Trampki/półtrampki Karola Wojtyły
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Autor trampki firmy Superga
Czas powstania XX w.
Wymiary długość: 29,5 cm
Rozmiar 44
Muzeum Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II
Tematy zdrowie, znane postaci
Materiał guma
Prawa do obiektu Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II
Prawa do wizerunków cyfrowych domena publiczna
Digitalizacja RPD MIK, projekt Wirtualne Muzea Małopolski
Tagi Jan Paweł II, buty, góry, Karol Wojtyła, 3D, domena publiczna, sport

Trampki — zwykle są atrybutem dziecięcych zabaw, jednak te, które znajdują się w zbiorach WMM są
duże (rozmiar 44!). Sądząc po stanie zachowania, służyły Karolowi Wojtyle w wielu wędrówkach.
Miłość do sportu zaszczepił w Karolu jego starszy o 14 lat brat Edmund, który grał w drużynie
piłkarskiej. Karol często towarzyszył mu, ale ze względu na różnicę wieku nie mógł biegać po boisku.
Starszy brat stawiał go na bramce. W archiwum Muzeum zachowała się fotografia drużyny, na której

wśród prawie dwudziestolatków stoi też mały Karol.
Piłka, pływanie, piesze wędrówki i narty — pierwsze wadowickie doświadczenia zaowocowały jednym z
najbardziej rozpoznawalnych wizerunków papieża — w białej sutannie na górskim szlaku. Stąd tak wiele
w zbiorach WMM śladów sportowych i górskich fascynacji.
Wśród relacji osób, które znały Karola Wojtyłę jeszcze w czasach krakowskich, można znaleźć opowieści
o jego skromności i nieprzywiązywaniu wagi do rzeczy (podarte, schodzone buty).
Same trampki (choć nie wiadomo, czy te) towarzyszyły Wojtyle w wielu ważnych wydarzeniach — 4
lipca 1958 roku, wezwany przez kardynała Wyszyńskiego, przerwał spływ kajakowy i stawił się w kurii
w... podartych trampkach. Powodem spotkania był list zawierający dyspozycję papieża Piusa XII, który
mianował Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym Krakowa.
Opracowanie: Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, Redakcja WMM, © wszystkie prawa zastrzeżone

Różne twarze papieża
Andrzej Jawień, A.J., Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień − co łączy te nazwiska z osobą Karola
Wojtyły? Młody duchowny, ale też poeta i autor dramatów, często tworzył do szuflady, nieliczne teksty
publikując pod wybranymi pseudonimami.
Jak pisze Marek Skwarnicki w przedmowie do wydania Poezji, dramatów i szkiców (Kraków 2004),
początkowo sądzono, że źródłem pierwszego przybranego nazwiska była powieść Niebo w płomieniach
Jana Parandowskiego, której Jawień był głównym bohaterem.
Później ustalono, że jest to rodzinne nazwisko jednego z parafian w Niegowici, w której Karol Wojtyła
był wikariuszem po złożeniu święceń kapłańskich.
Stanisław Andrzej Gruda pojawił się w okresie kardynalskim Karola Wojtyły, przy okazji składania w
Wydawnictwie Znak rękopisu Promieniowania ojcostwa.
Po wyborze na papieża utwory Wojtyły ukazywały się drukiem w tłumaczeniu na wiele języków, on sam
na 24 lata zamilkł jako poeta. W 2003 roku ogłosił jedynie medytacje Tryptyk rzymski.
Opracowanie: Anna Berestecka (Redakcja WMM),

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Zobacz:
Pamiętnik z wpisem Karola Wojtyły
Tagi: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Jan Paweł II, Karol Wojtyła,
licencje Creative Commons

Trampki Karola Wojtyły
Wśród pamiątek po Janie Pawle II przechowywanych w małopolskich muzeach sporą grupę stanowią
przedmioty związane ze sportem i pieszymi wędrówkami: m.in. narty, buty górskie oraz prezentowane,
niepozorne trampki. Wydaje się, że Karol Wojtyła szczególnie lubił ten lekki rodzaj obuwia. Wiąże się z
nim anegdota, że 4 lipca 1958 roku, przyszły papież wezwany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego,
przerwał spływ kajakowy i udał się do kurii, gdzie stanął przed kardynałem… w starych podartych
trampkach. Jak się okazało, prymas tysiąclecia wezwał Wojtyłę, żeby przekazać mu list papieża Piusa II,
który powołał Karola Wojtyłę na biskupa pomocniczego Krakowa. Nie były to jednak trampki

przechowywane w Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Są to buty
włoskiej firmy Superga i powstały one najwcześniej po roku 1962. Wówczas zmieniono logo marki, na
takie, jakie zobaczyć można na podeszwach butów. Można domyślać się, że tę parę trampek młody
biskup Wojtyła kupił we Włoszech – być może w roku 1967, gdy został mianowany kardynałem, lub w
roku 1976, gdy zaproszony przez papieża Pawła VI prowadził w Rzymie rekolekcje. W roku 1958 Karol
Wojtyła zapewne nosił jeszcze tanie, polskie trampki.
Zobacz też:
Trampki/półtrampki Karola Wojtyły
Buty sportowe księdza Karola Wojtyły
Buty narciarskie Karola Wojtyły
Narty z kijkami Karola Wojtyły
Wiosło Karola Wojtyły
Kajak księdza Karola Wojtyły
Opracowanie: Redakcja WMM,

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Tagi: buty, Karol Wojtyła

