
 

SZLAK KAROLA WOJTYŁY
10. Kościół p.w. św. Piotra Apostoła 
Wybudowany jako wotum dziękczynne za 
wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotro-
wą oraz za cudowne ocalenie w zamachu 
13.05.1981 r. Konsekrowany przez Jana 
Pawła II 14 sierpnia 1991 r.
Ołtarz Główny w kształcie rzutu poziomego 
Bazyliki św. Piotra w Watykanie z obrazem 
będącym kopią XVI – wiecznego fresku  
Perugina. W bocznych ołtarzach znajdu-
ją się; figura Matki Bożej Fatimskiej i obraz 
„Jezu ufam Tobie”.
www.swpiotr.wadowice.pl

11. Koszary 12 Pułku Piechoty 
Budynek z I poł. XIX w., typowy zabytek 
budownictwa militarnego byłego zaboru 
austriackiego. Koszary wzniesiono na pla-
nie kwadratu, z wewnętrznym dziedzińcem. 
Pierwotnie był siedzibą 56 Pułku Piechoty  
armii austriackiej przemianowanego po  
I Wojnie Światowej na 12 Pułku Piechoty 
„Ziemi Wadowickiej”.  Tutaj służył ojciec Pa-
pieża. Jan Paweł II wspominał m.in. orkiestrę 
12 PP grającą podczas uroczystości patrio-
tycznych na wadowickim rynku.

12. Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
„Tam chodziłem jeszcze do ochronki.”

Jan Paweł II 
Do Wadowic Siostry Nazaretanki przybyły 
w 1896 r. Obecny budynek powstał w 1905 
r. W historii Domu siostry prowadziły m.in.; 
szkołę krawiecką dla dziewcząt, ochronkę 
dla dzieci. Obecnie Siostry nazaretanki pro-
wadzą Dom Pomocy Społecznej, opiekują 
się wadowickimi kościołami, zajmują się 
dziećmi w ochronce, oraz pomagają w pro-
wadzeniu Muzeum Domu Rodzinnego Jana 
Pawła II.

13. Dawny budynek TG Sokół
Pierwotny budynek  Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” zbudowano w 1889 r. 
Obecny budynek został wzniesiony z wy-
korzystaniem konstrukcji dawnego gmachu 
sokolni. Teraz mieści się tu siedziba Wado-
wickiego Centrum Kultury. Karol Wojtyła brał 
tu udział w  przedstawieniach teatralnych 
jako aktor i współreżyser. W 1999 r. podczas 
spotkania z wiernymi cytował fragmenty  
Antygony wystawianej na tutejszej scenie. 
www.wck.wadowice.pl 
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Szlak Karola Wojtyły w Wadowicach

Informacja Turystyczna:
ul. Kościelna 4

34-100 Wadowice
Tel./fax: +48 33 873 23 65

 biuro@it.wadowice.pl
 www.it.wadowice.pl

Wydawca:
Gmina Wadowice

Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice

www.wadowice.pl



 

 „Tu w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło,  
i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło.”  

Jan Paweł II

Wadowice – miasto urodzin Jana Pawła II, położone jest u stóp Beskidu Małego 
nad rzeką Skawą. Papieskie miasto liczy niespełna 20 tys. mieszkańców i jest sie-
dzibą władz miasta oraz władz powiatowych. Przez miasto przebiega droga kra-
jowa nr 52 na trasie Bielsko Biała – Kraków oraz droga krajowa nr 28 na trasie 
Oświęcim – Nowy Sącz. 

Ze względu na położenie Wadowice stanowią doskonały punkt wyjściowy w góry: 
Beskid Mały z Leskowcem i Groniem Jana Pawła II, Beskid Średni i pasma po-
górzy. Z miasta wyprowadzono liczne szlaki piesze i rowerowe. Przybywając tutaj 
znajdziesz zabytki galicyjskich Wadowic, opowieści i legendy z minionych dziejów. 
W tej niezwykłej krainie od tysiąca lat nauczali święci mężowie przekazując wiarę 
przodków. Tutaj urodził się Apostoł przełomu wieków Papież Jan Paweł II.

Szlak Karola Wojtyły w Wadowicach
Powstał w 2005 r. w celu pokazania przybywającym do Wadowic turystom i piel-
grzymom miejsc związanych z dzieciństwem i młodością Karola Wojtyły. Ma on ok. 
4,5 km długości i prowadzi przez 13 obiektów. Poszczególne miejsca są oznako-
wane tablicami z archiwalnymi zdjęciami i szczegółowymi opisami historycznymi.

1. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II
Budynek pochodzi z XIX w. W 1919 r. rodzina Wojtyłów wynajęła na pierwszym 
piętrze mieszkanie z kuchnią. To tutaj, urodził się 18 maja 1920 r. Karol Józef Woj-
tyła – bł. Jan Paweł II. W 1984 r. powstała tu wystawa papieska udostępniona do 

zwiedzania.
W 2010 r. rozpoczął się remont budynku,  
w wyniku którego na muzeum zaadaptowa-
no całą kamienicę. Po otwarciu w 2013 r. 
turyści mogą tu poznać całą drogę życiową  
bł. Jana Pawła II. Sercem muzeum pozo-
stało mieszkanie, w którym wychowywał się 
Karol Wojtyła.
Na okres remontu udostępniono wystawę 
zastępczą w Domu Katolickim, gdzie prze-
niesiono pamiątki osobiste Papieża Jana 
Pawła II.
Zwiedzanie w sezonie letnim:
/V – X/ 9,00 – 18,00, w sezonie zimowym  
/XI – IV/ 9,00 – 16,00 z wyjątkiem poniedział-
ków. 
www.domjp2.pl  

3. Bazylika Mniejsza p.w. Ofiarowania 
NMP 
Najstarszym elementem Bazyli jest gotyc-
kie prezbiterium wybudowane po 1440 r., 
korpus pochodzi z końca XVIII w., natomiast 
fasada i wieża z końca XIX w. Po 2000 r. wy-
konano nowe polichromie nawiązujące do 
nauczania bł. Jana Pawła II. Ołtarz Główny  
z wymiennymi obrazami Matki Bożej  
i Wszystkich Świętych. Wewnątrz znajdują 
się liczne ołtarze oraz cztery kaplice:
- Świętokrzyska z obrazem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy
- Św. Rodziny z chrzcielnicą, przy której 

Karol Wojtyła został ochrzczony
- Ukrzyżowania; z relikwiami świętych;  

o. Pio, Szymona z Lipnicy, o. Maksymi-
liana Kolbe.

-  Jana Pawła II z relikwią krwi Papieża
www.wadowicejp2.pl 

6. Rynek – Plac Jana Pawła II
Obecny kształt rynku pochodzi z przełomu XVIII/XIX w. Karol Wojtyła codziennie  
podążał przez rynek do szkoły powszechnej, później do gimnazjum. Przy rynku miesz-
kali Jego koledzy. Na rynku spotykał się z wadowiczanami podczas pielgrzymek do 
Ziemi Ojczystej. W latach 2010 - 2013 trwała rewitalizacja rynku. Wymieniono starą 
kanalizację sanitarną i deszczową, zamontowano nowe sieci energetyczne, wodocią-
gowe i teletechniczne. Położono nową granitową nawierzchnię, zamontowano nową 
fontannę i zrekonstruowano starą studnię. W płytę rynku wmontowano 161 tablic 
upamiętniających pielgrzymki Jana Pawła do ojczyzny i ponad 100 krajów świata.

7. Dawna Cukiernia K. Hagenhubera 
A tam była cukiernia. Po maturze chodzili-
śmy na kremówki. Jan Paweł II
Dom zbudowano w pierwszej poł. XIX w. 
Znajduje się na Placu Jana Pawła II nr 15  
u wylotu ul. Adama Mickiewicza, dawnej  
ul. Wiedeńskiej. Aktualnie jest to siedziba 
jednego z banków.
W 1936 r. wynajął lokal cukiernik przybyły  
z Brzeska – Karol Hagenhuber. Przywiózł 
on z sobą recepturę produkcji kremówek  
zaczerpniętą od najlepszych mistrzów  
z Wiednia. Cukiernia istniała do 1945 r.

8. Liceum Ogólnokształcące – dawne 
gimnazjum 
Wadowickie gimnazjum powstało w  
1866 r. W swoich dziejach miało wielu 
wybitnych absolwentów m.in. św. Józef 
Bilczewski, bł. Alfons Maria Mazurek. 
Do gimnazjum przez osiem lat uczęszczał 
Karol Wojtyła. Był wyjątkowym uczniem, 
miał prawie same piątki na półrocze i na ko-
niec roku. Przy dwóch znajdują się dopiski 
„ze szczególnym zamiłowaniem”.

9. Klasztor o.o. Karmelitów Bosych – 
Sanktuarium św. Józefa 
W Ołtarzu Głównym obraz św. Józefa z pier-
ścieniem Papieża Jana Pawła II
W nawach bocznych są trzy ołtarze; Matki 
Bożej Szkaplerznej, św. Rafała Kalinowskie-
go i św. Teresy z Lisieux. Obok ołtarza MB 
Karmelickiej znajduje się umieszczono w zło-
tej rozecie papieski szkaplerz. 
W klasztorze udostępniono do zwiedza-
nia cele św. Rafa Kalinowskiego oraz Sługi  
Bożego o. Rudolfa Warzechy.
www.karmelwadowice.pl 

4. Dom Katolicki
1 września 1935 r. aktu poświęcenia doko-
nał metropolita krakowski ks. arcybiskup 
książę Adam Sapieha. W uroczystości 
brało udział miejscowe duchowieństwo  
z ks. Leonardem Prochownikiem na czele 
oraz licznie zebrana ludność wraz ze sto-
warzyszeniami katolickimi.
Dom stał się szybko nowym ośrodkiem 
życia kulturalnego w mieście. Gospoda-
rze wraz z rozwijającym się miejscowym 
środowiskiem artystycznym wykorzysta-
li możliwości sceniczne. Począwszy od 
1936 r. wystawiano tutaj sztuki teatralne 
pod kierownictwem nauczyciela gimna-
zjalnego ks. infułata Edwarda Zachera.  
W tym okresie Karol Wojtyła debiutuje jako 
współreżyser przedstawienia Nie-Boskiej 
Komedii w której gra jedną z głównych ról 
Hrabiego Henryka.

5. Magistrat, – dawna Szkoła Powszechna 
Budynek magistratu powstał w 1846 r. i był w swej historii  siedzibą władz miejskich 
i powiatowych, szkoły obwodowej i powszechnej. Od 1975 r. jest siedzibą władz 
miasta i gminy. 
W okresie międzywojennym mieściła się tu szkoła powszechna oraz magistrat.  
W latach 1926 -1930 pobierał w niej nauki  Karol Wojtyła. Będąc w szkole w kwiet-
niu 1929 r. otrzymał tragiczną wiadomość o śmierci matki Emilii.

2. Muzeum Miejskie 
Naprzeciwko dawnego, oryginalnego wejścia 
do Domu Rodzinnego Jana Pawła II, znajduje 
się jeden z najstarszych budynków w Wado-
wicach pochodzący z początku XIX w. 
Obecnie jest siedzibą biura Małopolskiego 
Systemu Informacji Turystycznej i Muzeum 
Miejskiego. Na piętrze znajduje się wysta-
wa - „Wadowice Karola Wojtyły”. Ekspozycja 
prezentuje Wadowice z okresu międzywo-
jennego i nawiązuje do miejsc, z którymi był 
związany Karol Wojtyła. W poszczególnych 
salach można posłuchać wypowiedzi znajo-
mych Papieża oraz zobaczyć kroniki filmowe 
z tamtych lat.
www.muzeum.wadowice.pl
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