


Karol Józef Wojtyła urodził 

się 18 maja 1920 roku w 

Wadowicach, został ochrzczony 

20 czerwca 1920 roku.



Rodzina Wojtyły

Karol Wojtyła był drugim 

synem Karola Wojtyły 

seniora i Emilii 

z Kaczorowskich. Miał 

starszego o 14 lat brata 

Edmunda, a jego siostra 

Olga zmarła tuż po 

urodzeniu.



Rodzina Wojtyłów wiodła 

skromne życie. 

Ojciec, porucznik, był 

urzędnikiem administracji 

wojskowej. 

Matka prowadziła dom. 

W domu Wojtyłów 

panowała religijna 

atmosfera, a oni sami 

cieszyli się szacunkiem 

wśród mieszkańców.



Fotografia pamiątkowa 

z przystąpienia do I Komunii Świętej, 

29.05.1929 rok



Gdy Karol miał dziewięć lat, 

zmarła jego matka.

Trzy lata później zmarł jego brat 

Edmund, który był lekarzem i 

zaraził się od pacjentki 

szkarlatyną w szpitalu w 

Bielsku-Białej.



Początek wojny- wojska niemieckie wkraczają do 

Krakowa w wyniku czego 6 listopada 1939 roku zostaje 

zamknięty uniwersytet na którym studiował Wojtyła,  a 

profesorowie zostają wywiezieni do obozu. Karol 

znalazł pracę w Zakładach Chemicznych „Solvay” w 

Borku Fałęckim. Ciężka praca w kamieniołomach 

dawała względne bezpieczeństwo, gdyż Niemcy 

uznawali zakład za potrzebny.



Na początku 1941 roku 

ojciec Wojtyły zachorował. 

Gdy 18 lutego Karol, który 

się nim opiekował, wrócił 

do domu, zastał swego ojca 

martwego. Tę śmierć 

odczuł bardzo boleśnie.



W 1942 roku Wojtyła podjął decyzję

o wstąpieniu do tajnego 

seminarium duchownego. Rano 

asystował przy mszy księciu 

metropolicie Adamowi Sapiesze, a 

potem pracował w „Solvayu”. Noce 

poświęcał nauce.

Na początku sierpnia 1944 roku. 

Niemcy przeprowadzili masowe 

łapanki, wywozili wszystkich 

ujętych młodych mężczyzn –

niedziela 6 sierpnia 1944 została 

nazwana „czarną niedzielą”. Wojtyła 

uniknął łapanki, gdyż dzięki 

arcybiskupowi Sapiesze klerycy 

znaleźli schronienie w pałacu 

biskupim.



Po wojnie, w sierpniu 1946 roku Wojtyła 

ukończył celująco czteroletnie studia 

teologiczne. 1 listopada z rąk kardynała 

Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie, 

a następnie odprawił swoją pierwszą 

mszę świętej w krypcie św. Leonarda na 

Wawelu.



Jego konsekracji 28 lipca 1958 roku 

przed głównym ołtarzem katedry 

wawelskiej, dokonali arcybiskup 

Eugeniusz Baziak oraz biskupi 

Franciszek Jop z Opola i Bolesław 

Kominek z Wrocławia. 

W lipcu 1958 roku nadeszła z Rzymu 

decyzja Piusa XII dotycząca 

powołania Wojtyły na biskupa 

pomocniczego archidiecezji. Mając 

38 lat, Karol Wojtyła został 

najmłodszym polskim biskupem.

Nowy krakowski biskup przyjął 

za dewizę słowa: „Totus Tuus” (Cały 

Twój), które oznaczały całkowite 

oddanie się w opiekę Maryi i 

poprzez nią Chrystusowi.



Sobór Watykański II, rozpoczął 

się 11 października 1962 roku. 

Biskup Wojtyła odznaczał się 

wyjątkową aktywnością

w pracach soborowych. Znając 

doskonale łacinę, zabierał głos

i pisał opracowania. 

Miał znaczący udział 

w przygotowaniu tekstu 

Konstytucji duszpasterskiej 

o Kościele w świecie 

współczesnym

Gaudium et spes.



30 grudnia 1963 r. papież Paweł VI 

poinformował bp. Wojtyłę 

telefonicznie o nominacji na 

stanowisko arcybiskupa 

metropolity krakowskiego. 

Komunistyczne władze Polski, 

które uprzednio odrzuciły szereg 

kandydatur wysuniętych przez 

prymasa Stefana Wyszyńskiego, 

zaaprobowały biskupa Wojtyłę. 

Uważały one, że nie będzie się 

interesował kwestiami 

politycznymi i uda się go skłócić 

z Prymasem.



26 czerwca 1967 roku 

papież Paweł VI mianował 

abp. Wojtyłę kardynałem.



Mimo ciążących na nim obowiązków nie 

zaniedbywał Krakowa. Zorganizował sprawny 

system nauczania religii poza szkołą, prowadził 

spotkania dla par i małżeństw. Z tych spotkań 

narodził się Instytut Rodziny, który po latach 

stał się integralną częścią Papieskiej Akademii 

Teologicznej.



PONTYFIKAT JANA PAWŁA II

Głosowanie przeprowadzone 16 

października 1978 roku wskazało 

na nowego papieża Karola Wojtyłę. 

O godzinie 18.18 nad Kaplicą 

Sykstyńską uniósł się biały dym, 

wywołując okrzyki radości 

wiernych, zgromadzonych na 

placu św. Piotra.

22 października odbyła się 

inauguracja pontyfikatu. W 

czasie homilii wypowiedział 

słynne słowa:

„Nie lękajcie się! Otwórzcie 

drzwi Chrystusowi”





PIELGRZYMKI DO POLSKI

„Niech zstąpi Duch Twój! 

I odnowi oblicze ziemi, tej 

ziemi”

2 czerwca 1979 roku Jan Paweł II 

odbył pierwsza pielgrzymkę 

do ojczyzny, podczas której 

wypowiedział słowa:

Kolejne pielgrzymki 

Papież odbył w:

-1983 roku

-1987 roku

-1995 roku

-1997 roku

-1999 roku

W czasie ostatniej 

pielgrzymki do Ojczyzny 

w 2002 roku zawierzył cały 

świat Bożemu Miłosierdziu

w sanktuarium 

w Krakowie – Łagiewnikach.



13 maja 1981 roku – w rocznicę 

objawień fatimskich. Na placu 

św. Piotra Mehmet Ali Agca 

strzelił do papieża z odległości 

trzech i pół metra. Papież swoje 

cudowne ocalenie przypisał 

wstawiennictwu Matki Bożej.

Zamach na Jana Pawła II 



2 kwietnia 2005 roku

21:37 

Śmierć Jana Pawła II



8 kwietnia 2005 rok

Pogrzeb Papieża

13 maja 2005 rok 

Rozpoczęcie procesu 

beatyfikacyjnego

1 maja 2011 rok 

Beatyfikacja Jana Pawła II

27 kwietnia 2014 rok

Kanonizacja Jana Pawła II





1.Pan kiedyś stanął nad brzegiem,

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,

By łowić serca  Słów Bożych prawdą.

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,

Twoje usta dziś wyrzekły me imię.

Swoją barkę pozostawiam na brzegu,

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

2.Jestem ubogim człowiekiem,

Moim skarbem są ręce gotowe

Do pracy z Tobą i czyste serce.

3.Ty, potrzebujesz mych dłoni,

Mego serca młodego zapałem

Mych kropli potu i samotności.

4.Dziś wypłyniemy już razem

Łowić serca na morzach dusz ludzkich

Twej prawdy siecią i słowem życia.

Barka



Św. Jan Paweł II dał się poznać jako papież 

niezwykle bliski człowiekowi. Jego świętość 

przepełniona była troską o godność człowieka, 

jego sercu już od najmłodszych lat bliskie były 

także różnego rodzaju pasje i hobby. Aktywne i 

twórcze spędzanie czasu wolnego obecne było w 

nim przez całe życie.

Największe pasje Jana Pawła II



Miłość papieża Polaka to piłki 

nożnej była znana od początku jego 

pontyfikatu. Już jako mały chłopiec 

grał w piłkę, jako papież często 

przyjmował w Watykanie piłkarskie 

gwiazdy. Był znany jako kibic 

Cracovii Kraków.

Piłka nożna



Jak sam mówił: „Sport jest zdolny 

przekazywać bardzo głębokie 

wartości językiem powszechnie 

zrozumiałym. Może być nośnikiem 

wzniosłych ideałów 

humanistycznych i duchowych, jeśli 

jest praktykowany w duchu pełnego 

poszanowania reguł.”

„(...) Potencjał ukryty w sporcie 

sprawia, że jest on szczególnie 

ważnym narzędziem integralnego 

rozwoju człowieka oraz 

czynnikiem niezwykle przydatnym 

w procesie budowania 

społeczeństwa bardziej ludzkiego.”



Jazda na nartach to jedno 

z ulubionych hobby świętego 

papieża już od czasów młodości. 

Pobliskie góry sprzyjały 

rozwijaniu pasji narciarskiej.

Narty

Zapytany kiedyś jako kardynał, 

czy kardynałowi wypada jeździć 

na nartach, odpowiedział: Co nie 

uchodzi kardynałowi, to źle 

jeździć na nartach!



Karol Wojtyła był pasjonatem kajaków. Często spotykamy 

jego zdjęcia w kajaku, zarówno z czasów młodości 

jak i już kapłaństwa, gdzie z grupą młodych osób spędza 

w ten sposób czas wolny. W Polsce spotkać można nawet 

specjalne szlaki kajakowe śladami św. Jana Pawła II.

Kajaki



Jan Paweł II już jako uczeń 

gimnazjum w 1934 r. wstąpił do 

szkolnego Kółka Teatralnego, w 

którym bardzo często grał 

główne role. W trudnych czasach 

wojny późniejszy biskup i papież 

występował na deskach 

konspiracyjnych teatrów.

Teatr

Karol Wojtyła nie tylko grał w 

sztukach, ale także tworzył. 

Pozostawił po sobie wiele 

wybitnych dzieł literackich i 

teatralnych. Przez cały 

pontyfikat entuzjastycznie 

przyjmował na audiencjach ludzi 

teatru, który zawsze pozostawał 

w jego sercu.



Jan Paweł II podczas pierwszej 

pielgrzymki do Polski w 1979 

odwiedził Nowy Targ:

"Człowiekowi potrzebne jest 

piękno krajobrazu„

- powiedział o górach  Jan 

Paweł II, podczas mszy św. w 

Nowym Targu. Mówił o Tatrach, 

które w ciągu dziesięcioleci 

wędrówek stały się

"Jego górami". Wędrował jako 

student, ksiądz, biskup, a nawet 

papież. Jan Paweł II nigdy nie 

przestał kochać gór, szczególnie 

polskich tatr.

Góry



Podczas pielgrzymki w 1983 r. Jan 

Paweł II w Dolinie Chochołowskiej 

powiedział:

„Mogłem w dniu dzisiejszym 

spojrzeć z bliska na Tatry 

i odetchnąć powietrzem mojej 

młodości”.



Po raz ostatni, zza szyby 

śmigłowca już niestety, papież 

podziwiał Tatry w 2002 r.

Na Mszy św. pod Wielką 

Krokwią powiedział:

„Niech krzyż na Giewoncie 

przypomni o naszej chrześcijańskiej 

godności i narodowej tożsamości,

o tym, kim jesteśmy, dokąd 

zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. 

Krzyż patrzy w stronę Zakopanego i 

Krakowa, dalej w kierunku 

Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą 

naszą ziemię od Tatr po Bałtyk”.







Cytaty Jana Pawła II





Nigdy nie jest za późno, 

żeby zacząć od nowa,

żeby pójść inną drogą 

i raz jeszcze spróbować. 

Nigdy nie jest za późno,

by na stacji złych zdarzeń, 

złapać pociąg ostatni

i dojechać do marzeń...

Jan Paweł II


