Kajak księdza Karola Wojtyły
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Czas powstania 2. poł. XX w.
Wymiary wysokość: 45 cm, długość: 555 cm, szerokość: 90 cm
Numer inwentarzowy 141/X
Muzeum Muzeum Archidiecezjalne im. Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
Tematy znane postaci
Materiał drewno, mosiądz, sklejka, guma, płótno brezentowe
Prawa do obiektu Muzeum Archidiecezjalne im. Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
Prawa do wizerunków cyfrowych domena publiczna
Digitalizacja RPD MIK, projekt Wirtualne Muzea Małopolski
Tagi Karol Wojtyła, Jan Paweł II, 2D, domena publiczna, sport

Prezentowany obiekt to turystyczny kajak marki Pelikan I, używany przez ks. Karola Wojtyłę podczas
wypraw wakacyjnych z młodzieżą akademicką. Nazywany Kamykiem, został zakupiony ze środków pani
Teresy Życzkowskiej (wówczas Heydel) i ks. Karola Wojtyły. Po raz pierwszy był używany na spływie
kajakowym rzeką Słupią w 1956 roku.
Kajak wykonano z tkaniny brezentowej, podgumowanej w dolnej części, z wkładanym ażurowym
stelażem z listewek bukowych. Elementy stelażu skręcone są za pomocą mosiężnych śrub. Do kajaka

dołączono trzy pióra wioseł, z możliwością ich łączenia w wiosło podwójne. Całość można schować do
trzech workówplecaków wykonanych z tego samego materiału co poszycie kajaka.
Opracowanie: Muzeum Archidiecezjalne im. Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, © wszystkie prawa
zastrzeżone

Trampki Karola Wojtyły
Wśród pamiątek po Janie Pawle II przechowywanych w małopolskich muzeach sporą grupę stanowią
przedmioty związane ze sportem i pieszymi wędrówkami: m.in. narty, buty górskie oraz prezentowane,
niepozorne trampki. Wydaje się, że Karol Wojtyła szczególnie lubił ten lekki rodzaj obuwia. Wiąże się z
nim anegdota, że 4 lipca 1958 roku, przyszły papież wezwany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego,
przerwał spływ kajakowy i udał się do kurii, gdzie stanął przed kardynałem… w starych podartych
trampkach. Jak się okazało, prymas tysiąclecia wezwał Wojtyłę, żeby przekazać mu list papieża Piusa II,
który powołał Karola Wojtyłę na biskupa pomocniczego Krakowa. Nie były to jednak trampki
przechowywane w Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Są to buty
włoskiej firmy Superga i powstały one najwcześniej po roku 1962. Wówczas zmieniono logo marki, na
takie, jakie zobaczyć można na podeszwach butów. Można domyślać się, że tę parę trampek młody
biskup Wojtyła kupił we Włoszech – być może w roku 1967, gdy został mianowany kardynałem, lub w
roku 1976, gdy zaproszony przez papieża Pawła VI prowadził w Rzymie rekolekcje. W roku 1958 Karol
Wojtyła zapewne nosił jeszcze tanie, polskie trampki.
Zobacz też:
Trampki/półtrampki Karola Wojtyły
Buty sportowe księdza Karola Wojtyły
Buty narciarskie Karola Wojtyły
Narty z kijkami Karola Wojtyły
Wiosło Karola Wojtyły
Kajak księdza Karola Wojtyły
Opracowanie: Redakcja WMM,
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