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Trasa: I wojna światowa i międzywojnie
1. ul. Basztowa 6

W okresie I wojny światowej mieściła się tu siedziba Galicyjskiego Czerwonego Krzyża 
z prezesem księciem Pawłem Sapiehą. To tu Paweł Sapieha wraz z żoną i córkami an-
gażowali się w czerwonokrzyską działalność humanitarną.

2. ul. Basztowa 3

W okresie I wojny światowej mieściła się tu Krakowska Sekcja Wywiadowcza (Biuro 
Informacji o Jeńcach) oraz Krajowe Biuro Pielęgniarek w Krakowie prowadzone przez 
Galicyjski Czerwony Krzyż.

3 ul. Bosacka 14

Pomiędzy linią frontu a pozostałą częścią kraju, kursowały specjalne pociągi sanitarne 
przewożące chorych i rannych żołnierzy. W większych miastach organizowano szpita-
le wojskowe, na które przeznaczano publiczne budynki, głównie szkoły. W Krakowie 
szpitale takie urządzono m. in. w gmachach uniwersytetu, w budynkach Starego Te-
atru, w seminarium duchownym, zakładzie Helclów, w seminarium nauczycielskim na 
rogu Straszewskiego i Wolskiej oraz w wielu innych. Sporą część rannych i chorych, po 
wstępnym opatrzeniu, odsyłano z Krakowa w głąb monarchii.
Ozdrowieńców często lokowano w specjalnie dla nich przygotowanych rezydencjach 
magnackich, gdzie „powoli, z dala od gwaru i hałasu wielkomiejskiego mogą przycho-
dzić do zdrowia” – jak można było przeczytać w ówczesnej prasie (”Nowości Ilustrowa-
ne”, styczeń 1915 roku). Lżej rannym udzielano pomocy od razu na krakowskim dworcu, 
skąd bez odwiedzania któregoś z miejskich szpitali wysyłani byli w dalszą drogę. Przez 
krakowski dworzec kolejowy, zarówno osobowy jak i  towarowy, przesuwały się nie-
ustannie tysiące rannych. Opiekę nad nimi sprawowała urządzona w obrębie dworca 
Dworcowa Stacja Opatrunkowa.

4. ul. Topolowa 18

6 czerwca 1937 r., z inicjatywy młodzieży z krakowskich szkolnych kół PCK, odsłonięto 
przy ulicy Topolowej nr 18 w Krakowie tablicę pamiątkową ku czci Józefa Piłsudskiego. 
Tablicę ufundowała krakowska młodzież czerwonokrzyska. Autorem tablicy był inż. 
A. Abramowicz, a inskrypcja głosiła: „Tu mieszkał Józef Piłsudski w latach 1906-1910. 
Młodzież kół krakowskich P.C.K. 6.VI.1937.” W czasie wojny tablica została zdemonto-
wana – na szczęście zachowała się w  nienaruszonym stanie, toteż w  dniu 5 sierpnia 
1981 r. w tym samym miejscu nastąpiło ponowne uroczyste odsłonięcie tablicy upa-
miętniającej Józefa Piłsudskiego, tym razem z inicjatywy małopolskiej „Solidarności”.

5. ul. Dietla 30

W latach 1920-1926 funkcję prezesa Komitetu Głównego Polskiego Towarzystwa Czer-
wonego Krzyża pełnił generał Józef Haller. Euforia, jaka panowała wokół PTCK przy 
pełnym poparciu moralnym i materialnym całego polskiego społeczeństwa podczas 
wojny polsko-bolszewickiej, z chwilą jej zakończenia bardzo zmalała. Ratunkiem jak 
uważano we władzach Stowarzyszenia, miało być pozyskanie prezesa o znaczącym 
autorytecie moralnym.  Takim autorytetem był właśnie gen. Józef Haller. 
Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża brało bezpośredni udział w likwidowaniu 
skutków wojen, akcji zbrojnych i różnego rodzaju zagrożeń dla odradzającej się nie-
podległości Polski. Był to ze strony PTCK ogromny wysiłek organizacyjny i materialny. 
Dzięki społecznemu zaangażowaniu z jego strony i licznych wizytacjach jednostek or-
ganizacyjnych PTCK na terenie całego kraju „starzy” działacze stopniowo powracali 
do pracy społecznej. Prócz tego generał Haller był twórcą Ruchu Młodzieżowego PCK. 
To z jego inicjatywy, jako ówczesnego Prezesa Polskiego Towarzystwa Czerwonego 
Krzyża, niedługo po powstaniu organizacji zaczęto organizować ruch młodzieżowy. Po 
dziś dzień skupia on wolontariuszy i młodych działaczy społecznych, będąc integralną 
częścią Stowarzyszenia od prawie stu lat. 
Głównym hasłem przyświecającym działaniom młodzieży PCK było „Miłuj Bliźniego”. 
Ruch młodzieżowy PCK miał przed II wojną światową 7 484 kół zrzeszających 446 895 
uczniów szkół powszechnych i średnich. 
Na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej rozpoczęto masowe szkolenie sanitar-
ne dla młodzieży, co przyniosło doskonałe rezultaty w czasie wojny i okupacji. Ogól-
na liczba kół PCK na terenie kraju w 1939 r. wynosiła 9 024, a ogólna liczba członków 
wynosiła 763 866. W okresie II wojny światowej ok. 150 wolontariuszy ze szkolnych 
Kół PCK zbierało materiały ewidencyjne o ofiarach wojny. W czasie okupacji młodzież 
szkolna stanowiła 80% wolontariuszy Biura Informacyjnego Czerwonego Krzyża, zaj-
mując się gromadzeniem faktów o stratach wojennych w ludziach. Podczas obchodów 
50-lecia istnienia, PCK miał 5 mln członków, w tym około 2 mln 750 tys. uczniów. W 
latach 70-tych minionego stulecia ogólna liczba Szkolnych Kół PCK wynosiła ok. 29 
tys., a działalnością Stowarzyszenia było objętych 90% szkół na terenie kraju oraz ok. 
40% ogółu młodzieży szkolnej.

6. Wawel

Pierwszy sztandar dla krakowskiego oddziału PCK nadany został w 1930 roku. Ceremo-
nia odbywała się na Wawelu i uczestniczyli w niej przedstawiciele władz oraz Kościoła. 
Niestety sztandar nie zachował się. W związku z jubileuszem 100-lecia PCK w Krako-
wie wyposażony został w nowy sztandar, który podobnie jak poprzedni został uroczy-
ście nadany na Wawelu w 2019 roku.

7. ul. Grodzka 64

Pierwsza siedziba krakowskiego oddziału PCK w budynku Starego Arsenału. Polski 
Czerwony Krzyż korzystał z pomieszczeń pod Wawelem do 1927 roku, czyli do czasu 
gdy budynek przekazano Uniwersytetowi Jagiellońskiemu na sale dydaktyczne, w któ-
rych ulokował się Instytut Geografii. 

8. ul. Studencka 19

Siedziba Małopolskiego Oddziału PCK od 1938 roku. Kamienica została kupiona od 
córki znanego krakowskiego architekta Sławomira Odrzywolskiego. Pięknie zdobiona 
sgraffito należy do jednej z piękniejszych na Starym Mieście. W czasie II wojny świato-
wej w Polskim Czerwonym Krzyżu, pod szyldem „Biura Poszukiwania Osób Zaginio-
nych” zajmującego się przekazywaniem informacji i korespondencji pomiędzy jeńcami 
wojennymi, więźniami obozów i ich rodzinami, działała unikalna jednostka konspira-
cyjna zwana Harcerską Pocztą PCK. 
Ośmiu kurierów Harcerskiej Poczty PCK potwierdziło swoje poświęcenie najwyższą 
ceną – ofiarą życia. Konspiracyjna Harcerską Pocztę, tworzyli jednak nie tylko harcerze 
z Krakowa, ale także z  innych części kraju, głównie Kresów Wschodnich Dużym suk-
cesem kurierów było dostarczanie wiadomości z obozów w Ostaszkowie i Kozielsku.

Trasa: II wojna światowa i okupacja niemiecka

1. ul. Pijarska 7
Siedziba biura Marii hr. Tarnowskiej – Pełnomocnika Zarządu Głównego PCK na Gene-
ralne Gubernatorstwo w latach 1940-41. 

2. ul. Długa 5
W budynku w czasie okupacji mieściła się składnica sanitarna PCK uruchomiona po 
tym jak Amerykański Czerwony Krzyż przesłał wielki transport leków dla Polaków. 

3. ul. Kopernika 26 i 7

6 września 1939 r. w Kolegium Ojców Jezuitów PCK otworzył szpital wojskowy polski 
– w istocie już jeniecki. Szpital mógł powstać w takim tempie dzięki ofiarnej postawie 
ojców jezuitów, którzy nie tylko oddali na ten cel całe pierwsze i  prawie całe drugie 
piętro głównego skrzydła, ale również urządzenie, jak szafy, stoły, łóżka oraz kołdry, 
koce, bieliznę pościelową. 
Rannymi opiekowała się w tym szpitalu m.in.  Karolina hr. Lanckorońska. W 1944 roku 
do tych samych budynków został ewakuowany szpital powstańczy po kapitulacji Po-
wstania warszawskiego.

4. ul. Grzegórzecka 20

Po  kapitulacji Powstania Warszawskiego PCK zorganizował ewakuację wszyst-
kich szpitali warszawskich wraz z  personelem. Ewakuacja do  Krakowa zaczę-
ła się 18 października 1944. W  Krakowie przy ul. Kopernika 26, Kopernika 7 oraz 
w  tzw. Domu Medyków przy ul. Grzegórzeckiej 20 rozlokowane zostały warszaw-
skie szpitale powstańcze: Szpital Ujazdowski oraz Szpital z  ul. Mokotowskiej- 
-Jaworzyńskiej. 

5. ul. Westerplatte 9

14 kwietnia 1943 roku Kazimierz Skarżyński wraz z  grupą przedstawicieli PCK wziął 
udział w drugiej polskiej delegacji, która odwiedziła Katyń. Grupa ta dotarła na miejsce 
ekshumacji w  dniu 16 kwietnia, a  po przeprowadzeniu rozpoznania Kazimierz Skar-
żyński podjął decyzję o  pozostaniu na miejscu komisji technicznej. Skarżyski wrócił 
do Warszawy, gdzie następnego dnia złożył przed Zarządem Głównym PCK raport 
zakończony postulatem, aby komisja techniczna kontynuowała prace ekshumacyjne 
w Katyniu i aby zostało do niej dokooptowanych kilka dodatkowych osób w celu przy-
spieszenia prac. Wkrótce też pracująca w Katyniu komisja została zasilona kolejnymi 
wysłannikami PCK. 
Łącznie do dnia zakończenia jej działalności (9 czerwca 1943 roku) w pracach komisji 
wzięło udział 12 członków. W  skład Komisji weszło także 4 przedstawicieli krakow-
skiego Państwowego Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki (instytucji, której 
oddziałem kierował dr Robel), na czele z  dr. Marianem Wodzińskim. Roblowi (ofice-
rowi AK) przekazano skrzynie które mieściły pisane przez zamordowanych oficerów 
pamiętniki, artefakty z miejsca zbrodni – miał zająć się ich katalogowaniem i opisem. 
Potajemnie dla władz Państwa Podziemnego robił ich kopie. Oryginały podczas ewa-
kuacji zabrali Niemcy, a kopie zostały ukryte przed nadchodzącą armią sowiecką. Do-
piero w połowie roku 1990 r. przy ul. Westerplatte 9 odnaleziono tzw. Archiwum Robla.

6. ul. Kanonicza 18

Krakowska Sekcja PCK Opieki nad Jeńcami i Internowanymi włączała się w pomoc, dla 
krakowskiego „podziemia”. Wobec bardzo trudnej sytuacji żywnościowej krakowski 
PCK organizował dla Montelupich w porozumieniu z komendą więzienia wyjazdy do 
pobliskich dworów w okolice Słomnik, Proszowic, Miechowa, skąd przywożono dary. 
Przy tej sposobności pracownicy PCK zbierali informacje o więźniach i więzieniu, często 
przekupując gestapowców. 
Sekcja Pomocy Więźniom PCK działała od października 1939 r. do lipca 1940 r. Mieściła 
się przy ul. Pierackiego 19 (obecnie ul. Studencka) w  budynku PCK. „Patronat” objął 
swoją opieką, oprócz więźniów na Montelupich, również izbę chorych z więzienia św. 
Michała przy ul. Senackiej, z  filiami przy ulicach Wielickiej i  Czarnieckiego, więźniów 
Wiśnicza, obóz pracy „Liban”, obóz w  Pustkowiu; docierano również do więźniów 
Oświęcimia, początkowo drogami legalnymi, później wyłącznie konspiracyjnymi.

7. ul. Straszewskiego 15

Wytwórnia Artystycznych Lalek PCK. Lalki w polskich strojach ludowych były poszu-
kiwanym towarem eksportowym. Wytwórnia prosperowała przez kilka lat pod skrzy-
dłami PCK, a  następnie (po wojnie) została wraz z  lokalem przyjęta przez  Cepelię. 
Pomysłodawcą szycia lalek była Helena Paderewska, która poprzez sprzedaż lalek 
gromadziła środki finansowe na działalność Białego Krzyża. 

8. ul. Św. Anny 5

Po zakończeniu wojny w budynku dawnej Szkoły Ludowej mieściło się Biuro Infor-
macyjne PCK prowadzące rejestrację zgłaszających się jeńców, a z wyasygnowanych 
na ten cel przez władze komunistyczne pieniędzy wypłacało zapomogi, interweniowa-
ło u władz Czerwonej Armii w sprawie repatriacji obcych obywateli. 

9. ul. Skarbowa 2

Ks. Kuznowicz, prezes Związku Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej, a zarazem 
superior Rezydencji przy Skarbowej, w osobistych notatkach zapisał: „Dnia 28 VIII Rząd 
Polski Dom Związkowy zamienił na szpital”. Wybór polskich władz wojskowych padł 
na Bursę im. ks. Kuznowicza bo była przewidziana dla 300 wygodnie rozlokowanych 
osób; prócz pokoi mieszkalnych mieściły się w niej pokoje do gier, biblioteka, sala te-
atralna i co najważniejsze – własny ośrodek leczniczy. Tak zwana infirmeria zajmowa-
ła prawie całe prawe skrzydło parteru, a  kierował nią dr Stanisław Bociański, który 
bezinteresownie zorganizował cały ośrodek. Obowiązki pielęgniarek pełniły siostry ze 
Zgromadzenia Służebniczek NMP. PCK zajął się uzupełnieniem wyposażenia „swoje-
go” szpitala.

10. ul. Studencka 19
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