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Chodník Karola Wojtyłu vo Wadowiciach

Informacja Turystyczna:
ul. Kościelna 4

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

 biuro@it.wadowice.pl
 www.it.wadowice.pl
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Múzeum Rodný dom sv. otca Jána Pavla II
Mestské múzeum 
Menšia bazilika zasvätená Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu
Katolícky dom
Magistrát – stará Všeobecná škola
 Námestie – Námestie Jána Pavla II
Stará cukráreň K. Hagenhubera 
Všeobecnovzdelávacie gymnázium – dávne gymnázium 
Kláštor  bosých Karmelitánov – Svätyňa sv. Jozefa
Kostol zasvätený sv. Petrovi Apoštolovi 
Kasárne 12. Pešieho pluku 
Kongregácia sestier Nazaretiek
Stará budova Gymnastického združenia Sokol

Chodník karola Wojtyłu 
10. Kostol zasvätený sv. Petrovi Apoštolovi 
Bol postavený ako poďakovanie za to, že 
Karol Wojtyła bol vybraný na Petrov stolec, 
ako aj za zázračnú záchranu počas atentátu 
13.05.1981. Vysvätený Jánom Pavlom II. 14. 
augusta 1991.
Hlavný oltár v tvare vodorovného pôdorysu 
Baziliky sv. Petra vo Vatikáne s obrazom, 
ktorý je kópiou Peruginovej fresky zo XVI. 
st. V bočných oltároch sa nachádza: socha 
Matky Božej Fatimskej a obraz „Ježiš dôve-
rujem Ti“.
www.swpiotr.wadowice.pl

11. Kasárne 12. Pešieho pluku     
Budova z I. pol. XIX. storočia, typická pamiat-
ka vojenského stavebníctva pochádzajúceho 
z obdobia rakúskeho rozdelenia Poľska. 
Kasárne boli postavené na štvorcovom pô-
doryse s vnútorným nádvorím. Pôvodne boli 
sídlom 56. Pešieho pluku rakúskeho vojska, 
ktorý bol po I. svetovej vojne premeno-
vaný na 12. Peší pluk „Wadowickej zeme“.  
Tu slúžil otec pápeža. Ján Pavol II. spomínal  
o. i. orchester 12. Pešieho pluku hrajúci 
počas patriotických slávností na wadowic-
kom námestí. 

12. Kongregácia sestier Nazaretiek
„Tam som chodil ešte do škôlky.”

Ján Pavol II 
Sestry Nazaretky prišli do Wadowíc v roku 
1986. Súčasná budova vznikla v roku 
1905. V dejinách domu viedli sestry o. i. 
krajčírsku školu pre dievčatá, škôlku pre deti.  
V súčasnosti tu sestry Nazaretky vedú Dom 
sociálnej pomoci, starajú sa o wadowické 
kostoly, opatrujú deti v škôlke a pomáhajú pri 
vedení Múzea Rodného domu Jána Pavla II.

13. Stará budova Gymnastického 
združenia Sokol
Pôvodná budova Gymnastického združenia 
„Sokol“ bola postavená v roku 1889. Pri 
stavbe súčasnej budovy bola využitá 
konštrukcia starej budovy združenia. Teraz 
sa tu nachádza sídlo Wadowického cen-
tra kultúry. Karol Wojtyła sa tu zúčastňoval 
na divadelných predstaveniach ako herec  
a spoluprežisér. Počas stretnutia s vernými  
v roku 1999 citoval fragmenty Antigony hra-
nej na tunajšej scéne.
www.wck.wadowice.pl 
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„Tu, v tomto meste vo Wadowiciach, sa všetko začalo. Začal sa život, škola sa začala  
a štúdium sa začalo a divadlo sa začalo a kňazstvo sa začalo.“ Ján Pavol II

Wadowice – rodné mesto Jána Pavla II. nachádzajúce sa na úpätí Malých Beskýd nad 
riekou Skawa. V pápežskom meste žije takmer 20 tisíc obyvateľov a je sídlom mestské-
ho a okresného úradu. Cez mesto sa tiahne štátna cesta č. 52 na trase Bielsko Biała 
– Krakov, ako aj štátna cesta č. 28 na trase Osvienčim – Nový Sącz.
Z hľadiska polohy sú Wadowice dokonalým východiskovým bodom do hôr: Malé Bes-
kydy s Leskowcom a Grúň Jána Pavla II., Stredné Beskydy a pásmo pohorí. Z mesta ve-
die mnoho peších a cyklistických trás. Je tu možné nájsť pamiatky haličských Wadowíc, 
povesti a legendy z minulých storočí.
V tejto neobyčajnej krajine učili tisíc rokov svätí muži a odovzdávali vieru predkov.  
Tu sa narodil Apoštol prelomu storočí pápež Ján Pavol II.

Chodník Karola Wojtyłu vo Wadowiciach
Vznikol v roku 2005 a jeho cieľom bolo, aby si turisti a pútnici prichádzajúci do Wadowíc 
mohli pozrieť miesta spojené s detstvom a mladosťou Karola Wojtyłu. Má približne 4,5 
km a vedie cez 13 objektov. Jednotlivé miesta sú označené tabuľami s archívnymi foto-
grafiami a podrobným historickým opisom.

1. Múzeum Rodný dom sv. otca Jána Pavla II
Budova pochádza z XIX. st. V roku 1919 si rodina Wojtyłových prenajala na prvom 
poschodí byt s kuchyňou. Práve tu sa 18. mája 1920 narodil Karol Józef WojtyŁa 
– blahoslav. Ján Pavol II. V roku 1984 tu vznikla pápežská výstava sprístupnená 

návštevníkom. 
V roku 2010 sa začalo s obnovou budovy, 
následkom ktorej bol celý murovaný dom 
prerobený na múzeum. Po otvorení v roku 
2013 sa tu môžu turisti oboznámiť s celou 
životnou cestou blahoslav. Jána Pavla II. 
Srdcom múzea ostal byt, v ktorom sa Karol 
Wojtyła vychovával.
Počas opravy bola sprístupnená náhradná 
výstava v Katolíckom dome, kde boli prene-
sené osobné pamiatky pápeža Jána Pavla II.
Návšteva v letnej sezóne 
/V. – X./ 9.00 – 18.00, v zimnej sezóne 
/XI. – IV./ 9.00 – 16.00 okrem pondelkov.
www.domjp2.pl 

3. Menšia bazilika zasvätená Vstupu presvä-
tej Bohorodičky do chrámu. 
Najstarším prvkom baziliky je gotické presbyté-
rium postavené po roku 1440, korpus pochádza 
z konca XVIII. st. a fasáda a veža z konca XIX. 
st. Po roku 2000 bola vykonaná polychrómia 
nadväzujúca na náuku blahoslav. Jána Pavla II. 
Hlavný oltár s vymenenými obrazmi Matky Božej 
a Všetkých svätých.
Vo vnútri sa nachádzajú mnohé oltáre, ako aj 
štyri kaplnky:
• Svätokrížska s obrazom Matky Božej Ustavič-

nej pomoci
• Sv. rodiny s krstiteľnicou, pri ktorej bol Karol 

Wojtyła pokrstený
• Ukrižovania; s relikviami svätých; otca Pio, Ši-

mona z Lipnice, otca Maximiliána Kolbe.
• Jána Pavla II. s relikviou pápežovej krvi
www.wadowicejp2.pl

6. Námestie – Námestie Jána Pavla II
Súčasný tvar námestia pochádza z prelomu XVIII./XIX. storočia. Karol Wojtyła den-
nodenne prechádzal cez  námestie do všeobecnej školy a neskôr do gymnázia. 
Pri námestí bývali aj jeho kamaráti. Na námestí sa stretával s obyvateľmi Wadowíc 
počas pútí do rodnej zeme. V rokoch 2010-2013 tu prebiehali revitalizačné práce 
námestia. Bola vymenená stará sanitárna a odvodňovacia kanalizácia, boli namon-
tované nové energetické, vodovodné a teletechnické siete. Bol urobený nový žulový 
povrch, bola namontovaná nová fontána a obnovená stará studňa. Do chodníka 
na námestí bolo vbudovaných 161 tabúľ pripomínajúcich púte Jána Pavla do vlasti  
a viac ako 100 krajín sveta.

7. Stará cukráreň K. Hagenhubera 
„A tam bola cukráreň. Po maturite sme 

chodili na krémeše. ” Ján Pavol II.
Dom bol postavený v prvej polovici XIX. st. 
Nachádza sa na Námestí Jána Pavla II. č. 
15 pri východe na ul. Adama Mickiewicza, 
dávnej Wiedeńskej ulice. V súčasnosti je to 
sídlo jednej z bánk.
V roku 1936 si túto budovu prenajal cukrár, 
ktorý prišiel z Brzeska – Karol Hagenhu-
ber. Priviezol so sebou receptúru na výro-
bu krémešov pochádzajúcu od najlepších 
majstrov z Viedne. Cukráreň existovala od 
roku 1945. 

8. Všeobecnovzdelávacie gymnázium – 
dávne gymnázium 
Wadowické gymnázium vzniklo v roku 1866 r. 
Vo svojich dejinách malo mnohých význam-
ných absolventov, o. i. sv. Jozef Bilczewský, 
blahoslav. Aflons Maria Mazurek.

Karol Wojtyła navštevoval gymnázium osem 
rokov. Bol výnimočným žiakom, mal skoro 
samé jednotky na polrok a na konci roka.  
Pri dvoch sa nachádzajú poznámky „so 
zvláštnou záľubou“.

  
9. Kláštor  bosých Karmelitánov – Sväty-
ňa sv. Jozefa.  
V hlavnom oltári je obraz sv. Jozefa s prste-
ňom pápeža Jána Pavla II. V bočných lo-
diach sú tri oltáre: Svätého škapuliaru daru 
Matky Božej, sv. Rafała Kalinowského a sv. 
Terezy z Lisieux. Vedľa oltára Matky Božej 
Karmelickej sa nachádza pápežský škapu-
liar umiestnený v zlatej rozete. 
V kláštore sú návštevníkom sprístupnené 
cele sv. Rafa Kalinowského, ako aj božieho 
sluhu otca Rudolfa Warzechu.
www.karmelwadowice.pl 

4. Katolícky dom
Svätenie vykonal 1. septembra 1935 r. kra-
kovský metropolita kňaz arcibiskup knieža 
Adam Sapieha. Na slávnosti sa zúčastnili 
mestskí duchovní spolu s kňazom Leonar-
dom Prochownikom na čele, ako aj početní 
obyvatelia spolu s katolíckymi združeniami.

Dom sa veľmi rýchlo stal novým strediskom 
kultúrneho života v meste. Hospodári spolu 
s rozvíjajúcim sa mestským umeleckým pro-
stredím využili scénické možnosti. Od roku 
1936 tu boli predstavované divadelné hry 
pod vedením učiteľa z gymnázia kňaza mit-
ráta Edwarda Zachra. Karol Wojtyła v tomto 
období debutuje ako spolurežisér predsta-
venia Ne-božskej komédie, v ktorej hrá jed-
nu z hlavných úloh grófa Henricha.

5. Magistrát – stará Všeobecná škola
Budova magistrátu vznikla v roku 1846 a vo svojej histórii bola sídlom mestských  
a okresným úradov, okresnej a všeobecnej školy. Od roku 1975 je sídlom mest-
ských a obecných úradov.

V medzivojnovom období sa tu nachádzala všeobecná škola a magistrát. V rokoch 
1926-1930 sa tu učil Karol Wojtyła. V apríli v roku 1929, keď bol ešte v škole, dostal 
tragickú správu o smrti matky Emílie.

2. Mestské múzeum 
Oproti starému, originálnemu vstupu do Rod-
ného domu Jána Pavla II. sa nachádza jedna  
z najstarších budov vo Wadowiciach pochá-
dzajúca zo začiatku XIX. st.
V súčasnosti je sídlom kancelárie Malopoľské-
ho systému turistickej informácie a Mestského 
múzea. Na poschodí sa nachádza výstava – 
„Wadowice Karola Wojtyłu“. Expozícia pred-
stavuje Wadowice z medzivojnového obdobia 
a nadväzuje na miesta, s ktorými bol Karol Woj-
tyła spojený. V jednotlivých sálach si je možné 
vypočuť výpovede pápežových známych a po-
zrieť si filmové kroniky z dávnych čias.
www.muzeum.wadowice.pl
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