Ogólnopolska Konferencja Naukowa Naukową
„Karol Wojtyła – orędownik niepodległości – syn oficera
Wojska Polskiego, 100 rocznica niepodległości
i 40 rocznica wyboru Jana Pawła II”

Dnia 2 czerwca 1979 r. w przemówieniu skierowanym do przedstawicieli władz
państwowych, podczas pierwszej pielgrzymki, Jan Paweł II powiedział: „Nigdy nie możemy
zapomnieć tej straszliwej lekcji dziejowej, jaką była utrata niepodległości Polski od końca
XVIII do początku bieżącego stulecia. To bolesne, w istocie swojej negatywne doświadczenie
stało się jakby nową kuźnią polskiego patriotyzmu”. Wypowiedziane wówczas słowa są
doskonałym punktem odniesienia dla refleksji związanej ze stuleciem odzyskania przez
Polskę niepodległości, którą świętujemy w bieżącym roku. Zawierają one bowiem szczególną
pamięć o ofierze krwi przelanej w różnorakich zrywach niepodległościowych, powstaniach a
także na polach bitewnych I wojny światowej. Czas ponownego odrodzenia, po 123 latach
zaborów i niewoli, naznaczonych walką i cierpieniem, niemal zbiega się w czasie z datą
narodzin Karola Wojtyły (18 maja 1920) – pierwszego papieża-Polaka. Ów dzień był również
dniem, kiedy w Warszawie triumfalnie witano Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza
Józefa Piłsudskiego powracającego po zajęciu Kijowa. Późniejsze dramatyczne miesiące
militarnej konfrontacji z Armią Czerwoną, były elementem stanowiącym o przyszłości
niepodległego państwa polskiego oraz Europy. Do wydarzeń wojny polsko-sowieckiej i
swoich narodzin Jan Paweł II nawiąże 13 czerwca 1999 r. na Cmentarzu Żołnierzy Polskich
1920 roku w Radzyminie: „Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie,
kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w
stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim
życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką
wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem”. Umiłowanie polskiej
historii i tradycji oraz wychowanie w tymże duchu przyszły papież zapewne zawdzięczał
swojemu ojcu Karolowi Wojtyle, który od czerwca 1919 r. służył w Wojsku Polskim jako
naczelnik kancelarii w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Wadowicach.
Wspólnota akademicka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Nowym Targu pragnie w wyjątkowy sposób upamiętnić dwie niezwykłe historyczne

rocznice: 100-lecie odzyskania niepodległości oraz 40-lecie wyboru na stolicę św. Piotra
Karola Wojtyły. Obok różnorakich wydarzeń rocznicowych, szczególne znaczenie będzie
mieć organizowana przez naszą uczelnię, w dniu 16 października br., Ogólnopolska
Konferencja Naukowa pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, podczas której będziemy podejmować namysł nad kwestiami bliskimi sercom
wszystkich Polaków. Zapewne będzie to idealna okazja, by opowiedzieć dzieje ojczyste oraz
wykorzystując bogate dziedzictwo myśli papieża-Polaka, wybiec myślą naprzód, aby zgłębić
wyzwania, jakie stoją przed naszą ojczyną.
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa zatytułowana „Skrzydła niepodległej.
Nieznani i zapomniani podhalańscy lotnicy”. Wystawa, która w miesiącach wrzesieńpaździernik jest prezentowana w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym
Targu, zostanie wypożyczona do Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
dzięki uprzejmości jej autora dra Roberta Kowalskiego – kierownika nowotarskiego muzeum.

