
Karol Wojtyła kupił warszawę 28 paź-
dziernika 1958 roku, dokładnie miesiąc 
po tym, jak został biskupem. Nie miał 
prawa jazdy, ale w  ówczesnej sytuacji 
politycznej kuria miała problem z  na-
byciem auta do celów duszpasterskich. 
Za kierownicą garbuski zasiadał Józef 
Mucha. Woził Wojtyłę na wizytacje pa-
rafii, spotkania z  prymasem Stefanem 
Wyszyńskim w Warszawie oraz na wy-
prawy w góry i na Mazury.
W 1977 roku wysłużony, ale nadal znaj-
dujący się w dobrym stanie samochód, 
kardynał Wojtyła zdecydował się sprze-
dać szwagrowi swojego kierowcy. 
W 2006 roku papieska warszawa trafiła 
na aukcję, ale wysoka cena zniechę-
ciła potencjalnych kupców. W  końcu 
na zakup i  wyremontowanie pojazdu 
zdecydował się w  2012 roku Marek 
Schramm, miłośnik motoryzacji. Kolek-
cjoner z Niemiec o polskich korzeniach 
pieczołowicie odrestaurował auto, 
dbając o  najmniejsze szczegóły. Choć 
wydawało się to niemożliwe, udało mu 
się uratować nawet mocno zniszczone 
dywaniki i  elementy tapicerki. Dopro-
wadził samochód do wzorowego stanu 
technicznego i  w  kwietniu 2014 roku 
wyruszył leciwym pojazdem z Ilmenau 
przez Berlin, Gdańsk, Warszawę, Czę-
stochowę, Kraków, Wadowice i  Zako-
pane do Rzymu na kanonizację Jana 
Pawła II. Cała podróż, licząca 3300 km, 
zajęła piętnaście dni, a  co najważniej-
sze – samochód zdał test drogowy bez 
zarzutu.

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego znajduje się 
w pierścieniu pod kopułą Świątyni 
Opatrzności Bożej na warszawskim 
Wilanowie
Na zwiedzających czekają unikatowe eksponaty, 
wielkoformatowe projekcje i  sztuka współczesna. 
Okres życia naszych bohaterów, 1901-2005, to jed-
nocześnie granice historyczne muzealnej narracji, 
która obejmuje cały XX wiek. 
Aktualne godziny otwarcia muzeum i ceny biletów 
są dostępne na stronie internetowej www.mt514.pl
oraz w mediach społecznościowych      
kontakt telefoniczny 22 308 14 91
Zapraszamy!

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego 
zbudowało replikę papieskiego 
samochodu dla uczczenia 40. 
rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu 
papieża Polaka.
Projekt udał się dzięki współpracy z  Mar-
kiem Schrammem oraz wsparciu sponso-
rów. Replika powstała z oryginalnych części, 
a  za wzór posłużyło auto Wojtyły z  1958 
roku. Proces odbudowy przeprowadził do-
świadczony mechanik Adam Klimek, całość 
zaś została uwieczniona w  telewizyjnym 
programie „Samochód marzeń: kup i  zrób”. 
Uroczysta prezentacja repliki była jednocze-
śnie początkiem programu edukacyjnego 
„Warszawa Wojtyły”. Pracownicy muzeum 
odwiedzają nią szkoły w Warszawie i okoli-
cach. Każda wizyta jest pretekstem do po-
prowadzenia lekcji oraz warsztatów.

AUTO Z DUSZĄ
Dostojna warszawa M-20 przez lata bez zarzutu służyła Karolowi Wojtyle

Kardynał Karol Wojtyła wsiada do warszawy po wizycie 
na plebanii w Zubrzycy Górnej
Fot. Archiwum Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego, dar Lidii Czech

Biskup Karol Wojtyła (odwrócony) przechodzi  
obok warszawy. Na zdjęciu widoczna tablica rejestracyjna, 
która wraz z samochodem i dokumentami trafiła  
do Marka Schramma.
Fot. Archiwum Fundacja Szlaki Papieskie

Biskup Karol Wojtyła (z plecakiem) wkłada narty 
na bagażnik, Dolina Chochołowska
Fot. Maria Tarnowska

Oryginalna warszawa i jej nowy właściciel na placu 
św. Piotra w Watykanie. Fot. Archiwum Marka Schramma

Replika warszawy Karola Wojtyły w czasie  
Nocy Muzeów w maju 2019 r. 
Fot. Archiwum Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego

Kolekcjoner Marek Schramm wraz z warszawą Wojtyły 
na granicy niemiecko-polskiej
Fot. Archiwum Marka Schramma
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Warszawa Wojtyły podczas postoju w górach w drodze do Rzymu
Fot. Archiwum Marka Schramma


