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      Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, niewielkim 

miasteczku niedaleko Krakowa. Gdy miał 9 lat zmarła matka. Trzy lata 

później w wieku 26 lat, na szkarlatynę zmarł jego brat Edmund. Karol, 

znany dla przyjaciół jako Lolek, wzrastał pod kochającym okiem swego 

ojca. Był młodzieńcem uprawiającym sporty, dobrze uczącym się i 

wykazującym zdolności aktorskie.  

 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 wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 W tym czasie spotkał swego duchowego mentora Jana 

Tyranowskiego i po raz pierwszy poznał karmelitański mistycyzm 

czytając dzieła św. Jana od Krzyża. To spotkanie miało wielki wpływ na 

jego życie, kierując go na drogę, która doprowadziła go do 

kapłaństwa. Studia zostały jednak przerwane, gdy hitlerowskie 

Niemcy napadły na Polskę we wrześniu 1939 roku. Aby móc pozostać 

w kraju, Karol był zmuszony do pracy w kamieniołomie, a także do 

pracy na nocnej zmianie w zakładach chemicznych Solvay. W tym 

czasie, Karol przeżył kolejną stratę - 18 lutego 1941 po długiej 

chorobie zmarł jego ojciec. 

 W 1942 Karol wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium 

duchownego w Krakowie. Już 1 listopada 1946 roku kard. Adam 

Stefan Sapieha wyświęcił Karola na księdza. Następnie wyjechał do 

Rzymu aby kontynuować studia. Po powrocie do Polski został wikarym 

w parafii Wniebowzięcia NMP. W marcu 1949 roku został 

przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Założył tam chór 

gregoriański, z którym przygotował i odśpiewał mszę „O Aniołach”. 28 

lipca 1958 roku ksiądz Wojtyła otrzymał święcenia biskupie i został 

mianowany pomocniczym biskupem w Krakowie.  

Kardynał Wojtyła został wybrany na papieża 16 października, 

1978 roku i przybrał imię Jan Paweł II. 

Był pierwszym Papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 

latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Jego pontyfikat trwał 

prawie 27 lat i był II co do długości w dziejach Kościoła. Podczas 

wszystkich pielgrzymek Jan Paweł II przebył ponad 1,6 miliona 

kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi. Jan Paweł II 

odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził 135 

krajów, oraz 142 podróże na terenie Włoch . Z 334 istniejących 

rzymskich parafii odwiedził 301 . Jego celem było dotarcie do 

wszystkich parafii, zabrakło niewiele.  



 
 

 13 maja, 1981 roku papież Jan Paweł II był ofiarą zamachu na 

Placu św. Piotra. Szokując świat, dał świadectwo wyjątkowej miłości i 

przebaczenia, gdy osobiście odwiedził zamachowca.  

 Papież od początku lat 90 cierpiał na postępującą chorobę 

Parkinsona. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża nastąpiło w 

2005 roku. Przez ostatnie dwa miesiące życia Jan Paweł II wiele dni 

spędził w szpitalu i nie pojawiał się publicznie. Kiedy medycyna nie 

mogła już pomóc uszanowano wolę papieża, który chciał pozostać w 

domu.  
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Zapraszamy do oglądania prezentacji multimedialnej 

przedstawiającej wydarzenia z życia Jana Pawła II 
 

o Jan Paweł II – biografia 

https://www.youtube.com/watch?v=M3djmFTgxB4 

 

o Bajka - Jan Paweł II Historia Papieża 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE&feature=youtu.be 

 

Wyjaśnienie pojęć: papież, pontyfikat, kardynał, pielgrzym, Watykan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M3djmFTgxB4
https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE&feature=youtu.be


Papież – następca Chrystusa na ziemi. Głowa kościoła katolickiego. 

Najważniejszy biskup. 

Pontyfikat - okres sprawowania władzy w Kościele katolickim przez papieża lub 

biskupa. 

Kardynał - najwyższa po papieżu godność kościelna w Kościele katolickim. 

Pielgrzym - człowiek odbywający wędrówkę do miejsca kultu, uczestnik 

pielgrzymki. 

Watykan – Państwo Watykańskie - Watykan to siedziba najwyższych władz 

Kościoła katolickiego, gdzie rezyduje papież. 

 

 Chętnym polecamy również: 

o Św. Jan Paweł II - film z serii "Aureola - od Stanisława do Karola" 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A 

o Święty Jan Paweł II, życie Świętego Papieża 

https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A
https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o

