
To są górskie okolice. 

To jest moje miasto Wadowice… 

Dzieciństwo Jana Pawła II. 



Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. 

Jego rodzicami byli Karol Wojtyła senior i Emilia z rodu Kaczorowskich. 

Karol został ochrzczony dnia 20 czerwca 1920 roku.

W dzieciństwie nazywano go najczęściej 

zdrobnieniem imienia – Lolek. 

Karol z rodzicami



Wadowice to niewielka trzynastowieczna miejscowość położona na południu 

Polski, nad rzeką Skawą, w odległości około 30 km od Krakowa. 

Leży w paśmie Beskidu Małego.

Wadowice

Wadowice



Tu, w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęto. 

I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął. 

I kapłaństwo się zaczęło”. 
(Jan Paweł II, Wadowice, 16 czerwca 1999)



Rynek w Wadowicach dawniej i dziś

Kiedy patrzę na ten Rynek, to prawie każdy szczegół łączy się tu dla 

mnie ze wspomnieniami najwcześniejszego okresu życia.”

Jan Paweł II, Wadowice, 14 sierpnia 1991



Jak każdy chłopiec w jego wieku, Karol bawił się z kolegami na podwórku,

a najbardziej lubił grę w piłkę nożną. Był dobrym graczem i koledzy często wybierali 

go kapitanem drużyny. Miał nawet swój piłkarski pseudonim „Martyna” (od nazwiska 

znanego wówczas obrońcy jednej z lwowskich drużyn piłkarskich Pogoni Lwów —

Henryka Martyny).

Najczęściej jednak Lolek był bramkarzem, a wtedy cała drużyna zachwycała się jego 

zręcznością. Chłopcy wiedzieli, że jeśli Karol stoi na bramce, piłka ma niewielkie 

szanse, by do niej wpaść. 

Ze wszystkich rzeczy nieważnych piłka nożna jest 

najważniejsza” – mówił Jan Paweł II .

Był pierwszym w historii papieżem zasiadającym na 

trybunach podczas meczu piłkarskiego.



Kiedy Karol skończył sześć lat, rozpoczął naukę 

w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Szkoła, do której chodził, różniła się trochę od 

tych, do jakich dziś uczęszczają dzieci. Do jego 

szkoły chodzili sami chłopcy.

Klasa pierwsza, do której został zapisany Karol, 

była liczna; było w niej ponad sześćdziesięciu była liczna; było w niej ponad sześćdziesięciu 

uczniów. 

W klasie był bardzo lubiany, a koledzy cenili go za jego dobre 

serce i uczynność. 



W 1930 roku Karol rozpoczął naukę 

w ośmioklasowym Gimnazjum im. Marcina 

Wadowity.

W 1938 roku, po maturze, Karol opuścił Wadowice 

wraz z ojcem, udając się na studia polonistyczne do wraz z ojcem, udając się na studia polonistyczne do 

Krakowa.

„Dziękuję Wadowicom za te szkoły, z których tutaj tak wiele zaczerpnąłem światła: naprzód 

podstawową, a potem to znakomite wadowickie gimnazjum im. Marcina Wadowity”.

Jan Paweł II, Wadowice, 14 sierpnia 1991



Gimnazjum w Wadowicach dawniej i dziś



Rodzina Wojtyłów mieszkała bardzo blisko tego 

kościoła. Zajmowali oni dwupokojowe mieszkanie 

na pierwszym piętrze budynku przy ulicy 

Kościelnej 7, położonego tuż obok wadowickiej 

parafii.

Dla Karola ważnym elementem mieszkania było... 

okno w kuchni. Wychodziło wprost na boczną okno w kuchni. Wychodziło wprost na boczną 

ścianę kościoła, gdzie prawie naprzeciwko 

znajdował się duży, biały słoneczny zegar. 

Duże wrażenie na Lolku robił widniejący na 

zegarze napis: „Czas ucieka, wieczność czeka”.



W domu rodzinnym Jana Pawła II powstało muzeum 

jego pamięci.

W 2000 roku przeprowadzono tutaj gruntowną 

przebudowę, której celem było stworzenie 

ekspozycji multimedialnych pozwalających, ekspozycji multimedialnych pozwalających, 

poznawać krok po kroku całą życiową drogę 

Wojtyły.

Z ofertą muzeum można zapoznać się pod adresem:

https://domjp2.pl/o-muzeum/
Obecnie można je zwiedzać także wirtualnie.



Dom rodzinny Jana Pawła II dawniej i dziś



Wnętrza rodzinnego domu Wojtyłów



Po synowsku całuję próg domu rodzinnego, wyrażając

wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany

mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda,

za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie

bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło

zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudamizetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami

codziennego życia w niespokojnych czasach”.

(Jan Paweł II, Wadowice, 16 czerwca 1999)
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