
Po ukończeniu wadowickiego gimnazjum z wynikiem bardzo dobrym, Karol wraz z tatą 
przeprowadził się do Krakowa, by tu zrealizować jedno ze swoich wielkich marzeń – rozpocząć 
studia polonistyczne na najstarszym w Polsce uniwersytecie – Uniwersytecie Jagiellońskim.  
Przyszły papież mieszkał tu 40 lat, do momentu powołania Go na Stolicę Piotrową 16 października 
1978 roku.      

Kraków Karola Wojtyły 
 

 
Drogi Użytkowniku Gry! 
Zaprosiłeś do Krakowa swojego najbliższego przyjaciela. Wspólnie spacerujecie po królewskim 
mieście, aby poznać miejsca związane z Karolem Wojtyłą – Ojcem Świętym Janem Pawłem II.  
 
6. Odwiedzacie znaną Bazylikę św. Floriana w Krakowie. Tu młody ksiądz Karol Wojtyła rozpoczął 
służbę kapłańską w marcu 1949 roku.  Znajomy kierowca postanawia pomóc wam w wędrówce i 
podwozi was w kierunku krakowskiego Kościoła „Na Piasku”. Przesuwasz się do pola nr 11.  
 
13. Kościół „Na Piasku”  i Klasztor  Ojców Karmelitów. Tu znajduje się cudowny wizerunek Matki 
Boskiej Piaskowej zwanej również "Panią Krakowa".  Przez całe życie Karol Wojtyła czuł wyjątkową 
opiekę Matki Bożej. Chciał także wstąpić do Zakonu Karmelitów. Aby  uzupełnić wiedzę na temat tych 
wydarzeń, sięgasz do przewodnika. Zatrzymaj się jedną kolejkę.  
 
20. Jesteście na Błoniach. To wielki obszar zieleni w sercu Krakowa. Tu odbywała się większość 
krakowskich spotkań modlitewnych Ojca Świętego Jana Pawła II z wiernymi. Obecnie o tych 
wydarzeniach przypomina pamiątkowy głaz. Czekasz jedną kolejkę, aby spokojnie wykonać kilka 
niezapomnianych fotografii. 
 
24. Gościcie w Domu Pod Lipkami w dzielnicy Salwator. To tu podczas II wojny światowej  Karol 
Wojtyła wraz z przyjaciółmi uczestniczył w spotkaniach literacko – muzycznych organizowanych w 
tajemnicy przed Niemcami. Szybko udało wam się przeczytać informacje na ten temat, dlatego 
zyskujesz dodatkowy rzut kostką. 
 
27. Doszliście do ulicy Tynieckiej 10 na Dębnikach w Krakowie. Po ukończeniu wadowickiego 
gimnazjum Karol Wojtyła  wraz z tatą przeprowadził się do Krakowa i  zamieszkał w domu krewnych,  
tuż nad Wisłą. Przed wami jeszcze wiele innych ważnych miejsc. Jeżeli wyrzucisz kostką 5 lub 6 oczek, 
możesz od razu ruszyć dalej.  
 
33. Trafiliście na ulicę Felicjanek  10 w Krakowie. W mieszkaniu należącym do zaprzyjaźnionej  
rodziny Kydryńskich Karol Wojtyła mieszkał przez krótki czas w okresie II wojny światowej. 
Zlokalizowanie tego miejsca zajmuje wam dużo czasu. Czekasz jedną kolejkę.  
 
37. Zwiedzacie gmach Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1938 roku Karol Wojtyła rozpoczął  tu 
wymarzone studia polonistyczne. Naukę przerwał wybuch II wojny światowej. Aby kupić przewodnik 
po tym budynku, udajecie się do pobliskiej księgarni. Przesuwasz się do pola nr 40 (zrobić księgarnię? 
symbol książki, półki z książkami, cokolwiek).  
 
41. Stoicie przed Kościołem Mariackim na Rynku Głównym. Przez 6 lat Ksiądz Karol Wojtyła 

odprawiał tu msze święte, głosił kazania i spowiadał. Trzykrotnie odwiedził to miejsce jako papież Jan 

Paweł II. Aby dokładnie zwiedzić ten zabytek, obejrzeć słynny ołtarz Wita Stwosza i wysłuchać hejnału 

z Wieży Mariackiej, potrzebujecie czasu. Czekasz jedną kolejkę.  

 
 



 
44. Przed wami Pałac Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej  3. W tym budynku 
mieszkał kardynał Karol Wojtyła – metropolita krakowski. Tu znajduje się także słynne okno 
papieskie, z którego podczas każdej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II rozmawiał z wiernymi  
zgromadzonymi przed pałacem. Aby kupić drukowany informator o tym zabytku wracasz do 
księgarni, czyli cofasz się do pola nr 40. 
 
48. Mijacie Krakowskie Seminarium Duchowne przy  ulicy Podzamcze 8 w Krakowie.  To tu Karol 
Wojtyła ukończył studia seminaryjne  w roku 1946 i został księdzem. Karol świetnie się uczył i zawsze 
otrzymywał bardzo dobre oceny. Ty też jesteś dobrym uczniem, w nagrodę przesuwasz się o 5 oczek 
do przodu.  
 
50. Przed wami Katedra na Wawelu. To tu Karol dowiedział się o wybuchu II wojny światowej. 
Siedem lat później, w Krypcie Św. Leonarda Młody ksiądz Wojtyła odprawił pierwszą Mszę Świętą.  
Znajomy przewodnik opowiada wam o tym miejscu poza kolejką, zyskujesz dodatkowy rzut kostką.  
 
 54. Spacerujecie zabytkową ulicą Kanoniczą w Krakowie. Tutaj pod numerami 19 i 21 mieszkał 
przed laty biskup Karol Wojtyła.  Teraz obydwa budynki zajmuje Muzeum Archidiecezjalne. Są w nim 
prezentowane pamiątki związane z Janem Pawłem II.  Aby kupić bilet, musisz wyrzucić przynajmniej 4 
oczka. Jeżeli wyrzucisz mniej, czekasz jedną kolejkę.  
 
56. Mijacie kościół świętych Piotra i Pawła. Tu  w 1906 roku rodzice Karola Wojtyły - Emilia 
Kaczorowska i Karol Wojtyła senior – wzięli ślub. Po wykonaniu pamiątkowych fotografii 
wynajmujecie rowery i jedziecie prosto do numeru 60.  
 
62. Jesteście w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. To miejsce związane 
z życiem i działalnością siostry Faustyny Kowalskiej oraz obrazu Jezusa Miłosiernego. Z tym ośrodkiem 
kultu był silnie związany Karol Wojtyła – Jan Paweł II. To szczególne miejsce wymagało  szczególnego 
zwiedzania, dlatego zyskujesz dodatkowy rzut kostką.  
 
64. Odwiedzacie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”: ośrodek poświęcony życiu i twórczości 
papieża Jana Pawła II. Centrum powstało na terenach dawnej Krakowskiej Fabryki Sody „Solvay”, w 
której Karol Wojtyła pracował jako robotnik. Praca była bardzo ciężka i wyczerpująca. Aby poznać 
nieznane fakty z życia Karola Wojtyły udajesz się na warsztaty edukacyjne do Instytutu Dialogu 
Międzykulturowego. Zajęcia zajmą ci jedną kolejkę.  
 

69. Jesteście na ulicy Starowiślnej. W kamienicy nr 21 mieściła się jedna z siedzib słynnego Teatru 
Rapsodycznego, z którym w młodości związany był Karol Wojtyła. Teatr powstał w konspiracji w 
okresie II wojny światowej i był wyrazem oporu duchowego przeciwko Niemcom. Twój przyjaciel ma 
ogromną wiedzę o tym teatrze, w nagrodę przesuwasz się do pola nr 71. 

74. Stoisz na przystanku komunikacji miejskiej. Chcesz odwieźć przyjaciela na dworzec. Potrzebujesz 
dwóch biletów - jeśli uda ci się wyrzucić „1” lub „2”, przeniesiesz się od razu do mety na krakowskim 
dworcu. Jeśli nie, czekasz jedną kolejkę.  
 
Meta - Dworzec Kraków Główny – w tym miejscu możesz wsiąść do pociągu jadącego do Wadowic 
lub innym dojechać do Portu Lotniczego Kraków Balice im Jana Pawła II – skąd dolecisz do Rzymu by 
tam zwiedzić Watykan. 
 


