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Wybudowany jako wotum dziękczynne za wybór Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz za cudowne ocalenie z za-

machu 13.05.1981 r. Konsekrowany przez Jana Pawła II podczas 
drugiej pielgrzymki do Wadowic 14 sierpnia 1991 r.

W prezbiterium umieszczono Ołtarz Główny w kształcie 
rzutu poziomego Bazyliki św. Piotra w Watykanie z obrazem bę-
dącym kopią XVI-wiecznego fresku Perugina „Ofiarowanie kluczy 
św. Piotrowi przez Chrystusa”. W bocznych ołtarzach znajdują 
się; figura Matki Bożej Fatimskiej i obraz „Jezu ufam Tobie”. Za 
kościołem znajduje się symboliczna Golgota ze stacjami Drogi 
Krzyżowej, tablicami na których wyryto osiem błogosławieństw 
oraz przykazania dekalogu.       www.swpiotr.wadowice.pl 

Budynek z I poł. XIX w., typowy zabytek budownictwa militar-
nego byłego zaboru austriackiego. Koszary wzniesiono na ba-

zie kwadratu, z wewnętrznym dziedzińcem. Pierwotnie był siedzi-
bą 56 Pułku Piechoty przemianowanego po I Wojnie Światowej na 
12 Pułk Piechoty „Ziemi Wadowickiej”.  Tutaj służył ojciec Papieża. 
Jan Paweł II wspominał m.in. orkiestrę 12 Pułku Piechoty grającą 
podczas uroczystości patriotycznych na wadowickim rynku.

Przed koszarami znajduje się pomnik żołnierzy, którzy zginę-
li podczas walk z nawałą sowiecką w latach 1918–1921. Przed 
pomnikiem odbywają się rokroczne uroczystości patriotyczne 
z udziałem władz miejskich, kombatantów, harcerzy.

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 prowa-

dziły m.in.; szkołę krawiecką dla dziewcząt, ochronkę dla dzieci, 
do której chodził mały Lolek po śmierci matki Emilii.

Obecnie Siostry Nazaretanki prowadzą Dom Pomocy Społecz-
nej, opiekują się wadowickimi kościołami oraz jak nakazuje trady-
cja zajmują się dziećmi w ochronce. Od 1984 r. ks. Kardynał Franci-
szek Macharski powierzył siostrom opiekę nad Muzeum Papieskim. 
Po przekształceniu Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana 
Pawła II w placówkę państwową uczestniczą w pracach muzeum.

O ukochana siostro ma, Ismeno! Czy ty nie widzisz, że klęsk 
Edypowych. Żadnej za życia los nam nie oszczędza.

fragm. „Antygony” Sofoklesa

Gniazdo „Sokoła” powstało w Wadowicach w 1887 r. Pierwot-
ny budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” zbudo-

wano w 1889 r. Był on ozdobiony smukłymi fialami na szczytach. 
Wewnątrz mieściła się m.in. obszerna sala teatralna. W okresie 
II Wojny Światowej mieścił się wewnątrz hitlerowski magazyn. 
W  latach 50. obiekt przebudowano z wykorzystaniem konstruk-
cji dawnego gmachu sokolni. 

Karol Wojtyła brał tu udział w  przedstawieniach teatralnych jako aktor i współreżyser. W 1999 r. podczas spo-
tkania z wiernymi cytował fragmenty Antygony wystawianej na tutejszej scenie.  Obecnie budynek jest siedzibą 
Wadowickiego Centrum Kultury, kina, sceny teatralnej na której odbywają się liczne przedstawienia.  
www.wck.wadowice.pl
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Kościół śW. PiotrA APoStołA 

KoSzAry 12 PułKu Piechoty 

zGromADzenie SióStr nAzAretAneK

DAWny BuDyneK tG „SoKół”
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1  Muzeum Dom Rodzinny 
Ojca Św. Jana Pawła II

2  Muzeum Miejskie

3  Bazylika Mniejsza 
pw. Ofiarowania NMP

4  Dom Katolicki

5  Magistrat 
– dawna Szkoła Powszechna

6  Rynek – Plac Jana Pawła II

7  Dawna Cukiernia K. Hagenhubera

8  Liceum Ogólnokształcące 
– dawne gimnazjum

9  Klasztor oo. Karmelitów Bosych  
– Sanktuarium św. Józefa

10  Kościół pw. św. Piotra Apostoła

11  Koszary 12 Pułku Piechoty

12  Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek

13  Dawny budynek TG „Sokół”

SzlAK KArolA Wojtyły W WADoWicAch
Informacja Turystyczna
ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
www.it.wadowice.pl 
 
Wydawca: 
Gmina Wadowice
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
www.wadowice.pl 
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Fot. Dawid Zając



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. Pa-
pieskie miasto liczy niespełna 20 tys. mieszkańców i jest siedzibą władz miasta i gminy oraz władz powiatowych. 
Przez miasto przebiega droga krajowa nr 52 na trasie Cieszyn – Bielsko-Biała – Kraków oraz droga krajowa nr 28 
na trasie Oświęcim – Nowy Sącz – Przemyśl. 

Ze względu na położenie Wadowice stanowią doskonały punkt wyjściowy w góry: Beskid Mały z Leskowcem 
i Groniem Jana Pawła II, Beskid Średni i pasma pogórzy. 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.

Budynek pochodzi z XIX w. W 1919 r. wprowadziła się tu ro-
dzina Wojtyłów. Wynajęła ona na pierwszym piętrze dwu-

pokojowe mieszkanie z kuchnią. To właśnie tutaj, urodził się 
18 maja 1920 r. Karol Józef Wojtyła – św. Jan Paweł II. W 1984 r. 
powstała wystawa papieska udostępniona do zwiedzania.

W 2010 r. rozpoczął się gruntowny remont budynku, 
w  wyniku którego na potrzeby muzeum zaadaptowano nie 
tylko mieszkanie Wojtyłów, ale całą kamienicę. Po otwarciu 
w 2014 r. turyści mogą dzięki multimedialnej ekspozycji, 
zapoznać się z całą drogą życiową św. Jana Pawła II. Sercem 
muzeum jest mieszkanie, w którym urodził się i wychowywał 
Karol Wojtyła. Wewnątrz znajdują się oryginalne eksponaty 
związane z rodziną Wojtyłów. Całość uzupełnia wystrój, ume-

blowanie z epoki i osobiste pamiątki św. Jana Pawła II.
Na uwagę zasługują również inne eksponaty jak m.in. replika Drzwi Świętych z Watykanu, kopia krypty św. Le-

onarda na Wawelu czy odtworzone fragmenty kamieniołomu na Zakrzówku, w którym pracował Karol Wojtyła pod-
czas II Wojny Światowej.

obowiązuje rezerwacja. Zwiedzanie w sezonie letnim (IV–X) 9.00–19.00 (ostatnie wejście 17.40), poniedzia-
łek – niedziela. Wtorek wstęp wolny. W sezonie zimowym (XI–III) 9.00–17.00 (ostatnie wejście 15.40). Na terenie 
Muzeum obowiązuje zakaz fotografowania.

uwaga: kasy biletowe znajdują się w Domu Katolickim (obiekt nr 4 na Szlaku Karola Wojtyły)
www.domjp2.pl
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SzlAK KArolA Wojtyły W WADoWicAch
Powstał w 2005 r. w celu pokazania przybywającym do Wadowic turystom i pielgrzymom miejsc 

związanych z młodością Karola Wojtyły. ma on ok. 4,5 km długości i prowadzi przez 13 obiektów. Są 
one oznakowane tablicami i opisane szczegółowo w przewodnikach. 

naprzeciwko dawnego, oryginalnego wejścia do Domu Ro-
dzinnego Jana Pawła II, znajduje się jeden z najstarszych 

budynków w Wadowicach pochodzący z początku XIX w. 
Obecnie jest siedzibą biura Małopolskiego Systemu In-

formacji Turystycznej i Muzeum Miejskiego. Od 2008  r. na 
pierwszym piętrze znajduje się multimedialna wystawa. 
Ekspozycja w kilku salach prezentuje Wadowice z  okresu 
międzywojennego. Wystawa nawiązuje do miejsc, z  któ-
rymi był związany Karol Wojtyła za młodu. Pokazuje prze-
strzeń miasta, jego koloryt, ludzi, codzienność w której 
przyszło im żyć. Wszystko to w wyjątkowy sposób wpłynęło 
na młodego Lolka – przyszłego Papieża.

www.muzeum.wadowice.pl 
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najstarszym elementem Bazyliki jest gotyckie prezbite-
rium wybudowane po 1440 r., korpus pochodzi z końca 

XVIII w., natomiast fasada i wieża z końca XIX w. Po 2000 r. 
wykonano nowe polichromie nawiązujące do nauczania św. 
Jana Pawła II. Ołtarz Główny z wymiennymi obrazami Matki 
Bożej i Wszystkich Świętych.

Wewnątrz znajdują się liczne ołtarze oraz cztery kaplice:
- Świętokrzyska z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy koronowanym przez św. Jana Pawła 
II w 1999 r.

- Św. Rodziny z chrzcielnicą, przy której Karol Wojtyła 
otrzymał sakrament chrztu św. 20.06.1920 r.

- Ukrzyżowania; w ołtarzu znajdują się relikwie świętych; 
o. Pio, Szymona z Lipnicy, o. Maksymiliana Kolbe i Stani-
sława Kazimierczyka.

- św. Jana Pawła II z relikwią krwi Papieża
www.wadowicejp2.pl 
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1 września 1935 r. aktu poświęcenia dokonał metropolita 
krakowski ks. arcybiskup książę Adam Sapieha. W uro-

czystości brało udział miejscowe duchowieństwo z  ks.  Le-
onardem Prochownikiem na czele oraz licznie zebrana 
ludność wraz ze stowarzyszeniami katolickimi.

Dom stał się szybko nowym ośrodkiem życia kulturalnego 
w mieście. Gospodarze wraz z rozwijającym się miejscowym 
środowiskiem artystycznym wykorzystali możliwości scenicz-
ne. Począwszy od 1936 r. wystawiano tutaj sztuki teatralne 
pod kierownictwem nauczyciela gimnazjalnego Karola ks. in-
fułata Edwarda Zachera. W tym okresie Karol Wojtyła zadebiu-
tował jako współreżyser przedstawienia Nie-Boskiej Komedii, 
w której grał jedną z głównych ról: Hrabiego Henryka.

Obecnie mieszczą się tutaj kasy biletowe do Muzeum 
Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II oraz sala 
konferencyjna i kinowa.

4

Teraz Wadowice mają Panią Bur-
mistrz; za moich czasów był Pan 
Burmistrz Teofil Kluk. 

Jan Paweł II
 

Budynek magistratu powstał 
w 1846 r. W swej historii mieści-

ły się w nim urzędy; władz miejskich 
i powiatowych oraz szkoły obwo-
dowa i powszechna. W okresie po 
II Wojnie Światowej w latach 1945–
–1990 mieściły się tutaj terenowe 
organy władzy ludowej. Dopiero 
po zmianie systemu i pierwszych 

w pełni wolnych oraz demokratycznych wyborach, które odbyły się 27 maja 1990 roku odrodził się samorząd teryto-
rialny. Obecnie burmistrzem Wadowic jest Ewa Filipiak pełniąca funkcję gospodarza miasta od 1994 r.

Od 1875 r. część pomieszczeń Magistratu zajmowała Szkoła Obwodowa. Później w okresie międzywojennym 
7-letnia Szkoła Powszechna Męska.  W latach 1926–1930 uczniem tej szkoły był Karol Wojtyła. Będąc w szkole 
13 kwietnia 1929 r. otrzymał tragiczną wiadomość o śmierci matki Emilii.

5

muzeum Dom roDzinny ojcA śW. jAnA PAWłA ii

muzeum miejSKie 

BAzyliKA mniejSzA ofiAroWAniA nmP

Dom KAtolicKi

mAGiStrAt – DAWnA SzKołA PoWSzechnA

obecny kształt rynku pochodzi z prze-
łomu XVIII/XIX w. Karol Wojtyła co-

dziennie podążał przez rynek do szkoły 
powszechnej, później do gimnazjum. 
Przy rynku mieszkali Jego koledzy. Na 
rynku spotykał się z wadowiczanami 
podczas pielgrzymek do Ziemi Ojczystej.

W latach 2010–2013 trwała rewita-
lizacja rynku. Wymieniono starą kanaliza-
cję sanitarną i deszczową, zamontowano 

nowe sieci energetyczne, wodociągowe i teletechniczne. Położono nową granitową nawierzchnię, zrekonstruowano 
starą studnię, zamontowano nową fontannę, na której wykuto nazwy miast partnerskich Wadowic. W płytę rynku 
wmontowano 161 tablic upamiętniających pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny i ponad 100 krajów świata.

6 ryneK – PlAc jAnA PAWłA ii

A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy 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 wiedeński cukiernik przybyły do Wa-

dowic z Brzeska – Karol Hagenhuber. Przywiózł on z sobą recepturę 
produkcji kremówek zaczerpniętą od najlepszych mistrzów z Wied-
nia. Kremówka – nowy przysmak szybko zyskał uznanie miejsco-
wych smakoszy. Cukiernia istniała do 1945 r.

7 DAWnA cuKierniA KArolA hAGenhuBerA 

To co czyste podoba się Najwyższemu, przychodźcie w sza-
cie czystej i rękoma czystymi czerpcie wodę ze źródła – to 
motto Albiusa Tibullusa widnieje nad wejściem do liceum. 

Wadowickie gimnazjum powstało w 1866 r. jako gimnazjum 
klasyczne. Program nauczania obejmował m.in. języki; 

polski, grecki, łaciński, niemiecki. W swoich dziejach miało wielu 
wybitnych uczniów i 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 
koniec roku. Przy dwóch znajdują się dopiski „ze szczególnym 
zamiłowaniem”.

8 liceum oGólnoKSztAłcące – DAWne GimnAzjum 

K lasztor i kościół zbudowano w latach 1897–1899. W Ołtarzu 
Głównym znajduje się obraz św. Józefa, po bokach figury św. 

Jana od Krzyża i św. Teresy z Avila. Obraz św. Józefa przyozdobio-
no papieskim pierścieniem Jana Pawła II, który otrzymał podczas 
pierwszej pielgrzymki do Meksyku. 

W nawach znajdują się trzy ołtarze; Matki Bożej Szkaplerznej 
i bł. Alfonsa Marii Mazurka, św. Rafała Kalinowskiego i Praskiego 
Dzieciątka Jezus, oraz św. Teresy z Lisieux. Obok ołtarza MB Kar-
melickiej umieszczono w złotej rozecie papieski szkaplerz. 

W klasztorze udostępniono do zwiedzania dwie wystawy. 
Kaplicę poświęconą Słudze Bożemu o. Rudolfowi Warzecha oraz 
celę założyciela klasztoru św. Rafała Kalinowskiego.
www.karmelwadowice.pl 

9 KlASztor oo. KArmelitóW BoSych  
– SAnKtuArium śW. józefA
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