bishop, Metropolitan Archbishop and finally 
with Cardinal Karol Wojtyła, with great feeling and humil-
ity: the Uncle stayed the Uncle forever, and not only for us 
but also for our children. His stay at the kayak tours created 
for us an opportunity of becoming “a small church” around 
the Shepherd. That “parish” lived its own life not only dur-
ing holidays but also in the ministry and pastoral care ex-
ecuted by the Reverend Karol – our Uncle. 24
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Jezioro Ostrowieckie, 1971
Ostrowieckie Lake, 1971

Jezioro Wierzchowo, 1975
Lake Wierzchowo, 1975

Czarna Woda, 1956
River Black Water, 1956

Krutynia, Pisa, 1957
River Krutynia, River Pisa, 1957
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12. Ewa i Mieczysław Wisłoccy
 – Droga do środowiska i co dały nam kajaki 
 zorganizowane przez Jurka Ciesielskiego

Wyprawy kajakowe bardzo nas cieszyły i chcieliśmy 
corocznie brać w nich udział, ale obowiązki wobec dzie-
ci utrudniały to. Starsze dzieci były zainteresowane tym, 
gdzie rodzice jadą na wakacje i dlaczego nie mogą wyje-
chać razem z nami. Stąd wynikały nasze starania i prośby, 
aby można było je zabrać. Jurek był temu przeciwny. Uwa-
żał, że obecność dzieci może zdezorganizować wędrówkę,  
a przede wszystkim, że mogą one ujawnić wobec niepowo-
łanych osób udział księdza i całe to przedsięwzięcie poza 
oficjalnymi organizacjami, a wiadomo, że w tamtych cza-
sach mogłoby to pociągnąć za sobą nieobliczalne skutki. 
Naszym niespodziewanym sprzymierzeńcem okazał się 
Wujek i dzięki Niemu w 1967 roku jedenastoletni wtedy 
Wojtek wziął udział w spływie na Drawie. Tak zostały zapo-
czątkowane „kajaki rodzinne”. 25

12. Ewa and Mieczysław Wisłocki
 – The Way to the Environment and What  
 Did the Kayak Tour Organised by Jurek  

 Ciesielski Gave Us

Kayaking tours were a joy to us and we wanted to take 
part in them every year but duties linked with children 
made it impossible. Elder children were interested in where 
the parents were going for holiday and why they could not 
go with us. This is where our efforts and pleas to take them 
resulted from. Jurek was against it. He was of the opinion 
that the presence of children could disorganise the route, 
and above all, that they could unwittingly disclose the par-
ticipation of a priest and the entire enterprise beyond the 
official organisations. In those times it might have had in-
calculable consequences. The Uncle emerged as our unex-
pected ally and owing to Him, in the year 1967, then eleven 
year old Wojtek took part in the tour along the River Drawa. 
Such was the beginning of the “family kayaking”. 25
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Wielkie Drogi – Kraków, 1955

Wielkie Drogi – Kraków, 1955

Kanał Elbląski, 1959
The Elbląg Channel, 1959
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13. 
 Andrzej Zieliński
 – Los na loterii życia

Atmosfera kajaków Wujkowych. To podstawa powo-
dzenia rekolekcji wakacyjnych. Umiejętność harmonijnego 
połączenia wszystkich elementów spływu. I choć nie bra-
kło fizycznego wysiłku i mozołu, nie brakło przeszkód, nie 
pamiętam złych humorów, naburmuszonych i niezadowo-
lonych twarzy. Pogoda ducha, radość to była właśnie ta at-
mosfera, do której się tęskni. 

Skąd ona się brała? Nietrudno zgadnąć. Wśród nas był 
Pasterz. Przygarniał wszystkie, nawet te zbłąkane owiecz-
ki, stale ukazywał cel naszego życia, ziemskiej wędrówki, 
prawdziwe wartości, pomagał rozwiązywać problemy na-
sze wspólne, ale i te najbardziej osobiste, pomagał znaleźć, 
wymodlić powołanie. To wszystko, w świadomości celu 
ostatecznego, przemijalności ziemskiej wędrówki, nie prze-
szkadzało nam, a także Wujkowi żyć pełnią radości. Świa-
domość celu, znajomość drogi, którą do niego można do-
trzeć oraz solidarność w chrześcijańskiej postawie dawały 
spokój, równowagę między ciałem a duszą i były przyczyną 
tej cudownej atmosfery na kajakach – i nie tylko. 26

13. 
 Andrzej Zieliński
 – A Ticket in the Lottery of Life

The atmosphere of the Uncle’s kayak tours. That was 
the basis of success of the holiday’s spiritual retreats. The 
ability of joining harmoniously all the elements of the tour. 
And even though there was no lack of physical effort and 
drudgery, no lack of obstacles, I do not remember bad 
moods, grumpy, dissatisfied faces. Serenity, joy, this was the 
atmosphere that one longs for.  

Where did it come from? It is not hard to guess. There 
was a Shepherd among us. He took all of the sheep under 
his care, even the ones who went astray, he was constantly 
showing us the aim of our life, of the earthly journey, real 
values; he was helping to solve problems, both our com-
mon and the most personal ones; he was helping to find  
a solution, also by prayer. That all, the consciousness of the 
final goal, of transience of our stay on earth, did not stand 
in the way of living with full joy – for us but also for the 
Uncle. The awareness of the goal, knowledge of the way to 
reach it and solidarity in the Christian attitude were giv-
ing us peace, balance between body and soul and were the 
reason for a wonderful atmosphere at the kayaking tours 
– and not only. 26 
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kajakiem

pieszo

rowerem

by kayak

on foot

by bike
Mapa wypraw turystycznych ks. Karola Wojtyły: kajakowych, pieszych i rowerowych 

Map of rev. Karol Wojtyła’s tourist trips: kayaking, hiki ng and cycling
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