
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Niech zstąpi Duch Twój” 

      Organizatorzy:  

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici 

Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici  

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie  

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niegowici 

Parafia świętego Bartłomieja Apostoła w Łapanowie 

ŁAPANÓW 

Kalendarium Rajdów Szlakiem Papieskim 

I Rajd – 20 maja 2000 r. - „Wy jesteście solą tej ziemi”; kolor żółty; 

II Rajd – 12 maja 2001 r. - „Jesteście wezwani, aby nieść światu        

                                                orędzie miłości”; kolor - zielony; 

III Rajd – 18 maja 2002 r.- „Poprzez rodzinę toczą się dzieje                

                                                 człowieka”; kolor biały; 

IV Rajd – 17 maja 2003 r. - „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść                

                                                do góry, pod prąd”; kolor niebieski; 

V Rajd – 15 maja 2004 r. -  „Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty   

                                                 skarbiec wartości”; kolor czerwony; 

VI Rajd – 21 maja 2005 r. - „Cuda natury są dziełem samego Boga”;   

                                                  kolor biały; 

VII Rajd – 20 maja 2006 r. -  „Nie bójcie się być świętymi”; kolor żółty; 

VIII Rajd – 19 maja 2007 r. - „Życie jest talentem powierzonym nam”;   

                                                    kolor biały; 

IX Rajd –17 maja 2008 r. -  „Wracam pamięcią do (…) parafii                               

                                                 w Niegowici”; kolor biały;  

X Rajd – 16 maja 2009 r. -  „Przyszłość Polski od Was zależy”;                     

                                                  kolor biało-czerwony; 

XI Rajd – (Rajd odwołany z powodu powodzi) 

XII Rajd – 11 maja 2011 r. - „Jestem radosny, Wy też bądźcie”;                               

                                                 kolor biały; 

XIII Rajd – 19 maja 2012 r. „ Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”;   

                                                kolor biały; 

XIV Rajd – 18 maja 2013 r. – „Wiara żywa uczynkami”; kolor biały; 

XV Rajd - 17 maja 2014 r. - „Idę śladami Świętego”; kolor biały. 

NIEGOWIĆ 

Tak wszystko się zaczęło… 

 Szlak Papieski wyznaczono dla upamiętnienia drogi  

z Niegowici do Łapanowa, którą przemierzał Karol Wojtyła  

- wikariusz parafii Niegowić w latach 1948 - 1949. 

            Prekursorami Rajdu Szlakiem Papieskim byli  

ks. Tadeusz Jarzębak—proboszcz Parafii świętego Bartłomieja 

Apostoła w Łapanowie oraz ówczesny dyrektor Zespołu  

Szkół w Łapanowie - p. Jan Wójcik. Inicjatywa pojawiła się  

po pielgrzymce parafii Łapanów do Ojca Świętego, kiedy  

to powiedział, że pamięta drogę w Kobylcu, którą przemierzał 

do Łapanowa, gdy był wikarym w Niegowici.   

XVI RAJD SZLAKIEM XVI RAJD SZLAKIEM 

PAPIESKIMPAPIESKIM  

ŁAPANÓWŁAPANÓW——NIEGOWIĆNIEGOWIĆ  

23 MAJA 2015 ROKU23 MAJA 2015 ROKU  



  Wędrówkę Szlakiem Papieskim w dniu  

23 maja 2015 roku rozpoczynamy w Łapanowie. 

Już kolejny  raz podążymy śladami Świętego Jana 

Pawła II, który przed laty przemierzał te ścieżki 

jako młody wikariusz.  Zbieramy się wszyscy  

na dziedzińcu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II   

w Łapanowie.  W miejscowości tej możemy też 

podziwiać dwa kościoły: stary  - z XVI wieku pod wezwaniem świętego  Bar-

tłomieja wraz z zabytkową XVII - wieczną dzwonnicą  oraz nowy - pod we-

zwaniem Odkupiciela Człowieka. Na rynku schronimy się w cieniu ogromne-

go Dębu Wolności, posadzonego w 1928 roku. Na cmentarzu znajduje się 

zbiorowa mogiła żołnierzy z I wojny światowej,  a także grób wybitnego 

sportowca - Janusza Kuliga, patrona  tutejszego gimnazjum. 

 Podążając śladami Karola Wojtyły, udajemy się na północ drogą, 

która wiedzie nas wśród zabudowań gospodarskich, zielonych pól i łąk. 

Często mijamy kapliczki ufundowane przez mieszkańców okolicznych wsi, 

krzyże oraz kamienie milowe. Mamy także możliwość skrycia się w cieniu 

lasu i podziwiania pięknego widoku Raby. Przechodzimy przez Klęczaną, 

gdzie przed laty w Publicznej Szkole Podstawowej uczył religii ks. Karol  

Wojtyła. Wkrótce pokonujemy most na Rabie i znajdujemy się w Marszowi-

cach, gdzie mijamy dom pamięci Ojca Anzelma Gądka. Wędrując dalej,  

dochodzimy do polnej drogi prowadzącej do Lasowych Domów w Marszowi-

cach. Przy niej znajduje się kapliczka, przy której modlił się ksiądz  

Karol Wojtyła, zdążając do swojej pierwszej parafii.   

 Marsz kończymy na dziedzińcu kościoła  

pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny w Niegowici. Powstał on z inicjatywy księdza 

Karola Wojtyły, wikariusza tutejszej parafii w latach 

1948-49. 25 września 1966 roku ksiądz kardynał     

Karol Wojtyła dokonał uroczystej konsekracji nowej 

świątyni. Przed kościołem stoi drewniano-murowana dzwonnica  z 1817 r. 

(odnowiona  w 2001 r.). Stary, drewniany kościół z 1771 roku został przenie-

siony  do Mętkowa koło Chrzanowa. Obok dzwonnicy znajduje się pomnik 

przedstawiający młodego księdza Karola Wojtyłę.  Powstał on z inicjatywy 

Międzynarodowego Komitetu „Curato del Mondo” („Proboszcz Świata”). 

Pomnik został odsłonięty  4 listopada 1999 roku   z   okazji 50 - rocznicy 

święceń kapłańskich Ojca Świętego.  Na cmentarzu parafialnym znajdują się 

m. in. groby żołnierskie z 1914 - 15 roku, groby partyzantów i ludzi, którzy  

na zawsze zapisali się w dziejach ziemi niegowickiej.  

 Wędrując na wschód  od kościoła, zobaczymy budynek, w którym 

mieszczą się Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II  

oraz Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły.     

               Zmęczeni, ale - jak zawsze - uśmiechnięci   

i zadowoleni wędrowcy będą mogli chwilę odpocząć, 

posilając się ciepłym posiłkiem w  oczekiwaniu  

na losowanie nagrody dla „Szczęściarza Rajdu”   

i  inne atrakcyjne niespodzianki. 

Święty Jan Paweł II w wier-

szach 

uczniów i absolwentów  

Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici  

Ja i Papież 

Żeby Cię pamiętać byłam za mała, 

ale po Tobie nauka została. 

Czego uczyłeś ? Co mówiłeś ? 

- to wszyscy pamiętają i Cię za to bardzo kochają. 

Niekiedy jednak zapominamy,  
że po tych samych ścieżkach, co i Ty stąpamy. 

I choć Niegowić taka mała,  
wielkiego człowieka w swych ramionach trzymała. 

Wydawać by się mogło, że tu wszyscy Papieża kochają, 

ale czy na pewno? 

Czy w modlitwie o Nim pamiętają? 

Chciałabym, aby tak było. 

Czy możemy zrobić coś, by to się spełniło ? 

Być człowiekiem nadziei, wiary i miłości, 

czy to wystarczy do świętości? 

Na te pytania odpowiedz sobie sam, 

ale ja dobrą radę Ci dam: 

Skoro każdy świętym może być, 

Spróbuj wartościami i naukami Ojca Świętego żyć.  

                                           Magdalena Mrożek  

MISJONARZ  WIARY        

 Święty Janie Pawle II 

Wdzięczni za to Ci jesteśmy 

Że ty byłeś, będziesz, jesteś 

Naszym Misjonarzem Wielkim 

 Zawsze drogę nam wskazujesz 

Kiedy tory pomylimy 

Drogowskazem naszym jesteś 

Kiedy znów gdzieś zabłądzimy 

 My rodacy Twoi śmiali 

Przez Twą naukę zdobywali 

Radość i pogodę ducha 

Gdy nam wiarę odbierali 

 Zostawiłeś ty na Ziemi 

Myśli bardzo wiele cennych 

Teraz my z nich korzystamy 

My Polacy Tobie wierni 

                                                           

   Jadwiga Mrożek  

ZARAZ PO KREMÓWKACH 

Wędrówka pełnym wymiarem życia, 

Kiedy u innych jakby imitacja. 

Wyczarować siłę z niebytu. 

Iść w stronę słońca nieustannie, 

W poszukiwaniu śladów na betonie. 

Beton też krzyczy. 

Lolek obserwuje.  

Wujek już potrafi słuchać. 

Ścieżką ludzkich losów 

Chodzi najczęściej z radością. 

Przyjaciel cichy 

I w tym najlepszy wszystkim. 

Wiara w człowieka to cnota serca. 

Radość to Karol. 

Ten, co to zawsze , 

W swojej starości nawet. 

Szybuje teraz. 

Zarazić pragnie, kiedy już odszedł. 

Prostotą serca. 

Człowieczeństwem ludzi. 

        Czy aby doścignionym? 

Katarzyna Kraszewska  

My nadal pamiętamy 

I dziś  Jego szlakiem podążamy. (fr.) 

                                                  Marta Sobczak 

Przekazywał nadzieję młodzieży. 

Uczył, że kto w Boga wierzy 

Może góry przenosić 

I o wszystko w modlitwie prosić. 

Kochał łąki, rzeki, góry… 

Potrafił zburzyć oporne serc mury. 

Wszelkie dary losu znosił z pokorą, 

Zawsze zgadzając się z Bożą wolą. 

Upadał, wstawał, modlił się, szedł dalej wytrwale,  

by w końcu swe miejsce u stóp Ojca znaleźć… 

(fr.) 

Justyna Szostak  


