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Spacer po Tarnowie szlakiem  pielgrzymki św. Jana Pawła II 9 i 10 czerwca 

1987 roku. 
 

Wycieczka ma przypomnieć Tarnowianom i innym uczestnikom wydarzenia z 1987 r., 

gdy gościliśmy w naszym mieście ówczesnego Papieża Polaka, dzisiaj świętego już Jana 

Pawła II. Była to III Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, ostatnia w PRL - u. 

(Organizacja pobytu JP II w każdym miejscu przewidzianym w planie pielgrzymki, jak i 

obecność samych pielgrzymów  musiały być uzgodnione z MSW PRL.)  

Papież powiedział w trakcie tej pielgrzymki: „Nie macie pojęcia, jak ja zawsze lubiłem 

jeździć do Tarnowa!” 

 

•  Przewidywany czas wycieczki ok. 2 godziny 

•  Przewidywany dystans 5km 

•  Stopień trudności: łatwy 

 

Przebieg trasy  wycieczki: 

Najważniejsze obiekty na trasie:  

Tarnowskie okno papieskie (Pałac Biskupi, ul. Mościckiego 9), Plac Katedralny i pomnik 

Jana Pawła II, sgraffito na budynku przy ul. Kapitulnej 3 (dotyczy trzech pierwszych 

pielgrzymek Jana Pawła II do Polski), kościół księży Filipinów (pomnik Jana Pawła II), 

przejazd ulicami Mickiewicza, Matki Boskiej Fatimskiej, Słoneczną, Jana Pawła II do 

kościoła pw. Błogosławionej Karoliny Kózkówny, pomnik Jana Pawła II przed kościołem. 

 

Opis atrakcji turystycznych: 

Spacer zaczyna się przed Domem Biskupim przy ul. Mościckiego 9, gdzie z 9/10 czerwca 

zatrzymał się św. Jan Paweł II, który gościł w Tarnowie w czasie III pielgrzymki do Polski. 

O godz. 22:40 papież ukazał się w oknie rezydencji i wygłosił 8-mio minutowe przemówienie 

do zgromadzonych, głównie młodzieży (ok. 2300 ludzi), w którym zaznaczył, ze następne 

100 lecie zależeć będzie właśnie od młodzieży. Na koniec udzielił zgromadzonym 

błogosławieństwa.  

Trasa prowadzi ulicami Mościckiego, Krakowską i Katedralną. Na Placu Katedralnym 

zatrzymujemy się przed pierwszym w Polsce pomnikiem Jana Pawła II z 1981r., który został 

zaprojektowany przez prof. ASP z Krakowa Bronisława Chromego, a postawiono go jako 

Votum w podzięce za ocalenie papieża Jana Pawła II po zamachu na Placu Św. Piotra w dniu 

13 maja 1981 r . Należy również przypomnieć o nieszporach odprawionych 10 czerwca 

po południu dla ok. 7000 osób duchownych. Papież mówił wówczas o służebnej roli 

kapłanów i zakonników wobec  społeczeństwa. 

Idąc ulicą Kapitulną można zatrzymać się przed sgraffito, które jest umieszczone na budynku 

siedziby Parafialnej Poradni Rodzinnej przy Parafii Katedralnej w Tarnowie (ul. Kapitulna 3). 

Sgraffito przedstawia pierwsze trzy pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski, w tym „naszą, 
Tarnowską Pielgrzymkę”. 

Ul. Basztową schodzimy do ul. Wałowej, skręcamy w lewo i koło Pałacu Szancerów 

(ul. Wałowa 12, siedziba KRUS - u) skręcamy w ul. Piłsudskiego. Wchodzimy do ogrodów 

klasztoru księży Filipinów, gdzie stoi naturalnej wielkości pomnik Jana Pawła II, 

zaprojektowany przez parafianina Zdzisława Majchrowicza. 

Na przystanku autobusowym obok seminarium wsiadamy do autobusu podstawionego przez 

MPK (MPK Przyłączyło się do projektu w ramach Zrównoważonego Tygodnia Transportu) i 

jedziemy ulicami Mickiewicza, Matki Boskiej Fatimskiej, Słoneczną, Jana Pawła II 

do kościoła pw. Błogosławionej Karoliny Kózkówny.  
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Przed wejściem do kościoła podziwiamy 10 metrowy pomnik Jana Pawła II autorstwa 

rzeźbiarza tarnowskiego Jacka Kucaby. Pomnik został  odsłonięty 16 października 2008 r. 

na 30. rocznicę pontyfikatu. 

Zwiedzamy kościół, na którego fundamentach był ustawiony ołtarz, przy którym 10 czerwca 

1987 r. Jan Paweł II odprawił mszę świętą beatyfikacyjną. Papież w Tarnowie przywitał się 
słowami: “Raduję się, że mogę być z wami, ta ziemia od lat była mi bliska”. 

W czasie mszy została wyniesiona na ołtarze chłopska córka Karolina Kózka, szesnastoletnia 

dziewczyna z Wał Rudy koło Tarnowa, która zginęła18 listopada 1914 r. śmiercią męczeńską 
w obronie swojej czci, w czasie I Wojny Światowej,  z rąk rosyjskiego żołnierza, gdy Armia 

Carska wchodziła na te tereny. W czasie homilii Jan Paweł II zwracał się do młodzieży 

z przesłanie i życzeniem, aby Karolina Kózkówna został patronką młodzieży polskiej  i na 

całym świecie. Zwrócił się również do rolników, przytaczając słowa Wincentego Witosa 

dotyczące utrzymania wartości spajających środowiska wiejskie, czyli „niezależność, 
wierność i przywiązanie do kościoła.” 

W tym miejscu jest zakończenie wycieczki. Uczestnicy wracają autobusem MPK 

na przystanek koło poczty na ul. Mickiewicza. 
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•    materiał zdjęciowy: 1-2 zdjęcia poglądowe ilustrujące temat wycieczki oraz minimum 2 

zdjęcia prezentowanych obiektów/atrakcji, 
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•    ikonografika dla wycieczki, np. symbol kojarzący się z tematem wycieczki, 

 
 

 

•    Poglądową mapkę trasy wycieczki (fakultatywnie),  

  

 

Rekomendowane obiekty gastronomiczne i noclegowe, inne atrakcje znajdujące się w 

odległości nie większej niż 1 km od trasy wycieczki.  

Restauracja Soprano ul. Mościckiego 6 
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Restauracja BombayMusic, ul. Krakowska 11A 

Hotel Bristol ul. Krakowska 9 

Muzeum Etnograficzne ul. Krakowska 10 

Restauracja Obsesja Smaku ul. Krakowska 3 

Restauracja Tatrzańska 1 

Cafe Tramwaj, Plac Sobieskiego 

Katedra pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIV w. 

Baszta obronna z XVI w., ul. Kapitulna 8 

Pałac Szancerów ul. Wałowa 12 (siedziba KRUS - u) 

Sala Lustrzana ul. Wałowa 10 

Kawiarnia Sofa, ul. Wałowa 15 

Ławeczka poetów 

Grób Nieznanego Żołnierza 

Pomnik Kazimierza Brodzińskiego 

Pomnik Józefa Szujskiego 

         

 

 

Opracowanie na zlecenie TOT  

Małgorzata Rola 

 

 


