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„Musicie od siebie wymagać, 

nawet gdyby inni od Was 

nie wymagali…”



Jan Paweł II – Karol Wojtyła

• Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920,
jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z
Kaczorowskich;

• Ród Wojtyłów wywodzi się z Czańca koło
Kęt i Lipnika;

• Ród Kaczorowskich pochodzi
z Michałowa koło Szczebrzeszyna;

• Karol Wojtyła został ochrzczony w
kościele parafialnym 20 czerwca 1920
ostał przez księdza Franciszka Żaka,
kapelana wojskowego;



Kilka słów o rodzinie Wojtyłów

• Rodzina Wojtyłów żyła skromnie;

• Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie 

Uzupełnień w stopniu porucznika;

• Matka pracowała dorywczo jako szwaczka;

• Edmund, brat Karola, po ukończeniu wadowickiego gimnazjum studiował medycynę w Krakowie i został 

lekarzem;

• Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olgę, która zmarła 16 godzin po urodzeniu 7 lipca 1916 w Białej



Fotografie rodziny Wojtyłów



Dzieciństwo i czas wolny Karola Wojtyły

• W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej
zdrobnieniem imienia – Lolek;

• Uważano go za chłopca utalentowanego i
wysportowanego;

• Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł
na nartach;

• Bardzo ważnym elementem życia Karola
były wycieczki krajoznawcze, a także
spacery po okolicy Wadowic;

• W większości wycieczek towarzyszył mu
ojciec.



Okres dorastania Karola Wojtyły

• Wczesny okres jego dojrzewania jako nastolatka został naznaczony śmiercią najbliższych.;

• Gdy miał 9 lat, zmarła matka (13 kwietnia 1929). Trzy lata później, 5 grudnia 1932, w wieku 26
lat, na szkarlatynę zmarł jego brat Edmund;

• Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina
Wadowity w Wadowicach;

• Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem – występował w przedstawieniach
Kółka Teatralnego stworzonego przez polonistów z wadowickich gimnazjów: żeńskiego im.
Michaliny Mościckiej i męskiego im. Marcina Wadowity;

• 14 maja 1938 zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo maturalne z oceną
celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych.



Karol Wojtyła i życie studenckie…

• Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, studia rozpoczął w październiku 1938;

• W pierwszym roku studiów przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul. 
Tynieckiej 10 w Krakowie;

• Pozostał wierny swej pasji – piłce nożnej, uczęszczał na mecze Cracovii;

• Od października 1938 do lutego 1941 studiował, uczęszczał na spotkania grupy literackiej, a także 
tworzył poezję;

• W lutym 1940 poznał Jana Tyranowskiego, który prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy 
religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła poznał wówczas i po raz pierwszy czytał pisma św. Jana od 
Krzyża;

• Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów.



Praca i rozwijanie swoich pasji

• W 1940 zaczął pracować jako pracownik fizyczny w 
zakładach chemicznych Solvay, od jesieni 1940 przez 
rok w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w 
oczyszczalni wody w Borku Fałęckim. 

• W tym okresie związał się z „Unią”. Po wejściu jej w 
skład Stronnictwa Pracy, był członkiem tej partii;

• Jesienią 1941 wraz z przyjaciółmi założył Teatr 
Rapsodyczny;

• W 1942 r. postanowił studiować teologię i wstąpił 
do tajnego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Krakowie;

• Pracował na uczelni jako asystent i 
prowadził seminaria z historii dogmatu;



Karol Wojtyła - poeta literacki?

• Pierwszy zbiór wierszy Renesansowy 
psałterz, powstały w 1939 (wydany w 
1999), ma jeszcze charakter poetyckich 
pierwocin; 

• jest też wyrazem hołdu dla wielkiej 
tradycji, w tym dla Jana Kochanowskiego.

• W marcu 1946 powstał między innymi, 
poemat Pieśń o Bogu ukrytym, o 
charakterze wizyjnym i mistycznym, 
nawiązujący twórczo do św. Jana od 
Krzyża. Tworzył poezję metafizyczną.



Posługa kapłańska i biskupia

• 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.

• 15 listopada 1946 r. udał się do Rzymu, aby
podjąć studia na Papieskim Uniwersytecie
Dominikańskim – Angelicum.

• Wojtyła miał również poznawać Rzym
i podpatrywać metody prowadzenia działalności
duszpasterskiej, stosowane w innych krajach.

• W Rzymie uczestniczył we mszy św. celebrowanej
przez Ojca Pio. Według relacji niektórych osób
Ojciec Pio przepowiedział Karolowi Wojtyle, iż
obejmie on Tron Piotrowy.

• Wojtyła przeznaczył drugi rok studiów na pisanie
doktoratu pod kierunkiem profesora Reginalda
Garrigou-Lagrange’a. Temat jego rozprawy
doktorskiej brzmiał: „Zagadnienia wiary u
świętego Jana od Krzyża”.



„Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież 
drzwi Chrystusowi!”



Parafia Wniebowzięcia NMP w Niegowici

• Jedna z najstarszych parafii

w Małopolsce.

• Karol Wojtyła, wówczas jako

wikariusz, pełnił w niej swoją

pierwszą posługę kapłańską.



Czas wolny podczas kapłaństwa

• Po 13 miesiącach kardynał Sapieha przeniósł 
wikarego Karola Wojtyłę do parafii św. Floriana w 
Krakowie. 

• Cieszył się sympatią wiernych, w 
szczególności młodzieży, dla której prowadził 
duszpasterstwo. 

• Na przeprowadzane przez niego rekolekcje 
przychodziły setki osób. Jeździł z młodymi na 
pielgrzymki, wędrówki górskie i spływy 
kajakowe. 

• Studenci skupieni wokół księdza, a potem biskupa 
Wojtyły tworzyli tzw. Środowisko, a do ich 
duszpasterza przylgnął przydomek „Wujek”.





Posługa kapłańska i biskupia

• 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.



Posługa kapłańska i biskupia

• Sobór Watykański II, ważne wydarzenie 
dla Kościoła powszechnego, 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.



Wojtyła mianowany na arcybiskupa metropolity 

krakowskiego oraz kardynała

• 30 grudnia 1963 r. papież Paweł 

VI poinformował bp. Wojtyłę 

telefonicznie o nominacji na 

stanowisko arcybiskupa metropolity 

krakowskiego.

• 26 czerwca 1967 roku papież 

Paweł VI mianował abp. Wojtyłę 

kardynałem.



Wojtyła i jego działalność

• Jako kardynał, Wojtyła kontynuował swoje prace badawcze, czego owocem była książka „Osoba i

czyn”, uważana za jedno z głównych dzieł filozoficznych przyszłego papieża.

• Wojtyła uczestniczył także w pracach kolejnych kongresów teologów polskich oraz w

międzynarodowych zjazdach teologicznych.

• Odbywał podróże do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Republiki Federalnej

Niemiec.



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.

• Wybór przerwał wielowiekową tradycję powoływania

na Tron Piotrowy duchownych włoskich.

• 22 października odbyła się inauguracja pontyfikatu.

W czasie homilii wypowiedział słynne słowa: „Nie

lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.



PONTYFIKAT JANA PAWŁA II

• Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy
(trzeci pod względem długości w historii).

• Papież Polak wprowadził Kościół w nowe
tysiąclecie, przyczynił się do obalenia systemu
komunistycznego, podróżował z orędziem
pokoju po całym świecie, bronił praw rodziny
i dzieci nienarodzonych, troszczył się o
ubogich, chorych i starszych, zainicjował
Światowe Dni Młodzieży, ogłosił nowy
Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm
Kościoła Katolickiego, zawierzył cały świat
Matce Bożej oraz Bożemu Miłosierdziu,
spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i
religii.



Działalność Papieska

• Głównym wykładnikiem pontyfikatu Karola Wojtyły
były pielgrzymki.

• Z tego też powodu został on wkrótce potem nazwany:
„papież-pielgrzym”.

• Swoją pierwszą podróż apostolską odbył w styczniu
1979 do Meksyku (gdzie otworzył Konferencję
Biskupów Ameryki Łacińskiej) i do kilku państw
Ameryki Łacińskiej.

• Pokreślił tam również, że politycy krajów
w większości katolickich, przy okazji sprawowania
władzy powinni pamiętać o prawach człowieka,
wolności religijnej i godności ludzkiej.



Działalność Papieska

• Jan Paweł II odbył : 104 zagraniczne 

podróże apostolskie (poza Włochy), 

odwiedził 129 narodów

• 146 podróży na terytorium Włoch 

(poza Rzym i Castel Gandolfo)

• 748 wizyt w Rzymie i diecezji 

rzymskiej oraz w Castel Gandolfo



Działalność Papieska

Zainicjował ważne wydarzenia dla życia Kościoła:

• Światowe Dni Młodzieży – 19 odbyło się za Jego pontyfikatu, z tego 7 Międzynarodowych.

• Światowe Dni Modlitw o Pokój – ogłaszał 5-krotnie, pierwszy raz 27 października 1986 r. w 
Asyżu z udziałem 47 delegacji reprezentujących Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie oraz 13 
religii niechrześcijańskich.

• Lata jubileuszowe: Rok Święty Odkupienia (III 1983- IV 1984), Rok Maryjny (VI 1987-VII 
1988), Rok Rodziny (1994), Wielki Jubileusz Roku 2000 (poprzedzony trzyletnimi 
przygotowaniami), Rok Różańca (X 2002 – X 2003), Rok Eucharystii (X 2004 –X 2005)

• Światowe Spotkania Rodzin– 4 z nich odbyły się za Jego pontyfikatu; pierwsze w 1994 r. (Rok 
Rodziny) w Rzymie, następnie w Rio de Janeiro (1997), Rzymie (2000) i w Manili na Filipinach 
(2003).



Działalność Papieska

Odbywał spotkania i audiencje z różnymi ludźmi:

• Oficjalne i nieoficjalne spotkania z głowami państw i premierami – ponad 

1600

• Liczba audiencji generalnych – 1164, brało w nich udział 17 665 800 ludzi z 

całego świata



Pielgrzymki do Polski i świata

• Jan Paweł II odbył osiem podróży do
Ojczyzny. Pierwszy raz do Polski
przybył 2 czerwca 1979. Pielgrzymka
zbiegła się w czasie z obchodami 900.
rocznicy męczeńskiej śmierci św.
Stanisława. Wówczas wypowiedział na
placu Zwycięstwa w Warszawie
(obecnie plac Piłsudskiego), pamiętne
słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! I
odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.



Pielgrzymki do Polski i świata

• W czasie licznych podróży zagranicznych
Jan Paweł II często odwiedzał narody,
które doświadczyły wojny.

• Wiele podróży miało charakter
ekumeniczny. Dwukrotnie przemawiał w
siedzibie ONZ w Nowym Yorku,
odwiedził komunistyczną Kubę, a w roku
2000 pielgrzymował do Ziemi Świętej.

• Wtedy też modlił się pod Ścianą Płaczu w
Jerozolimie.



Pielgrzymki do Polski i świata



Pielgrzymki do Polski i świata







Śmierć i proces kanonizacyjny

• Papież zaczynał pontyfikat w pełni sił. Jego
zdrowie nadszarpnął zamach na życie 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.

• Pod koniec lat 90, widać było, że Jan Paweł II
cierpi na chorobę Parkinsona, która stopniowo się
pogłębiała.

• Mimo wszystko Jan Paweł II wciąż podróżował i
do końca z pełnym zaangażowaniem pełnił swoją
posługę. Niedługo przed śmiercią stracił głos i nie
mógł przemawiać do wiernych.



Śmierć Jana Pawła II

• Zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godzinie

21.37. Świat pogrążył się w żałobie.

Pogrzeb Papieża odbył się 8 kwietnia.

W uroczystościach pogrzebowych na

placu św. Piotra uczestniczyło 300

tysięcy wiernych. Dwa miliardy osób

oglądało transmisję z ich przebiegu w

telewizji. Trumna z ciałem spoczęła w

podziemiach bazyliki św. Piotra.



Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II

• 13 maja 2005 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny 
Jana Pawła II. W odpowiedzi na wołanie wiernych 
„Santo subito!”, wznoszone podczas pogrzebu Papieża, 
nowy papież Benedykt XVI udzielił dyspensy od 
pięcioletniego okresu oczekiwania na wszczęcie procesu 
beatyfikacyjnego.

• Beatyfikacji dokonał 1 maja 2011 roku papież Benedykt 
XVI. We Mszy św. na placu św. Piotra uczestniczyło ok. 
1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy Polaków. Na datę 
liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano 
dzień 22 października, przypadający w rocznicę 
uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża Polaka.

• Kanonizacji Jana Pawła II dokonał papież Franciszek w 
niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r. w 
Rzymie.




