
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony 7-28 

 

Poświęcił swe młode życie... 

 

„Pamiętam tylko jego szare oczy, zawsze śmiejące się, promieniujące 
dobrocią. Właśnie ta dobroć, życzliwość, uczynność widoczne były w każdym jego 
geście, można powiedzieć na każdym kroku”– wspominała po latach narzeczona 
Edmunda, Jadwiga Urban. 

„Doktor Edmund Wojtyła był nieprzeciętnym, wartościowym człowiekiem, 
który miał wszelkie dane na znakomitego lekarza, od którego ludzkość mogła się 
wiele, bardzo wiele spodziewać” – pisano w prasie zaraz po jego pogrzebie w 
grudniu 1932 roku. 

Wymowny był także napis na klepsydrze: Umarł jako ofiara swego zawodu,  
poświęcając swe młode życie cierpiącej ludzkości. 

*** 

Gdy Edmund ukończył Wydział Lekarski na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie jako doktor wszech nauk lekarskich, najbardziej pragnął leczyć dzieci. 
Dlatego praktyki po studiach miał właśnie na oddziale pediatrii. Sam też chciał mieć 
kiedyś dom pełen maluchów. „Gdy się ożenię, będę miał dużo dzieci”– często 



 

mawiał do swej narzeczonej Jadwigi Urban. Jednak pierwszą pracę etatową, w 
maju 1931 roku, podjął na oddziale zakaźnym w szpitalu miejskim w Bielsku (dziś 
Bielsko-Biała). I tam wszystko się wydarzyło. 

połowie listopada 1932 roku trafiła na ten oddział dwudziestoletnia pacjentka 
Rozalia Pala. Miała wysoką gorączkę, chwilami traciła przytomność. Doktor Wojtyła 
rozpoznał u niej szkarlatynę. Podjął się leczenia, także osobiście opiekował się chorą. 
Czuwał przy niej w izolatce, podawał płyny, lekarstwa, robił zastrzyki, uśmierzał 
gorączkę. Ale objawy tylko się nasilały. Przy łóżku pacjentki spędził całą ostatnią noc 
jej życia. Nad ranem, 25 listopada, w jego obecności dziewczyna zmarła. 

Dramat wkraczał w kolejną fazę. Szkarlatyną zaraził się doktor Edmund 
Wojtyła. Trafił do tej samej izolatki, w której leżała Rozalia, ale teraz już jako pacjent. 
Miał gorączkę dochodzącą do czterdziestu stopni i drgawki. Jego ciało i twarz 
pokrywały czerwone plamy. 

Chorym lekarzem opiekowały się trzy ewangelickie diakonisy, zatrudnione w 
bielskim szpitalu jako pielęgniarki. To do jednej z nich konający już Edmund 
powiedział cichutko: „Dlaczego właśnie ja?”. A potem poprosił o sprowadzenie do 
niego księdza. Wyspowiadał się, przyjął komunię świętą i sakrament namaszczenia 
chorych. 

Do końca był przytomny.  

Zmarł w niedzielę 4 grudnia 1932 roku około godziny dziewiętnastej.  

Miał dwadzieścia sześć lat. 

*** 

Dwa dni później, 6 grudnia, w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w 
Bielsku, tym samym, do którego Edmund przychodził każdej niedzieli na mszę 
świętą, stanęła trumna z jego ciałem. Bezpośrednio za nią siedzieli: dwunastoletni 
brat Lolek (Karol Wojtyła – późniejszy papież), ojciec – czyli Karol Wojtyła senior, i 
najbliższa ciotka Stefania Wojtyła, która mieszkała i pracowała w Bielsku. Dalej, w 
ławkach, diakonisy, które do końca trwały przy umierającym. 

W wypełnionej po brzegi świątyni zjawił się również cały personel szpitala: 
dyrekcja, lekarze, sanitariusze pogotowia ratunkowego, kierowcy karetek. Nadto aż 
kilkunastu duchownych w stallach wokół ołtarza. Przedstawiciele urzędu miasta. I 
pacjenci. Wielu pacjentów. Przybyli również bielszczanie, którzy Edmunda nie znali, 
ale słyszeli o jego heroicznej postawie. I chcieli mu oddać hołd. 

Koledzy lekarze wygłosili mowy pożegnalne. Najmocniej chyba wybrzmiały 
słowa doktora Stanisława Brücknera: „Odszedłeś! Poszedłeś, Ty, drogi Mundku… 
Jesteś bohaterem, jesteś męczennikiem swego młodego życia, boś poległ ofiarnie 



 

właśnie w walce z tą śmiercią. Przemogła Cię, przytuliła do swego łona, gdyż Ty, 
drogi Kolego, od - ważyłeś się próbować wyrwać życie młodej dziewczyny z jej 
szponów!”. 

*** 

Pamięć o młodym, zdolnym lekarzu przetrwała w Bielsku-Białej do dziś. 
Mimo że od jego śmierci minęło już dziewięćdziesiąt lat. Przede wszystkim 
zachował się szpital, w którym pracował Edmund. Ocalały miejsca, w których lubił 
przebywać: główne arterie miasta z kamieniczkami z czasów Habsburgów, 
zabytkowe kościoły, kawiarnie, teatr. Nawet mieszkanie ciotki Stefanii, w którym ją 
odwiedzał (i które udało mi się odnaleźć). Wreszcie okoliczne góry, które tak kochał 
i po których z upodobaniem wędrował z bratem, ojcem, z narzeczoną, podziwiając 
– jak sam podkreślał – piękno przyrody i świata. 

Natomiast śladów materialnych po Edmundzie właściwie nie ma. Nawet 
zaginął gdzieś stetoskop, którym osłuchiwał pacjentów w bielskim szpitalu. 
Pozostała jedynie garść zdjęć w starym drewnianym pudełku, opatrzonym 
naklejoną kartką z odręcznym napisem: „Pamiątki po Bracie Ojca Świętego Jana 
Pawła II Edmundzie Wojtyle”. Dotarłam do tego niewielkiego, ale bezcennego 
zbioru – wtedy znajdował się on w kurii krakowskiej, wśród materiałów pozostałych 
po kardynale Karolu Wojtyle – gdy zbierałam materiały do biografii rodziców 
papieża. Obok zdjęć był też wykaligrafowany życiorys, który napisał Edmund już po 
studiach, gdy rozpoczął pracę w szpitalu. 

Do nakreślenia biografii Edmunda, ale też jego sylwetki – ludzkiej, duchowej, 
religijnej – pomocne okazały się materiały o rodzinie, które skrzętnie zbierałam, gdy 
pisałam biografię Emilii i Karola Wojtyłów1. Z wieloma osobami, od których wtedy 
otrzymałam cenne relacje, spotkałam się teraz ponownie, by porozmawiać już tylko 
o Edmundzie. Wspomnę tu przede wszystkim kardynała Stanisława Dziwisza, 
rodzinę Wojtyłów z Czańca, Michała Siwca-Cielebona – uznanego historyka z 
Wadowic. 

Prawdziwe perełki pomógł mi odkryć, zresztą z wielką pasją i życzliwością, 
Piotr Kenig, kierownik Starej Fabryki – Oddziału Muzeum Historycznego w Bielsku-
Białej, badający m.in. powiązania rodu Wojtyłów i Kaczorowskich z tym miastem. 
On też był moim przewodnikiem po Bielsku-Białej. 

Po szpitalu, w którym pracował i umarł doktor Wojtyła, oprowadzał mnie 
wicedyrektor Zygmunt Kubica. To dzięki jego zaangażowaniu stało się możliwe 
dotarcie do wielu nieznanych źródeł. 

                                                           
1 M. Kindziuk, Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Kraków 2020; tejże, Matka Papieża. 
Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Kraków 2013. 



 

Ogromnie się cieszę, że mogłam też skontaktować się ze świadkami tamtych 
czasów i zdarzeń: ze studwuletnią mieszkanką Bielska-Białej Johanną Krumpholz, 
z dziewięćdziesięciodwuletnią aktorką Danutą Rybicką oraz 
dziewięćdziesięciodwuletnim profesorem Zdzisławem Gajdą z Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ich wspomnienia rzucają nowe światło 
na życie Edmunda, pomagają ustalić nieznane dotąd fakty. Podobny charakter 
miało moje spotkanie z biskupem seniorem diecezji cieszyńskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP – Pawłem Anweilerem, który interesuje się 
historią doktora Wojtyły także z racji jego bliskiej współpracy z ewangelickimi 
diakonisami. 

Do tej pory tajemnicą była okryta także miłość Edmunda do Jadwigi. 
Ogromna szkoda, że zaginęły listy, które pisał do narzeczonej. Z pewnością 
pozwoliłyby na głębszy wgląd w jego życie, może na rekonstrukcję niektórych 
zdarzeń. Nie ocalały też listy Jadwigi do niego. Zachowały się natomiast jej 
wzruszające świadectwa o Edmundzie – napisała je już z perspektywy 
kilkudziesięciu lat (zmarła w 2005 roku). Stanowią chyba najpełniejszą jego 
charakterystykę, oddają ducha ich relacji. Uzyskanie dostępu do tej korespondencji 
stało się możliwe dzięki księdzu Łukaszowi Piórkowskiemu, dyrektorowi Muzeum 
Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, oraz Dominice 
Jamrozy, wicedyrektor do spraw programowych tegoż Muzeum. 

Zdołałam nawiązać kontakt z krewnymi Jadwigi. Rozproszeni po Polsce i po 
świecie, chętnie zaangażowali się, by pomóc mi nakreślić scenariusz tej historii. 
Wydobyli z rodzinnych archiwów zdjęcia i materiały, podzielili się wspomnieniami 
o „Ekusiu”, jak do dziś określają zdrobniale Edmunda. 

W czasie pisania tej książki zdarzały się małe cuda – jak choćby e-mail, który 
otrzymałam od Ewy Czaickiej, mieszkanki Mucharza, czyli miejscowości, z której 
pochodziła Jadwiga. Tam też narzeczeni się spotykali. I tam widzieli się po raz 
ostatni. Albo przypadkowe, jak mogłoby się wydawać, spotkanie z rodziną państwa 
Kaliszów z Bielska-Białej, które doprowadziło do ustaleń, jakich trudno było się 
spodziewać. 

Ślady historii Edmunda kryją też cmentarze, znany jest jego grób (rodzinny) 
w Krakowie, ale odnalazłam również grób jego narzeczonej Jadwigi Urban czy 
pacjentki Rozalii Pali, dla której ostatecznie poświęcił swe życie. 

Udało mi się też odkryć wiele istotnych dokumentów, które wypełniają luki 
w biografii Edmunda. Wśród nich – materiały z Archiwum Wojennego 
(Kriegsarchiv)w Wiedniu, z austriackiego gimnazjum w Enns (gdzie Edmund uczył 
się przez dwa lata) czy akta ze studiów na Wydziale Lekarskim w Krakowie. 
Przejrzałem też stosy teczek w różnych archiwach państwowych, m.in. w Bielsku-
Białej czy w Krakowie, by szukać jakichkolwiek śladów o Edmundzie i jego czasach. 
Niezbędne były też zbiory kościelne, przede wszystkim Archiwum Kurii 



 

Metropolitalnej w Krakowie. Uzyskanie materiałów stamtąd stało się możliwe dzięki 
pomocy dyrektora – księdza profesora Jacka Urbana, zgodę na ich publikację zaś 
wyraził arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. 

Prawdą jest, że nie są to kompletne dokumenty oraz że dziś nie można już 
spotkać bezpośrednich świadków tamtych czasów. Także pamięć o Edmundzie, 
która przetrwała w Bielsku-Białej, w innych regionach Polski nie jest już tak 
oczywista ani szczegółowa. Wielu ludzi słyszało o nim jedynie zdawkowo – w domu, 
szkole, kościele. Tym bardziej więc warto ocalić od zapomnienia wszelkie ślady 
dotyczące doktora Wojtyły. 

Ufam, że ta publikacja, która stanowi pierwszą biografię Edmunda Wojtyły, 
przyczyni się do zainteresowania jego postacią. Mam też nadzieję, że pozwoli pełniej 
odpowiedzieć na pytania: z jakiego powodu współcześni określali go 
nieprzeciętnym, wartościowym człowiekiem, lekarzem zasłużonym dla ludzkości. 
Dlaczego przyjął w szpitalu pracę jako „zakaźnik”, na najbardziej niebezpiecznym 
oddziale, w dobie, gdy nie było jeszcze antybiotyków, a więc ze świadomością 
narażania własnego życia? Czy był może szaleńcem? A jeśli nie – to jakie motywy 
nim kierowały, gdy z tak wielkim oddaniem leczył pacjentów, a ostatecznie Rozalię 
Palę, od której zaraził się szkarlatyną? 

*** 

Dla jednych Edmund Wojtyła jest bohaterem, dla drugich – bohaterem 
pośród wielu innych, nie mniej zasłużonych dla ludzkości. Takie opinie słyszałam od 
moich rozmówców. 

Nie da się też zaprzeczyć, że do utrwalenia pamięci o nim przyczynił się jego 
brat – ksiądz, a później kardynał Karol Wojtyła. Gdy w roku 1978 został wybrany 
papieżem, świat natychmiast zainteresował się także jego najbliższą rodziną. 
Zresztą Jan Paweł II – teraz już święty – do końca zachował w swym sercu ogromną 
miłość do Edmunda. Publicznie wspominał, jak wiele mu zawdzięczał i jak bardzo 
odczuł jego przedwczesne odejście: „Śmierć brata przeżyłem chyba głębiej niż 
śmierć matki…”. 

Ale trzeba wyraźnie podkreślić, że o doktorze Wojtyle było głośno już za jego 
życia, a później bezpośrednio po tragicznej śmierci, czyli jeszcze zanim jego 
młodszy brat rozpoczął posługę na Stolicy Piotrowej. 

Wydaje się też, że pamięć o Edmundzie przetrwałaby także wtedy, gdyby 
Karol Wojtyła nie stał się Janem Pawłem II. Być może tylko nie mówiono by wtedy: 
„Edmund – brat Papieża”, tylko: „Karol – brat Edmunda”... 

Ale zacznijmy od początku. 

  



 

CZĘŚĆ PIERWSZA  
Po prostu Mundek 

1. Austriacka metryka urodzenia 

Odnaleźć metrykę urodzenia i chrztu Edmunda – to było moje marzenie. Długo 
wydawało się niemożliwe. 

Pytałam o nią w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie, w którym jego 
rodzice brali ślub w 1906 roku – może tam zanieśli syna do chrztu. Nie było. 
Szukałam w archiwach wielu innych parafii krakowskich – na próżno. W parafii w 
Krowodrzy, gdzie Edmund się urodził i mieszkał – żadnego śladu. Zresztą nawet, 
jeżeli zostałby w którymś z tych miejsc ochrzczony, to i tak księgi metrykalne z tego 
okresu spaliły się w czasie wojny – słyszę od proboszczów. Została więc tylko jedna 
możliwość: może był jednak ochrzczony w kościele garnizonowym i zachował się 
duplikat w Archiwum Wojennym w Wiedniu, podobnie jak kopia aktu ślubu jego 
rodziców. 

To był właściwy trop. Dublet Księgi urodzeń i chrztów (Geburts- und Tauf – 
Buch) z kościoła garnizonowego w Krakowie ocalał w Austrii, a w nim zapis danych 
Edmunda. Udało mi się wydobyć kopię tego zapisu z wiedeńskiego archiwum i 
uzyskać zgodę na publikację (za znaczną opłatą)2. Warto było. To tam znajdują się 
najważniejsze zapisy dotyczące początków życia Edmunda Wojtyły. 

Pozostaje rozszyfrować rubryki wypełnione mało czytelnym niemieckim 
pismem. Nie dziwi pierwsza rubryka wskazująca na formację wojskową, w której 
służył ojciec: pułk piechoty nr 56 dowodzony przez feldmarszałka Dauna. 
Najważniejsza jednak jest rubryka druga, zatytułowana: „Czas, miejsce i kraj 
urodzenia oraz chrztu”. Zawiera kluczowe informacje o Edmundzie: „urodzony 27 
sierpnia 1906, w Krowodrzy, okręg Kraków w Galicji, ochrzczony 23 września 1906 
roku w kościele św. Piotra w Krakowie”. 

Dalsze rubryki wskazują, że na chrzcie chłopiec otrzymał imiona: Edmund 
Antoni. Wymienione jest także wyznanie: rzymskokatolickie, jak również płeć: 
męska. Odnotowano nawet, że „urodził się w związku małżeńskim”. Pojawiają się 
również dane rodziców, które są znane także z innych dokumentów, ale warto je 
przytoczyć: „Ojciec: Karol Wojtyła, podoficer rachunkowy w armii cesarsko-
królewskiej, urodzony w Lipniku, okręg Biała w Galicji, zameldowany w Białej, 

                                                           
2 Geburts- und Tauf – Buch des K. u K. Infanterieregiment Nr 56, tomus VII, folio 139, Kriegsarchiv (Archiwum 
Wojenne w Wiedniu), sygn. AB02139. Była to zatem Księga urodzin i chrztów C[esarskiego] i K[rólewskiego] 
Pułku Piechoty nr 56. Pułk cesarsko-królewski, to znaczy austriacko-węgierski, stanowiący część armii tej 
monarchii. Austro-Węgry były złożone bowiem z dwóch części połączonych unią personalną – Cesarstwa Austrii 
i Królestwa Węgier – i chociaż posiadały dwa niezależne parlamenty i własne rządy, jednak miały wspólnego 
cesarza, wspólną politykę zagraniczną oraz armię cesarsko-królewską. 



 

urodzony 18 lipca 1879, zawarty związek małżeński 10 lutego 1906. Matka: Emilia, z 
domu Kaczorowska, zamieszkała w Krakowie w Galicji”. 

Wymienieni są nawet rodzice chrzestni: Feliks Kaczorowski i Joanna z domu 
Anton. Chodzi o dziadka Edmunda ze strony matki i jego drugą żonę (pierwsza 
zmarła). Zapisano też dane księdza, który udzielił chrztu: to Kazimierz Płachetko, 
kapelan wojskowy w armii cesarsko-królewskiej. 

Bez wątpienia jest to priorytetowy dokument, który wyraźnie potwierdza 
datę urodzenia chłopca: 27 sierpnia 1906 roku. Wszelkie inne sugestie (pojawiające 
się w różnych publikacjach), że urodził się w 1907 czy 1908 roku, są bezzasadne. Taka 
sama data urodzenia, jak w tej metryce, powtarza się we wszystkich dokumentach 
Edmunda Wojtyły: na jego szkolnym świadectwie maturalnym, w życiorysie, który 
sam odręcznie napisał, wreszcie w odpisie jego aktu śmierci3. Tak też jest zapisana 
w dokumentacji jego ojca, podoficera Karola Wojtyły. Musiał on bowiem 
zameldować o narodzinach dziecka w kancelarii swego pułku, stąd w jego karcie 
ewidencyjnej znalazła się adnotacja: „Urodził się syn – 27.08.1906, Edmund Antoni”4. 

Metryka wskazuje też, że rodzice zanieśli niemowlę do świątyni, by przyjęło 
chrzest niecały miesiąc po narodzinach. Wiarę traktowali poważnie, nie czekali z 
najważniejszym w życiu sakramentem, aż syn podrośnie. 

Trudno powiedzieć, dlaczego wybrali takie imiona dla swego pierwszego 
syna. Imię Edmund nie pojawiało się dotąd w ich rodzinach. Nie był to popularny 
święty, chociaż znaczący: św. Edmund, król Anglii z IX wieku, to męczennik: zginął, 
gdyż odmówił wyparcia się wiary. Drugie imię, Antoni, powtarzało się już w tradycji 
rodzinnej, zwłaszcza ze strony matki. Zresztą było ono dosyć powszechne, gdyż 
popularny był kult św. Antoniego Padewskiego, średniowiecznego kaznodziei, 
znanego z licznych cudów, jakie działy się przy jego grobie w Padwie, ale też 
wszędzie tam, gdzie wzywano jego pomocy. 

Rodzice ochrzcili więc dziecko w tym samym kościele św. św. Piotra i Pawła 
w Krakowie, w którym wcześniej zawarli ślub. 

Nie mogło być inaczej, gdyż był to krakowski kościół garnizonowy. Chrztu 
udzielił kapelan wojskowy, ksiądz Kazimierz Płachetko, ten sam, który wcześniej 
błogosławił ślub Wojtyłów. To on sporządził zapis w Księdze urodzeń i chrztów, a jej 
duplikat wysłał do Kurii Ordynariatu Polowego, której podlegał, i której siedziba 
znajdowała się w Wiedniu. Tam też zachowała się do dziś. 

Metryka potwierdza też, że miejscem urodzenia była Krowodrza, wtedy wieś 
przylegająca do Krakowa, a niedługo potem dzielnica tego miasta. Edmund 
                                                           
3 Te dokumenty przytaczam w dalszej części książki. 
4 Karol Wojtyła, Hauptgrundbuchblatt z 1.10.1900, nr 56 (rok 1900 oznacza początek pierwszego wpisu, który 
obejmuje też dalsze lata), kopia z Archiwum Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie 
(dalej: MJP2iPW). 



 

przyszedł na świat w Wielkim Księstwie Krakowskim, które jednak wciąż stanowiło 
część rozległej monarchii austro-węgierskiej. Urodził się zatem i dorastał w czasach, 
gdy Polski nie było na mapie Europy. Niekiedy z nutą żalu nawiązywał do tego faktu 
Jan  Paweł II, jak poświadcza kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz 
papieża Polaka: 

– Ojciec Święty często powtarzał, że jego brat przyszedł na świat niestety 
jeszcze pod zaborem austriackim, podczas gdy on miał szczęście, iż urodził się już 
w wolnej Polsce5. 

 

2. Dzieciństwo w Krowodrzy 

Zachował się niemy świadek urodzenia i pierwszych lat życia Edmunda: dom we 
wsi Krowodrza. Obecnie jest to już część Krakowa – ulica Racławicka, z rzędem 
nowych budynków. Tylko pod numerem 16 znajduje się stara kamienica, w której 
Wojtyłowie wynajęli po ślubie mieszkanie w 1906 roku. 

Wybrali tę właśnie kamienicę z racji na bliskie położenie koszar, w których 
wówczas pracował podoficer Karol Wojtyła. Było to o tyle istotne, że w armii 
cesarsko-królewskiej obowiązywała zasada, iż miejsca zamieszkania wojskowych 
powinny być zlokalizowane w pobliżu jednostek garnizonowych. 

Stoję przed tą kamienicą latem roku 2021. 

Wygląda na opuszczoną. Odpada z niej tynk, a zniszczone okna straszą 
pękniętymi szybami. Drzwi wejściowe są zatrzaśnięte, nie ma klamki, dzwonka ani 
domofonu. Miejscowi przechodnie mówią, że dom został wystawiony na sprzedaż. 

Nie ulega wątpliwości, że tu przyszedł na świat najstarszy syn Emilii i Karola 
Wojtyłów oraz że tu spędził pierwsze lata życia. Należy jedynie zaznaczyć, że w 
tamtych czasach ulica ta miała inną nazwę: Kościuszki. Widniała ona jeszcze w 
Spisie ludności Krakowa: „Karol Wojtyła podoficer rachunkowy i Emilia urodzona w 
Krakowie, w Wielkim Księstwie Krakowskim mieszkają przy ulicy Kościuszki 16”6. 

Kiedy w 1909 roku Krowodrzę włączono do Krakowa, niedługo później 
zmieniono nazwę ulicy, gdyż Kościuszki już w Krakowie istniała. Przemianowano ją 
na Racławicką, i tak pozostało do dziś7. 

*** 

Kim byli rodzice Edmunda?  

                                                           
5 Rozmowa autorki z kardynałem Stanisławem Dziwiszem. 
6 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910, t. 5, nr 1229, w: Archiwum Narodowe w Krakowie. 
7 Por. A. Bogunia-Paczyński, Krakowskie mieszkanie Emilii i Karola Wojtyłów, „Dziennik Polski” 10.06.2021, s. 2. 



 

Matka, Emilia Wojtyłowa z domu Kaczorowska, rocznik 1884, to rodowita 
krakowianka, wychowana wśród gromady młodszych i starszych braci oraz sióstr. 
Kiedy jednak skończyła trzynaście lat, zmarła jej matka. Mieszkała w centrum 
miasta, które było stolicą kulturalną na mapie nieistniejącej Polski, w pobliżu Rynku 
Głównego oraz Wawelu. Ukończyła żeńską szkołę zakonną, grała na skrzypcach, 
znała francuski i niemiecki. 

Ojciec, Karol Wojtyła, rocznik 1879, pochodził z Lipnika (obecnie dzielnica 
Bielska-Białej). Po ukończeniu trzeciej klasy gimnazjalnej musiał przerwać naukę, 
by pomóc w utrzymaniu rodziny. Pracował w zakładzie krawieckim swego ojca w 
ówczesnej Białej. Gdy się ożenił (miał dwadzieścia siedem lat), był już zawodowym 
wojskowym, podoficerem rachunkowym mieszkającym wtedy jeszcze w koszarach 
Franciszka Józefa w Krakowie. Biegle władał językiem niemieckim „w mowie i 
piśmie”, jak zapisano w jego dokumentach wojskowych. 

Pobrali się 10 lutego 1906 roku w wymienionym już kościele św. Piotra i Pawła 
przy ulicy Grodzkiej 52a8. 

Wcześniej, zgodnie z tradycją, Emilia z Karolem dali na tzw. zapowiedzi. Miały 
one być czytane w kościele na krótko przed ślubem: 28 sty - cznia oraz 2 i 4 lutego9. 
Ale wygłoszono je szybciej: dwie w niedzielę 28  stycznia, trzecią w święto Matki 
Bożej Gromniczej, 2 lutego. Na - rzeczonym wyraźnie zależało, by ślub odbył się jak 
najszybciej. Wie - dzieli,  że z ich związku przyjdzie na świat dziecko. 

Najwcześniejsze lata życia Edmund spędził w Krowodrzy. Wiadomo, że 
rodzina Wojtyłów mieszkała tam jeszcze w 1910 roku, jak potwierdza cytowany już 
wyżej Spis ludności Krakowa. Pozostała tam zapewne jeszcze dłużej, aż do 
momentu przeprowadzki z Krakowa do Wadowic, która nastąpiła w 1913 roku10. 

To wszystko oznaczało, że Mundek zrósł się z Krowodrzą przez pierwsze 
siedem lat życia. Ta właśnie część Krakowa była ukochaną krainą jego dzieciństwa. 
Zaciszną, otoczoną zielenią – naprzeciw domu był malowniczy park (dziś porośnięty 
potężnymi drzewami), do którego matka zabierała go na spacery. Później stawiał 
tam swe pierwsze dziecięce kroki. 

Zieleni nie brakowało też z drugiej strony domu przy Racławickiej, gdzie 
wówczas rozpościerał się duży ogród, a może nawet pole. Można było wyjść na ten 

                                                           
8  Zob. M. Kindziuk, Emilia i Karol Wojtyłowie, s. 21–30. 
9 Te daty były zapisane na metryce ślubu Wojtyłów: Traungs-Schein, K.u.K. Feldsuperiorat des Seelsorgebezirkes 
von Krakau, Krakau, 27 September 1906 (Świadectwo ślubu. C[esarski] i K[rólewski] Superiorat Polowy Okręgu 
Duszpasterskiego w Krakowie, Kraków, 27 września 1906). Zachował się odpis tej metryki, na który natrafił 
ksiądz doktor Czesław Chrząszcz, archiwista i notariusz w kurii diecezji bielsko-żywieckiej. Korzystałam z kopii 
znajdującej się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Skan dokumentu, zob. M. Kindziuk, Emilia i Karol 
Wojtyłowie, s. 25–26. 
10 Między rokiem 1910 a 1913 nie było spisu ludności Krakowa, stąd nie można sprawdzić adresu zamieszkania. 
Nie podają go także inne zachowane dokumenty. 



 

teren za domem przez drzwi na tyłach kamienicy. Musiał to być teren bezpieczny 
dla dzieci, Mundek także i tam bawił się jako maluch. 

 

3. Rodzinne DNA 

Imię Edmund brzmiało bardzo poważnie, stąd może rodzice nazywali syna 
zdrobniale: Mundek. W ten sposób będzie określany przez bliskich, a potem 
przyjaciół, praktycznie przez całe życie. 

 Jak wyglądał jako niemowlak? Do kogo był podobny? Najwcześniejsza 
ocalała fotografia przedstawia go dopiero jako rocznego, może półtorarocznego 
chłopczyka. Została wykonana zapewne w 1908 roku. 

Ubrany jest w elegancką sukieneczkę z marynarskim kołnierzem i falbanką, 
w białe rajstopy i buciki. Ma pogodny wyraz twarzy, ale wyraźnie pozuje do zdjęcia. 
Siedzi na kolanach ojca, ubranego w mundur wojskowy z trzema srebrnymi 
gwiazdkami po obu stronach kołnierza. Obok, na krześle w stylu secesji, siedzi 
matka dziecka, elegancka kobieta, uczesana w kok, w sukni z kamizelą obszytą 
plisami z futra. Ma na sobie biżuterię: obrączkę, pierścionek, bransoletkę, kolczyki. 
Do takiego zdjęcia z pewnością należało się przygotować, tym bardziej, że zostało 
wykonane w zakładzie Barucha Hennera – znanego fotografa krakowskiego, 
mającego swój zakład przy ulicy Szewskiej 27. 

Synem więcej zajmowała się matka, ojciec pracował zawodowo, by zarobić 
na utrzymanie. Jaka była atmosfera religijna w ich domu w Krowodrzy? Odpowiedzi 
szukam u Wojtyłów w Czańcu, gdzie była kolebka tej rodziny. Stamtąd wywodził się 
dziadek Karola Wojtyły seniora, pradziadek Edmunda, który wywędrował w 
poszukiwaniu pracy do Lipnika, potem do Białej Krakowskiej. Rodziny utrzymywały 
jednak żywy kontakt i spotykały się właśnie w Czańcu. Dlatego autentycznie brzmi 
przekaz rodzinny, że oboje rodzice bardzo troszczyli się, aby wpoić synowi wiarę i to 
wszystko, co z niej wynika. 

Jan Wojtyła z Czańca wspomina: 

– Zarówno Emilia, jak i Karol pochodzili z rodzin religijnych, o silnie 
zakorzenionej wierze, i w takim duchu wychowywali Edmunda. Zdawali sobie 
sprawę, że nie ma nic cenniejszego, niż dać dziecku Boga11. 

To rodzice uczyli dziecko znaku krzyża, składali jego ręce do pierwszej 
modlitwy. Oboje też codziennie wieczorem na klęczkach odmawiali z nim pacierz. 
Trudno już tylko ustalić, czy byli bardziej związani z usytuowanym w centrum 

                                                           
11 Rozmowa autorki z Janem Wojtyłą. 



 

Krakowa kościołem garnizonowym św. św. Piotra i Pawła czy z pobliskim 
parafialnym. 

Tak czy inaczej, Mundek od niemowlaka uczestniczył we mszy świętej w 
każdą niedzielę. Najpierw w wózku, stopniowo zaś coraz bardziej aktywnie i 
świadomie. 

– Była to rodzina rozmodlona, mająca wewnętrzną głębię – podkreśla Maciej 
Wojtyła z Czańca12. 

Codzienność upływała im w ściśle wyznaczonym rytmie roku kościelnego, a 
wiara w Boga stanowiła nieodłączną i ważną część życia. Śmiało można powiedzieć, 
że Mundek miał ją niejako wpisaną w DNA. Z takim posagiem wyruszy w świat, gdy 
dorośnie. 

Tradycję rodzinną stanowiły również wspólne pielgrzymki do sanktuarium 
maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Mundek już jako małe dziecko spacerował 
po słynnych kalwaryjskich dróżkach i poznawał stacje Drogi krzyżowej. Zadbał o to 
jego ojciec, który wyniósł ten zwyczaj ze swego dzieciństwa, z domu w Czańcu. 

Maciej Wojtyła wspomina: 

– Nasza mama opowiadała, że kiedy Emilia z Karolem przyjeżdżali do Czańca 
w odwiedziny, Mundek wielokrotnie słyszał opowieści o rodzinnych pielgrzymkach 
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Prowadził je stryj, Franciszek Wojtyła, który też był 
znakomitym śpiewakiem. Takie kultywowanie tradycji czyniło bogatszym wnętrze 
dorastającego chłopca13. 

Krewni są też przekonani, że syn Wojtyłów wychowywał się w rodzinie na 
swój sposób elitarnej. 

– Matka – pani z miasta, wolała pokazywać mu zabytki Krakowa niż nasze 
wiejskie klimaty, stąd gdy Edmund kiedyś do nas przyjechał, miał wielką frajdę, gdy 
zobaczył na żywo krowę – śmieje się Jan Wojtyła. – Niewątpliwie zawód ojca 
dodawał prestiżu. Cała wieś podziwiała, gdy Wojtyła szedł do nas z dworca 
kolejowego w mundurze, trzymając dumnie syna za rękę14. 

Faktycznie, gdy ojciec był w pracy, matka miała czas, by pokazywać synowi 
Kraków. Lubiła swe rodzinne miasto. Miała tam także braci i siostry, którzy założyli 
już swoje rodziny, było więc kogo odwiedzić. 

Nadto mąż jednej z jej sióstr, czyli wujek Edmunda, był właścicielem znanej 
krakowskiej restauracji, która obok Hawełki i Wentzla stanowiła miejsce spotkań 

                                                           
12 Rozmowa autorki z Maciejem Wojtyłą. 
13 Tamże. 
14 Rozmowa autorki z Janem Wojtyłą. 



 

towarzyskich. W takiej atmosferze dorastał Mundek, który już w dzieciństwie 
spacerował z matką po królewskim grodzie, przechadzał się po Rynku albo wzdłuż 
Wisły, podziwiał Wawel. To go kształtowało, czyniło jego umysł wrażliwym na małą 
ojczyznę, do czego wielką wagę przykładał także jego ojciec, podoficer Karol 
Wojtyła. 

Matka pokazywała synowi w Krakowie także majestatyczne świątynie. Wśród 
nich tę jedną, ukochaną, czyli parafialny kościół jej dzieciństwa pod wezwaniem św. 
Mikołaja. To ten święty był ważny w rodzinie Wojtyłów, także, jak się później okazało, 
w życiu Edmunda. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Strony 37-45 

CZĘŚĆ DRUGA  
Wojenne losy 

 

1. Przesiedleni na Morawy 

Czarno-biała fotografia wykonana w zakładzie fotograficznym Gacha w 
Wadowicach pochodzi z maja 1914 roku. Upamiętnia pierwszą komunię świętą 
Edmunda. Przyjął ją w swoim parafialnym kościele pod wezwaniem Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny w Rynku. 

Na zdjęciu Edmund ma poważny wyraz twarzy, jest skupiony, chyba przejęty. 
Ostrzyżony na jeżyka, ubrany w białą koszulę z charakterystycznym wiązaniem przy 
kołnierzu, białe spodnie do kolan, białe skarpetki w ciemniejsze paski, czarne 
trzewiki. W ręku trzyma świecę przybraną kwiatami. Takie same gałązki ma wpięte 
w kieszeń na koszuli. 

Wszystko precyzyjnie dobrane, widać, że rodzice zadbali o każdy szczegół. 

Wkrótce potem, w czerwcu 1914 roku, Mundek przyniósł do domu 
świadectwo szkolne. Otrzymał promocję do trzeciej klasy szkoły powszechnej. 

Rozpoczynały się wakacje, chętnie spędzał wolny czas z rówieśnikami. Miał 
teraz nowych kolegów, z którymi lubił się bawić, grać w piłkę czy jeździć na rowerze. 
Ale beztroska nie trwała długo.  

*** 

Już na początku lata świat obiegła wiadomość, że 28 czerwca został 
zastrzelony w Sarajewie arcyksiążę Franciszek Ferdynand, austriacki następca 
tronu. Jeszcze groźniej brzmiały kolejne wieści: miesiąc później Austro-Węgry 
wypowiedziały wojnę Serbii, a 6 sierpnia, przy wsparciu Niemiec, wystąpiły także 
przeciwko Rosji. Wydarzenia toczyły się szybko. Rozpoczęła się wielka wojna, która 
wyszła poza ramy lokalnego konfliktu i nie bez powodu została nazwana światową. 

Niepokój wdarł się także do domu Edmunda. Tym bardziej, że jego ojciec 
pracował w wojsku, a Wadowicki 56. Pułk Piechoty, w którym służył, miał teraz iść 
na front – nad granicę z Rosją. 

Na szczęście Karol Wojtyła na front nie został wysłany, gdyż pełnił w 
jednostce funkcję urzędnika, a nie żołnierza czynnego. Należał do batalionu 
uzupełniającego, który stacjonował w koszarach. Regulamin armii austro-
węgierskiej jednoznacznie zresztą określał, że podczas wojny batalion 



 

uzupełniający pozostaje w miejscu stałego postoju pułku. Ojciec Edmunda 
pracował zatem jako rachunkowy przy Etapowej Komendzie Stacyjnej w 
Wadowicach, zajmującej się werbunkiem nowych rekrutów. Zresztą komenda 
działała dzień i noc, gdyż austriacki cesarz Franciszek Józef I ogłosił powszechną 
mobilizację i należało zarejestrować wszystkich, którzy się zgłaszali. 

Początki wojny były jednak dla Austrii niefortunne, zwłaszcza w zderzeniu z 
wojskami rosyjskimi na terenie Galicji. Armia austriacka straciła Lwów i wciąż się 
cofała, aż na przedpola Krakowa. Cofała się także główna kwatera sztabu. Robiło się 
niebezpiecznie. Dlatego zapadła decyzja, że batalion uzupełniający pułku 
wadowickiego, do którego należał podoficer Karol Wojtyła, ma zostać ewakuowany 
dalej od frontu, czyli na Morawy. Rozkaz dotyczył wprawdzie tylko wojskowych, ale 
faktycznie obejmował też ich rodziny. Tak też się stało w przypadku Wojtyłów. 

– Taka była powszechna praktyka. W tym okresie z Wadowic ca - łymi 
wagonami, zazwyczaj towarowymi, ewakuowały się całe rodziny. Tak było także w 
przypadku moich pradziadków, tak było z Wojtyłami  – opowiada Michał Siwiec-
Cielebon15. 

W połowie listopada 1914 roku Emilia i Karol Wojtyłowie wraz z synem 
opuścili mieszkanie, które wynajmowali przy Lwowskiej. Nie mieli pewności, czy 
jeszcze do niego powrócą. 

Do Hranic na Morawach, położonych sto pięćdziesiąt kilometrów od 
Wadowic, udali się pociągiem. Na miejsce dotarli 19 listopada 1914 roku16. Był to 
zupełnie inny region niż ten, w którym dotąd przebywali, mimo że to przecież ta 
sama cesarsko-królewska monarchia Austro-Węgier. 

Dla Edmunda była to duża zmiana. Do tej pory mieszkał w Galicji, na terenie 
której mógł wszędzie swobodnie rozmawiać po polsku. Niemiecki, który dopiero 
poznawał i który bardzo dobrze znali jego rodzice, mógł być jedynie pomocny. Teraz 
znalazł się w innym regionie monarchii, w którym Polacy stanowili zdecydowaną 
mniejszość – językiem urzędowym był niemiecki lub czeski. 

Nie zachowało się ani jedno zdjęcie Edmunda z pobytu na Morawach. Nie ma 
też żadnych źródeł pisanych. Strzępy informacji można uzyskać z wojskowych kart 
ewidencyjnych jego ojca. To dzięki nim wiadomo, że Edmund mieszkał z rodzicami 
nie na terenie jednostki wojskowej w Hranicach, ale w pobliskich Drahotuszach 
(obecnie to dzielnica Hranic). 

– Wynikało to z faktu, że w Drahotuszach znajdowały się baraki wojskowe 
służące jako lokum dla żołnierzy i ich rodzin. Jednostka wojskowa zaś znajdowała 

                                                           
15 Rozmowa autorki z Michałem Siwcem-Cielebonem. 
16 Zob. Wojtyła Karol, Karta ewidencyjna, Wadowice,18.01.1921 r, 341/Urz, kopia AMJP2iPW 



 

się w samych Hranicach, ale mieszkania dla rodziny gdzie indziej – tłumaczy Michał 
Siwiec-Cielebon, znawca tematyki historyczno-wojskowej17. 

Z dokumentów Karola Wojtyły wynika też, że jego syn kontynuował w 
Hranicach naukę w trzeciej klasie szkoły powszechnej. I znów był w klasie nowym 
uczniem, nikogo nie znał i musiał przystosować się do obcych warunków. W 
dodatku nauka odbywała się w języku niemieckim. To prawda, że mógł liczyć na 
pomoc rodziców, nie było to jednak łatwe dla małego jeszcze dziecka. 

Nieprawdziwa jest natomiast informacja pojawiająca się w niektórych 
publikacjach o Janie Pawle II, że Edmund uczył się na Morawach w austriackiej 
szkole kadetów lub w wojskowej wyższej szkole realnej. Jest faktem, że Militär-
Oberrealschule w Hranicach wówczas funkcjonowała, jednak syn Wojtyłów był zbyt 
młody, by się w niej znaleźć, miał bowiem dopiero osiem lat. Sam Edmund pisał 
zresztą w życiorysie: „Do szkoły powszechnej zacząłem chodzić w r. 1912 w Krakowie, 
potem w Wadowicach i Hranicach (Morawy)”18. W Hranicach uczęszczał jedynie do 
trzeciej klasy szkoły powszechnej. 

Na Morawach przebywał wraz z rodzicami jedenaście miesięcy, jak wynika z 
zapisu w karcie ewidencyjnej jego ojca: „Od 19 listopada 1914 do 20 sierpnia 1915 
ewakuowany z Powiatowej Komendy Uzupełnień Wadowice w Drahotuszach i 
Hranicach na Morawie [pisownia oryginalna – przyp. MK]”19. Nie wiadomo, na ile 
zetknął się tam z realizmem wojny, z jej okrucieństwem. Czy kiedykolwiek widział, 
jak z frontu przywożono rannych i chorych? Z pewnością rodzice go przed takim 
widokiem chronili, chociaż jako młody chłopak chętnie słuchał opowieści o walkach 
na froncie. Doświadczył też innego rodzaju lęku: przed tyfusem, który szerzył się w 
mieście i także posyłał ludzi na śmierć. Zarazić się nie było trudno – po pierwsze 
Edmund codziennie chodził do szkoły, po drugiej ojciec regularnie udawał się do 
koszar, gdzie przywożono rannych z frontu. Na szczęście wtedy choroba zakaźna 
Edmunda ominęła. 

Na wiosnę 1915 roku sytuacja na froncie zaczęła się zmieniać. Armia 
austriacka wraz z niemiecką wypierały Rosjan i zajęły terytorium Królestwa 
Polskiego. W związku z tym nowe zadania otrzymał też wadowicki batalion Karola 
Wojtyły: częściowo wracał do Wadowic, częściowo był kierowany do tworzenia 
austro-węgierskiej administracji na zdobytych ziemiach polskich. Sam Wojtyła 
został skierowany do Kielc, gdzie zaczęło funkcjonować Generalne Gubernatorstwo 
Wojskowe, mające organizować tę nową administrację. Mundek i Emilia w sierpniu 
1915 roku wrócili natomiast Wadowic.  

*** 

                                                           
17 Rozmowa autorki z Michałem Siwcem-Cielebonem. 
18 E. Wojtyła, Życiorys, Bielsko, 3.05.1931 r., Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej: AKMK). 
19 Zob. Wojtyła Karol, Karta ewidencyjna, Wadowice,18.01.1921 r, 341/Urz, s. 2, kopia w AMJP2iPW. 



 

Edmund zdążył ukończyć trzecią klasę. Podszkolił niemiecki i znów był w 
mieście nad Skawą, które prawie rok temu opuścił. Nie wiadomo, gdzie dokładnie 
zamieszkał. Być może w dawnej kawalerce przy Lwowskiej – jeśli nikt inny jej w tym 
czasie nie wynajął. 

We wrześniu rozpoczął naukę w czwartej klasie. Znów spotkał się ze swymi 
rówieśnikami, na nowo rozpoznawał szkolne kąty i ulubione miejsca w 
Wadowicach. 

Tęsknił jednak za ojcem. Wiadomo, że przynajmniej raz, pod koniec września, 
odwiedził go w Kielcach razem z matką. Zachowało się zdjęcie, które Emilia 
Wojtyłowa zrobiła u jednego z kieleckich fotografów. Służyło ono, jak wynika z 
napisu na odwrocie, jako „karta identyfikacyjna dla członków rodziny wojskowego”. 
Z tą fotografią matka Edmunda udała się później do urzędu meldunkowego w 
Wadowicach, gdzie wpisano na odwrocie jej dane osobowe: „Emilia Wojtyła, żona 
podoficera rachunkowości Karola Wojtyły”. Zaświadczenie potwierdzała oficjalna 
urzędowa pieczęć20. 

W połowie listopada 1915 roku ojciec Edmunda wrócił do domu21. Rodzina 
była ponownie w komplecie.  

Nadal toczyła się krwawa wojna, ale front walk był teraz dalej od Wadowic. 

 

2. Nagła śmierć siostry 

Edmund był oczkiem w głowie ojca i matki. Starsi mieszkańcy Wadowic, którzy z 
zaciekawieniem obserwowali życie „pani Wojtyłowej i kapitana Wojtyły”, jak ich 
określali, zapamiętali, że rodzice okazywali synowi dużo miłości i zainteresowania, 
dbali, aby miał odrobione lekcje, by czytał książki, by był schludnie ubrany. Ojciec 
po powrocie z pracy zabierał Mundka na spacery nad Skawę. Latem uczył go pływać 
w rzece. Prowadził na tzw. Górkę do kościoła ojców karmelitów, zabierał na 
pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej na słynne dróżki. 

W czerwcu 1916 roku Edmund ukończył czteroletnią szkołę powszechną. 
Wśród nauczycieli miał opinię zdolnego i pracowitego ucznia, nic więc dziwnego, 
że na świadectwie ze wszystkich przedmiotów uzyskał oceny bardzo dobre. Mimo 
że było mu przecież trudniej niż innym dzieciom, gdyż praktycznie co roku zmieniał 
szkołę: pierwszą klasę ukończył w Krakowie, drugą w Wadowicach, trzecią na 
Morawach w Hranicach, a czwartą znów w Wadowicach. 

                                                           
20 O historii tej fotografii pisałam w książce Emilia i Karol Wojtyłowie, s. 113–116. 
21 Karol Wojtyła, Haupt-Grundbuchblatt, Kielce, 1915 r., nr 123, IXBf; ostatni zapis pochodzi z 10.10.1915, kopia 
w AMJP2iPW. 



 

Miał już dziesięć lat, ale pozostawał jedynakiem. Pojawiła się jednak nadzieja 
na rodzeństwo. Można sądzić, że było ono też długo wyczekiwane przez rodziców. 
Przecież pochodzili z rodzin wielodzietnych i prawdopodobne było, że taką tradycję 
będą chcieli kontynuować w swoim małżeństwie. Teraz cieszyli się, że będą mieli 
drugie dziecko.  

*** 

Rozpoczęły się wakacje. Mundek miał dużo czasu wolnego i prawie całymi 
dniami mógł bawić się z kolegami, pluskać się w Skawie, rozgrywać mecze piłki 
nożnej. Jego ojciec intensywnie pracował, matka zaś była już w zaawansowanej 
ciąży i większość czasu spędzała w domu. 

Na początku lipca Emilia wyjechała jednak do pobliskiej Białej Krakowskiej 
(godzina drogi pociągiem z Wadowic). Udała się prawdopodobnie do swoich 
krewnych, wśród których mogła czuć się bardziej bezpieczna niż sama w domu w 
czasie, gdy mąż pracował. I właśnie tam zastał ją poród – w kamienicy Huppertów 
przy ulicy Sukienniczej 6 (dziś Szkolna 12). 

I tak oto 7 lipca 1916 roku urodziła się siostrzyczka Edmunda. Nie zdążył jej 
jednak zobaczyć. Wkrótce po urodzeniu dziewczynka zmarła. Dwa dni później 
została pochowana na najbliższym cmentarzu, należącym do parafii Opatrzności 
Bożej w Białej Krakowskiej (dzisiejsze Bielsko-Biała), położonej kilkaset metrów od 
kamienicy przy Szkolnej. 

Jak wynika z zapisu w Księdze pogrzebów tej parafii, siostra Mundka żyła 
tylko szesnaście godzin. Została ochrzczona, nadano jej imiona Olga Maria. Jako 
przyczynę śmierci wpisano: „Zachłyśnięcie się wodami płodowymi”22. Jej grób się 
nie zachował. 

Nie wiadomo, czy Mundek brał udział w pogrzebie swej długo wyczekiwanej 
siostrzyczki. Być może ojciec zabrał go ze sobą, by ją pożegnał. Tym bardziej, że z 
Wadowic do Białej Krakowskiej było blisko. Z pewnością też Karol Wojtyła kursował 
między tymi dwiema miejscowościami, załatwiał formalności pogrzebowe, 
doglądał w domu Edmunda, a w Białej żonę. To on musiał przekazać synowi 
wiadomość o tej śmierci. 

Po odejściu Olgi raczej nie mówiło się o tym w domu Wojtyłów, być może 
dlatego, że śmierć noworodka była wtedy tematem tabu. Strzępy wspomnień 
przekazała jedynie Maria Kaczorowa, zaprzyjaźniona z matką Edmunda sąsiadka z 
Wadowic. Wspominała: „Pani Emilia bolała nad tym, że straciła córkę (...). Nie wiem, 
czy jej córeczka już urodziła się nieżywa, czy też zmarła jako niemowlę. Nigdy pani 
                                                           
22 Księga pogrzebów z lat 1914/1916, nr 93, z archiwum parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Podobnie 
wpis w ewidencji wojskowej Karola Wojtyły: „Jego córka Olga Maria urodziła się 7 lipca 1916, zmarła 7 lipca 
1916, co potwierdza dostarczona metryka urodzenia z katolickiej kancelarii parafialnej”. Szerzej zob. M. 
Kindziuk, Emilia i Karol Wojtyłowie, s. 116–126. 



 

Wojtyłowej nie wypytywałam o szczegóły”. Po śmierci trzymiesięcznego synka 
swojej sąsiadki, Emilia pocieszała ją: „Pani Jasiu, pani taka młoda, ale przyjdzie czas, 
że się pani z tym pogodzi”23. Wiedziała, że czas leczy rany, ale także w 
najtrudniejszych chwilach potrafiła zaufać Bogu. Tak ją zapamiętali mieszkańcy 
Wadowic. Z takim też przekazem spotkał się ksiądz infułat Jakub Gil, proboszcz 
parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w tym mieście w latach 1998–2011: 

– Kiedy chodziłem po kolędzie, starsi ludzie, którzy jeszcze pamiętali panią 
Wojtyłową, wspominali, że była ona bardzo pobożna i że wszystkie wydarzenia 
swego życia odnosiła do Pana Boga. Tego też uczyła Edmunda – opowiada24. 

Identyczne podejście do życia przejawiał Karol Wojtyła. Jemu także mocna i 
ufna wiara pomagała przeżywać cierpienie. Taki przekaz otrzymywał również 
Mundek. 

  

                                                           
23 Świadectwo J. Kaczorowej podaje: R.A. Gajczak, Sercu najbliższe. Szkice z lat młodzieńczych Karola Wojtyły – 
Jana Pawła II, Kraków 1987, s. 26. 
24 Rozmowa autorki z księdzem Jakubem Gilem. 



 

Strony 60-67 

CZĘŚĆ TRZECIA  
Przełomowy rok 1918 

3. Z rodzicami w nowym domu 

Nie tylko szkoła była teraz dla Edmunda nowa. W połowie listopada 1918 roku razem 
z rodzicami przeprowadził się w nowe miejsce, do kamienicy położnej w centrum 
Wadowic przy ulicy Kościelnej 7 (dawniej Rynek 2). 

Dom należał wtedy do żydowskiego kupca Chaima Bałamutha. Żyjący dziś w 
USA jego wnuk, Ron Bałamuth, uważa, że bliskość świątyni mogła stanowić dla 
rodziców Edmunda ważny argument w wyborze miejsca zamieszkania: 

– Dom w Wadowicach znajdował się dokładnie po drugiej stronie kościoła, a 
ponieważ Karol Wojtyła był bardzo pobożny, mógł chcieć mieć łatwy dostęp do 
kościoła na mszę i modlitwę. Wydaje się więc sensowne, że chcieli tam mieszkać25. 

Wojtyłowie wynajęli sześćdziesięciotrzymetrowe mieszkanie. 

– Karolowi Wojtyle jako porucznikowi przysługiwały dwa pokoje z kuchnią, 
dlatego taki właśnie lokal mu przydzielono. W wojsku istniały ścisłe przepisy, które 
pozwalały na dotacje wynajmu mieszkań przez wojskowych w ramach funduszu 
kwaterunkowego – wyjaśnia Michał Siwiec-Cielebon26. 

Jednopiętrowy, biało-żółty gmach zachował się do dziś, znajduje się w nim 
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Mundek miał wreszcie własne królestwo: czternastometrowy pokój 
usytuowany między kuchnią a salonem. Urządzony meblami pierwszej potrzeby: 
drewniane łóżko, komoda, ale też wysoki piec z pięknie zdobionymi kaflami. Na 
ścianie w dużych brązowych ramach wisiał obraz Matki Bożej Szensztackiej 
(Trzykroć Przedziwnej). 

Przed tym wizerunkiem Edmund klęczał codziennie na modlitwie. Z okna 
natomiast widział – słynny dziś – zegar słoneczny umocowany na oddalonej o kilka 
metrów ścianie kościoła parafialnego. Najbardziej wymowny był dla niego 
znajdujący się na nim napis „Czas ucieka, wieczność czeka” (wówczas była to wersja 
łacińska: Tempus fugit, aeternitas manet). 

                                                           
25 Ron Bałamuth: „…house in Wadowice was directly across form the church, so, as the Wojtyla were very pious 
and might have wanted to have an easy access to the church for mass and prayer, it makes sense that they 
would choose to live there” (e-mail R. Bałamutha do autorki z 28.12.2019). 
26 Rozmowa autorki z Michałem Siwcem-Cielebonem. 



 

Niewątpliwie to mocny przekaz dla młodego człowieka, wchodzącego 
dopiero w dorosłe życie. Zbigniew Siłkowski, znajomy Wojtyłów, oceniał: 
„Świadomość, że każda chwila daje ci, człowieku, okazję do zrobienia czegoś, czego 
już nigdy potem w tym samym czasie nie będziesz mógł uczynić, bo się nie da wejść 
dwa razy do tej samej rzeki, w tym domu zdominowała wszystko”27. 

Bliskość parafii – barokowej świątyni pod wezwaniem Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny (obecnie, za sprawą św. Jana Pawła II, znana na całym 
świecie jako Bazylika Mniejsza pod tym samym wezwaniem) – miała wpływ na życie 
Edmunda. Nie tylko uczestniczył tam w niedzielnych mszach świętych, ale też 
wchodził do kościoła na chwilę modlitwy w tygodniu. Taki zwyczaj wprowadził jego 
ojciec, który wieczorami lubił wybrać się na nieszpory (modlitwy wieczorne). 
Niekiedy zabierał ze sobą syna. Uczył go ufności i zawierzenia, wskazując na 
umieszczony w kaplicy cudowny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zresztą 
„Maryjny wątek pobożności mieszkańców Wadowic był bardzo mocno widoczny. 
Maryja, w tajemnicy Ofiarowania, była patronką kościoła parafialnego”28. 

– Mundek na co dzień mógł obserwować, że oboje rodzice są naprawdę 
bardzo pobożni i bogobojni. Nigdy na przykład nie pracowali w niedzielę – 
opowiadają bracia Maciej i Jan Wojtyła29. 

To również znaczące, że tuż przy wejściu do mieszkania powiesili na ścianie 
małą fajansową kropielniczkę z wodą święconą. Matka wprowadziła zwyczaj, że 
każdy z domowników, wchodząc i wychodząc, czynił na czole znak krzyża. 

– Wszyscy przestrzegali tej tradycji. Dobrze pamiętam tę kropielnicę, sam też 
musiałem się przeżegnać, przekraczając próg tego domu jako gość – wspominał 
Eugeniusz Mróz, który jako dziecko bywał u Wojtyłów30. 

*** 

W Wadowicach trwał jeszcze powojenny kryzys, brakowało żywności, trudno 
było kupić podstawowe produkty. Zdarzały się wylewy Skawy i powodzie. Edmund 
dorastał w trudnych czasach. Ponownie spotkał się też z epidemią. Nie chodziło o 
tyfus, który znał z czasów wojny z Hranic, ale o inne, także śmiertelne w tamtych 
czasach choroby zakaźne. „Największe żniwo śmierci zebrała jednak grypa 
hiszpanka, której pandemia na ziemi wadowickiej przypadła na okres między 
późnym latem 1918 roku a zimą przełomu lat 1918 i 1919. W mieście wprowadzano 
reżim sanitarny, zamykano urzędy, szkoły”. Zmarłych chowano „w odludnych 

                                                           
27 Z. Siłkowski, Wspomnienie, [w:] Młodzieńcze lata Karola Wojtyły. Wspomnienia, red. J. Kydryński, Kraków 
1990, s. 134. 
28 Cz. Gil, Życie religijne w Wadowicach, s. 35. 
29 Rozmowa autorki z Janem Wojtyłą. 
30 Rozmowa autorki z Eugeniuszem Mrozem (ur. 3.11.1920). 



 

miejscach na tzw. cmentarzach cholerycznych, a ich ciała przesypywano wapnem”. 
Na ziemi wadowickiej zachowały się ślady po kilku cmentarzach epidemicznych31. 

Mundek, tak jak i jego rodzice, włączał się w modlitwy, które organizowane 
były w parafialnym kościele w intencji oddalenia zarazy. Kolejny więc raz w życiu 
zetknął się z chorobami zakaźnymi, które znów szczęśliwie go ominęły. Tym razem. 

*** 

W szkole Edmund z powodzeniem nadrobił różnice programowe i ukończył 
trzecią klasę gimnazjum. Generalnie ciągnęło go do książek. Czytał nie tylko te 
lektury, które miał w domu, ale odwiedzał również biblioteki i czytelnie – w tej 
głównej, tj. Czytelni Mieszczańskiej, uczestniczył niekiedy w imprezach 
kulturalnych, prelekcjach, spotkaniach z pisarzami, którzy czasem przyjeżdżali z 
Krakowa. Pogodnie usposobiony, udzielał się towarzysko, chętnie spotykał się po 
lekcjach z kolegami, w szkole angażował się w organizację przedstawień 
teatralnych. Interesował się także sportem, zimą uczył się jazdy na nartach, a na 
oblodzonej Skawie jeździł na łyżwach. Jako miłośnik piłki nożnej zapisał się do 
miejskiego Klubu Sportowego Polonia, w którym był bramkarzem. 

Starał się także nie przynosić wstydu rodzicom, którzy byli szanowani w 
mieście. Ojciec, nazywany kapitanem, cieszył się prestiżem ze względu na swą 
wojskową rangę. Matka – „pani Wojtyłowa”, jak o niej mówiono w Wadowicach – 
uchodziła za kobietę dystyngowaną, mającą swój styl. 

– Na pewno nie była typem kobiety, która stoi na klatce schodowej albo na 
miejskim dziedzińcu i plotkuje – słyszę od starszych ludzi w Wadowicach. A okazja 
ku temu istniała, gdyż „w Wadowicach znali się prawie wszyscy i zgodnie ze swoją 
naturą lubili o sobie plotkować. Można było pogadać przy piwie u Kluka, w cukierni 
Liski bądź podczas spaceru nad Skawę czy do parku”32. 

Z takim przekazem w Wadowicach spotkał się również ksiądz Jakub Gil, 
wieloletni proboszcz. 

– Mieszkańcy Wadowic opowiadali mi, że mama Edmunda nie była chętna 
do pogawędek z sąsiadkami. Zapamiętali też, że gdy mieszkała w kamienicy w 
rynku, była słaba i chorowita33. 

Miała dwie sąsiadki, z którymi nawiązała bliskie relacje. Jedna to Maria Janina 
Kaczorowa (ur. 1902), a druga to Helena Szczepańska (ur.  ok. 1901). One też wiedziały 
o niej najwięcej. Im ufała. Nawet jeśli była niechętna do zwierzeń wobec innych 

                                                           
31 M. Witkowski, Wadowickie nekropolie. Znane i nieznane miejsca tradycji, pamięci i religii, [w:] Dusza moja 
czuje się tutaj jak w domu, Wadowice 2019, s. 77–113. 
32 Wadowice Karola Wojtyły, oprac. Z. Bieniasz, Z. Jurczak, red. A. Jurczak, Kraków, [b.r.w.], s. 7. 
33 Rozmowa autorki z księdzem Jakubem Gilem. 



 

sąsiadek, im opowiadała o swoich sprawach. Obie bardzo lubiły też Edmunda i 
chwaliły go w rozmowach z jego matką. 

*** 

Mundek codziennie przechodził przy żydowskim sklepie Bałamutha na 
parterze kamienicy, w której mieszkali. Spotykał też często wyznawców religii 
żydowskiej: w szkole, na ulicy, na różnych uroczystościach. Żydzi stanowili nawet 
dwadzieścia procent ludności miasta34, tworząc widoczny element w miejskim 
krajobrazie: „Można było obserwować folklor żydowski, gdyż ich przekrój społeczny 
był rozmaity. Od Żydów ortodoksyjnych po niepraktykujących, od bardzo bogatych, 
po biedotę. Tę różnorodność można było zobaczyć w wieczorne piątki oraz soboty, 
gdy z tałesami powiewającymi i wystającymi z nich pod pachą cycesami, w 
kapeluszach otoczonych lisimi ogonami i bez lisów lub w jarmułkach zmierzali do 
synagogi (…). Wieczorem w święto Chanuka wystawiali w oknach płonące świece. 
Tak oświetlona była wtedy znaczna część kamienic w Rynku”35. 

Wadowiccy Żydzi pracowali przede wszystkim w rzemiośle i w handlu, 
najczęściej jako kupcy. Prowadzili sklepy, w których Mundek też robił zakupy. 

– Nie było różnicy, czy kupowało się u Żyda czy u Polaka, decydowała cena i 
jakość towaru, stąd była duża konkurencja – zapewniał mieszkaniec Wadowic 
Eugeniusz Mróz36. 

Wnuk właściciela kamienicy, w której wynajmowali mieszkanie Wojtyłowie, 
Ron Bałamuth, podkreśla:  

– Przez dwanaście lat byłem pochłonięty gromadzeniem jak największej 
ilości informacji o życiu mojej rodziny i wspólnoty żydowskiej w Wadowicach. 
Zaskakuje bardzo bliska koegzystencja, czasem nawet przyjaźń między Żydami a 
chrześcijanami37. 

Edmund spotykał niekiedy Żydów nad Skawą, gdzie obchodzili oni Święto 
Namiotów. Być może odwiedził również miejscowy kirkut ze starymi i nowymi 
żydowskimi grobami38. 

*** 

I tak codzienne życie upływało mu zwyczajnie, w rytmie roku naturalnego, 
szkolnego, wojskowego. A także kościelnego. 

                                                           
34 K. Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864–1945, Kraków 2016, s. 8. 
35 Wspomnienia Tadeusza Królikiewicza, brata Haliny Królikiewicz-Kwiatkowskiej, [w:] M. Burghardt, 
Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013, s. 248. 
36 Rozmowa autorki z Eugeniuszem Mrozem. 
37 E-mail R. Bałamutha do autorki, 28.12.2019. 
38 Szerzej zob. M. Kindziuk, Emilia i Karol Wojtyłowie, s. 206–210. 



 

– Edmund i jego rodzice żyli po prostu po Bożemu – opowiadał ksiądz 
Zdzisław Kałwa z Wadowic, który rozmawiał z ludźmi pamiętającymi Wojtyłów39. – 
Mówiono mi, że to byli dobrzy ludzie, nad wyraz pobożni. 

Tak ich zapamiętano w mieście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
39 Rozmowa autorki z księdzem Zdzisławem Kałwą. 



 

Strony 71-77 

CZĘŚĆ CZWARTA  
Radość z narodzin brata 

 

1. Czy matka przeżyje 

Wojtyłom zaczęło się wreszcie lepiej powodzić. Ojciec Edmunda awansował. W 
odrodzonym Wojsku Polskim „2 lutego 1919 roku został mianowany naczelnikiem 
kancelarii w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Wadowicach”40 i w 
konsekwencji otrzymał wyższe wynagrodzenie. Ale dodatkowe obowiązki wcale nie 
sprawiły, że teraz mniej uwagi poświęcał synowi. Wręcz przeciwnie, dbał o to, by 
spędzać czas z Edmundem, który miał dopiero trzynaście lat. Dlatego ojciec wracał 
z pracy prosto do domu, jak wspominali mieszkańcy Wadowic. Taki też miał styl 
bycia. Zbigniew Siłkowski zapamiętał, że „szerokiego życia towarzyskiego pan 
Wojtyła nie prowadził, a takie rozmowy z przygodnie spotkanymi znajomymi, 
zaczynające się od słów: co słychać, panie dzieju? – co a priori zwiastowało gadaninę 
prowadzącą donikąd – na pniu ucinał”41. 

Potwierdza to Maria Zadora: 

– Pamiętam, ojciec mi opowiadał, że Karol Wojtyła raczej unikał spotkań 
towarzyskich. I że Wojtyłowie nie odwiedzali innych mieszkańców miasta42. 

– Oni byli tu przybyszami. Nie mieli w Wadowicach ani rodziny, ani też 
większego kręgu przyjaciół. Raczej też nie zapraszali gości, nie wydawali wielkich 
przyjęć, żyli skromnie – opowiadał Eugeniusz Mróz43. 

Podobnie tłumaczy ksiądz Jakub Gil: 

– Nie można się dziwić, że Wojtyłowie byli tu jakby „obcy”. Przecież nie 
mieszkali w Wadowicach z dziada pradziada. Urządzili się tu tylko dlatego, że 
władze austriackie przydzieliły Karola do pułku wadowickiego44. 

Paradoksalnie wyobcowanie sprzyjało temu, by rodzice bardziej skupili się na 
wychowaniu Edmunda, na jego edukacji. A mieli z niego pociechę, bo chłopiec 
zdrowo dorastał, był nieprzeciętnie zdolny i bardzo dobrze się uczył.  

                                                           
40 Wojtyła Karol porucznik, Główna Karta Ewidencyjna, Wadowice, 16.04.1924r., kopia w AMJP2iPW 
41 Z. Siłkowski, Wspomnienie, s. 129. 
42 Rozmowa autorki z Marią Zadorą. 
43 Rozmowa autorki z Eugeniuszem Mrozem. 
44 Rozmowa autorki z księdzem Jakubem Gilem. 



 

*** 

Jesienią 1919 roku okazało się, że Mundek będzie miał jednak rodzeństwo! Aż 
podskakiwał do góry ze szczęścia, gdy dowiedział się, że mama spodziewa się 
dziecka. 

Maria Zadora opowiada: 

– W mojej rodzinie mówiono, że Wojtyłowie ogromnie się z tego ucieszyli. 
Tym bardziej, że pani Emilia wcześniej martwiła się, iż po śmierci córeczki nie będzie 
już mogła mieć więcej dzieci45. 

Do radości dołączył jednak niepokój. Bo życie poczętego dziecka okazało się 
zagrożone. Do domu Mundka powróciły tragiczne wspomnienia sprzed trzech lat, 
gdy zaraz po urodzeniu zmarła jego siostra Olga. Teraz był on bardziej dojrzały, 
więcej rozumiał i odczuwał. A działo się wiele, bo doszło jeszcze drugie 
niebezpieczeństwo: zagrożenie życia matki. Gdy była w drugim miesiącu ciąży, 
usłyszała diagnozę od lekarza, zresztą znanego ginekologa i położnika 
wadowickiego, doktora Jana Moskały, że nie ma szans ani na donoszenie ciąży, ani 
na urodzenie żywego i zdrowego dziecka. Nakłaniał ją do aborcji. 

Emilia Wojtyłowa w pełni zdawała sobie sprawę z zagrożenia życia – swojego 
i dziecka. Jeśli niemowlę przeżyje – ona miała umrzeć. Aby więc ratować siebie, 
powinna dokonać aborcji, powtarzał jej lekarz. Do Edmunda docierały rozmowy 
rodziców na ten temat. Sam też widział płaczącą matkę, która bardzo przeżywała 
tę sytuację. Był świadom, przed jakim dylematem stoją rodzice. Ale miał też 
pewność, że uczynią wszystko, by nie doprowadzić do zabicia poczętego dziecka. 

I pojawiła się nadzieja. Okazało się, że przyjmujący na terenie wadowickich 
koszar żydowski lekarz, doktor wszech nauk lekarskich Samuel Taub, wyraził zgodę 
na poprowadzenie ciąży matki – mimo że dopuszczał ryzyko powikłań i śmierci przy 
porodzie. Uchodził za świetnego fachowca (a tych nie było wielu w mieście), potrafił 
wyleczyć chorych albo uratować życie, niekiedy w sytuacjach beznadziejnych, gdy 
inni lekarze byli już bezradni i nie podejmowali się dalszego leczenia.  

Fakty te Edmund musiał znać.  

*** 

Od tej chwili atmosfera w domu się zmieniła. Ksiądz Jakub Gil opowiada, że 
kiedy dwadzieścia kilka lat temu chodził po kolędzie, starsza pani, rodowita 
wadowiczanka, wspominała, że kiedy inny lekarz dał Wojtyłom nadzieję na 
urodzenie dziecka, można było zaobserwować jakąś nadzwyczajną troskę 
Edmunda i ojca o matkę. Tak jakby nabrali przekonania, że wszystko będzie dobrze.  

                                                           
45 Rozmowa autorki z Marią Zadorą. 



 

– Widać, że ta rodzina naprawdę się kochała. To dużo znaczyło, ostatecznie 
ta miłość pomogła mamie Edmunda wytrwać i urodzić to dziecko – podkreśla 
ksiądz Gil46. 

Codzienność wyznaczały teraz Mundkowi i jego ojcu dodatkowe obowiązki. 
Emilia musiała leżeć, dużo odpoczywać, dbać o dobre odżywianie. Wszystko po to, 
aby przeżyła poród i aby jej syn miał upragnione rodzeństwo. W tej intencji z 
ufnością się modliła, zarówno ona sama, jak i jej mąż i syn.  

Ksiądz Jakub Gil konstatuje: 

– Kiedy chodziłem po kolędzie, w jednym domu powiedziano mi, że to 
głęboka wiara nie pozwoliła Emilii i Karolowi na podjęcie decyzji o aborcji. Ci ludzie 
znali Wojtyłów, wiedzieli, co mówią47. 

Mundek był pierwszym świadkiem takiego heroizmu wiary swoich rodziców. 

 

2. Najszczęśliwszy dzień w życiu 

Maj 1920 roku był w Wadowicach wyjątkowo ciepły. Mundek z coraz większą 
niecierpliwością czekał na rozwiązanie, zgadując raz po raz, kto się urodzi: siostra 
czy brat. Ale też lękał się o to, co może się wydarzyć podczas porodu. Był już na tyle 
duży, że zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa. 

 Nadszedł ten wyjątkowy dzień. 18 maja Emilia oznajmiła, że najpewniej 
rozpocznie się poród. Ojciec przyprowadził do domu położną, Jadwigę Pawłęgową, 
sam natomiast, razem z Mundkiem wyszedł z mieszkania (w tamtych czasach 
mężczyźni nie byli obecni przy porodach). Znamienne, że udali się do parafialnego 
kościoła prosić Boga, by czuwał nad przychodzącym na świat maleństwem. Klęczeli 
przed cudownym obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, towarzysząc 
narodzinom nowego członka rodziny. Opowiadali o tym później mieszkańcy 
Wadowic, którzy to zapamiętali, gdyż akurat zbierali się w świątyni na nabożeństwo 
majowe. 

Gdy wybiła siedemnasta, w kościele rozległ się głośny śpiew Litanii 
loretańskiej ku czci Najświętszej Maryi Panny. Mundek z całych sił powtarzał kolejne 
strofy, jakby chciał w ten sposób pomóc matce i dziecku. Dokładnie w tej samej 
chwili, w mieszkaniu obok kościoła, odbierająca poród położna otworzyła okno, by 
rodząca Emilia Wojtyłowa doskonale słyszała śpiew uczestników nabożeństwa 
majowego, w tym męża i syna. 

                                                           
46 Rozmowa autorki z księdzem Jakubem Gilem. 
47 Tamże. 



 

– Jadwiga Pawłęga mówiła później, że zapamiętała ten poród na całe życie! 
Drugiego tak niezwykłego, jak twierdziła, przy śpiewie Litanii loretańskiej, nigdy w 
życiu już nie odbierała – opowiada Michał Siwiec-Cielebon48. 

To właśnie był ten cudowny moment, w którym przychodził na świat brat 
Edmunda, zdrowy, duży chłopczyk, który głośno płakał. Ale Mundek jeszcze o tym 
nie wiedział. Po majowym poszedł z ojcem na spacer i dopiero wieczorem wrócili 
obaj do domu. Niepewnie weszli do salonu, w którym panowała cisza. Wyczerpana, 
ale wyraźnie szczęśliwa matka przytuliła Mundka do siebie i wskazała na leżącego 
obok niej niemowlaka, który, jak wynikało z relacji położnej, zdążył już zasnąć. 

Edmund nieśmiało go pogłaskał. Nabożeństwo majowe, w którym tego dnia 
uczestniczył, zapamięta na zawsze. Ten dzień 18 maja 1920 roku stał się dla niego 
jednym z najszczęśliwszych dni w życiu. Miał upragnione rodzeństwo, a matka 
przeżyła poród. Nic dziwnego, że niemal „oszalał” na punkcie brata. Mieszkańcy 
Wadowic wspominali, że od początku rzucało się w oczy, iż Mundek kochał go 
bezgranicznie, chętnie się nim zajmował, woził w wózku po Rynku, a w miarę, gdy 
dorastał, zabierał go ze sobą wszędzie, gdzie się dało. 

Miesiąc później Mundek z radością uczestniczył w chrzcinach brata, który 
otrzymał też dwa imiona: Karol Józef. Zdrobniale mówiło się na niego Lolek. W ten 
sposób zwracał się też do niego starszy brat.  

*** 

W tym samym dniu, kiedy pojawił się na świecie Lolek, Warszawa witała 
marszałka Józefa Piłsudskiego, który w kwietniu wyruszył na Kijów i wraz z polskim 
wojskiem zdobył to miasto, odnosząc zwycięstwo nad Armią Czerwoną. Dla 
Edmunda naturalne było, że w domu rozmawiało się o Polsce i o historii. Na bieżąco 
wiedział od ojca, że w sierpniu 1920 roku pod Ossowem rozegrały się główne walki 
dowodzonej przez Piłsudskiego armii polskiej z bolszewikami i że 15 sierpnia, w 
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, polskie wojsko odniosło 
historyczne zwycięstwo nad Armią Czerwoną w słynnej Bitwie Warszawskiej, która 
zatrzymała ofensywę bolszewików na zachód Europy. 

 

 

  

                                                           
48 Rozmowa autorki z Michałem Siwcem-Cielebonem. 



 

Strony 81-86 

CZĘŚĆ PIĄTA  
Egzamin dojrzałości 

 

1. Piłka poszła w odstawkę 

Klasowy kolega Edmunda, ksiądz Franciszek Gabryl, który często przebywał w 
domu Wojtyłów, wspominał: „Pewnego razu usłyszałem płacz dziecka, a potem z 
drugiego pokoju wyszła mama Edmunda z niemowlęciem na rękach. Był to mały 
Karol, późniejszy papież. Gdy uczyliśmy się, a mama Lolka była zajęta, kiedy płakał, 
opiekowaliśmy się nim. Kołysaliśmy go na rękach – bawiliśmy go, tak się wówczas 
mówiło”49. 

Mundek cieszył się z urodzenia Lolka tak jak jego rodzice. „Cóż to za radość 
zapanowała w domu po narodzeniu Karola!”, opowiadała zaprzyjaźniona z 
Wojtyłami Helena Szczepańska, mieszkająca w sąsiednim domu.  

Czasami opiekowała się maluchem. Wspominała: 

– Pani Wojtyłowa znosiła wózek z dzieckiem na nasze podwórze, ponieważ u 
nich nie było gdzie się bawić, nie było drzew. Przed naszą kamienicą było trochę 
zieleni, nie tak jak dziś. 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 przypilnowała Lolusia, bo ona musi iść dopilnować obiadu albo 
wyjść po sprawunki50. 

Taki widok zastawał nieraz przed domem Mundek, gdy wracał ze szkoły. 

Eugeniusz Mróz wspominał: 

– Pani Szczepańska dobrze znała Edmunda. Podkreślała, że był nad wyraz 
kulturalny, zawsze grzecznie jej się kłaniał. 

Mundek chętnie „zabierał” swego brata i brał go na ręce, po czym sam zanosił 
do domu. Lubił się nim zajmować. 

Maria Kaczorowa tak to zapamiętała: „Mundek pomagał mamie przy 
znoszeniu wózka z Karolkiem po krętych schodach, biegał po pieluszki, butelkę z 
mlekiem i ubranka… Często samodzielnie opiekował się braciszkiem”51. 

                                                           
49 Z. Bieniasz, Lolek Złotempisany, s. 210. 
50 Z. Bieniasz, Wadowice Karola Wojtyły, s. 10. 
51 R.A. Gajczak, Sercu najbliższe, s. 27. 



 

Inna relacja: 

„Przy znoszeniu wózka po tych stromych, krętych schodach pomagał matce 
jej starszy syn. Do tego jeszcze matka ciągle go posyłała po pieluszki, po butelkę, po 
ubranka. Biedny Mundek biegał wciąż na górę, nieraz było mi go nawet żal”52. 

Ale on wcale nie wyglądał na rozżalonego. Brata kochał tak bardzo  – jak 
podkreślali mieszkańcy Wadowic – że przebywanie z nim stanowiło dla niego 
prawdziwą radość. 

*** 

W tym czasie pogorszył się stan zdrowia matki. Czuła się źle. Zwłaszcza od 
urodzenia drugiego syna wciąż była słaba, traciła sprawność, więcej leżała w łóżku. 
Starała się, by rodzina jak najmniej to odczuwała – twierdziły sąsiadki – jednak 
wymagała więcej opieki ze strony męża, ale też starszego syna. Mundek wyręczał ją 
niekiedy w pracach domowych, najchętniej jednak zajmował się Lolkiem. 

Janina Urban, koleżanka Mundka, wspominała: „Edmund często brał swego 
braciszka Lolusia na przechadzki. Koledzy nosili go wtedy na rękach. Był bardzo 
miłym chłopczykiem, miał najwyżej trzy latka. Gdy grali w tenisa, bawił się 
piłeczkami. Kort tenisowy był gdzieś w pobliżu Sokoła”53. 

Edmunda pochłaniało życie kulturalne, udzielał się w tzw. Jagiellonce54, czyli 
wadowickim zespole teatralnym, i także w tę pasję angażował brata. Zachowały się 
przekazy, że w spotkaniach młodzieżowych często uczestniczył razem z Lolkiem. 
Ten kibicował Mundkowi również wtedy, gdy ten występował na scenie. Na 
przykład w sztuce Leona Żypowskiego pt. Ostatni sen Naczelnika (napisanej ku czci 
Tadeusza Kościuszki) Edmund zagrał rolę żołnierza powstania styczniowego. 
Reżyserem spektaklu był Mieczysław Kotlarczyk, założyciel Teatru Rapsodycznego. 
Jego bratanek, profesor Janusz Kotlarczyk, wspominał: „Dom Kotlarczyków był 
otwarty – pojawiali się w nim starsi i młodsi wadowiczanie, zafascynowani teatrem. 
Jestem niemal pewien, że wśród odwiedzających bywali też Wojtyłowie: ojciec 
Karol oraz synowie Edmund i Lolek. W annałach rodzinnych zachowała się notatka 
na jednym ze scenariuszy, że rolę oficera powstania styczniowego w sztuce L. 
Żypowskiego «Ostatni Syn Naczelnika» zagrał Edmund Wojtyła. Sądzę też, że 
zainteresował on teatrem swojego młodszego brata. Mój dziadek przygotowywał 
dla dzieci przedstawienia z okazji Świętego Mikołaja, Bożego Narodzenia. Sala 
pękała wtedy w szwach. W tych spektaklach występowali, będąc dziećmi, synowie 

                                                           
52 Z. Bieniasz, Wadowice Karola Wojtyły, s. 10 
53 List Jadwigi Urban do Zbigniewa Bieniasza 14.12.1986, MDJP2, sygn. MDJP2.ACH.50. 
54 Oficjalna nazwa: Towarzystwo im. Króla Jagiełły. 



 

dziadka. Moim zdaniem to jest właściwie pewne, że na te imprezy Karol Wojtyła 
(junior) przychodził ze swoim ojcem i bratem”55. 

Mundek zabierał też Lolka ze sobą, gdy umawiał się z kolegami na mecze 
piłkarskie. Kolega klasowy Edmunda, Władysław Pollner, relacjonował: „Założyliśmy 
swój klub piłki nożnej pod nazwą «Czarni», składający się z kolegów gimnazjalnych, 
przeważnie z naszej klasy. Ja grałem na lewym skrzydle, zaś kolega Edmund 
Wojtyła był bramkarzem, bardzo dobrze bronił. Graliśmy w piłkę nad rzeką Skawą, 
na dzikim boisku, a obok było boisko do piłki nożnej 12. Pułku Piechoty. Gdy 
rozgrywaliśmy mecz lub trenowaliśmy, oznaczaliśmy bramki czapkami 
studenckimi, rogatywkami, a wtedy Edmund sadzał na tych czapkach Lolka. 
Mówiliśmy do kolegi: «Mundziu, posadź Karola na czapkach, a ty graj w bramce»”56. 

Inny z kolegów Edmunda, ksiądz Franciszek Gabryl, relacjonował: „Kiedy 
[Lolek] podrósł i miał 2, 3 latka, chodził z Mundkiem na boisko. 

Podczas, gdy brat grał najczęściej jako bramkarz, Lolek siedział w bra - mce, 
bo tam było najbezpieczniej. Mimo to pewnego razu został uderzony piłką i głośno 
płakał, nie dał się uspokoić i w takim stanie zanieśliśmy go do mamy. Gdy 
wracaliśmy z boiska, często osobiście nosiłem go na barana, aż do domu”57. 

Zachowała się fotografia małego Lolka stojącego na boisku z drużyną 
piłkarską. Edmunda jednak na niej nie ma. Prawdopodobnie to on zrobił wtedy to 
pamiątkowe zdjęcie. 

Kolegom imponowała postawa Mundka wobec brata. Władysław Pollner 
przyznaje: „Edmund zawsze brał Lolka ze sobą, czy szliśmy grać w piłkę, czy na 
spacer. Gdy byłem z nimi nieraz na tych spacerach, trzymałem za rączkę Karolka. 
To chodzenie Edmunda z młodszym bratem rzucało się w oczy. Pamiętam, jak nasz 
gospodarz klasy Zygmunt Domasiewicz, znakomity wychowawca i pedagog, który 
uczył nas greki aż do matury, wyraził się w klasie: «Mnie to się bardzo podoba, że 
Wojtyła tak tego młodszego braciszka prowadzi za rączkę i z nim chodzi na 
spacery». Wydarzenia te miały miejsca w siódmej klasie, wiosną. Był rok 1923, a po 
wakacjach musieliśmy już zacząć myśleć o maturze, tak że piłka poszła w 
odstawkę”58. 

Rok szkolny 1923/1924 zapowiadał się rzeczywiście intensywnie. Edmund był 
w klasie maturalnej. Musiał się więcej uczyć.  

                                                           
55 Człowiek, Teatr, Słowo. Ewolucja (z cyklu Rozmowy Sceny Papieskiej), profesor Janusz Kotlarczyk w rozmowie 
z Dominiką Jamrozy, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, 21.12.2016, 
https://idmjp2.pl/index. php/pl/projekty/scena-papieska/1398-czlowiek-teatr-slowo-ewolucje-z-cyklu- -
rozmowy-sceny-papieskiej, dostęp 31 marca 2022. 
56 Z. Bieniasz, Lolek Złotempisany, s. 220. 
57 Tamże. 
58 Tamże. 



 

*** 

W domu Mundek również odbierał lekcje – prawdziwej wiary. Widział, jak 
ojciec nie tylko z oddaniem opiekował się rodziną, ale wieczorami klęczał przy łóżku 
albo chociaż na chwilę zachodził do parafialnego kościoła. Eugeniusz Mróz 
zapamiętał, że potrafił tam długo przebywać przed Obrazem Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. 

– Edmund dobrze zdawał sobie już sprawę, że to właśnie jego ojciec stał się 
prekursorem kultu tego cudownego obrazu w całych Wadowicach. Że to on 
zapoczątkował modlitwę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w tym miejscu i 
mieszkańcy miasta to podchwycili – podkreśla Michał Siwiec-Cielebon59. 

Z podobnym przekazem o ojcu spotkał się w Wadowicach wieloletni 
proboszcz tamtejszej parafii, ksiądz infułat Jakub Gil: 

– Kiedy chodziłem po kolędzie, spotykałem się z żywą jeszcze pamięcią o ojcu 
Edmunda i Lolka jako o człowieku bardzo religijnym, a przy tym oddanym swojej 
rodzinie, dbającym o żonę i troszczącym się o synów. Podkreślano, że nie spotykał 
się z kolegami, nie prowadził życia towarzyskiego. Miał czas dla synów i domu60. 

Taki sam obraz tej rodziny zachowała Helena Szczepańska, wadowicka 
nauczycielka mówiąca znakomicie po francusku. Jej świadectwo zapamiętał ksiądz 
profesor Józef Naumowicz, który wiele razy prowadził do jej domu grupy 
Francuzów, gdy oprowadzał ich po Wadowicach. 

– Powtarzała ona: oboje rodzice byli szczerze religijni. Wykazywali zdrową 
pobożność, wiarę kształtującą życie codzienne, autentyczną, nie demonstracyjną. 
Taką przekazali swoim synom61. 

***  

W tym okresie, przed dłuższy czas Mundek dzielił swój pokój z dziadkiem ze 
strony ojca, Maciejem, który wcześniej mieszkał w Białej Krakowskiej. Był jednak 
schorowany i nie mógł pozostawać sam. Wojtyłowie przyjęli go do domu w 
Wadowicach.  

Tam też zmarł – 23 września 1923 roku. Został pochowany na cmentarzu w 
Białej Krakowskiej62. 

  

                                                           
59 Rozmowa autorki z Michałem Siwcem-Cielebonem. 
60 Rozmowa autorki z księdzem Jakubem Gilem. 
61 Rozmowa autorki z księdzem Józefem Naumowiczem. 
62 Maciej Wojtyła spoczął w grobie rodzinnym obok żony Marii Wojtyłowej z domu Zalewskiej 



 

Strony 91-98 

CZĘŚĆ SZÓSTA  
Student medycyny 

1. Na prestiżowym Wydziale Lekarskim 

Do Krakowa Edmund Wojtyła przeprowadził się w końcu września 1924 roku. Znał 
już to miasto z czasów dzieciństwa, mieszkał w nim do siódmego roku życia, jeszcze 
za czasów austriackich. Teraz miał już osiemnaście lat. 

Kiedy rozpoczynał studia, Wydział Lekarski cieszył się wysokim prestiżem. 
Poza przedmiotami kierunkowymi, zapewniał kształcenie humanistyczne63. 
Studenci musieli też poznawać języki klasyczne – łaciński i grecki, zasady logiki, a 
także etyki lekarskiej. Wykłady i praktyki odbywały się w kompleksie zabudowań 
wzdłuż ulicy Kopernika, ale też sąsiednich: Botanicznej, Śniadeckich, św. Łazarza... 
Ocalałe przedwojenne budynki z czerwonej cegły jeszcze dziś tworzą swoiste 
miasteczko akademickie, otoczone drzewami i krzewami, niczym ogromnym 
parkiem. 

Obecnie na dziedzińcu wita gości niebieska tablica, na której obok herbu 
miasta białymi literami wyryty jest szyld: Szpital Uniwersytecki w Krakowie (w 
czasach Edmunda był to Szpital św. Łazarza). 

Po tym obszernym terenie śladami Edmunda Wojtyły oprowadza mnie 
emerytowany profesor Zdzisław Gajda, wieloletni kierownik Katedry Historii 
Medycyny, dziś prezes Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Ma dziewięćdziesiąt dwa lata, godną podziwu pasję i zapał w 
oczach. Wyraźnie czuje on duszę Edmunda, rozumie jego podejście do medycyny. 

Spotykamy się przed budynkiem Collegium Medicum przy Kopernika 7. To 
tam znajduje się Zakład Historii Medycyny. Pan Profesor czeka już na mnie przed 
wejściem, kilka minut przed umówioną godziną. 

Bo przecież nie wypada się spóźnić. Typowy przedwojenny inteligent, ubrany 
w białą koszulę, granatowo-biały krawat, szarą marynarkę. Klasa, elegancja i sznyt 
wprawiają w podziw. 

Prowadzi mnie na drugie piętro, do pomieszczenia, w którym są archiwalne 
dokumenty i stare książki, a mosiężne posągi znamienitych lekarzy zdają się mówić 
ludzkim głosem. 

Profesor Gajda tłumaczy: 

                                                           
63 Szerzej zob. Z. Gajda, O Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 175–217. 



 

– Gdy Edmund znalazł się na studiach medycznych, wiedział, co chce w życiu 
osiągnąć, a to już jest dużo. On naprawdę chciał być lekarzem, nie znalazł się tu 
przypadkowo. 

Odwołuje się do misji lekarza, poczucia odpowiedzialności i służby. Przytacza 
w tym kontekście średniowieczną mowę Stanisława ze Skalb - mierza: „Medyk 
troskliwy jest, gdy wyrzuca rzeczy obce, wzmacnia słabe, dostarcza lekarstw 
serdecznych, gdy odświeża siły żywotne i podaje wzmacniające lekarstwa na głowę, 
rozweselające na serce, wątrobę i na inne choroby, wedle ich rodzaju i stopnia”64. W 
takim duchu odbywał studia lekarskie Edmund. 

Zwiedzanie miejsc, które pamiętają młodego Wojtyłę, rozpoczynamy od 
gmachu z pałacowym wejściem, położonego tuż obok, w którym znajduje się 
Katedra Biochemii Lekarskiej. 

Jak przyznaje profesor Gajda, Edmund doskonale znał ten zakątek, 
uczęszczał tu na wykłady, zdawał egzaminy. Zresztą do dziś za - chowało się wiele 
przedwojennych budynków, także tych, w których znajdowały się kliniki 
uniwersyteckie, w których Wojtyła w czasie studiów odbywał praktyki z różnych 
dziedzin medycyny. Z całą pewnością miał zajęcia w gmachu Drugiej Kliniki Chorób 
Wewnętrznych, Drugiej Kliniki Chirurgii czy w Collegium Medicum. 

W głębi miasteczka uniwersyteckiego, przy ulicy Śniadeckich 3/5, „straszy” 
podniszczony dziś gmach Kliniki Chorób Zakaźnych. W czasach, gdy Edmund był 
studentem, leżeli tu chorzy na tyfus lub cholerę. Panował surowy reżim sanitarny. 
Profesor Józef Kostrzewski, który kierował kliniką, bardzo dbał o to, by studenci nie 
narażali się na zakażenie, twierdzi profesor Gajda i wspomina historię utworzenia 
tej kliniki: 

– W szpitalu św. Łazarza [dziś Szpital Uniwersytecki] na oddziale 
wewnętrznym, na sali wspólnej z innymi pacjentami, leżał mężczyzna chory na 
tyfus. Zaraził się od niego internista, który go leczył, doktor Stanisław Droba, który 
wskutek tego zmarł. Ta tragiczna śmierć lekarza wykazała potrzebę istnienia 
osobnej kliniki zakaźnej, z izolatkami i odpowiednią ochroną sanitarną. O tym 
zdarzeniu przypomina tablica pamiątkowa zamieszczona w małym kościółku 
znajdującym się na terenie miasteczka uniwersyteckiego, która informuje: 

„Dr Stanisław Droba, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego prymaryusz 
oddziału zakaźnego szpit[ala] św. Łazarza padł ofiarą zawodu w 44 r. życia 13 
kwietnia 1914. Ku jego pamięci kładą ten napis koledzy”. 

Edmund znał tę historię. Jako student jeszcze nie wiedział, że powtórzy się 
ona także w jego życiu. 

                                                           
64 Z. Gajda cytuje tę mowę także w swej książce: O Wydziale Lekarskim, s. 13. 



 

 

2. Skromne życie akademickie 

Nowy student z Wadowic zamieszkał w jednej z akademickich burs. Adres jest 
podany na jego „Karcie wpisowej dla dziekanatu” wypełnionej 27 września 1924 
roku: „Wojtyła Edmund jest studentem Wydziału Lekarskiego; miejsce 
zamieszkania: Michałowskiego 11”65. 

 Przy ulicy Michałowskiego zachowała się ta sama kamienica, zmieniła 
jedynie funkcję. Obecnie przed wejściem wisi biała tablica z napisem: „Mali 
przyjaciele. Publiczne przedszkole”. Ono zajmuje parter. Wyżej mieszkają lokatorzy. 
W okresie międzywojennym w tym gmachu mieściła się bursa akademicka, w 
której Edmund wynajął pokój jako student pierwszego roku. 

Wchodzę do środka budynku: stare kręte schody prowadzące na piętra, 
drewniane poręcze, ściany domagające się pociągnięcia farbą. Podobnie było w 
czasach Edmunda: w pokojach liche warunki dla uboższych studentów. Dla Wojtyły 
i tak zresztą opłaty były tu zbyt wysokie, już na początku roku akademickiego złożył 
w dziekanacie uczelni podanie z prośbą o odroczenie zapłaty. Władze wyraziły 
zgodę, tak jak w przypadku podobnych próśb innych osób. Zdawały sobie sprawę z 
tych problemów. Zapisy w dokumentach archiwalnych to potwierdzają. Dziekan 
Wydziału Lekarskiego zwracał uwagę na „trudne warunki bytowe studentów. Są 
ciągle jeszcze niekorzystne”. Akcentował, że „młodzież to przeważnie bardzo 
niezamożna, licho się odżywiająca i źle mieszkająca”. Wskazywał na pomoc, którą 
niosło „Towarzystwo Bratniej Pomocy i Biblioteki UJ działające coraz sprawniej za 
pomocą pożyczek, wypożyczalni podręczników, kuchni najtańszej, a najlepszej z 
kuchni akademickich krakowskich”66. 

Z bursy przy Michałowskiego nie było natomiast daleko na uczelnię. Drogę 
można było pokonać pieszo. 

Jako student Edmund musiał żyć oszczędnie. Stołował się w najtańszej 
kuchni studenckiej, która – jak oceniały władze uczelni – „oddawała dobre usługi 
niezamożnym studentom”67. Regularnie płacił czynsz za wynajem pokoju w 
studenckiej bursie. Dochodziły jeszcze bieżące opłaty za studia, gdyż na uczelni 
pobierano od studentów tzw. taksy egzaminacyjne68. Każdy egzamin miał ustaloną 
cenę. Terminów opłat przestrzegano rygorystycznie, środki musiały wpłynąć do 

                                                           
65 Karta wpisowa dla dziekanatu, Wojtyła E., 27.09.1924, Katalog studentów i studentek z roku akademickiego 
1924/25, Archiwum UJ, sygn. WLII 348. 
66 Sprawozdanie dziekańskie za rok 1926/27, Kraków, 31.08.1927, teczka: Sprawozdanie 1926–1927, Archiwum 
UJ, sygn. WL II 93. 
67 Tamże. 
68 Wykaz taks egzaminacyjnych pobranych przez Profesorów na Wydziale Lekarskim w ciągu roku szkolnego 
1924/25, Kraków, 24.08.1925, Archiwum UJ, sygn. WLII 477. 



 

końca danego roku akademickiego, a więc do końca września69. Po tym terminie 
uczelnia przygotowywała „zestawienie funduszu Rady Wydziału Lekarskiego z 
egzaminów rocznych”70 i rozliczała płatników. Było to o tyle ważne, że bez 
potwierdzenia opłaty w indeksie student nie mógł uzyskać wizy dziekańskiej za 
dany rok akademicki, bez wizy zaś niemożliwa była promocja na kolejny rok 
studiów. Czesne w roku akademickim obejmowało również m.in. świadczenia za 
udział w zajęciach określanych ćwiczeniami, za korzystanie z biblioteki. 

– Fakt, że było mu ciężko, ale miał w sobie dużo samozaparcia. Podobno 
udzielał czasem korepetycji, aby choć trochę zarobić. Zależało mu na tych studiach 
– w ten sposób oceniała go Maria Kaczorowa z Wadowic w rozmowie ze 
Zbigniewem Bieniaszem71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Pismo rektora UJ do dziekanatu Wydziału lekarskiego UJ, Kraków, 7.03.1928, Archiwum UJ, sygn. WLII 477. 
70 Zestawienie funduszu Rady Wydziału lekarskiego z egzaminów rocznych w roku szkolnym 1927/28, Archiwum 
UJ, sygn. WLII 477. 
71 Rozmowa autorki ze Zbigniewem Bieniaszem. 


