
Kościół pw. św. Piotra Apostoła 

Koszary 12 Pułku Piechoty 

Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek

Wybudowany jako wotum dziękczynne za 
wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz 
za cudowne ocalenie z zamachu 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 będą-
cym kopią XVI – wiecznego fresku Perugina 

„Ofiarowanie kluczy św. Piotrowi przez 
Chrystusa”. W bocznych ołtarzach znajdu-
ją 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 militarnego byłego zaboru 
austriackiego. Koszary wzniesiono na pla-
nie kwadratu, z wewnętrznym dziedzińcem. 
Pierwotnie był siedzibą 56 Pułku Piechoty 
przemianowanego po I Wojnie Światowej na 
12 Pułk Piechoty „Ziemi Wadowickiej”.  Tutaj 
służył ojciec Papieża. Jan Paweł II wspomi-
nał m.in. orkiestrę 12 Pułku Piechoty grającą 
podczas uroczystości patriotycznych na wa-
dowickim rynku.
Przed koszarami znajduje się pomnik żołnie-
rzy, którzy zginęli podczas walk z nawałą so-
wiecką w latach 1918-1921. Przed pomnikiem 
odbywają się uroczystości podczas świąt 

państwowych z udziałem władz miejskich, 
kombatantów, harcerzy.

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, do której chodził mały Lolek po 
śmierci matki Emilii.
Obecnie Siostry Nazaretanki prowadzą Dom 
Pomocy Społecznej, opiekują się wadowic-
kimi kościołami oraz jak nakazuje tradycja 
zajmują się dziećmi w ochronce. Od 1984 r. 
ks. Kardynał Franciszek Macharski powierzył 
siostrom opiekę nad Muzeum Papieskim. Po 
przekształceniu Muzeum Dom Rodzinny 

Ojca Świętego Jana Pawła II w placówkę 
państwową uczestniczą w pracach muzeum.

Dawny budynek TG „Sokół”

Gniazdo „Sokoła” powstało w Wadowicach 
w 1887 r. Pierwotny budynek Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” zbudowano w 1889 r. 
Był on ozdobiony smukłymi fialami na szczy-
tach. 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 kon-
strukcji dawnego gmachu sokolni. 
Karol Wojtyła brał tu udział w  przedstawie-
niach teatralnych jako aktor i współreżyser. 
W 1999 r. podczas spotkania z wiernymi cyto-
wał fragmenty Antygony wystawianej na tutej-
szej scenie. 

Obecnie budynek jest siedzibą Wadowickiego 
Centrum Kultury i Kina Centrum.

www.wck.wadowice.pl 
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Szlak
Karola
Wojtyły

Powstał w 2005 r., aby pokazać 
przybywającym do Wadowic turystom 
i pielgrzymom miejsca związane z młodością 
Karola Wojtyły. Ma ok. 4,5 km długości 
i prowadzi przez 13 obiektów.

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”
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Tam chodziłem jeszcze do ochronki. (św. Jan Paweł II)

O ukochana siostro ma, Ismeno! Czy ty nie widzisz, że klęsk Edypowych: 
Żadnej za życia los nam nie oszczędza. (św. Jan Paweł II)
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Budynek pochodzi z XIX w. W 1919 r. wpro-
wadziła się tu rodzina Wojtyłów. Wynajęła 
ona na pierwszym piętrze dwupokojowe 
mieszkanie z kuchnią. To właśnie tutaj, 
18 maja 1920 r. urodził się 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 mu-
zeum 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. 
Zwiedzanie rozpoczyna się od okresu wa-
dowickiego. Turyście – pielgrzymowi to-
warzyszą liczne fotografie z albumu pań-
stwa Wojtyłów, znani ludzie mieszkający 
w Wadowicach, fotografie starego miasta, 
jego atmosfery. Przechodzi się przez sklep 
Chiela Bałamutha – który znajdował się 
w tym miejscu w okresie międzywojennym. 
Wraz z pielgrzymami kalwaryjskimi udaje się 
do Sanktuarium Kalwaryjskiego. Wędruje po 
górach z osobą św. Jana Pawła II.
Sercem muzeum jest mieszkanie, w któ-
rym urodził się i wychowywał Karol Wojtyła. 
Wewnątrz znajdują się oryginalne eksponaty 

związane z rodziną Wojtyłów. Całość uzupeł-
nia wystrój, umeblowanie z epoki i osobiste 
pamiątki św. Jana Pawła II.
Trasa prowadzi przez życie św. Jana Pawła II. 
Poprzez okres krakowski, liczne pielgrzymki, 
do Watykanu. Wędrując po Muzeum wraz ze 
św. Janem Pawłem II doznaje się niezwykłych 
uczuć. Radości w miejscach, gdzie Ojciec 
Święty ją odczuwał. Przyjemności i trosk pły-
nących z codziennego życia. Smutku i cierpie-
nia, gdy On cierpiał, wreszcie obecności Jego 
Ducha w tym jakże niezwykłym miejscu.

www.domjp2.pl 

Muzeum Dom Rodzinny 
Ojca Św. Jana Pawła II

Rynek – Plac Jana Pawła II

Dawna Cukiernia K. Hagenhubera 

Liceum Ogólnokształcące  
– dawne gimnazjum 

Naprzeciwko dawnego wejścia do Domu 
Rodzinnego Jana Pawła II, od ul. Kościelnej, 
znajduje się jeden z najstarszych budynków 
w Wadowicach pochodzący z początków 
XIX w. W dwudziestoleciu miedzywojennym, 
na parterze znajdowała się tu Mleczarnia 
Hygieniczna, czyli jadłodajnia prowadzona 
przez Marię i Alojzego Banasiów. W niej po 
śmierci matki Emilii stołował się wraz z oj-
cem młody Karol Wojtyła. Syn właścicieli, 
Jan Banaś (1917-1943) był szkolnym kole-
gą przyszłego papieża. Obecnie budynek 
przy ul. Kościelnej 4 jest siedzibą Centrum 
Informacji Turystycznej i Muzeum Miejskiego. 
Zgromadzone muzealia (obrazy, grafiki, oraz 
archiwalne dokumenty, fotografie, pocztów-
ki i mapy) prezentowane są na wystawach 
przybliżających dziedzictwo ziemi wado-
wickiej. Muzeum proponuje ciekawą ofertę 
lekcji muzealnych i warsztatów dla dzieci 
i młodzieży. Umożliwia również zwiedza-
nie Wadowic z przewodnikiem miejskim. 

Instytucja wydaje czasopismo regionalne 
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 
w którym publikowane są rozprawy i artyku-
ły dotyczące historii Wadowic i okolic.

www.wck.wadowice.pl/muzeum

Muzeum Miejskie 

Bazylika Mniejsza pw. Ofiarowania NMP

Dom Katolicki

Magistrat – dawna Szkoła Powszechna 

Najstarszym elementem Bazyliki 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. 
wykonano nowe polichromie nawiązują-
ce 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 ob-

razem 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 re-
likwie świętych; o. Pio, Szymona z Lipnicy, 
o. Maksymiliana Kolbe i o. Stanisława 
Kazimierczyka.

• św. Jana Pawła II z relikwią krwi Papieża.

www.wadowicejp2.pl 

1 września 1935 r. aktu poświęcenia dokonał 
metropolita krakowski ks. arcybiskup książę 
Adam Sapieha. W uroczystości brało udział 
miejscowe duchowieństwo z ks. Leonardem 
Prochownikiem na czele oraz licznie ze-
brana ludność wraz ze stowarzyszeniami 
katolickimi.
Dom stał się szybko nowym ośrodkiem ży-
cia kulturalnego w mieście. Gospodarze wraz 
z rozwijającym się miejscowym środowi-
skiem artystycznym wykorzystali możliwości 
sceniczne. Począwszy od 1936 r. wystawiano 
tutaj sztuki teatralne pod kierownictwem 
nauczyciela gimnazjalnego Karola ks. infu-
łata Edwarda Zachera. W tym okresie Karol 
Wojtyła zadebiutował jako współreżyser 
przedstawienia Nie-Boskiej Komedii, w której 

grał jedną z głównych ról; Hrabiego Henryka.
Obecnie mieszczą się tutaj sala konferencyj-
na i kinowa.

Budynek magistratu powstał w 1846 r. 
W swej historii mieściły się w nim urzędy; 
władz miejskich i powiatowych oraz szko-
ły obwodowa i powszechna. W okresie po 
II Wojnie Światowej w latach 1945-1990 
mieściły się tutaj terenowe organy władzy 
ludowej. Od 27 maja 1990 roku budynek jest 
siedzibą burmistrza i rady gminy. 
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 tragicz-
ną wiadomość o śmierci matki Emilii.

www.wadowice.pl

Pierwotny kształt rynku pochodził z XIV w. 
W owym czasie miał kształt kwadratu o wymia-
rach 1,5 x 1,5 sznura ok. 70 x 70 m. W okresie za-
boru austriackiego po 1772 r.  wyburzono część 
wschodniej pierzei otwierając widok na kościół. 
Powstała strategiczna droga łącząca stolicę 
kraju Wiedeń ze stolicą Galicji i Lodomerii- 
Lwowem, mająca przebieg wschód – zachód. 
Dało to początek obecnemu kształtowi rynku.
Karol Wojtyła codziennie podążał przez rynek 
do szkoły powszechnej, później do gimnazjum. 
Przy rynku mieszkali Jego koledzy. Na rynku 
spotykał się z wadowiczanami podczas piel-
grzymek do Ziemi Ojczystej.
Obecnie na rynku znajduje się granitowa na-
wierzchnia w którą wmontowano 167 tablic 
upamiętniających pielgrzymki Jana Pawła II 

do ojczyzny i ponad 100 krajów świata. Obok 
magistratu znajduje się rekonstrukcja starej 
studni.  W centralnym miejscu umieszczono 
fontannę, na której wykuto nazwy miast part-
nerskich Wadowic.

Dom zbudowano w pierwszej poł. XIX w. 
Znajduje się na Placu Jana Pawła II nr 15 
u wylotu ul. Adama Mickiewicza, dawnej 
ul. Wiedeńskiej. 
W 1936 r. wynajął lokal wiedeński cukier-
nik przybyły do Wadowic z Brzeska – Karol 
Hagenhuber. Przywiózł on z sobą recepturę 
produkcji kremówek zaczerpniętą od najlep-
szych mistrzów z Wiednia. Kremówka – nowy 
przysmak szybko zyskał uznanie miejsco-
wych smakoszy. Cukiernia K. Hagenhubera 
istniała do 1945 r.

Wadowickie gimnazjum powstało w 1866 r. 
jako gimnazjum klasyczne. Program naucza-
nia obejmował m.in. języki; polski, grecki, ła-
ciński, 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”.

Klasztor oo. Karmelitów Bosych 
– Sanktuarium św. Józefa
Klasztor i kościół zbudowano w latach 1897-

-1899. W Ołtarzu Głównym znajduje się ob-
raz św. Józefa, po bokach figury św. Jana od 
Krzyża i św. Teresy z Avila. Obraz św. Józefa 
przyozdobiono 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 Karmelickiej umieszczono 
w złotej rozecie papieski szkaplerz. 
W klasztorze udostępniono do zwiedzania 
dwie wystawy. Kaplicę poświęconą Słudze 

Bożemu o. Rudolfowi Warzecha oraz celę za-
łożyciela klasztoru św. Rafała Kalinowskiego.

www. karmel-wadowice.pl
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WADOWICE – miasto urodzin Karola Wojtyły, położone jest u stóp Beskidu Małego nad rze-
ką Skawą. Papieski gród liczy niespełna 20 tys. mieszkańców i jest siedzibą władz miejskich 
i gminnych 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.

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. (św. Jan Paweł II)

Za moich czasów był Pan Burmistrz Teofil Kluk. (św. Jan Paweł II)

A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. (św. Jan Paweł II)


