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"Urodziłem się sto metrów od Watykanu.
 Rzym to cały czas moje miasto"

Przygodę z fotografią rozpoczął w  szkolnym laboratorium
fotograficznym. Mając 6 lat wiedział już prawie wszytko o fotografii.



FOTOGRAF
SZEŚCIU
PAPIEŻY 
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I

PIUS X II   
 1956

JAN XXIII 
1958-1963

BENEDYKT XVII 2005-
2013

PAWEŁ VI
 1963-1978

JAN PAWEŁ I 
1978

"Każdy papież jest inny, 
każdy ma swój osobisty charyzmat "



Wzruszające
chwile

«Arturo, dziękuję»
.Papież leżał w bardzo skromnym, wąskim
łóżku. Obok stał klęcznik, stolik, a na nim
krzyż.Kiedy ksiądz Stanisław Dziwisz
powiedział, że przyszedłem, Ojciec Święty
odwrócił się i zobaczyłem piękny uśmiech,
oczy otwarte, duże (...) Natychmiast padłem
na kolana. Papież wyciągnął dłoń, dotknął
mojej twarzy, skroni, dłoni. (...) Na koniec
głosem bardzo delikatnym i ciepłym
powiedział tylko: «Arturo, dziękuję»

 https://fjp2.com/pl/wyznania-papieskiego-fotografa-arturo-mari/

Operacja
Arturo Mari  Tuż po operacji kręgosłupa , która była
wykonana w USA w Minesocie, gdy odzyskał świadomość
poczuł zapach dezodorantu. Zapytał żony, czy to ona go
rozpyliła, ta odpowiedziała, że nie. Każdy odpowiadał „nie” .

 - Nikt nie wiedział czemu, o to pytam, ale ja
to powiedziałem żonie: widzisz ten zapach ja
czułem każdego dnia przez 27 lat, to jest
zapach Papieża Jana Pawła II..
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Jedyny syn
Kiedy syn mi powiedział: tato idę
do seminarium, nie widziałem, jak
się zachować. Poszedłem do Jana

Pawła II, a on mi powiedział:
Arturo, nauczę cię, jak być ojcem

księdza, jak z nim rozmawiać...
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PIELGRZYMOWANIE



Zdjęcia, których nie chciałby wykonać

Zupełnie nie pamiętam, jak udało mi się zrobić to zdjęcie. Natychmiast
zorientowałem się, że coś się dzieje. Zobaczyłem, że papież upada
przede mną i być może dzięki Matce Bożej, która poprowadziła moją
rękę, a może z racji doświadczenia, miałem dość zimnej krwi, by zrobić
te zdjęcia, które stały się historycznym dokumentem.
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"Poczułem się, jakbym tracił
własnego ojca”

„Trzy dni po zamachu, zostałem poproszony 
o zrobienie zdjęcia papieżowi, jako dowód, że
przeżył zamach. Wszedłem dyskretnie do jego
pokoju, a Ojciec Święty powiedział do mnie:
Widzisz mój synu, Matka Boża mnie uratowała”
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NAJWAŻNIEJSZE ZDJĘCIE
Uchwyciłem gest, którego nikt nie dostrzegł:
papież wziął krzyż, przytknął go do głowy,
ucałował Chrystusa, a potem przycisnął krzyż
do serca. To zdjęcie obiegło świat i sądzę, że
najlepiej oddaje cały sens jego pontyfikatu.



PAPIEŻ PRYWATNIE
Arturo Marii wykonał 13 kilogramów 

 fotografii  z prywatnego życia papieża.
Zdjęcia  wykorzystano w filmie
dokumentalnym  "Apartament"
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To, co nie udało
sie uchwycić na

zdjęciach

OSTATNIE ZDJĘCIE, JAKIE ZROBIŁ  PAPIEŻOWI

To zdjęcie nigdy nieopublikowane. Jan Paweł II leżał już w
trumnie. Uchwyciłem moment, kiedy jego sekretarz biskup Dziwisz
i ceremoniarz prałat Marini zgodnie z protokołem kładą mu na
twarzy białą chustę. To wzruszająca chwila, której nigdy nie
zapomnę.

.

?
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SUTANNA CAŁKIEM CZARNA

Kiedyś w Afryce, konkretnie w Angoli, jego biała
sutanna zrobiła się czarna. Papież gawędził z
pewną ubogą miejscową rodziną. W pewnym
momencie z jednego z towarzyszących mu
samochodów przyniesiono butelkę soku
pomarańczowego i ciasteczka. Papież podał je
dzieciom i po paru sekundach został dosłownie
otoczony. Dzieci wskakiwały mu na kolana,
ciągnęły na boki, obejmowały za szyję. Jego
sutanna zrobiła się czarna! 



n
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„Kto to jest ten
człowiek ubrany na

biało, który stoi obok
Mariego?"
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Kiedy po konklawe otwarto drzwi Kaplicy Sykstyńskiej, wszedłem do środka jako pierwszy.
Ojciec Święty stał tam ubrany w białą szatę. Spojrzał na mnie z wielką miłością i pogładził po
głowie. Moja pierwsza myśl była taka, żeby zrobić zdjęcie. Świat czekał na zdjęcia nowego
papieża. Potem ukłoniłem się i odszedłem.

Przez 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II nie opuściłem ani godziny, nie
wziąłem urlopu. To była misja. Przychodziłem do apartamentu

papieskiego parę minut po 6.00, a wychodziłem niekiedy około północy.

Postanowiliśmy wspólnie z żoną
otworzyć fundację Jana Pawła II.

Każdego miesiąca finansujemy
wyżywienie blisko 800 dzieci.



PIERWSZY RAZ W WATYKANIE BEZ APARATU

29 kwietnia 2007 r. Arturo Mari po raz pierwszy uczestniczył w papieskiej
ceremonii bez aparatów fotograficznych. Siedział razem z żoną, Ekwadorką z
Guayaquil, w pierwszym rzędzie ławek Bazyliki św.  Piotra, tak jak wielu
innych zaproszonych gości - Benedykt XVI udzielał święceń kapłańskich 22
diakonom, wśród nich Juanowi Carlosowi z Legionu Chrystusa, synowi Mariego

NASTĘPCA ARTURO MARI
Francesco Sforza przez długie lata współpracownik Artura -

siostrzeniec mistrza
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Zdjęć już nie robię

Tylko dla samego Jana Pawła II
wykonałem 

ponad 6 mln zdjęć.



Wspólne fotografie
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14 Netografia ;  Artykuły
1. „Apartament” - prywatne, dotychczas niepublikowane fotografie Jana Pawła
II w Galerii Kordegarda   
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/galeria-kordegarda/aktualnosci/-
apartament--prywatne-dotychczas-niepublikowane-fotografie-jana-pawla-ii-w-
2. Arturo Mari: Jan Paweł II był człowiekiem wielkiej miłości 
 https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/arturo-mari-jan-pawel-ii-byl-
czlowiekiem-wielkiej-milosci/
3. Arturo Mari: tego nie udało mi się uchwycić na zdjęciu. Sutanna Jana Pawła II
zrobiła się całkiem czarna
4. Częstochowa: Arturo Mari wspominał pielgrzymkę św. Jana Pawła II do Ziemi
Świętej  https://deon.pl/kosciol/czestochowa-arturo-mari-wspominal-
pielgrzymke-sw-jana-pawla-ii-do-ziemi-swietej,535587
5. Czułem się jak jego syn 
https://ruda-parafianin.pl/janpawel/01ojanie/oja007.htm
 https://misyjne.pl/przerwa-artykul/arturo-mari-tego-nie-udalo-mi-sie-
uchwycic-na-zdjeciu-sutanna-jana-pawla-ii-zrobila-sie-calkiem-czarna/
6. Osobisty fotograf Jana Pawła II: Papież traktował mnie jak syna 
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/fotograf-jana-pawla-ii-w-rozmowie-z-
faktem/j3c80kp

"Żyłem przy świętym
za życia świętego"
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.
Józefa Lompy 
w Katowicach

 Filia w Zawierciu

42-400 Zawiercie
ul.Polska 35

http//zawiercie.pbw.katowice.pl
zawiercie@pbw.katowice.pl

oprac.

Dorota Walus


