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SŁOWO MARSZAŁKA 

prawdziw¹ satysfakcj¹ oddajemy w rêce Czytelników 

tom poœwiêcony œwiadectwom duchowego dziedzictwa ZOjca Œwiêtego Jana Paw³a II na Kujawach i Pomorzu. 

Satysfakcja jest tym wiêksza, ¿e zebrana tu dokumentacja 

œwiadczy o wci¹¿ ¿ywej pamiêci o wielkim Polaku wœród cz³on-

ków naszej regionalnej spo³ecznoœci.

laczego jest to takie wa¿ne? Ten papie¿ nie tylko odmieni³ DKoœció³ katolicki, odmieni³ nasz kraj, a nawet w jakiejœ 

mierze odmieni³ oblicze œwiata. My, którzy mamy Go ¿ywo 

w pamiêci, którzy odwo³ujemy siê do Jego myœli i mamy nadziejê 

na Jego wyniesienie na o³tarze, wierzymy te¿, ¿e odmieni³ 

i podniós³ duchowo ka¿dego z nas, odwo³uj¹c siê do tego, co 

w cz³owieku dobre, szlachetne i prawe. Ten przekaz i tê tradycjê 

nale¿y z pietyzmem pielêgnowaæ, by zachowaæ dla nastêpnych 

pokoleñ. S¹ one bowiem noœnikiem wartoœci wa¿nych i potrzeb-

nych do budowania narodowej, obywatelskiej i spo³ecznej 

œwiadomoœci. S¹ te¿ istotne dla tworzenia duchowej i intelek-

tualnej konstytucji ka¿dego z nas, niezale¿nie od tego, czy 

jesteœmy osobami wierz¹cymi, czy te¿ nie.

ilkadziesi¹t miejscowoœci i gmin w Kujawsko-Pomorskiem Knada³o Janowi Paw³owi II honorowe obywatelstwo, 

kilkadziesi¹t szkó³ w ca³ym regionie wybra³o Go na swego 

patrona, sk³adamy kwiaty pod kilkudziesiêcioma Jego 

pomnikami w ca³ym województwie, posadziliœmy dêby pa-

pieskie, nadajemy Jego imiê parkom, ulicom i placom. Wiem, 

¿e nie s¹ to puste gesty, ¿e z ka¿dym takim aktem wi¹¿¹ siê 

powa¿ny namys³ i refleksja. Poruszy³o mnie szczególnie uza-

sadnienie nadania papieskiego imienia Szkole Podstawowej 
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numer 2 w W¹brzeŸnie. Pani dyrektor tej szko³y napisa³a w nim, 

¿e nauczanie Karola Wojty³y jest bogatym Ÿród³em bardzo 

konkretnych inspiracji do wypracowania programu wycho-

wawczego dzia³aj¹cej w trudnym œrodowisku placówki i zbu-

dowania w³aœciwych relacji miêdzy cz³onkami szkolnej 

spo³ecznoœci, do której nale¿¹ uczniowie, nauczyciele i rodzice. 

Jan Pawe³ II jako patron dróg wyjœcia z trudnych sytuacji 

i dobrych rozwi¹zañ trudnych problemów? Na pewno. Uczy³, 

¿e moralna si³a, godnoœæ, poczucie solidarnoœci i hart ducha s¹ 

w nas. Trzeba ich tylko dobrze poszukaæ.

Piotr Ca³becki 

Marsza³ek Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego







 2008 roku mija 10 lat od powstania województwa 

kujawsko-pomorskiego. Nie jest to d³uga historia, Wwystarczaj¹ca jednak, aby ten skromny jubileusz sta³ 

siê pretekstem do spojrzenia na fragment jego dziejów. Obecne 

województwo jest spadkobierc¹ ró¿nych podzia³ów admini-

stracyjnych dokonywanych na terenie Kujaw i Pomorza od 

pocz¹tków tworzenia siê pañstwa polskiego. Obszar objêty 

granicami województwa zawiera w sobie bardzo bogat¹ i jedno-

czeœnie ró¿norodn¹ tradycjê. Staje ona wobec nas jako swoiste 

wyzwanie do jej odkrywania i poznawania. Poniewa¿ noœnikiem 

tradycji jest pamiêæ, dlatego trzeba o ni¹ odpowiednio zadbaæ.

 niniejszym opracowaniu chcemy przywo³aæ postaæ Ojca WŒwiêtego Jana Paw³a II, który wpisa³ siê w dzieje obszaru, 

który od 10 lat znalaz³ siê w granicach województwa kujawsko-

-pomorskiego. Zauwa¿my tak¿e, ¿e chocia¿ od trzech lat nie jest 

on ju¿ obecny cia³em, to jednak ci¹gle o nim s³yszymy, od-

wo³ujemy siê do jego s³ów i postawy, a nawet mówimy, ¿e 

czujemy jego obecnoœæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pamiêæ o nim jest 

bardzo intensywnie podtrzymywana, a przy tym nie jest wa¿ne, 

w jakim rejonie mieszkamy, a czasami nawet tak¿e czy jesteœmy 

osobami wierz¹cymi, czy te¿ nie. Jest to o tyle ciekawe zjawisko, 

¿e obszar województwa kujawsko-pomorskiego nie nale¿a³ do 

grona tych, które by³y intensywnie zwi¹zane z ¿yciem Karola 

Wojty³y, a od 1978 roku papie¿a Jana Paw³a II. Byæ mo¿e 

w³aœnie dlatego bêdziemy mogli bardziej ni¿ inni postrzegaæ 

œlady obecnoœci Ojca Œwiêtego jako istotny element ca³ego 

duchowego dziedzictwa obecnego na terenie województwa.

ak widaæ, kryterium naszych poszukiwañ stanowi¹ granice Jadministracyjne. Przypomnijmy, ¿e przed 1998 rokiem 

omawiany obszar wchodzi³ przede wszystkim w sk³ad 

województw: bydgoskiego, toruñskiego oraz w³oc³awskiego. Pod 

wzglêdem administracji koœcielnej obszar województwa 

kujawsko-pomorskiego obejmuje przede wszystkim trzy diecezje 

[ Papieskie dziedzictwo ]
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wraz z ich stolicami, tzn.: diecezjê bydgosk¹, toruñsk¹ oraz 

w³oc³awsk¹. Poza tym na terenie województwa spotykamy tak¿e 

fragmenty diecezji pelpliñskiej i p³ockiej oraz archidiecezji 

gnieŸnieñskiej.

wróæmy najpierw uwagê, ¿e obszar województwa nazna-Zczony zosta³ œladami obecnoœci papie¿a sprzed jego wyboru 

na Stolicê Piotrow¹, czyli przed 16 paŸdziernika 1978 roku. 

Myœlimy wiêc o nim jako o ksiêdzu, biskupie, arcybiskupie oraz 

kardynale Karolu Wojtyle. Kilkakrotnie bywa³  we W³oc³awku, 

np.: w 1963 roku podczas konsekracji biskupiej ks. Kazimierza 

Majdañskiego, a w 1966 roku podczas uroczystoœci milenijnych. 

Na terenie diecezji w³oc³awskiej pracowa³ jego kolega kursowy 

ks. Andrzej Baziñski. W zwi¹zku tym ju¿ jako arcybiskup 

krakowski  przebywa³ dnia 27 czerwca 1968 roku w parafii 

S³u¿ewo, gdzie zosta³ zorganizowany wspólny zjazd kole¿eñski. 

 Toruniu mia³ bliskich przyjació³ Joachima i Klemensa WGudelów, których pozna³ w prowadzonym duszpas-

terstwie akademickim w Krakowie. Odwiedzi³ ich dom rodzinny 

na toruñskiej Winnicy w 1953 roku, kiedy ze swoimi m³odymi 

przyjació³mi udawa³ siê na Kaszuby. Z miastem Miko³aja 

Kopernika zwi¹za³y go tak¿e wiêzy rodzinne. Tu w koœciele 

œw. Józefa pob³ogos³awi³ zwi¹zek ma³¿eñski swojego krewnego 

Marka Wiadrowskiego z Kazimier¹ Passowicz.

 Bydgoszczy, w parafii Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy Wna Szwederowie, uczestniczy³ dnia 29 maja 1966 roku 

jako arcybiskup krakowski, w koronacji obrazu Matki Bo¿ej 

Piêknej Mi³oœci z bydgoskiej fary. Nastêpnego dnia odprawi³ 

mszê œw. w koœciele parafialnym (obecnie Bazylice Mniejszej) 

pod wezwaniem œw. Wincentego a Paulo. Wydarzenia te 

stanowi³y g³ówne ods³ony obchodów uroczystoœci Milenium 

Chrztu Polski w Bydgoszczy. Jako duszpasterz akademicki, 

a nastêpnie ju¿ jako arcybiskup krakowski podziwia³ piêkno 

[ Papieskie dziedzictwo ]
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przyrody w Bydgoszczy i w okolicach miasta, w gronie studentów 

i przyjació³ z duszpasterstwa akademickiego, podczas sp³ywów 

kajakowych Brd¹ w latach 1953 i 1966. 

zas pontyfikatu papie¿a Jana Paw³a II, czyli lata 1978-C-2005, to przede wszystkim pielgrzymowanie do 

najwiêkszych miast województwa podczas pielgrzymek do Polski 

w latach 1991 oraz 1999. Wydarzenia te pozostawi³y po sobie 

najwiêcej pami¹tek. Przede wszystkim s¹ one jeszcze obecne 

w pamiêci wielu ludzi. Byæ mo¿e w tym wypadku nale¿a³oby 

nawet mówiæ o wyj¹tkowym szczêœciu pokoleñ ¿yj¹cych 

w tamtych latach. Pozosta³a tak¿e bogata spuœcizna materialna, 

która zwi¹zana by³a z przygotowaniami do pielgrzymek i ich 

przebiegiem, oraz mnogoœci¹ ró¿norodnych owoców pojawia-

j¹cych siê w kolejnych dniach, tygodniach, miesi¹cach i latach 

po pielgrzymkach.

ielgrzymka w 1999 roku odby³a siê w nowym, aktualnym Pdo dzisiaj, podziale administracyjnym Polski, tak wiêc 

województwo kujawsko-pomorskie wpisa³o siê na trwa³e 

w historiê pielgrzymek papieskich. Przypomnijmy, ¿e z okazji 

wizyty papie¿a w Bydgoszczy i w Toruniu dnia 7 czerwca 1999 

roku zosta³ wydany Pami¹tkowy Medal Wojewody Kujawsko-

-Pomorskiego. Medal wrêczy³ papie¿owi Janowi Paw³owi II 

w Bydgoszczy pierwszy wojewoda kujawsko-pomorski Józef 

Rogacki. 

istoria zwi¹zków papie¿a z terenem województwa nie Hskoñczy³a siê w dniu jego œmierci 2 kwietnia 2005 roku. 

Byæ mo¿e nale¿y zaryzykowaæ nawet stwierdzenie, ¿e wrêcz 

przeciwnie, przynajmniej z kilku perspektyw relacje te sta³y siê 

jeszcze bardziej intensywne. Zacznijmy od tego, ¿e znaczna 

grupa przedstawicieli samorz¹dów oraz osób prywatnych, w tym 

wielu m³odych z terenu województwa, uczestniczy³a w uroczy-

stoœciach pogrzebowych papie¿a w Rzymie. Ze wspomnieñ 

[ Papieskie dziedzictwo ]
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wiemy, ¿e doœwiadczenie to by³o wyj¹tkowym i jednym 

z najwa¿niejszych w ich ¿yciu. Echo tamtego wydarzenia ca³y 

czas powraca i prawdopodobnie stoi za wieloma decyzjami, które 

w kontekœcie papieskim podejmowane s¹ na poziomie 

samorz¹dów. 

d pierwszych godzin po œmierci Jana Paw³a II zaczê³o Opojawiaæ siê szereg inicjatyw, których celem by³o 

utrwalenie w pamiêci osoby papie¿a. Zaczêto wznosiæ jego 

pomniki, ods³aniano tablice pami¹tkowe, masowo obierano go 

na patrona: szkó³, ulic, parków, skwerów oraz ró¿nych obiektów. 

Od œmierci Ojca Œwiêtego dynamicznie pog³êbia³a siê wiêŸ 

duchowa z nim. Widaæ to chocia¿by w tym, ¿e wiele osób 

z du¿ym napiêciem, ale naturalnie i bardzo autentycznie, 

oczekuje wyniesienia papie¿a na o³tarze. Mo¿emy byæ pewni, 

¿e beatyfikacja, a nastêpnie kanonizacja zaowocuje miêdzy 

innymi oddawaniem pod patronat papie¿a szeregu koœcio³ów, 

kaplic i o³tarzy na terenie ca³ego województwa. 

rzywo³ane wy¿ej myœli zachêcaj¹ do podejmowania  prób Pzbierania dziedzictwa zwi¹zanego z osob¹ papie¿a Jana 

Paw³a II. Nie przypadkowy jest fakt, ¿e zbieg³o siê to w czasie 

z decyzjami w³adz województwa kujawsko-pomorskiego, usta-

nawiaj¹cymi œwiêto województwa. Osoba papie¿a, a dok³adnie 

jego pobyty na terenie województwa, które w ka¿dym miejscu 

zwi¹zane by³y z dniem 7 czerwca, sta³y siê inspiracj¹ tego œwiêta  

i niejako inauguruj¹ je w 2008 roku.

ak dochodzimy do wyjaœnienia bezpoœredniej genezy pow-Tstania niniejszej publikacji. Kilka miesiêcy temu zosta³y 

wys³ane do wszystkich samorz¹dów terytorialnych województwa 

zapytania o obecnoœæ Jana Paw³a II w miejscowoœciach, które 

znajduj¹ siê w granicach powo³anego w 1998 roku województwa. 

Zebrane w ten sposób informacje stanowi³y punkt wyjœcia do 

powstania tego opracowania. Poni¿ej przedstawiamy kilka 

[ Papieskie dziedzictwo ]
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myœli, które posiadaj¹ charakter wprowadzenia i czêœciowo 

omówienia „duchowego dziedzictwa papie¿a Jana Paw³a II” 

- papieskiej spuœcizny obecnej na terenie województwa. 

S  Akt powołania województwa kujawsko-pomorskiego 20 XI 1998 roku

[ Papieskie dziedzictwo ]
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S HONOROWE OBYWATELSTWA

amorz¹dy przesz³o 40 miast i gmin podjê³y decyzjê 

o nadaniu papie¿owi honorowego obywatelstwa. Taki krok S
motywowano przede wszystkim uznaniem wielkoœci dokonañ 

papie¿a oraz akceptacj¹ wartoœci, które g³osi³. Dla przyk³adu: 

Rada Gminy Golub-Dobrzyñ, podejmuj¹c uchwa³ê w dniu 

30 marca 2000 roku, uzasadnia³a zwiêŸle swoje nadanie 

nastêpuj¹co: W uznaniu nieocenionych zas³ug dla Polski 

i Œwiata. 

ada Miasta Bydgoszczy, nadaj¹c dnia 17 czerwca 1998 ro-Rku tytu³, motywowa³a to nastêpuj¹co: 

W tym roku Papie¿ Jan Pawe³ II obchodziæ bêdzie 

dwudziestolecie swego pontyfikatu. Fakt ten uczci ca³e 

chrzeœcijañstwo.

W charyzmatycznej osobowoœci Ojca Œwiêtego tkwi 

tajemnica Jego popularnoœci jako autorytetu moralnego 

œwiata. Autorytet ten uznaj¹ zarówno zwolennicy, jak 

i oponenci tej wyj¹tkowej postaci koñca XX wieku. G³os 

Jana Paw³a II jest zwornikiem stabilizuj¹cym rozchwiane 

fundamenty polityczne i spo³eczne naszego globu.

Do autorytetu moralnego Jana Paw³a II odwo³uj¹ 

siê wierz¹cy, jak i niewierz¹cy Polacy. W dobie 

podzia³ów narodowych, duchowa obecnoœæ Papie¿a 

dzia³a jak oliwa wylana na wzburzone fale.

Bydgoszcz pragnie daæ wyraz swoim uczuciom 

¿ywionym dla Ojca Œwiêtego i ofiarowaæ Mu godnoœæ 

Honorowego Obywatela Bydgoszczy.

Ma to te¿ zwi¹zek z planowan¹ w przysz³ym roku 

wizyt¹ Jana Paw³a II w naszym mieœcie.

W panteonie ju¿ Mianowanych, jak i przysz³ych 

„Honorowych Obywateli” naszego miasta, obecnoœæ 

Papie¿a jest szczególnie cennym akcentem.
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honorowanie Ojca Œwiêtego wyró¿nieniem w Nieszawie 

(17 lipca 2002 roku) zwi¹zane by³o przede wszystkim U
z odniesieniem do osoby œw. Jadwigi Królowej. Jan Pawe³ II nie 

by³ osobiœcie w Nieszawie, nie wiele jednak brakowa³o, aby 

przyby³ tu jako kardyna³ krakowski w paŸdzierniku 1968 roku. 

W tym roku œwiêtowano 500-lecie fary nieszawskiej i ze wzglêdu 

na zwi¹zek koœcio³a nieszawskiego nie tylko z pamiêci¹, ale 

wrêcz kultem Królowej Jadwigi, na d³ugo przed jej wyniesieniem 

na o³tarze mia³ przybyæ z Krakowa sam ksi¹dz kardyna³, który 

by³ wielkim czcicielem Pani Wawelskiej. O jego przybycie 

zabiega³ intensywnie ówczesny ordynariusz w³oc³awski ks. bis-

kup Antoni Paw³owski i tak¹ zgodê musia³ uzyskaæ, skoro 

nazwisko metropolity krakowskiego pojawi³o siê w programach 

obchodu jubileuszu. Niestety, w zrealizowaniu zamierzeñ kar-

dyna³a Wojty³y przeszkodzi³ wyjazd do Rzymu. W Nieszawie 

zast¹pi³ go sufragan krakowski ks. biskup Julian Groblicki. 

W archiwum parafialnym w Nieszawie zachowa³o siê jego 

kazanie oraz zdjêcia z uroczystoœci.

amiêæ kardyna³a Wojty³y o Nieszawie, w zwi¹zku Pz kultem Królowej Jadwigi, mo¿emy jednak œledziæ 

w kolejnych latach. Wskazuj¹ na to miêdzy innym i wzmianki 

o niewielkim miasteczku kujawskim zachowane w aktach 

procesu kanonizacyjnego Królowej. Nieszawa zosta³a tam 

wymieniona kilkakrotnie. Nasz¹ uwagê przyci¹ga szczególnie 

dokument kardyna³a Karola Wojty³y z 22 lutego 1974 roku, 

w którym prezentuje on wielowiekowy kult Królowej w Polsce, 

mimo ¿e nie zosta³a ona do tej pory wyniesiona na o³tarze. 

Tradycja ta mia³a potwierdzaæ zasadnoœæ starañ o og³oszenie 

Jadwigi b³ogos³awion¹. W dokumencie zosta³a wymieniona 

miêdzy innymi Nieszawa. Kardyna³ wymieni³ to miejsce w zwi¹-

zku z tym, ¿e kult królowej Jadwigi w Polsce by³ czêsto zwi¹zany 

z oœrodkami kultu œw. Jadwigi ksiê¿nej œl¹skiej.
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od koniec 1998 roku zosta³a wydana ksi¹¿ka poœwiêcona Pzwi¹zkom parafii nieszawskiej z kultem Królowej Jadwigi. 

Autorzy (Waldemar Rozynkowski i ks. Wojciech Sowa) 

zadedykowali j¹ papie¿owi Janowi Paw³owi II w zwi¹zku z jego 

jubileuszem XX-lecia pontyfikatu. Ksi¹¿ka zosta³a zawieziona 

do Watykanu i ofiarowana papie¿owi przez ordynariusza w³oc-

³awskiego ks. biskupa Bronis³awa Dembowskiego. Z Sekre-

tariatu Stanu przyszed³ do parafii list datowany na dzieñ 

2 grudnia 1998 roku, w którym czytamy miêdzy innymi: Jego 

Œwi¹tobliwoœæ Jan Pawe³ II z wdziêcznoœci¹ przyj¹³ ¿yczenia 

i dowody duchowej ³¹cznoœci oraz dar nades³any z okazji 

dwudziestolecia Pontyfikatu i na dzieñ imienin.

adaniu honorowego obywatelstwa papie¿owi towarzyszy³o Nczêsto wybicie specjalnego medalu pami¹tkowego. Medal 

z wizerunkiem papie¿a - honorowego obywatela Gminy £ubian-

ka upamiêtnia tak¿e jubileusz 70-lecia gminy.

auwa¿my, ¿e konsekwencj¹ nadania honorowego oby-Zwatelstwa by³o regularne wysy³anie przez miasta i gminy 

¿yczeñ do Watykanu, np. z okazji urodzin, czy te¿ wyboru na 

Stolicê Piotrow¹. W zwi¹zku z tym powsta³a szczególna wiêŸ, 

potwierdzona skrzêtnie przechowywanymi dzisiaj listami 

zwrotnymi z Watykanu.

S SZKOŁY

apie¿ Jan Pawe³ II by³ i jest bardzo czêsto obierany w ca³ej PPolsce na patrona szkó³. Kilkadziesi¹t z nich spotykamy 

tak¿e na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wiele 

z nich przyst¹pi³o aktywnie do dzia³añ w ramach Rodziny Szkó³ 

Jana Paw³a II. Na terenie województwa zosta³ powo³any jeszcze 

inny zwi¹zek szkó³, który nosi nazwê: Ma³a Rodzina Szkó³ 

im. Jana Paw³a II Powiatu Œwieckiego. „Ma³a Rodzina” powsta³a 
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z inicjatywy wizytator Danieli Krzy¿elewskiej. Spotkanie 

za³o¿ycielskie odby³o siê dnia 7 lutego 2006 roku w Gimnazjum 

im. Jana Paw³a II w Korytowie. Inicjatorami spotkania byli: 

Stefan Lipka, Teresa Drewka, Magdalena Chmielewska, 

Magdalena Kocon, El¿bieta Lipka, Zbigniew Sto¿ek. 

Za³o¿ycielami „Ma³ej Rodziny” by³y nastêpuj¹ce szko³y: Szko³a 

Podstawowa im. Jana Paw³a II w Grucznie, Szko³a Podstawowa 

im. Jana Paw³a II w Lnianie, Szko³a Podstawowa im. Jana 

Paw³a II w Wielkim Komorsku, Gimnazjum nr 4 im. Jana Paw-

³a II w Grucznie oraz Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Korytowie. 

Zwi¹zek integruje dzia³ania szkó³ nosz¹cych imiê Jana Paw³a II. 

Do sta³ych dzia³añ podejmowanych przez „Ma³¹ Rodzinê” w celu 

krzewienia i wdra¿ania nauczania Patrona - Papie¿a Jana Paw-

³a II nale¿¹:

S wskazania wychowawcze Patrona ujête w szkolnym 

programie wychowawczym,

S konsekwentne i permanentne wdra¿anie tych treœci 

w ¿ycie szkolnej wspólnoty,

S popularyzacja nauczania papieskiego w procesie 

dydaktycznym: na zajêciach lekcyjnych i pozalek-

cyjnych (g³ównie dotyczy przedmiotów z bloku huma-

nistycznego, katechezy, godziny wychowawczej oraz 

œwi¹tecznych apeli, akademii),

S wybrana idea nauczania papieskiego tematem wiod¹-

cym jednego dnia szkolnych rekolekcji wielkopostnych.

y³anianie papieskiego patronatu trwa³o czasami wiele Wmiesiêcy. Dla przyk³adu przybli¿my procedurê, któr¹ 

przeprowadzono w Zespole Szkó³ w Obrowie:

S 18 X 2000 roku

Rozpoczêcie procedury nadania imienia szkole decyzj¹ 

Rady Pedagogicznej Gimnazjum; zdecydowano, ¿e pat-

ron szko³y zostanie wy³oniony na drodze konkursu.
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S 19 X 2000 roku

Dyrektor Artur Affelt og³asza publicznie na zebraniach 

rodziców szko³y podstawowej i gimnazjum regulamin 

konkursu wyboru patrona.

S 14 XII 2000 roku

Otwarcie skrzynki ze zg³oszeniami kandydatur na pa-

trona szko³y; 5 kandydatur: Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II 

(g³owa Koœcio³a Rzymskokatolickiego), Józef Pi³sudski 

(marsza³ek II Rzeczypospolitej), Kazimierz Kubacki 

(pierwszy dyrektor szko³y podstawowej w Obrowie), 

Gustaw Zieliñski (powstaniec z okresu zaborów), 

Henryk Dobrzañski „Hubal”.

S 3 IV 2001 roku

Rada Pedagogiczna wybra³ana patrona osobê Ojca 

Œwiêtego.

S 27 XI 2001 roku

Samorz¹d Uczniowski wypowiedzia³ siê w przyjêtej 

uchwale za wyborem Ojca Œwiêtego na patrona szko³y.

S 19 XII 2001 roku

Rada Rodziców w oœwiadczeniu wypowiedzia³a siê za 

wyborem Ojca Œwiêtego na patrona szko³y.

S 25 I 2002 roku

Proboszcz parafii ks. Jacek Laszczyk pozytywnie 

zaopiniowa³ propozycjê, aby nadaæ szkole imiê Jana 

Paw³a II.

S 7 II 2002 roku

Kuria Diecezjalna W³oc³awska wyrazi³a pozytywne 

stanowisko w sprawie wyboru Ojca Œwiêtego na 

patrona szko³y.

S 13 II 2002 roku

Wspólne wyst¹pienie: Przewodnicz¹cego Rady Peda-

gogicznej Gimnazjum, Przewodnicz¹cej Samorz¹du 

Uczniowskiego i Przewodnicz¹cej Rady Rodziców do 

w³adz Gminy Obrowo o nadanie Gimnazjum w Obrowie 

imienia Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
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S 17 VI 2002 roku

Uchwa³a Rady Gminy o utworzeniu Zespo³u Szkó³ 

w Obrowie imienia Jana Paw³a II.

S 17 IX 2002 roku

Podjêcie decyzji o terminie uroczystoœci nadania imie-

nia Zespo³owi Szkó³ w Obrowie, który ustalono na 

dzieñ 18 maja 2003 roku w 83. rocznicê urodzin oraz 

w 25. roku pontyfikatu Ojca Œwiêtego.

ó¿nie by³ uzasadniany wybór Jana Paw³a II na patrona Rszkó³. Pos³u¿my siê przyk³adem Szko³y Podstawowej nr 2 

w W¹brzeŸnie: Trudne œrodowisko, w jakim szko³a funkcjonuje, 

potrzebuje odpowiednich wzorców osobowych i idea³ów wycho-

wawczych. Tak wiêc jednog³oœnie rodzice, nauczyciele i ucznio-

wie stwierdzili, ¿e najbardziej odpowiednim wzorcem osobowym 

jest papie¿ Jan Pawe³ II. Kolejnym kryterium wyboru by³a bogata 

spuœcizna w postaci nauczania papieskiego, na podstawie 

której mo¿na równie¿ opracowaæ bardzo konkretny Program 

Wychowawczy Szko³y oraz wypracowaæ poprawne relacje na 

linii nauczyciel-uczeñ, nauczyciel-rodzic, rodzic-dziecko (Wies-

³awa Wróblewska - dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2). 

oni¿ej prezentujemy tak¿e kalendarium wydarzeñ Szko³y PPodstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II w Rypinie. Ilustruje ono 

dobitnie intensywnoœæ obecnoœci papie¿a w œrodowisku szko³y, 

a poœrednio tak¿e i w mieœcie Rypinie: 

S 1 XII 1999 roku

Rada Pedagogiczna podjê³a decyzjê o nadaniu szkole imienia 

Jana Paw³a II; wniosek zaakceptowa³a Rada Rodziców i Sa-

morz¹d Uczniowski.

S 18 IV 2000 roku

Rada Miasta Rypina uchwali³a nadanie szkole imienia Jana 

Paw³a II.

S 27 V 2000 roku

Uroczystoœæ nadania imienia szkole.
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S Z inicjatywy uczniów zrodzi³ siê pomys³ stworzenia zbioru 

prac literackich i plastycznych zatytu³owanych „Dzieci Ojcu 

Œwiêtemu”.

S X 2000 roku

Wys³ano telegram do papie¿a z informacj¹ o nadaniu szkole 

jego imienia. Ju¿ w listopadzie szko³a otrzyma³a od papie¿a 

odpowiedŸ.

S 5 IV 2001 roku

Szkolny konkurs recytatorski poezji Karola Wojty³y.

S 26 V 2001 roku

Otwarcie Izby Pamiêci Patrona Szko³y Jana Paw³a II.

S 9 X 2001 roku

Przedstawiciele szko³y uczestniczyli w Ogólnopolskiej Piel-

grzymce Rodziny Szkó³ im. Jana Paw³a II na Jasn¹ Górê.

S 20 IV 2002 roku

Uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie: „Dziêkujê Bogu 

za piêkno stworzonego œwiata”; II miejsce zajê³a Sandra 

Jankiewicz, wyró¿nienia otrzyma³y: Milena Mroczyñska 

i Milena Sobczyk.

S 27 IV-4 V 2002 roku

Wycieczka do W³och; g³ównym punktem by³ pobyt w Rzymie 

i w Watykanie.

S Udzia³ w II Ogólnopolskim Konkursie Twórczoœci Dzieciêcej 

„Ojcze Œwiêty pragnê wyznaæ Ci”, zorganizowanym przez 

Szko³ê Podstawow¹ im. Jana Paw³a II w Wysokiem; wygra³a 

uczennica SP nr 3 w Rypinie Monika Przybyszewska.

S 9 X 2003 roku

Szko³a wziê³a udzia³ w IV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzi-

ny Szkó³ im. Jana Paw³a II na Jasn¹ Górê.

S X 2003 roku

Zosta³a wydana publikacja pt. Trójka w œwietle 25-lecia 

pontyfiaktu Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Uczennica Monika 

Gumowska wygra³a konkurs na projekt awersu medalu 
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oddaj¹cego najwierniej przes³anie wielkiego pontyfikatu Jana 

Paw³a II. Medal zosta³ wykonany przez artystkê J. Kubick¹ 

i znajduje siê w Izbie Patrona.

S 2 IV 2005 roku

W godzinê œmierci papie¿a Jana Paw³a II harcerze pe³nili 

honorow¹ wartê przy Izbie Patrona uczniowie i nauczyciele 

wziêli udzia³ w ostatnim po¿egnaniu papie¿a, które w Rypnie 

odby³o siê dnia 6 kwietnia.

S 2-3 VI 2006 roku

Szko³a by³a gospodarzem XVIII zjazdu Rodziny Szkó³ im. Ja-

na Paw³a II; na spotkanie przyby³o 130 nauczycieli z 43 szkó³.

atronat papieski to zobowi¹zanie i wyzwanie. Jak budowaæ Pto¿samoœæ szko³y z takim patronem? To pytanie pojawia siê 

na pewno czêsto, kiedy planowany jest program wychowawczy, 

kiedy myœli siê o dniu patrona. Papie¿ to okreœlone wartoœci, 

postawa, moralne kryteria, to pasterz okreœlonej wspólnoty, 

a przede wszystkim œwiadek zmartwychwsta³ego Chrystusa. 

Oznacza to, ¿e papie¿ bêdzie nale¿a³ zawsze do wymagaj¹cych 

patronów. Poza tym, w dobie, kiedy zamyka siê szko³y, mo¿e 

i warto zadaæ sobie pytanie, co zrobiæ z patronatem papieskim, 

kiedy likwidowana jest powierzona jego opiece placówka. 

S POMNIKI

owstawa³y one na przestrzeni wielu lat, jednak najwiêcej Pzaczêto ich wznosiæ, a przynajmniej podejmowaæ decyzje 

o ich postawieniu, w pierwszych miesi¹cach po œmierci papie¿a. 

Obecnie na terenie województwa jest przesz³o 30 pomników 

(popiersi). Liczba ta ca³y czas siê zmienia. Kolejne spo³ecznoœci 

decyduj¹ siê na upamiêtnienie wielkiego Polaka. Geneza ka¿-

dego z pomników to czêœæ historii miejscowoœci, gminy czy 

parafii. Stoj¹ za nimi konkretne osoby i œrodowiska. Warto 

pomyœleæ, aby dokumentacja, która powsta³a w wyniku starañ 
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o wzniesienie pomnika, by³a skrzêtnie przechowywana i prze-

trwa³a dla kolejnych pokoleñ.  

rzywo³ajmy przyk³ad z Torunia. Inicjatorem wystawienia Ppomnika na toruñskich Jordankach by³a Rada Miasta 

Torunia. Dnia 7 kwietnia 2005 roku, czyli jeszcze przed 

pogrzebem papie¿a, przyjê³a ona uchwa³ê, w której oddano ho³d 

„œp. Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II, Honorowemu Oby-

watelowi Miasta Torunia, najwiêkszemu synowi narodu 

polskiego”. Jedn¹ z decyzji, jak¹ wtedy podjêto, by³a uchwa³a 

o budowie pomnika. W Komitecie Honorowym budowy pomnika 

zasiedli: Jego Ekscelencja Andrzej Suski - Biskup Toruñski, 

prof. Andrzej Jamio³kowski - Rektor Uniwersytetu Miko³aja 

Kopernika, prof. El¿bieta Zawacka - Honorowa Obywatelka 

Miasta Torunia, prof. Marian Biskup - Honorowy Obywatel 

Miasta Torunia, ojciec W³adys³aw Wo³oszyn SJ - Honorowy 

Obywatel Miasta Torunia, Kazimiera Kwieciñska - przedsta-

wicielka rodziny Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Na miejsce 

pomnika wybrano skwer na toruñskich Jordankach, u zbiegu 

Wa³ów gen. Sikorskiego i al. Jana Paw³a II. Pomnik zosta³ 

wykonany przez prof. Stanis³awa Radwañskiego z Gdañska. 

Budowê sfinansowano z bud¿etu Torunia oraz sk³adek toruñ-

skich firm i setek mieszkañców. Jego uroczyste ods³oniêcie 

nast¹pi³o dnia 2 czerwca 2007 roku.

S PIELGRZYMKI I SPOTKANIA Z PAPIEŻEM JANEM PAWŁEM II

apieskie dziedzictwo posiada jeszcze inn¹ p³aszczyznê. Jak Pw ¿adnym innym wypadku, wiele osób posiada bezpo-

œrednie doœwiadczenie spotkania z Ojcem Œwiêtym Janem 

Paw³em II. Setki tysiêcy osób uczestniczy³o w spotkaniach 

liturgicznych z papie¿em podczas jego pielgrzymek w 1991 oraz 

w 1999 roku we W³oc³awku, Bydgoszczy i Toruniu. Poza tym 

spora grupa osób bra³a udzia³ w spotkaniach z Ojcem Œwiêtym 

w ró¿nych miejscach w Polsce.
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 wielu miejscowoœci, parafii, szkó³ i instytucji pielgrzymo-Zwano tak¿e do Rzymu. By³y to najczêœciej pielgrzymki 

autokarowe. Uczestników tych pielgrzymek nale¿y na pewno 

liczyæ w tysi¹ce. Zauwa¿my, ¿e do Rzymu udawano siê przez 

przesz³o 26 lat. Oto krótki opis jednej z takich pielgrzymek. 

W dniach od 29 stycznia do 6 lutego 1998 roku zosta³a zorgani-

zowana pielgrzymka przedstawicieli parafii Raci¹¿ek z diecezji 

w³oc³awskiej. Inicjatorem pielgrzymki by³ ks. proboszcz 

Zbigniew Cabañski. Oto fragment relacji ze spotkania z papie-

¿em w Sali Klementyñskiej: Z g³êbi korytarza zbli¿a siê Jan 

Pawe³ II.  W oczach wielu z nas ³zy wzruszenia, gard³a dziwnie 

œciœniête. Ojciec Œwiêty wita siê z grup¹ biskupów przyby³ych na 

spotkanie, nastêpnie wchodzi do sali. Wszyscy zebrani tu 

pielgrzymi œpiewaj¹ pieœñ na powitanie, klaszcz¹. Papie¿ 

uœmiecha siê, jest wzruszony i chyba szczêœliwy. Kieruje kilka 

s³ów do zgromadzonych tu rodaków. Za chwilê bêdzie podchodzi³ 

do ka¿dej grupy. My stoimy bardzo blisko Ojca Œwiêtego, mo¿e 

6-7 metrów dzieli nas od Niego. Ju¿ zbli¿a siê do nas. Wita 

wszystkich, pyta sk¹d przybyliœmy. Zadziwia nas swoj¹ 

pamiêci¹, bowiem us³yszawszy o Raci¹¿ku odpowiedzia³, ¿e 

przed wielu laty by³ tam, odwiedzaj¹c kolegê w pobliskiej parafii 

(Renata Æwikliñska, Z wizyt¹ u Jana Paw³a II, Stanica 

nr 2, maj 1998).

rzynajmniej kilkanaœcie tysiêcy m³odych osób z obszaru Pdzisiejszego województwa uczestniczy³o w spotkaniu Jana 

Paw³a II z m³odzie¿¹ z ca³ego œwiata na Jasnej Górze podczas 

VI Œwiatowego Dnia M³odych (14-15 sierpnia 1991 roku). 

Tematem tamtego wydarzenia by³y s³owa œw. Paw³a: 

Otrzymaliœcie Ducha przybrania za synów (Rz 8,15). To miêdzy 

innymi to spotkanie w Czêstochowie sta³o siê inspiracj¹ 

koncertu pt. Muzyczne listy do M³odych poœwiêconego Janowi 

Paw³owi II. Odby³ siê on z okazji kolejnego Dnia Papieskiego, 

który zorganizowano w Toruniu 14 paŸdziernika 2007 roku. 

Twórc¹ dzie³a jest muzyk i kompozytor Tomasz Kamiñski. Utwór 
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ten sk³ada siê z dziewiêciu pieœni skomponowanych na g³os 

¿eñski i mêski oraz na zespó³ muzyczny, chór i orkiestrê 

smyczkow¹. Teksty pieœni ilustruj¹ spotkania papie¿a z m³o-

dzie¿¹ podczas Œwiatowych Dni M³odzie¿y, które by³y 

organizowane w ró¿nych miejscach œwiata.

zisiaj uczestnicy tamtego spotkania to osoby doros³e, Dniejednokrotnie czynnie zaanga¿owane na ró¿nych p³asz-

czyznach ¿ycia spo³ecznego, samorz¹dowego i politycznego. 

Wydaje siê, ¿e fakt spotkania z papie¿em w 1991 roku posiada 

wa¿ne znaczenie w biografiach niektórych osób, a przynajmniej 

nale¿y do grona tych, o których siê pamiêta, jako wnosz¹ce coœ 

do ¿ycia.

potkanie na Jasnej Górze w 1991 roku sta³o siê miêdzy Sinnymi udzia³em pisz¹cego te s³owa. By³em wtedy po 

czwartym roku studiów. Przez przesz³o miesi¹c pos³ugiwa³em na 

Jasnej Górze w punkcie informacyjnym VI Œwiatowego Dnia 

M³odzie¿y. Pamiêtam, ¿e to wtedy podczas przygotowañ nau-

czy³em siê odmawiaæ modlitwê ró¿añcow¹ oraz Apel Jasnogórski 

w jêzyku ³aciñskim. Dodajmy, ¿e obecnoœæ tych modlitw by³a 

jednym z wa¿niejszych elementów wspólnego spotkania 

m³odzie¿y. Wtedy te¿ spotka³em wiele m³odych osób ze Wscho-

du. Niezapomniany pozostanie dla mnie moment, kiedy tu¿ 

przed odlotem papie¿a, w dniu 16 sierpnia rano, ta w³aœnie 

grupa przywo³ywa³a usilnie Ojca Œwiêtego, aby wyszed³ do niej 

na szczyt jasnogórski. Papie¿ pojawi³ siê i by³o to praw-

dopodobnie pierwsze i byæ mo¿e ostatnie tak liczne spotkanie 

papie¿a z m³odzie¿¹ Bia³orusi i Rosji. Sta³em wtedy na szczycie 

i mia³em œwiadomoœæ, ¿e uczestniczê w czymœ wielkim. 

Do dzisiaj pamiêtam to intensywne przywo³ywanie papie¿a 

i pragnienie spotkania siê z nim.

.
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S DARY DLA PAPIEŻA

woistymi pami¹tkami wi¹¿¹cymi osobê Ojca Œwiêtego 

z obszarem województwa s¹ tak¿e liczne dary przekazane S
papie¿owi, miêdzy innymi podczas jego pielgrzymek w 1991

i w 1999 roku, przez w³adze samorz¹dowe oraz ró¿ne œro-

dowiska. Trudno œledziæ ich dzieje, czêœæ z nich znajduje siê 

zapewne w muzeach papieskich, a czêœæ powêdrowa³a w ró¿ne 

zak¹tki œwiata. Wymieñmy w tym miejscu dary, które otrzyma³ 

papie¿ podczas pielgrzymki do W³oc³awka w 1991 roku:

S szaty liturgiczne,

S ksiêga pami¹tkowa Koœció³ w³oc³awski Ojcu Œwiêtemu 

Janowi Paw³owi II,

S ksiêga Bractwa TrzeŸwoœci,

S replika obrazu Serca Jezusa namalowanego przez 

ks. W³adys³awa Sarnika w Dachau,

S obraz œw. Józefa Kaliskiego,

S p³askorzeŸba poœwiêcona pamiêci b³. bpa Micha³a 

Kozala, ksiê¿y w³oc³awskich zamordowanych podczas 

wojny, ks. prymasa Stefana Wyszyñskiego i ks. Jerzego 

Popie³uszki,

S akwarela przedstawiaj¹ca krzy¿-pomnik ks. Jerzego 

Popie³uszki,

S kopia figury Matki Bo¿ej Bolesnej ze Skulska,

S rzeŸba przedstawiaj¹ca makietê koœcio³a Wniebowziê-

cia Najœwiêtszej Maryi Panny i postaæ Matki Bo¿ej 

z Dzieci¹tkiem wraz z herbem miasta Lipna,

S zbiór wierszy,

S du¿y wazon fajansowy,

S rzeŸba ludowa przedstawiaj¹ca postaæ œw. Piotra,

S krzy¿ z soli,

S haftowany du¿y bia³y obrus,

S ¿yrandol,
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S miniatura krzy¿a-pomnika ks. Jerzego Popie³uszki,

S miniatura obrazu Matki Bo¿ej Ostrobramskiej.

S KAMIENIE WĘGIELNE

rzynajmniej kilkanaœcie œwi¹tyñ i kaplic na terenie woje-Pwództwa posiada kamienie wêgielne poœwiêcone przez 

papie¿a. Tak wiêc to Ojca Œwiêtego spotykamy u fundamentów 

nowych obiektów, u pocz¹tków nowych wspólnot parafialnych 

i duszpasterskich. Oznacza to tak¿e, ¿e Jan Pawe³ II mia³ swój 

udzia³ w o¿ywczym tchnieniu, które towarzyszy pocz¹tkom 

nowych dzie³ w Koœciele. On tak¿e bêdzie przywo³ywany 

w ka¿dym pokoleniu, które bêdzie siê pochylaæ nad histori¹ tych 

obiektów oraz gromadz¹cych siê w nich wspólnot.

S MODLITWY

d trzech lat jesteœmy œwiadkami nowego impulsu w pa-Omiêci o Janie Pawle II. Jego œmieræ sprawi³a, ¿e zaczynamy 

o nim mówiæ jako o kandydacie na o³tarze. Co to oznacza? Otó¿ 

to, ¿e w ka¿dym koœciele parafialnym, w ka¿dym koœciele 

filialnym, w koœcio³ach i kaplicach zakonnych, znajduj¹cych siê 

na terenie województwa, odmawiane s¹ modlitwy w intencji 

beatyfikacji oraz kanonizacji papie¿a. On te¿ staje siê coraz 

czêœciej poœrednikiem wielu trudnych spraw. W konsekwencji 

tysi¹ce osób uczestniczy w tym duchowym dziele, które tworzy 

wyj¹tkow¹ wiêŸ z Ojcem Œwiêtym. 

S KSIĘGI PAMIĄTKOWE

dniesienie do papie¿a Jana Paw³a II spotykamy w wielu Orozproszonych Ÿród³ach. Do grupy bardzo interesuj¹cych 

nale¿¹ na pewno ksiêgi pami¹tkowe oraz tzw. ksiêgi kondo-
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lencyjne za³o¿one w ró¿nych miejscach, np. parafiach, 

instytucjach. Z perspektywy czasu staj¹ siê one niezwykle 

cennym Ÿród³em do poznania duchowego zwi¹zku papie¿a 

z mieszkañcami naszego regionu. Dla przyk³adu, do ksiêgi 

pami¹tkowej wy³o¿onej w miejscowoœci Lisewo (powiat 

che³miñski) wpisa³o siê a¿ 1300 osób. Jedna z ksi¹g zosta³a 

za³o¿ona tak¿e w Areszcie Œledczym w Toruniu. Spotykamy 

w niej miêdzy innymi wpis nastêpuj¹cej treœci: 

Moim pragnieniem zawsze by³o spotkaæ Ciê, dotkn¹æ 

i uca³owaæ, ale nigdy moje marzenia nie spe³ni³y siê. Wiêkszoœæ 

mojego ¿ycia spêdzi³em w wiêzieniu i choæ zawsze mia³em 

do wszystkich jakieœ pretensje, to jednak do Ciebie Ojcze Œwiêty 

nigdy. 

S SPOTKANIA ZE ŚWIADKAMI

olejna bardzo ciekawa ods³ona papieskiego dziedzictwa to Kspotkania ze œwiadkami, którzy dziel¹ siê œwiadectwem 

o papie¿u Janie Pawle II. Takie osoby znajdujemy w wielu 

œrodowiskach. Jedn¹ z nich jest na pewno papieski fotograf 

Arturo Mari. 

rzyjecha³ on na pocz¹tku czerwca 2008 roku do naszego Pwojewództwa na zaproszenie Fundacji „Wiatrak” z Bydgo-

szczy. Arturo Mari by³ fotografem w Watykanie przez 51 lat. 

Fotografowa³ Piusa XII, Jana XXIII, Paw³a VI, Jana Paw³a I, Jana 

Paw³a II oraz Benedykta XVI. Podczas pracy z papie¿em 

Polakiem nie wzi¹³ ani jednego dnia urlopu. Ostatnie zdjêcie 

papie¿a - spoœród oko³o miliona fotografii - wykona³ w dniu jego 

pogrzebu.

sobisty fotograf papie¿a Jana Paw³a II by³ honorowym Ogoœciem obchodów Œwiêta Województwa. Dnia 7 czerwca 

2008 roku uczestniczy³ w g³ównych uroczystoœciach we W³oc-
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³awku, czyli we mszy œw. za województwo oraz by³ wyj¹tkowym 

goœciem podczas specjalnej sesji sejmiku województwa. Podczas 

jej trwania podzieli³ siê osobistym œwiadectwem o papie¿u Janie 

Pawle II.

astêpnego dnia, tzn. 8 czerwca, Artuto Mari uczestniczy³ Nnajpierw we mszy œw. w koœciele œw. Antoniego w Toruniu, 

po której podzieli³ siê z obecnymi swoim postrzeganiem papie¿a. 

Po po³udniu w Bia³ym Spichrzu w Bydgoszczy otworzy³ wystawê 

swoich fotografii zatytu³owan¹ „Droga do domu”, bêd¹cej plo-

nem dwudziestosiedmioletniej pracy dla Papie¿a. Ekspozycjê 

przygotowa³a fundacja „Wiatrak”. 

S CIĄGLE  ŻYJE

rudno wymieniæ wszystkie oznaki pamiêci o papie¿u Janie TPawle II. Ich bogactwo jest ogromne i ró¿norodne. Wymo-

wne jest to, ¿e pamiêæ o papie¿u nabra³a wielkiego dynamizmu 

po jego œmierci, czyli po 2 kwietnia 2005 roku. Mo¿na 

powiedzieæ, ¿e on „ci¹gle ¿yje” i dotyka sfery duchowej wielu 

ludzi. To z jego osob¹ wi¹¿e siê dynamizm, jakiœ nowy powiew 

i doœwiadczana przez wielu m³odoœæ ducha. Rzeczywistoœæ tê 

trudno zmierzyæ, jednak i nie sposób zaprzeczyæ jej istnieniu, 

ona niejako unosi siê w powietrzu.

 nowych papieskich inicjatywach s³yszymy najczêœciej Oprzy okazji kolejnych rocznic, np.: wyboru kardyna³a 

Karola Wojty³y na papie¿a, czy te¿ jego œmierci. Z miesi¹ca na 

miesi¹c pojawiaj¹ siê nowe plany. Przywo³ajmy jeden z nich.

 Z bardzo ciekaw¹ inicjatyw¹ wyst¹pi³o Stowarzyszenie Pamiêæ 

Jana Paw³a II. Chce ono skupiæ w jednej organizacji wszystkie 

samorz¹dy, które nada³y Janowi Paw³owi II tytu³ Honorowego 

Obywatela. W zwi¹zku z tym w czerwcu 2009 roku planowana 

jest w Toruniu IV Krajowa Konferencja Samorz¹dów RP dla Jana 
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Paw³a II. Jej kulminacyjnym momentem ma byæ podpisanie 

w Auli Uniwersytetu Miko³aja Kopernika aktu powo³ania do 

¿ycia Ogólnopolskiego Zwi¹zku Miast i Gmin Papieskich oraz 

Instytucji i Organizacji zwi¹zanych z Janem Paw³em II. Chêæ 

przyst¹pienia do zwi¹zku zg³osi³o ju¿ miasto Toruñ.

ebrane w niniejszym opracowaniu œlady pamiêci o papie¿u ZJanie Pawle II to oczywiœcie nie wszystko, jednak wiele 

z tego, co tworzy bogate dziedzictwo papieskie w granicach 

województwa kujawsko-pomorskiego. Wydaje siê, ¿e praca ta 

nale¿y do pionierskich i to nie tylko w naszym województwie. 

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e my w³aœciwie stoimy przed trudem 

swoistego inwentaryzowania papieskich œladów. O ile po-

dejmiemy siê tego dzie³a, o tyle ujrzymy rozmiar tego 

dziedzictwa, a w konsekwencji pomo¿e nam to pe³niej zrozumieæ 

osobê oraz misjê papie¿a Jana Paw³a II.

hcia³bym w tym miejscu podziêkowaæ wszystkim osobom Coraz instytucjom, które przyczyni³y siê do powstania 

niniejszej publikacji. Jej znaczna czêœæ zosta³a napisana 

na podstawie informacji nades³anych z miast i gmin naszego 

województwa. Jednoczeœnie obecne w pracy luki faktograficzne 

wynikaj¹ w znacznej mierze z powodu braku informacji z samo-

rz¹dów. Za pomoc w gromadzeniu informacji z samorz¹dów 

lokalnych województwa dziêkujê Panu £ukaszowi Walkuszowi. 

Natomiast Panu Tadeuszowi Chrzanowskiemu dziêkujê za po-

moc w zbieraniu materia³ów na temat dêbów papieskich.

 miejscu tym nale¿y wymieniæ tak¿e publikacje, które Wpowsta³y w zwi¹zku z wizytami papie¿a w trzech 

najwiêkszych miastach województwa, czyli: we W³oc³awku, 

Bydgoszczy oraz w Toruniu. S¹ one tak¿e przejawem dziedzictwa 

papieskiego naszego województwa. Wymieñmy te najwa¿niejsze: 

S Koœció³ w³oc³awski Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II, 

W³oc³awek 1991 (ksiêga pami¹tkowa ofiarowana 
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papie¿owi przez ks. prof. Stanis³awa Olejnika w darach 

podczas mszy œw. w 1991 roku we W³oc³awku),

S Stefan  Pastuszewski, Papie¿ w Bydgoszczy, Bydgoszcz 

1999,

S Jerzy Derenda, Papie¿ Jan Pawe³ II w Bydgoszczy, 

Bydgoszcz 1999

S Ojcze Œwiêty, Toruñ! Dokument i œwiadectwo o papie¿u 

Janie Pawle II, oprac. Waldemar Rozynkowski, Toruñ 

2006. 

auwa¿my, ¿e pierwsze dwie publikacje powsta³y w zwi¹-Zzku z przygotowaniami do wizyt papieskich. Przebieg piel-

grzymki papieskiej we W³oc³awku najpe³niej zosta³ dotychczas 

omówiony na ³amach czasopisma diecezjalnego „£ad Bo¿y” oraz 

miesiêcznika „Kronika Diecezji W³oc³awskiej” (numery 

z 1991 r.). Jak widaæ, nasza regionalna bibliografia papieska nie 

jest obfita.

a koniec dodajmy, ¿e niniejsza publikacja ma otwieraæ Nseriê pozycji ksi¹¿kowych, dziêki którym bêdziemy odkry-

waæ rozleg³e „dziedzictwo duchowe”, które spotykamy w gra-

nicach województwa kujawsko-pomorskiego.
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II. PAPIESKIE
ŚLADY





S DIECEZJA TORUŃSKA

apie¿ Jan Pawe³ II bull¹ Totus Tuus Poloniae populus Pz 25 marca 1992 roku ustali³ nowy podzia³ diecezji 

i prowincji koœcielnych w Polsce. Ojciec Œwiêty ustanowi³ 13 no-

wych diecezji polskich, wœród nich diecezjê toruñsk¹. Zasiêg 

diecezji toruñskiej nawi¹zuje do pierwotnych granic diecezji 

che³miñskiej, ustanowionej w 1243 roku i obejmuj¹cej ziemie 

che³miñsk¹, lubawsk¹ i micha³owsk¹. W momencie erygowania 

diecezja toruñska podzielona zosta³a na 17 dekanatów: 

Bierzg³owo, Brodnica, Che³mno, Che³m¿a, Dzia³dowo, Golub, 

Grudzi¹dz, Lembarg, Lidzbark, Lubawa, £asin, Nowe Miasto 

Lubawskie, Radzyñ, Toruñ I, Toruñ II, W¹brzeŸno, nale¿¹cych 

dot¹d do diecezji che³miñskiej oraz dekanat Toruñ-Podgórz 

pozostaj¹cy do tej pory w granicach archidiecezji gnieŸnieñskiej. 

Patronk¹ diecezji zosta³a Matka Bo¿a Nieustaj¹cej Pomocy. 

Koœcio³em katedralnym nowej diecezji uczyniono Bazy-

likê Mniejsz¹ œw. Jana Chrzciciela i œw. Jana Ewangelisty 

w Toruniu. Diecezja toruñska wesz³a w sk³ad archidiecezji 

gdañskiej, obejmuj¹c swym zasiêgiem 182 parafie z liczb¹ 

714 270 mieszkañców w chwili jej utworzenia. Dnia 31 maja 

1992 roku w katedrze odby³ siê ingres pierwszego biskupa 

diecezji toruñskiej ks. Andrzeja Suskiego, dotychczasowego 

biskupa pomocniczego diecezji p³ockiej. 

S DIECEZJA BYDGOSKA

nia 25 marca 2004 roku Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, chc¹c Ddope³niæ reorganizacjê struktur duszpastersko-admini-

stracyjnych w Polsce, podjêtych bull¹ Totus Tuus Poloniae 

populus (25 marca 1992 roku), ustanowi³ diecezjê bydgosk¹. 

Diecezja powsta³a z 12 dekanatów archidiecezji gnieŸnieñskiej, 

3 dekanatów diecezji pelpliñskiej i 1 dekanatu diecezji kosza-

liñsko-ko³obrzeskiej. Stolic¹ nowej diecezji zosta³o miasto 

Bydgoszcz, a jej patronami: Matka Bo¿a Piêknej Mi³oœci 
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i b³. ks. bp Micha³ Kozal, natomiast katedr¹ - koœció³ 

œw. Marcina i œw. Miko³aja w Bydgoszczy. W momencie powsta-

nia diecezja zosta³a podzielona na nastêpuj¹ce dekanaty: 

Bydgoszcz-Pó³noc, Bydgoszcz-Œródmieœcie, Bydgoszcz-

-Po³udnie, Bydgoszcz-Wy¿yny, Bydgoszcz-Fordon, Kcynia, 

£ob¿enica, Mrocza, Nak³o, Osielsko, Sêpólno Krajeñskie, 

Szubin, Wyrzysk, Wysoka oraz Z³otów. Diecezja bydgoska 

zosta³a w³¹czona do metropolii gnieŸnieñskiej. Ordynariuszem 

nowej diecezji papie¿ ustanowi³ dotychczasowego biskupa 

pomocniczego archidiecezji wroc³awskiej ks. biskupa Jana 

Tyrawê. Uroczysty ingres pierwszego ordynariusza diecezji 

bydgoskiej do katedry odby³ siê dnia  28 marca 2004 roku.

S HONOROWY OBYWATEL 

S Miasta: 

S Aleksandrów Kujawski (23 VI 1997)

S Brodnica (28 X 1999)

S Bydgoszcz (17 VI 1998)

S Grudzi¹dz (16 X 2003)

S Inowroc³aw (19 III 2004)

S Koronowo (15 XII 1999)

S Kowalewo Pomorskie (11 XI 1999)

S £abiszyn (10 XI 1999)

S Nak³o nad Noteci¹ (29 X 1999)

S Nieszawa (17 VII 2002)

S Rypin (1 XII 1999)

S Toruñ (22 I 1998)

S Wiêcbork (20 XII 1999)

S W³oc³awek (13 VI 2003)

S Gminy: 

S Gmina Aleksandrów Kujawski (27 I 2000)

S Gmina B¹dkowo (21 XII 1999)
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S Gmina Bobrowo (22 X 1999)

S Gmina Brodnica (30 X 1999)

S Gmina Bytoñ (26 XI 1999)

S Gmina D¹browa (30 XII 1999)

S Gmina G¹sawa (26 X 1999)

S Gmina Dêbowa £¹ka (10 VI 2001)

S Gmina Golub-Dobrzyñ (30 III 2000)

S Gmina Gr¹¿awy (29 XII 1999)

S Gmina Grudzi¹dz (29 X 1999)

S Gmina Gruta (28 X 2003)

S Gmina Janowiec Wielkopolski (16 XI 1999)

S Gmina Lubanie (9 XII 1999)

S Gmina Lubicz (30 XII1999)

S Gmina Lubiewo (8 XI 1999)

S Gmina £abiszyn (10 XI 1999)

S Gmina £ubianka (17 XII 1999)

S Gmina Osiêciny (12 XI 1999)

S Gmina Radziejów (23 XI 1999)

S Gmina Rogowo (27 X 1999)

S Gmina Rypin (26 X 1999)

S Gmina Sicienko (27 X 1999)

S Gmina Soœno (28 XII 1999)

S Gmina W¹brzeŸno (23 XII 1999)

S Gmina Wiêcbork (20 XII 1999)

S Gmina Wielka Nieszawka (21 XII 1999)

S Gmina Zbójno (30 XII 1999)

S Gmina Z³awieœ Wielka (14 XII 1999)

S DOKTOR HONORIS CAUSA

nia 22 czerwca 2004 roku Senat Uniwersytetu Miko³aja DKopernika w Toruniu jednomyœlnie nada³ papie¿owi Jano-

wi Paw³owi II godnoœæ doktora honoris causa. W ten sposób 
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papie¿ zosta³ w³¹czony do toruñskiej wspólnoty akademickiej. 

W uzasadnieniu podkreœlono jego zas³ugi dla nauki, kultury 

i spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Poza tym przywo³ano postaæ 

papie¿a jako wybitnego filozofa i teologa, kap³ana, mê¿a stanu, 

obroñcy praw cz³owieka, orêdownika wolnoœci i pokoju, naj-

wiêkszego autorytetu moralnego wspó³czesnego œwiata. 

rêczenie dyplomu nast¹pi³o dnia 23 listopada 2004 roku Ww Watykanie, w Sali Klementyñskiej Pa³acu Apostol-

skiego. Warto dodaæ, ¿e senatorowie toruñskiego uniwersytetu 

stanêli przed papie¿em wraz z reprezentantami Akademii 

Medycznej w Bydgoszczy, która tego w³aœnie dnia sta³a siê 

Collegium Medicum uniwersytetu toruñskiego.

potkanie rozpoczê³o s³owo Biskupa Toruñskiego Andrzeja SSuskiego - Wielkiego Kanclerza Wydzia³u Teologicznego 

UMK. Wspomnia³ on miêdzy innymi  wizytê Ojca Œwiêtego 

w Toruniu w 1999 roku oraz s³owa, które wówczas papie¿ 

skierowa³ do œwiata nauki: ludziom nauki oraz ludziom kultury 

powierzona zosta³a szczególna odpowiedzialnoœæ za prawdê,  

d¹¿enie do niej, jej obrona i ¿ycie wed³ug niej. Nastêpnie rektor 

uniwersytetu, prof. Jan Kopcewicz, odczyta³ laudacjê. Po 

wyst¹pieniu rektora, ks. prof. Jerzy Bagrowicz - Dziekan 

Wydzia³u Teologicznego UMK, odczyta³ ³aciñski tekst doktoratu, 

po czym przekazano Ojcu Œwiêtemu dyplom o nadaniu tytu³u 

doktora honoris causa UMK, a tak¿e epitage (bia³o-czerwon¹ 

szarfê z god³em uczelni, wyhaftowan¹ z³ot¹ nici¹). Papie¿ otrzy-

ma³ równie¿ obraz, który przedstawia o³tarz Drzewo ¯ycia 

z koœcio³a œw. Jakuba w Toruniu.

o tej ceremonii papie¿ wypowiedzia³ nastêpuj¹ce s³owa: PSerdecznie witam pañstwa. Cieszê siê, ¿e mogê przyj¹æ tak 

dostojn¹ reprezentacjê Uniwersytetu Miko³aja Kopernika 

w Toruniu. Panu rektorowi dziêkujê za uprzejme s³owa, 

a Senatowi za nadanie mi tytu³u doktora «honoris causa».
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Z wdziêcznoœci¹ przyjmujê ten tytu³, jako znak stale 

rozwijaj¹cego siê dialogu pomiêdzy nauk¹ i wiar¹.

Przyjmuj¹c pañstwa u siebie w Watykanie, wspominam 

ten czerwcowy dzieñ 1999 r., w którym dane mi by³o nawiedziæ 

progi waszej uczelni. Pamiêtam, ¿e mówi³em wówczas w³aœnie 

o tym dialogu, który powinien przezwyciê¿aæ oœwieceniowe 

przeciwstawienie prawdy osi¹ganej na drodze rozumu prawdzie 

poznawanej przez wiarê. Dziœ coraz bardziej rozumiemy, ¿e 

chodzi o tê sam¹ prawdê i trzeba, aby ludzie, dochodz¹c do niej 

drogami im w³aœciwymi, nie szli samotnie, by szukali po-

twierdzenia w³asnych intuicji równie¿ w spotkaniu z innymi. 

Tylko wówczas naukowcy oraz ludzie kultury rzeczywiœcie  bêd¹ 

mogli podj¹æ tê szczególn¹ odpowiedzialnoœæ, o której mówi³em 

w Toruniu «odpowiedzialnoœæ za prawdê, d¹¿enie do niej, jej 

obronê i ¿ycie wed³ug niej».

Cieszê siê, ¿e Uniwersytet Miko³aja Kopernika dyna-

micznie siê rozwija, ofiaruj¹c mo¿liwoœæ zdobywania wiedzy 

coraz wiêkszej liczbie m³odych ludzi. Dobrze, ¿e mo¿e 

w tym uczestniczyæ równie¿ Wydzia³ Teologiczny. Wiem, ¿e ten 

rozwój dokonuje siê przy wsparciu w³adz miasta, które œmia³o 

mo¿na nazwaæ «miastem uniwersyteckim». Niech to wspólne 

dzie³o s³u¿y Toruniowi, regionowi i ca³ej Polsce. Nie ma wiêk-

szego bogactwa w narodzie nad  œwiat³ych obywateli.

 okazji nadania doktoratu honoris causa uniwersytet Ztoruñski wyda³ specjaln¹ publikacjê pt. Fides quaerens 

intellectum. Wiara poszukuj¹ca zrozumienia. Uniwersytet Miko-

³aja Kopernika w Toruniu w ho³dzie Ojcu Œwiêtemu Janowi 

Paw³owi II, Toruñ 2004. Zosta³a ona wrêczona papie¿owi 

podczas spotkania w Watykanie.

S KORONY PAPIESKIE

S Bydgoszcz: Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II koronowa³ 

papieskimi koronami dnia 7 czerwca 1999 roku w Bydgoszczy 
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podczas VII pielgrzymki do Polski obraz Matki Bo¿ej Piêknej 

Mi³oœci. Koronacja odby³a siê podczas mszy œw., która zgro-

madzi³a oko³o 500 tys. wiernych. Obraz znajduje siê w koœciele 

katedralnym œw. Marcina i œw. Miko³aja, który jest jednoczeœnie 

Sanktuarium Matki Bo¿ej Piêknej Mi³oœci.

S Lisewo: Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II pob³ogos³awi³ dnia 

16 lipca 2003 roku w Castel Gandolfo korony, które zdobi¹ 

³askami s³yn¹cy obraz przedstawiaj¹cy Matkê Bo¿¹ Lisewsk¹ 

z Dzieci¹tkiem Jezus w koœciele parafialnym Podwy¿szenia 

Krzy¿a Œwiêtego i Najœwiêtszej Maryi Panny Œnie¿nej. Koronacji 

wizerunku dokona³ dnia 7 paŸdziernika 2003 roku ordynariusz 

toruñski ks. biskup Andrzej Suski.

S Ostrow¹s: Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II wyda³ dnia 

25 marca 1982 roku dokument (Breve Papieskie) zezwalaj¹cy na 

koronacjê ³askami s³yn¹cy obraz przedstawiaj¹cy Matkê Bo¿¹ 

zwan¹ Pani¹ Kujaw z Dzieci¹tkiem Jezus. Koronacji wizerunku 

dokona³ dnia 24 sierpnia 1986 roku prymas Polski kardyna³ 

Józef Glemp.

S W¹brzeŸno: Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II pob³ogos³awi³ 

dnia 15 maja 2002 roku w Watykanie koronê, która zdobi 

³askami s³yn¹cy obraz Matki Bo¿ej Brzemiennej w koœciele 

parafialnym Œwiêtych Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza. 

Koronacji wizerunku dokona³ dnia 14 sierpnia 2002 roku 

ordynariusz toruñski ks. biskup Andrzej Suski.

S BŁOGOSŁAWIENI

S B³. ks. Franciszek Dachtera (1910-1944), kap³an 

archidiecezji gnieŸnieñskiej; pochodzi³ z miejscowoœci Salno pod 

Bydgoszcz¹, mêczennik z okresu II wojny œwiatowej, beatyfi-

kowany przez papie¿a Jana Paw³a II dnia 13 czerwca 1999 roku 

w Warszawie.

S B³. Tadeusz Dulny (1914-1942), alumn Seminarium 

Duchownego we W³oc³awku, mêczennik z okresu II wojny œwia-
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towej, beatyfikowany przez papie¿a Jana Paw³a II dnia 13 

czerwca 1999 roku w Warszawie.

S B³. ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945), 

kap³an diecezji che³miñskiej, mêczennik z okresu II wojny œwia-

towej, beatyfikowany przez papie¿a Jana Paw³a II dnia 7 czerwca 

1999 roku w Toruniu.

S B³. ks. Edward Grzyma³a (1906-1942), kap³an 

diecezji w³oc³awskiej, mêczennik z okresu II wojny œwiatowej, 

beatyfikowany przez papie¿a Jana Paw³a II dnia 13 czerwca 

1999 roku w Warszawie.

S B³. ks. Dominik Jêdrzejewski (1886-1942), kap³an 

diecezji w³oc³awskiej, mêczennik z okresu II wojny œwiatowej, 

beatyfikowany przez papie¿a Jana Paw³a II dnia 13 czerwca 

1999 roku w Warszawie.

S B³. Maria Kar³owska (1865-1935), za³o¿ycielka Zgro-

madzenia Sióstr Pasterek od Opatrznoœci Bo¿ej, beatyfikowana 

przez papie¿a Jana Paw³a II dnia 6 czerwca 1997 roku 

w Zakopanem.

S B³. ks. Henryk Kaczorowski (1888-1942), rektor 

Seminarium Duchownego we W³oc³awku; mêczennik z okresu 

II wojny œwiatowej, beatyfikowany przez papie¿a Jana Paw³a II 

dnia 13 czerwca 1999  roku w Warszawie.

S B³. Bronis³aw Kostkowski (1915-1942), alumn Semi-

narium Duchownego we W³oc³awku, mêczennik z okresu 

II wojny œwiatowej, beatyfikowany przez papie¿a Jana Paw³a II 

dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.

S B³. ks. bp Micha³ Kozal (1894-1943), prefekt w Miej-

skim Katolickim Gimnazjum ¯eñskim w Bydgoszczy, biskup 

pomocniczy diecezji w³oc³awskiej, mêczennik z okresu II wojny 

œwiatowej, beatyfikowany przez Jana Paw³a II 14 czerwca 1987 

roku w Warszawie. Patron: miasta W³oc³awka, Wy¿szego 

Seminarium Duchownego w Bydgoszczy oraz wspó³patron 

diecezji bydgoskiej.
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S B³. ks. Józef Kurzawa (1910-1940), kap³an diecezji 

w³oc³awskiej, wikariusz w parafii Osiêciny, mêczennik z okresu 

II wojny œwiatowej, w diecezji otrzyma³ tytu³: „Mêczennika 

Eucharystii i jednoœci kap³añskiej”, beatyfikowany przez papie-

¿a Jana Paw³a II dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.

S B³. ks. Wincenty Matuszewski (1869-1940), kap³an 

diecezji w³oc³awskiej, proboszcz w parafii Osiêciny, mêczennik 

z okresu II wojny œwiatowej, w diecezji otrzyma³ tytu³: „Mêczen-

nika Eucharystii i jednoœci kap³añskiej”, beatyfikowany przez 

papie¿a Jana Paw³a II dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.

S B³. ks. Leon Nowakowski (1913-1939), kap³an die-

cezji w³oc³awskiej, mêczennik z okresu II wojny œwiatowej, 

beatyfikowany przez papie¿a Jana Paw³a II dnia 13 czerwca 

1999 roku w Warszawie.

S B³. ks. Józef Straszewski (1885-1942), kap³an 

diecezji w³oc³awskiej, mêczennik z okresu II wojny œwiatowej, 

beatyfikowany przez papie¿a Jana Paw³a II dnia 13 czerwca 

1999 roku w Warszawie.

S B³. ks. Antoni Œwiadek (1909-1945), kap³an archi-

diecezji gnieŸnieñskiej, w latach 1933-1942 pracowa³ jako 

wikariusz w bydgoskiej farze, mêczennik z okresu II wojny 

œwiatowej, beatyfikowany przez papie¿a Jana Paw³a II dnia 

13 czerwca 1999 roku w Warszawie.

S BAZYLIKI MNIEJSZE

apie¿ Jan Pawe³ II podczas swojego pontyfikatu wyniós³ do Pgodnoœci Bazylik Mniejszych dwa koœcio³y, które znajduj¹ 

siê w granicach województwa kujawsko-pomorskiego: 

S Bydgoszcz: dnia 3 czerwca 1997 roku, podczas VI piel-

grzymki do Polski, po mszy œw. w GnieŸnie, papie¿ Jan Pawe³ II 

og³osi³, ¿e koœció³ parafialny pod wezwaniem œw. Wincentego 
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a Paulo w Bydgoszczy zosta³ podniesiony do godnoœci Bazyliki 

Mniejszej (dekret zosta³ podpisany dnia 6 maja). 

S Che³m¿a: dnia 16 lutego 1982 roku papie¿ Jan Pawe³ II 

nada³ tytu³ Bazyliki Mniejszej kolegiacie Trójcy Œwiêtej w Che³m-

¿y. Koœció³ ten od po³owy XIII wieku do 1824 roku pe³ni³ funkcje 

koœcio³a katedralnego diecezji che³miñskiej.

azylika Mniejsza to tytu³ honorowy, nadawany przez pa-Bpie¿a koœcio³om, które wyró¿niaj¹ siê wartoœci¹ zabytkow¹, 

a tak¿e s¹ oœrodkami, które charakteryzuje piêkno sprawowanej 

liturgii i odpowiedni poziom duszpasterski. Obdarowanie tytu-

³em basilica minor podkreœla zwi¹zek œwi¹tyni ze Stolic¹ 

Piotrow¹, a tak¿e podnosi rangê danego koœcio³a w diecezji. 

Po raz pierwszy tytu³ ten nada³ papie¿ Pius VI w 1783 roku 

koœcio³owi œw. Miko³aja w Tolentino. Obecnie w Polsce spoty-

kamy przesz³o sto koœcio³ów, które obdarzono tytu³em Bazyliki 

Mniejszej. 

S PATRON

S Collegium

nia 17 paŸdziernika 2005 roku, w ramach obchodów Dnia DPapieskiego, przygotowanego w 27. rocznicê wyboru Jana 

Paw³a II na Stolicê Piotrow¹ gmach Wydzia³u Nauk Ekono-

micznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu Miko³aja Kopernika 

w Toruniu otrzyma³ nazwê Collegium Jana Paw³a II. Budynek 

znajduje siê w uniwersyteckim kompleksie na Bielanach. Z tej 

okazji odby³a siê w Toruniu konferencja naukowa na temat 

„Jan Pawe³ II - Papie¿ praw cz³owieka”.

S Licea

S Grudzi¹dz: III Liceum Ogólnokszta³c¹ce 

(28 III 2007)
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S Toruñ: V Liceum Ogólnokszta³c¹ce 

(26 IV 2007)

S Gimnazja

S Bobrowo (9 IX  2005)

S Br¹chnowo (4 XI 2004)

S Choceñ (18 V 2005)

S Gostycyn (12 II 2000)

S Goœcieszyn (2006)

S Grêbocin (30 XII 2003)

S Gruczno (15 X 2003)

S Korytowo (24 II 2004)

S Kowalewo Pomorskie (14 X 2006)

S Kowalki (1 III 2006)

S Krojczyn (29 III 2007)

S Lubanie (10 IX 2002)

S Mrocza (23 V 2000)

S Osiek (19 IX 2003)

S Paterek (17 XI 2003)

S Pluskowêsy (21 VI 2007)

S Radzyñ Che³miñski (14 IX 2006)

S Ruda (30 VI 2005)

S Ryñsk (29 VI 2006)

S Œwiecie: Gimnazjum Specjalne nr 5 

(16 X 2007)

S Toruñ: Gimnazjum nr 3 (6 IV 2006)

S W³oc³awek: Gimnazjum nr 12 im. Karola Wojty³y 

(26 VI 2006)

S W³oc³awek: Gimnazjum nr 14 (13 III 2006)

S ̄ alinowo (10 XI 2005)

S Szko³y podstawowe

S Boguszewo (21 VI 2005)
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S Che³m¿a (17 X 2003)

S Czarne (14 IX 2003)

S Gostycyn (14 II 2008)

S Goœcieszyn (2006)

S Grêbocin (30 XII 2003)

S Gruczno (15 X 2003)

S Inowroc³aw (23 V 2006)

S Koronowo (24 IX 2003)

S Lipno (13 V  2003)

S Lniano (18 V 2004)

S Lubanie (29 XII 2005)

S Ma³a Nieszawka (27 IV 2006)

S Modzerowo (28 VI 2006)

S Ruda (30 VI 2005)

S Rych³awa (27 IX 2006)

S Rypin (27 V 2000)

S Sierzchowo (23 V 2001)

S Stodo³y (3 V 2005)

S Toruñ: Szko³a Podstawowa nr 13 

(20 XI 1997)

S W¹brzeŸno: Szko³a Podstawowa nr 2 

(12 VII 2006)

S Wielki Komorsk (16 X 2003)

S Wiês³awice (7 VI 2003)

S Zespo³y szkó³

S Brodnica: Zespó³ Szkó³ nr 1; Karola Wojty³y 

- Jana Paw³a II (21 IX 2006)

S Inowroc³aw: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych 

nr 1 (1 IX 2005)

S Koœcielec: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych 

(4 XI 2005)
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S Lubanie: Zespó³ Szkó³ (29 XII 2005)

S £ochowo: Zespó³ Szkó³ (18 V 1999)

S Obrowo: Zespó³ Szkó³ (18 V 2003)

S Wichowo: Zespó³ Szkó³ (31 V 2007)

S Inne szko³y

S Œwiecie: Publiczna Szko³a Przysposabiaj¹ca do 

Pracy nr 1 (16 X 2007)

S Œwiecie: Zasadnicza Szko³a Zawodowa 

Specjalna nr 2 (16 X 2007)

S Przedszkola

S Lubanie (29 XII 2005)

S Ulice

S Brodnica (4 X 2001)

S Grudzi¹dz (28 VI 2006)

S Kamieñ Krajeñski (22 II 2007)

S Kowalewo Pomorskie (8 VI 2005)

S Kruszyn (28 VI 2002)

S Lubraniec

S £abiszyn (27 IV  2005)

S Mogilno (22 VI 1989)

S Nak³o

S Nowa Wieœ (28 VI 2002)

S Nowe (30 XI 2005)

S Osielsko (25 IV 2002)

S Radziejów (29 VI 2007)

S Radzyñ Che³miñski (27 VI 2003)

S Rypin (30 VIII 1999)

S Szubin (30 VIII 2007)

S Tuchola (24 VI 1993)

S W¹brzeŸno
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S Parki

S Aleksandrów Kujawski (21 IV 2005)

S Brodnica (16 VI 2005)

S Mokre (X 2003)

S Place

S Pruszcz (1994)

S S³u¿ewo (27 I 2000)

S Solec Kujawski (29 IV 1998)

S W¹brzeŸno (8 VI 1998)

S Wiêcbork (20 XII 1999)

S Skwery

S Inowroc³aw

S £asin (13 X 2005)

S ̄ nin (26 IX 2002)

S Aleje

S Bydgoszcz (31 III 1999)

S Koronowo (28 XII 2001)

S £ubianka

S Soœno (23 IV 1998)

S Œwiecie (30 IV 1998)

S Toruñ (17 VI 1998)

S W³oc³awek (30 XII 1991)

S Osiedla

S Che³mno (11 VI 1997)

S Che³m¿a (28 V 1999)

S Sêpólno Krajeñskie
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S Centrum Dialogu Spo³ecznego

nia 7 czerwca 2000 roku, czyli w pierwsz¹ rocznicê wizyty DOjca Œwiêtego w Toruniu, w gotyckiej kamienicy przy 

ul. £aziennej 22 w Toruniu, zosta³o otwarte Centrum Dialogu 

Spo³ecznego im. Jana Paw³a II. Budynek sta³ siê siedzib¹ 

ruchów i stowarzyszeñ katolickich dzia³aj¹cych w diecezji 

toruñskiej, a tak¿e miejscem licznych spotkañ, wyk³adów otwar-

tych, sympozjów i konferencji organizowanych przez ró¿ne 

œrodowiska. Jego nazwa przywo³uje has³o pielgrzymki papies-

kiej do Torunia w 1999 roku: „Dialog nowym imieniem mi³oœci”. 

Jedn¹ z form tego dialogu s¹ relacje miêdzy rozumem i wiar¹. 

Papie¿ mówi³ o nich w³aœnie w Toruniu, wypowiadaj¹c miêdzy 

innymi nastêpuj¹ce s³owa: 

Potrzebna jest dzisiaj praca na rzecz pojednania wiary 

i rozumu. W encyklice „Fides et ratio” pisa³em: Wiara, pozba-

wiona oparcia w rozumie, skupi³a siê bardziej na uczuciach 

i prze¿yciach, co stwarza zagro¿enie, ¿e przestanie byæ pro-

pozycj¹ uniwersaln¹. Z³udne jest mniemanie, ¿e wiara mo¿e 

silniej oddzia³ywaæ na s³aby rozum; przeciwnie, jest wówczas 

nara¿ona na powa¿ne niebezpieczeñstwo, mo¿e bowiem zostaæ 

sprowadzona do poziomu mitu lub przes¹du. Analogicznie, gdy 

rozum nie ma do czynienia z dojrza³¹ wiar¹, brakuje mu bodŸca, 

który kaza³by skupiæ uwagê na specyfice i g³êbi bytu [...]. 

Odpowiedzi¹ na odwagê wiary musi byæ odwaga rozumu.

S Kaplica

S Bydgoszcz: w koœciele pod wezwaniem Œwiêtych 

Polskich Braci Mêczenników znajduje siê tzw. 

Kaplica Papieska, w której gromadzone s¹ pa-

mi¹tki zwi¹zane z wizyt¹ papie¿a Jana Paw³a II 

w Bydgoszczy w 1999 roku.
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S Inne patronaty

S Bydgoszcz: patron Oœrodka Adopcyjno-Opiekuñ-

czego Caritas Diecezji Bydgoskiej (1998).

S Ciechocinek: patron Kliniki Uzdrowiskowej 

„Pod Tê¿niami”.

S Przysiek: patron Centrum Wolontariatu Caritas 

Diecezji Toruñskiej (30 stycznia 2006).

S Radziejów: patron Domu Parafialnego przy koœ-

ciele Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny.

S Szpetal Górny: patron Oratorium dla dzieci 

i m³odzie¿y przy parafii œw. Józefa.

S Toruñ: patron Zespo³u Opieki Paliatywnej 

Hospicjum Œwiat³o; patron Domu Pielgrzyma 

przy Sanktuarium Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej 

Pomocy.

S POMNIKI

S Brodnica: pomnik na placu przy ul. Mazurskiej; 

twórca Robert Sobociñski; ods³oniêcie 8 czerwca 

2008 roku.

S Bydgoszcz: trwa wznoszenie pomnika przy Bazy-

lice Mniejszej œw. Wincentego a Paulo; autor 

projektu Marek Rona.

S Bydgoszcz: wyj¹tkowym pomnikiem Jana Paw-

³a II jest Katolicka Szko³a Podstawowa im. œw. 

Wojciecha.

S Choceñ: popiersie w budynku gimnazjum; ods³o-

niêcie 18 maja 2005 roku.

S Chodecz: pomnik przy koœciele parafialnym 

œw. Dominika; twórca Wies³aw WoŸniak; ods³o-

niêcie 6 czerwca 1999 roku.
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S Ciechocinek: obelisk przy koœciele parafialnym; 

ods³oniêcie 29 czerwca 2006 roku.

S Ciê¿kowo: popiersie przy koœciele filialnym 

nale¿¹cym do parafii œw. Wita w S³upach; ods³o-

niêcie 13 maja 2005 roku.

S Czar¿e: pomnik na placu przed koœcio³em; 

wykonawca Wis³aw Szyszka; ods³oniêcie 

15 paŸdziernika 2005 roku.

S Górne Wymiary: postument przy koœciele para-

fialnym; ods³oniêcie listopad 2005 roku.

S Gr¹¿awy: drewniana rzeŸba przy koœciele 

parafialnym; twórca Zbigniew Koz³owski; ods³o-

niêcie w 2003 roku.

S Jastrzêbie: drewniana rzeŸba przy koœciele 

parafialnym; twórca Pawe³ Olender; ods³oniêcie 

w 2000 roku.

S Kowalewo Pomorskie: popiersie przy koœciele pa-

rafialnym; ods³oniêcie 2 kwietnia 2007 roku.

S Lisewo: popiersie przy koœciele parafialnym; od-

s³oniêcie w 2006 roku.

S Lubanie: pomnik na terenie gminnym przy 

koœciele parafialnym; autor Jan Œliwka; 

ods³oniêcie 17 wrzeœnia 2000 roku.

S Lubraniec: pomnik przy placu miêdzy ulicami 

Jana Paw³a II i Kardyna³a Wyszyñskiego; ods³o-

niêcie 16 paŸdziernika 2006 roku.

S £¹¿ek: popiersie papie¿a przy koœciele para-

fialnym.

S Osiek: popiersie przy koœciele parafialnym; 

twórca W³adys³awa Cza³kowska; ods³oniêcie 

19 wrzeœnia 2003.
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S Ostrow¹s: pomnik papie¿a poœród drogi ró¿añ-

cowej znajduj¹cej siê przy Sanktuarium 

Maryjnym; poœwiêcenie drogi ró¿añcowej 

26 sierpnia 2006 roku.

S Piechcin: pomnik przy koœciele parafialnym; 

ods³oniêcie 4 grudnia 2005 roku.

S Radziejów: pomnik przy klasztorze franciszka-

nów; ods³oniêcie 4 paŸdziernika 2005.

S Radziejów: pomnik przy koœciele parafialnym 

Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny; 

projekt: Stanis³aw Mystka i Roman Bartkowiak; 

ods³oniêcie w 2006 roku.

S Rypin: popiersie przy Szkole Podstawowej nr 3; 

ods³oniêcie 1 kwietnia 2006 roku.

S S³upy: pomnik przy koœciele parafialnym œw. Wi-

ta; ods³oniêcie 13 maja 2005 roku.

S S³u¿ewo: pomnik przy koœciele parafialnym; 

nawi¹zuje do pobytu metropolity krakowskiego 

w S³u¿ewie w 1968 roku; ods³oniêcie 24 wrzeœnia 

2000 roku.

S Solec Kujawski: pomnik na cmentarzu; twórca 

Wawrzyniec Sampa; ods³oniêcie 7 czerwca 1998 

roku.

S Szubin: pomnik przy koœciele parafialnym œw. 

Andrzeja Boboli; ods³oniêcie 16 paŸdziernika 

2005 roku.

S Szubin: popiersie przy koœciele parafialnym 

œw. Marcina; ods³oniêcie 16 paŸdziernika 1993 

roku.

S Œwiecie: pomnik przy koœciele Niepokalanego 

Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, napis: 
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Pami¹tka Misji Œwiêtych 11-17 paŸdziernika 

2003 roku. W rok 25-lecia Pontyfikatu Ojca Œwiê-

tego Jana Paw³a II.

S Tleñ: pomnik przy koœciele, upamiêtniaj¹cy po-

byt ks. Karola Wojty³y w 1956 roku na sp³ywie 

kajakowym.

S Topólka: pomnik przy koœciele parafialnym.

S Toruñ: pomnik przy po³udniowej œcianie kate-

dry; twórca Rados³aw Ociepa; ods³oniêcie 

7 czerwca 2000 roku.

S Toruñ: pomnik przed budynkiem Wy¿szej Szko³y 

Kultury Spo³ecznej i Medialnej; twórca Georgina 

„Gogy” Farias; ods³oniêcie 7 grudnia 2006 roku.

S Toruñ: pomnik przy Alei Jana Paw³a II na terenie 

toruñskich Jordanek; twórca Stanis³aw Rad-

wañski; ods³oniêcie 2 czerwca 2007 roku.

S Warlubie: pomnik na osiedlu domków jedno-

rodzinnych.

S W³oc³awek: popiersie w koœciele Najœwiêtszego 

Zbawiciela; twórca Antoni Bisaga; ods³oniêcie 

2 kwietnia 2006 roku.

S TABLICE PAMIĄTKOWE

S Aleksandrów Kujawski: tablica pami¹tkowa 

umieszczona na obelisku w Parku im. Jana 

Paw³a II; twórca Jacek Grzeliñski; ods³oniêcie 

28 paŸdziernika 2007 roku.

S Bobrowo: tablica w gimnazjum, upamiêtniaj¹ca 

nadanie szkole imienia Jana Paw³a II; ods³oniêcie 

9 lutego 2006 roku.
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S Boguszewo: tablica pami¹tkowa umieszczona 

na g³azie przed budynkiem szko³y podstawowej; 

twórca Ryszard Kaczor; ods³oniêcie 21 czerwca 

2005 roku.

S Bydgoszcz: tablica pami¹tkowa w katedrze 

œw. Marcina i œw. Miko³aja; ods³oniêcie 7 czerwca 

2000 roku.

S Che³mno: tablica pami¹tkowa umieszczona 

na Bramie Grudzi¹dzkiej; znajduje siê na niej 

cytat Jana Paw³a II: Bóg nie ¿¹da od nas rzeczy, 

które nas przerastaj¹; ods³oniêcie 16 paŸdzier-

nika 2007 roku.

S D¹browa: tablica pami¹tkowa w sali obrad 

Urzêdu Gminy.

S Golub-Dobrzyñ: tablica upamiêtniaj¹ca pon-

tyfikat Jana Paw³a II, umieszczona na murze 

obronnym; twórca Maciej Wierzbicki; ods³oniêcie 

16 paŸdziernika 2007 roku.

S Grêbocin: tablica pami¹tkowa w Zespole Szkó³ 

nr 2.

S Inowroc³aw: tablica na Skwerze Jana Paw³a II; 

ods³oniêcie 16 paŸdziernika 2005 roku.

S Iwce: tablica pami¹tkowa w koœciele parafialnym 

Matki Bo¿ej Ró¿añcowej; ods³oniêcie 5 czerwca 

2005 roku.

S Janowiec Wielkopolski: tablica pami¹tkowa na 

budynku urzêdu miasta; wykonanie Andrzej 

Gracik; ods³oniêcie 16 paŸdziernika 2005 roku.

S Kcynia: tablica pami¹tkowa na koœciele œw. Mi-

cha³a Archanio³a; twórca Roman Weso³owski; 

ods³oniêcie 16 paŸdziernika 2005 roku.

S Kcynia: tablica pami¹tkowa na koœciele Wnie-

bowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny; ods³oniêcie 

2 kwietnia 2006 roku.
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S Komaszyce: pami¹tkowy obelisk z granitow¹ 

tablic¹; powsta³ dziêki inicjatywie miejscowego 

ko³a Towarzystwa Czytelni Ludowych; ods³o-

niêcie 26 sierpnia 2006 roku.

S Kowalewo Pomorskie: tablica pami¹tkowa w gim-

nazjum, którego patronem jest Jan Pawe³ II; 

projekt Krzysztof Wasilewski; wykonawca Witold 

Feitek; ods³oniêcie 14 paŸdziernika 2006 roku.

S Kwieciszewo: pami¹tkowy g³az wraz z tablic¹ 

umiejscowiony przy koœciele parafialnym.

S Lniano: tablica pami¹tkowa (p³askorzeŸba) 

w szkole podstawowej; twórca Stanis³aw Tusk; 

ods³oniêcie 18 maja 2004 roku.

S Lubanie: tablice pami¹tkowe w gimnazjum 

i szkole podstawowej.

S Lubieñ Kujawski: w koœciele parafialnym pod 

wezwaniem Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa 

oraz w szkole podstawowej zosta³y umieszczone 

pami¹tkowe medaliony z wizerunkiem papie¿a.

S £asin: kamieñ pami¹tkowy umieszczony na 

Skwerze Jana Paw³a II; ods³oniêcie 13 paŸ-

dziernika 2005 roku.

S £ochowo: tablica pami¹tkowa w zespole szkó³; 

ods³oniêcie 18 maja 1999 roku.

S £ubianka: tablica pami¹tkowa na budynku 

Urzêdu Gminy; ods³oniêcie 18 maja 2006 roku.

S Ma³a Nieszawka: tablica pami¹tkowa w szkole 

podstawowej; ods³oniêcie 27 kwietnia 2006 roku.

S M¹kowarsko: tablica pami¹tkowa na koœciele 

parafialnym upamiêtniaj¹ca pobyt w parafii 

ks. arcybiskupa Karola Wojty³y; ods³oniêcie 

16 paŸdziernika 2005 roku.

S Mogilno: tablica na placu przy rynku; twórca 

Krzysztof Jakubiak.
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S Mrocza: tablica pami¹tkowa umieszczona 

na kamieniu przy budynku gimnazjum; od-

s³oniêcie 2 kwietnia 2006.

S Nak³o nad Noteci¹: tablica pami¹tkowa w koœ-

ciele œw. Stanis³awa; tablica pami¹tkowa 

w koœciele œw. Wawrzyñca; ufundowane przez 

grupê radnych miejskich.

S Nieszawa: tablica na ratuszu miejskim; tablicê 

z marmuru wykona³ Bogus³aw Andrzejczak 

kamieniarz z Wagañca, natomiast portret Jana 

Paw³a II jest dzie³em Jacka Kutyby rzeŸbiarza 

z Torunia; ods³oniêcie 16 paŸdziernika 2003 

roku.

S Obrowo: tablica pami¹tkowa w zespole szkó³; 

ods³oniêcie 18 maja 2003 roku.

S Osiek: tablica pami¹tkowa w gimnazjum; od-

s³oniêcie 19 wrzeœnia 2003 roku.

S Pluskowêsy: tablica pami¹tkowa w gimnazjum; 

ods³oniêcie 21 czerwca 2007 roku.

S Polskie £¹ki: pami¹tkowy obelisk przy koœciele 

parafialnym œw. Bart³omieja; ods³oniêcie 

2 kwietnia 2008 roku.

S Pruszcz: obelisk przy koœciele parafialnym; 

ods³oniêcie wrzesieñ 2005 roku.

S Radziejów: tablica w Szkole Podstawowej nr 1; 

ods³oniêcie 18 maja 2005 roku.

S Sêpólno Krajeñskie: tablica pami¹tkowa 

w koœciele parafialnym œw. Bart³omiej ods³o-

niêcie 16 paŸdziernika 2005 roku.

S S³upy: tablica-witra¿ w koœciele parafialnym 

œw. Wita; twórca Leon Jêdrzejewski; ods³oniêcie 

8 maja 1986 roku.

S T³uchowo: tablica w koœciele parafialnym; od-

s³oniêcie 16 paŸdziernika 2005 roku.
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S T³uchowo: obelisk z dwoma granitowymi tab-

licami na cmentarzu parafialnym; ods³oniêcie 

kwiecieñ 2006 roku.

S Toruñ: tablica na zachodniej œcianie Auli Uni-

wersytetu Miko³aja Kopernika; projekt Andrzej 

Borcz; ods³oniêcie 7 czerwca 2000 roku.

S Toruñ: tablica pami¹tkowa na frontonie Ratusza 

Staromiejskiego; ma postaæ otwartej ksiêgi, 

na kartach której wyryto papieskie s³owa: Dziêki 

sk³adam Bogu, ¿e dane mi by³o dzisiaj nawiedziæ 

Toruñ, prastary gród nad Wis³¹ [...] Jan Pawe³ II. 

Toruñ, 7 czerwca 1999 roku oraz dedykacjê Dla 

upamiêtnienia wizyty Ojca Œwiêtego w Toruniu 

wdziêczni mieszkañcy miasta;  twórca: Zbigniew 

Mikielewicz; ods³oniêcie 7 czerwca 2005 roku.

S Toruñ: obelisk z tablic¹ pami¹tkow¹ na terenie 

Szko³y Podstawowej nr 13; zawiera s³owa 

z Tryptyku rzymskiego Jana Paw³a II: A przecie¿ 

nie ca³y umieram, to co we mnie niezniszczalne 

trwa; teraz stajê twarz¹ w twarz z tym, który jest; 

ods³oniêcie 16 paŸdziernika 2005 roku.

S W³oc³awek: tablica pami¹tkowa umieszczona na 

zewnêtrznej œcianie katedry w³oc³awskiej, tu¿ 

obok g³ównego wejœcia; upamiêtnia wizytê Jana 

Paw³a II we W³oc³awku w dniach 6-7 czerwca 

1991 roku; ods³oniêcie 6 czerwca 1995 roku.

S ¯alinowo: tablica na budynku gimnazjum.

S Z³otniki Kujawskie: tablica pami¹tkowa 

przy koœciele parafialnym œw. Andrzeja Boboli; 

ods³oniêcie w 2005 roku.

S ¯nin: tablica pami¹tkowa na Skwerze Jana 

Paw³a II; ods³oniêcie paŸdziernik 2006 roku.
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S WIZERUNKI

 wielu miejscach województwa mo¿na spotkaæ ró¿noro-Wdne wizerunki papieskie. S¹ to przede wszystkim portrety 

oraz witra¿e przedstawiaj¹ce osobê Ojca Œwiêtego. Zdobi¹ one 

g³ównie liczne koœcio³y i kaplice oraz domy i mieszkania 

prywatne. Ich liczba wzrasta, im intensywniej oczekuje siê 

wyniesienia Jana Paw³a II na o³tarze. Chocia¿ trudno je bêdzie 

kiedykolwiek zliczyæ, to nie mo¿na o nich zapomnieæ. Poni¿ej  

przywo³ajmy kilka przyk³adów:

S Nieszawa: w kruchcie koœcio³a parafialnego pod wez-

waniem œw. Jadwigi Œl¹skiej zosta³ umieszczony witra¿ z wi-

zerunkiem Jana Paw³a II. Powsta³ z fundacji radnych Rady 

Miejskiej Nieszawa IV kadencji. Autorem dzie³a jest W³adys³aw 

Kozio³ z Torunia. Wykonano go w technice œredniowiecznego 

witra¿u. Zosta³ zamontowany w lipcu 2005 roku.

S Œliwice: w koœciele parafialnym pod wezwaniem 

œw. Katarzyny Aleksandryjskiej umieszczono obraz przedsta-

wiaj¹cy Jana Paw³a II. Z inicjatyw¹ upamiêtnienia papie¿a 

wyst¹pili parafialnie, dla których mia³ to byæ wyraz pamiêci 

o zmar³ym Ojcu Œwiêtym. Obraz namalowa³ artysta Zenon  

Go³¹bka w 2005 roku. 

S Toruñ: w koœciele parafialnym pod wezwaniem œw. An-

toniego znajduje siê du¿ych rozmiarów obraz przedstawiaj¹cy 

papie¿a Jana Paw³a II. Namalowa³ go w Nowym Jorku in¿ynier 

architekt Andrzej Ryczek, który zaprojektowa³ miêdzy innymi 

o³tarz papieski w Toruniu i jest autorem projektu wnêtrza 

œwi¹tyni na toruñskich Wrzosach. Poœwiêcenie obrazu nast¹pi³o 

dnia 29 czerwca 2006 roku.

S W¹brzeŸno: w 2007 roku wizerunek S³ugi Bo¿ego 

Jana Paw³a II zosta³ umieszczony w 15 stacji tzw. Polskiej Dro-

gi Krzy¿owej w koœciele Œwiêtych Aposto³ów Szymona i Judy 

Tadeusza.
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S BRAMY PAPIESKIE

a plac, na którym odby³o siê spotkanie z papie¿em Janem NPaw³em II w Toruniu w dniu 7 czerwca 1999 roku, piel-

grzymi wchodzili przez specjalne bramy. Posiada³y one kszta³t 

ostrych ³uków z wkomponowanymi w nie dwustronnymi her-

bami miast, które znajduj¹ siê w granicach diecezji toruñskiej. 

Ca³oœæ tej kompozycji nawi¹zywa³a do wzniesionego na toruñ-

skim lotnisku o³tarza. Poniewa¿ brama posiada bardzo g³êbok¹ 

symbolikê religijn¹, dlatego te przygotowane na spotkanie 

z papie¿em trafi³y nastêpnie do miast, które reprezentowa³y. 

Najczêœciej zosta³y one umieszczone w s¹siedztwie koœcio³ów 

parafialnych, ale nie tylko. Dla przyk³adu brama papieska 

z Kowalewa Pomorskiego zosta³a umieszczona przy wjeŸdzie 

do Domu Pielgrzyma w miejscowoœci Che³monie. Herb miasta 

znalaz³ natomiast swoje miejsce w koœciele parafialnym 

œw. Miko³aja w Kowalewie Pomorskim. 

S KAMIENIE WĘGIELNE

rzynajmniej kilkanaœcie œwi¹tyñ i kaplic z terenu woje-Pwództwa posiada kamienie wêgielne poœwiêcone przez 

papie¿a. 

nia 20 czerwca 1983 roku, podczas II pielgrzymki Ddo Polski, na mszy œw. na £êgach Dêbiñskich w Poznaniu, 

papie¿ poœwiêci³ kamienie wêgielne pod budowê koœcio³ów: 

Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników w Bydgoszczy-Fordonie oraz 

pod wezwaniem Chrystusa Króla w Bydgoszczy.

odczas pielgrzymki do Polski w 1997 roku, dnia 3 czerwca Pw gnieŸnieñskiej katedrze Ojciec Œwiêty poœwiêci³ kamieñ 

wêgielny pod maj¹ce powstaæ Sanktuarium Matki Bo¿ej Trzy-

kroæ Przedziwnej - Sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy.
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nia 7 czerwca 1999 roku, na toruñskim lotnisku, po nabo-D¿eñstwie czerwcowym, papie¿ poœwiêci³ kamienie wêgielne 

przeznaczone pod budowê koœcio³ów: Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej 

Pomocy na Bielawach w Toruniu, Najœwiêtszej Maryi Panny 

Czêstochowskiej w Toruniu, Matki Bo¿ej Fatimskiej w Brodnicy, 

œw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dzia³dowie i œw. Józefa 

w Che³mnie, kaplicy w Me³nie, kaplicy i domu zakonnego Sióstr 

Karmelitanek Dzieci¹tka Jezus w Toruniu oraz stacji o³tarza 

polowego w sanktuarium w Lipach ko³o Lubawy.

ie tylko œwi¹tynie wznoszone by³y na kamieniach wêgiel-Nnych poœwiêconych przez Jana Paw³a II. Podczas pobytu 

papie¿a na toruñskim uniwersytecie dnia 7 czerwca 1999 roku, 

poœwiêci³ on kamieñ wêgielny pod budowê nowego gmachu 

Wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania Uniwersytetu 

Miko³aja Kopernika.

S SZLAK TURYSTYCZNY

 2005 roku na terenie Gminy Sicienko zosta³ wyzna-Wczony szlak turystyczny, którego pe³na nazwa brzmi: 

Wierzchuciñski Szlak Czterech Jezior wyznaczony dla uczczenia 

pamiêci Jana Paw³a II. Szlak zosta³ oznaczony kolorem ¿ó³tym. 

Jego trasa wiedzie przez Rynny Jezior Byszewskich. Punktem 

pocz¹tkowym i koñcowym szlaku jest miejscowoœæ Wierz-

chucinek.

S DĘBY PAPIESKIE

a terenie województwa spotykamy tzw. dêby papieskie. NPrzypomnijmy, ¿e pochodz¹ one z ¿o³êdzi poœwiêconych 

przez papie¿a Jana Paw³a II. Czêœæ z nich poœwiêci³ Ojciec Œwiêty 

podczas mszy œw., któr¹ odprawi³ na krakowskich B³oniach dnia 

18 sierpnia 2002 roku. Druga grupa ¿o³êdzi zosta³a poœwiêcona 
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dwa lata póŸniej. Dok³adnie dnia 28 kwietnia 2004 roku podczas 

pielgrzymki leœników polskich do Rzymu. By³a to jubileuszowa 

pielgrzymka leœników z okazji 80-lecia istnienia Pañstwo-

wego Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe. Ojciec Œwiêty Jan 

Pawe³ II poœwiêci³ wtedy ponad piêæset ¿o³êdzi - nasion dêbu 

szypu³kowego Quercus robur L. Pielgrzymce przewodniczy³ 

ks. biskup Edward Janiak - Krajowy Duszpasterz Leœników oraz 

Janusz Dawidziuk - Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych. 

¯o³êdzie te zebrano jesieni¹ 2003 roku z dêbu „Chrobry”, naj-

starszego drzewa tego gatunku w Polsce. Szacuje siê, ¿e ów 

pomnikowy d¹b, rosn¹cy we wsi Piotrowice, w województwie 

lubuskim, liczy sobie oko³o 740 lat. Drzewo osi¹gnê³o wysokoœæ 

29 metrów, a w obwodzie mierzy 992 cm. 

oœwiêcone przez papie¿a w Rzymie ¿o³êdzie trafi³y nastêpnie Pdo leœnej szkó³ki kontenerowej w Nadleœnictwie Rudy Raci-

borskie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych 

w Katowicach. Wyros³y z nich piêkne, zdrowe sadzonki, osi¹-

gaj¹ce w 2006 roku wysokoœæ w granicach od 50 do 100 cm. 

Poniewa¿ s¹ to drzewka o szczególnym znaczeniu, dlatego ich 

sadzenie przybiera czêsto bardzo uroczyst¹ oprawê. 

êby posiadaj¹ bardzo g³êbok¹ symbolikê. Uchodz¹ miêdzy Dinnymi za symbol si³y. Spotykamy je tak¿e w Piœmie œw. To 

przy dêbach w dolinie Mamre pod Hebronem mia³ siê osiedliæ 

Abraham (Rdz 13,18). W dêbie widz¹ prorocy œwiêty znak pe³ni 

¿ycia ludu Bo¿ego. Poza tym, przywo³ywane w tym miejscu 

dêby papieskie mo¿emy odnieœæ tak¿e do osoby Ojca Œwiêtego. 

Odwo³ajmy siê do jednego porównania. Tak, jak ten najstarszy 

d¹b w Polsce da³ ¿ycie m³odym drzewom, tak pos³uga tego 

„dojrza³ego cz³owieka” zaowocowa³a nowym ¿yciem w biogra-

fiach wielu osób.

ylko na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych Tw Toruniu mia³o byæ posadzonych w sumie 29 dêbów pa-
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pieskich. Wymieñmy niektóre z dêbów, które zosta³y posadzone 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: 

S Bia³e B³ota. D¹b posadzono dnia 21 kwietnia 2006 roku 

przy leœnej œcie¿ce dydaktycznej „Bia³e B³ota”. W wydarzeniu 

wziêli udzia³ przedstawiciele duchowieñstwa, samorz¹du tery-

torialnego, dyrektorzy lokalnych szkó³ oraz licznie zgromadzeni 

pracownicy Nadleœnictwa Bydgoszcz. Sadzonkê dêbu posadzi³ 

nadleœniczy Zbigniew Kowalski w asyœcie kapelana leœników 

diecezji bydgoskiej ks. Mieczys³awa Bieliñskiego. Uczniowie ze 

Szko³y Podstawowej w Bia³ych B³otach przygotowali i przed-

stawili inscenizacjê poœwiêcon¹ m³odoœci Karola Wojty³y. 

S Brodnica. D¹b posadzono dnia 3 kwietnia 2006 roku 

przy plebani parafii Matki Bo¿ej Fatimskiej w Brodnicy. W wyda-

rzeniu tym wziêli udzia³ miêdzy innymi: nadleœniczy Grzegorz 

Karolak, ks. Gabriel Aronowski, przedstawiciele w³adz samo-

rz¹dowych oraz uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 w Brodnicy. 

S Bydgoszcz. D¹b posadzono dnia 19 kwietnia 2006 roku 

przy koœciele Œwiêtych Polskich Braci Mêczenników.

S Czersk. D¹b posadzono dnia 27 kwietnia 2006 roku 

przy leœniczówce Leœnictwa Czersk. Posadzenia tego wyj¹tko-

wego drzewka dokonali wspólnie burmistrz Czerska Marek 

Jankowski, proboszcz parafii Czersk ks. Henryk Kotlenga oraz 

nadleœniczy Nadleœnictwa Czersk Ireneusz Bojanowski. 

S D¹browa. D¹b posadzono dnia 8 kwietnia 2006 roku 

przy siedzibie Nadleœnictwa D¹browa. Akt sadzenia dêbu papie-

skiego poprzedzi³a msza œw. w koœciele parafialnym w Je¿ewie, 

odprawiona intencji leœników przez ks. proboszcza Franciszka 

Behrendta. Posadzenia dêbu dokonali: W³odzimierz Robert 

- nadleœniczy, Marzena Kempiñska - starosta Powiatu Œwiec-

kiego, Franciszek Chmarzyñski - wieloletni pracownik nadleœ-

nictwa oraz Henryk Górski- dziekan leœniczych. 

S Dobrzejewice. D¹b posadzono dnia 2 kwietnia 2006 

roku przy koœciele parafialnym œw. Wawrzyñca w Dobrzejewi-
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cach. Sadzonka posiada nr 358. W wydarzeniu wziêli udzia³: 

proboszcz miejscowej parafii ks. Andrzej Pogorzelski, ks. ka-

nonik Kazimierz Kwiatkowski, wójt Gminy Obrowo Andrzej 

Wieczyñski, a tak¿e nadleœniczy Pawe³ Nas i pracownicy Nad-

leœnictwa Dobrzejewice. 

S Go³¹bki. D¹b posadzono dnia 14 wrzeœnia 2006 roku 

przy siedzibie Nadleœnictwa Go³¹bki. Wydarzenie rozpoczê³a 

msza œw., której przewodniczy³ ks. arcybiskup Henryk Mu-

szyñski. Po mszy œw. odczytano akt uroczystego posadzenia 

dêbu. D¹b papieski zosta³ wkopany przez: ks. arcybiskupa 

Henryka Muszyñskiego, Franciszka Szafrañskiego - cz³onka 

Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej Ko³a w ¯ninie, 

Franciszka Jacka Fiutaka - poprzedniego nadleœniczego 

Nadleœnictwa Go³¹bki oraz Marka Malaka nadleœniczego 

Nadleœnictwa Go³¹bki.

S Gniewkowo. D¹b zosta³ posadzony dnia 18 maja 2006 

roku przy koœciele œw. Miko³aja i œw. Konstancji w Gniewkowie. 

W wydarzeniu tym uczestniczyli ksiê¿a z dekanatu gniewkow-

skiego, przedstawiciele w³adz powiatowych i miejskich oraz 

liczne grono leœników-pracowników Nadleœnictwa Gniewkowo 

z rodzinami.

S Jamy. D¹b zosta³ posadzony dnia 1 kwietnia 2006 roku 

na terenie przyrodniczo-leœnej œcie¿ki dydaktycznej „Bia³ocho-

wo”. W wydarzeniu tym uczestniczyli: ks. Roman Cieszyñski  

- duszpasterz leœników diecezji toruñskiej, ks. Wojciech Zawa-

dzki i ks. pra³at Józef So³obodowski z parafii pod wezwaniem 

Najœwiêtszej Maryi Panny w Mokrem, Wies³aw Dro¿d¿a - staro-

sta Powiatu Grudzi¹dzkiego, Jan Tesmer - wójt Gminy Gru-

dzi¹dz, Hanna Guzowska - przewodnicz¹ca Rady Gminy Gru-

dzi¹dz, Hanna Soliñska - przewodnicz¹ca Rady Gminy RogóŸno, 

dyrekcja Zespo³u Szkó³ w Mokrem wraz z gronem peda-

gogicznym i m³odzie¿¹, dyrekcja Zespo³u Szkó³ w Gardei wraz 

z gronem pedagogicznym i m³odzie¿¹, dyrekcja Szko³y 

Podstawowej w Dusocinie wraz z gronem pedagogicznym 

i m³odzie¿¹.
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S Kie³basin. D¹b zosta³ posadzony dnia 8 kwietnia 2006 

roku w ogrodzie pomiêdzy koœcio³em a plebani¹. W Kie³ba-

sinie spotkali siê leœnicy z Nadleœnictwa Golub-Dobrzyñ. Uro-

czystej mszy œw. przewodniczy³ ordynariusz toruñski ks. biskup 

Andrzej Suski. Sadzonka dêbu szypu³kowego posiada³a numer 

certyfikatu 371. W wydarzeniu uczestniczyli miêdzy innymi: 

Jerzy Pieczewski - nadleœniczy Nadleœnictwa Golub-Dobrzyñ, 

Janusz Dawidziuk - by³y dyrektor Lasów Pañstwowych w War-

szawie.

S Laska. D¹b zosta³ posadzony dnia 20 paŸdziernika 

2006 roku w s¹siedztwie pomnikowego Dêbu £okietek. Posa-

dzenia dokonali: nadleœniczy Nadleœnictwa Przymuszewo - Artur 

Kowalski wraz z zastêpc¹ Antonim Krzemiñskim. Drzewko po-

œwiêcili ks. kanonik Stanis³aw Pluto-Prondzyñski - proboszcz 

Parafii Leœno w asyœcie proboszcza parafii Zapceñ ks. Jacka 

Somerskiego.

S Legb¹d. D¹b zosta³ posadzony dnia 9 czerwca 2006 

roku przy koœciele parafialnym pod wezwaniem Najœwiêtszego 

Serca Pana Jezusa w Legb¹dzie. Jego posadzenia dokona³ nad-

leœniczy Nadleœnictwa Woziwoda Zbigniew Grugel wraz z probo-

szczem parafii Legb¹d - ks. S³awomirem Mowiñskim. 

S Lutówko. D¹b zosta³ posadzony dnia 3 maja 2006 roku 

przy siedzibie Nadleœnictwa Lutówko. Sadzenia dêbu o numerze 

375 dokonali: starosta sêpoleñski Stanis³aw Drozdowski, bur-

mistrz Sêpólna Waldemar Stupa³kowski, ks. dziekan Henryk 

Lesner, ks. kanonik Marian Kotewicz oraz nadleœniczy Nadleœ-

nictwa Lutówko Ryszard Zambrzycki.

S Ma³a Nieszawka. D¹b zosta³ posadzony dnia 14 czerwca 

2006 roku przy Szkole Podstawowej w Ma³ej Nieszawce. Wyda-

rzenie posadzenia dêbu wpisa³o siê w uroczystoœæ nadania 

szkole imienia Jana Paw³a II. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ 

œwiêt¹, której przewodniczy³ ordynariusz toruñski ks. biskup 

Andrzej Suski. Posadzenia dêbu dokonali: ks. biskup Andrzej 

Suski, zastêpca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañ-
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stwowych w Toruniu Witold Pajkert, wójt Gminy Wielka 

Nieszawka Kazimierz Kaczmarek, dyrektor szko³y Bronis³awa 

Mas³owska oraz przedstawiciele uczniów.

S Nowa Wieœ Wielka. D¹b zosta³ posadzony dnia 29 

kwietnia 2006 roku przy koœciele Niepokalanego Poczêcia 

Najœwiêtszej Maryi Panny w Nowej Wsi Wielkiej. D¹b posadzili 

wspólnie: nadleœniczy Nadleœnictwa Solec Kujawski Zygmunt 

Sroka, kapelan leœników diecezji bydgoskiej ks. pra³at Mie-

czys³aw Bieliñski, proboszcz parafii miejscowej ks. Micha³ 

Stolarski i wójt Gminy Nowa Wieœ Wielka Jacek Kruszyna.

S Obrowo. D¹b zosta³ posadzony w 2006 roku przed bu-

dynkiem Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II.

S Osie. D¹b zosta³ posadzony dnia 2 kwietnia 2006 roku 

na rynku, niedaleko siedziby Nadleœnictwa Osie. W wydarzeniu 

tym wziêli udzia³: nadleœniczy Nadleœnictwa Osie Mieczys³aw 

Gawron, wójt Gminy Osie Micha³ Grabski, ks. kanonik Jerzy 

Wa³doch, kapelan leœników ks. Andrzej Koss, zaproszeni goœcie, 

miejscowa ludnoœæ oraz pracownicy nadleœnictwa. 

S Ró¿anna. D¹b zosta³ posadzony dnia 10 maja 2006 

roku na terenie rezerwatu przyrody „Ró¿anna Dêby”. Drzewko 

poœwiêci³ ks. pra³at Henryk Pilacki.

S Runowo. D¹b zosta³ posadzony dnia 19 maja 2006 roku 

przy siedzibie Nadleœnictwa Runowo. Wyhodowana sadzonka 

posiada certyfikat z numerem 379. Posadzenia dokonali: ksiê¿a 

Adam K¹tny i Zygmunt Kollet, starosta sêpoleñski Stanis³aw 

Drozdowski, wiceburmistrz Wiêcborka Piotr Wêgrzyn oraz nad-

leœniczy Nadleœnictwa Runowo Antoni Tojza.

S Rypin. D¹b, dar miasta Wadowice, zosta³ posadzony 

dnia 27 maja 2005 roku przed Szko³¹ Podstawow¹ nr 3 w Ry-

pinie. 

S Skrwilno. D¹b zosta³ posadzony dnia 29 czerwca 2006 

roku na placu przed siedzib¹ Nadleœnictwa Skrwilno. Poœwiê-

cenia dêbu dokona³ ks. biskup Roman Marcinkowski, 
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w asyœcie ks. pra³ata Marka Smogorzewskiego, ks. kanonika 

W³adys³awa Jagie³³y i ks. kanonika Mariana Orzechowskiego. 

W uroczystoœci posadzenia drzewa wziêli udzia³: nadleœniczy 

Nadleœnictwa Skrwilno Jacek Soborski, wójt Gminy Skrwilno 

Kazimierz Stawicki, w³adze powiatu rypiñskiego, miejscowa 

ludnoœæ oraz pracownicy nadleœnictwa.

S Strzelno. D¹b zosta³ posadzony dnia 16 kwietnia 2006 

roku na Wzgórzu œw. Wojciecha. W wydarzeniu tym wziêli 

udzia³: ks. arcybiskup Stanis³aw G¹decki, ks. kanonik Otton 

Szymków, wicestarosta mogileñski Przemys³aw Zowczak, 

burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak, przewodnicz¹cy Rady 

Gminy Strzelno Tadeusz Majkut, leœnicy Nadleœnictwa Miradz 

oraz  mieszkañcy Strzelna i okolicznych miejscowoœci. 

S Szubin. D¹b zosta³ posadzony dnia 28 kwietnia 2006 

roku przy siedzibie Nadleœnictwa Szubin. Sadzonka dêbu posia-

da numer 364. W wydarzeniu tym wziêli udzia³: ks. Mieczys³aw 

Bieliñski - kapelan leœników diecezji bydgoskiej, Klemens Mi-

chalik - emerytowany nadleœniczy Nadleœnictwa Szubin, Piotr 

Hemmerling - starosta powiatu nakielskiego, Zbigniew Jaszczuk  

- starosta powiatu ¿niñskiego, Ignacy Pogodziñski - burmistrz 

Miasta i Gminy Szubin, Andrzej Wrona - przewodnicz¹cy 

Rady Gminy Szubin, Stanis³aw Marks - przewodnicz¹cy NSZZ 

„Solidarnoœæ” przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych 

w Toruniu oraz pracownicy Nadleœnictwa Szubin.

S Toruñ. Najstarsze papieskie drzewko w Toruniu zosta³o 

posadzone w 2002 roku na pl. Rapackiego w pobli¿u Collegium 

Maximum Uniwersytetu Miko³aja Kopernika. Mia³o ono byæ 

symbolem przyjaŸni miêdzy Toruniem i Bydgoszcz¹ oraz 

pami¹tk¹ papieskich odwiedzin w obu miastach w czerwcu 

1999 roku. W 2007 roku drzewko zosta³o przesadzone 

do Ogrodu Zoobotanicznego przy ul. Bydgoskiej. Drzewko -

bliŸniak toruñskiego dêbu zosta³o posadzone w Bydgoszczy przy 

al. Ossoliñskich.

Drugi toruñski d¹b papieski znajduje siê przed gma-

chem Wy¿szego Seminarium Duchownego Diecezji Toruñskiej 
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w Toruniu przy pl. b³. ks. Stefana Frelichowskiego 1. Zosta³ on 

posadzony w pierwsz¹ rocznicê œmierci Jana Paw³a II

- dnia 2 kwietnia 2006 roku.

Trzeci d¹b, oznaczony numerem 360, posadzono na te-

renie Szko³y Leœnej na Barbarce. Wydarzenie to odby³o siê dnia 

28 kwietnia 2006 roku. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹ 

w kaplicy œw. Barbary celebrowan¹ przez  proboszcza parafii œw. 

Antoniego w Toruniu ks. Wojciecha Miszewskiego oraz ka-

pelana leœników diecezji toruñskiej ks. kanonika Romana 

Cieszyñskiego. Akt sadzenia dêbu zosta³ poprzedzony pro-

gramem artystycznym dedykowanym pamiêci Ojca Œwiêtego, 

przygotowanym przez m³odzie¿ Szko³y Podstawowej nr 9 

w Toruniu. 

Czwarty d¹b papieski zosta³ posadzony dnia 12 kwietnia 

2006 roku przy siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañst-

wowych w Toruniu, mieszcz¹cej siê przy ul. Mickiewicza.

S Tuchola. D¹b zosta³ posadzony dnia 21 kwietnia 2006 

roku przy siedzibie Nadleœnictwa Tuchola, w Parku Dendrolo-

gicznym „Nad St¹¿k¹”. Posadzenia dêbu dokonali: ks. Roman 

Benkowski, ks. Andrzej Koss, wójt Gminy Cekcyn Jacek Bryg-

man, szeœcioro dzieci z Przedszkola Gminnego w Cekcynie, 

zastêpca nadleœniczego Grzegorz Sarzyñski i nadleœniczy 

Zbigniew Wamke. 

S W³oc³awek. D¹b zosta³ posadzony dnia 3 maja 2006 

roku w ogrodzie domu biskupiego we W³oc³awku. Akt posa-

dzenia dêbu papieskiego poprzedzi³a msza œw. w bazylice 

katedralnej, odprawiona w intencji ojczyzny przez ks. biskupa 

Wies³awa Meringa. Nastêpnie udano siê do ogrodu przy domu 

biskupim, gdzie nast¹pi³o posadzenie drzewa. W wydarzeniu 

tym uczestniczyli: ks. biskup Wies³aw Mering, biskup senior 

Bronis³aw Dembowski, W³adys³aw Kubiak - wicemarsza³ek 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, W³adys³aw Skrzypek - 

prezydent  W³oc³awka, Stanis³aw Wawrzonkoski - przewodni-

cz¹cy Rady Miasta W³oc³awek, ks. Wojciech Fr¹tczak - krajowy 
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duszpasterz myœliwych, Piotr Stanny - starosta w³oc³awski, 

Janusz Kaczmarek - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Pañstwowych w Toruniu, pos³owie i senatorowie regionu, oraz 

leœnicy i mieszkañcy miasta.

S Zamrzenica. D¹b zosta³ posadzony dnia 27 kwietnia 

2006 roku przy siedzibie Nadleœnictwa Zamrzenica. Sadzonka 

nosi numer 377. Akt posadzenia dêbu papieskiego brzmi na-

stêpuj¹co: 

Dwudziestego siódmego kwietnia Roku Pañskiego 2006, 

dwudziestego pi¹tego dnia pierwszej rocznicy œmierci Ojca 

Œwiêtego Jana Paw³a II, za pontyfikatu jego nastêpcy Benedykta 

XVI, w czasie gdy prymasem Polski by³ kardyna³ Józef Glemp, 

za pos³ugi biskupa Diecezji Pelpliñskiej Jana Bernarda Szlagi, 

kiedy to Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej by³ Lech Kaczyñ-

ski, premierem Rz¹du Kazimierz Marcinkiewicz, Ministrem 

Œrodowiska Jan Szyszko, Dyrektorem Generalnym Lasów Pañ-

stwowych Andrzej Matysiak, Dyrektorem Dyrekcji Regionalnej 

w Toruniu Janusz Kaczmarek, zebrani w osobach:

S nadleœniczy Nadleœnictwa Zamrzenica Adam Wenda; zastêp-

ca nadleœniczego Roman Podlaszewski; g³ówny ksiêgowy 

S³awomir Pieczka; in¿ynierowie nadzoru: Jan ¯mudzki, Marek 

Gackowski; 

S leœniczowie: Adam Cymerys, Krzysztof Czapiewski, Jan 

Gabiñski, Zbigniew Glama, Krzysztof Glazik, Robert Iwicki, 

Wojciech Jarecki, Marek Kie³piñski, Wies³aw Kinecki, Andrzej 

Kumkowski, Karol Malina, S³awomir Myk, Jerzy Nyske, Bogdan 

Piosik, Edward Po³om, Alojzy Rafiñski, Adam Synakiewicz, 

Ryszard Urban, Dariusz Wojnowski;

S stra¿nicy leœni: Marek Gromek, Zbigniew Pêka³a;

S podleœniczowie: Zygmunt Borucki, Bogdan Flies, Pawe³ 

Glama, Henryk Gniot, Tomasz Janka, Mieczys³aw Jochim, 

Leszek Kaczyñski, Adam Kociubowski, Mateusz Synakiewicz;

S pracownicy biura nadleœnictwa: Lidia Eichberger, Teresa 
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Grabowska, Alina Kutnik, Bernadeta Miêsikowska, Joanna 

Mrozik, Sebastian Nowak, Halina Olszowa, Danuta Piosik, 

Robert Piosik, Danuta Wiœniewska, Roman Zmarzlak; sta¿yœci: 

Anna Zwolska, Przemys³aw Tokarski;

S przedstawiciele samorz¹dów gminnych: Gostycyna - Jacek 

Czerwiñski, Lubiewa - Micha³ Ska³ecki, Józef Dani³ko; Lniana - 

 Zofia Topoliñska; Œwiekatowa - Marek Topoliñski; 

S przedstawiciele szkó³; Bys³awia - Roman Chmara; Lubiewa - 

Tadeusz B¹kowski; 

S przedstawiciele: Komenda Powiatowa PSP Tuchola - Wald-

emar Kierzkowski; Komenda Powiatowa PSP Œwiecie - Robert 

Wojciechowski; Komenda Powiatowa Policji Tuchola - Krzysztof 

Bodziñski;

S ksi¹dz: W³adys³aw Jab³oñski, Witold Kreft, Jerzy WoŸniak 

oraz dzieci z Ko³a Biologicznego przy Gimnazjum w Bys³awiu 

dokonali aktu posadzenia oraz poœwiêcenia Dêbu Papieskiego 

o numerze 377, wyhodowanego z ¿o³êdzia dêbu szypu³kowego 

(Quercus robur L.), pob³ogos³awionego w dniu dwudziestego 

ósmego kwietnia 2004 roku przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II 

podczas prywatnej audiencji w czasie pielgrzymki leœników 

polskich, z okazji osiemdziesi¹tej rocznicy powstania Lasów 

Pañstwowych.

S ¯o³êdowo. D¹b zosta³ posadzony dnia 2 kwietnia 2006 

roku w parku przy siedzibie Nadleœnictwa ̄ o³êdowo. Posadzenia 

dêbu dokonali: nadleœniczy Nadleœnictwa ¯o³êdowo Krzysztof 

Sztajnborn, wójt Gminy Osielsko Wojciech Sypniewski oraz 

proboszcz miejscowej parafii ks. Roman Zaborowski.
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III. CIĄGLE
ŻYJE





rudno wymieniæ wszystkie oznaki pamiêci o papie¿u Janie 

Pawle II. Ich bogactwo jest tak ogromne i ró¿norodne, ¿e T
podstawowym wyzwaniem bêdzie zawsze trud zebrania tego 

dziedzictwa. Wielce wymowne jest jednak to, ¿e pamiêæ o papie-

¿u nabra³a wielkiego dynamizmu po jego œmierci, czyli po 2 kwie-

tnia 2005 roku. Mo¿na powiedzieæ, ¿e on „ci¹gle ¿yje” i jest 

obecny w ¿yciu wewnêtrznym, duchowym, wielu ludzi. Rzeczy-

wistoœæ tê trudno zmierzyæ, jednak i trudno zaprzeczyæ jej 

istnieniu, ona niejako unosi siê w powietrzu. Jej oblicze poz-

najemy, do pewnego stopnia, dziêki ró¿norodnym wydarzeniom 

inicjonowanym na terenie województwa. Poni¿ej zestawiamy 

niektóre, które nie zosta³y umieszczone we wczeœniejszych 

tekstach, a znalaz³y siê w pismach nades³anych przez samorz¹-

dy miast i gmin województwa w trakcie gromadzenia materia³u 

poœwiêconego œladom pamiêci o papie¿u Janie Pawle II.

S Aleksandrów Kujawski: od 3 kwietnia 2005 roku ob-

chodzony jest Dzieñ Pamiêci Jana Paw³a II.

S Boniewo: proboszcz ks. Jaros³aw W³odarz zebra³ 

i opracowa³ materia³y pt. Bitwa pod Szczytnem 11-12 wrzeœnia 

1939 r. jako fragment bitwy nad Bzur¹. Historia regionu i represje 

okresu okupacji 1939-1945 r., Boniewo 2006. Ksi¹¿ka jest od-

powiedzi¹ na s³owa papie¿a wypowiedziane w homilii podczas 

mszy œw. w Bydgoszczy (7 czerwca 1999), w której apelowa³ on, 

aby nie pozwoliæ na to, aby zginê³a pamiêæ o bohaterach wrzeœ-

nia 1939 roku.

S Brzozie: w koœciele Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej 

Polski zamontowano tzw. „Okno Papieskie”.

S Bydgoszcz: strona internetowa www.JANPAWELII.pl  

utworzona i prowadzona przez Fundacjê Kultury „Wiatrak”; dnia 

8 maja 2008 roku odby³ siê I Kajakowy Sp³yw Papieski, otworzy³ 

on cykl sp³ywów, których celem bêdzie upamiêtnienie pobytu 

ks. Karola Wojty³y na wodach Borów Tucholskich. 

S Golub-Dobrzyñ: Rada Gminy Golub-Dobrzyñ og³osi³a 

konkurs plastyczny „Polski papie¿ 1978-2005 - Ku pamiêci”. 
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Zosta³ on rozstrzygniêty podczas uroczystej sesji, zorganizowa-

nej dnia 2 kwietnia 2008 roku w Szkole Podstawowej w Ostro-

witem.

S Inowroc³aw: 1 kwietnia 2006 roku odby³ siê spek-

takl „Dar i tajemnica” w wykonaniu Jerzego Zelnika, Georgija 

Agratiny, Roberta Grudnia; 2 kwietnia 2006 roku zorganizo-

wano „Marsz Pamiêci - Droga Krzy¿owa”; opracowano i wydano: 

Album Wielkiej Wdziêcznoœci - Teraz my przychodzimy do 

Ciebie... Bogato ilustrowana publikacja zawiera: wspomnienia, 

wiersze, eseje literackie, relacje z pielgrzymek oraz spotkañ 

z Janem Paw³em II; w planach jest utworzenie na terenie Parku 

Solankowego „Ogrodów Papieskich”.

S Kruszwica: z okazji rocznic œmierci papie¿a orga-

nizowane s¹ koncerty.

S Kowalewo Pomorskie: kilka Diecezjalnych Festiwali 

Pieœni i Piosenki Religijnej dedykowanych by³o papie¿owi

Janowi Paw³owi II.

S Lidzbark: z okazji trzeciej rocznicy œmierci papie¿a Jana 

Paw³a II odby³ siê Koncert Piosenki ̄ ydowskiej.

S Lipno: Lipnowska Grupa Literacka wyda³a w 2005 roku 

album pt. Bóg, Papie¿, Lipno.

S £asin: dnia 2 kwietnia 2008 roku na Skwerze Jana 

Paw³a II posadzono œwierk z Istebnej, który pob³ogos³awi³ papie¿ 

Benedykt XVI; ma on utrwalaæ pamiêæ o papie¿u Janie Pawle II.

S Nieszawa: w sali posiedzeñ magistratu, od 5 kwietnia 

2005 roku urz¹dzono tzw. K¹cik Papieski, w którym znajduj¹ 

siê: ksiêga pami¹tkowa, poœwiêcona papie¿owi, kopia Uchwa³y 

Nr XXIV - 139/02 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 17 lipca 2002 

roku nadaj¹ca papie¿owi Janowi Paw³owi II tytu³ Honorowego 

Obywatela Miasta Nieszawy, portret Ojca Œwiêtego (od 2 kwiet-

nia 2005 roku przepasany kirem) oraz kwiaty.

S Solec Kujawski: Soleckie Centrum Kultury podjê³o 

kilka inicjatyw upamiêtniaj¹cych postaæ i dzie³o Papie¿a Jana 

Paw³a II. Dnia 19 maja 2005 roku odby³o siê widowisko 
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pt. „Zosta³eœ z nami... Janowi Paw³owi II na Urodziny”, przed-

stawiaj¹ce ¿ycie Karola Wojty³y - papie¿a Jana Paw³a II. W spek-

taklu wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce grupy: sekcje - teatralna, 

dzieciêca, wokalna, i Break Dance oraz Ruch „Œwiat³o-¯ycie” 

z parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Spektakl re¿yserowa³ 

Tomasz Rudny. Dnia 1 kwietnia 2006 roku odby³ siê spektakl 

pt. „Dar i tajemnica” w wykonaniu aktora Jerzego Zelnika. 

Zaprezentowa³ on teksty Jana Paw³a II, a towarzyszyli mu 

znakomici muzycy  Robert  Grudzieñ i  Georgij  Agratina. Dnia 

2 kwietnia 2006 roku m³odzie¿owe i dzieciêce sekcje teatralne 

w³¹czy³y siê w prowadzenie Apelu Jasnogórskiego „Przez 

Krzy¿...” z okazji pierwszej rocznicy  œmierci  Jana  Paw³a II. Apel 

Jasnogórski odby³ siê w koœciele Najœwiêtszego Serca Pana  

Jezusa i zosta³ przygotowany przez Ruch „Œwiat³o-¯ycie” pod 

kierunkiem Tomasza Rudnego. Dnia 1 kwietnia 2007 roku 

w  koœciele Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa Soleckie Centrum 

Kultury zorganizowa³o spektakl s³owno-muzyczny zaty-

tu³owany „Mi³oœæ mi wszystko wyjaœnia” w wykonaniu aktora 

W³odzimierza Matuszaka. Dnia 27 marca 2007 roku zosta³ 

zaprezentowany spektakl-misterium pt. „Tajemnice Krzy¿a”. 

Dla upamiêtnienia dwóch kolejnych rocznic œmierci papie¿a 

Jana Paw³a II Biblioteka Publiczna prezentowa³a wystawy wy-

dawnictw i fotografii Karola Wojty³y - papie¿a Polaka. 

S Toruñ: zwieñczeniem dnia poœwiêconego Janowi 

Paw³owi II (2 czerwca 2007) by³ wieczorny Koncert Papieski 

w œredniowiecznej fosie zamkowej. Zabrzmia³y w nim utwory 

Wojciecha Kilara: Angelus, Exodus i Victoria. Utwory 

skomponowane przez artystê w latach 1981-1984 wykona³a 

Toruñska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcj¹ Macieja ¯ó³tow-

skiego, wzmocniona przez grupê filharmoników bydgoskich oraz 

po³¹czone chóry: „Astrolabium” Wy¿szej Szko³y Bankowej w To-

runiu i Chór Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Dnia 1 kwietnia 2008 roku w katedrze œw. œw. Ja-

nów nast¹pi³o otwarcie wystawy „Wstañcie chodŸmy” 

dedykowanej Janowi Paw³owi II w trzeci¹ rocznicê œmierci.
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S W¹brzeŸno: Ogólnopolski Przegl¹d „Ulubione Pieœni 

Jana Paw³a II”; Festiwal Pieœni Religijnej „Sakrosong”; konkurs 

plastyczny „Jan Pawe³ II - pamiêtam...”; konkurs recytatorski - 

proza i poezja Jana Paw³a II pt. „Bogatym nie jest ten kto 

posiada, lecz ten kto daje” - Jan Pawe³ II. W Szkole Podstawowej 

nr 2, której patronem jest Jan Pawe³ II: konkursy plastyczne pt. 

„W drodze do nieba z Janem Paw³em II”; konkursy „Co wiem 

o Janie Pawle II” i „¯ycie i dzia³alnoœæ Jana Paw³a II”; konkursy 

recytatorskie „Maryjny PaŸdziernik z Janem Paw³em II”; 

spotkania modlitewne pod Bram¹ Papiesk¹ (np. w rocznicê 

wyboru, z okazji Dni Papieskich, rocznicê œmierci). Wyj¹tkow¹ 

pami¹tk¹ jest tak¿e tzw. „monstrancja papieska”. Jest to 

zabytkowa monstrancja z w¹brzeskiej fary, która zosta³a u¿yta 

podczas nabo¿eñstwa eucharystycznego, które odby³o siê dnia 

7 czerwca 1999 roku podczas pobytu Jana Paw³a II na 

toruñskim lotnisku.



IV. ŚWIĘTO
WOJEWÓDZTWA





 inicjatywy Marsza³ka Województwa Kujawsko-Pomor-

skiego dzieñ 7 czerwca bêdzie œwiêtem województwa. ZData ta zosta³a wybrana z powodu upamiêtnienia w tym 

dniu pobytu papie¿a Jana Paw³a II w trzech najwiêkszych 

miastach województwa: we W³oc³awku 6-7 czerwca 1991 roku 

oraz w Bydgoszczy i Toruniu - 7 czerwca 1999 roku. W zwi¹zku 

z tym Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyj¹³ dnia 

25 lutego 2008 roku specjalne stanowisko:

Stanowisko

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 25 lutego 2008 r.

w sprawie ustanowienia 

Œwiêta Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

w trosce o promowanie walorów Województwa, 

pielêgnowanie polskoœci oraz rozwój i kszta³towanie 

œwiadomoœci obywatelskiej, kulturowej i narodowej, 

a tak¿e wzmacnianie to¿samoœci lokalnej i integracjê licznych, 

kulturowo odrêbnych grup spo³ecznych 

tworz¹cych regionaln¹ wspólnotê mieszkañców 

województwa kujawsko-pomorskiego, 

zwracaj¹ siê do Zarz¹du Województwa z wnioskiem 

o podjêcie niezw³ocznych dzia³añ w celu ustanowienia 

Œwiêta Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

które przypadaæ bêdzie na dzieñ 7 czerwca ka¿dego roku.

S UZASADNIENIE

 czerwca to data, która za spraw¹ pielgrzymek Ojca Œwiêtego 7Jana Paw³a II symbolicznie ³¹czy trzy najwiêksze miasta 

regionu: W³oc³awek, który Papie¿ odwiedzi³ tego dnia w czasie 

pielgrzymki w 1991 roku, oraz Bydgoszcz i Toruñ, które mia³y 

zaszczyt goœciæ Go w trakcie pielgrzymki w 1999 roku.
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bchody tego Œwiêta winny odbywaæ siê na mo¿liwie wielu 

p³aszczyznach i byæ zaznaczone na ka¿dym polu akty-O
wnoœci. Radni Sejmiku przekonani s¹ o istotnym znaczeniu, 

jakie mo¿e odegraæ Œwiêto Województwa w procesie pog³êbiania 

integralnoœci Województwa oraz w kreowaniu jego pozytyw-

nego wizerunku. To dzia³anie wynikaj¹ce z ustawowej roli 

samorz¹du województwa, wsparte tak¿e aktywnoœci¹ mediów, 

pomo¿e w dziele budowy to¿samoœci województwa kujawsko-

-pomorskiego.

 roku bie¿¹cym mija dziesiêæ lat od daty pierwszej, Winauguracyjnej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-

-Pomorskiego. Stwarza to szczególn¹ okazjê do ustanowienia 

Œwiêta, które winno byæ prezentacj¹ tego, co najlepsze w Woje-

wództwie, naszych sukcesów, osi¹gniêæ poszczególnych grup 

spo³eczeñstwa i obywateli, zarówno w du¿ych miastach, jak 

i gminach wiejskich. Dlatego tak istotne jest, by sw¹ obecnoœæ 

podczas obchodów zaznaczyli aktywnie dzia³aj¹cy w ka¿dej 

dziedzinie ¿ycia liderzy, wszyscy podpisuj¹cy siê pod mark¹ 

„kujawsko-pomorskie”.

S Komitet Honorowy Obchodów 10-lecia Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego:

S Bronis³aw Komorowski - Marsza³ek Sejmu RP - prze-

wodnicz¹cy Komitetu Honorowego 

S Ksi¹dz arcybiskup Henryk Muszyñski - Metropolita 

GnieŸnieñski

S Jerzy Buzek - Pose³ do Parlamentu Europejskiego

S Komitet Organizacyjny Obchodów 10-lecia 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

S Piotr Ca³becki - Marsza³ek Województwa Kujawsko-

-Pomorskiego - przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyj-

nego

S Rafa³ Bruski - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
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S Ksi¹dz Biskup Jan Tyrawa - Ordynariusz Diecezji Byd-

goskiej

S Ksi¹dz Biskup Andrzej Suski - Ordynariusz Diecezji 

Toruñskiej

S Ksi¹dz Biskup Wies³aw Mering - Ordynariusz Diecezji 

W³oc³awskiej

S Ksi¹dz Krzysztof Buchholz - Centrum Kultury Katoli-

ckiej „Wiatrak”

S Tadeusz Zwiefka - Pose³ do Parlamentu Europejskiego

S Krzysztof Sikora - Przewodnicz¹cy Sejmiku Kujawsko-

-Pomorskiego

S Konstanty Dombrowicz - Prezydent Miasta Bydgoszczy

S Micha³ Zaleski - Prezydent Miasta Torunia

S Andrzej Pa³ucki - Prezydent Miasta W³oc³awka

S Robert Malinowski - Prezydent Miasta Grudzi¹dza

S Ryszard Brejza - Prezydent Miasta Inowroc³awia

S Adam Banaszak - Przewodnicz¹cy Klubu PiS Sejmiku 

Kujawsko-Pomorskiego

S Ryszard Bober - Przewodnicz¹cy Klubu PSL Sejmiku 

Kujawsko-Pomorskiego

S Leszek Kawski - Przewodnicz¹cy Klubu PO Sejmiku 

Kujawsko-Pomorskiego

S Stanis³aw Pawlak - Przewodnicz¹cy Klubu LiD Sejmiku 

Kujawsko-Pomorskiego

S Piotr Wolski - Przewodnicz¹cy Klubu Samoobrony Sej-

miku Kujawsko-Pomorskiego

S Maria Kudroñ - Dyrektor Oddzia³u TVP Bydgoszcz

S Jacek Glugla - Redaktor Naczelny Redakcji Bydgoskiej 

„Gazety Wyborczej”

S Micha³ Jagodziñski - Prezes Zarz¹du Polskiego Radia 

Pomorza i Kujaw

S Tomasz Kaczyñski - Redaktor Naczelny Radia Gra
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S S³awomir £opatyñski - Redaktor Naczelny Redakcji 

Toruñskiej „Gazety Wyborczej”

S Andrzej Mielcarek - Redaktor Naczelny „Gazety Pomor-

skiej”

S Tomasz Niski - Prezes Spó³ki GP Media

S Tomasz Wojciekiewicz - Prezes Zarz¹du „Express Byd-

goski”/„Nowoœci”

S Artur Szczepañski - Redaktor Naczelny „Expressu Byd-

goskiego”/„Nowoœci”

S Jerzy Muchewicz - Dyrektor Telewizji Kablowej Toruñ

S Œwiêtowanie jubileuszu mia³o charakter œwiecko-religij-

ny, a jego program przedstawia³ siê nastêpuj¹co:

S Czwartek 5 VI 2008 roku

12:00 - 16:00 

Urz¹d Marsza³kowski w Toruniu 

Sesja Sejmiku 10-latków - rówieœników 

województwa kujawsko-pomorskiego 

S Pi¹tek 6 VI 2008 roku

10:30 - 13:30 

Urz¹d Marsza³kowski w Toruniu 

Spotkanie Regionów - konferencja 

z udzia³em delegacji regionów partnerskich 

województwa kujawsko-pomorskiego

16:00 - 19:00 

Bydgoszcz, Park im. Jana Kazimierza 

przy pl. Wolnoœci. Wydarzenie edukacyjno-

-artystyczne pt. Tradycja, to¿samoœæ, trendy

19:00 - 21:00

Toruñ, koœció³ Najœwiêtszej Maryi Panny

Wielka Koncertowa Msza Papieska
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Wojciecha Mrozka w wykonaniu 

Toruñskiej Orkiestry Symfonicznej

S Sobota 7 VI 2008 roku

9:00 - 11:00 

W³oc³awek, bazylika katedralna 

Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny

we W³oc³awku, przy pl. Kopernika. 

Przemarsz uczestników mszy œwiêtej 

od siedziby kurii diecezjalnej do katedry. 

Uroczysta msza œwiêta w intencji 

województwa. Po mszy koncert Tomasza 

Kamiñskiego - Listy Jana Paw³a II do 

m³odych, wyk. Tomasz Kamiñski, 

Agnieszka Olszewska, Jan Nowicki

11:00 

Samoci¹¿ek

Inauguracja Marsza³kowskiego Sp³ywu

Kajakowego Brd¹ i Wis³¹ do Bydgoszczy

11:30 - 13:00 

Seminarium Duchowne we W³oc³awku 

Uroczysta sesja sejmiku z prelekcjami 

Arturo Mari oraz prof. Waldemara 

Rozynkowskiego. 

11:00 - 15:30 

Rynek Staromiejski w Toruniu 

Festyn regionalny - wystêpy zespo³ów 

i kapel ludowych z terenu województwa, 

prezentacja stoisk z produktami 

regionalnymi (artyku³y spo¿ywcze 

i rêkodzie³o artystyczne) 
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12:00 - 17:00 

Toruñ, Stadion Miejski 

Turniej samorz¹dowców w pi³ce no¿nej 

o Puchar Marsza³ka Województwa 

15:30 

Bydgoszcz, Stary Rynek

Toruñ, Rynek Staromiejski 

„Kujawsko-Pomorskie do nieba” 

uroczyste uniesienie flagi województwa 

kujawsko-pomorskiego 

18:00 - 20:00 

Bydgoszcz, koœció³ œw. Braci Mêczenników 

Wielka Koncertowa Msza Papieska

Wojciecha Mrozka w wykonaniu

Toruñskiej Orkiestry Symfonicznej 

20:20 - 21:00 

Toruñ, Jordanki 

Koncerty zespo³ów m³odzie¿owych 

z regionu 

21:00 - 23:00 

Toruñ, Jordanki

„Opera pod Gwiazdami” - Gala 

najwiêkszych œwiatowych przebojów

operowych i musicalowych

S Niedziela 8 VI 2008 roku

15:00 

Fordon - Brdyujœcie 

Zakoñczenie Marsza³kowskiego 

Sp³ywu Kajakowego 

16:00

Muzeum w Bia³ym Spichrzu 

przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy 
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Droga do Domu - wystawa zdjêæ autorstwa 

Arturo Mari, osobistego fotografa papie¿a 

Jana Paw³a II 

19:00 

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy 

Koncert z okazji Œwiêta Województwa 

Msza œw. i uroczysta sesja sejmiku

asadnicza czêœæ uroczystoœci odbywa³a siê dnia 7 czerwca Zwe W³oc³awku. Wszyscy zgromadzili siê przed Pa³acem 

Biskupów W³oc³awskich, sk¹d przy dŸwiêkach orkiestry repre-

zentacyjnej Wojska Polskiego, uczestnicy przeszli do bazyliki 

katedralnej. Uczestnicy spotkania zapoznali siê z histori¹ 

i dziedzictwem katedry biskupów w³oc³awskich, któr¹ przed-

stawi³ Piotr Paw³owski.

 godz. 9:30 rozpoczê³a siê celebracja Eucharystii, której Oprzewodniczy³ ordynariusz diecezji w³oc³awskiej ks. bis-

kup Wies³aw Mering wraz z ordynariuszem diecezji toruñskiej 

ks. biskupem Andrzejem Suskim i ordynariuszem diecezji byd-

goskiej ks. biskupem Janem Tyraw¹ oraz 20 kap³anami z tych 

diecezji. Powitania wszystkich zebranych w katedrze, dokona³ 

jej kustosz ks. Stanis³aw Waszczyñski. Scharakteryzowa³ on 

papieskie nauczanie z 6 i 7 czerwca 1991 roku we W³oc³awku 

i 7 czerwca 1999 roku w Bydgoszczy i Toruniu. Elementem ³¹-

cz¹cym papieskie przes³ania s¹ s³owa o mêczeñstwie ducho-

wieñstwa ziemi kujawskiej. Proboszcz katedry przypomnia³ 

postacie mêczenników, m.in. ks. Jerzego Popie³uszki, b³. bpa 

Micha³a Kozala i b³. ks. Stefana Frelichowskiego. W homilii bp 

Mering wskaza³, ¿e osob¹, która ³¹czy trzy najwiêksze miasta 

województwa jest papie¿ Jan Pawe³ II, który w³aœnie 7 czerwca 

nawiedzi³ kujawsk¹ ziemiê. Chcemy dziêkowaæ i prosiæ Boga 

za nasz¹ Ma³¹ Ojczyznê. To Jan Pawe³ II uczy³ nas mi³oœci do 

Ojczyzny, zgody, pokoju, a przede wszystkim wystêpowa³ w ob-

ronie wolnoœci. Uczy³ nas korzystania z wolnoœci. Jesteœmy 
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wdziêczni za ideê ³¹czenia województwa. Modlimy siê dziœ o jego 

rozwój i nie zapominajmy o historii i tradycjach naszego regionu. 

Pomocy i si³y do wype³niania obowi¹zków mamy - zdaniem 

biskupa - szukaæ u Jezusa, w wierze naszych ojców… 

rzed b³ogos³awieñstwem marsza³ek Piotr Ca³becki podziê-Pkowa³ wszystkim za dar œwiêtowania, które ma zbli¿aæ 

i jednoczyæ nas ze sob¹ i z Panem Bogiem. W darze dla katedry 

marsza³ek województwa przekaza³ srebrny poz³acany kielich 

z jubileuszow¹ dedykacj¹.

o celebracji Eucharystii, wszyscy wys³uchali koncertu Pw wykonaniu Tomasza Kamiñskiego, Agnieszki Olszewskiej 

i Jana Nowickiego pt. „Listy Jana Paw³a II do m³odych”. Po za-

koñczeniu uroczystoœci w katedrze delegacje i goœcie z³o¿yli 

kwiaty pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ wizytê Jana Paw³a II 

we W³oc³awku. 

ruga czêœæ œwiêtowania odby³a siê w auli Prymasa DWyszyñskiego w Wy¿szym Seminarium Duchownym we 

W³oc³awku. By³a to uroczysta sesja sejmiku. W sesji udzia³ 

wziêli miêdzy innymi biskup w³oc³awski Wies³aw Mering, biskup 

toruñski Andrzej Suski, biskup bydgoski Jan Tyrawa, wice-

minister spraw wewnêtrznych i administracji Zbigniew Sos-

nowski, wojewoda Rafa³ Bruski, eurodeputowany Tadeusz 

Zwiefka, senator Andrzej Person, pos³owie Domicela Kopa-

czewska, Anna Sobecka, Antoni Mê¿yd³o, Jan Wyrowiñski 

i Andrzej K³opotek, prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombro-

wicz, prezydent Torunia Micha³ Zaleski, prezydent W³oc³awka 

Andrzej Pa³ucki, prezydent Grudzi¹dza Robert Malinowski 

i wiceprezydent Inowroc³awia Ireneusz Stachowiak.

arsza³ek województwa Piotr Ca³becki wypowiedzia³ Mpodczas spotkania miêdzy innymi nastêpuj¹ce s³owa: 

Jesteœmy w stanie stworzyæ spo³ecznoœæ ludzi za siebie odpo-
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wiadaj¹cych. Chcia³bym, abyœmy wspóln¹ m¹droœci¹ miesz-

kañców województwa kujawsko-pomorskiego wspólnie szli do 

przodu. Przewodnicz¹cy sejmiku Krzysztof Sikora przedstawi³ 

najwa¿niejsze momenty historii samorz¹du województwa oraz 

sukcesy osi¹gniête w minionych 10 latach. Podkreœli³, ¿e to 

w³aœnie Kujawsko-Pomorskie jest pierwszym województwem, 

które ustanowi³o swoje œwiêto. Mam nadziejê, ¿e bêdzie to 

czynnik jednocz¹cy wspólnotê województwa, gdy¿ nie jest to 

œwiêto samorz¹dowców, ale œwiêto spo³ecznoœci województwa 

kujawsko-pomorskiego - oœwiadczy³.

odczas sesji marsza³ek województwa i przewodnicz¹cy sej-Pmiku wrêczyli insygnia województwa - flagê i herb - piêciu 

szko³om. Otrzyma³y je: 

S I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ziemi Kujawskiej 

we W³oc³awku,

S I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kasprowicza 

w Inowroc³awiu,

S Szko³a Podstawowa w Pruszczu (Gmina Gostycyn),

S Szko³a Podstawowa im. Floriana Ceynowy 

w Przysiersku,

S Zespó³ Szkó³ Technicznych im. Jana i Jêdrzeja 

Œniadeckich w Grudzi¹dzu.

ajwa¿niejszym punktem sesji by³o wyst¹pienie Arturo NMari. Goœæ z W³och opowiedzia³ m.in. historiê cudownego 

uzdrowienia w swojej rodzinie, które wed³ug jego œwiadectwa od-

by³o siê za spraw¹ Ojca Œwiêtego. Inna opowiedziana przez niego 

historia dotyczy³a papieskiego spotkania z trêdowatymi podczas 

pielgrzymki Jana Paw³a II do Korei.

potkanie zakoñczy³o wyst¹pienie profesora Waldemara SRozynkowskiego, który wyg³osi³ wyk³ad zatytu³owany: 

„Duchowe dziedzictwo - przejawy pamiêci o papie¿u Janie 

Pawle II w województwie kujawsko-pomorskim”. 
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