
HISTORIA JEDNEGO ŻYCIA,
CZYLI O CZŁOWIEKU 
I JEGO CZYNACH



BIOGRAFIA

Karol Wojtyła ur. 18 maja 1920 r. w Wadowicach 
jako syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich

W 1930 r. rozpoczął naukę w I Państwowym 
Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity

W 1938 r. – Karol z ojcem przenieśli się do Krakowa, 
gdzie rozpoczął studia polonistyczne



BIOGRAFIA

W 1939 r. przerywa studia i pracuje fizycznie w 
kamieniołomach i Zakładach Chemicznych “Solvay”

W 1941 r. zmarł ojciec Karola Wojtyły - najbliższa dla 
niego osoba 

W 1942 r. wstąpił do tajnego seminarium duchownego



W 1946 r. Karol ukończył celująco 
4-letnie studia teologiczne 

DROGA DO WATYKANU

W 1958 r. – Karol Wojtyła został 
biskupem pomocniczym Krakowa

W 1967 r. – został mianowany kardynałem. Od 
papieża Pawła VI otrzymał czerwony biret



16 października 1978 r. Karol Wojtyła został 
wybrany na papieża

Udzielił 1 błogosławieństwa “Urbi et Orbi” - 
“Miastu i Światu”

Był to pierwszy papież Polak po 455 latach

KAROL WOJTYŁA - PAPIEŻEM



Odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził 
132 kraje i 900 miejscowości

Papież zainicjował „Światowe Dni 
Młodzieży”, „Światowe Dni Modlitw o Pokój”

PONTYFIKAT PAPIEŻA

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy



Pierwszą podróż apostolską papież odbył do 
Meksyku, gdzie otworzył Konferencję Biskupów 
Ameryki Łacińskiej

PAPIEŻ-PIELGRZYM

Podczas swego potyfikatu papież aż 7 razy 
odwiedził Polskę, za każdym razem niosąc 
nowe przesłanie 



NIEZWYKŁE PODRÓŻE PAPIEŻA

W Stambule Jan Paweł II spotkał się z 
patriarchą Konstantynopola - budowanie 
relacji ekumenicznych z prawosławiem

Odbył podróż na komunistyczną Kubę, do 
Ziemi Świętej -  modlił się pod Ścianą 
Płaczu



Jan Paweł II jako pierwszy papież 
odwiedził meczet, synagogę i kościół 
luterański

Podczas swoich podróży aż 2,4 tys. razy 
przemówił do wiernych

Odbył ponad 1600 spotkań z głowami 
państw i premierami

CIEKAWOSTKI



CIEKAWOSTKI

Karol Wojtyła był pierwszy papieżem, 
który znał biegle aż 7 języków obcych: 
angielski, niemiecki, francuski, włoski, 
hiszpański, rosyjski, łaciński, ukraiński, 
czeski i węgierski



CIEKAWOSTKI

Karol Wojtyła urodził się o tej samej 
godzinie, o której 58 lat później został 
wybrany na papieża 

Papież uwielbiał jazdę na nartach, spływy 
kajakowe, wspinaczkę górską 

Lubił wracać do twórczości Norwida, 
Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza



Jan Paweł II zmarł o godzinie 21.37 2 kwietnia 2005 
r. w swoich apartamentach w Watykanie

W uroczystościach pogrzebowych na placu św. 
Piotra uczestniczyło ok. 300 tys. wiernych, 200 
prezydentów, przedstawiciele wszystkich 
wyznań świata

ODEJŚCIE JANA PAWŁA II



PAMIĘĆ O JANIE PAWLE II

W Polsce odsłonięto ok. 500 pomników Jana 
Pawła II, ok. 1200 placówek nosi jego imię

W Częstochowie znajduje się najwyższa na 
świecie statua Jana Pawła II - ok. 14 m wys.

W Szkocji w 2006 r. został odsłonięty pierwszy 
pomnik papieża na Wyspach Brytyjskich 



PAMIĘĆ O ŚW. JANIE PAWLE II 
NA LITWIE

Pierwszy pomnik pod otwartym niebem 
na terenie Litwy został odsłonięty w 
2014 r. ma dziedzińcu Progimnazjum im. 
Jana Pawła II

“... Wy jesteście uśmiechem i nadzieją tej 
Ziemi...”  - słowa papieża w holu szkoły



25 kwietnia 2008 r. został odsłonięty pomnik 
papieża w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, 
ufundowany przez członków Krakowskiego Bractwa 
Kurkowego. Rzeźbiarz Czesław Dźwigaj

“Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was 
nie wymagali.” - słowa papieża w holu szkoły

PAMIĘĆ O ŚW. JANIE PAWLE II 
NA LITWIE



JAN PAWEŁ II - AUTORYTETEM 
DLA WIELU LUDZI

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła 
II samorząd uczniowski Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Wilnie zorganizował nietypową 
akcję, a mianowicie ze zdjęć uczniów, 
nauczycieli oraz pracowników szkoły ułożył 
portrtet tego wyjątkowego papieża Polaka



CYTATY ŚW. JANA PAWŁA II

“Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.”

“Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne…Tylko dziś jest Twoje.”

“Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.”

“Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.”



“DO SOSNY POLSKIEJ”

(...)

Więdniesz, usychasz,
smutna wśród kwietnej płaszczyzny
I nie ma dla ciebie życia,
bo nie ma Ojczyzny. Drzewo wierne!
Nie zniesiesz wygnania, tęsknoty
Jeszcze trochę jesiennej i zimowej słoty,
A padniesz martwa-obca ziemia cię pogrzebie-
Drzewo moje!
Czy będę szczęśliwszy od ciebie? 
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Prezentację przygotowała: 
Aurelia Korenikowa, uczennica klasy III B, 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie


