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Krzyż
na Giewoncie

a w cztery lata później na Ranisbergu w Szaflarach. Kolejny przełom
wieków i obchody setnej rocznicy krzyża Giewontu wzbogaciły Podha−
le o replikę krzyża postawioną obok kościoła Pallotynów na Krzeptów−
kach, a ziemię spiską – o replikę krzyża na Gogolowej Grapie – Litwin−
ce, obok wsi Czarna Góra.

W listopadzie 2001 r. replikę krzyża Giewontu postawiono w Sopo−
cie, jako dar zakopiańskiego samorządu. W ten sposób symbol głębo−
kiej myśli wyrażonej w słowach Jana Pawła II: „Rzec można, że ten
jubileuszowy krzyż patrzy w [stronę] Zakopanego i Krakowa, i dalej
w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr
po Bałtyk” – doczekał się urzeczywistnienia.

Symbol uczuć religijnych i patriotycznych
Krzyż Giewontu postawiony u progu wieku XX przetrwał stulecie. Był

świadkiem upadku monarchii i wielkich mocarstw, pożóg wojennych
i zmian ustrojowych.

Dnia 19 sierpnia 1981 r. zostały zapoczątkowane coroczne piel−
grzymki do krzyża na Giewoncie. Tradycja pielgrzymowania jest kon−
tynuowana każdego roku, zarówno w dniu 19 sierpnia, jak też 14 wrze−
śnia – w dniu Podwyższenia Krzyża Świętego. W pielgrzymkach uczest−
niczą wierni z całego kraju, a pielgrzymi wyruszają z parafii Św. Krzyża.

Krzyż Giewontu często był przywoływany w przemówieniach i homi−
liach papieża Jana Pawła II. Jego szczególne, symboliczne znaczenie
podkreślił w słowach: „Ten krzyż na Giewoncie jest jakby zwieńcze−
niem wielkiej Świątyni Tatr, Świątyni Podhala, a poniekąd to i Świąty−
ni całej naszej Ojczyzny”. Takie też było powszechne odczucie, wyra−
żone przez zawieszenie na krzyżu przez Józefa Jabłońskiego w cza−
sie stanu wojennego, 13 września 1982 r. transparentu „Solidarności”.

Przed wizytą Jana Pawła II w 1997 r. z inicjatywy grupy radnych
zmieniono herb Zakopanego na wizerunek krzyża na Giewoncie wspar−
tego na skrzyżowanych kluczach św. Piotra.

Kolejny rozdział w historii krzyża na Giewoncie rozpoczął się w ostat−
nich chwilach życia Jana Pawła II. W nocy z piątku na sobotę, aby
dodać otuchy umierającemu papieżowi, taternicy zapalili pod krzyżem
światełko. W niedzielę 3 kwietnia 2005 r. o godz. 7 rano przewodnicy
tatrzańscy Paweł Murzyn i Tomasz Wojciechowski, powiesili na krzyżu
flagi papieskie okryte kirem.
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5. 3 kwietnia 2005 r. – flaga papieska na krzyżu
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C h r o ń m y p r z y r o d ę
Tatrzańskiego Parku Narodowego

6. Krzyż na Gogolowej Grapie
(Litwince) nad Czarną Górą
na Spiszu wzorowany
na krzyżu na Giewoncie
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1975, obchodzonym jako Rok Święty Jubileuszowy, u podstawy mo−
numentu umieszczono tabliczkę z informacją: „Przy tym krzyżu w ro−
ku świętym możesz uzyskać odpust jubileuszowy”.

W 1997 r. firma Andrzeja Ciszewskiego, znanego grotołaza i taterni−
ka, wykonała na zlecenie Tatrzańskiego Parku Narodowego prace
mające na celu wzmocnienie kopuły szczytowej Giewontu; zostały

także pomalowane elementy
krzyża.

W 2000 r. w konstrukcję krzy−
ża wmontowano dwa witraże:
wizerunek Chrystusa Miłosier−
nego z napisem „Jezu, ufam
tobie” oraz Oko Opatrzności.

Podobne krzyże
na polskim Podtatrzu

Warto też wspomnieć o in−
nych krzyżach, o podobnej kon−
strukcji i kształcie, ustawionych
na wzniesieniach polskiego
Podtatrza, których powstanie
było zainspirowane właśnie
krzyżem Giewontu. W 1902 r.
fabryka Goreckiego wykonała
krzyż dla Szczawnicy, który po−
stawiono na Bryjarce. Z okazji
500 rocznicy bitwy pod Grun−
waldem postawiono krzyż na
Galicowej Grapie w Poroninie,
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się podobieństwa Giewontu do „Śpiącego rycerza” – co zresztą rzeź−
ba tego szczytu może przypominać. Pierwszym znanym twórcą, który
w wierszu „Giewont z 1880 r. wyraził to podobieństwo był Adam Asnyk.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego dopatrywano się nawet
podobieństwa Giewontu do profilu marszałka Piłsudskiego (!).

Z tych to właśnie przyczyn uznano kopułę szczytową Wielkiego
Giewontu za najodpowiedniejsze miejsce do zainstalowania krzyża,
mimo sugestii umieszczenia go na Czerwonych Wierchach.

Realizacja marzeń
Aby spełniły się życzenia górali, aby na Giewoncie zaistniał krzyż,

ksiądz Kazimierz Kaszelewski zamówił wykonanie projektu krzyża
w Zakładzie Artystyczno−Ślusarskim Józefa Goreckiego i Spółki w Kra−
kowie dnia 8 listopada 1900 r. Jednak wcześniej wykonano próbę, jakiej
wysokości krzyż będzie widziany z Zakopanego. W tym celu dokona−
no ustawienia na Giewoncie drewnianego krzyża o wysokości 10,5 m.
Na prośbę proboszcza zakopiańskiej parafii fundusze zapewnili ano−
nimowi darczyńcy. Już 29 maja 1901 r. dokonano próbnego monta−
żu krzyża na terenie fabryki Goreckiego przy ul. Św. Wawrzyńca 26
w Krakowie. Elementy krzyża wysłano transportem kolejowym, który
dotarł do Zakopanego 16 czerwca 1901 r. Jakub Gąsienica Wawrytko
wraz z pomocnikiem wykuli otwór pod fundament krzyża. 3 lipca ksiądz
K. Kaszelewski rozpoczął to śmiałe przedsięwzięcie techniczne i organi−
zacyjne. Uczestniczyło w nim ok. 500 osób, a do transportu użyto
18 wozów konnych. Kolumna transportowa wyruszyła spod kościoła
parafialnego i przez Kuźnice udała się w kierunku Giewontu. Wozy
dojechały w pobliże Piekiełka w Dolinie Kondratowej. Od tego miejsca
trzeba było wynieść na wierzchołek Giewontu elementy krzyża i 400 kg
cementu w workach. Wodę w płóciennych konewkach noszono z miej−
sca, gdzie ścieżkę „przecina (...) żywy zwykle strumyczek (ostatnia
woda)”. Grupa ludzi z transportem dotarła na szczyt o godz. 11. Dalsze
prace montażowe tego pierwszego dnia wykonał monter z krakowskiej
firmy i sześciu górali. Przez kolejnych pięć dni, do 8 lipca, monter
pracował z dwoma góralami.

I tak właśnie na szczycie Giewontu, którego wysokość wynosi 1894 m,
stanął krzyż konstrukcji kratowej, skręcanej na przegubach, składający

się z 400 elementów. Dopełnieniem zdobniczym monumentu są kwa−
dratowe okucia umieszczone na wierzchołku oraz dwóch ramionach.
W miejscu skrzyżowania ramion zamontowany jest uproszczony
motyw słońca. W przecięciu ramion umieszczono tarczę z wyciętym
napisem, jaki Ojciec św. ułożył dla krzyży jubileuszowych: JESU CHRI−
STO DEO, RESTITUTAE PER IPSUM SALUTIS MCM, co w tłuma−
czeniu znaczy: „Jezusowi Chrystusowi Bogu, w 1900 rocznicę przy−
wrócenia przez Niego zbawienia”. Wysokość krzyża wynosi 17,5 m,
przy czym 2,5 m konstrukcji jest wpuszczona w skałę – zatem krzyż
wystaje ponad skałę 15 m. Jego ramię poprzeczne ma 5,5 m długości,
a ciężar krzyża wynosi 1819 kg.

Uroczyste poświęcenie krzyża na Giewoncie odbyło się 19 sierpnia
1901 r. Poświęcenia dokonał przybyły z Krakowa ks. kanonik, kanc−
lerz Władysław Bandurski – w przyszłości będzie kapelanem legionów
polskich. W uroczystości brało
udział 300 osób.

We wrześniu 1901 r. u podsta−
wy krzyża umieszczono metalo−
wą tablicę z napisem: „Zbawicie−
lowi świata na przełomie wieków
1900/1901 parafia Zakopane ze
swoim proboszczem postawiła
krzyż ten wykonany w fabryce
Józefa Goreckiego w Krakowie”.

W 1975 r. z inicjatywy zako−
piańskiej parafii została wykona−
na gruntowna renowacja krzyża.
Krzysztof Szafrański, członek klu−
bu wysokogórskiego, zabezpie−
czył krzyż przed korozją. Wzmoc−
niono także zaprawą betonową
fundament krzyża. W tymże roku

Oczom podróżnych przybywających do Zakopanego od stro−
ny północnej ukazują się wpierw, „Jak potopu świata fale, za−
mrożone w swoim biegu” – Tatry. A w miarę przybliżania się
do celu potężniejący „olbrzym w poszczerbionej zbroi” – Gie−
wont zwieńczony krzyżem, który stoi tam od ponad stu lat.
Giewont i stojący na nim krzyż tworzą nierozłączny atrybut
Zakopanego. Funkcjonuje on w zbiorowej świadomości mocą
mitu, zrodzonego w zamierzchłych podaniach ludowych, in−
spirowanych nimi dzieł artystów i siłą woli naszych przodków,
którzy gdy kończył się wiek XIX, a zaczynał XX, na szczycie
tym krzyż ustawili.

Gdy miał nadejść wiek nowy, wiek XX, ludzie witali go z nadzieją i na
szczytach górskich we Włoszech krzyże jubileuszowe zaczęli sta−
wiać. Wieść o tym fakcie dotarła do Zakopanego dzięki proboszczowi
ks. Kazimierzowi Kaszelewskiemu. W maju 1900 r. kilkunastu najpo−
ważniejszych górali poprosiło ks. Kaszelewskiego, żeby się zajął po−
stawieniem krzyża jubileuszowego na Giewoncie.

Dlaczego na Giewoncie właśnie? Giewont bowiem już od samego
początku poznania Tatr przyciągał uwagę. Odnajdujemy jego opisy
u autorów tzw. literatury podróżniczej. Maria Steczkowska swe za−
uroczenie wyraziła słowami: „Mieszkańcy Zakopanego nazywają go
ojcem”. Natomiast Kazimierz Łepczyński odwiedziwszy proboszcza
Stolarczyka pisał „(...) poszedłem złożyć czołobitność drugiemu pa−
tryarsze (!) zakopiańskiego ludu, Giewontowi”. Wizerunek Giewon−
tu właśnie znalazł się na pieczęci Gminy Zakopane z 1875 r. Był on
także częstym tematem dzieł malarskich, grafik oraz rysunków róż−
nych autorów, m.in. Stanisława Witkiewicza czy Leona Wyczółkow−
skiego. Równie ważna dla okresu, w którym zrodził się pomysł posta−
wienia krzyża na Giewoncie, była rola tatrzańskiej legendy w polskim
micie niepodległościowym. Już bowiem w latach trzydziestych XIX w.
„ojciec etnografii Podhala”, Seweryn Goszczyński zetknął się z po−
daniem ludu o „zaśnionych w Tatrach rycerzach”. Właśnie w polskich
Tatrach jednym z miejsc, gdzie według legendy zapadli w sen rycerze
są jaskinie w masywie Giewontu. A stąd już tylko krok do dopatrzenia
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