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Konferencj  poprzedzi wystawa „20 lat po wizycie Jana Paw a II w Uniwersytecie 
Jagiello skim i wspólnej ekumenicznej modlitwie z Papie em-S owianinem 
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„...by przewa y a dobra pami ”
papie  Franciszek, Kraków 2016

„...poszanowanie mniejszo ci warunkiem pokoju” 
w. Jan Pawe  II, Or dzie na XXII wiatowy Dzie  Pokoju, 1988/1989



Uczestnicy sympozjum „Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów” 
w Castel Gandolfo 19-20 sierpnia 1996. Fot. A. Mari



Kaplica pierwszych męczenników Rusi Kijowskiej 
Świętych Borysa i Gleba 
Fundacji św. Włodzimierza 
Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie (Kanonicza 15)
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Kolegiata Świętej Anny

„...Oczekujemy na słowa Ojca Świętego, na przesianie, które pozwoli nam lepiej zrozumieć 
i wypełniać ponadczasową misję nauki i kultury w świecie i w naszym kraju...”

Kolegiata Świętej Anny



Powitanie Ojca Świętego przez prof. Franciszka Ziejkę, prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(w głębi prof. Mirosław Handke, ówczesny rektor AGH, obecny Minister Edukacji Narodowej)

Kolegiata Świętej Anny

Na spotkaniu obecny był także laureat Nagrody Nobla, Czesław Miłosz

Kolegiata Świętej Anny



FUNDACJA ŚWIĘTEGO WŁODZIMIERZA

Opuszczając dziedziniec Collegium Maius, Ojciec Święty zatrzymał się na chwilę
przed obrazem św. Jana z Kęt

Collegium Maius



Fundacja św. Włodzimierza Fundacja św. Włodzimierza 



Fundacja św. Włodzimierza Fundacja św. Włodzimierza 

Jan Paweł II otrzymał ikonę św. Mikołaja z rąk przedstawicieli Zjednoczenia Łemków z Gorlic
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Ma gorzata Kmita 

IOANN  PAW O  DRUHYJ

Z ponad dwugodzinnym opó nieniem Ojciec wi ty dotar  do mieszcz cej si  na 
ul. Kanoniczej Fundacji w. W odzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie. 
Czekali tam przedstawiciele yj cych w Polsce Ukrai ców, Romów, S owaków, ydów, 
Ormian i Bu garów.

Ioann Paw o Druhyj – tak brzmi po ukrai sku imi  Jana Paw a II – zosta  powitany 
przez abp. Jana Martyniaka, g ow  Ko cio a greckokatolickiego w Polsce. 

Fundacja w. W odzimierza za o ona zosta a w 1989 roku przez dr hab. W odzi-
mierza Mokrego, Ukrai ca, pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiello skiego. Jej 
 nansowym zacz tkiem sta a si  nagroda przyznana Mokremu w 1987 r. przez Fundacj  

im. Jana Paw a II za dzia alno  na rzecz porozumienia i zbli enia polsko-ukrai skiego 
oraz ukazywanie chrze cija skich korzeni kultury ukrai skiej. 

Rado  z ró nic narodowych 
Na progu kamienicy chlebem i sol  le cymi na haftowanym ukrai skim r czniku 

powita y Papie a dzieci. 
– B dziemy prosi  Boga, aby ten wyszywany r cznik zaprowadzi  Ci , nasz Ojcze 

Duchowny, do Kijowa – mówi a Kasia. Transparent na dziedzi cu g osi : “Rado  z ró -
nic narodowych. Ukrai cy, S owacy, ydzi, Romowie, Bu garzy, Ormianie”. 

Papie  wita  si  serdecznie i rozmawia  z obecnymi. Potem skierowa  si  do kaplicy 
wi tych Borysa i Gleba po wi conej przez duchownych trzech obrz dków: aci skiego, 

greckokatolickiego i prawos awnego. 
Pomodli  si , obejrza  kaplic , wszed  za carskie wrota. Z o y  kwiaty podarowane 

mu przez ma  Cygank . Wys ucha  chóru z Przemy la piewaj cego modlitw  do w. 
Borysa i Gleba oraz Ojcze Nasz. 

“Mnohaja lita”
W kaplicy psalmy piewa  przemysko-ukrai ski zespó  kameralny. – Dobrze piewacie 

– powiedzia  Papie  b ogos awi c chórzystom. Pó niej modli  si  przed znajduj c  si  

            .  31PAPIE   JAN  PAWE   II  W  FUNDACJI  W.  W ODZIMIERZA

 J. Michalik - Dziek. Wydz. Fil., H. Kurek - Prodz. Wydz. Fil., L. Suchanek -  Dyr. IFW, A. Kloz - 
Radio Kraków, B. Tomczyk, W. Witkowski - Kier. Katedry Ukr., F. Ziejka - Prorektor UJ. (SF)

T. Wenhrynowicz wr cza Ojcu wi temu w asne gra  ki ukrai skich cerkwi: Krempna, Dalowa, 
ubracze, Tworylne, Lutowiska, Duszatyn, Dwernik, Chmiel, Szczawnik, Koma cza. (SF)



„Cerkiew to drabina pomi dzy niebem
a ziemi , po której Bóg zst puje na ziemi ,
a ludzie wchodz  do nieba.
(...)
Przyjd  i ogl daj, bo nikt nie pojmie
Cerkwi inaczej jak przez do wiadczenie,
lask , uczestnictwo w jego yciu”
(o. Sergiusz Bulgakow)

Lutowiska. Cerkiew pw. w. Micha a
Archanio a, drewniana, 1898.
Po wysiedleniu Ukrai ców w 1947 roku
nie u ytkowana do 1980, kiedy zosta a
rozebrana.

HORYZONTY  KRAKOWSKIE  3–4/1995–96

Unicestwiano w Polsce cerkwie setkami 
(...) Bardzo cierpiałem z tego powodu. 
Niszczono bowiem coś, co bardzo silnie 
kochałem, do czego byłem uczuciowo 
przywiązany. I pomyślałem sobie, 
że jeśli wszystkie te cerkwie, którymi 
w młodości się zachwycałem, mają 
zniknąć z powierzchni ziemi, to niech 
chociaż zostanie po nich jakiś ślad 
w moim malarstwie. Po prostu zacząłem 
malować portrety cerkwi, ikony cerkwi. 
Częściowo tych, które widziałem, 
częściowo wyimaginowanych…”
Jerzy Nowosielski, 1992
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128. Cerkiew, 1990
128. Cerkiew, 1993

130. Architektura cerkiewna, 1989


