
W związku z organizowaną Nocą Muzeów Muzeum Dom Rodzinny Ojca 

Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zaprasza na wirtualny spacer po 

ekspozycji stałej: https://domjp2.pl/wirtualny-spacer/  

Nowoczesna, multimedialna wystawa narracyjna, zabiera zwiedzających w 

podróż po życiu człowieka, który zmienił oblicze współczesnego świata. 

Sercem Muzeum jest mieszkanie, w którym rodzina Wojtyłów 

zamieszkiwała w latach 1919-1938. Można w nim zobaczyć ozdobne 

serwetki haftowane przez Emilię Wojtyłową, jej srebrną torebkę i złoty 

medalion, oryginalną zastawę stołową i fotografie z albumu rodzinnego. 

Przechodząc przez 16 stref Muzeum poznajemy Wadowice z lat 

międzywojennych, losy wadowickich Żydów, Kalwarię Zebrzydowską i 

wielką miłość Jana Pawła II do gór. Razem z Karolem przeżywamy śmierć 

matki i odejście brata, a także wyjazd na studia do Krakowa, wojnę, 

ciężką fizyczną pracę i odpowiedź na jego powołanie do kapłaństwa. 

Poznajemy Karola Wojtyłę – księdza, następnie biskupa i kardynała, aby 

finalnie uczestniczyć w wydarzeniach z 16 X 1978 roku. Przechodząc przez 

strefę wydarzeń z 13 maja 1981 roku widzimy jeden z najważniejszych 

eksponatów – oryginalny pistolet Browning HP kaliber 9mm, z którego Ali 

Agca strzelał do Jana Pawła II na Placu Świętego Piotra. 

Przez pamiątki i wspomnienia pielgrzymek do Ojczyzny wkraczamy w 

przesłanie jego nauczania, którego symbolem stały się słowa „Nie lękajcie 

się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” aby następnie przejść po 

ziemiach z najdalszych zakątków świata, ustawionych na wadowickiej 

ziemi, z której wyrósł przyszły papież. Zwiedzanie kończymy swoistym 

testamentem Jana Pawła II, mającym nam przypominać, że choć fizycznie 

papież odszedł, jego nauczanie wciąż jest żywe. 

Dom Rodzinny Jana Pawła II odwiedza rocznie przez ok. 250 tysięcy 

zwiedzających z całego świata. Jest jednym z najchętniej odwiedzanych 

muzeów w Małopolsce. 

 

 

https://domjp2.pl/wirtualny-spacer/


A ponieważ data ta pokrywa się z obchodami setnej rocznicy urodzin 

Karola Wojtyły zapraszamy również na cykl filmów "Dom mojego 

dzieciństwa": https://www.facebook.com/domjp2  lub https://www.yout

ube.com/playlist?list=PLQUmlHhutqwRIxZQm5zMeXxg0_EHlQf5Q 

 

Dom mojego dzieciństwa” to 7-odcinkowy cykl krótkich filmów, 

opowiadających historię rodziny Wojtyłów sprzed czasu narodzin małego 

Lolka.  Już od poniedziałku, 11 maja – codziennie o 17.00 na naszym 

Faceboook’u, zamieszczać będziemy link do premierowego odcinka. 

Opowiemy historię Emilii Wojtyłowej – matki papieża, a także ojca Karola 

Seniora, brata Edmunda i rodziny Kaczorowskich. A wszystko po to, żeby 

na koniec pozwolić Państwu wysłuchać zaskakującej opowieści Pani Heleny 

Szczepańskiej, sąsiadki Wojtyłów i historii jej wielkiej radości z narodzin 

Lolusia. 
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