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Podczas konklawe 16 października 1978 r. ks. kar-
dynał Karol Wojtyła (urodzony 18 maja 1920 roku), 
wówczas metropolita krakowski, został wybrany pa-
pieżem i przyjął imię Jana Pawła II. Do Domu Ojca 
odszedł 2 kwietnia 2005 r. Został beatyfikowany 1 ma-
ja 2011 r. przez papieża Benedykta XVI, a kanonizowa-
ny 27 kwietnia 2014 r. przez papieża Franciszka. Zapi-
sał się na trwałe w sercach i umysłach Polaków, 
a także w historii Kościoła katolickiego.

▪ Święty Jan Paweł II był przez wiele lat związany 
z wieloma środowiskami naukowymi, w tym z Politechniką 
Krakowską. Informacje o wybranych faktach z tego zakre-
su publikowali (również na łamach „Inżynierii i Budownic-
twa”) m.in. profesorowie Roman Ciesielski, Kazimierz 
Flaga i Janusz Kawecki z Wydziału Inżynierii Lądowej tej 
uczelni. Kilka z tych publikacji wymieniono w zamieszczo-
nym niżej „Piśmiennictwie”. Trzeba wyrazić nadzieję, że 
niniejszy skromny „szkic redakcyjny” zainteresuje Czytel-
ników naszego miesięcznika. Oto niektóre fakty.

▪ Już od lat 1949–1951 Politechnika Krakowska była 
związana z osobą ks. Karola Wojtyły – wówczas wikarego 
w kolegiacie św. Floriana w Krakowie i duszpasterza mło-
dzieży akademickiej, w tym Politechniki Krakowskiej. W tej 
kolegiacie 4 listopada 1951 r. studenci podziękowali Księ-
dzu za kształtowanie serc i sumień, wręczając Mu czapkę 
akademicką Politechniki Krakowskiej (por. [3]) – symbol 
włączenia do społeczności akademickiej tej uczelni. Zwią-
zek z uczelnią trwał również później, w tym także przez 
cały pontyfikat naszego Papieża [1]. Trzeba podkreślić, że 
wiele osób z krakowskiego środowiska akademickiego 
czuło się zaszczycanymi przyjaźnią Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Byli wśród nich m.in. zmarli profesorowie Poli-
techniki Krakowskiej Roman Ciesielski i Michał Życzkow-
ski oraz docent Jerzy Ciesielski, obecnie Sługa Boży.

▪ Po zamachu na życie Papieża Jana Pawła II, doko-
nanym 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzy-
mie, uczestnicy Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB, ob-
radującego pod przewodnictwem prof. Romana Ciesiel-
skiego, wysłali na ręce Jego Świątobliwości telegram na-
stępującej treści [9]: W dniach bólu, który odczuwa cała 
ludzkość, Krajowy Zjazd obradujący w Płocku w dniu 16 
maja 1981 r., reprezentujący inżynierów i techników bu-
downictwa, przesyła Ojcu Świętemu wyrazy głębokiej czci 
oraz gorące życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i dal-
szego wypełniania swej dziejowej misji dla dobra ludzko-
ści, a w tym dla Polaków. W tym czasie również przewod-
niczący Oddziału PZITB w Krakowie – wówczas doc. Ka-
zimierz Flaga – napisał: W dniach przerażenia i bólu kie-
rujemy nasze myśli i uczucia ku Waszej Świątobliwości, 
łącząc się z wszystkimi ludźmi dobrej woli w nadziei na 
rychły powrót Waszej Świątobliwości do zdrowia.

W czerwcu 1981 r. na ręce przewodniczącego Oddzia-
łu PZITB w Krakowie nadeszło pismo z Sekretariatu Stanu 
(w podpisie: E. Martinez – substytut), w którego treści 
zostały zamieszczone słowa: Do Stolicy Apostolskiej na-
deszły słowa, w których zechciał Pan w imieniu własnym 
i środowiska, które reprezentuje, dać wyraz solidarności 

z Ojcem Świętym Janem Pawłem II po zbrodniczym za-
machu dokonanym na Jego Osobę na Placu św. Piotra 
w Rzymie oraz złożyć Mu życzenia szybkiego powrotu do 
zdrowia. Ojciec Święty wysoko sobie ceni ten szlachetny 
odruch serca i za moim pośrednictwem pragnie złożyć 
Szanownemu Panu oraz tym wszystkim, których uczucie 
Pan wyraził, serdeczne podziękowanie. Trwając w nieza-
chwianej nadziei i przekonaniu, że mimo wszystko miłość 
weźmie górę nad nienawiścią, dobro przeważy nad złem, 
pokój nad przemocą i człowiek uczyni życie bardziej ludz-
kim, Ojciec Święty przesyła swe pozdrowienia i błogosła-
wieństwo.

▪ 8 czerwca 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał 
się z ludźmi nauki w kolegiacie św. Anny w Krakowie. To 
wówczas powiedział m.in. [4]: Oto wielkie wyzwanie, jakie 
w sferze badawczej i dydaktycznej staje dzisiaj przed 
szkołami wyższymi: formowanie ludzi nie tylko kompetent-
nych w swej specjalizacji, czasem wąskiej, bogatych w en-
cyklopedyczną wiedzę, ale nade wszystko w autentyczną 
mądrość. Tylko tak uformowani będą oni mogli wziąć na 
swe barki odpowiedzialność za przyszłość Polski, Europy 
i świata. Podczas tego spotkania wspomniał śp. Jerzego 
Ciesielskiego, znanego osobiście Ojcu Świętemu, pracow-
nika naukowego Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki 
Krakowskiej, Sługę Bożego, mówiąc m.in.: Dla naszego 
pokolenia stał się jakimś szczególnym świadkiem nadziei 
… Jego pasja naukowa była nierozerwalnie związana ze 
świadomością transcendentnego wymiaru prawdy … Po-
sługę uczonego – „posługę myślenia” – uczynił drogą do 
świętości [5].

▪ W roku 1998 Politechnika Krakowska – z inicjatywy 
jej rektora, prof. Kazimierza Flagi – opublikowała mono-
grafię pt. „Udział pracowników Politechniki Krakowskiej 
w życiu kościoła katolickiego za pontyfikatu Jana Pawła 
II”. Tę monografię przekazano Ojcu Świętemu w czerwcu 
1998 r. podczas audiencji w Watykanie.

▪ 17 czerwca 1999 r. Senat Politechniki Krakowskiej 
uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej na Wawelu, inau-
gurującej obchody Tysiąclecia Diecezji Krakowskiej. Po tej 
Mszy św. Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął z rąk rektora, 
prof. Kazimierza Flagi, godność Honorowego Senatora 
i Profesora Politechniki Krakowskiej (rys. 1). We wręczo-
nym dokumencie zapisano (por. [2, 6]): W poczuciu do-
znanych łask i objęcia szczególną duchową opieką 
Senat, Rektor i społeczność akademicka Politechniki 
Krakowskiej upraszają o przyjęcie tytułu Honorowego 
Senatora i Profesora Politechniki Krakowskiej, co jed-
nomyślną uchwałą potwierdził Senat Akademicki 
w dniu 7 maja, Roku Pańskiego 1999. O tym fakcie prof. 
Kazimierz Flaga napisał m.in.: … Tam też usłyszałem 
wielce zobowiązujące nas słowa Ojca Świętego: „Politech-
nika mnie też formowała”.

Rektor wręczył Ojcu Świętemu również okolicznościo-
wy medal i statuetkę autorstwa prof. Stefana Dousy z Wy-
działu Architektury Politechniki Krakowskiej. Ojciec Święty 
poświęcił krzyż, zaprojektowany przez prof. Macieja Paw-
lickiego z wymienionego wydziału. Uczelnia otrzymała 

100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II
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Trzeba nadmienić (por. [7]), że redakcja miesięcznika 
„Nasza Politechnika” (czasopisma Politechniki Krakow-
skiej) opublikowała w kwietniu 2011 r. zeszyt w całości 
poświęcony wspomnieniom osób z Politechniki Krakow-
skiej, które na swoich ścieżkach życiowych spotykały się 
ze Świętym Janem Pawłem II.

▪ 27 kwietnia 2014 r. zostali ogłoszeni świętymi papieże 
Jan Paweł II i Jan XXIII [8]. Niezliczone tłumy z całego 
świata, w tym z Polski (również z Politechniki Krakowskiej) 
uczestniczyły wówczas w uroczystej Mszy Świętej na Pla-
cu Świętego Piotra w Rzymie, której przewodniczył Ojciec 
Święty Franciszek.

]   ]   ]

Warto na zakończenie przytoczyć słowa Ojca Świętego 
Jana Pawła II skierowane do młodzieży: Zanieście przy-
szłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miło-
ści. Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć 
próg, trzeba iść w głąb. Oby przesłanie i świadectwo 
naszego Najwybitniejszego Rodaka były dla nas drogo-
wskazami w codziennej służbie Bogu i ludziom.
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z rąk ks. kardynała Franciszka Macharskiego obraz przed-
stawiający Ojca Świętego Jana Pawła II (rys. 2). Ten obraz 
i krzyż zostały umieszczone w sali Senatu, symbolizując 
duchową obecność Honorowego Senatora i Profesora 
w sercach i umysłach społeczności Politechniki Krakow-
skiej.

Rys. 1. Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Flaga wręcza 
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II godność Honorowego Senatora i Pro-

fesora Politechniki Krakowskiej. Fot. Jan Zych

Rys. 3. Portret Ojca Świętego Jana Pawła II – podczas uroczystości 
beatyfikacyjnej w Rzymie. Fot. Karolina Michalak

Rys. 2. Obraz Ojca Świętego Jana Pawła II (autorstwa Diny Bellotti) 
znajdujący się w sali Senatu Politechniki Krakowskiej. Fot. Jan Zych

▪ 1 maja 2011 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie 
odbyła się uroczystość beatyfikacji Ojca Świętego Jana 
Pawła II (por. [7]). W uroczystej Mszy Świętej, której prze-
wodniczył Ojciec Święty Benedykt XVI, wzięło udział po-
nad milion ludzi, w tym około osiemdziesięciu tysięcy 
pielgrzymów z Polski. Na kolumnadzie Bazyliki Świętego 
Piotra został umieszczony portret Ojca Świętego Jana 
Pawła II (rys. 3). W swej homilii Ojciec Święty Benedykt 
XVI powiedział m.in.: … Swoim świadectwem wiary, miło-
ści i odwagi apostolskiej ten znakomity Syn narodu pol-
skiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie 
lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić 
Ewangelię. Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się 
prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności.


