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    Śladami Jana Pawła II po Krakowie (część I) 

 
Kraków jest bezapelacyjnie jedynym miastem na świecie, które posiada wiele miejsc związanych z 

życiem Jana Pawła II, a więc: pamiętające go jako studenta, robotnika, aktora, poetę, kleryka i księdza, 

wykładowcę akademickiego, duszpasterza studentów i rodzin, biskupa, arcybiskupa i kardynała. Pragnąc 

ułatwić odnalezienie tych miejsc proponuje się nazwać ten szlak„ścieżkę Jana Pawła II”. A to 

najważniejsze miejsca na tej ścieżce: 

 

I. Pałac Biskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3. Zamieszkał tu w dniu 10.08.1944 r. 

jako student konspiracyjnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Tu przyjął 

święcenia kapłańskie w dniu 1.11.1946 r. z rąk księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy. Później 

pełnił posługę biskupa i metropolity krakowskiego. Wreszcie mieszkał podczas pielgrzymek do 

Polski jako Jan Paweł II. Nad portalem znajduje się sławne okno, z którego Ojciec Święty 

pozdrawiał przybyłą na spotkania młodzież i wiernych. Na dziedzińcu od maja 1980 r. stoi 

pomnik Jana Pawła II- dar i dzieło Jole Sensi Croci. 

 

II. Bazylika Św. Franciszka z Asyżu OO. Franciszkanów- naprzeciw pałacu. W tym kościele jest 

„Swoja” ławka  Ks. Karola Wojtyły. W okresie studiów lubił się tu modlić. W dniu 9.06.1979 r. 

spotkał się z ludźmi chorymi i uczestniczył w prawykonaniu kantaty oratorium Beatus Vir- 

Henryka Mikołaja Góreckiego ku czci Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na 900-lecie śmierci. 

Wewnątrz znajdują się wspaniale malowidła Wyspiańskiego oraz witraże. Od Placu Wszystkich 

Świętych na zewnątrz kościoła znajduje się przepiękna mozaika. 

 

III. Naprzeciw Wawelu znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne. W 1945 r. Karol Wojtyła 

przebywał tam będąc studentem. 

 

 

IV. Kamienica Dziekańska przy ul. Kanonicznej 21. W budynku tym. Ks. Karol Wojtyła mieszkał 

jako biskup w latach 1958-1967. Wcześniej mieszkał od 1951 r. w sąsiednim domu pod numerem 

19. W obu budynkach urządzono Muzeum Archidiecezji Krakowskiej. 

 

V. Bazylika Archikatedralna Św. Stanisława BM i Św. Wacława na Wawelu. W dniu 2.11.1946 r. w 

krypcie Św. Leonarda Ks. Karol Wojtyła odprawił mszę prymicyjną w intencji swych zmarłych 
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rodziców i brata. W uroczystość Św. Wacława w dniu  28.09.1958 r. Ks. Karol Wojtyła został 

wyświęcony na biskupa. Jako motto na swoim herbie wybrał łacińskie słowa (Totus Tuus) co 

znaczy cały twój. W 900 rocznicę męczeńskiej śmierci Św. Stanisława modlił się przy jego 

grobie. Później sprawował Najświętszą Ofiarę przy łaskami słynącym krzyżu Królowej Jadwigi, a 

w sierpniu 2002 r. przed konfesją Św. Stanisława odmówił modlitwę brewiarzową. Papież Polak 

pokazał jak powinno się modlić. Jego: Eucharystia, modlitwa, ucałowanie krzyża świadczyło o 

głębokim nierozerwalnym kontakcie z Bogiem. To są wzory do naśladowania. 

 

VI. Kościół pw. Św. Michała Archanioła i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika OO Paulinów na 

Skałce. Na Skałkę prowadzi szlak pielgrzymi królów polskich z Wawelu. W maju tę trasę 

przemierza procesja Św. Stanisława z udziałem całego Episkopatu Polski. Wiele razy Karol 

Wojtyła przemierzał ten szlak. Tą trasą wraz z innymi podążał autor tego artykułu jako 

przedstawiciel wielu organizacji w tym: Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Orderu Św. 

Stanisława. W 1979 r. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas I Pielgrzymki do Polski spotkał się na 

Skałce z młodzieżą akademicką, a także ze światem nauki, kultury i dziedzictwa narodowego. W 

kościele znajduje się popiersie Jana Pawła II, wiele dzieł i groby wybitnych Polaków. Na 

zewnątrz ołtarz polowy z wspaniałymi pomnikami i przede wszystkim krzyż upamiętniający 

spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą. 

 

VII. Dom Jana Tyranowskiego przy ul. Różanej 11. członkowie Żywego Różańca spotykali się w tym 

domu. Do grona tego należał Karol Wojtyła. To ulubiona modlitwa Ojca Świętego. Grono to 

prowadził i zainicjował Sługa Boży Jan Tyranowski (1901-1947)-prosty krawiec, a jednocześnie 

ubogacony duchowo. Opierał się na mistrzach duchowych jak: Św. Jan od Krzyża i Św. Teresa od 

Dzieciątka Jezus. Jan Paweł II nazwał go „ wychowawcą teologiem, apostołem Bożej wielkości, 

Bożej piękności”. Jan Tyranowski ujmował ludzi religijnością, medytacjami i innymi 

wartościami. W 1979 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Leopolda Tyranowskiego. 

 

VIII. Kościół Św. Stanisława Kostki XX. Salezjanów na Dębnikach przy ul. Konfederackiej. Był to 

kościół parafialny w czasach młodości Karola Wojtyły. Tu w lutym 1940 r. poznał Jana 

Tyranowskiego. W dniu 3.11.1946 r. Ks. Karol Wojtyła odprawił swą pierwszą Mszę Św. z 

udziałem wiernych. W kościele tym spoczywają doczesne szczątki Sługi Bożego Jana 

Tyranowskiego. 

 

IX. Dom przy ul. Szwedzkiej 12. W domu tym Karol Wojtyła leczył się po potrąceniu przez 

ciężarówkę niemiecką w dniu 29.01.1944 r. Po rekonwalescencji stąd udał się do Seminarium 

Duchownego. Należy podkreślić, że w domu tym kontynuowane były spotkania młodych pisarzy, 

aktorów i malarzy. Wcześniej spotkania te odbywały się w willi „Pod Lipkami” na Salwatorze 

przy ul. Księcia Józefa 55a. W 1946 r. odbyło się prymicyjne spotkanie z przyjaciółmi. Jako 

biskup Karol Wojtyła przebywał tu co roku w okresie Bożego Narodzenia, aby pośpiewać kolędy 

z przyjaciółmi. 

 

X. Dom przy ul. Tynieckiej 10. Od lata 1938 r. Karol Wojtyła zamieszkał z ojcem w domu wuja 

Roberta Kaczorowskiego do 1944 r. Na ten okres składają się : studia polonistyczne i filozoficzne 

w zakonspirowanym Seminarium Duchownym oraz praca w kamieniołomie i zakładach 

sodowych. Po śmierci ojca Karola Wojtyły w 1941 r. w domu tym zamieszkał z żoną, twórca 

Teatru Rapsodycznego przybyły z Wadowic reżyser teatralny Mieczysław Kotlarczyk. 

 

XI. Kamień papieski na Błoniach. Z inicjatywy Metropolity Krakowskiego Franciszka Macharskiego 

na Błoniach Krakowskich został umieszczony przywieziony z okolic Morskiego Oka 26 tonowy 

kamień granitowy. Okazją była 19 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II w październiku 1997 r. Jest 

to miejsce, gdzie odbywała się większość spotkań Ojca Świętego z wiernymi. 
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XII. Pomnik Jana Pawła II w Parku im. H. Jordana przy ul. 3 Maja. Pomnik ufundowany przez Zarząd 

Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Z tego miejsca przebiega trasa „Białego Marszu. W 

dniu 17.05.1981 r. pół miliona osób ubranych na biało w milczeniu przeszło na krakowski Rynek, 

aby zamanifestować swą jedność z walczącym o życie Papieżem Janem Pawłem II, a z drugiej 

strony sprzeciwić się złu. 

 

XIII. Uniwersytet Jagielloński na Starym Mieście. Tutaj w 1938 r. rozpoczął studia polonistyczne, 

potem teologiczne uzyskując jako ostatni habilitacyjny doktorat w 1954 r. przed likwidacją 

Wydziału Teologii. W dniu 22.06.1983 r. Akademia Krakowska nadała Ojcu Świętemu Janowi 

Pawłowi II doktorat Honoris Causa wszystkich wydziałów ( pierwszy w historii uczelni). Papież 

odwiedzając Kraków w 1997 r, a konkretnie Kościół Św. Anny( stojący naprzeciw uczelni) 

wygłosił przemówienie z okazji 600 lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Z uwagi na znaczenie tej uczelni autorowi tego artykułu marzy się, aby jak najwięcej Polaków i 

nie tylko koniecznie przybyło do Collegium Maius- do jego murów i na dziedziniec. Jednocześnie 

proszę o głęboką refleksję i nie tylko w tym szczególnym miejscu. 

 

XIV. Bazylika Mariacka p.w Wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny na Rynku Głównym. W latach 

1952-1957 Ks. Karol Wojtyła był kaznodzieją i spowiednikiem w tymże kościele. Trzykrotnie ją 

odwiedzał jako Papież. W kościele Mariackim ołtarz główny, to jeden z najcenniejszych ołtarzy 

gotyckich w Europie, a może i w świecie. Wykonany w drzewie lipowym (rzeźby) i dębowym 

(konstrukcje) z lat 1477-1489. Ponadto ma wspaniale dzieła sztuki, które nie można pominąć. W 

ścianę kościoła wmurowane są tablice upamiętniające beatyfikację Anieli Salawy i „Biały marsz” 

 

XV. Bazylika Śa.. Floriana przy ul. Warszawskiej 1. Od marca 1949 r. Ks. Karol Wojtyła zainicjował 

działalność duszpasterstwa akademickiego. Odchodząc z parafii w 1951 r. pozostał do 1958 r. 

duszpasterzem akademickim. W 2002 r. na dziedzińcu Bazyliki Jan Paweł II spotkał się z 

mieszkańcami parafii. 

 

XVI. Pomnik Jana Pawła II w Parku Strzeleckim przy ul. Lubicz- blisko Dworca PKP. Pomnik został 

wybudowany przez krakowskie Bractwo Kurkowe, dla upamiętnienia spotkania z Papieżem w 

Watykanie. Figura z brązu, autorstwa Czesława Dźwigaja osadzona na kamieniu czerwonym ( 

afrykańskiego granitu) odsłonięto 1.07.2000 r. 

 

XVII. Grób Rodziców Jana Pawła II na Cmentarzu Rakowickim w części wojskowej ( od ul. Prandoty). 

W tej części cmentarza znajduje się grobowiec rodziny Wojtyłów i Kaczorowskich. Warto 

zwiedzić, cały kwartał cmentarza, z uwagi na to, że leżą tu szczególnie zasłużeni ludzie. 

 

XVIII. Szpital im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80.Pierwsze budynki pochodzą z 1917 r. jako 

Miejskie Zakłady Sanitarne. Dwukrotnie przebywała w tym szpitalu na leczeniu Św. Siostra 

Faustyna Kowalska. Od 1948 r. funkcjonuje jako Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr 

Anki. Dzisiejsza Poliklinika Kardiologiczna została zbudowana przez Fundację „Cor Aegrum”. W 

1990 r. nadano szpitalowi imię Jana Pawła II. Jego poświęcenia dokonał osobiście Ojciec Święty 

dnia 9.06.1997 r. 

 
 

Ciąg dalszy nastąpi 

Opracowanie: Krzysztof Czesak 
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15 czerwca 

 

Z hukiem 

wpada na zielonobrode kamienie 

kłusuje wokół przemokniętych głazów 

staje dęba parska 

wbija się w brzeg 

zabiera nieprzezorne świerki 

i buki 

robi z nich tratwy 

lub zarzuca na grzbiet 

jak mosty 

Porywa kamyki patyki 

miesza z piaskiem 

i liśćmi 

wybucha gejzerem 

srebrnych kropli 

Chichocząc radośnie 

w fontannach szaleństwa 

spada w dół 

wykręca  

i znów pędzi 

plując pianą i mgłą 

oszalały podchmielony 

Olczyski Potok 

 

 

Schronisko 

 

Chronisz ? 
chronię 

Ochraniasz ? 

ochraniam 

Schronisz się ? 

schronię 

i dam schronienie 

Słowa przytulne 

jak pachnący drewnem 

i dymem  

z zawsze ciepłą  

ścianą kominową 

pokoik 

w górskim schronisku 

na Polanie Ornak 
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