
Małopolski Szlak bł. Prymasa Wyszyńskiego

I. Kraków – Katedra Wawelska, Skałka, Pałac Biskupi, Muzeum Archidiecezjalne, Bazylika Mariacka

II. Krynica-Zdrój – Szlak Prymasa Wyszyńskiego.

III. Bachledówka k/Zakopanego – Parafia Ojców Paulinów

IV. Stryszawa – Siwcówka – Klasztor Sióstr Zmartwychwstanek.



Krakowski szlak Prymasa Wyszyńskiego

(Skałka Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława -

Katedra Wawelska – Muzeum Archidiecezjalne –

Pałac Biskupów – Bazylika Mariacka).



Ksiądz kardynał Wyszyński miał bardzo silne związki z Krakowem. To 

właśnie stąd  dowiedział się o swojej nominacji na Prymasa Polski od 

arcybiskupa Sapiehy. To tutaj ogłosił swój list- memoriał na Konferencji 

Episkopatu Polski w maju 1953 r. „Non Possumus”, po którym wkrótce  

został uwięziony. W Krakowie  uczestniczył w tradycyjnej Procesji z 

Wawelu na Skałkę, gdzie wygłaszał płomienne kazania do wiernych i 

rządzących. W Bazylice Mariackiej ukoronował obraz MB Częstochowskiej.

Krakowski szlak Prymasa Wyszyńskiego

Ksiądz Kardynał Wyszyński kierował działaniami Kościoła od 1948 r.  Pisał 

pisma do władz, przeciwko nadużyciom administracji czy bezpieki oraz 

łamaniu podstawowych praw obywatelskich. 



Skałka (ul. Skałeczna 19)

(Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława, Sadzawka św. 

Stanisława, Ołtarz Trzech Tysiącleci).

Ksiądz Kardynał Wyszyński był w Krakowie kilkakrotnie. W tym czasie w 

kraju rządzili komuniści. Kościół w Polsce był prześladowany.  Ksiądz 

Prymas Wyszyński dążył do ograniczenia represji przeciw wiernym oraz 

zapewnienia im swobody życia religijnego. Uczestniczył w procesji z 

Wawelu na Skałkę oraz wygłosił kazania podczas mszy św. na Skałce w 

latach 1966-1980). Przedstawiał świętego biskupa Stanisława jako 

obrońcę ładu moralnego, który oddał życie za prawdę. 

Krakowski szlak Prymasa Wyszyńskiego



„Non possumus” – powiedział św. bp. Stanisław i poniósł śmierć męczeńską w 

1079 r. na Skałce , 874 lata później w dniu 8 maja 1953 r. ksiądz prymas 

Stefan Wyszyński powiedział: 

„Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara składać nam nie wolno.

„Non possumus” (nie możemy – nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli).

W dniu 8.05.1966 roku odbyła się coroczna procesja z Wawelu na Skałkę 

z ponowieniem Aktu Milenijnego przy obecności wędrującej kopii 

Jasnogórskiego obrazu MB. Oprawa była wyjątkowo uroczysta. Ks. Prałat 

Kazimierz Figlewicz niósł włócznię św. Maurycego, którą cesarz Otto III 

podarował Bolesławowi Chrobremu, gdy w roku 1000 pielgrzymował do 

grobu św. Wojciecha. (Włócznia św. Maurycego – od XI stulecia 

przechowywana jest w Skarbcu katedralnym na Wawelu). Podczas 

procesji niesiono relikwie św. Stanisława, św. Jacka, św. Jana Kantego. 

Kanonicy gnieźnieńscy nieśli ramię św. Wojciecha, niesiono obraz MB 

Częstochowskiej (intonowane pieśni były zagłuszane okrzykami i 

wiwatami na cześć biskupów).



Na Skałce zgromadzonych wiernych powitał arcybiskup Wojtyła, kazanie 

o św. biskupie Stanisławie wygłosił kardynał Wyszyński:

„ Trzeba szanować człowieka, trzeba opanować aparat niegodziwej 

represji, która jest stosowana pod pozorem zabezpieczenia naszego 

życia i pokoju.”

(Słowa te prymas Wyszyński wypowiedział w kontekście prześladowania 

biskupa Antoniego Baraniaka. Komuniści po to stosowali prześladowanie a 

później tortury wobec biskupa Baraniaka, aby zniszczyć Wyszyńskiego. 

Sadzawka św. Stanisława



„Najbardziej niezawodnym ubezpieczeniem ładu 

społecznego w Ojczyźnie obok sprawiedliwości jest

M I Ł OŚ Ć, która należy się wszystkim obywatelom. 

Dlatego też jak za czasów Stanisława trzeba było 

przypominać o tym królowi Bolesławowi, władcy 

Polski, tak i dzisiaj trzeba nieustannie przypominać, 

że obywatel w Ojczyźnie ma prawo do 

sprawiedliwości i miłości. Dopiero wtedy kiedy te 

prawa będą poszanowane zrodzi się spokój społeczny. 

Innej drogi nie ma! Najbardziej sprawny aparat 

milicyjny, nie zdoła zaprowadzić pokoju społecznego, 

gdy nie będziemy się wszyscy kierować 

sprawiedliwością zaślubioną w miłości 

chrześcijańskiej”.



W dniu 11.05.1980 r. – ksiądz prymas Wyszyński był obecny podczas 

uroczystości na Skałce ku czci św. Stanisława. Podczas mszy św. wygłosił 

kazanie nt. „ Obrony ojczyzny przed rozdwojeniem” . Powiedział 

wówczas, że najważniejszą sprawą jest obrona ładu moralnego.

„ Niejednokrotnie już z tego wzgórza mówiliśmy o 

niebezpieczeństwie rozdziału między życiem 

moralnym, religijnym i narodowym. Bronimy nasz 

Naród przed rozbijaniem tej zwartości na skutek 

laicyzacji i ateizacji, dokonywanej niekiedy 

przemocą wobec dzieci w szkołach i na koloniach, czy 

w różnych formach współczesnego życia publicznego, 

społecznego i kulturalnego.”

Ołtarz Trzech Tysiącleci - Skałka



Represyjne działania rządu komunistycznego wobec 

Kościoła i wiernych: 

Lato 1949 r. - wprowadzenie przez komunistów dekretu o ochronie 

wolności sumienia i wyznania, który stał się narzędziem ateizacji. 

Powołanie przez komunistów Komisji Księży przy Związku Bojowników o 

Wolność i Demokrację. Włączenie do tego środowiska  „księży patriotów”, 

Stowarzyszenia PAX, którzy wspierali rząd i krytykowali Watykan i Episkopat 

Polski. Zamknięcie szkół wyznaniowych i zlikwidowanie organizacji 

katolickich. 

Styczeń 1950 r. – przejęcie przez władze komunistyczne kościelnej 

organizacji charytatywnej „Caritas” – zagrabienie majątku kościelnego i 

domów opieki Caritasu.

Marzec 1950 r. – odebranie przez komunistów Kościołowi dóbr ziemskich, 

fundamentu materialnego bytu Kościoła.



Kwiecień 1950 r. – podpisanie przez represjonowany Episkopat 

narzuconego  przez władze porozumienia między państwem a Kościołem. 

W zamian za swobodę prowadzenia pracy duszpasterskiej  Episkopat 

zgodził  się m.in. na potępienie działalności niepodległościowej, karanie 

księży współpracujących z podziemiem, kolektywizację wsi czyli 

przymusowe wstępowanie rolników do spółdzielni połączone z łączeniem 

gruntów rolnych we wspólnoty spółdzielcze. Powołanie przez komunistów  

Urzędu do Spraw Wyznań, który koordynował represje administracyjne 

wobec Kościoła i związków wyznaniowych, realizowanych przez 

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Oświaty wraz z  Ministerstwem 

Bezpieczeństwa Publicznego. W tym czasie status ziem odzyskanych 

Zachodnich i Północnych pozostawał  nierozstrzygnięty, gdyż nie odbyła 

się konferencja pokojowa.



Styczeń 1951 r – ogłoszenie przez władze likwidacji tymczasowości 

władzy kościelnej na ziemiach odzyskanych. Usunięcie przez władze 

administratorów apostolskich z Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, 

Olsztyna, Opola i Wrocławia. Udzielenie przez  Kardynała Wyszyńskiego 

narzuconym przez władze hierarchom jurysdykcji, aby nie prowokować 

represji wobec duchownych.

Lato 1952 r - likwidacja niższych seminariów duchownych. Rugowanie 

religii ze szkół oraz akcja tworzenia szkół ateistycznych.

1953 r. - rozprawa zwana procesem kurii krakowskiej. Była to jedna z 

największych kampanii antykościelnych. Usunięto z diecezji abp. 

Eugeniusza Baziaka i jego biskupa pomocniczego. W Kurii krakowskiej i 

katowickiej komuniści obsadzili duchownych ze środowiska księży 

patriotów. 



Dekret – wprowadzony przez komunistów wymagał, aby każde objecie 

stanowiska kościelnego (proboszczów, administratorów diecezji itp.) lub 

jego zwolnienie wymagało władzy państwowej.  Nakazano duchownym 

składanie ślubowania na wierność PRL. 

Odpowiedzią na  działania reżimu komunistycznego był Memoriał Episkopatu  

Polski uchwalony  8 maja 1953 r. w Krakowie do władz państwowych, który 

przeszedł do historii pod nazwą: „Non Possumus!”

Autorem i wnioskodawcą Memoriału  był Prymas Polski Kardynał Stefan 

Wyszyński.



Atak na Kościół stał się zdecydowany. 

Wrzesień  1953 r. - ogłoszenie wyroku w procesie ordynariusza kieleckiego 

bp. Czesława Kaczmarka i czterech innych osób. Propagandowy akt 

oskarżenia zarzucał im współpracę z niemieckim okupantem, szpiegostwo 

i działalność na szkodę ZSRR. 

Władze chciały zmusić kardynała Wyszyńskiego do potępienia kieleckiego 

biskupa, odmowa Wyszyńskiego pozbawiła go możliwości sprawowania 

funkcji kościelnej i uwięzienie. 

Zatrzymanie Prymasa w dniu:  26 X 1953 r., więzienie do października 

1956 r.

Aresztowanie biskupów: Stanisława Adamskiego, Herberta Bednorza, 

Antoniego Baraniaka, Juliusza Bieńka i Lucjana Biernackiego.



Lata 1951 – 1953 aresztowanie kolejnych kapłanów (ok. 10 proc. stanu 

duchownego przeszło przez więzienia komunistyczne), internowanie 

biskupów, uniemożliwianie im pełnienie pracy duszpasterskiej.

Przewodniczącym Episkopatu został bp. Michał Klepacz.  W grudniu 1953 r. 

pod przymusem odbyło się tzw. ślubowanie Episkopatu na wierność PRL. 

Latem 1954 r. wysiedlono 1400 zakonnic z Dolnego Śląska i osadzono je w 

obozach pracy w województwach krakowskim i poznańskim.

Internowany Prymas mimo szykan zapisał w więzieniu: „Nie zmuszą mnie, 

abym ich nienawidził”.



Katedra Wawelska

Ksiądz prymas Stefan Wyszyński przybył do Krakowa na uroczystości 

Milenijne – Tysiąclecia Chrztu Polski .

Główne uroczystości odbyły się na Jasnej Górze w dniu 3.05.1966 r. 

Przybyło tam prawie milion wiernych. Prymas Wyszyński złożył Akt 

oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła za wolność 

kościoła w Ojczyźnie i świecie, po dziewięcioletniej Nowennie i 

odnowieniu przyrzeczeń Chrztu świętego.

Papież Paweł VI nazwał ten Akt „jakby drugim Chrztem Polski”. 

Papież Paweł VI nie dostał zezwolenia od rządu komunistycznego na   

przyjazd do Polski.

Kardynał nałożył złote milenijne korony na głowę dzieciątka Jezus i Jego 

Matki w cudownym obrazie Jasnogórskim. 



W dniu 6 maja 1966 r. przyjechał do Katedry Wawelskiej obraz Matki 

Boskiej Częstochowskiej. W strugach ulewnego deszczu stały tłumy 

wiernych. Arcybiskup Karol Wojtyła nadzorował nad uroczystościami . 

Krakowianie w maju 1966 roku czekali kilka godzin na obraz nawiedzenia 

MB Częstochowskiej, ale milicja skierowała go inną drogą, niż miał 

przyjechać . Tłumy zgromadzonych wiernych doznały zawodu i 

rozczarowania. Samowola milicji była ogromna. Protest złożył arcybiskup 

Wojtyła, a władze właśnie jego oskarżyły za tą sytuację, mając nadzieję, 

że prymas Wyszyński uwierzy w taki przekaz. Obraz przywędrował na 

Wawel z kilkugodzinnym opóźnieniem. Katedra była wypełniona ludźmi, 

którzy wraz z biskupami przybyli na powitanie obrazu Matki Bożej. Po 

zmroku obraz dotarł do Katedry Wawelskiej. Ludzie adorowali obraz a 

msze święte były odprawiane nieustannie.



W dniu 7.05.1966 r. odbyła się sesja historyczna na Wawelu 

poświęcona Millenium Chrztu Polski. Był obecny arcybiskup Wojtyła, 

przemówienie wygłosił ks. Prymas Wyszyński  nt. czci św. Wojciecha i św. 

Stanisława, a msze św. odprawił arcybiskup Baraniak (męczennik, 

więziony aby zeznał, że Wyszyński jest agentem obcego wywiadu 

współpracującego z zachodnim wywiadem – nie byłoby Wyszyńskiego, 

gdyby nie niezłomna postawa biskupa Baraniaka. Referaty wygłosili prof. 

Vetulani, prof. Plezia, arcybiskup Kominek, ks. Prof. Schletz, arcybiskup 

Wojtyła. Prymas wraz z arcybiskupem, biskupami udali się do Krakowskiej 

Kurii. Byli witani okrzykami „Niech żyją”, „Sto lat”.

Muzeum Archidiecezjalne (ulica Kanonicza 19)  – znajduje się w 

najstarszej części miasta Krakowa na ulicy Kanoniczej w zabytkowej 

kamienicy, w której mieszkał wg. tradycji św. Stanisław biskup krakowski 

i męczennik z XI w. W zbiorach muzeum znajdują się liczne pamiątki, 

które były osobistymi przedmiotami bpa Wojtyły. Pośród tych pamiątek są 

obiekty podarowane mu przez kardynała Wyszyńskiego. Na ekspozycji 

możemy zobaczyć fotografie z kard. Wyszyńskim, ikonę Matki Boskiej 

Częstochowskiej i krzyż pektoralny ofiarowany Janowi Pawłowi II w dniu 

inauguracji pontyfikatu przez kardynała Wyszyńskiego. Muzeum 

organizuje warsztaty z nauczania ks. Kardynała Wyszyńskiego i ks. 

kardynała Wojtyły.

Muzeum Archidiecezjalne 



Pałac Biskupi – (ul. Franciszkańska 3) Ksiądz prymas Wyszyński 

dowiedział się o swojej nominacji na prymasa od księdza arcybiskupa 

Adama Sapiehy. Nie był zadowolony. Dopiero na prośbę Ojca Świętego 

przyjął nominację. Nominacja nastąpiła zgodnie z testamentem prymasa 

Augusta Hlonda. Dnia 12 listopada 1948 roku papież Pius XII mianował 

Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem warszawsko gnieźnieńskim i 

prymasem Polski.

W 1953 r. odbyła się rozprawa zwana procesem kurii krakowskiej. Była 

to jedna z największych kampanii antykościelnych . Usunięto z diecezji 

abp. Baziaka i jego biskupa pomocniczego. W Kurii krakowskiej i 

katowickiej komuniści obsadzili duchownych ze środowiska księży 

patriotów. 

Dekret – wprowadzony przez komunistów wymagał, aby każde objecie 

stanowiska kościelnego (proboszczów, administratorów diecezji itp.) lub 

jego zwolnienie wymagało władzy państwowej.  Nakazano duchownym 

składanie ślubowania na wierność PRL. 

Odpowiedzią na te działania był memoriał  napisany przez Prymasa 

Wyszyńskiego „Non possumus” w maju 1953 r. 



Bazylika Mariacka  (Plac Mariacki 7) - Maryja Królowa Polski. 

Kardynał Hlond i kardynał Wyszyński wywarli istotny wpływ na oblicze

kościoła katolickiego w Polsce nadając mu charakter maryjny. Ksiądz 

prymas Wyszyński 14.02.1953 r. wypowiedział znamienne słowa 

„Wszystko postawiłem na Maryję”. W latach 1957-1966 odbyła się 

peregrynacja kopii obrazu Czarnej Madonny, została ona  przerwana w 

1966 r. przez ówczesne władze państwowe, wskutek czego zamiast 

obrazu kościoły nawiedzały puste ramy obrazu bez wizerunku Czarnej 

Madonny – w celu odcięcia Polaków od Matki, od miejsca w którym bije 

serce narodu – Jasnej Góry).

Prymas Wyszyński powiedział:” Zawsze przychodziliśmy do Ciebie a 

teraz Ty pójdziesz do nas i nawiedzisz cały naród.”

Obraz wędrował do najdalszych zakątków kraju, a jego wizyta wzbudzała 

wielki entuzjazm. W narodzie obudziły się uczucia i wartości. Ksiądz 

Prymas  Wyszyński w obecności biskupa  Karola Wojtyły dokonał 

koronacji obrazu Matki Bożej w Bazylice Mariackiej dniu 15.12.1968 r. 

„Pod Twoją obronę…”, odprawił mszę świętą. Archiprezbiterem Bazyliki 

Mariackiej w tym czasie był ks. Teofil Kurowski. Wierni odśpiewali: ”Boże 

coś Polskę” – „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie” a nie –

pobłogosław Panie”.



Bazylika Mariacka obraz Matki Boskiej Częstochowskiej



Najważniejsze dokonania Prymasa Wyszyńskiego: 

Był człowiekiem o nieugiętej postawie wobec zła, pomimo izolacji w 

więzieniu przez trzy lata  odznaczył się heroicznością cnót.

1. Opracował w więzieniu tekst - Ślubów Jasnogórskich Narodu 

Polskiego.

2. Przygotował Wielka Nowennę od 3.05.1957 r. do 3.05.1965/66 r.  -

doprowadził do odnowy moralnej i duchowej wiernych.

3. Przewodniczył obchodom Tysiąclecia Chrztu Polski (14.04.1966 r. w 

Gnieźnie i Częstochowie – Jasnej Górze)

4. Na Jasnej Górze prymas odczytał Akt oddania Polski w macierzyńską 

niewolę Maryi, Matce Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego w 

Polsce  na świecie. (niewola to dobrowolne powierzenie swojego 

życia Maryi)

5. Wychował swojego następcę Jana Pawła II który za swym 

nauczycielem powiedział :„Cały Twój” – „Totus Tuus”.



Informacje dla zwiedzających:

Parking dla autokarów:

- Powiśle Wawel:   www.parkingpodwawelem.pl Tel. (+48) 798 469 492 (ul. Powiśle 11)

Punkty Szlaku Prymasa Wyszyńskiego:

- Katedra Wawelska:  www.katedra-wawelska.pl Tel. (+48) 12 429 33 27 (Wawel 3 - Wzgórze Wawelskie )

- Bazylika Św. Michała Archanioła i Św. Stanisława www.skalka.paulini.pl Tel. (+48) 506 367 521 (ul. Skałeczna 15)

- Muzeum Archidiecezjalne: www.archimuzeum.pl Tel. (+48) 12 421 89 63 (ul. Kanonicza 19) 

- Pałac Biskupi: www.diecezja.pl Tel. (+48) 12 628 81 00 (ul. Franciszkańska 3) 

- Bazylika Mariacka: www.mariacki.com Tel. (+48) 12 422 07 37  (Plac Mariacki 7) 

http://www.parkingpodwawelem.pl/
http://www.katedra-wawelska.pl/
http://www.skalka.paulini.pl/
http://www.archimuzeum.pl/
http://www.diecezja.pl/
http://www.mariacki.com/
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Bachledówka k/Zakopanego (wzgórze w grzbiecie 

Gubałówki o wysokości 959 m)

Sanktuarium Matki Boskiej Jasnogórskiej i klasztor 

Paulinów. 

Na Bachledówce znajduje się Klasztor Paulinów i Sanktuarium MB 

Jasnogórskiej - Kościół MB Częstochowskiej w Czerwiennem) 

(obecnie w budowie Dom Pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego –

nowoczesne muzeum multimedialne). (porządkowanie).

Paulini przybyli na Bachledówkę w 1955 r., otrzymali dom który stał się 

miejscem wypoczynkowo-rekolekcyjnym.

Sanktuarium MB Jasnogórskiej jest w stylu góralskim. Przybywał tutaj 

Prymas Wyszyński i Kardynał Wojtyła.

Prymas Wyszyński był częstym gościem na Bachledówce w latach (1967-

1973), gdzie regularnie w lipcu odpoczywał. 

Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński spędzał wakacje u Paulinów  na 

Bachledówce w latach 1967-1973 na zaproszenie Generała Zakonu o. 

Jerzego Tomzińskiego. Odwiedzali go wielcy z tego świata jak i okoliczni 

mieszkańcy. 



Rozkład dnia Prymasa w Bachledówce:

5.00 - pracował, pisał, spędzał czas na modlitwie osobistej, medytacji, 

modlitwie wspólnej. 

7.45 - odmawiał modlitwę Anioł Pański, brewiarz, mszę św. po łacinie. 

Przed mszą św. wskazywał intencje, kilka słów wprowadzenia, śpiewał 

pieśni dawne i religijne

9.00 - wspólne śniadanie (kiełbasa barnabita, kaszanka, biały ser, 

jajecznica na skwarkach), 

Czas na sesje naukową. Czytał książki z dziejów Kościoła , z literatury 

polskiej (Kasprowicz, Tetmajer, Makuszyński i wielu innych). Opowiadał o 

przygodach okupacyjnych spotkaniach z wielkimi i maluczkimi tego 

świata. 

Przyjeżdżał ks. Prałat Hieronim Goździewicz kierownik sekretarza 

Prymasa Polski przywoził korespondencję – tak prymas „czuwał nad 

kościołem” .

12.00 - Anioł Pański, 

13 .00 – obiad: zupa, drugie danie, kompot, ciasto lub owoce (zaczynał 

obiad jak już wszyscy nałożyli sobie na talerz, wstawał od stołu jak już 

nikt nie jadł i nie pił). Atmosfera była pogodna, serdeczna, otwarta.  Do 

smutnych przy stole pisał na serwetce coś miłego i posyłał. 

Po obiedzie dziękczynienie, lektura.

Do godz. 18.30 był czas wolny na spacery, lekturę, piłkę, pisanie, 

podziwianie krajobrazu, modlitw, nawiedzanie przydrożnych kapliczek 

20.00  uczestniczył we mszy św. po której był Apel Jasnogórski.

W niedzielę o godz. 11.00 była msza św. Suma. 



Płomienne kazania Prymasa, pisma, zapiski tworzone były w ciszy, 

spokoju, gdzie umysł i ciało było wypoczęte od trosk, pośpiechu, 

wszelkich zabaw. Pewna góralka powiedziała do kardynała” Bądźcie 

spokojni kardynale, my się za Was modlimy”. Kardynał spędzał wolny czas 

w Bachledówce, bo jak mówili górale jakby został w Warszawie to nie 

miałby spokoju ani chwili. W Bachledówce znajduje się popiersie prymasa 

Stefana Wyszyńskiego, epitafium z 1986 r., na drodze z Czerwiennego do 

Bachledówki Szkoła Podstawowa nosi nazwę ks. Kardynała Wyszyńskiego.

Czerwienne-Bachledówka 341, 34-407 Ciche 

: tel. +48 182658118  www.bachledowka.com

Informacje:

Parafia Ojców Paulinów:



Stryszawa – Siwcówka (Klasztor Sióstr 

Zmartwychwstanek) „Beskidzka Katedra” ks. Prymasa 

Wyszyńskiego – miejsce kultu Bożego Miłosierdzia i 

wypoczynku.

Stryszawa położona jest miedzy Suchą Beskidzką a Zawoją.

Urocza wieś beskidzka w województwie małopolskim.

Miejsce stałego wypoczynku w latach 1960-1967 w okresie wakacji ks. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwszy raz odwiedził to miejsce w 1946r. 

jako biskup lubelski od 1960 r.- 1967 r. jako Prymas . W 1961 przywiózł kopię 

obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej zwaną „Królową wczasów”. Obraz ten 

wędrował podczas procesji po okolicach.

Podczas imienin przyjeżdżał go odwiedzać ks. Kardynał Wojtyła, 

„krakowskie wesele” – przywoził wypieki z okazji imienin ks. Kardynała 

Wyszyńskiego. 



Pomnik „szczerej wdzięczności , Klasztor sióstr Zmartwychwstanek, 

kaplice św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w której ks. Prymas odprawiał 

msze św. i nabożeństwa, budynek Kapelanówki, w której wypoczywał 

Prymas, Izba Pamięci kardynała Wyszyńskiego (liczne zdjęcia, pamiątki po 

Prymasie, biurko, klęcznik, krzesła), 2 drzewa buki „bliźniaki” pod 

którymi siedzieli kardynałowie, rozwiązywał sprawy kościoła. 

Na Siwcówce poznajemy życie mistyczki, sługi bożej Kunegundy 

Siwiec (Kundusi). Przygotowywała ona górali do przyjęcia sakramentów, 

ofiarowała ziemię pod budowę kaplicy i budynków kościelnych, 

wspomagała finansowo edukację seminarzysty, ofiarowała swoje życie za 

uratowanie Stryszawy przed pacyfikacją (wywóz mieszkańców do 

Auschwitz). Jej proces beatyfikacyjny jest w toku. Relikwie  Kundusi

znajdują się pod obrazem Matki Bożej w kaplicy ss. zmartwychwstanek.

Powyżej klasztoru ss. Zmartwychwstanek znajduje się Wzgórze

Miłosierdzia – ośrodek rekolekcyjny księży zmartwychwstańców.

W Stryszawie odbywały się jedne z pierwszych oaz organizowanych przez 

Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.



Izba pamięci Prymasa Wyszyńskiego



Siwcówka obrazy św. Jana Pawła II i bł. kard. S. Wyszyńskiego w kaplicy sióstr.



Siwcówka obraz Kunegundy Siwiec w kaplicy sióstr.



Szczyt Jałowca- Krzyż i tablica szlaku kard. S. Wyszyńskiego



Informacje:

Klasztor Sióstr Zmartwychwstanek 

Adres: Stryszawa 576, 34-205 Stryszawa

Telefon: 33 874 70 22 

Możliwe przejście ścieżki przyrodniczej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego na szczyt

Jałowca (1111 m n.p.m.), szlak niebieski potem żółty przez przełęcz Kolędówki i Opaczne.

Na Jałowcu krzyż i tablica pamiątkowa upamiętniająca kardynałów Wojtyły i Wyszyńskiego, ufundowana w roku 2000.

Można zejść do Stryszawy Roztok, wzgórze Miłosierdzia, ośrodek rekolekcyjny księży

Zmartwychwstańców (2,5 -3. godziny ze Stryszawy na szczyt Jałowca i powrót 3. godziny do Stryszawy.

Wskazana opieka przewodnika lub pilota.

Obiekt bezpłatny zwyczajowa ofiara dobrowolna na utrzymanie.



Dziękuję za uwagę.

Opracowała: Monika Oliszewska


