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LATA 

MŁODZIEŃCZE

Karol Józef Wojtyła urodził się 

18 maja 1920 roku w Wadowicach, 

jako syn Karola Wojtyły i jego 

żony Emilii Kaczorowskiej. 

Atmosfera, która panowała w 

domu rodzinnym, dzieciństwo i 

bliskie osoby silnie wpłynęły 

na rozwój duchowy i 

intelektualny przyszłego 

Papieża.



RODZICE JANA PAWŁA II



OJCIEC
Karol Wojtyła urodził

się 18 lipca 1879 roku w 

Lipniku k. Bielska. Od

1900 roku służył w wojsku

austriackim, w 

Wadowicach, Lwowie i 

Krakowie. Jako człowiek

był niezmiernie religijny

i pracowity. Po śmierci

żony otoczył szczególną

opieką najmłodszego syna

Karola i towarzyszył mu w 

jego latach szkolnych. 

Zmarł 18 lutego 1941 roku

i cztery dni później

został pochowany na

Cmentarzu Rakowickim w 

Krakowie.



CO MYŚLAŁ O 

OJCU JAN 

PAWEŁ II?

„Mogłem na co dzień
obserwować jego życie, które
było życiem surowym. Z zawodu
był wojskowym, a kiedy
owdowiał, stało się ono jeszcze
bardziej życiem ciągłej modlitwy. 
Nieraz zdarzało mi się budzić w 
nocy i wtedy zastawałem mego
Ojca na kolanach, tak jak na
kolanach widywałem go zawsze
w kościele parafialnym.”

-Jan Paweł II, „Dar i Tajemnica”, 
Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

1996.



MATKA

Emilia Kaczarowska urodziła się 26 marca
1884 roku w Krakowie. Miała ośmioro
rodzeństwa. Ukończyła przyklasztorną
szkołę Sióstr Miłości Bożej. W 1906 roku
poślubiła Karola Wojtyłę. Prowadziła

dom i opiekowała się synami. Ukochana
córka Olga zmarła wkrótce po urodzeniu. 
Emilia była wątłego zdrowia, zmarła 13 

kwietnia 1929 roku na zapalenie mięśnia
sercowego i nerek. Została pochowana
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.



CO MYŚLAŁ O MATCE 

JAN PAWEŁ II?

„Matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą Komunią
św. w wieku 9 lat i dlatego mniej ją pamiętam i 

mniej jestem świadom jej wkładu w moje
wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo

duży”.

- Jan Paweł II, „Dar i Tajemnica”, Wydawnictwo św. 
Stanisława BM, Kraków 1996.



SZKOŁA

Od roku 1926 Karol rozpoczął swą

edukację w czteroklasowej szkole. 

Uczył się języka polskiego, 

religii, arytmetyki, śpiewu, a 

także rysunku, prac ręcznych i 

gimnastyki. Jego koledzy

wspominali go jako zdolnego

ucznia i dobrego kolegę. Szkołę

podstawową skończył z 

wyróżnieniem. Ulubione przedmioty

Wojtyły oprócz języka polskiego to

łacina, greka i religia. Był

pilnym uczniem, starał się pomagać

w nauce słabszym kolegom.



JAN PAWEŁ II WSPOMINA SZKOŁĘ

"Myślą i sercem wracam też do moich rówieśników, kolegów i 
koleżanek, zarówno z lat szkoły podstawowej, jak może bardziej
jeszcze z lat szkoły średniej, bo te trwały dłużej. Ja jeszcze należałem
do tego pokolenia, które chodziło do ośmioklasowego
gimnazjum. Wracam też wspólnie z tymi moimi rówieśnikami do
naszych rodziców, do naszych nauczycieli i do naszych profesorów. Już
mało kto z nich żyje. Niektórzy spośród moich rówieśników, tych
zwłaszcza, z którymi zdawaliśmy wspólnie maturę w roku 1938(…)”

- Jan Paweł II, Wadowice, 7 czerwca 1979



TEATR

Karol od dzieciństwa był
zaznajamiany przez ojca z 
literaturą polską. Jako

gimnazjalista grał w 
Antygonie, Balladynie, Nie-

boskiej komedii. Jednak
niepowtarzalny sposób

deklamowania poezji czy
innych tekstów przekazał mu

Mieczysław Kotlarczyk
(zdjęcie z prawej strony).



JAN PAWEŁ II WSPOMINA TEATR

„Kiedy byliśmy w piątej gimnazjalnej, graliśmy Antygonę Sofoklesa. [Antygona –
Halina, Ismena – Kazia, mój Boże]. A ja grałem Hajmona. „O ukochana siostro ma, 
Ismeno, czy ty nie widzisz, że z klęsk Edypowych żadnej na świecie los nam nie 
oszczędza?” Pamiętam do dziś. [A wy jeszcze gracie teraz, macie teatr amatorski w 
„Sokole”?] Macie teatr amatorski w „Sokole”? Tamten był świetny”.

-Jan Paweł II, Wadowice, 16 czerwca 1999



KOŚCIÓŁ

Wadowicki kościół parafialny był 

ważnym miejscem w życiu Jana 

Pawła II. Od najmłodszych lat 

Lolek chętnie uczestniczył we 

Mszach św. i nabożeństwach. Do 

służenia jako ministrant przy 

ołtarzu zachęcali go księża 

katecheci, mobilizowali rodzice, 

a szczególnie ojciec.

Kształtowali go kapłani, będący 

jego katechetami, opiekunami 

ministrantów i zaangażowani w 

Sodalicję Mariańską, m.in. ks. 

Kazimierz Figlewicz, czy ks. 

Edward Zacher.



JAN PAWEŁ II O KOŚCIELE

„Z czcią całuję też próg domu Bożego – wadowickiej fary, a w 
niej chrzcielnicę, przy której zostałem wszczepiony w Chrystusa i 
przyjęty do wspólnoty Kościoła. W tej świątyni przystąpiłem do 

pierwszej spowiedzi i komunii św. Tu byłem ministrantem. Tu 
dziękowałem Bogu za dar kapłaństwa i już jako arcybiskup 

krakowski tu przeżywałem swój srebrny jubileusz kapłański. Ile 
dobra, ile łask wyniosłem z tej świątyni i z tej parafialnej 

wspólnoty, wie jedynie Ten, który jest Dawcą wszelkich łask. 
Jemu, też. Bogu w Trójcy Jedynemu, oddaję dziś chwałę na progu 

tego kościoła”.

- Jan Paweł II, Wadowice, 16 czerwca 1999.



Wykorzystywane materiały 

źródłowe

https://domjp2.pl/jan-pawel-ii/dziecinstwo-jana-
pawla-ii/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II

https://domjp2.pl/jan-pawel-ii/dziecinstwo-jana-pawla-ii/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II


Przyszykowała prezentację:

Karolina Iwaszko

Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Wilnie


