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a formację każdego człowieka wpływa w pierwszym rzędzie rodzi‑

na, z której osoba się wywodzi. Jan Paweł II w swoim nauczaniu 

wiele miejsca poświęcił kwestii rodziny:

Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu, sta‑

je się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości Boga 

do ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. 

Poprzez tę miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i staje się źródłem 

pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci. Jest prawdziwym środowiskiem 

życia i jedności1.

Ojciec Święty wdzięczność swojej rodzinie wyrażał wielokrotnie. 14 sierp‑

nia 1991 r. w Wadowicach powiedział:

Jakże wdzięczny ci jestem moja matko i mój ojcze, i mój bracie! (…) Jakże 

wam wdzięczny jestem za to największe „wtajemniczenie”. Wszystko z czego 

czerpię swój ostateczny sens2.

W homilii wygłoszonej na wadowickim Rynku w 1999 r. dał odczuciom przy‑

wiązania do rodziny szczególny wyraz:

Po synowsku całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrz‑

ności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzin‑

nego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpie‑

czeństwa i mocy, nawet wtedy gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem 

śmierci i trudami codziennego życia w niespokojnych czasach3.

W innym miejscu Ojciec Święty pisał:

Wracam pamięcią do początku, do moich Rodziców, Brata i Siostry (której 

nie znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem), do wadowickiej parafii, gdzie 

zostałem ochrzczony, do tego miasta mojej młodości, do rówieśników4.

Wbrew pozorom Papież o sobie i o swojej rodzinie mówił stosunkowo nie‑

wiele. Nawet w książkach o charakterze autobiograficznym ujawniał zaledwie 

skromne informacje i te z okresu dzieciństwa, i te o rodzinie. Jak zauważył 

ks. prałat Paweł Ptasznik, bliski współpracownik Jana Pawła II, „cechą charak‑

terystyczną Ojca Świętego było nie mówienie o bliskich, ale zachowywania 

ich w swej serdecznej pamięci i w modlitwie”5. Sporadycznie do homilii Papież 

wtrącał drobne szczegóły dotyczące swego życia. To właśnie z fragmentów 

tych wypowiedzi uzupełnionych relacjami świadków tamtych dni oraz popar‑

tych zachowanymi dokumentami, powstała mozaika ukazująca najwcześniej‑

szy, wadowicki etap życia Karola Wojtyły. A oto jak przedstawiała się historia 

przybycia ojca przyszłego Papieża do Wadowic:

Karol Wojtyła senior pierwszy kontakt z Wadowicami miał w roku 1900, kie‑

dy jako poborowy – urodzony w 1879 w Lipniku, dziś dzielnica Bielska-Białej, 
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21-letni młodzian został wcielony do byłego 56 Infanterieregimentu im. Grafa 

v. Dauna w Wadowicach. (…) Po rozlicznych służbach, wybrawszy zawód woj‑

skowego urzędnika, w garnizonach lwowskim i krakowskim, na koniec w roku 

1919 powrócił do macierzystego miejsca postoju i siedziby, jeno że nim był już 

12 p. p. Wojska Polskiego6.

Te fragmentaryczne informacje uzupełnia Ernest Trost, dziennikarz au‑

striacki, po przeprowadzeniu kwerendy w wiedeńskim Kriegsarchiv. Na pod‑

stawie akt wojskowych, precyzuje on, że po roku służby Wojtyła awansował 

w Wadowicach na stanowisko starszego szeregowego, po czym został prze‑

niesiony do Lwowa, gdzie pełnił służbę nadzoru w tamtejszej szkole kadetów 

piechoty, a w 1904 r. w stopniu plutonowego został przeniesiony znów do Wa‑

dowic i tam awansował do stopnia podoficera rachunkowego – sierżanta. Pod‑

ówczas ożenił się z Emilią Kaczorowską7.

Michał Siwiec-Cielebon na podstawie wojskowych akt personalnych Karola 

Wojtyły przechowywanych w Centralnych Archiwach Wojskowych w Warsza‑

wie uściśla, że Wojtyła senior 1 października 1900 r. został powołany do 5 kom‑

panii 56 Pułku im. Grafa von Dauna w Wadowicach, awansował na stopień star‑

szego szeregowego 26 maja 1901 r., a kilka miesięcy później, 15 września, już 

na stopień kaprala. 16 sierpnia 1902 r. zdobył stopień plutonowego i 7 czerwca 

1904 został podniesiony do stopnia tytularnego sierżanta8.

Z powyższymi danymi dotyczącymi ożenku, cytowanymi przez Trosta, nie 

zgadzała się Stefania Wojtyła, przyrodnia siostra Karola Wojtyły seniora. Z jej 

opisu wynika, że w okresie kiedy Karol Wojtyła wstąpił w związek małżeński, to 

mieszkał w Krakowie, pracując w tamtejszym kwatermistrzostwie. Według tej 

relacji po ślubie zawartym w Krakowie Wojtyłowie tam też mieszkali, począt‑

kowo przy ul. Felicjanek, potem przy ul. Mazowieckiej9. Zdaniem ks. Kazimierza 

Sudera, proboszcza kościoła w Wadowicach, Wojtyłowie wzięli ślub w 1904 r. 

w Krakowie w kościele garnizonowym świętych Apostołów Piotra i Pawła przy 

ulicy Grodzkiej10. Niektórzy z biografów podają jednak, że ślub został zawarty 

w 1906 r.11 W tym sporze istotną rolę powinny odegrać fakty odnotowane w ak‑

tach personalnych Karola Wojtyły, a te przemawiają za datą 1906 r.12. Wojtyła 

senior cieszył się doskonałą opinią swoich przełożonych:

Włada językiem polskim i niemieckim w mowie i piśmie, bardzo dobrze re‑

daguje koncepty, ma czystopisy bardzo poprawne, szybko pisze na maszynie13.

W rubryce „cechy usposobienia i charakteru” w roku 1908 odnotowano:

Nadzwyczaj dobrze rozwinięty, prawego charakteru, poważny, dobrze uło‑

żony, skromny, dbały o honor, z silnie rozwiniętym poczuciem obowiązku, bar‑

dzo dobroduszny i niezmordowany14.

Dowódca pułku podpisując powyższą opinię dodał również własny komen‑

tarz:

Nadzwyczaj wartościowy, użyteczny i dzielny podoficer. Zachowanie to‑

warzyskie: bardzo miłe, przyzwoite, z dobrymi manierami. Posiada wszystkie 

cechy pożądane dla c. k. urzędnika państwowego15.

Spory wywołują także miejsce zamieszkania i służby wojskowej Wojtyły. 

Należy jednak pamiętać, że podstawowy oddział wojskowy garnizonu wado‑

wickiego był częścią większej formacji stacjonującej w Krakowie, w którym 

znajdowało się dowództwo pułku, kancelaria czy kwatermistrzostwo16. Praw‑

dopodobnie jeszcze w 1912 r. Wojtyłowie mieszkali w Krakowie, tam też 22 paź‑

dziernika Wojtyła senior uzyskał certyfikat urzędowy wojskowy17. 

Bernard Lecomte, francuski biograf Papieża Polaka, donosi iż w 1912 r. Karol 

Wojtyła senior starał się o przeniesienie do służby cywilnej. O takowych stara‑

niach źródła jednak milczą. Pewnym jest, że w rok później rodzina Wojtyłów 

przeprowadziła się do Wadowic. Z akt personalnych wynika, że 1 sierpnia Woj‑

tyła jako nadetatowy w Krakowie został przeniesiony do Wadowic, a 1 wrze‑

śnia awansował na podoficera rachunkowego 1 klasy. Fakt ten potwierdza 

zapis Edmunda do Szkoły Powszechnej im. Stanisława Jachowicza w Wadowi‑

cach. W roku szkolnym 1913/14 Edmund Wojtyła figuruje jako uczeń II klasy, 

syn Karola, podoficera rachunkowego. W katalogu podano, że rodzina Wojty‑

łów mieszkała przy ulicy Lwowskiej 257. Pozostawiono natomiast niewypeł‑

nioną lukę „kiedy rozpoczął naukę w klasie I i od kiedy uczęszczał do tamtejszej 

szkoły”18 (ze względu na miejsce pracy ojca w 1912 r. prawdopodobnie uczęsz‑

czał do którejś z krakowskich szkół, aczkolwiek brak katalogu z wcześniejszego 

roku szkolnego uniemożliwia sprawdzenie wykazu uczniów). 

Procedurę starań o skierowanie Karola Wojtyły seniora do służby cywilnej 

Lecomte rozciąga w czasie i komentuje, że przerwała ją mobilizacja, która roz‑

poczęła się w sierpniu 1914 r.:

Podczas wojny region krakowski znajduje się w zasięgu rosyjskiej artylerii. 

Za swoją postawę podoficer Wojtyła zostaje awansowany do rangi aspiranta19 

i odznaczony Żelaznym Krzyżem Zasługi20.

 

Trudno zgodzić się z opinią, że Karol Wojtyła 

senior znalazł się w zasięgu działań wojennych. 

Należy pamiętać, że służył on w Kadrze Zapaso‑

wej a nie w batalionie liniowym. Tym bardziej, 

że od listopada 1914 do września 1915 r. przeby‑

wał poza Krakowem, a dokładnie na Morawach. 

Warto nadmienić, że od października 1914 r. 

w miejscowości Drahotuše (koło Hranic) znaj‑

dowała się Kadra Zapasowa, w której to wła‑

śnie odbywał służbę Wojtyła. Przeniesienie ojca 

odnotowano w cytowanych katalogach szkol‑

nych, gdzie pojawia się informacja, że uczeń 

Edmund Wojtyła, 10 listopada 1914 r. przesie‑

dlił się z rodzicami do Mährisch Weisskirchen 

(dzisiejsza nazwa to Hranice k. Ostrawy). Notka 

w katalogu, sporządzona ręką Józefa Nowaka, 
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szkolnego nauczyciela, została naniesiona dopiero 30.10.1915 r., w chwili powro‑

tu Edmunda do wadowickiej szkoły w celu kontynuowania nauki. Uczeń nie był 

klasyfikowany za pierwsze ćwierćrocze (czyli za wrzesień i październik), błędnie 

odnotowano jego datę urodzenia (27 lipca zamiast sierpnia), oraz wpisano, że 

naukę w tejże szkole rozpoczął 1 września 1915 r.21 (ale i tutaj wkradł się błąd, 

być może potraktowano ucznia standardowo). Spóźnienie w rozpoczęciu roku 

szkolnego tłumaczy decyzja o ponownym przeniesieniu jego ojca do Wadowic. 

W karierze wojskowej Wojtyły seniora 1 września 1915 r. przybył status urzęd‑

nika wojskowego w funkcji asystenta ewidencyjnego, a 13 września został on 

przydzielony do wadowickiej Komendy Uzupełnień. Z kolei w karcie identyfika‑

cyjnej Emilii Wojtyłowej, wydanej przez dowództwo garnizonu w Wadowicach 

dnia 3 października 1915 r., odnotowano, że jest żoną podoficera rachunkowości 

stacjonującego w Kielcach22. Informacja ta niekoniecznie powinna być odczyty‑

wana jako kolejne przeniesienie Wojtyły, tym razem do Kielc. Jest to raczej infor‑

macja podająca stan formalny, ponieważ w Kielcach w latach 1915-18 znajdowa‑

ła się właśnie Kadra Zapasowa 56 pułku piechoty. 

Rok 1916 nie jest niestety tak dobrze udokumentowany jak poprzedni. Na‑

stępują kolejne przeniesienia Wojtyły, ale brak pewności kiedy i dokąd. Akta 

personalne Karola Wojtyły odnotowują na podstawie metryki urzędu katolic‑

kiego, że 7 lipca 1916 r. przyszła na świat i w tym samym dniu zmarła w Białej 

córka Wojtyłów – Olga Maria23. Jej imię figuruje w księdze zmarłych (Liber Mortu-

orum) parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej (dawna Biała), zmarła po 16 go‑

dzinach życia, a pogrzeb odbył się dwa dni później 9 lipca24. Brak jej zapisu w re‑

jestrach chrzcielnych można tłumaczyć tym, że ochrzczono ją w domu, zaraz 

po jej urodzeniu25. Prawdopodobnie została pochowana na cmentarzu w Wa‑

dowicach lub Białej, może bez nagrobka, zgodnie z ówczesnym zwyczajem. Nie 

jest wykluczone, że z tej przyczyny po latach nie odszukano jej ciała, aby spro‑

wadzić do wspólnego rodzinnego grobu na cmentarzu Rakowickim. Niewiele 

o niej mówił jej młodszy brat. W rozmowie z André Frossardem wspomniał:

Siostry, która urodziła się na kilka lat przed moim przyjściem na świat, nie 

znałem, zmarła bowiem wkrótce po urodzeniu26.

W karierze wojskowej Wojtyły jedynym ważnym wydarzeniem odnotowa‑

nym w 1916 r. jest nadanie mu 10 lipca odznaczenia: Żelaznego Krzyża Zasłu‑

gi z Koroną za zasługi w służbie w czasie wojny. Nadinterpretacja tych słów 

wprowadziła do biografii Wojtyły wiele niepotrzebnych podań. Trudno dać 

wiarę szerzonym legendom, jakoby Karol Wojtyła senior był na froncie I wojny 

światowej lub brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej27. Nie jest też prawdą, 

jakoby po przełamaniu przez Rosjan linii frontu, Wadowice znalazły się w za‑

sięgu ognia artyleryjskiego28. Prawdą natomiast jest, że Wojtyła musiał położyć 

znaczne zasługi w wojskowej kancelarii, za co uzyskał pochwałę i został odzna‑

czony Żelaznym Krzyżem Zasługi z Koroną29, a 12 lutego 1917 r. otrzymał prawo 

do noszenia tego odznaczenia na wstędze Medalu Waleczności30. 

Cytowany katalog wadowickiej szkoły za rok szkolny 1915/16 podaje wy‑

kaz ocen Edmunda Wojtyły z klasy IV za kwartał II, III i IV oraz zaświadcza, iż 

uczeń ten uzyskał promocję do klasy piątej szkoły sześcioklasowej, co było 

równoznaczne promocji do pierwszej klasy gimnazjalnej. Na tejże samej stro‑

nie, „w uwagach do wypełnienia w razie przejścia ucznia do innej szkoły” od‑

notowano: „Duplikat wydano rozp. ck R.d.o. w Wadowicach w dniu 28.08.1916 

d. 2694”31.

Można więc przypuszczać, że Wojtyłowie ponownie wyjechali do Mährisch 

Weisskirchen, gdzie znajdowała się Wojskowa Wyższa Szkoła Realna, będąca 

odpowiednikiem cywilnych gimnazjów realnych. A może – jak chcą koledzy 

z klasy Edmunda Wojtyły – udali się do Wiednia? Chociaż brak tu konkretnych 

dowodów, warto jednak przywołać relację Władysława Pollnera, kolegi z klasy 

Edmunda Wojtyły:

Edmund Wojtyła dlatego później rozpoczął naukę w Gimnazjum w Wado‑

wicach, że po skończeniu czterech klas szkoły tzw. Ludowej, a do której ja ra‑

zem z nim chodziłem przez te cztery lata32, on po zdaniu wstępnego egzami‑

nu do gimnazjum (…), nie rozpoczął studia gimnazjalne normalnie tak jak ja, 

a tylko poszedł do szkoły kadeckiej znajdującej się koło Wiednia. Widocznie 

tam go ojciec umieścił, a był wtedy porucznikiem w Armii Austriackiej wyko‑

nując czynności administracyjne w Wadowicach w 56 pp. Pamiętam dobrze, 

że Edmund Wojtyła w mundurze kadeckim austriackim przyjeżdżał do Wado‑

wic do rodziców i ja się z nim wtedy spotykałem. Dopiero po rozpadnięciu się 

Aus trii i odzyskaniu niepodległości Polski, przyjechał do Wadowic. Ja już byłem 

wtedy w trzeciej klasie gimnazjum, miałem 12 i pół lata, trzy srebrne paski (…). 

Edmund Wojtyła, by mógł zacząć naukę dalszą w Gimnazjum w Wadowicach, 

musiał uzupełnić łacinę i grekę i korepetycji mu udzielał mój kolega i potem 

jego Franciszek Gabryl33. 

Inny z kolegów, Stanisław Krok-Chmielowski, oświadcza:

Było powszechnie wiadomo, że wrócił z rodzicami z Austrii, z Wiednia (?) 

i tam był w szkole o charakterze wojskowym – kadetów (?) Chyba sam nam to 

mówił (?)34.

Jednak moim zdaniem jest mało prawdopodobne, ażeby Edmund kształcił 

się w szkole wojskowej we Wiedniu. Pewnym natomiast jest, że wraz z odzy‑

skaniem przez Polskę niepodległości Karol Wojtyła senior wraz z żoną i synem 

wrócił do Wadowic i do 1927 r. służył w Wojsku Polskim. Z akt wojskowych wy‑

nika, że również dowództwo WP wysoko ceniło podoficera Wojtyłę, wystawia‑

jąc mu najlepsze świadectwa:

Pod każdym względem poprawny, całkowicie godny zaufania, podoficer do‑

skonale pełniący kancelaryjną pracę, godny każdego wyróżnienia35.
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P
aństwo Wojtyłowie wynajęli mieszkanie w Rynku w Wadowicach 

w kamienicy pod nr 2, mieszkanie nr 4, (dziś ulica Kościelna 7). To 

tutaj przyszedł na świat przyszły Papież, 18 maja 1920 r. po połu‑

dniu, między godziną 17 a 1836. Kardynał Andrzej Deskur, przyjaciel 

z seminarium, opowiadał, że Ojciec Święty wspominał, jakoby jego matka przy 

porodzie prosiła, aby otworzyć szerzej okna, by lepiej mogła słyszeć pieśni do‑

chodzące z odbywającego się w owej chwili nabożeństwa majowego.

Wiosnę owego roku w Wadowicach Jan Doroziński w swoich Dziennikach 

odmalował następująco:

20 IV 1920. Wczesna wiosna – drzewa w rozkwicie – bzy zaczynają kwitnąć 

o 3 tygodnie za wcześnie. 30 V 1920. Maj bardzo piękny i niemal gorący mie‑

siąc37.

Natomiast w kronice klasztoru Karmelitów czytamy:

Od 6 aż do 22 bm. [maj 1920] temperatura stała między 0 a +8 R, rzadko wy‑

żej, dlatego na nizinach, szczególnie zaś wilgotnych, pomarzły grochy, fasole, 

kapusty sadzonkowe na grządkach ogrodowych zniszczały, owsy pożółkły, tra‑

wy i zboża wskutek nadmiernych a grubych deszczów powaliły się. Na szczę‑

ście jednak od d[nia] 22 bm. nastąpiły dni gorące, + 10 do 23 R, wskutek czego 

wegetacja stała się bujną, żyta zakwitły, jagody agrestowe prawie dorosły, co 

było powalone na polach, wszystko powstało bez żadnego uszkodzenia, żniwa 

zapowiadają się piękne i wczesne38.

A sam Ojciec Święty swoje narodziny kojarzył z wydarzeniami historycznymi:

Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewi‑

cy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w sto‑

sunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc 

za to swoim życiem39.

Miesiąc później, 20 czerwca, dziecko otrzymało chrzest w kościele farnym 

pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny z rąk kapelana wojsko‑

wego – księdza Franciszka Żaka. W księdze chrztów na stronie 549 po łacinie 

odnotowano: 

Religii rzymsko-katolickiej, płci męskiej, imiona Karol Józef, rodzice chrzestni 

Józef Kuczmierczyk [szwagier matki] i Maria Anna Wiadrowska [siostra matki]40.

Wiadomości o najwcześniejszym okresie życia Karola Wojtyły dostarcza He‑

lena Szczepańska, sąsiadka państwa Wojtyłów z ulicy Kościelnej:

Cóż za radość była w rodzinie. Pani Wojtyłowa znosiła wózek z dzieckiem na 

nasze podwórze. (…) Przed naszą kamienicą było trochę zieleni (…). Na środku 

stała studnia. Więc pani Wojtyłowa przywoziła dziecko, siadała przy tej studni, 

a ja wychodziłam na ganek. Bardzo często prosiła mnie, żebym zeszła i przy‑

pilnowała Lolusia, bo ona musi dopilnować obiadu, albo wyjść po sprawunki. 

Wtedy schodziłam i woziłam jej synka. (…) Przy znoszeniu wózka po tych stro‑

mych, krętych schodach, pomagał matce jej starszy syn, wtedy zaledwie 12-let‑

ni41 Edmund. Do tego jeszcze matka ciągle go posyłała po pieluszki, po flaszkę, 

po ubranka. Biedny Mundek biegał wciąż na górę, nieraz było mi go nawet żal. 

Ja wtedy myślałam – cóż z tego dzidziusia wyrośnie? Skaczą koło niego jak koło 

królewicza42.

W tym samym domu co Wojtyłowie mieszkał Franciszek Zadora, który zapa‑

miętał następujący obraz z wczesnego dzieciństwa Karola Wojtyły:

Przypominam sobie, że gdy Loluś był całkiem malutki, to pani Wojtyłowa 

czasem nosiła go w poduszce. Była szczupłą osobą, uśmiechnięta, bardzo 

miła43.

Karol Wojtyła, jak sam wyznał, zachował w swojej pamięci obraz matki, 

osoby chorowitej, cierpiącej, osoby szukającej ratunku u lekarzy, często poza 

Wadowicami, osoby wymagającej spokoju:

Swoją matkę znał właściwie jako osobę chorą. (…) Jego wspomnienia o mat‑

ce są dosyć mgliste; pamięta jednak, że było mu przykro, kiedy raz pojechała do 

Krakowa bez niego, pewnie po poradę lekarską44.

Lecz trudno zgodzić się z opinią biografów, jakoby „był trzymany z dala od 

matki”45 skoro sam oznajmił, iż „otoczyła miłością jego dzieciństwo”46. Wręcz 

przeciwnie, niezwykle wymowne są jego słowa, w których stwierdza, że „na‑

uczył się cierpienia od matki”.

Z różnych świadectw wiemy, że chłopiec od początku wychowywany był 

w atmosferze pobożności, zresztą podobne wychowanie odebrała jego matka. 

Wiadomo, że była uczennicą szkoły wydziałowej przy klasztorze Córek Bożej Mi-

łości, ale nie odnaleziono źródeł potwierdzających czy kształciła się przy ul. Pę‑

dzichów czy przy Biskupiej 16 w Krakowie47. Okres młodości Emilii naznaczony 

był stopniowym odchodzeniem bliskich jej osób. Dotkliwie przeżyła w wieku 

13 lat śmierć matki; kiedy miała 18 lat zmarła jej starsza siostra Olga (to jej imie‑

niem nazwała swą córkę); w wieku 21 lat straciła drugą starszą siostrę Helenę, 

a mając 24 lata pożegnała ojca48.

Emilia Wojtyła bliskie kontakty utrzymywała w Wadowicach z Zofią Pukło, 

tym bardziej, że łączyły je więzi rodzinne, gdyż były spokrewnione poprzez rodzi‑

nę Wiadrowskich49. Obie przeżywały podobne radości i smutki. Obydwie dobrze 

wiedziały co znaczy ból po utracie dziecka. Zofia w czasie epidemii w 1917 r. stra‑

ciła trójkę z siedmiorga małych dzieci, Emilia z kolei rok wcześniej przeżyła śmierć 

maleńkiej córeczki, starszej siostry Karola. Obie posyłały swoje dzieci do ochronki 

prowadzonej przez siostry Nazaretanki:

Za moich czasów – wspominał Jan Paweł II – były tylko nazaretanki; nawet 

tam zachodziłem w takim wieku, kiedy się jeszcze o człowieku mówi „ma‑

luch”50.
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W pamięci Danuty Gruszczyńskiej z domu Pukłównej zachowały się obrazy 

wczesnego, pogodnego dzieciństwa. Na kartach swej książki wyznaje:

Często wspominam nasze wspólne zabawy z Lolkiem, zwłaszcza z okazji 

imienin moich i rodzeństwa. Pamiętam taki obrazek: na środku pokoju koń na 

biegunach. Mój brat Adam ciągnie go do siebie za ogon, Lolek za grzywę. Obaj 

przeraźliwie krzyczą i płaczą. Nad nimi moja mama usiłująca ich uspokoić i pogo‑

dzić. (…) Mały Adaszek miał wtedy lat trzy, a Loluś cztery i pół51.

Po latach Ojciec Święty z rozrzewnieniem wspominał ogród państwa Pukłów, 

z którym łączył wspomnienia z lat dziecinnych: „A któżby nie pamiętał ogrodu 

Pukłów!?52 Bo sam mieszkał w kamienicy z niewielkim podwórzem.

Emilia Wojtyłowa marzyła, ażeby jej synowie w przyszłości zostali: jeden 

lekarzem a drugi księdzem. Wyznał to Ojciec Święty w rozmowie z André Fros‑

sardem:

Moja matka chciała mieć dwóch synów: lekarza i księdza; mój brat był leka‑

rzem, a ja mimo wszystko zostałem księdzem53.

Kiedy Emilia Wojtyłowa zachorowała wzrosła częstotliwość wizyt Zofii Pu‑

kło w mieszkaniu Wojtyłów. Co niedzielę po mszy świętej zabierała na te od‑

wiedziny także córkę Danutę. Jedna z sąsiadek Wojtyłów – Maria Janina Kaczo‑

rowa, zapamiętała:

Matka jego była już w tym czasie poważnie chora. W słoneczne dni wysta‑

wiano ją w leżaku na balkon. Zajęta była szyciem lub cerowaniem54.

Emilia Wojtyłowa na miesiąc przed pierwszą Komunią świętą osierociła 

Karola. Jej śmierć odnotowano 13 kwietnia 1929 r. w księdze zmarłych parafii 

Wadowic:

Emilia Wojtyła zmarła 13 IV 1929. Pogrzeb: 16 IV prowadził ks. Leonard 

Prochownik. Myocarditis, nephritis55.

Jako powód zgonu podano zapalenie mięśnia sercowego oraz zapalenie 

nerek. O tej niepowetowanej stracie wiele lat później Jan Paweł II powiedział:

Moje lata dziecięce i chłopięce zostały wnet naznaczone utratą osób najbliż‑

szych. Naprzód matki, która nie doczekała dnia mojej pierwszej Komunii świętej56.

Jako pełnoletni młodzieniec w swych wierszach wciąż nazywał tę śmierć 

„niepojętą”57.

Kardynał Stefan Wyszyński po powrocie z konklawe i wyborze Wojtyły na 

Ojca Świętego, w homilii w Bazylice Archidiecezjalnej w Warszawie 6 listopada 

1978 r. powiedział:

Mając dziewięć lat utracił matkę, która zostawiła mu w spadku przedziwne 

podobieństwo do siebie. Wymowne jest zestawienie tych dwu twarzy – matki 

i syna58.

Zastanawia w jakim stopniu wczesna śmierć matki wpłynęła na osobowość 

Karola Wojtyły, na jego cechy charakteru. Karol Wojtyła przez całe życie miał 

ogromny szacunek dla kobiety. Szukał ewidentnie matczynego uczucia, panią 

Kotlarczykową w Wadowicach, a później w Krakowie panią Kydryńską nazywał 

„mamusią”. W końcu ukojenie cierpień odnalazł w Matce Bożej, swoje pierwsze 

Totus Tuus napisał już w latach trzydziestych:

A chramy trza zbudować samemu. Młodością,

duszą, wiesz matko – duszą świętą i anielską.

Z niej się buduje ten tęskniony kościół,

z niej, co jest czysta, niewinna jak dziecko –

z niej. Matko moja, oto ci wyznam

budowę mą i tęsknot ci odkrywam wieko

i co się wali na mnie, ten słowiański nawał

i ból. Wiem już matko, wiem, ty mówisz – nie kończ –

– Nie kończę, matko moja. Ino się przytulę

do wiosennych dni trocha, do wspomnień, do wspomnień,

do twych piersi matczynych, a czule, a czule –

– i żeście znów są bliscy, bliziutcy, koło mnie59.
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O
dejście Emilii Wojtyłowej było niepowetowaną stratą dla jej męża 

i dwóch synów. Jan Kuś, jeden ze szkolnych kolegów wspomina ów 

okres w życiu rodziny Wojtyłów:

Wtedy zobaczyłem starszego pana, nieco pochylonego, z siwą jak gołąbek 

głową, prowadzącego za rękę mojego kolegę Lolka. Na ich twarzach malował 

się smutek – to był rok 192960.

Należy tu sprecyzować, że Karol Wojtyła senior miał wówczas 50 lat i mniej 

więcej od dwóch lat był na emeryturze, co zaznaczył w życiorysie jego syn:

Ojciec – urzędnik wojskowy w randze porucznika administr.–kanc. (emeryt 

od ok. 1927)61.

Osierocona rodzina szukała pociechy przede wszystkim przed ołtarzem Mat‑

ki Bożej. Następnego dnia po pogrzebie owdowiały ojciec zabrał obu synów, 

Edmunda i Karola, do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej62. Wspólne z oj‑

cem i bratem pielgrzymowanie tak do pobliskiej Kalwarii jak i na Jasną Górę do 

Częstochowy pomagało rodzinie dotkniętej nieszczęściem czerpać siłę na trudy 

dnia codziennego. Chociaż żal i pustka pozostały po odejściu żony, Wojtyła nie 

okazywał na zewnątrz swojego bólu. Danuta Pukłówna zaobserwowała:

Ojciec Karola nie rozpaczał, kiedy został sam, nie użalał się nad sobą. Z że‑

lazną konsekwencją wykonywał swoje ojcowskie, rodzicielskie obowiązki. Wy‑

chowywał synów swoją postawą uczciwego, mądrego, szlachetnego człowie‑

ka, ucząc miłości i stawiania sobie wysokich wymagań63.

Nie myślał o ponownym ożenku. Sam starał się zastąpić chłopcom matkę. 

Model rodziny niepełnej z matką jest raczej powszechniejszy. A Karol Wojtyła, 

można powiedzieć, wychowywał się w nietypowych warunkach, wokół niego 

brakowało kobiet. 

Później, kiedy przygotowywał młodych do małżeństwa, miał zauważyć, że 

młodzi chłopcy w osobie narzeczonej często szukają obrazu własnej matki. 

Przychodzi taka chwila, mówił mi, kiedy chłopcy wychowywani tylko przez 

ojca (choćby to było najlepsze i pełne czułości wychowanie) z bólem zauważa‑

ją, że brakowało im matki64.

Karol junior obserwował ojca, który swoje strapienia i troski powierzał Bo‑

żej Opatrzności. Każdy dzień wspólnie rozpoczynali od mszy świętej:

Lolek wcześnie stracił matkę, lecz pozostał mu wspaniały ojciec, którego 

można uznać za wzór rodzica. (…) Zabierał go codziennie do kościoła na wcze‑

sną mszę świętą. Żeby się nie spóźnić pomagał mu nawet sznurować buty65.

Większość kolegów Karola Wojtyły zapamiętało jego ojca jako osobę wy‑

jątkową:

Ojciec był mu bardzo bliski. Łagodny, serdeczny i kochający, nie marzył o ni‑

czym innym, jak być dobrym ojcem dla swego syna i dzielić z nim życie. Był 

mężczyzną silnym, a jednocześnie po macierzyńsku opiekuńczym66.

Inny z kolegów, Eugeniusz Mróz tak opisuje zapamiętaną postać Wojtyły 

seniora:

Był siwawy, krótko ostrzyżony, niskiego wzrostu. Chodził w cwikierach, czy‑

li okularach bez oprawek. Zawód oficera przeniósł w życie rodzinne – wyczu‑

wało się pewien rygor. Uważał, że trzeba dzień spędzić zbożnie i racjonalnie. 

Każda minuta była wyliczona, wykorzystana. Czas w ciągu dnia podzielił na 

modlitwę, posiłek, naukę, spacery67.

Mróz we wcześniej opublikowanym wspomnieniu notował:

Ojciec i syn byli nierozłącznymi przyjaciółmi. Pan Karol po stracie 45-letniej 

żony Emilii (…) zastępował synkowi matkę (…), był dla niego troskliwym opieku‑

nem, wspaniałym wychowawcą, wiernym towarzyszem spacerów i wycieczek 

turystycznych. Doskonale się zgadzali i wzajemnie rozumieli. Ojciec, przy peł‑

nym poświęceniu i troskliwości nie rozpieszczał syna, wymagał od niego po‑

rządku, wpajał poczucie obowiązkowości, systematycznej nauki. (…) Sądzę, że 

w ukształtowaniu prawego charakteru Lolka, jego wielkiej osobowości, moc‑

nej postawy moralnej, w osiągnięciu wspaniałych wyników w nauce, ogromną 

rolę odegrał jego ojciec, który poświęcił wszystkie siły, samotnie wychowując 

syna. Postawa tego skromnego, dzielnego ojca była wzorem szlachetności 

i obowiązkowości, wzorem również dla nas – kolegów jego syna68.

Juliusz Kydryński, przyjaciel Karola Wojtyły juniora z czasów krakowskich 

pozostawił taki obraz ojca przyszłego Papieża:

Zawsze uśmiechnięty, drobny i zupełnie siwy, lekko przygarbiony, sprawiał 

wrażenie starszego niż był w istocie69.

Portret Karola Wojtyły seniora, jako człowieka dużego formatu, po 70 latach 

odmalował Jerzy Kluger:

Chodziłem do niego zwłaszcza w pierwsze lata gimnazjalne, wieczorem. 

Jego ojciec, starszy pan Wojtyła bardzo dużo czytał. Miał dar konferansjerski, 

on nam wiele rzeczy opowiadał i nawet tacy jak ja, którym chciało się tylko 

w karty grać, słuchaliśmy. Opowiadał nam historię Polski, przedstawiał komen‑

tarze do książek Henryka Sienkiewicza i Karola Maya. On to opowiadał w taki 

sposób, że potrafił dotrzeć do takich małych chłopców jak my. Do Wojtyłów 

przychodziłem nie tylko ja, ale Bohdanowicz, Mogielnicki i inni. Nie pamiętam 
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dokładnie jak często tam chodziliśmy, to było 70 lat temu, ale dosyć często. Nie 

trzeba było mieć specjalnego zaproszenia od Wojtyłów, aby można tam było 

przyjść w każdej chwili. To był taki dom otwarty. Nie było kobiet, matka umarła, 

więc ojciec był tą centralną postacią w domu70.

A oto jak ów „wzór rodzica” postrzegał jego własny syn:

Moje lata chłopięce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim z postacią 

ojca, którego życie duchowe po stracie żony i starszego syna niezwykle się 

pogłębiło. Patrzyłem z bliska na jego życie, widziałem jak umiał od siebie wy‑

magać, widziałem jak klękał do modlitwy. To było najważniejsze w tych latach, 

które tak wiele znaczą w okresie dojrzewania młodego człowieka71.

Kiedy zabrakło mamy, Karol Wojtyła często przebywał w domu państwa 

Pukłów. Przyjaźnił się głównie z Adamem, którego matka, pani Zofia starała 

się otoczyć podobną miłością także osieroconego chłopca. W parę tygodni po 

śmierci matki miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w życiu Karola Wojty‑

ły: 25 maja 1929 r. przystąpił do pierwszej Komunii świętej. Danuta Pukłówna 

wspomina ten okres z właściwą jej dokładnością:

Równocześnie przygotowywano nas do Pierwszej Komunii świętej. W Wa‑

dowicach zabrakło białych bucików. Moja mama uprosiła Żyda-handlarza i ten 

w ostatniej chwili przywiózł je z Bielska. Niestety – były tylko dziewczęce, na 

paseczek, i takie miał Lolek i ja, co widać na naszych komunijnych zdjęciach72.

Moment jak pani Pukło prowadziła ich oboje do fotografa w strojach pierw‑

szokomunijnych Ojciec Święty wspominał na spotkaniu koleżeńskim jeszcze 

w 1997 r. 

Według relacji Bogusława Banasia, po śmierci matki Wojtyłowie wiedli ży‑

cie bardzo spokojne, wręcz monotonne:

Tryb życia bardzo usystematyzowany, szkoła, obiad w mleczarni-jadłodajni 

p. Marii Banaś, dwie godziny zabawy, nauka. Wieczorem spacer z ojcem. (…) Go‑

spodarstwem zajmował się ojciec, wówczas emeryt wojskowy73.

Podobnie postrzegał sytuację Wojtyłów Zbigniew Siłkowski:

W mieszkaniu tym widywałem pana Karola Wojtyłę i przy kuchni – śniada‑

nia i kolacje sporządzał ojciec, obiady zaś jedli w jadłodajni po drugiej stronie 

tejże ulicy Kościelnej – i przy cerowaniu skarpet syna i swoich. Widywałem go 

czasem jak trudnił się przerabianiem swoich jeszcze zupełnie przyzwoitych 

sort mundurowych na ubranie tzw. po domu dla syna74.

Potwierdził to również najbliższy ich sąsiad:

Odwiedzałem ich często i często zastawałem ojca Lolka (…) przy codzien‑

nych domowych zajęciach – sprzątaniu mieszkania, myciu naczyń, praniu, ce‑

rowaniu, gotowaniu śniadania czy kolacji75.

Jednym z najczęstszych gości w domu Wojtyłów był Jerzy Kluger. Podkreślał 

on swoistą  bliskość tego domu tak w sensie fizycznym, jak i duchowym. W jego 

pamięci maluje się on następująco:

W zasadzie w Wadowicach nigdzie nie było daleko, ale Jurek i Lolek byli 

praktycznie sąsiadami. Jeśli Jurek chciał odwiedzić Wojtyłów, musiał tylko skrę‑

cić zaraz za kościołem w ulicę Rynkową (później jej nazwę zmieniono na Ko‑

ścielną) i wspiąć się po żelaznych schodach pod nr 2, gdzie Lolek przyszedł na 

świat i gdzie pozostali z ojcem po śmierci pani Wojtyłowej. Z pierwszego pode‑

stu przez otwarte podwórze prowadziło przejście, obok mieszkania, w którym 

mieszkała Ginka76 z rodzicami; następne drzwi, przy końcu przejścia, należały 

do wychodzącego na ulicę i tył kościoła mieszkania państwa Wojtyłów77.

Nieco później do tejże kamienicy wprowadził się Eugeniusz Mróz:

Dzieliła nas tylko ściana. Właścicielem kamienicy był Żyd, Chaim Bałamuth. 

Na dole mieszkał introligator Zadora. Obok jakaś rodzina żydowska, a w na‑

stępnym mieszkaniu Chaim Bałamuth z synem Aaronem. Do mieszkania Karo‑

la Wojtyły wchodziło się przez balkonik, który pozostał do dzisiaj (…) i te same 

metalowe schody, po których wbiegaliśmy przed laty z Lolkiem78.

A tak oto wspominał mieszkanie państwa Wojtyłów inny z kolegów Karola:

Skromne mieszkanie państwa Wojtyłów składało się z 3 izb, poza kuchnią 

w amfiladzie była sypialnia i trzeci pokój. (…) Do kuchni wchodziło się z ze‑

wnętrznego balkonu na I piętrze79.

Nieco więcej szczegółów przytacza wielokrotnie przywoływany Eugeniusz 

Mróz:
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Najpierw wchodziło się do kuchni. Była tam ogromna balia na wodę. W ka‑

mienicy nie było kanalizacji – po wodę chodziliśmy do studni na Rynku. W tym 

pomieszczeniu był jeszcze kredens i kuchnia, w której paliło się drewno i wę‑

giel. A dalej były dwa pokoje. W mniejszym mieszkał Karol z ojcem, a drugi po‑

zostawał prawie cały czas pusty80.

Antoni Bohdanowicz zapamiętał zwłaszcza ten mniejszy pokój:

Na środku stały dwa łóżka, na których sypiali ojciec i syn. Obok drzwi usta‑

wiony był klęcznik81.

Ale jak przystało na mieszkanie wojskowego, nie brakowało w nim akcen‑

tów militarnych. Na ścianie wisiał portret przedstawiający Karola Wojtyłę se‑

niora w mundurze. W domu były także inne rekwizyty wojskowe, m.in. szabla 

oficerska wisząca nad łóżkiem82. 

Któremuś z chłopców w pamięci utkwił widok z okna, przy którym stał stolik 

do nauki Karola: widać było boczną ścianę kościoła, a na niej zegar słoneczny 

ze słowami przypominającymi o przemijaniu czasu83. Uwagę odwiedzających 

Karola w mieszkaniu przykuwały drzwi wejściowe:

W tym mieszkaniu wszystko zaczynało się już od progu. Tam, obok drzwi 

wejściowych, wisiał taki dziś mało znany przedmiot, fajansowy, a może na‑

wet porcelanowy, pojemniczek na święconą wodę. Wchodząc i wychodząc do 

i z mieszkania, ojciec i syn znaczyli pierś krzyżem ręką umoczoną w wodzie 

święconej84.

Bacznej uwadze kolegów nie umknęły najmniejsze zmiany w mieszkaniu 

Karola. Odnotowali także te, jakie nastąpiły po odejściu pani domu, kiedy to 

salonik utracił swoją świetność, przestał być uczęszczany a nawet ogrzewany:

Był to salonik rodziny Wojtyłów. Od śmierci p. Emilii Wojtyłowej zatracił 

swój charakter. Dywan zrolowany leżał pod ścianą, mebelki salonowe zsunię‑

to pod ścianę i nakryto narzutą, pod ścianami kilka drobnych sprzętów i cały 

środek wolny85.

Także wadowicki katecheta Kazimierz Figlewicz wspomina ich skromne 

warunki materialne:

Poznałem ojca mojego ucznia i ministranta, pana porucznika Wojtyłę, za‑

trudnionego pracą administracyjną w stacjonującym w Wadowicach 12 pułku 

piechoty. Nie widziałem go nigdy w mundurze, poznałem go zresztą, gdy już 

przeszedł na emeryturę. Był człowiekiem niemłodym. Prowadził sam gospo‑

darstwo domowe i z wielką troskliwością oddawał się wychowaniu syna. Pa‑

miętam, że ojciec i syn stołowali się u sąsiadów. W domu nie przelewało się. 

Życie wiedli bardzo skromne86.

Karol Wojtyła senior pomagał sy‑

nowi w nauce. Zainteresowania mło‑

dego chłopca ojciec starał się rozwi‑

jać w kierunku literackim, historycz‑

nym, turystycznym, uczył go języka 

niemieckiego, opracował dla Karola 

słownik polsko-niemiecki87, ale i cie‑

szył się gdy ten uprawiał sport. 

Warto nadmienić, że Karol Woj‑

tyła senior sam ukończył zaledwie 

cztery klasy szkoły powszechnej 

i trzy klasy gimnazjum. Ale jak przy‑

stało na wojskowego  wdrażał sy‑

nów w tajniki wojskowe. W rozmo‑

wie z André Frossardem Jan Paweł II 

opowiedział:

Przez całe dzieciństwo przysłu‑

chiwałem się kombatantom z I woj‑

ny światowej, rozmawiającym o nie‑

kończących się okropnościach bitwy, 

w której – jak się zdawało – cały 

geniusz strategów polegał na zapy‑

chaniu lejów po pociskach żywymi 

żołnierzami aż do wyczerpania się zapasów amunicji przeciwnika. Opowiadali, 

jak dzięki ranie lub urlopowi zdarzało im się wracać na kilka dni czy tygodni na 

„tyły” i jak spektakl, który tam oglądali: z jego podłostkami, małymi zdradami 

i podejrzanymi euforiami – pomagał im wracać znowu, może nie bez lęku, ale 

prawie bez żalu, do ogniowego braterstwa frontu88.

Jak już wspominałam rodzina Wojtyłów utrzymywała bliskie stosunki 

z rodziną Pukłów, bardzo zaangażowaną w sprawy Polski. Józef Pukło, głowa 

rodziny, od 1912 r. pełnił funkcję komendanta zakonspirowanych drużyn „So‑

koła”. Ćwiczył i uczył młodych ludzi posługiwania się bronią, przysposabiając 

ich do działań wojennych. W 1914 r. jako dowódca wyprowadził z powiatu wa‑

dowickiego cały batalion, dołączając go do Legionów w Bochni. Był oficerem 

– legionistą. W okresie międzywojennym przewodniczył Komisji Historycznej 

Związku Legionistów w Wadowicach89. Także jego żona Zofia Pukłowa udziela‑

ła się w oddziałach żeńskiego skautingu, w których od 1914 r. pełniła funkcję 

komendantki. Odbyła kurs sanitarny, przysposabiając się na wypadek wojny 

do roli sanitariuszki90.

Obok wartości patriotycznych Wojtyła senior wpajał swoim synom od naj‑

młodszych lat szacunek do każdego człowieka bez względu na wyznanie, przy‑

należność społeczną czy status majątkowy. Uczył ich jak znajdować na wszyst‑

ko odpowiedni czas: na pracę, na naukę, na modlitwę, a także na wypoczynek91. 

Lubił bardzo wieczorne spacery w towarzystwie synów, w czasie których oma‑

wiali swoje bieżące sprawy, a także utrwalali lekcje na dzień następny. Trasy 
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spacerowe biegły w różnych kierunkach, np. na most na Skawie, do parku, na 

Podstawie92. Już od wiosny do późnej jesieni urządzali wędrówki po górach. 

Niedziela w niedzielę po mszach świętych rannych ojciec szedł z małym Lo‑

lusiem na Leskowiec. Właśnie dlatego, że mieszkaliśmy tuż przy drodze, którę‑

dy się szło na Leskowiec, to mogłam obserwować to jego chodzenie na spacery 

niedzielne93.

Eugeniusz Mróz zapamiętał wspólne wyprawy z Karolem i jego ojcem:

Urządzali wędrówki po górach Małego Beskidu. Często i ja im towarzy‑

szyłem. Z niewielkim plecakiem wyruszaliśmy w niedzielę na Dzwonek, Jaro‑

szowicką Górę, Łysą Górę, Bliźniaki, czy też na odleglejszy Leskowiec, gdzie 

nasyciwszy oczy wspaniałymi widokami, pokrzepialiśmy się herbatą w schro‑

nisku94.

Zapuszczali się też w inne rejony górskie: w Beskid Sądecki, Śląski, Żywiecki, 

w Gorce, Pieniny i Tatry. Jednak wycieczka do Zakopanego, w lecie 1937 r. w cza‑

sie „Święta Gór”, szczególnie utkwiła mu w pamięci:

Wyjechaliśmy pociągiem do Zakopanego. Tylko we trzech – Lolek, jego oj‑

ciec i ja. Zakwaterowaliśmy się potem w niewielkim pensjonacie. Po śniadaniu 

wyruszyliśmy na Giewont. Na początku była piękna pogoda, ale później nie‑

spodziewanie pojawiła się mgła. W pewnym momencie ojciec Karola zniknął. 

Po prostu rozpłynął się przed nami. Zaczęliśmy wołać, krzyczeć, szukać… Ojca 

Karola nigdzie nie było. Mój Boże, co to były za przeżycia… Wtedy Karol padł 

na kolana, na kamienie i zaczął się modlić. Ja klęknąłem obok niego i modlili‑

śmy się na głos. Mgła ustąpiła, ojca Karola jak nie było, tak nie było. Przerażeni 

wróciliśmy do pensjonatu, aby zastanowić się, co dalej robić. A tam… już czekał 

ojciec Lolka! Na szczęście odnalazł się i wrócił do miejsca zakwaterowania95.

Najtrafniejsza opinia charakteryzująca osobowość Wojtyły seniora, to chy‑

ba ta, jaką o nim wydał własny syn.

Ojciec, który umiał sam od siebie wymagać, nie musiał już wymagać od 

syna. Ojca (…) uważam za niezwykłego człowieka96.

E
dmund Antoni Wojtyła urodził się w Krakowie 27 sierpnia 1906 r.97. 

Uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Stanisława Jachowicza. W Kata-

logu głównym szkoły przy osobie Edmunda odnotowano, że jest „reli‑

gii katolickiej, obrzędu łacińskiego, synem Karola, podoficera rachunk., 

zamieszkały w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 257”. Jego zachowanie ocenio‑

no jako chwalebne, pilność wytrwałą, w nauce religii, w czytaniu, w pisaniu, 

rachunkach, rysunkach, śpiewie i gimnastyce bardzo dobry. Naukę w klasie III 

odbył, jak uprzednio wspomniano, w Mährisch Weisskirchen na Morawach, po 

czym znów powrócił do Wadowic, aby tu ukończyć szkołę powszechną. Po za‑

mknięciu IV klasy Szkoły Ludowej w 1916 r., znów opuścił Wadowice, aby kształ‑

cić się w Niższym Wojskowym Gimnazjum Realnym w Mährisch Weisskirchen, 

przygotowującym chłopców do szkoły kadetów98. Po dwóch latach powrócił 

do Wadowic, aby w tutejszym Gimnazjum im. Marcina Wadowity podjąć naukę 

już w klasie III. Oto jak zapamiętał go jeden ze szkolnych kolegów:

Rozpoczął studia w Gimnazjum w Wadowicach od klasy III. Przyjechał z ro‑

dzicami z Wiednia (?) ze szkoły kadetów (?). Wyróżniał się w przedmiotach ści‑

słych i wielkim uspołecznieniem99.

Był bardzo dobrym uczniem, przy jego nazwisku odnotowano w 1919 r. 

w klasie III „uzdolniony, z odznaczeniem”100. Celująco zdał także maturę 

w 1924 r. Franciszek Zadora, sąsiad a zarazem rówieśnik Edmunda, wspomina, 

że jego kolega troskliwie opiekował się swoim młodszym bratem:

My mieszkaliśmy na parterze, a na piętrze rodzina (…) Papieża. Młody Karol prze‑

bywał często pod opieką swojego brata Mundka. (…) Nieraz bawiliśmy się na plan‑

tach w grupie dzieci z okolicznych domów. (…) Na planty chodziliśmy grać w piłkę. 

Miejsce to było oazą dla podrostków z Rynku. Tworzyliśmy wspólną paczkę razem 

z  chłopakami z rodziny krawca Cichonia, który mieszkał naprzeciw naszego domu101.

Podobne wspomnienia zachował Władysław Pollner, szkolny kolega 

Edmunda:

Papieża ja znałem od lat niemowlęcych, bo ja przychodziłem do domu ro‑

dziców mojego kolegi Edmunda, a także i on przychodził do domu moich ro‑

dziców. Pamiętam, że w Gimnazjum mieliśmy swój klub piłki nożnej pod nazwą 

„Czarni”, w którym ja grałem i kolega Edmund Wojtyła jako bramkarz. Często 

gdy graliśmy w piłkę nożną na błoniach nad Skawą, to w roku 1923 w czerwcu, 

bramkę znaczyliśmy czapkami studenckimi, a na tych czapkach siedział obec‑

ny Papież mając 3 lata, bo zabierał go ze sobą na błonia brat Edmund Wojtyła, 

nasz bramkarz klubowy102.

Chętnie także kibicowali innym drużynom:

Wiem też, że zawsze bardzo chętnie chodził na mecze. Pamiętam jak 

Edmund, jego starszy brat, brał go „na barana”, żeby Loluś mógł widzieć do‑

brze mecz103.
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Po ukończeniu gimnazjum Edmund odbył studia na Uniwersytecie Jagielloń‑

skim w Krakowie w latach 1924-1929. Mieszkał na różnych stancjach, aż wreszcie 

po trzech latach trafił do bursy przy ulicy Garbarskiej 7104. Sytuacja materialna 

Edmunda była przez cały czas studiów więcej niż mizerna. Pensja ojca nie wy‑

starczała na pełne utrzymanie domu w Wadowicach oraz pokrycie kosztów stu‑

diów i utrzymania najstarszego syna w Krakowie:

Aż sześciokrotne próby Edmunda o odroczenie czesnego za każdym razem 

rozkładano na trzy raty, tylko dlatego, że był bardzo dobrym studentem105.

W czasie pobytu w Krakowie należał do Akademickiego Koła Wadowiczan. 

Ze statutu wynika, że Koło miało charakter samopomocy. Oprócz udzielania 

pożyczek niezamożnym kolegom i umożliwiania im korzystania z pomocy na‑

ukowych, np. z bibliotek, Akademickie Koło Wadowiczan urządzało imprezy to‑

warzyskie: zabawy, przedstawienia teatralne, przyczyniło się też do powstania 

chóru akademickiego. Niewykluczone, że w ramach Koła Edmund próbował 

swoich sił na deskach teatru. Istnieją dowody, iż występował w wadowickim 

teatrze „Jagiellonka”. 

Edmund wakacje najchętniej spędzał z rodziną w Wadowicach. Danuta 

Gruszczyńska wspomina:

Na wakacje do Wadowic przyjeżdżali: studiujący w Krakowie medycynę 

starszy brat Lolka – Edmund i nasze kuzynki (w wieku Edmunda). Byli od nas 

o 14 lat starsi, ale czasami mnie i Lolka zabierali na spacer106.

Edmund Wojtyła po sześcioletnim okresie nauki i obronie napisanej pracy 

pt. Efekty i następstwa choroby wieńcowej ukończył studia z wyróżnieniem, 

uzyskując 28 maja 1930 r. tytuł „doktora wszechnauk lekarskich”. Ojciec i młod‑

szy brat uczestniczyli w uroczystej promocji doktorskiej Edmunda na Uniwer‑

sytecie Jagiellońskim. Wiele lat później, dokładnie 22 czerwca 1983 r., w czasie 

uroczystości nadania Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa UJ padły na‑

stępujące słowa:

Pierwszy raz wszedłem w mury Collegium Maius jako dziesięcioletni uczeń 

szkoły podstawowej, aby uczestniczyć w promocji doktorskiej mojego star‑

szego brata, absolwenta Wydziału Lekarskiego UJ. Do dzisiaj mam w oczach tę 

uroczystość w auli uniwersyteckiej107.

Skromna sytuacja materialna Wojtyłów jeszcze bardziej się pogorszyła wraz 

z przejściem na emeryturę jedynego żywiciela rodziny. Dopiero podjęcie przez 

Edmunda pracy zawodowej odmieniło trudną sytuację ekonomiczną rodziny 

Wojtyłów. Po otrzymaniu dyplomu Edmund Wojtyła odbył kilkumiesięczną prak‑

tykę w szpitalu św. Ludwika w Krakowie na oddziale pediatrycznym, chciał bo‑

wiem w przyszłości poświęcić się leczeniu dzieci. Po jej ukończeniu objął z dniem 

1 kwietnia 1931 r. stanowisko lekarza sekundariusza, czyli zastępcy ordynatora 

oddziału zakaźnego w Powszechnym Szpitalu Miejskim w Bielsku108. Interesował 

się też tak zwaną medycyną socjalną, to znaczy sytuacją zdrowotną i leczeniem 

ludzi niezamożnych, biednych czy wręcz bezdomnych i bezrobotnych. W Bielsku 

poznał Jadwigę Urbanówną, z którą wiązał swoją przyszłość109.

Teraz już nie Edmund jeździł do Wadowic, ale ojciec z synem Karolem przy‑

jeżdżali dość regularnie do Bielska. I tu były w pobliżu góry z licznymi schroni‑

skami i było atrakcyjne miasto, które chętnie razem zwiedzali.

Gdy [Edmund] zaczął pracować w Bielsku, to już ojciec z Karolem przestali 

chodzić na Leskowiec, a jeździli do Bielska, znowu niedziela w niedzielę110.

Według relacji Stefanii, przyrodniej siostry ojca, Karol często odwiedzał 

w szpitalu swojego brata lekarza. Potwierdzeniem może być zachowane zdję‑

cie111 młodego Karola Wojtyły wśród pielęgniarek przed bielskim szpitalem. Co 

więcej, jeździł tam z pewną misją: zabawiał chorych urządzając dla nich „teatr 

jednego aktora”112. Jak do końca było z tym teatrem nie wiadomo. W filmie Sta‑

nisława Janickiego Brat Papieża to nie Karol, ale Edmund organizował „teatr 

jednego aktora” dla dzieci, niosąc im pociechę i radość w czasie choroby113. 

Także z relacji siostry Biesok, współpracownicy Edmunda, wynika, że to młody 

doktor odgrywał teatrzyk przed swoimi podopiecznymi114. Niewykluczone, że 

młodszy brat naśladował starszego, może już jako 11 czy 12 latek odkrywał swe 

teatralne uzdolnienia.

Po latach jako Papież wspominał owe czasy i zwracając się do mieszkańców 

z Bielska-Białej oznajmił:

Z Waszym miastem (…) związany byłem od wczesnego dzieciństwa, gdyż 

w Białej urodził się mój ojciec, tutaj w okolicy mieszkali moi krewni, a w biel‑

skim szpitalu pracował mój starszy brat – lekarz i tam zmarł, służąc chorym115.

Edmund zmarł 4 grudnia 1932 r. Siostra Biesok, świadek ostatnich chwil Edmun‑

da Wojtyły, oświadczyła, że śmierć doktora była następstwem zarażenia się szkar‑

latyną od 21-letniej pacjentki, której i tak nie udało się uratować. W „Ilustrowanym 

Kurierze Codziennym” ukazał się następujący nekrolog:

Dnia 4 grudnia 1932 r. o godzinie 19 zasnął w Panu zaopatrzony Olejami 

Świętymi, składając swe młode życie w ofierze cierpiącej ludzkości Dr Edmund 

Wojtyła, lat 26, sekundariusz szpitala miejskiego w Bielsku.

Dla Nieodżałowanego Kolegi i Ukochanego Współpracownika, pogrążeni 

w smutku i głębokim żalu, prosimy Najwyższego o wieczny odpoczynek i lekką 

ziemię.

Dyrekcja powszechnego szpitala miejskiego w Bielsku116.

Trzy dni później również w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” rodzina 

zmarłego zamieściła informację o następującej treści:

Dr Edmund Wojtyła sekundariusz szpitala miejskiego w Bielsku, lat 26, 

zmarł 4 grudnia b.r. jako ofiara swego zawodu i został pochowany 6 grudnia 

na cmentarzu katolickim w Bielsku, o czym zawiadamia w ciężkim smutku po‑

została Rodzina

12. Emilia Wojtyła 
z Edmundem  
w 1914/15 r. 
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Nabożeństwo żałobne w Krakowie odprawione zostanie w poniedziałek 

12 grudnia o godz. 8.30 w kościele OO. Kapucynów117.

W protokole z posiedzenia Rady Miejskiej miasta Bielska 22 grudnia 1932 r. 

zanotowano przemówienie jakie wygłosił burmistrz dr Kobiela:

Dnia 4 grudnia br. zmarł po ciężkiej, choć tylko 4 dni trwającej chorobie na 

ciężką septyczną płonicę (…) dr Edmund Wojtyła. Tej zabójczej dla niego choro‑

by nabawił się przy łożu szpitalnym ciężko chorej na płonicę pacjentki, którą 

chciał wyrwać ze szponów śmierci, jednak bezskutecznie. Ofiarność swą i nad‑

zwyczajną obowiązkowość przepłacił natomiast swym młodym życiem. (…) 

W zmarłym przedwcześnie doktorze Wojtyle traci społeczeństwo bielskie nie‑

przeciętnego lekarza, od którego ludzkość bardzo wiele mogła się spodziewać. 

Dla jego osoby i ofiarnej pracy oraz zalet jego wzniosłego charakteru zacho‑

wamy dozgonną pamięć.

Cześć Jego pamięci!118

W bielskiej prasie ukazał się opis ceremonii pogrzebowej:

W pogrzebie, który odbył się przy licznej asyście duchowieństwa, wzięło 

tłumny udział miejscowe społeczeństwo, przedstawiciele władz rządowych 

i komunalnych i liczne grono lekarzy. Nad otwartą mogiłą wygłosił piękne prze‑

mówienie ks. kanonik Karol Kasperlik, miejscowy proboszcz, po czym w ser‑

decznych słowach pożegnał zmarłego imieniem kolegów dr Stanisław Brück‑

ner. Przemawiał również imieniem lekarzy dr Józef Wałach. W czasie pogrzebu 

odśpiewał kilka pieśni Chór Towarzystwa Teatru Polskiego w Bielsku119.

Słowa dr Brücknera przytacza Józef Szczypka:

A jednak choć nie byłeś żołnierzem niosącym śmierć morderczym narzę‑

dziem, jesteś bohaterem, jesteś męczennikiem swego młodego życia, boś poległ 

ofiarnie właśnie w walce z tą śmiercią. Przemogła 

Cię, przytuliła do swego zimnego łona, gdyż Ty, 

Drogi Kolego, odważyłeś się próbować wyrwać 

życie młodej dziewczyny z jej szponów! Odszedłeś! 

Poszedłeś, Ty, Drogi Mundku, Ty, który za młodu, 

przeszedłszy twardą szkołę życia, jąłeś się pracy, 

zrozumiawszy przedwcześnie Mickiewiczowskie 

„Zgińcie me pieśni, wstańcie czyny moje!” I powstał 

Twój czyn – czyn przepotężny, za który nie ludzie, 

lecz Najwyższy niech Cię osądzi. W strasznym zma‑

ganiu się z ciężką chorobą, w tym piekielnym tańcu 

ze śmiercią, swym gasnącym, słabym wzrokiem 

szukałeś ratunku od nas. Widzę ciągle Twą znęka‑

ną boleścią twarz, słyszę Twe gorzkie słowa skargi, 

szeptane do ostatniej chwili spalonymi gorączką 

wargami: „Dlaczego właśnie ja?”120

Ojciec i brat zmarłego zamieścili w prasie krakowskiej podziękowanie za 

wszystkie gesty pomocy:

Podziękowanie. Za ofiarną i z narażeniem zdrowia i życia niesioną troskliwą 

pomoc lekarską i opiekę, udzieloną w czasie choroby nieodżałowanemu syno‑

wi memu śp. dr Edmundowi Wojtyle, lekarzowi Powsz. Szpitala Miejs. w Bielsku 

na Śląsku, składamy z głębi serca płynące podziękowanie JW. PP. lekarzom te‑

goż szpitala, a mianowicie JWP. dyrektorowi Dr Reinprechtowi, JW. PP. Dr Re‑

ichowi, Dr Grossowi, Dr Glasnerowi i Dr Brücknerowi oraz Szan. Siostrom, Sio‑

strze Przełożonej, Siostrze Zuzannie i Siostrze Kecie. Równocześnie dziękujemy 

najserdeczniej za udział w pogrzebie śp. syna: Przew. ks. Proboszczowi Kasper‑

likowi i Przew. Duchowieństwu, JWP. Staroście Dr Bocheńskiemu, JWP. Burmi‑

strzowi Dr Kobieli, JWPP. Przedstawicielom Rady Gminnej Miasta Bielska, JWP. 

dyrektorowi Dr Reinprechtowi, JWPP. lekarzom, JWP. Dr Wałachowi, prezesowi 

Koła Polskiego, Szan. Siostrom, Szan. Urzędnikom i Funkcjonariuszom szpitala, 
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14. Katalog Główny 
szkoły 4-klasowej 
im. S. Jachowicza. 
Wyniki Edmunda 
Wojtyły za rok 
szk. 1913/14. 

15. Adnotacja 
o przeniesieniu 
Edmunda Wojtyły 
10 listopada 1914 r.
do Mährisch 
Weisskirchen. 

16. Wyniki nauczania 
Edmunda Wojtyły 
za rok szk. 1915/16. 

17. Zdjęcie pamiątkowe 
po meczu kl. IV i V b 
wadowickiego 
gimnazjum w 1923 r.; 
drugi po prawej 
Edmund Wojtyła, 
przed nim młodszy 
brat Karol. 

18. Edmund Wojtyła 
z Jadwigą Urbanówną 
podczas wyprawy 
górskiej.



Szan. Funkcjonariuszom Pogotowia 

Ratunkowego, wszystkim, którzy 

brali udział w pogrzebie. Najserdecz‑

niej też dziękujemy za serdeczne 

wspomnienie pośmiertne, wygłoszo‑

ne nad grobem przez Przew. ks. Pro‑

boszcza Kasperlika, JWP. Dr Brückne‑

ra i JWP. Dr Wałacha.

Ojciec i brat121.

Śmierć brata napełniła Karola 

Wojtyłę ogromnym bólem i smut‑

kiem oraz głęboko wyryła się w jego 

pamięci: 

Śmierć brata [przeżyłem] chyba 

nawet głębiej niż śmierć matki, zarówno ze względu na szczególne okoliczno‑

ści, rzec można tragiczne, jak też z uwagi na moją większą już wówczas dojrza‑

łość. Liczyłem w chwili jego śmierci dwanaście lat122.

Odejście ukochanego brata jeszcze bardziej zacieśniło więzy z ojcem.

R
odzice Ojca Świętego pochodzili z rodzin wielodzietnych123. Jego mat‑

ka Emilia Kaczorowska przyszła na świat 26 marca 1884 r. w Bielsku 

jako piąte z dziewięciorga dzieci małżeństwa Feliksa Kaczorowskie‑

go i Anny Marii Scholz. Wywodziła się ze skromnej rodziny rzemieśl‑

niczej. Jego babcia pochodziła z Bielska, ale dziadek urodził się w Michalowie na 

Zamojszczyźnie. Po śmierci babci dziadek powtórnie się ożenił i doczekał kolej‑

nych trzech synów i córki. Z dzieci z pierwszego małżeństwa Helena Maria zmar‑

ła w wieku 29 lat, Olga Marianna w wieku 23 lat, Feliks Rudolf zaraz po urodzeniu 

a Wiktoria Stefania w miesiąc po urodzeniu. Wieku sędziwego dożyli: Anna Maria 

(† 1959), Robert († 1962), Rudolfina († 1948) i Anna Joanna († 1962). Dzieci z pierw‑

szego małżeństwa nie utrzymywały zażyłych kontaktów z drugą rodziną ojca, 

a po jego śmierci w 1908 r. więzy te uległy niemal kompletnemu rozluźnieniu.

Warto zatem skupić się na tych krewnych, z którymi miał kontakt przyszły Pa‑

pież. Józef Kuczmierczyk, wdowiec po Oldze Mariannie i po Helenie Marii, miał 

córkę Zofię i był ojcem chrzestnym Karola Wojtyły. Mieszkał w Krakowie, a w bu‑

dynku u zbiegu ulic Wiślnej i Św. Anny prowadził jadłodajnię. Matką chrzestną 

Karola Wojtyły była Anna Maria, wyszła ona za mąż za Leona Wiadrowskiego, 

właściciela zakładu oprawy obrazów przy ul. Floriańskiej w Krakowie, mieli troje 

dzieci: Felicję († 1998), Janinę († 1971) i Adama († 1954). Robert i Rudolfina pozostali 

samotni, mieszkali również w Krakowie, w domu wybudowanym przy ul. Tyniec‑

kiej 10. Robert, jako głowa rodu przejął interes po ojcu, prowadził zakład rymar‑

ski na rogu ulic Zwierzynieckiej i Krasińskiego. A o Annie Joannie wiadomo tylko 

tyle, że wyszła za mąż za Jana Sanaka i nie doczekała się dzieci. Co do kuzynostwa 

Karola Wojtyły, wiemy, że Zofia Kuczmierczyk (Filipczak) postanowiła wyjść za 

mąż za Ukraińca, prawdopodobnie mieli syna, wyjechali do USA i stracili kontakt 

z rodziną. Z Wiadrowskich tylko Adam założył rodzinę. Ożenił się z koleżanką ze 

studiów Zenoną Borkowską, przeprowadzili się do Torunia i mieli syna Marka 

(† 1978). Felicja ukończyła studium pedagogiczne i pracowała jako nauczycielka, 

Janina natomiast studiowała rolnictwo i w tej dziedzinie uzyskała tytuł doktora. 

Obie siostry mieszkały w oficynie po rodzicach przy ul. Floriańskiej 7. Marek Wia‑

drowski przyjechał z Torunia na studia do Krakowa, zamieszkał u dziadków, ukoń‑

czył górnictwo na Akademii Górniczo Hutniczej. Wujek Wojtyła, wówczas biskup, 

otoczył młodzieńca opieką, wziął go nawet do siebie na czas remontu kamienicy 

przy Floriańskiej, kiedy to lokatorzy zostali przesiedleni na peryferie Krakowa. 

Marek Wiadrowski należał do „Środowiska”, brał udział w wędrówkach i w wy‑

prawach kajakowych. Kardynał Wojtyła pobłogosławił jego związek małżeński 

z Kazimierą Passowicz w 1971 r. w Toruniu. Aktualnie żyją jego dwie córki: Anna 

Zreda (ur. 1972 r.) matka Kajetana, oraz Maria Wiadrowska‑Gliszczyńska (ur. 1973), 

matka Piotra Marka i Urszuli Zofii.

Liczna była także rodzina ze strony ojca. Najstarszym udokumentowanym 

przodkiem powiązanym z Janem Pawłem II był Bartłomiej Wojtyła (ur. 1788). 

Ożenił się on z Anną Chudecką z Bulowic i mieli czworo dzieci: Franciszka 

(† 1872) pradziadka Jana Pawła II, Franciszkę, Mariannę i Stanisława. Franciszek 

i Stanisław nosili tytuły radnych gminy. Franciszek dwukrotnie żonaty miał 

czworo dzieci z drugiego małżeństwa z Franciszką Gałuszką: Józefa, Macieja 

(1852-1923), Jana i Pawła. 
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19. Edmund Wojtyła  
(1906-1932). 

20. Karol Wojtyła wśród 
pielęgniarek szpitala 
miejskiego w Bielsku.

21. Nekrolog publikowany 
w „Ilustrowanym 
Kurierze Codziennym” 
(341/1932, s. 4).



Maciej Wojtyła, dziadek przyszłego Papieża, opuścił Czaniec w 1867 r., prze‑

nosząc się do pobliskich Kęt, by zdobyć u mistrza Jana Sztuki zawód krawca. Wy‑

zwolony został 4 lipca 1870. Po zdobyciu fachu pracował jako czeladnik krawiec‑

ki, ale szybko z tego zajęcia zrezygnował i zajął się kupiectwem (ok. połowy lat 70. 

XIX w.). Wtedy przeniósł się do Lipnika, bo tam były lepsze warunki pracy. Dość 

szybko się ożenił, z Anną Przeczek, córką piekarza, Franciszka Przeczka i Marii 

z d. Hess. Ślubu w starym lipnickim kościele (który rok później spłonął) udzielał 

Maciejowi i Annie 3 wrześnie 1878 r. ksiądz Jerzy Dyczek. Świadkami byli szewc 

Franciszek Prosner i robotnik Jerzy Lindert. (…) Po ślubie Wojtyłowie zamieszkali 

w domu nr 31, gdzie 18 lipca 1879 r. urodził się Karol Wojtyła. Chłopczyka ochrzcił 

27 lipca 1879 r. w kościele pw. Narodzenia NMP w Lipniku ks. Stanisław Lach‑

mann. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Gojny, krawiec i Elżbieta Przeczek, pan‑

na. Anna z Przeczków Wojtyłowa zmarła 2 lata później, prawdopodobnie w po‑

łogu, bowiem w 1881 r. urodziła drugiego syna, Leona, który też zaraz umarł124.

Z trzeciego małżeństwa Macieja Wojtyły (jego druga żona Anna Newald 

z Białej zmarła bezdzietnie) z Marią Zalewską z Białej, którą poślubił w 1889 

w kościele Opatrzności Bożej w Białej, urodziło się czworo dzieci: Kazimiera 

(† 1894), Stefania Adelajda († 1962), Kazimierz († 1895) i Józef († 1896). Maciej 

Wojtyła od około 1880 r. należał do Cechu Krawców, Kuśnierzy i Kapeluszników, 

którego został cechmistrzem około 1904 r. i funkcję tę prawdopodobnie piasto‑

wał dożywotnio do 23 września 1923 r. Karol Wojtyła junior, wówczas trzylatek, 

raczej nie mógł dobrze pamiętać dziadka. Jedyną krewną w linii prostej była 

ciocia Stefania. Mieszkała ona w Rybniku, gdzie pracowała jako nauczycielka. 

Po przejściu na emeryturę długo szukała dla siebie miejsca, próbowała powró‑

cić do rodzinny do Czańca, ale bez powodzenia, w końcu osiadła w Rabce. Na 

okres lat 1949-1950 przypada nie tylko nasilenie kontaktów Karola Wojtyły 

z ciocią Stefanią, dla której przez długie miesiące szukali wspólnie mieszkania, 

ale i z rodziną z Czańca. Tam to mieszkali potomkowie „linii Pawłowej”, naj‑

młodszego brata dziadka Papieża. Ich rodzinna tradycja podaje:

Po śmierci żony Emilii porucznik Wojtyła przywiózł swoich synów do Czańca, 

by bliżej poznali jego rodzinę. Później takim ważnym wydarzeniem był pogrzeb 

doktora Edmunda Wojtyły. Bronisław Wojtyła twierdzi, że pojechało wtedy do 

Bielska kilka, może kilkanaście osób. Nie pamięta, bo miał 8 lat. (…) Wie, że tuż po 

ceremonii starszy pan Karol przywiózł młodszego Karola do rodziny, by ten poznał 

kuzynów. Wedle tradycji rodzinnej miał powiedzieć – to są twoi jedyni krewni. Tyl‑

ko oni ci zostaną, gdy ja umrę. Dobrze, żebyś wiedział, że gdzieś masz rodzinę125.

I rzeczywiście kontakty z tymi krewnymi zacieśniły się po śmierci ojca. Na‑

tomiast w czasach wadowickich z dalszą rodziną Wojtyłowie utrzymywali po‑

prawne, lecz niezbyt zażyłe stosunki. Odwiedziny rodzinne należały raczej do 

rzadkich wydarzeń. Sąsiad Wojtyłów zauważył:

Święta Bożego Narodzenia lub Wielkanocy spędzali często jak pamiętam 

u siostry pana Karola – Stefanii, nauczycielki w Bielsku. Czasem ona przyjeż‑

dżała do Wadowic, do brata i bratanka126.

Obecność cioci Stefanii w Wadowicach zauważył również inny sąsiad Woj‑

tyłów Bogusław Banaś:

Na święta przyjeżdżała przyrodnia siostra Karola Wojtyły (ojca) Stefania, 

która pomagała w przygotowaniu świąt127.

Inny z kolegów komentuje te wizyty następująco:

Dwie starsze (jak mi się wówczas wydawało) panie, ciotki Karola bywały 

w Wadowicach128.

Jedną z nich mogła być, jak wiemy, ciocia Stefania, przyrodnia siostra ojca, 

młodsza od niego o 12 lat. Drugą ciocią mogła być Maria Wiadrowska, matka 

chrzestna Karola mieszkająca w Krakowie129. Ale i prawdopodobnie mogły to 

być dwie jego starsze kuzynki Felicja i Janina Wiadrowskie (starsze o 17 i 15 lat) 

z Krakowa. Tym bardziej, że z Felicją utrzymywał najściślejsze kontakty. To ją 

odwiedzał co roku w dniu św. Floriana, przynosząc imieninowy tort.

Wróćmy do biografii Karola Wojtyły seniora i Karola – syna. Po śmierci Emilii 

ojciec i syn do tego stopnia nawzajem się potrzebowali i uzupełniali, że nawet 

na okres studiów Karol nie chciał opuścić ojca, a z drugiej strony nic oprócz 

syna nie trzymało emeryta w Wadowicach. Po zdaniu matury przez Karola 

obaj przenieśli się do Krakowa i zamieszkali w domu rodziny Kaczorowskich 

na Dębnikach przy ul. Tynieckiej 10, nad samą Wisłą. Było to mieszkanie niemal 

w suterenie, nieduże i skromnie urządzone:

Wchodziło się do ciemnego korytarza, w głębi była kuchnia i chyba łazien‑

ka, drzwi po lewej stronie prowadziły do 

pokoju, a z niego przechodziło się do dru‑

giego, były raczej małe, miały po jednym 

oknie, na wysokości około 1 metra, z tyłu 

był ogródek. Mieszkanie sprawiało wra‑

żenie ciemnego i chłodnego, było raczej 

biedne. Meble były skromne: dwa łóżka, 

stół, krzesła130.

Maria Kydryńska-Michałowska opisa‑

ła je następująco:

Mieszkanie było niewielkie, pozbawio‑

ne specjalnego komfortu. Było jednak 

czyściutkie, zadbane i wyposażone we 

wszystko, co potrzebne do prowadzenia 

normalnego domowego gospodarstwa131.

Z kolei ojca zapamiętała jako człowie‑

ka skromnego, pokornego ale i niezwy‑

kłego:
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22. Maria Wiadrowska 
z d. Kaczorowska, 
żona Leona, matka 
chrzestna K. Wojtyły. 

23. Karol Wojtyła w 1938 r. 

24. Karol Wojtyła z ciotką 
Stefanią Wojtyła 
podczas spaceru 
na krakowskich 
Plantach. 



Wykonywał te wszystkie domowe, 

prozaiczne zajęcia, do których zmuszały 

go warunki życia, a które przecież tak da‑

lekie były od jego właściwego zawodu i 

jego zainteresowań. Promieniował przy 

tym wielkim wewnętrznym spokojem i 

pogodą ducha132.

W innym miejscu dodaje:

Karol Wojtyła – senior był człowie‑

kiem wielkiej delikatności, głęboko re‑

ligijnym. Z synem łączyła go głęboka 

przyjaźń. Podczas wojny zajmował się 

prowadzeniem domowego gospodar‑

stwa. Bywało, że reperował synowi buty. 

Karol – junior pracował, robił zakupy, przynosił przydziałowe jedzenie, najczę‑

ściej był to groch. Mieszkali bardzo skromnie. W niedzielę razem szli na mszę 

św. o godz. 12 do kościoła OO. Franciszkanów133.

Przyjaźń Karola z Juliuszem Kydryńskim niebawem zbliżyła do siebie całe 

ich rodziny. Wzajemnie sobie pomagali, odwiedzali się, wspólnie spędzali wi‑

gilię Bożego Narodzenia:

Karol bardzo zaprzyjaźnił się z naszą rodziną, do naszej matki, Aleksandry Ky‑

dryńskiej, mówił „mamo”. Jej też podarował napisany w mieszkaniu na Dębnikach 

poemat Hiob. Z ojcem byli u nas na wieczerzy wigilijnej 1940 roku134.

Gdy ojciec zachorował to właśnie obie panie Kydryńskie, Aleksandra i Ma‑

ria, w sposób szczególny starały się być pomocne. Matka gotowała obiady, 

a córka zanosiła i podawała choremu:

Ojciec Karola chorował tej zimy i Karol przychodził do nas z blaszanymi me‑

nażkami po obiady. 18 lutego zostawił blaszanki i poszedł jeszcze po lekarstwa 

do apteki na ul. Batorego. Potem razem z Marią poszli na Dębniki. Maria miała 

podgrzać ojcu przyniesiony posiłek135.

Niestety ojciec już nie żył. Ów dzień zapisał się bardzo mocno w pamięci 

Marii Kydryńskiej, która dała świadectwo wypowiedzianym wówczas słowom 

osieroconego chłopca:

Nie było mnie przy śmierci matki, nie było mnie przy śmierci brata, nie było 

mnie przy śmierci ojca136.

Zofia Kotlarczyk, żona Mieczysława, po latach wspominała:

Karol często chodził na grób ojca. Prawie nie było tygodnia, żeby nie był na 

cmentarzu Rakowickim. Ta jego łączność z ojcem była dla mnie czymś zdumie‑

wającym i stąd też się nie dziwię, że chciał ich mieć wszystkich razem w jed‑

nym grobowcu – i Edmunda, i matkę, której prochy, już jako biskup, przeniósł 

z cmentarza wadowickiego na krakowski137.

Ojciec Karola Wojtyły zmarł 18 lutego 1941 r., pogrzeb odbył się 22 lutego. 

Msza św. miała miejsce w kaplicy na cmentarzu Rakowickim o godzinie 11.30. 

Karol miał wtedy 21 lat i został sam na świecie. Wszyscy bardzo boleśnie 

przeżyliśmy śmierć ojca Karola. Na serdeczne prośby naszej matki, Karol zgo‑

dził się zamieszkać przez jakiś czas wraz z nami przy ul. Felicjanek. Było u nas 

bardzo skromnie, ale Karol też przecież nie przywykł do luksusów. Został oto‑

czony przez naszą matkę matczynym uczuciem, a dla nas był bratem. (…) Myślę, 

że i on odwzajemniał te nasze uczucia. Dawał tego zresztą wiele dowodów. 

Brał udział na równi z nami w kłopotach życia codziennego. Przynosił deputat 

fabryczny, zrzucał do piwnicy węgiel, gdy zaszła taka potrzeba, i mogę nawet 

powiedzieć, że bardziej niż mój brat Juliusz rozumiał różne prozaiczne zajęcia, 

w które na zasadzie członka rodziny samorzutnie się włączał138.
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25. Dom przy ul. Tynieckiej 
10, w którym w latach 
1938-44 mieszkał Karol 
Wojtyła. 

26. Odręczny życiorys 
Karola Wojtyły 
z 1951 r.



Zastanawia fakt dlaczego Kydryńscy, a nie Kaczorowscy lub Wiadrowscy, 

spędzali z Wojtyłami wigilię, gotowali posiłki, przygarnęli osieroconego Karo‑

la. Dlaczego krewni nie wspierali Edmunda w czasie jego studiów, kiedy bo‑

rykał się z problemami finansowymi? Jakie panowały między nimi stosunki? 

Prawdopodobnie pozostanie to już tajemnicą. Faktem jest, że Karol o swoim 

bólu nie rozmawiał nawet z przyjaciółmi. Danuta Michałowska, która wówczas 

uczęszczała z nim na próby teatralne, nic nie wiedziała o odejściu jego ojca139. 

Ból po stracie ostatniej bliskiej osoby starał się koić w obcowaniu na modli‑

twie z Bogiem:

Chodził codziennie na mszę św., dużo modlił się u siebie w pokoju, leżał 

krzyżem140.

Odejście osób najbliższych dodatkowo zmusiło go niejako do refleksji nad 

sensem ostatecznym człowieka i pomogło bezgranicznie zaufać Bożej Opatrz‑

ności. Wspominając ów okres w życiu Karola Wojtyły, Stanisław Grygiel nazwał 

go „człowiekiem zakochanym w życiu, ponieważ wcześniej był świadkiem tylu 

śmierci”141.
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