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TURYSTYKA RELIGIJNA W POLSKICH PARKACH NARODOWYCH 

 

1. Wstęp 

Polskie parki narodowe zajmują obszary o najwyższych walorach przyrodniczych w 

kraju. W ostatnich latach odwiedza je w ciągu roku 10–11 mln turystów (Partyka 2002). 

Większość z parków narodowych posiada na swym terenie również cenne walory poza-

przyrodnicze, które dodatkowo przyciągają turystów, m.in. muzea przyrodnicze, zabytki 

architektury i budownictwa, miejsca martyrologii. Do tej grupy należą także ośrodki kultu 

religijnego, które są celem licznych pielgrzymek oraz miejscem zwiedzania przez wiele 

grup turystycznych. Ta forma turystyki, nazywana turystyką religijną cieszy się w Polsce 

coraz większą popularnością.  

A. Jackowski (1991) turystykę religijną definiuje jako podróż turystyczną, w której 

na pierwszy plan wysuwają się aspekty religijne lub religijnopoznawcze. W podróży tej 

miejsce święte nie stanowi zazwyczaj punktu docelowego, lecz znajduje się na trasie po-

dróży. Turyści pomimo, że odwiedzając sanktuarium uczestniczą w nim w aktach kultu, to 

jednak na pierwszy plan wysuwają zwiedzanie obiektów kultury religijnej (Jackowski 

1991). 

Za szczególny przejaw turystyki religijnej w literaturze przedmiotu uznaje się piel-

grzymkę, czyli wędrówkę podjętą z motywów religijnych do miejsca uważanego za święte 

„locus sacer”, ze względu na szczególne działanie w nim Boga lub bóstwa, aby tam speł-

niać określone akty religijnej pobożności i pokuty (Jackowski 1991).  

 

2. Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Św. na Świętym Krzyżu 

Największym ośrodkiem pielgrzymkowym na terenie polskich parków narodowych 

jest sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu w Świętokrzyskim 

Parku Narodowym. Ośrodek ten uznawany jest za pierwsze narodowe sanktuarium Polski. 

Dokładna data założenia opactwa benedyktyńskiego na Łyścu nie jest znana. Jan 

Długosz w Dziejach Polski przypisuje fundację Bolesławowi Chrobremu. Tradycja mówi, 

że założycielem opactwa był św. Emeryk – syn króla węgierskiego Stefana I, który miał 

także ofiarować benedyktynom relikwie Krzyża Świętego. Współcześni historycy datują 
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założenie opactwa na lata trzydzieste XII w., przyjmując za fundatora Bolesława Krzywo-

ustego (Derwich 2000).  

Klasztor Łyścu zasłynął w całym kraju już w średniowieczu, dzięki relikwiom 

Krzyża Świętego. Najprawdopodobniej benedyktyni otrzymali relikwiarz z pięcioma cząst-

kami Drzewa Krzyża Świętego od Władysława Łokietka w 1306 r. (Derwich 1992). Już w 

XIV w. ośrodek stał się najważniejszym miejscem pielgrzymkowym na ziemiach polskich.  

Największy rozkwit sanktuarium przypada na okres panowania Jagiellonów. Wiel-

kim dobroczyńcą klasztoru i kościoła był król Władysław Jagiełło, który na Świętym Krzy-

żu przebywał wielokrotnie. W 1410 r., przed bitwą pod Grunwaldem monarcha pielgrzy-

mował do sanktuarium pieszo z Nowej Słupi, początkując tym samym, praktykowany póź-

niej przez kolejnych królów zwyczaj pieszego pielgrzymowania do sanktuarium z tej miej-

scowości.  

Oprócz relikwii, opactwo benedyktyńskie na Świętym Krzyżu słynęło w całej Pol-

sce z bogatej biblioteki, przechowującej m.in. Kazania Świętokrzyskie oraz rękopisy kro-

nik Wincentego Kadłubka i Jana Długosza.  

Rozwój sanktuarium powstrzymały zniszczenia opactwa w latach 1655–1657 i 

1704–1716, a zwłaszcza zburzenie kaplicy św. Krzyża w 1704 r. (Derwich 1995). Pomimo 

uzyskania nowych odpustów od papieża Klemensa XI, sanktuarium już nigdy nie odzyska-

ło pozycji sprzed połowy XVI w. Próby ożywienia kultu relikwii świętokrzyskiej przez be-

nedyktynów powstrzymała ostatecznie kasata opactwa w 1819 r. W 1882 r. w części zabu-

dowań poklasztornych władze rosyjskie zorganizowały więzienie. W październiku 1914 r. 

wojska austriackie zrabowały i zniszczyły zespół klasztorny. Odbudowa sanktuarium na-

stąpiła dopiero po 1936 r., kiedy Święty Krzyż znalazł się pod opieką Misjonarzy Oblatów 

Maryi Niepokalanej. Ostatnie zniszczenia sanktuarium przyniósł hitlerowski nalot we 

wrześniu 1939 r. Zaraz po zakończeniu wojny, Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów na no-

wo rozpoczęło pracę nad odbudową dawnego opactwa.  

Relikwie Krzyża Świętego przechowywane są obecnie w pancernym tabernakulum, 

w barokowej kaplicy Oleśnickich. Jest to pięć małych drewnienek Drzewa Krzyża Święte-

go, które zostały umieszczone w krzyżu o podwójnym ramieniu, który wkomponowano w 

srebrny relikwiarz, w kształcie owalnego słońca – fundacji opata Sierakowskiego.  

2.1. Analiza ruchu turystycznego do sanktuarium na Świętym Krzyżu 
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Dokładna analiza dynamiki ruchu turystycznego i pielgrzymkowego do sanktuarium 

na Świętym Krzyżu jest możliwa dopiero od 14 września 1998 r. Od tego dnia bowiem w 

świętokrzyskim sanktuarium prowadzone są księgi pielgrzymkowe
1
.  

W 1999 r. ruch rejestrowany przez opiekunów sanktuarium wyniósł 96,5 tys. osób 

(70% ogółu), a ruch nierejestrowany oszacowano na 30 tys. osób.  

Najwięcej osób w analizowanym okresie zanotowano w księgach pielgrzymkowych 

w 2000 r. W 2755 grupach przybyło wówczas 120 668 osób (ryc. 2 i 3.) Niewątpliwie mia-

ło to związek z Rokiem Wielkiego Jubileuszu i faktem, że w sanktuarium można było uzy-

skać odpust jubileuszowy. W grupach turystycznych przybyło łącznie 70 671 osób, zaś w 

grupach pielgrzymkowych 49 997 (41,4% ogółu). Według szacunków w 2000 r. sanktua-

rium odwiedziło łącznie około 160 tys. osób.  

Ponad połowę zarejestrowanych w 2000 r. w sanktuarium grup stanowiły wycieczki 

szkolne (64%), przy czym zdecydowanie dominowały wycieczki ze szkół podstawowych 

(49%) (ryc. 2). 18 % odwiedzających sanktuarium przybyło w grupach organizowanych 

przez parafie, zaś 12% przez zakłady pracy i związki emerytów i rencistów. Na uwagę za-

sługują także grupy harcerzy, Liturgicznej Służby Ołtarza oraz dzieci komunijnych (ryc. 4). 

Należy zaznaczyć, że wszystkie grupy zarejestrowane w sanktuarium są kwalifiko-

wane przy zapisie w kartach odwiedzających do dwóch grup: wycieczkowych (turystycz-

nych) lub pielgrzymkowych. Grupy turystyczne zdecydowanie przeważają w ogólnej licz-

bie rejestrowanych grup, gdyż stanowią około 80% ogółu grup. Wyjątkiem był rok 2000, 

kiedy grupy pielgrzymkowe stanowiły 30% ogółu grup.  

Pierwsze grupy pielgrzymkowe przybywają do sanktuarium już w marcu (38 grup – 

2000 r.), a więc na początku Wielkiego Postu. Wiele grup pielgrzymkowych przybywa 

wówczas do ośrodka na nabożeństwa pasyjne (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale), a szcze-

gólnie na liturgię Wielkiego Piątku.  

Generalnie jednak ruch turystyczny na Święty Krzyż rozpoczyna się w kwietniu (w 

2000 r. – 113 grup). W maju i czerwcu przybyło do sanktuarium odpowiednio 765 i 769 

grupy turystyczne – średnio 24 grupy w ciągu dnia, choć zdarzyły się dni, w których ta 

liczba przekroczyła 50. Wśród grup zarejestrowanych w księgach pielgrzymkowych w ma-

                                                           
1
 Lipiński K. (2000) na podstawie własnych obserwacji oraz dokumentacji prowadzonej w Muzeum Przyrod-

niczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu oszacował, że w latach 1988-1998 do sank-

tuarium przybywało średnio w ciągu roku ok. 165 tys. osób. Por. Lipiński K., 2000, Sanktuarium na Świętym 

Krzyżu. Informacja, Peregrinus Cracoviensis 8, s. 235. 
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ju i czerwcu zdecydowanie dominowały wycieczki szkolne – odpowiednio 608 i 543 grupy 

(80% i 71% ogółu). 

Ruch turystyczny znacznie maleje w miesiącu lipcu (217 grup) i sierpniu (172 gru-

py). Związane jest to z przerwą wakacyjną, co za tym idzie niewielką liczbą wycieczek 

szkolnych. Należy jednak podkreślić, że w sierpniu do sanktuarium świętokrzyskiego 

przybywają dwie pielgrzymki piesze podążające na Jasną Górę: z Ostrowca Świętokrzy-

skiego (ok. 350 osób) oraz z Lublina (ok. 4000 osób). W miesiącach wakacyjnych wśród 

grup turystycznych dominują grupy kolonijne (25%) i zakładowe (23%).  

Ponowne natężenie ruchu turystycznego zarejestrowano w miesiącu wrześniu i paź-

dzierniku – odpowiednio 288 i 269 grup. W niedzielę po 14 września (święto Podwyższe-

nia Krzyża Świętego) w sanktuarium odbywają się główne uroczystości odpustowe. Na 

Święty Krzyż przybywa wówczas ponad 20 pielgrzymek pieszych z okolicznych miejsco-

wości i kilkadziesiąt grup głównie z diecezji sandomierskiej, kieleckiej i lubelskiej, w su-

mie ponad 5 tys. pątników. Z początkiem listopada ruch turystyczny na Święty Krzyż za-

miera.  

Wśród wielu spotkań modlitewnych, które w ciągu roku odbywają się w sanktua-

rium na szczególną uwagę zasługują Świętokrzyskie Czuwania Modlitewne. Zostały one 

zapoczątkowane w 1999 r., jako przygotowanie do Roku Jubileuszowego. Odbywają się w 

one od maja do września, w każdy trzeci piątek miesiąca i gromadzą od 200 do 1000 piel-

grzymów.  

Należy wspomnieć także o organizowanym we wrześniu Diecezjalnym Spotkaniu 

Młodych Diecezji Sandomierskiej, w którym uczestniczy co roku około 2,5 tys. młodzieży 

oraz o Pielgrzymkowym Rajdzie Świętokrzyskim. Po raz pierwszy rajd ten został zorgani-

zowany w 2000 r., jako jedna z inicjatyw Roku Jubileuszowego. Jest to wspaniała forma 

wypoczynku połączona z modlitwą, w której uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli. 

Uczestnicy (ok. 1,5 tys. osób) wybierają jedną z sześciu tras o różnym stopniu trudności, 

zakończonych na Świętym Krzyżu. Po przyjściu do sanktuarium adorują relikwie Drzewa 

Krzyża Świętego, a następnie uczestniczą we mszy św. celebrowanej przez jednego z bi-

skupów.  

Z innych spotkań modlitewnych, które już na trwałe wpisały się w program duszpa-

sterski sanktuarium, należy wspomnieć jeszcze o Pielgrzymce Harcerzy „Zawisza”, Regio-

nalnym Spotkaniu Przyjaciół Misji oraz o odbywającym się w ostatnią sobotę lutego Dniu 

Modlitw o Jedność Chrześcijan.  



  

 

 

5  

Analizując mapę przedstawiającą zasięg oddziaływania sanktuarium na Świętym 

Krzyżu w 2000 r., wykonaną dla grup turystycznych (ryc. 5), można stwierdzić, że obejmu-

je on całą Polskę, gdyż z każdego województwa przybywają do ośrodka grupy. 

Najwięcej grup turystycznych odwiedziło sanktuarium z woj. mazowieckiego (517 

grup – 20,5% ogółu zarejestrowanych grup turystycznych) oraz świętokrzyskiego i lubel-

skiego (odpowiednio 469 i 343 grupy). W dalszej kolejności znalazły się woj. podkarpac-

kie (277 grup), łódzkie (222), małopolskie (201) i śląskie (185). Najmniej grup zarejestro-

wano z woj. lubuskiego (2 grupy), zachodniopomorskiego (16) i warmińsko–mazurskiego 

(19).  

Sanktuarium na Świętym Krzyżu odwiedza także w ciągu roku niewielka liczba 

grup zagranicznych (w 2000 r. 22 grupy; najwięcej z Ukrainy (9 grup) oraz grupy z Anglii, 

Białorusi, Bułgarii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii, 

Szwajcarii, Turkmenistanu i Węgier).  

Na rozwój ruchu turystycznego do sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża Świętego 

na Świętym Krzyżu, złożyły się w ostatnim okresie obok położenia ośrodka w centrum 

atrakcyjnych turystycznie Gór Świętokrzyskich i jego bogatej historii i wybitnych walorów 

architektonicznych i kulturowych przede wszystkim bogaty program duszpasterski przygo-

towany przez opiekunów sanktuarium – Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, działal-

ność władz lokalnych i wojewódzkich, promująca region Gór Świętokrzyskich wraz z ze-

społem sanktuaryjnym na Świętym Krzyżu, oraz ustanowienie przez biskupa diecezji san-

domierskiej Wacława Świerzawskiego sanktuarium kościołem stacyjnym w Roku Świętym 

2000. 

3. Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach (Rusi-

nowej Polanie) 

Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr położone jest na Wikto-

rówkach, w górnej części Doliny Złotej, u podnóża szczytów: Gęsiej Szyi (1489 m) i Gołe-

go Wierchu (1206 m). 

Początki sanktuarium sięgają drugiej połowy XIX w. Według przekazów ludowych, 

w miejscu tym ok. 1860 r., 14-letniej Marysi Murzańskiej objawiła się Matka Boża. Mała 

pasterka otrzymała od „Jaśniejącej Pani” polecenie upomnienia ludzi, żeby zaprzestali 

grzeszyć i pokutowali za dawne winy. O objawieniu Marysia opowiedziała mieszkającemu 

okresowo na Rusinowej Polanie ks. Szymonowi Kossakiewiczowi. Pasterz księdza Szy-
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mona – Wojciech Łukaszczyk dla zaznaczenia miejsca w którym ukazała się Madonna 

przybił do świerka obrazek. 

Od tego momentu na Wiktorówki zaczęli przychodzić pasterze i pracujący w lesie 

robotnicy, aby pomodlić się w miejscu objawienia. Papierowy obrazek został szybko 

zniszczony, a na jego miejscu umieszczono obrazek malowany na szkle. W krótkim czasie 

nieznany ofiarodawca ufundował płaskorzeźbę Matki Bożej. W końcu XIX w. miejscowy 

artysta wykonał kolejną kapliczkę, w której umieścił figurkę Matki Bożej Królowej Tatr. 

Figurka ta zachowała się do dzisiaj i znajduje w ołtarzu głównym obecnej kaplicy, zbudo-

wanej w 1936 r. W 1958 r. kaplicę na Wiktorówkach przejęli oo. dominikanie, którzy do 

dzisiaj prowadzą tu działalność duszpasterską.  

Cudowna figura Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr została wykonana z 

drzewa lipowego i pomalowana farbami olejnymi. Maryja trzyma w prawej ręce berło, le-

wą zaś na sercu. Figura została ukoronowana na prawie papieskim 2 sierpnia 1992 r. przez 

metropolitę krakowskiego ks. kardynała Franciszka Macharskiego, w obecności 30 tys. 

wiernych.  

Pierwsze zorganizowane grupy pielgrzymkowe przybyły na Wiktorówki w 1910, 

1912 i 1913 (Jackowski 1999). Pielgrzymi modlili się wówczas w intencji dobrej pogody. 

Dokładne określenie ruchu turystycznego do ośrodka jest trudne, ze względu na brak ewi-

dencji i statystyki grup. Prowadzone są natomiast księgi pamiątkowe, z których można w 

pewnym stopniu oszacować wielkość i strukturę ruchu turystycznego (wpisy w księgach 

obejmują ok. 30% przybyłych do kaplicy) (Marciniak 1995). 

Od 1958 r. widoczny jest stały wzrost ruchu turystycznego do sanktuarium. Zdecy-

dowane jego ożywienie nastąpiło już pod koniec lat 80-tych XX w. (ryc. 6). Obecnie sank-

tuarium w ciągu roku odwiedza około 20 tys. osób, zarówno w grupach zorganizowanych 

jak i indywidualnie. Zasięg oddziaływania przestrzennego sanktuarium obejmuje przede 

wszystkim regiony południowej i centralnej Polski. Najwięcej osób przybywa do sanktua-

rium z woj. małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i poznańskiego. 

Najmniej turystów rejestruje się natomiast z województw: lubuskiego, podlaskiego, war-

mińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego i dolnośląskiego.  

Ruch turystyczny do sanktuarium rozpoczyna się w czerwcu i trwa do października. 

Najwięcej grup przybywa na Wiktorówki w lipcu i sierpniu, co wiąże się z okresem waka-

cyjnym oraz głównymi uroczystościami odpustowymi w ośrodku: Nawiedzenie NMP (2 

lipca), Matki Bożej Szkaplerznej (16 lipca), Matki Bożej Anielskiej (2 sierpnia) i Wniebo-
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wzięcie NMP (15 sierpnia). Do pozostałych świąt maryjnych obchodzonych tu uroczyście 

należy także święto Narodzenia NMP (8 września) oraz Matki Bożej Różańcowej (pierw-

sza niedziela października). Podczas głównych odpustów u stóp Matki Bożej Królowej 

Tatr gromadzą się pielgrzymki górali w strojach regionalnych, a także pielgrzymi z innych 

parafii archidiecezji krakowskiej.  

Niezwykły nastrój ma odprawiana w sanktuarium Pasterka, która od lat gromadzi 

kilka tysięcy górali i turystów często z odległych miejscowości w Polsce. Podobnym 

uczestnictwem cieszy się także celebrowana o północy Msza św. rozpoczynająca Nowy 

Rok. 

Do najważniejszych czynników wpływających na stały wzrost zasięgu oddziaływa-

nia sanktuarium należy niewątpliwie położenie sanktuarium na terenie najbardziej atrak-

cyjnych turystycznie gór w Polsce, popularyzacja ośrodka w prasie katolickiej oraz pro-

gram duszpasterski przygotowany przez opiekujących się ośrodkiem dominikanów. Nie 

bez „odzewu” pozostały również słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II 

8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu: „(...) Polecam wszystkich Matce Chrystusowej, która 

tu w pobliżu Króluje, czyli gazduje – matkuje w Swoim Sanktuarium ludźmierskim i Tej w 

głębi Tatr, na Rusinowej Polanie”.  

4. Kalatówki – Pustelnia św. Brata Alberta 

Pustelnia św. Brata Alberta na Kalatówkach w Tatrzańskim Parku Narodowym od-

wiedzana jest w ciągu roku przez tysiące turystów i pielgrzymów. Została zbudowana w 

1898 r., według projektu Stanisława Witkiewicza. Przy pustelni znajduje się klasztor i ka-

plica pw. Św. Krzyża, a w niej łaskami słynący krucyfiks.  

W 1901 r. brat Albert zbudował poniżej pustelni mały domek dla kapelana, w któ-

rym urządził sobie małą celę. Tu „kalatowski samotnik” spędzał wiele godzin na modlitwie 

i medytacji. W latach 70-tych XX w. w „Chatce Brata Alberta” urządzono izbę pamięci, 

poświęconą świętemu (Stelmach 2002). Jest ona, obok kaplicy głównym miejscem odwie-

dzin przybyłych tu pielgrzymów i turystów.  

W 1902 r. Albertyni zbudowali nowy klasztor-pustelnię „Na Górce”, zaś pustelnię 

na Kalatówkach przekazali siostrom albertynkom, które do dnia dzisiejszego przebywają w 

tej placówce i opiekują się sanktuarium.  

Sanktuarium św. Brata Alberta odwiedzał wielokrotnie ks. biskup Karol Wojtyła 

podczas swoich wizyt w Tatrach. Pielgrzymował tu także 6 czerwca 1997 r., jako papież 

Jan Paweł II. 
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5. Giewont 

19 sierpnia 1901 r., z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza Kaszelew-

skiego, mieszkańcy Zakopanego na szczycie Giewontu (1894 m n.p.m.) postawili 17–

metrowy krzyż. Przez lata stał się on symbolem wiary górali. Krzyż poświęcił 19 sierpnia 

1901 r. kanclerz Kurii Biskupiej ks. Władysław Bandurski w obecności 300 osób. Składa 

się on z 400 elementów o łącznej wadze 1800 kg (Nyka 1988).  

Od 1983 r., dwa razy w roku na Giewont organizowane są pielgrzymki – w sierpniu 

wyrusza pielgrzymka na pamiątkę postawienia krzyża, zaś we wrześniu pielgrzymi przy-

bywają tu w związku ze świętem Podwyższenia Krzyża Świętego (Jackowski 1999).  

W sierpniu 2001 r. w Zakopanem uroczyście obchodzono 100–lecie krzyża na 

Giewoncie. 18 sierpnia ks. kardynał Franciszek Macharski odprawił w kościele św. Krzyża 

w Zakopanem uroczystą Mszę św. Następnego dnia z zakopiańskich kościołów
2
 wyruszyła 

jubileuszowa pielgrzymka na Giewont. Na szczycie, delegaci z poszczególnych parafii zło-

żyli pod krzyżem wiązanki kwiatów.  

Ojciec Święty Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 6 czerwca 1997 r. w sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem–Krzeptówkach powiedział: „Dzisiaj dziękowałem 

Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na całą Pol-

skę, od Tatr aż do Bałtyku, ten krzyż mówi całej Polsce: Sursum corda! – «w górę serca!» 

Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, 

słyszała i powtarzała: Sursum corda! – «W górę serca!» Amen”
 3

. 

6. Zespół klasztorny kamedułów w Wigrach 

Wielu turystów przybywających do Wigierskiego Parku Narodowego odwiedza ba-

rokowy zespół klasztorny kamedułów w Wigrach.  

Kameduli zostali sprowadzeni do Wigier w 1667 r. przez króla Jana II Kazimierza. 

W następnym roku stali się właścicielami znacznego obszaru puszczy i przystąpili do bu-

dowy kościoła i eremów. Jednocześnie rozwinęli intensywną produkcję rudni i smolarni, a 

w miejscach wyciętych obszarów puszczy zakładali osady rolnicze. W wyniku konfliktu z 

urzędnikami królewskimi, większa część ziem została im odebrana. W 1685 r. erem w Wi-

grach podniesiono do godności przeoratu.  

                                                           
2
 Pierwsza grupa wyruszyła z kościoła Najświętszej Rodziny – trasą przez Dolinę Strążyską, druga z sanktua-

rium Matki Bożej Fatimskiej – trasą przez Dolinę Małej Łąki, trzecia grupa z kościoła Św. Krzyża – trasą 

przez Kalatówki.  
3
 Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. Jan Paweł II w Polsce 31 maja – 10 czerwca 1997 r., numer spe-

cjalny polskiego wydania „L’Osservatore Romano”, s. 67 
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W 1796 r. klasztor kamedułów został skasowany przez władze pruskie, a dobra ko-

ścielne skonfiskowane. Zakonnicy przenieśli się na Bielany pod Warszawą, a duszpaster-

stwo w Wigrach przejął kler diecezjalny. 

W latach 1800–1823 zespół klasztorny był siedzibą biskupstwa wigierskiego, prze-

niesionego następnie do Sejn. W drugiej połowie XIX w. większość wyposażenia kościoła 

została wyniesiona do innych parafii. Poważnych zniszczeń w zespole dokonano także 

podczas I i II wojny światowej. Odbudowa i stopniowa rekonstrukcja całego zespołu roz-

poczęła się już w pierwszych latach powojennych. 

Najważniejszym wydarzeniem w najnowszej historii zespołu pokamedulskiego w 

Wigrach był bez wątpienia pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego VII piel-

grzymki do Ojczyzny w 1999 r. Papież przybył tu 8 czerwca i odpoczywał przez kolejny 

dzień. Ojciec Święty zamieszkał w dwóch skromnie urządzonych pokojach z widokiem na 

jezioro Wigry w budynku dawnego Domu Kanclerskiego. W przylegającej do jego aparta-

mentu kaplicy, rankiem 9 czerwca odprawił prywatną Mszę św. (Mari 2002).  

Pobyt papieża w dawnym przeoracie kamedułów spowodował jeszcze większe za-

interesowanie turystów tym ośrodkiem. Od tego momentu przybywają tu grupy turystyczne 

i indywidualni turyści, którzy podążają po Polsce szlakiem Jana Pawła II. Turyści zwiedza-

ją przede wszystkim izbę pamiątek w apartamencie papieskim, kościół pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP zbudowany w latach 1694-1745, a także zachowane w dwóch rzędach do-

my eremickie kamedułów. Najwięcej pielgrzymów przybywa do ośrodka 15 sierpnia – w 

uroczystość Wniebowzięcia NMP.  

Warto jeszcze zaznaczyć, że miejscem często odwiedzanym przez turystów w Wi-

gierskim Parku Narodowym jest również dom rodziny Milewskich w Leszczewie. W nim 

Ojciec Święty Jan Paweł II zatrzymał się podczas swojego wypoczynku 9 czerwca 1999 r. 

W pokoju gościnnym (nazywanym odtąd „pokojem papieskim”) urządzono izbę pamiąt-

kową. Obok gospodarstwa, w rocznicę odwiedzin Papieża, rodzina Milewskich postawiła 

pamiątkowy krzyż, który poświęcił Prymas Polski ks. Kardynał Józef Glemp. Miejsce to 

stało się celem pielgrzymek grup z różnych zakątków Polski (Mari 2002). 

7. Tarnica 

Tarnica (1346 m n.p.m.) – najwyższy szczyt polskiej części Bieszczadów Zachod-

nich jest od 1982 r. docelowym miejscem pielgrzymek wielu grup z różnych zakątków Pol-

ski. Na szczycie znajduje się krzyż upamiętniający pobyt w 1954 r. ks. Karola Wojtyły w 

Bieszczadach. Został on postawiony w 1987 r. 
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Co roku, w Wielki Piątek z Ustrzyk Górnych i Wołosatego na szczyt Tarnicy wyru-

sza pielgrzymka, w której uczestnicy rozważają w trakcie wędrówki poszczególne stacje 

Drogi Krzyżowej. Początkowo w tym nabożeństwie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Do-

kładna statystyka i ewidencja grup pielgrzymkowych nie jest obecnie prowadzona. Szacuje 

się, że w pielgrzymce tej bierze udział od 1000 do 1500 osób. Wyjątkiem była pielgrzymka 

w roku Wielkiego Jubileuszu 2000 r., w której uczestniczyło ok. 2000 osób. Najwięcej 

pielgrzymów, głównie młodzieży, przyjeżdża z Rzeszowa, Przeworska, Łańcuta, Jarosła-

wia, Krosna, Sanoka i innych miejscowości woj. podkarpackiego (Marszałek 2001). Nad 

bezpieczeństwem podczas pielgrzymki czuwa zazwyczaj 20–osobowa grupa ratowników 

Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Część z grup po zakończeniu pielgrzymki (po godz. 15.00) 

udaje się do Ustrzyk Górnych, aby uczestniczyć w Liturgii Wielkiego Piątku.  

8. Kaplica św. Kingi na Górze Zamkowej w Pieninach 

Miejscem pielgrzymkowym w Pienińskim Parku Narodowym jest kaplica św. Kingi 

na Górze Zamkowej. Św. Kinga nazywana jest patronką Pienin i Panią Ziemi Sądeckiej. W 

1287 r. uciekając przed najazdem Tatarów z klasztoru w Starym Sączu, miała się ukrywać 

w tym właśnie miejscu.  

Obecna kaplica została wykuta w skale w 1904 r. Znajduje się w niej figura św. 

Kingi wykonana przez krośnieńskiego rzeźbiarza W. Druciaka (Kresek 1995). Co roku w 

liturgiczne wspomnienie św. Kingi (24 lipca) celebrowana jest tu msza św.  

Od 1990 r. w ostatni weekend września organizowana jest Górska Pielgrzymka 

Szlakiem św. Kingi, w której uczestniczy ok. 300 osób. Pielgrzymi przez trzy dni pokonują 

szlakami Beskidu Sądeckiego i Pienin ok. 80 km. W pierwszym dniu pielgrzymki trasa 

wiedzie szlakiem ucieczki Kingi przez Tatarami w 1287 r. – z Starego Sącza, przez Ka-

mień św. Kingi, Skałkę (1161 m) i Dzwonkówkę (983 m) do Krościenka. Drugiego dnia 

pątnicy wychodzą w Pieniny, aby na Górze Zamkowej uczestniczyć we Mszy św., po której 

schodzą przez Czerteż i Sokolicę do Szczawnicy. W ostatnim dniu z Szczawnicy przez 

Przehybę (1175 m) kończą swą pielgrzymkę przed grobem św. Kingi w Starym Sączu.  

9. Grodzisko (Ojcowski Park Narodowy) 

Do miejsc odwiedzanych przez turystów w Ojcowskiemu Parku Narodowym należy 

pustelnia i kościół bł. Salomei w Grodzisku (przysiółek Skały).  

Pierwsze wzmianki o Grodzisku pochodzą z początku XIII. Miejsce to wraz 

ze Skałą i okolicznymi wioskami nadał książę Bolesław Wstydliwy swojej siostrze Salo-

mei, która w 1252 r. wstąpiła do zakonu klarysek (Partyka 1988).  
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Przybywający tu turyści odwiedzają barokowy kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i 

bł. Salomei. Został on zbudowany w latach 1677-91 w związku z toczącym się procesem 

beatyfikacyjnym Salomei. Za kościołem, od strony zachodniej znajduje się granitowy obe-

lisk na grzbiecie słonia, a poniżej pustelnia bł. Salomei, wewnątrz której zachował się ołta-

rzyk i kamienne łóżko bł. Salomei. 

Jest to wspaniałe miejsce do wyciszenia i kontemplacji. Potwierdzają liczne wpisy 

turystów do księgi pamiątkowej umieszczonej w kościele.  

Należy również wspomnieć o Śnieżce (1603 m n.p.m.) – najwyższym szczycie 

Karkonoszy i Sudetów. Zbudowana tu w latach 1655-81 barokowa kaplica św. Wawrzyńca 

stała się miejscem pielgrzymkowym. Sama budowa kaplicy zapoczątkowała gwałtowny 

wzrost ruchu turystycznego w Karkonoszach. W 1810 r. kaplica została przekształcona na 

schronisko. Z kolei znajdująca się na wzgórzu Rowokół k. Smołdzina przy jeziorze Gard-

no (obecnie na terenie Słowińskiego Parku Narodowego) kaplica św. Mikołaja była do 

XVII w. miejscem kultu św. biskupa z Bari (Zaleski 1988). Kaplica została zniszczona w 

XIX w. przez Prusaków. Obecnie znajduje się tu wieża obserwacyjna oraz drewniany 

krzyż. 

Warto jeszcze wspomnieć o położonym wprawdzie nie na terenie Narwiańskiego 

Parku Narodowego, ale tuż przy jego południowo-zachodniej granicy sanktuarium Matki 

Bożej Płonkowskiej – Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Przedmiotem kultu jest 

tu cudowny obraz przedstawiający Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, ukoronowa-

ny na prawie papieskim 30 czerwca 1985 r. przez Prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa. 

W XVII i XVIII w. do sanktuarium przybywały pielgrzymki z całej Polski, a nawet Prus, 

Litwy, Żmudzi i Rusi. Obecnie pielgrzymuje tu przede wszystkim wiele grup młodzieży.  

10. Zakończenie 

Turystyka religijna w Polsce z każdym rokiem zdobywa sobie coraz więcej zwolen-

ników. Rozwija się ona także na terenach objętych najwyższą formą ochrony przyrody, 

gdzie znajduje się kilka ośrodków i miejsc pielgrzymkowych. Do najważniejszych z nich 

należy sanktuarium na Świętym Krzyżu, posiadające obecnie rangę krajową, a także sank-

tuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach, sanktuarium św. 

Brata Alberta na Kalatówkach, zespół klasztorny w Wigrach, ośrodki na Górze Zamkowej 

w Pieninach oraz krzyże na Giewoncie i Tarnicy 
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