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Kaplica na Groniu

Swoje zamiłowanie do gór Jan Paweł II podkreślał wielokrotnie. Na pobliskim 
Leskowcu uczeń, ksiądz, biskup Karol Wojtyła bywał wielokrotnie. Po raz ostatni 
odwiedził schronisko pod Leskowcem w 1970 r., w następnym dniu po swoich 50 
urodzinach, które spędził w Kalwarii i w Wadowicach na modlitwie przed obra
zem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Już niedługo po wyborze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową coroczne rajdy gór
skie w Beskidzie nazywano rajdami „Szlakami Jana Pawła II”. Oficjalnej takiej na
zwy zaczęto używać dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych. Od 1990 r. wszyst
kie rajdy „Szlakami Jana Pawła II” miały już swą metę na Groniu Jana Pawła II. 
Nazwy takiej dla określenia Jaworzyny pod Leskowcem zaczęto używać już w po
czątkach lat 80-tych, a po kilku latach weszła ona na stałe do nazewnictwa tury
stycznego i na mapy turystyczne.

Na Groniu najpierw powstał krzyż „Ludziom gór", poświęcony wszystkim, którzy 
wędrówkę górskimi szlakami łączyli z poszukiwaniem Bożego ładu i harmonii. Ini
cjatorami i wykonawcami krzyża byli Danuta i Stefan Jakubowscy z Andrycho
wa. W podstawę krzyża S.Jakubowski wmurował kamień przywieziony z Placu 
Świętego Piotra oraz kamyczki przywiezione z pielgrzymek do górskich sanktu
ariów w Polsce i w Europie. W 10 rocznicę zamachu nażycie Jana Pawła II dzięk
czynną mszę św. dla turystów odprawił przy krzyżu biskup Jan Szkodoń. Od tego 
momentu na Groniu Jana Pawła II odprawiano coraz częściej nabożeństwa i msze 
święte. Jednak wszystko co potrzebne do odprawienia mszy św. trzeba było za 
każdym razem wnosić na górę. Zaczęto także myśleć o ochronie turystów - piel
grzymów przed niesprzyjającą pogodą. I tak zrodził się pomysł wybudowania ka
plicy. Miała być ona darem dla Ojca Świętego z okazji zbliżającej się wtedy 75 
rocznicy urodzin. Szybko wokół pomysłu budowy skupiła się grupa zapaleńców.

Działkę pod budowę ofiaro
wali Irena i Stanisław Targo
szowie. Plany wykonali archi
tekci z Wadowic i Andry
chowa: Halina Jarosz, An
drzej Kucharski i Jerzy Bi
zoń. Pozyskiwaniem środ
ków finansowych zajął się 
Społeczny Komitet Budowy 
Kaplicy, któremu przewodni
czyli państwo Jakubowscy. 
Budowę rozpoczęto w paź
dzierniku 1993 r. Kamień wę
gielny wmurował biskup Ta
deusz Rakoczy. Kaplica była
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gotowa w maju 1995 r. Poświęcenie jej przesunięto jednak na wrzesień, ponieważ 
w maju odbyła się kanonizacja św. Jana Sarkandra i pielgrzymka Jana Pawła II 
do Skoczowa, Bielska i Żywca. W trakcie tej pielgrzymki budowniczowie kaplicy 
ofiarowali papieżowi makietę kaplicy. Wtedy też Jan Paweł li poświęcił obraz Matki 
Bożej przeznaczony do kaplicy. Na Groń trafił także fotel, na którym Ojciec Święty 
siedział podczas mszy św. w Skoczowie. Sam Ojciec Święty podarował do kaplicy 
różaniec oraz puszkę na komunikanty.

Po uroczystym poświeceniu, którego dokonał biskup Tadeusz Rakoczy 9 wrze
śnia 1995 r. kaplica stała się miejscem bardzo często odwiedzanym przez turystów. 
Zgodnie z decyzją ZG PTTK w przyszłości w sąsiedztwie kaplicy powstanie sym
boliczny cmentarz ludzi gór, upamiętniający postaci zasłużonych dla beskidzkiej 
turystyki.

W sezonie wakacyjnym kaplica otwarta jest w środy, soboty i niedziele od godz. 8 
do godz. 16. Obok Rajdu szlakami Jana Pawła II od 1997 r. organizowany jest „Bieg 
Wdzięczności na Groń Jana Pawła II”

Opracowano na podstawie książki S. Jakubowskiego o historii budowy kaplicy 
na Graniu Jana Pawła II
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