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Historia ołtarza papieskiego
w Nowym Targu
„Ołtarze papieskie to scena dla Teatrum Sacrum,
w którym główną rolę gra ON – Namiestnik Chrystusa”

K

iedy przychodzili do nas do domu dziennikarze celem wywiadu lub studenci,
zbierając materiały do pracy magisterskiej, a nawet doktorskiej, na temat ołtarza nowotarskiego często padało pytanie: Jak to się stało, że właśnie pan
otrzymał to zlecenie? Bowiem najwyższą chlubą dla architekta było zaangażowanie
się w projekt ołtarza dla Ojca Świętego. Były to już lata w wolnej Polsce. Dlatego na
wiele miesięcy wcześniej odbywały się przygotowania i konkursy z udziałem wielu
znamienitych pracowni architektonicznych.
Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba by powrócić pamięcią do tamtych lat
i sytuacji społeczno-politycznej tamtego okresu. Szczegółowo jest to opisane w książeczce Jan Paweł II w Nowym Targu na podstawie osobistych relacji prof. Józefa
Grzybka. Rok temu natomiast światło dzienne ujrzała publikacja Władysława Skalskiego o pierwszej wizycie Ojca Św. w Polsce, a konkretnie o spotkaniu w Nowym
Targu 8 czerwca 1979 r. Pokazuje ona na podstawie dokumentacji z archiwum Urzędu Bezpieczeństwa, jak komunistyczne władze przy pomocy służby bezpieczeństwa
najpierw starały się nie dopuścić do spotkania ludności Podhala z Ojcem Świętym,
a następnie utrudnić pielgrzymom udział w tej uroczystości. Była to olbrzymia akcja
pod kryptonimem «Lato-79».

Jak to się zaczęło?
W dniu 1 kwietnia 1979 r. parafia nowotarska pod wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa podała wiadomość o wizycie Ojca Św. także w Nowym Targu. Na
księdza proboszcza Franciszka Juraszka i całą parafię spadł ogrom prac niezbędnych
celem przygotowania Nowego Targu do tej wizyty, także pod względem duchowym,
a najważniejsze było ustalenie i uzgodnienie miejsca na tę uroczystość.
Władze państwowe i wojewódzkie początkowo nie wyrażały zgody na proponowane miejsce tzn. lotnisko sugerując Ludźmierz lub Kościół Najświętszego Serca
Pana Jezusa, stąd przygotowania opóźniły się o 4 tygodnie. Mimo niepewności co do
miejsca zorganizowania tej uroczystości księża nie zmniejszyli swej aktywności. Sekre-
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tariat Organizacyjny składał się z księży,
przeważnie dziekanów pobliskich dekanatów Zakopanego, Niedzicy, Ludźmierza, Rabki, Szczawnicy. Księża zajmować
się mieli poszczególnymi zadaniami jak
podział na sektory, radiofonizacja, sprawy liturgiczne, dekoracja, goście, służba
zdrowia, sprawy śpiewu, itp.
W całej tej grze dyplomatycznej
między Episkopatem a władzami PRL
najbardziej kłody pod nogi rzucał wojewoda nowosądecki Lech Bafia. Aż
wreszcie musiał się podporządkować,
bowiem Ojciec Święty poinformowany o całym tym zamieszaniu był gotów
odłożyć swoją pierwszą pielgrzymkę do
Ojczyzny, jeśli na jej trasie będzie skreślony Nowy Targ. A to już byłby duży, o
Ryc. 1.
światowym rozgłosie, afront dla PRL.
Szkic sytuacyjny ołtarza i sektorów
I tak ks. Juraszek, który miał zająć
w Nowym Targu (ryc. T. Jędrysko)
się budową ołtarza okazał się przewidujący i zaraz na początku poszukiwał architekta. Znajomy męża z Klubu Inteligencji
Katolickiej, który wiedział o tym problemie, polecił właśnie jego.
Po wstępnych rozmowach z ks. proboszczem Juraszkiem mógł on już wykonywać szkice, przymiarki zagospodarowania oczywiście lotniska (a nic nie było
wiadomo). Tadeusz zrobił kilka koncepcji budowy ołtarza. Z końcem kwietnia Kuria
Metropolitalna w Krakowie przyjęła i zatwierdziła koncepcję, tę o konstrukcji drewnianej. Dopiero wtedy rozpoczął się właściwy wyścig z czasem, aby opracować projekt techniczny i zrobić to tak, aby był wykonany w krótkim czasie. Pracować trzeba
było wieczorami i nocami.
Wreszcie 15 maja wojewoda Lech Bafia wyraził zgodę na zorganizowanie
uroczystości papieskiej na lotnisku oraz na spotkanie z kardynałem Franciszkiem
Macharskim i zespołem władz kościelnych.
I kiedy podczas wizji lokalnej Tadeusz pokazał przygotowane plany zagospodarowania sektorów i samego ołtarza, zdumiony i zaskoczony wojewoda Lech Bafia
nie mógł się powstrzymać od inwektyw pod adresem architekta: „A to ci architekt”,
„Jaki spryciarz”, „Tylko Jędrysko mógł tak zrobić!” – wykrzykiwał.
Widząc, że jego intencje nie osiągnęły pożądanego celu, odjechał z lotniska,
zlecając dalsze prowadzenie sprawy wice-wojewodzie Władysławowi Faberowi.
Podejrzewaliśmy, że wojewoda chciał narzucić swojego architekta i tak nim
sterować, aby nie był w stanie zrobić w tak krótkim czasie żadnego sensownego
projektu. Skończyłoby się pewnie na wybudowaniu pospolitego podium.
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Zatem do roboty!
Zakres prac był ogromny i obejmował nie tylko szczegółowy projekt ołtarza
i nadzór nad jego budową, ale również zagospodarowanie terenu, rozmieszczenie
i wytyczenie sektorów, budowę wszystkich elementów przestrzennych takich jak:
trybuny dla reporterów, telewizji, radia i prasy, pojedynczej wieżyczki dla telewizji o
wysokości 3,5 m, podium dla chórów i orkiestry, kolorystykę i dekorację obiektu,
ławy dla 1800 gości przed ołtarzem.
Przez cały czas tzn. od 20 maja z chwilą wejścia na lotnisko Tadeusz nie tylko
projektował szczegóły, ale nadzorował pracę nad budową ołtarza, bowiem konstrukcja była bardzo skomplikowana. Pracował w Zjednoczeniu Gospodarki Komunalnej
i mógł robić to tylko poza godzinami pracy.
Nadzór nad wytyczaniem i budową sektorów objął ks. Jan Łasut z Poronina.
Materiały zwozili górale z okolicy i nie tylko. Dostarczono 500 m3 drewna, palików
i żerdzi do ogrodzeń sektorów, które w rozwinięciu dawały łączną długość 22 km.
Sektory przedzielała droga o szerokości 12 m i długości 680 m!, którą miał przejechać
Ojciec Święty. Wykonawcami byli górale, fachowcy chętni do pracy z poszczególnych
parafii. Był to jedyny materiał, który został odzyskany i wykorzystany później przy
budowie innych kościołów jako rusztowanie czy stemple.
Budowa ołtarza, czyli kaplicy w stylu regionalnym, wykonywana była równie
sprawnie, dzięki pomocy fachowców – cieśli, wśród których wyróżniała się brygada
cieśli Romana Komorka z Krościenka. Ludzie przychodzili gromadami przyglądając
się budowie, podziwiając piękno ołtarza, bo choć delikatny i ażurowy z daleka, był
w rzeczywistości monumentalny.
Podstawą konstrukcji była prefabrykacja elementów więzarów złożonych z krokwi i jętek łączonych śrubami, które montowane były na ziemi, podnoszone za pomocą dźwigów i zwieńczone na górze płatwią kalenicową na wysokości 12 m. Więzary
te zakotwiono w stałych podporach z betonu lanego o wymiarach 100/100/150 cm.
Te 6 bloków do dziś wyznacza miejsce gdzie stał ołtarz. Podium ołtarza o powierzchni
114 m2, miało wysokość 2,6 m, stanowiąc strop dla pomieszczeń w których były 2
zakrystie, jedna dla Ojca Świętego, druga dla asysty. Ściany tych pomieszczeń stanowiły gotowe ramy z napiętym i nabitym płótnem żaglowym. Sufit obito deskami
modrzewiowymi. Wnętrze umeblowano góralskim sprzętem z naszego domu, stół,
stołki, ławy, lustro w drewnianej ramie, dywan.
Zakrystia Ojca Świętego była przeszklona z widokiem na panoramę Tatr, które
jak powiedział Ojciec Św.: „tego dnia się zawstydziły i zasłoniły. Może jak do tych
Tatr będziemy przemawiać – ciągnął dalej – będziemy perswadować to się odsłonią,
przestaną się wstydzić. Dlatego też poprosiłem kardynała Króla Jana z Filadelfii, aby
był blisko mnie, bo może jak się we dwójkę weźmiemy – oba górale to tym Tatrom
przetłumaczymy żeby się odsłoniły. A jak się nie odsłonią same na tym stracą.”
Były to prorocze słowa, ani Tatry ani my Podhalanie nie musimy się dziś niczego
wstydzić.
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Montaż konstrukcji ołtarza
(Fot. Archiwum Autorki)

Cieśle podczas pracy
(Fot. Archiwum Autorki)
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Architekt prof. Przemysław Szafer z Politechniki Krakowskiej pisał kilkanaście lat
później w czasopiśmie „Rezydencje” 2000 r.: „ Twórcą jednego z pierwszych ołtarzy
polowych był Tadeusz Jędrysko. Ołtarz ten wzniesiony na nowotarskim lotnisku stał
się pierwszą prawdziwa kaplicą – rezydencją z programem użytkowym wymyślonym
przez architekta. Nie było żadnych założeń, ale za to nieustanne zastrzeżenia i kontrole. Był też pierwszym przykładem sięgnięcia do rodzimych tradycji architektury
regionalnej, po którym nastąpiły kolejne tego typu realizacje również w świecie,
wyraźnie wzorowane na naszym ołtarzu”.
Mimo dostarczenia w odpowiednim terminie, czyli 22 maja, dokumentacji
technicznej ołtarza, nigdy nie została ona zatwierdzona, nie zweryfikowano do końca
obliczeń konstrukcyjnych, nie była założona instalacja odgromowa i nie było w końcu odbioru technicznego. Jedynie w ostatnich godzinach przyjechali saperzy, aby
sprawdzić obiekt. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia nawet sił natury, takich
jak wiatru halnego, piorunów itp., odpowiedzialnym zostałby jedynie projektant.
Wrócę jeszcze do budowy ołtarza, do tego nastroju entuzjazmu i radości panującego wśród ludzi. Bez takiego pierwszego solidarnościowego zrywu nie byłoby
możliwe wybudowanie tego ołtarza przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego (PBK), bowiem wojewoda wyłączył budowę ołtarza z prac zleconych władzom
kościelnym. Wojewoda liczył na to, że PBK nie uda się wykonać zadania i dojdzie
do kompromitacji. A pozostało tylko 3 tygodnie.
Jak wspomina wieloletni pracownik PBK Kazimierz Pajerski, przedsiębiorstwo
nie posiadało takich mocy przerobowych, tylu pracowników, zaledwie kilku cieśli,
takiej ilości drewna w magazynie. Potrzeba by było co najmniej pół roku, aby własnymi siłami wykonać te budowlę.
Trudno było nawet o gwoździe, śruby czy lakier, nie mówiąc o płótnie czy wykładzinie dywanowej. A potrzeba było tego w ogromnych ilościach według obliczeń
architekta. Wszystko było reglamentowane nawet dla firm (dziś już to słowo wyszło
z użycia).
Aby zdobyć potrzebne drewno szukano w okolicznych tartakach, jak w Kamienicy, Zawoi, Nawojowej. Miejscowy tartak odmówił ciecia potrzebnych długości, trzeba
było drewno wozić do Ostrowska do tartaku ojca ks. Mieczysława Łukaszczyka. Nie
było jak i czym zapłacić za przetarcie drewna.
Z pomocą przyszli księża, którzy ogłaszali z ambon w kościołach, że potrzebne
są deski. Z desek tych zrobiono ławy dla gości i podium dla chóru. Również księża
apelowali o przybycie fachowców. Zgłaszali się więc cieśle z różnych miejscowości,
przywożąc ze sobą maszyny i narzędzia, strugarki i cyrkularki. Codziennie pracowało
na lotnisku około 50–60 osób. Parafie gwarantowały każdą ilość ludzi do roboty.
Ostatni tydzień pracowano nocami, aby zdążyć. Nikt wtedy nie wystawiał rachunku
i nikt nie pytał o zapłatę.
Z notatki donosiciela: „Sektory budowane są dość intensywnie na dwie zmiany.
Kobiety przygotowują jedzenie oraz donoszą picie. Ps. Karol”.

140

Barbara Jędrysko

A jednak zdążyli!
Przytoczę relacje historyka Antoniego Kroha, naocznego świadka i uczestnika
uroczystości. Pisał on w książce Sklep potrzeb Kulturalnych w 1999 r.: „Pośrodku
lotniska stał ołtarz polowy z drewna, wykonany przez dobrych budarzy, zaprojektowany przez dobrego architekta, który czuł góralską ciesiołkę, to było widać. Współczesny i nawiązujący do kultury regionu.
Jedni mówili, ze przyszło siedemset tysięcy ludzi, inni że milion. W dotychczasowej historii Podhala nie było drugiego takiego zgromadzenia. Grała góralska muzyka ponad stu prymistów, śpiewały połączone chóry parafialne w sile może tysiąca
głosów, papież wspaniale żartował”.
Pielgrzymka z Ludźmierza, składająca się z ludzi z tamtej strony Orawy, Czarnego Dunajca, Nowego i Starego Bystrego, Rogoźnika i całego Ludźmierza, wyruszyła o godz. 3.00 w nocy. Gdy czoło procesji znajdowało się obok dworca PKS, to
koniec znajdował się między Kombinatem a Ludźmierzem.
Przyniesiono figurę Matki Boskiej Ludźmierskiej, patronki Podhala, byli kardynałowie, biskupi, sztandary, delegacje, stroje ludowe ze wszystkich okolicznych
regionów.
„Po Nowym Targu rozeszła się pogłoska że towarzysze, lustrujący teren helikopterem, dopatrzyli się w rozplanowaniu miejsca uroczystości zarysów orła w koronie; koroną miał być ołtarz, skrzydłami sektory boczne, korpusem i ogonem tylne,
umiejscowione na niewielkim wzniesieniu. Gdy wczesnym rankiem ze wszystkich
stron zaczęli schodzić się ludzie i wypełniać lotnisko, wyglądało to z góry, jakby
orzeł, najpierw prawie niewidoczny, tylko delikatnie naszkicowany układem żerdzi
rozgraniczających sektory, z każda chwilą coraz bardziej się ucieleśnia, ożywa , jakby
wychodzi z ziemi. Autor projektu ołtarza oraz jego otoczenia, bardzo chciał obejrzeć swoje dzieło z góry; obiecano mu, ale w końcu nie wpuszczono do helikoptera,
żeby nie zobaczył tego orła. Partyjniacy przysięgli sobie zachowanie tajemnicy, ale
cudowne zjawisko nie może być tajne, sprawa się rozniosła”.

Pytano nas również, gdzie siedziały VIP-y
Otóż panicznie się bali i według siermiężnego protokołu dyplomatycznego
PRL powitali Ojca Świętego przy helikopterze w osobach przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, wojewody nowosądeckiego, I sekretarzy PZPR Komitetu
Wojewódzkiego i Komitetu Miejskiego, Naczelnika Miasta Nowego Targu (nie będę
wymieniała ich nazwisk).
Wojewoda witając Ojca Świętego skompromitował się mówiąc „Witam pana”.
Ojciec Święty podając mu rękę odparł „Znam pana z korespondencji” (mając na
myśli pisma utrudniające przybycie do Nowego Targu).
Po czym władze odjechały do swojego lokum w pomieszczeniach biura lotniska
pilnie strzeżonego, a Ojciec Św. pojechał papamobile w stronę ołtarza. Po uroczystości w ten sam sposób odbyło się pożegnanie.

Historia ołtarza papieskiego w Nowym Targu

Ukończony ołtarz przed spotkaniem
(Fot. Archiwum Autorki)

Ukończony ołtarz przed spotkaniem
(Fot. Archiwum Autorki)
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Widok na wydzielone sektory
(Fot. Archiwum Autorki)

Początek Mszy św. w Nowym Targu
(Fot. Archiwum Autorki)
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Pogoda tego dnia była parna. Ojciec Św. odlatuje, kieruje się helikopterem
w stronę Tatr, ale pułap chmur jest tak niski, że trzeba zawracać. Ledwo znika z oczu
niemal natychmiast lunął deszcz i rozpętała się burza z piorunami. Część ludzi zdążyła
dotrzeć do ołtarza, otoczyć go, wchodzić na podium. Ale tłumy zaczęły się szybko
rozchodzić i stało się to dużo szybciej niż przewidywała to stopniowa ewakuacja
obliczona na 2–3 godziny.
Pobiegliśmy i my, aby schronić się w maluchu, którym przyjechaliśmy, ale pozostawiony w pośpiechu na światłach, wyładował się i nie zapalił. Wróciliśmy przed
ołtarz i to, co zobaczyliśmy z bliska przeszło naszą wyobraźnię. Z lasu wyjechał potężny
dźwig na gąsienicach i brygada podchmielonych junaków z OHP zaczęła brutalną
akcję rozbiórki ołtarza, rozrywania w drzazgi misternej konstrukcji, zrywania płótna
ze ścian okalających ołtarz.
Siostry zakonne pospiesznie wynosiły meble z izby papieskiej, okrywały folią przed deszczem, inni zabezpieczali naczynia liturgiczne i figurę Matki Boskiej
Ludźmierskiej. Ratowano, co się dało, fotel papieski, krzyż wieńczący szczyt, listwy
ozdobne okalające przednią krokiew, podium dla figury, balustradę schodów, pulpit
liturgii słowa. Fragmenty te znajdują się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Nowym Targu.
W całym tym zamieszaniu góralom z Gliczarowa Górnego udało się wynieść
mensę, czyli stół, przy którym była odprawiona Eucharystia. W Gliczarowie dopiero
budowano Kościół i sporo lat upłynęło zanim ołtarz stanął w prezbiterium kościoła.
Ołtarz wydawał się za długi, więc miejscowi cieśle poobcinali boki, ile dokładnie –
teraz nie wiadomo. Niemniej ołtarz jest tutaj traktowany z dużym pietyzmem.
Obecny proboszcz w Gliczarowie opowiada przyjezdnym historię ołtarza w Nowego Targu i twierdzi, że to zrządzenie opatrzności, bowiem przed laty, jeszcze
jako biskup, Karol Wojtyła był w Gliczarowie podczas wizytacji parafii w Poroninie.
Przyjechał na koniu, bo nie było drogi.
Wiadomo było, że ołtarz będzie rozebrany, ponieważ lotnisko musiało być
czynne. Władze bały się jednak, aby po przeniesieniu w inne miejsce nie stał się
przedmiotem kultu. Mieliśmy nadzieję, że jeszcze przez kilka dni będą przychodzili
tu ludzie i żyli tą atmosferą. Czy musiał być na oczach pozostałych pielgrzymów,
w tak brutalny sposób niszczony, łamany i pocięty?
Można go było spokojnie rozebrać z pietyzmem ten jeden z najpiękniejszych
ołtarzy, cud podhalańskiego budownictwa – jak mówiono.
A może Opatrznością była właśnie ta burza, która rozpędziła ludzi, bo broniliby ołtarza i kto wie, jakby to mogło się skończyć. W lasach bowiem zgromadzono
poważną ilość oddziałów milicji, zomowców i wojska wraz ze sprzętem.

Gdzie zatem podziało się drewno z ołtarza?
Natychmiast podczas rozrywania konstrukcji ołtarza na części, podjechały
samochody skrzyniowe, ładując deski, listwy i krokwie. Najlepsze drewno samochody zawiozły prosto z lotniska do Nowego Sącza (zabezpieczone w magazynach
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Ołtarz papieski w Gliczarowie Górnym
(Fot. Archiwum Autorki)

tamtejszego kombinatu Budownictwa Komunalnego). Co najmniej połowa drewna
z ołtarza znalazła się w Nowym Sączu. Resztę zawieziono do magazynu nowotarskiego PBK. Tam też po pewnym czasie specjalne brygady zajęły się rozkręcaniem
śrub, rozbieraniem połamanych elementów, wyciąganiem gwoździ i segregowaniem.
Oszacowano i zaprotokołowano przyjęcie do magazynu. Po jakimś czasie przyszło
zlecenie, że drewno to należy wydać milicji warszawskiej, tyle ile się zmieści na 2
samochody. Samochody jeździły również do Jordanowa i Białki. Zapewne kupowali je prominenci płacąc minimalny procent wartości. Dziś wszyscy się wypierają. Z
czasem drewno schowane w nowosądeckich magazynach również zostało rozdysponowane między swoimi.
Rachunki za kupowane drewno na budowę ołtarza pokrywało PBK, ale jak
wspomniałam, dużą część drewna, desek przywieźli ludzie w darze, na apel księży
i to też zostało zabrane. Nikt w Nowym Targu nie chciał się podjąć wyceny robót,
przecież przy ołtarzu pracowało dużo osób dobrowolnie. Zrobił to ktoś z Nowego
Sącza. Łączny koszt budowy ołtarza według faktur PBK tzn. transportu, sprzętu,
robocizny i materiałów wynosił 789.611 zł. Od tego odjęto koszt odzyskanego
drewna 275.255 zł. Zatem koszt budowy ołtarza wyniósł 514.356 zł i tyle Kuria
Metropolitarna wpłaciła na konto przedsiębiorstwa.
Dla przykładu podam, że władze krakowskie za wybudowanie ołtarza na Błoniach podczas tej samej pielgrzymki zażądały od kurii 7 mln zł, aby finansowo uderzyć w kościół.

Historia ołtarza papieskiego w Nowym Targu
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Epilog
Lech Bafia nie zapomniał o afroncie na lotnisku w Nowym Targu. W niedługim
czasie po prostu rozwiązał, liczącą kilka osób, pracownię projektową przy Zjednoczeniu Budownictwa Komunalnego. Wszyscy otrzymali w zamian propozycje pracy
gdzie indziej, tylko projektant ołtarza otrzymał „wilczy bilet”. Nikt w Nowym Targu
nie chciał go przyjąć do pracy.
Rok później w 1980 r. pojechaliśmy do Rzymu. Podczas Audiencji Generalnej
na placu Św. Piotra, kiedy Ojciec Święty przechodził niedaleko, zawołaliśmy: „Ojcze
Święty! Rok temu! W Nowym Targu!”. Ojciec Święty przystanął, wyciągnął rękę
między głowami pielgrzymów i chwycił mnie za przegub dłoni. W tym czasie mąż
podarował mu swoją akwarelę z bacówkami. Ojciec Święty popatrzył i powiedział:
„To chyba waksmundzkie polany” i z żalem dodał –„Już tam nigdy nie będę”.

History of the Papal Altar in Nowy Targ
(SUMMARY)

On April 1, 1979, the pastor (Fr. Franciszek Juraszek) and the parishioners of the
Most Holy Heart of Jesus Christ parish in the city of Nowy Targ were assigned the task of
preparing the city for the Holy Father’s visit on June 8th, 1979.
In addition to spiritual preparation, the site of the celebration had to be chosen and
approved by local authorities. At first, the national government and the provincial government did not want to issue a permit for the proposed celebration sites: 1) the airport, 2) the
Church of the Most Holy Heart of Jesus Christ. It was not until May 15th, that Governor Lech
Bafia agreed to permit the organization of a Papal celebration at the local airport as well as
a meeting with Cardinal Franciszek Macharski and a group of Church authorities.
The Communist government sent security forces to attempt to block the people of
the Podhale region from meeting the Holy Father, and when that failed, made attempts to
make reaching the celebration site difficult. The large scale operation was code-named
“Summer 79” by the security forces.
Fr. Juraszek, the person in charge of the construction of the Papal Altar, delegated the
design of the altar and supervision of the construction work to an architect named Tadeusz
Jędrysko. A number of designs were proposed, and at the end of April, the Archdiocese of
Kraków selected a wooden construction design. The work on the construction of the altar
started on May 20th.
The location and construction of each section of the altar were supervised by Fr. Jan
Łasut from Poronin. Construction materials were brought in by local highlanders who also
helped with the construction work. Volunteers from local parishes were also on-site doing
their part to help build the altar. Altogether, 50-60 people worked on the altar.
Despite the fact that the altar was built on schedule and completed on May 22nd, the
designated completion date, and technical documents had been delivered to local authorities, they still did not issue a final approval for the finished structure. Construction data
was not fully reviewed and a lightning protection system was not installed. Government
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engineers did not perform a technical assessment of the structure until a few hours before
the main celebration.
Between 700,000 and 1,000,000 people took part in the meeting with the Holy Father.
A celebration of Mass was followed by a major downpour during which a powerful tracked
crane emerged from the woods and with the aid of a brigade of government volunteers,
the altar was brutally demolished. People who had attended the Mass attempted to save
anything possible including the papal chair, a cross from atop the altar, decorative moldings
stripped from the front beams, the statue podium, stairways, and the pulpit of the Liturgy of
the Word. These pieces can now be found in the Church of the Most Holy Heart of Jesus
Christ in Nowy Targ. The mensa or the table on which the Eucharist had been celebrated
was saved from destruction by highlanders from the town of Gliczarów Górny.
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