Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

„Z synowskim oddaniem 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 trudami codziennego życia w trudnych czasach.” Wadowice, 16 czerwca
1999
W Wadowicach przy ul. Kościelnej 7 znajduje się kamienica, gdzie 18 maja 1920 roku urodził się Karol
Wojtyła, syn Emilii i Karola. Dziś mieści się w niej, otwarte 9 kwietnia 2014 roku, Muzeum Dom
Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, którego “sercem” jest mieszkanie, wynajmowane przez
rodziców przyszłego Papieża od 1919 roku, składające się z salonu, sypialni i kuchni. Wyposażono je w
meble z epoki i autentyczne przedmioty używane przez Wojtyłów, m.in. haftowane przez Emilię
ozdobne serwetki, jej torebkę oraz złoty medalion, a także zastawę stołową i fotografie z rodzinnego
albumu.

NOWOCZESNA, MULTIMEDIALNA WYSTAWA
W WYJĄTKOWY SPOSÓB UKAZUJE JANA PAWŁA II, JEGO NAUKĘ I PRZESŁANIE.

Przechodząc przez 16 stref na czterech kondygnacjach kamienicy, zajmujących 1200 m2 powierzchni,
poznajemy kolejne etapy życia Karola Wojtyły - Jana Pawła II: od domu rodzinnego w Wadowicach,
gdzie „wszystko się zaczęło”, po dom, którym stał się dla niego cały świat. Odkrywamy przedwojenne
Wadowice, wędrujemy z Ojcem Świętym w góry, poznajemy kontekst historyczny jego działalności i
wyruszamy w 104 podróże apostolskie. W Muzeum możemy też towarzyszyć Janowi Pawłowi II w jego
odchodzeniu do Domu Ojca oraz zgłębić jego drogę do świętości.
Ekspozycja, opowiada o człowieku, który dorastając w niewielkim małopolskim miasteczku uczył się
szacunku, dialogu, otwartości i zrozumienia dla innych kultur, pozwala odbyć „podróż w czasie” i
zrozumieć, jak ważne w życiu Jana Pawła II było pierwszych 18 lat życia spędzone w Wadowicach.
W Muzeum, które rocznie odwiedza ok. 250 tysięcy osób z całego świata, udostępniane jest blisko 200
autentycznych pamiątek związanych z życiem Jana Pawła II i jego rodziny oraz 140 archiwalnych zdjęć.
Muzeum łączy w harmonijny sposób zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i
multimedialnych z tradycyjną prezentacją eksponatów, co każdemu zwiedzającemu pozwala odnaleźć
coś dla siebie i poznać lub odkryć na nowo bogactwo życia Papieża z Wadowic.
Czekamy na Państwa w Wadowicach - w miejscu, gdzie dla Jana Pawła II, jak sam mówił, wszystko się
zaczęło!

ZAPRASZAMY!
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
ul. Kościelna 7 | 34-100 Wadowice
GPS N49° 52' 59.9325" E19° 29' 37.4232"

GODZINY OTWARCIA

od maja do września

9:00 - 19:00
ostatnie wejście 17:40

od listopada do marca

9:00 - 16:00
ostatnie wejście 14:40

kwiecień i październik

9:00 - 18:00
ostatnie wejście 16:40

Ekspozycja czynna codziennie, z wyjątkiem ostatniego wtorku miesiąca. W czasie świąt i dni ustawowo
wolnych może obowiązywać inny harmonogram.
Muzeum jest przyjazne osobom niepełnosprawnym: wszelkie rozwiązania technologiczne
dostosowane są do ich potrzeb. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zainstalowano
windy oraz ciągi pochylni zamiast schodów, co umożliwia przemieszczanie się pomiędzy
poszczególnymi kondygnacjami.

