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WADOWICE
W programie: Zwiedzanie Muzeum Miejskiego z Wystawą „Wadowice Karola Wojtyły”, Bazyliki Ofiarowania NMP oraz
Domu Rodzinnego Karola Wojtyły. Czas wolny ok. 1 h.
DOM RODZINNY JANA PAWŁA II
Dom rodzinny Karola Wojtyły, obecnie Muzeum Ojca Świętego Jana Pawła II.
Muzeum mieści się tuż koło Bazyliki. Tu po I wojnie światowej mieszkali Emilia i
Karol Wojtyłowie. Muzeum obejmuje dawne mieszkanie Wojtyłów i sąsiednie
pomieszczenia na I piętrze. Muzeum zostało otwarte w dniu 18 V 1984 r., w 64.
rocznicę urodzin Ojca Świętego.
Wewnątrz bogaty materiał wizualny ilustrujący ważniejsze chwile z życia Karola
Wojtyły, fotografie z dzieciństwa, z lat szkolnych i z młodości, z czasów
działalności kapłańskiej jako wikariusza, biskupa, kardynała, papieża. książki,
widokówki, kasety itp.
BAZYLIKA OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Najstarsza wzmianka o kościele w Wadowicach pochodzi z roku 1325. Początkowo był on
mały i drewniany. W 1440 roku doszło do wielkiego pożaru miasta w którym spłonął również
kościół. Budowę świątyni murowanej rozpoczęto w połowie XV wieku.18 maja 1726 roku
kościół zostaje zniszczony przez drugi pożar miasta. Prawdopodobnie od początku swojego
istnienia kościół był pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Staraniem proboszcza ks.
Mikołaja Zamoyskiego papież Grzegorz XVI zamienił w 1836 roku tytuł na Ofiarowania
Najświętszej Marii Panny. W dniu 25 marca 1992 roku Ojciec Św. Jan Paweł II podniósł
kościół Ofiarowania N.M.P. do godności Bazyliki Mniejszej. Wyrazem hołdu z okazji 25–lecia
pontyfikatu Wadowiczanina na Stolicy Piotrowej jest polichromia Bazyliki namalowana w
latach 2002 – 2003 przez artystki z Krakowa PP Aleksandrę Grochal i Katarzynę
Dobrzyńską. W kaplicy jest kamienna, barokowa chrzcielnica ze złotą pokrywą, zwieńczona
krzyżem. To właśnie przy niej 20 czerwca 1920 roku został ochrzczony Karol Wojtyła, przez
ks. Franciszka Żaka - kapelana wojskowego.
MUZEUM MIEJSKIE
Muzeum ma charakter historyczno - regionalny. Gromadzone zbiory dotyczą
historii Wadowic i najbliższych okolic. Na szczególną uwagę zasługuje zbiór kart
pocztowych z widokami miasta z okresu galicyjskiego i międzywojennego,
obrazy i rzeźby twórców ludowych (Franciszek Suknarowski, Jędrzej Wowro,
Wincenty Bałys). Ponadto gromadzi dokumenty, fotografie, pieczęcie, książki,
numizmaty, mapy związane z miastem.

Czas trwania ok. 9,5 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

