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Wystawa IPN o pierwszej pielgrzymce Jana Pawła
II do Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej
14 listopada 2019 r. na rynku Kalwarii Zebrzydowskiej dyrektor
Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał i burmistrz
Kalwarii dr hab. inż. Augustyn Ormanty otwarli plenerową
wystawę „Wstańcie, chodźmy... Pierwsza pielgrzymka Jana
Pawła II do Polski”.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W uroczystości wzięli udział duchowni, urzędnicy, młodzież szkolna i mieszkańcy miasta.
Zespół wokalny "Sami swoi" zaśpiewał min. "Barkę" – ulubioną pieśń Jana Pawła II.

Ekspozycję złożoną z 40 fotografii ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała
Wyszyńskiego oraz z Archiwum IPN, w większości niepublikowanych, będzie można oglądać
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do 9 grudnia br.

W trakcie pielgrzymki Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Gniezno i Częstochowę, a od 6
czerwca do 10 czerwca był w Krakowie. W tym czasie odwiedził także Kalwarię
Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. W samym Krakowie spotkał się z
wiernymi na Skałce, w opactwie cystersów w Mogile oraz na Błoniach. Szacuje się, że w
spotkaniach z Janem Pawłem II uczestniczyło w tych dniach 10 milionów Polaków.

Już w chwili zakończenia pielgrzymki nikt nie miał wątpliwości, że było to wydarzenie,
„którego skutki będą owocować w następnych dziesięcioleciach” – jak określił to w swojej
analizie prof. Jan Szczepański, ówczesny członek Rady Państwa PRL. Przebieg pielgrzymki z
wielką uwagą obserwowała prasa zachodnia. Spontaniczne manifestacje wiary i
niezależności polskiego społeczeństwa oraz reakcje władz komunistycznych komentowane
były jednoznacznie, jako „dziewięć triumfalnych dni w Polsce”. W komunikacie Konferencji
Episkopatu Polski, podsumowującym pielgrzymkę napisano: „Tym wyjątkowym w dziejach
Narodu wydarzeniem żyć będą całe pokolenia Polaków.”

Autorami wystawy są dr Anna Badura, Ryszard Mozgol i dr Andrzej Sznajder z Oddziału IPN
w Katowicach.

 


