
Krynica -Szlak Prymasa Wyszyńskiego 

 

Dom Sióstr Zgromadzenia św. Elżbiety-Ośrodek Wychowawczo Formacyjny-

Ulica Leśna-Pijalnia Jana i Józefa-Kaplica i Figura MB Łaskawej na Górze 

Parkowej -Kaplica Przemienienia Pańskiego -Kościół Zdrojowy, Plebania, 

Wystawa biograficzna – Dom Służebniczek Starowieyskich z ochronką 

 

Ks. kardynał Stefan Wyszyński odwiedził Krynicę dziesięć razy w okresie między 

1951 a 1978 rokiem. Najczęściej był to październik, czasem przełom stycznia i 

lutego lub maj.  Były to pobyty nieoficjalne, zwykle 2,3 tygodniowe podczas 

których nigdy nie brał udziału w oficjalnych uroczystościach. Przyjazdy były 

zachowywane w tajemnicy ze względu na inwigilacje SB, a także dla 

umożliwienia wypoczynku w spokoju. Pobyt w Krynicy był to też czas wytężonej 

pracy nad homiliami, listami i notatkami. W Krynicy ks. Prymas spotykał się z J. 

Zawieyskim. a także z redaktorami „Tygodnika Powszechnego”: J. Turowiczem, 

S. Stommą, A. Gołubiewen, J. Woźniakowskim. 

 

Dom Sióstr Zgromadzenia św. Elżbiety , ul. Pułaskiego  

W tym miejscu zatrzymywał się za każdym razem. W kaplicy codziennie 

odprawiał msze święte i spędzał wiele godzin na modlitwie.  Niemal zawsze 

towarzyszył mu jego sekretarz bp Antoni Baraniak, czasem kilku księży. Tu 

doszło w 1967 do spotkania w ramach wizyty służbowej arcybiskupa Krakowa, 

Karola Wojtyły w sprawie synodu w Rzymie i utrudniania uczestniczenia w nim 

przez ks. Prymasa.  

 



 

 



 

Ośrodek Wychowawczo-Formacyjny im. kard. Stefana Wyszyńskiego (dawny 

Pensjonat Ostoja), ul. Leśna  

 

Zbudowany w 1919 jako dom letniskowy, od 1926 własność pań 

Łuszczkiewiczowej i Jadwigi Okońskiej, matki Marii, założycielki Maryjnego 

Instytutu Życia Konsekrowanego Świeckiego (ob. Instytutu Stefana 

Wyszyńskiego). Która tam często przebywała od czasów dzieciństwa. Po II 

wydzierżawiony przez KUL, w 1953 r. oddany do dyspozycji Prymasa Polski. Ks. 

kard. Stefan Wyszyński był faktycznym dzierżawcą i użytkownikiem „Ostoi”. 

Wspierał duchowo i materialnie mieszkanki „Ostoi”, błogosławił ich działalności 

apostolskiej. Prawie każdy pobyt w Krynicy był związany był z wizytą w domu, 

była odprawiana msza św.  i głoszona homilia. Z inicjatywy ks. kardynała doszło 

w latach 70-ych do rozbudowy i remontu ośrodka. Był patronem duchowym i 

refundatorem tego projektu. 

10 maja 1978 roku - jak głosi napis przed wejściem do kaplicy - Prymas 
Wyszyński przyjechał osobiście, aby poświęcić „Ostoję” i znajdującą się 
wewnątrz małą kaplicę pod wezwaniem Jasnogórskiej Matki Kościoła. Podczas 
Mszy św. wygłasza piękne słowa: 

(...)Dom ten poświęcony jest w szczególny sposób Matce Chrystusowej, Pani 
Jasnogórskiej, bo Ona stworzyła właściwą atmosferę wytchnienia dla swojego 
Syna, gdy wracał umęczony ze swoich apostolskich, ewangelicznych dróg. Niech 
Jej spokojne Oblicze, niech Jej życzliwe oczy, niech wyczuwane w Niej uczucie 
macierzyńskie, niech wszystkim przynosi wewnętrzne uciszenie, które jest 
prawdziwym wyzwoleniem Dzieci Bożych. Pozdrawiam was, najmilsze dzieci 
Boże słowami Chrystusa: Pokój wam!” 



 

Ulica Leśna 

 

Położona na uboczu, jedno z miejsc spacerów. Przy ulicy znajdował się dom 
rzeźbiarza Ignacego Proszowskiego i jego żony Kazimiery malarki. Poznali ks. 
Prymasa poprzez ks. proboszcza A. Wojewodę. Ks. kard. Wyszyński często 
przychodził do ogrodu p. Proszowskich i wypoczywał w cieniu pod jabłonią. I. 
Proszowski, którego najbardziej znaną rzeźbą w Krynicy jest Chrystus złożony 
do grobu w Kościele Zdrojowym. I.Proszowski wyjedchał później na kilka lat do 
Warszawy, gdzie rzeźbił drewniany ołtarz do kaplicy ks. kardynała.  

 

Pijalnia Jana i Józefa 

 

Położona u stóp Góry Parkowej. Zbudowana w 1923 z połączenia drewnianych 
pawilonów z wodami „Jan” i „Józef”. Według prywatnych wspomnień ks. kard. 
Wyszyński lubił krynickie wody mineralne, szczególnie „Zubera”.  

 
 



 
 
 
 
 
Figura Matki Bożej Łaskawej na Górze Parkowej.  
 
Wzniesiona w 184 r. . wg rysunku Artura Grottgera.  
 
Miejsce niemal codziennych spacerów, samotnie lub w towarzystwie bliskich. 
Tam modlił się i polecał ważne sprawy Królowej Krynickich Zdrojów. Z zapisków 
ks. Prymasa: „Byłem z wizytą u Matki Bożej „Parkowej” (…) „Ta” Matka Boża 
musi bardzo wiele o nas wiedzieć” 
 
Alejki na Górze Parkowej były częstym miejscem rozmów z mieszkańcami, 
zwłaszcza z rodzinami z dziećmi. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Kaplica pw Przemienienia Pańskiego  
 
Zbudowana na zboczach Góry Parkowej w l. 1863-1864 dla zastąpienia 
pierwszej, niewielkiej kaplicy pod tym samym wezwaniem, która stała powyżej 
głównego źródła.  
Jedno z miejsc modlitw i spacerów ks. kardynała Wyszyńskiego. 

 
 
Pod koniec 2020 roku zdecydowano o postawieniu pomnika obok kaplicy. W 
planie jest też postawie drugiego, upamiętniającego arcybiskupa A. Baraniaka. 



 
 
Współczesne upamiętnienia ks. Prymasa. 
 



27 lipca 2020 roku, rondo położone przy kościele Wniebowzięcia NMP zostało 
nazwane Rondem im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.   
 
Kościół parafialny (Kościół Zdrojowy) Wniebowzięcia NMP i plebania kościoła 
parafialnego , ul. Kościelna 
 
Pierwsza parafia w Krynicy Zdroju, kościół powstał w latach 90. XIX wieku, 
przebudowany w l. 1932-35 

 
 
Budynek parafialny postawiony na pocz. XX wieku. Na początku każdego 
pobytu ks. Prymas odwiedzał  proboszcza parafii krynickiej, ks. Antoniego 
Wojewodę. Później następowała rewizyta u Sióstr Elżbietanek.  
 



 
 
Na terenie kościelnym jest prezentowana plenerowa wystawa biograficzna 
kardynała Wyszyńskiego.  
 
 
Dom Zgromadzenia  Służebniczek Starowiejskich i Ochronka pw. Matki 
Najświętszej Niepokalanej , ul. Dąbrowskiego  
 
Jedno z kilku miejsc regularnie odwiedzanych przez ks. Prymasa. Dochodziło do 
spotkań z siostrami oraz dziećmi, którymi się opiekowały, była odprawiana 
msza św. Dzieci z prowadzonego przez siostry przedszkola żegnały ks. Prymasa 
na dworcu PKP, gdy początkowo przyjeżdżał koleją. 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

Źródła 

Krynickie ślady Prymasa Tysiąclecia i Kalendarium życia - wystawa w wersji 

cyfrowej 

https://www.bibliotekakrynica.pl/wystawa/krynickie-slady-prymasa-tysiaclecia-

ps.html#&gid=1&pid=14 

 

Śladami pobytów Stefana Kardynała Wyszyńskiego - artykuł w gazecie lokalnej Krynickie Zdroje (Nr 

5/8 2016 r.) 

http://sbc.nowysacz.pl/dlibra/docmetadata?id=2295&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= 

 

A. W. Kaczorowski, Prymas Wyszyński i dziesięć urlopów w Krynicy cz.1,2,3 - artykuły w gazecie 

lokalnej Krynickie Zdroje (Krynickie Zdroje, NR 5/6/2019; Nr1/2/2020; Nr 4/4/2021. 

 

Materiały zgromadzone przez Bibliotekę Publiczną w Krynicy 
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