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DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ  

  Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Był  synem  
Karola Wojtyły i Emilii, z domu Kaczorowskiej. Ojciec Karola był żołnierzem, 
zaś matka zajmowała się domem i dziećmi. Miał starszego o 14 lat brata 
Edmunda- lekarza oraz siostrę Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu. Przyszły 
papież ochrzczony został 19 czerwca 1920 r. w kościele pw. Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny. Pierwszą Komunię Świętą Karol przyjął  25 maja 
1929 r. Jednak miesiąc przed tym wydarzeniem zmarła jego matka, po której 
śmierci opiekę nad synem przejął ojciec. Uczęszczając do Gimnazjum 
Męskiego w Wadowicach, wstąpił do koła teatralnego, gdzie poznawał poezję i 
teatr. W pierwszej klasie przystąpił do kółka ministranckiego. Jego katecheci 
mówili, że wyróżniała go ogromna wiara. Sakrament bierzmowania Karola 
odbył się 3 maja 1938r. Udzielił go abp Adam Stefan Sapieha. 
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STUDIA I  DUCHOWE 

DOJRZEWANIA]E 

  Po ukończeniu gimnazjum Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na 

Wydziale Filozoficznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia rozpoczął w 

październiku 1938 r. Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania 

studiów, zaczął więc w 1940 r. pracować jako pracownik fizyczny w zakładach 

chemicznych. Początkowo od jesieni 1940 r. przez rok pracował  w 

kamieniołomach w Zakrzówku. Jesienią 1941 r. wraz z przyjaciółmi założył Teatr 

Rapsodyczny. Swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941r. 

Rozstanie Karola Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w 1942r. , gdy postanowił 

studiować teologię. Wstąpił wtedy do tajnego Metropolitalnego Seminarium 

Duchownego w Krakowie. 
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PAPIEŻ 



TOTUS TUUS 

  28 września 1958 roku Karol Wojtyła został konsekrowany na biskupa 

pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej – funkcję tę pełnił do roku 1962r. 

Matce Bożej zawierzył całą swoją posługę i siebie. Czynił to słowami „Totus 

Tuus”, czyli „Cały Twój”. Po śmierci Administratora Archidiecezji abp. E. 

Baziaka wybrano go Wikariuszem Kapitulnym – tymczasowym rządcą 

Archidiecezji Krakowskiej. W 1963 roku Papież Paweł VI mianował biskupa 

Wojtyłę Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, natomiast cztery lata 

później, w 1967 roku – kardynałem. W pracach Konferencji Episkopatu 

Polski ściśle współpracował z Prymasem Stefanem Wyszyńskim. Jako biskup 

i Arcybiskup był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II, podczas którego 

przyczynił się do powstania Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w 

Świecie Współczesnym – Gaudium et spes. 
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DZIAŁALNOŚĆ POZA 

GRANICAMI POLSKI  

  Działalność Karola Wojtyły znana była również poza granicami Polski. Brał 

liczny udział w kongresach i sympozjach naukowych. W Dykasteriach 

Watykańskich był członkiem Kongregacji pro institutione catolica, pro 

Sacramentis in Cultu Divino, Pro Cleris. Konsultorem Concilium de Laicis. 

W 1974 r. wybrany został na członka Rady Sekretariatu Synodu. Szczególnym 

wyrazem zaufania Ojca Św. Pawła VI do kard. Wojtyły była prośba o wygłoszenie 

rekolekcji Watykańskich w 1976 roku dla Ojca Świętego kardynałów i 

pracowników Kurii Rzymskiej. Źródło pochodzenia zdjęcia 
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HABEMUS PAPAM 

  16 października 1978 r., o godz. 18.44 - z loggii bazyliki św. Piotra 

kardynał protodiakon wygłosił formułę: "Habemus Papam!". – 

„Zwiastuję wam radość wielką: mamy papieża - w osobie kardynała 

świętego Kościoła rzymskiego, Wojtyły, który przybrał sobie imię 

Jan Paweł II” - powiedział purpurat. Po śmierci papieża Pawła VI i 

jego następcy Jana Pawła I w wyniku konklawe – 16 października 

1978 roku abp Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Jego wybór 

na Stolicę Piotrową znacząco wpłynął na dzieje Europy Wschodniej 

końca XX wieku.  
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ZAMACH NA JANA PAWŁA II  

  13 maja 1981 r. , podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie 

o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego 

zamachowca Mehmeta Alego Ağcę. Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej 

zamachowiec mierzył w jego głowę, jednak Jan Paweł II schylił się wtedy do 

małej dziewczynki Sary Bartoli i wziął ją na ręce. Ranny papież osunął się w 

ramiona stojącego za nim sekretarza, Stanisława Dziwisza. Papież wierzył, że 

swoje ocalenie nie zawdzięczał tylko szczęściu – wyraził to słowami: „Jedna 

ręka strzelała, a inna kierowała kulę”. W wyniku postrzału wielokrotnie 

cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości. 
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PIELGRZYMKI 
  Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były 

podróże zagraniczne. Odbył ich 104. Odwiedził wszystkie 

zamieszkane kontynenty. Pierwszą zagraniczną pielgrzymkę odbył do 

Ameryki Łacińskiej, co było nowością na tle poprzednich papieskich 

pontyfikatów. Jan Paweł II odwiedził m.in. Wielką Brytanię oraz Biały 

Dom. Jan Paweł II jako papież najwięcej razy odwiedził m.in. Polskę 9 

razy, USA 7 raz, Francję 7 razy oraz spotykał się z młodzieżą na 

Światowych Dniach Młodzieży 9 razy.  

 
Liczba podróży 
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SANTO SUBITO 
  Od początku lat 90-tych Jan Paweł II zmagał się z chorobą Parkinsona, 
która była powodem spekulacji dotyczących ustąpienia papieża z urzędu. 
Ten pełnił jednak swoją posługę do śmierci. W ciągu ostatnich dni życia 
nieustannie towarzyszyli mu trwający na modlitwie wierni z całego 
świata. Odszedł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37, w pierwszą 
sobotę miesiąca i wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Pogrzeb papieża 
odbył się 8 maja 2005r. Uczestniczyło w nim około 300 tysięcy 
pielgrzymów oraz głowy państw i przedstawiciele wszystkich wyznań 
świata. 28 czerwca 2005 roku za zgodą następcy Jana Pawła II, Benedykta 
XVI, rozpoczął się proces beatyfikacyjny, którego postulatorem był ks. 
Sławomir Oder. 1 maja 2011 Jan Paweł II został ogłoszony 
beatyfikowanym, a 27 kwietnia 2014 roku podczas Niedzieli Bożego 
Miłosierdzia – świętym. Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II 
przypada 22 października, na pamiątkę uroczystego rozpoczęcia jego 
pontyfikatu. 
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Tłumy wiernych oczekujących w 

kolejce, aby oddać hołd zmarłemu 

Janowi Pawłowi II, przechodząc 
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Źródło pochodzenia 

zdjęcia: 

https://pl.wikipedia.or

g/wiki/Plik:SPietro_5a

prile2005.jpg 



I wszystko się 

skończyło 
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CIEKAWOSTKI 

 W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – 

Lolek. 

 Uważano go za utalentowanego i wysportowanego. Regularnie grał w 

piłkę nożną oraz jeździł na nartach. 

 Zamach na Jana Pawła II miał miejsce 13 maja, podobnie jak pierwsze 

objawienie Matki Boskiej w Fátimie w 1917r. 

 Karol Wojtyła był pierwszym papieżem nie Włochem od 1522 roku i 

oczywiście pierwszym Polakiem sprawującym urząd Papieża. 

 Był to pierwszy Papież, który wziął udział w koncercie rockowym, 

który miał miejsce w Bolonii. Jan Paweł II łamał wszelkie stereotypy. 

 Był to pierwszy Papież, który napisał list do dzieci. 
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DZIĘKUJĘ ZA 
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