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JanPaweł II zobaczył swójpomnikkołoBazyliki św.Piotra.Rozmawiałwtedyzks.JarosławemCieleckim
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a następnie ustawić pionowo Dźwig przeniósł ją na postument 4. 11.1999 r. pomnik został uroczyście odsłonięty
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Włoski rzeźbiarz Romano Pelloni gościł przed 15. laty wNiegowici

Mieszkańcy parafii i pielgrzymi pamiętają o papieskich rocznicach
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BarbaraRotter-Stankiewicz
brotter@dziennik.krakow.pl

Nawszystkichdrogowskazach
w okolicy, w turystycznych fol-
derach i przewodnikach po po-
wiecie wielickim wydanych
wXXIwieku,znaleźćmożnain-
formacjęostojącymwNiegowi-
ci pomnikuks.KarolaWojtyły.
Nic dziwnego, bo to jedyna

na świecie statua przedstawia-
jąca późniejszego papieża jako
wikarego. Pomnik, który w za-
myśle miał być hołdem dla ka-
płańskiej służby, rozpoczętej
przez św. JanaPawła IIwłaśnie
w Niegowici, stał się niezmier-
nieważnyizinnegopowodu.Tu,
jeszcze za życia Ojca Świętego
spotykano się na modlitwie
iokolicznościowychuroczystoś-
ciach.Tu,przykościelnejdzwon-

nicy, w 25 -lecie pontyfikatu od-
byłsiękoncertzudziałemznako-
mitychpolskichartystów.

To rzeczywiście już 15 lat
–przytakujezlekkimzaskocze-
niemproboszczpapieskiejpara-
fii, ksiądz Paweł Sukiennik.
– Ksiądz Cielecki wycelował
w dziesiątkę!– dodaje z uzna-
niem.Bo tuwszyscywiedzą, że
postawienie pomnika było po-
mysłem pochodzącego z Lipla-
su, a pracującegowRzymieks.
Jarosława.Nietylkoideabyłaje-
go– toontakże„zorganizował”
pieniądzenatoprzedsięwzięcie,
zakładającmiędzynarodowyko-
mitet„CuratodiMondo”(Wika-
riuszeŚwiata).
Pomnik stał się symbolem

miejscowości, papieskiej para-
fii,gminyGdów.Takgłębokoza-
korzenił się jużwświadomości
mieszkańców,żeniektóredzie-
cizapytane, jakwygląda,niepo-
trafią odpowiedzieć. A to znak
absolutnego zadomowienia.
Pamiętamy tę uroczystość
– zgodnie twierdzą państwo
Maria i Andrzej Mleczkowie.
Pan Andrzej, jako odwieczny

szef miejscowej OSP był pod-
czas uroczystości w poczcie
sztandarowym;paniMaria,kie-
rująca gminnymi Kołami Go-
spodyńWiejskich takżeznala-
zła się na pierwszej linii. – To
dla naszej wsi ogromny zasz-
czyt, żemamy taki pomnik, je-
dynynacałymświecie–uważa.
Pani Katarzyna Górka za-

mieszkała w Niegowici, gdy
pomnik stał już od roku. Dla
niejwięcbył tuzawsze.Taksa-
mo uważają jej dzieci.

Postaćwziętajestzezdjęcia
–mówi ks. Sukiennik, wskazu-
jącnafotografięwikaregoz1949
r. Choć nie całkiem. – Twórca
pomnika, Romano Pelloni ob-
jaśniałmi, że palce prawej dło-
ni są nieco „rozczapirzone”, bo
młody ksiądz nie miał pewnie
jeszczewprawywbłogosławie-
niu. Nieprzypadkowy jest też
wyglądsutanny.–Pellonizapy-
tał zaraz po przyjeździe, gdzie
jest wschód. Chciał, by usytuo-
waniepomnikapasowałodoje-
gosymboliki:szatybowiem„roz-
wiewają” się od wiatru ze
wschodu– tłumaczy.

Podszedłem do papieża
i powiedziałem: Ojcze Święty,
w tym dziele przynoszę Ci
wspomnienie Twojej młodości
kapłańskiej, jejpoczątków.Wte-
dy popatrzył namnie imogłem
dostrzectoJegogłębokiespojrze-
niepełnemiłości.Oczy,któreby-
ły takie same, gdy patrzyły
na obraz Matki Boskiej Wnie-
bowziętej, przed którym się
wNiegowicimodlił,nakażdego
tamtejszego człowieka – wspo-
mina ks. Jarosław spotkanie
zJanemPawłemII,któryoglądał
swój niegowicki pomnikwWa-
tykanie.–Zapytał:Jakiewspom-
nienie?Przecieżjawciążjestem
młody.KtokochaJezusaiMary-
ję, zawsze jest młody.A potem
dodał jeszcze: Bóg ci zapłać
– przytacza ks. Cielecki słowa
papieża.–Nicwięcejchybawie-
rzący nie potrzebuje, jak usły-
szeć z ust wikariusza Jezusa
naziemiszczeresłowowdzięcz-
ności.Alenawetgdybymgonig-
dynieusłyszał, byłowarto.Boto
dlaNiego…
Więcejohistoriipomnika
nastronie internetowejks.Cie-
leckiego:www.padrejarek.pl

Niegowić
4listopadaminęło15latodod-
słonięciapomnikaks.Karola
Wojtyły.Jednimająwrażenie,
jakbytobyłowczoraj, inniniewy-
obrażająsobienawet,żekiedyś
przydzwonnicyfiguryniebyło.

Figurę trzeba było zdjąć z platformy

Zdjęcieks.Karolaz roku1945
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Jedyny na całym świecie


