
                                                   

Ojcze Święty, pamiętamy Cię…
Papa, we remember you… Ten album powinna mieć w swoim domu każda polska 
rodzina. Ten album jest też najlepszym upominkiem dla naszych kanadyjskich 
przyjaciół czy znajomych… 

Jak niosą wieści z Watykanu, w październiku tego roku, a najpóźniej w roku 2014 
błogosławiony Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym. Co za radość , że tak szybko 
spełni się żądanie wielotysięcznych rzesz skupionych na Placu św. Piotra i już w chwili 
Jego śmierci wołających: „Santo Subito! Papież, który miał tak silny wpływ na dzieje 
świata końca XX i początku XXI wieku, należał do największych liderów ludzkości nie 
tylko naszej generacji, a dla pokoju na ziemi i rozprzestrzenienia idei miłości uczynił 
więcej niż ktokolwiek inny – był powszechnie odbierany już za swego życia jako święty. 
Ten wielki dyplomata, człowiek dialogu, żarliwy chrześcijanin był przyjacielem 
wszystkich narodów i państw kuli ziemskiej, a odwiedził 129 krajów na wszystkich 
kontynentach podczas swych niezliczonych podróży apostolskich! Łącznie odbył 250 
podróży zagranicznych i na terenie Włoch, pokonując dystans 1 247 613 km., co 
oznacza, że 31 razy „okrążył równik”, a trzykrotnie przemierzył odległość dzielącą 
Ziemię od Księżyca! 
Kanadę nawiedził w swych pielgrzymkach pięciokrotnie, w tym trzykrotnie jako Głowa 
Kościoła. Był tytanem niezwykłej, wspaniałej energii, również intelektualnej, światłym i 
głębokim erudytą - zarówno wypowiedzi skierowane do tłumów, książki filozoficzne i 
teologiczne, encykliki, a także wiersze, poematy, dramaty Jana Pawła II - obiegły cały 
świat. Czyż nie należymy do wybrańców losu, że urodziliśmy się w tej samej epoce, co 
on? I w tej samej Ojczyźnie?
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Jak to dobrze, że w przededniu ogłoszenia polskiego papieża świętym ukazał się w 
Kanadzie przepięknie wydany przez polonijne wydawnictwo„Fakty” album, który 
upamiętnia Jego wszystkie pielgrzymki do Kraju Klonowego Liścia - zarówno te, które 
odbywał On jako kardynał Wojtyła, jak i te, które były nawiedzeniem Kanady przez 
papieża. Jak doszło do wydania tego wyjątkowego dzieła, noszącego tytuł: „Papa, we 
remember You...”?              
Otóż postać Jana Pawła II należy do największych życiowych fascynacji Stanisława 
Stolarczyka. Świadczyła o tym jego pierwsza książka, wydana w 1991 roku w Warszawie 
„Hobby Jana Pawła II – góry, narty, kajaki” i druga, niemniej interesująca ”Papież 
jakiego nie znamy”. W obu ukazany jest Ojciec Święty jako człowiek rozmiłowany w 
naturze, który każdemu radził: „odnajdywać ślady Boga żywego, odciśnięte nie tylko w 
majestatycznym pięknie przyrody, ale przede wszystkim w twej nieśmiertelnej duszy”. 
Stanisław Stolarczyk przywołał wiele przygód i anegdot związanych z wędrówkami 
Karola Wojtyły jako księdza, biskupa, kardynała, papieża, a jednocześnie ukazał niejako 
prywatny wizerunek Jana Pawła II, jego stosunek do innych, nacechowany niezwykłą 


