
„Zwiedzaj Tarnów i region – pieszo, rowerem i busem” 

 

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert Małopolska Gościnna 2020 IV edycja”                         Strona 1 z 3 

 

Spacer po Tarnowie w dniu 14.11 2020 r. szlakiem pielgrzymki św. Jana 
Pawła II 9 i 10 czerwca 1987 roku. 

 
Termin wycieczki 14.11.2020 r.  

Rok 2020 to 42 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i 100 rocznica 
urodzin papieża Jana Pawła II, to bardzo ważny rok dla nas Polaków. Wycieczka ma 
przypomnieć Tarnowianom i innym uczestnikom wydarzenia z 9 i 10 czerwca 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!” 
Będzie to wycieczka tylko z przewodnikiem PTTK Oddział Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie 
i filmowcem, który nakręci film z trasy prowadzącej przez miejsca związane z pielgrzymką.  
•  Przewidywany czas wycieczki ok. 2 godziny 
•  Przewidywany dystans ok. 2 km 
•  Stopień trudności: łatwy 
 
Przebieg trasy wycieczki: 
Najważniejsze obiekty na trasie:  
Wycieczka rozpocznie się koło tarnowskiego okna papieskiego (Pałac Biskupi, 
ul. Mościckiego 9).W tym miejscu pani Elżbieta Zięba podzieli się swoimi wspomnieniami 
z okresu przygotowań i przebiegu pielgrzymki papieża JPII w Tarnowie. Plac Katedralny 
i pomnik Jana Pawła II. W tym miejscu pan Ryszard Wiatr, który sprawował funkcję 
porządkowego, opowie, o postawionych przed nimi zadaniach. Sgraffito na budynku przy ul. 
Kapitulnej 3 (dotyczy trzech pierwszych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski; Kościół św. 
Krzyża i św. Filipa Neri w Tarnowie, Piłsudskiego 9 (pomnik Jana Pawła II). Wycieczka 
zakończy się w ogrodach księży Filipinów. 
 
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.  
Będzie z nami pani Elżbieta Zięba, która brała udział w przygotowaniach i pielgrzymce 
i podzieli się z nami wspomnieniami, oraz Pan Ryszard Wiatr, który uczestniczył w tym 
przywitaniu 9.06.1987 r. i później, 10.06.1987 r., jako „porządkowy”, w nabożeństwach 
odprawianych przez Papieża na Błoniach i koło Katedry  
Trasa prowadzi ulicami Mościckiego, Krakowską do góry, Katedralną, przed pomnik Jana 
Pawła II, który stoi przed prezbiterium katedralnym. Pan Ryszard Wiatr opowie o pracy 
„porządkowego” w czasie nabożeństw, które celebrował Ojciec Święty. 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. 
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Przechodzimy wzdłuż wschodniej strony Placu Katedralnego do ul. Kapitulnej. 
Zatrzymujemy 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”. 
Z ulicy Kapitulnej skręcamy w lewo i schodzimy ul. Basztową, do ul. Wałowej, z której obok 
Pałacu Szancerów (ul. Wałowa 12, siedziba KRUS - u), skręcamy w prawo 
na ul. Piłsudskiego i idziemy w stronę kościoła św. Krzyża i św. Filipa Neri.. Wchodzimy 
do ogrodów klasztoru księży Filipinów, gdzie stoi naturalnej wielkości pomnik Jana Pawła II, 
zaprojektowany przez parafianina Zdzisława Majchrowicza. 
Wycieczka zakończy się w ogrodach księży Filipinów. 
 
•    materiał zdjęciowy: 1-2 zdjęcia poglądowe ilustrujące temat wycieczki oraz minimum 2 
zdjęcia prezentowanych obiektów/atrakcji, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•    ikonografika dla wycieczki, np. symbol kojarzący się z tematem wycieczki, 
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•    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 
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, PTTK Oddział Ziemi Tarnowskiej 
w Tarnowie. 
 


