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Kierunek turystyka religijna – Szlaki religijne i kulturowe – rocznik II 
ZADANIE I 
 
W związku z zawieszeniem wspólnych zajęć na UPJPII, przeprowadzimy wirtualną wycieczkę 
szlakiem św. Jana Pawła II w Krakowie. Każda osoba przygotuje opis jednego z miejsc Szlaku i 
przedstawi podczas wspólnego spotkania na Microsoft Teams we wtorek 5 maja o 9.45. 
 
Wyobraź sobie, że prowadzisz grupę. Masz dotrzeć na wybrane miejsce, zafascynować 
uczestników tym miejscem, przybliżyć osobę jednego z najbardziej znanych Polaków i polskich 
świętych. Zatem odpowiedz na poniższe pytania 
1. Jak dotrzeć na to miejsce (komunikacją, pieszo), jego położenie 
2. Opis miejsca, jakie materialne pamiątki z życia Karola Wojtyły /Jana Pawła tam się znajdują 
(pomnik, tablica itp.). Krótki opis tych pamiątek, wymowa pamiątek 
3. Z jakimi wydarzeniami życia K. Wojtyły / Jana Pawła II to miejsce jest związane. Znajdź jakiś 
materiał, który lepiej zilustruje to miejsce, np. wypowiedź JPII, świadectwo jakiejś osoby. 
Opowiedz to grupie tak, by ich zainteresować i przekazać coś ważnego dla nas z dziedzictwa Jana 
Pawła II. 
4. Jeśli możliwe dołącz jakieś zdjęcia / obrazy z tego miejsca (można je też udostępnić przez 
program Microsoft Team) 
 
Za materiałem trzeba pogrzebać w Internecie. Jest też wiele publikacji on-line związanych z 
papieżem, np. jego przemówień. 
Znalazłem np. pdf książki wspomnieniowej JPII, Dar i tajemnica, w której wspomina niektóre 
miejsca swego życia 
https://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_dar_i_tajemnica.pdf  
 
Inni uczestnicy spotkania będą mogli dopytać o interesujące ich szczegóły. 
Jeśli nie skończymy tej wycieczki 5 maja, resztę zrobimy 12 maja. 
 
Jeśli masz jakąś wątpliwość bądź zapytanie kontaktuj się maciej.ostrowski@upjp2.edu.pl  
 
Miejsca ułożyłem w kolejności prezentacji. Osoba poprowadzi grupę od miejsca poprzedniego do 
wyznaczonego dla niego (Małgosia opisze dojście z miejsca gdzie odebrała grupę, np. parkingu lub 
stacji kolejowej) 
 
1. Małgorzata B. - Pałac biskupów, ul. Franciszkańska 3,  
2. Maciej B. – Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Podzamcze 8 
3. Alicja Cz. - Kamienica „Dziekańska” (muzeum) ul. Kanonicza 21 
4. Wojciech F. - Bazylika na Wawelu 
5. Anna F. - Kościół św. Stanisława Kostki księży salezjanów na Dębnikach 
6. Agnieszka K. - Kamieniołomy na Zakrzówku 
7. Martyna K. - Bazylika Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 
8. Ewa K. - Kamień Papieski na krakowskich Błoniach 
9. Magdalena Ł. - Bazylika św. Floriana w Krakowie 
10. Szymon M. - Parafia w Niegowici k. Krakowa 
11. Wiktoria P. - Wadowice (tu wybrać najważniejsze pamiątki) 
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Jeśli dalej UPJPII będzie zamknięte, od 12 maja zrobimy jeszcze na podobnej zasadzie Szlak 
architektury drewnianej. 
 


