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Kraków – miejsca związane z Janem Pawłem II zaznaczone na mapie i ponumerowane

Numer Nazwa miejsca

1 Bazylika Mariacka

2 Kościół św.Floriana

3 Błonia i kamień papierski na błoniach

4 Pomnik Jana Pawła II w parku Strzeleckim

5 Cmentarz Rakowicki

6 Szpital im. Jana Pawła II

7 Pałac Biskupi

8 Dom pod Lipkami

9 Katedra na Wawelu

10 Dom Jana Tyranowskiego

11 Dom przy ul. Tynieckiej 10

12 Kamieniołomy na Zakrzówku

13 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

14 Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”

15 Dawne zakłady sodowe Solvay

16 Lotnisko im. Jana Pawła II

17 Opactwo oo. Benedyktynów w Tyńcu

18 Dom przy ulicy Komorowskiego 7

19 Kościół na Skałce

20 Kościół oo. Redemptorystów



1 Bazylika Mariacka

W latach 1952–1958 Wojtyła był tu spowiednikiem

i kaznodzieją. Pełnił regularną posługę kapłańską,

mimo, że nie był wikariuszem parafii mariackiej.

Spowiadał zawsze w tym samym konfesjonale – w

nawie południowej, naprzeciw ołtarza z obrazem

Matki Boskiej Ostrobramskiej.

W maju 1981 roku, po zamachu na papieża, z

Błoń pod bazylikę przeszedł zorganizowany przez

studentów Biały Marsz. Wzięło w nim udział pół

miliona osób. W 2005 roku natomiast, po śmierci

Jana Pawła II, spod bazyliki na Błonia wyruszył

Biały Marsz Wdzięczności.



2 Kościół św.Floriana

Pierwsza krakowska parafia Karola Wojtyły, był tu
wikarym w latach 1949-51. Przyszły papież
prowadził katechezę parafialną, opiekował się
starszymi ministrantami, prowadził kursy dla
narzeczonych. Jego głównym zajęciem było jednak
duszpasterstwo studenckie.

Wojtyła opuścił parafię po uzyskaniu urlopu
naukowego na przygotowanie habilitacji. Przeniósł
się wówczas na ulicę Kanoniczą 19. Duszpasterzem
studentów pozostał do 1958 roku.



3 Błonia i Kamień Papieski na błoniach

Kamień umieszczono na Błoniach w 1997 roku, w
19. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, z
inicjatywy kard. Franciszka Macharskiego. Granit
sprowadzony znad Morskiego Oka waży 26 ton,
umieszczony na nim napis głosi: „Ty jesteś skała”.
Na Błoniach odbywała się większość krakowskich
spotkań z wiernymi podczas pielgrzymek Papieża.
Tylko raz, podczas pielgrzymki w 1995 roku Jan
Paweł II nie odwiedził wiernych w Krakowie; była to
kilkugodzinna wizyta w diecezji bielsko-żywieckiej
przy okazji podróży do Czech.



4 Pomnik Jana Pawła II w parku Strzeleckim

Pomnik według projektu przez prof. Czesława Dźwigaja
ufundowany przez Bractwo Kurkowe w 2000 roku, dla
upamiętnienia spotkania z Ojcem Świętym w Watykanie
znajduje się w parku Strzeleckim.
To nie jedyny pomnik Papieża-Polaka w Krakowie.
Monument w parku Jordana został ufundowany przez
Zarząd Regionu Małopolski NSZZ „Solidarność" w 2000
roku. Jego autorem jest Stefan Dousa. Inny, wykonany w
1998 roku w 20-lecie pontyfikatu, stoi przy kościele Pana
Jezusa Dobrego Pasterza przy ulicy Dobrego Pasterza 4. To
tylko wybrane przykłady; podczas spacerów po mieście
odkryjecie ich wiele więcej.



5 Cmentarz Rakowicki

Grób rodziny Wojtyłów znajduje się w wojskowej 

części cmentarza Rakowickiego, założonej w 

1920 roku. Spoczęły w nim ciała jego matki 

Emilii, zmarłej kiedy przyszły papież miał 9 lat; 

ojca Karola (zm. 18 lutego 1941) oraz brata 

Edmunda, lekarza, który zmarł w 1932 roku, po 

zarażeniu się szkarlatyną od jednego z 

pacjentów. Grobem opiekują się Siostry 

Albertynki z klasztoru przy ulicy Woronicza.

W 2005 roku, kilka dni po śmierci Papieża, na 

Rakowicach odsłonięto pomnik Jana Pawła II 

autorstwa prof. Czesława Dźwigaja.



6 Szpital im. Jana Pawła II

Szpital istnieje od 1917 roku, wtedy 

nosił nazwę Miejskie Zakłady 

Sanitarne. Była w nim leczona m.in. 

Faustyna Kowalska (w latach 1936-

1938), którą w 2000 roku kanonizował 

Jan Paweł II. W 1990 roku nadano 

placówce imię Jana Pawła II. Papież 

osobiście dokonał poświęcenia nowo 

wybudowanej Polikliniki 
Kardiochirurgii w 1997 roku.



7 Pałac Biskupi

Karol Wojtyła mieszkał tu od 10 sierpnia 1944 r. jako student

konspiracyjnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 r. z rąk księdza kard.

Adama Stefana Sapiehy w jego prywatnej kaplicy. W tutejszej Kurii

Metropolitalnej od 1958 r. ks. Karol Wojtyła pełnił posługę biskupa, a

potem metropolity krakowskiego aż do 16 października 1978r; dnia

wyboru Karola Wojtyły na Papieża w Stolicy Apostolskiej w Watykanie,

gdzie przyjął imię Jan Paweł II. Ojciec Święty mieszkał również w tym

Pałacu podczas każdej z pielgrzymek do Ojczyzny, odwiedzając Kraków.

Nad wejściem znajduje się sławne okno, z którego Ojciec Święty

pozdrawiał przybyłą na spotkania z Nim młodzież i pielgrzymów. Na

dziedzińcu Pałacu stoi pomnik Jana Pawła II, dar i dzieło Jole Sensi Croci,

odsłonięty w maju 1980 r. W chwili śmierci Jana Pawła II i przez wiele

tygodni potem skwer przed Pałacem wypełniał się ludźmi zbierającymi się

na modlitwę za spokój Jego duszy. Obok Kurii Metropolitalnej przy ulicy

Franciszkańskiej 1 znajduje się budynek Papieskiej Akademii

Teologicznej, erygowanej w 1981 r. przez Papieża Jana Pawła II,

następczyni Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.



8 Dom pod Lipkami

W tym domu mieszkała zaprzyjaźniona z Karolem Wojtyłą rodzina Szkockich, która

później, po zarekwirowaniu domu przez gestapo, przeniosła się na Szwedzką 12.

Przyszły papież przychodził tu na lekcje francuskiego i uczestniczył w wieczorkach

artystycznych, o których mówił po latach „W ten sposób ponury okres wojny i

okupacji był opromieniony światłem tego piękna, które czerpaliśmy z muzyki i poezji”

(cyt. za: Jan Paweł II, Autobiografia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005).



9 Katedra na Wawelu

Katedra na Wawelu to miejsce szczególnie bliskie Karolowi 

Wojtyle, począwszy od najmłodszych lat, kiedy spore

wrażenie zrobiły na nim uroczystości Wielkiego Tygodnia.

To tutaj 2 listopada 1946 roku Wojtyła odprawił swoją 

pierwszą prymicyjną mszę świętą w podziemnej krypcie św. 

Leonarda; w 1958 roku został konsekrowany na biskupa, a 

sześć lat później – 8 marca 1964 roku miał tu miejsce jego 

ingres, kiedy stał się 76. metropolitą krakowskim.

Kiedy jako papież odwiedzał katedrę, za każdym razem witał 

go głos dzwonu Zygmunta. Zabrzmiał on także na jego 

pożegnanie 2 kwietnia 2005 roku.

W 2008 roku kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił stojący 

przed wejściem do katedry 3-metrowy pomnik Jana Pawła II 

według projektu Kazimierza Gustawa Zemły.



10 Dom Jana Tyranowskiego

To ważne miejsce w historii kształtowania się 

osobowości i duchowości młodego Karola 

Wojtyły. W tym domu spotykali się członkowie 

Żywego Różańca, do którego należał w latach 

1940-1944. Tutaj też zetknął się z Janem 

Tyranowskim, który wywarł ogromny wpływ na 

ówczesnego studenta polonistyki.

Tyranowski, z zawodu urzędnik, choć wybrał 

pracę w zakładzie krawieckim, był człowiekiem 

wielkiej wiary, który po przeżyciu odrodzenia 

religijnego poświęcił się krzewieniu nauk 

chrześcijańskich, gromadząc wokół siebie grupę 

młodzieży. Jan Paweł II beatyfikował go w 2000 

roku. 



11 Dom przy ul. Tynieckiej 10

Karol Wojtyła i jego ojciec 

zamieszkali przy Tynieckiej 10 po 

przeprowadzce do Krakowa w 1938 

roku. Przyszły papież mieszkał tutaj 

z przerwami przez 6 lat, do 1944 

roku. Dom należał do jego wuja, 

Roberta Kaczorowskiego. Ojciec i 

syn zajmowali tu dwa nieduże pokoje 

na najniższej kondygnacji. Młody 

Karol mieszkając na Dębnikach, 

poznał zamieszkującego też te 

tereny, późniejszego księdza i 

pisarza Mieczysława Malińskiego. To 

w tym domu Karol Wojtyła po 

powrocie z pracy 18 lutego 1941 

roku znalazł ciało swojego ojca, który 

zmarł na atak serca. 



12 Kamieniołomy na Zakrzówku

W czasie okupacji, by uniknąć wywózki do Niemiec, Wojtyła zatrudnił się

w Zakładach Sodowych Solvay. Od września 1940 do października 1941

roku pracował w kamieniołomach na Zakrzówku obsługując wagoniki

kolejki wąskotorowej, jadącej do fabryki w Borku Fałęckim. Jednocześnie

cały czas uczęszczał na komplety, początkowo na uniwersytecie, a
później w seminarium duchownym.



13 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

Siostra Faustyna Kowalska (1905-1938) wstąpiła do 

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, jako młoda, 

dwudziestoletnia kobieta. Przeżyła w nim 13 lat, najdłużej 

mieszkając w Krakowie, Płocku i Wilnie. W XIX-wiecznym 

klasztorze w krakowskich Łagiewnikach spędziła nowicjat i 

ostatnie lata życia.17 sierpnia 2002 roku papież Jan Paweł 

II dokonał uroczystej konsekracji nowego kościoła.

Kompleks sanktuarium składa się z dwupoziomowej 

świątyni w kształcie łodzi, wolnostojącej wieży widokowej 

(77 m), Kaplicy Wieczystej Adoracji oraz drogi krzyżowej z 

płaskorzeźbami autorstwa Czesława Dźwigaja. W dolnej 

części bazyliki znajduje się pięć kaplic. W roku 2006, 

podczas pielgrzymki papieża Benedykta XVI, odsłonięto tu 

5-metrowy pomnik Jana Pawła II projektu Witolda 

Cęckiewicza.



14 Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”

Pamiątki po papieżu Janie Pawle II można znaleźć 

w Krakowie niemal na każdym kroku. To właśnie 

miasto, począwszy od studiów polonistycznych, 

które młody Karol Wojtyła rozpoczął w 1938 roku, 

podczas wojennej zawieruchy i późniejszej pracy 

duszpasterskiej, było jego domem. Miejsca z nim 

związane układają się w trasę prowadzącą przez 

całe miasto, od dawnych Zakładów Sodowych 

„Solvay”, aż po kościół Arka Pana w Bieńczycach i 

opactwo w nowohuckiej Mogile. Warto samemu 

spojrzeć na Kraków oczami Jana Pawła II, dla 

którego był zawsze najdroższym pośród polskich 

miast.



15 Dawne zakłady sodowe Solvay

Karol Wojtyła był tam zatrudniony jako 

pracownik fizyczny w latach 1940 -1944; 

najpierw w kamieniołomach, potem w 

fabryce. Dzięki temu mógł uniknąć 

wywózki do Niemiec, która czekała 

wszystkie osoby nieposiadające stałego 

zatrudnienia. Wojtyła często wybierał 

zmiany nocne, aby mieć więcej czasu na 

naukę i modlitwę. Pracujący z nim 

robotnicy często wyręczali go w pracy, 

pozwalając mu na odrobinę snu lub na 

naukę.



16 Lotnisko im. Jana Pawła II

W 1995 roku krakowskie lotnisko otrzymało imię Jana

Pawła II, a w holu terminalu lotów międzynarodowych

znajduje się płaskorzeźba poświęcona Ojcowi Świętemu.



17 Opactwo oo. Benedyktynów w Tyńcu

Karol Wojtyła chętnie odwiedzał 

klasztor w Tyńcu, poczynając od lat 

pięćdziesiatych ubiegłego wieku. W 

1958 roku odprawiał tu rekolekcje 

przed konsekracją na biskupa; w roku 

1975 brał udział w obchodach 900-

lecia klasztoru. Podczas pielgrzymki do 

Polski w 2002 roku niespodziewanie 

odwiedził tynieckie opactwo, jak się 

okazało, już po raz ostatni.



18 Dom przy ulicy Komorowskiego 7

Miejsce spotkań Wojtyły i jego przyjaciół, 

podczas których 22 sierpnia 1941 roku 

założony został Teatr Rapsodyczny pod 

kierownictwem Mieczysława Kotlarczyka. 

Karol Wojtyła był jednym z 

podstawowych aktorów i współtwórcą 

spektakli. W pierwszym z nich („Król-

Duch” Słowackiego), który swoją 

premierę miał w Dzień Wszystkich 

Świętych 1941 r., interpretował rolę 

Bolesława Śmiałego. Grał w 

przedstawieniach aż do wstąpienia do 

seminarium duchownego. Teatr został 

zamknięty w 1967 roku przez władze 

komunistyczne. Ponoć stało się to po 

tym, jak w katedrze, przed sarkofagiem 

św. Stanisława, arcybiskup Karol Wojtyła 

odprawił 22 sierpnia 1966 r. jubileuszową 

mszę św. dla osób związanych z tym 

teatrem.



19 Kościół na Skałce

Kościół oo. Paulinów na Skałce, gdzie w XI wieku 

poniósł śmierć święty Stanisław, ówczesny biskup 

krakowski, jest ważnym miejscem w biografii Ojca 

Świętego. Jako arcybiskup metropolita krakowski 

przewodniczył on majowej procesji świętego 

Stanisława, która tradycyjnie, od XIII wieku co roku 

przemierza szlak między katedrą na Wawelu a Skałką.

Natomiast w 1979 roku, wkrótce po jego wyborze na 

papieża, odbyło się tu spotkanie Ojca Świętego z 

młodzieżą akademicką i wykładowcami krakowskich 

szkół wyższych, na pamiątkę którego postawiono duży 

drewniany krzyż. W 2007 roku na placu przed 

kościołem stanął pomnik Jana Pawła II dłuta Czesława 

Dźwigaja.



20 Kościół oo. Redemptorystów

Założony we Włoszech przez Alfonsa Liguoriego Zakon Zgromadzenia 

Najświętszego Odkupiciela - czyli redemptorystów - pojawił się w na 

ziemiach Polskich już w roku 1788. Niestety, po niespełna dwudziestu 

latach jego misja zakończyła się brutalnym wypędzeniem zakonników. 

Redemptoryści sprowadzeni zostali tu raz jeszcze w ostatnich latach XIX 

stulecia i osiedli między innymi w podkrakowskim jeszcze Podgórzu. 

Niebawem, w roku 1902 na pustej parceli przy ówczesnej ulicy Adama 

Mickiewicza (dziś Jana Zamoyskiego), rozpoczęto budowę klasztoru, a 

wkrótce potem ruszyły prace przy budowie kościoła, które zakończono w 

roku 1909. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. W latach wojny często modlił się przed nim Karol 

Wojtyła. Już jako papież Jan Paweł II wspominał: "Wiele razy po nocnej 

zmianie, kiedy wracałem do domu, gdzie mieszkałem, odwiedzałem 

wasz kościół w Krakowie, kościół Redemptorystów, gdzie jest ikona 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zatrzymywałem się tam, ile razy 

byłem na drodze pomiędzy fabryką a domem."

Obraz został ukoronowany koronami papieskimi w 1994 roku.
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