
Św. Jan Paweł II



BIOGRAFIA KAROLA WOJTYŁY 
Karol Józef  Wojtyła  urodził się  18 maja 

1920  roku w Wadowicach (niedaleko Krakowa) 

jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii 

z Kaczorowskich. Miał starszego o 14 lat brata 

Edmunda, a jego siostra Olga zmarła tuż po 

urodzeniu. Karol został ochrzczony  20 czerwca 

1920 roku.



BIOGRAFIA KAROLA WOJTYŁY 
 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. W 

Wadowicach mieszka ła wówczas l iczna 

społeczność żydowska.



Gdy Karol miał dziewięć lat, 
zmarła jego matka. Po pogrzebie 
o j c i e c z a b r a ł s y n ó w d o 
Sanktuar ium Mar y jneg o w 
Kalwarii Zebrzydowskiej, do 
którego przyszły papież często 
powracał. Trzy lata później zmarł 
jego brat Edmund, który był 
lekarzem i zaraził się od pacjentki 
szkarlatyną w szpitalu w Bielsku-
Białej.



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

Wadowity w  Wadowicach. W  pierwszej klasie gimnazjum, wstąpił do kółka 

ministranckiego prowadzonego przez księdza Kazimierza Figlewicza. W  latach 

gimnazjalnych objawił się także talent pisarski i aktorski Karola. Chętnie grał w 

piłkę nożną, szczególnie na pozycji bramkarza.



Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1938 

roku, Karol Wojtyła rozpoczął studia 

po lon i s t y czne na Un iwer sy t e c i e 

Jagiellońskim i w związku z tym wraz z 

ojcem przeprowadził się do Krakowa. 

Zamieszkali przy ulicy Tynieckiej 10.



Filologia polska na Uniwersytecie Jagiellońskim 

przeżywała wówczas okres swojej świetności, 

tworząc doskonałe środowisko do rozwoju 

intelektualnego. 
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CIEKAWOSTKI O JANIE PAWLE II

1. Karol Wojtyła był pierwszym 

papieżem nie Włochem od 1522 

roku i oczywiście pierwszym 

Polakiem sprawującym urząd 

Papieża.



2. Papież odwiedził aż 132 kraje świata, 900 miejscowości i w drodze 

łącznie spędził ponad półtorej roku. Znane jest również wyliczenie, że aż 

2, 4 tys. Razy przemówił on do wiernych w tym czasie.



3. Jan Paweł II jako pierwszy odwiedził on meczet, synagogę i kościół 

luterański, był to niezwykły pontyfikat Papieża Polaka.



4. Papież był również niezwykle 

oryginalną osobą, nosił on na ręku 

zegarek i czytał bez okularów, 

uprawiał on również takie sporty jak 

jazda na nartach i spływ kajakiem, 

uwielbiał on także wspinaczkę 

górską. Był on aktywny fizycznie i 

uwielbiał sport.





5. Był to pierwszy Papież, 

k t ó r y w z i ą ł u d z i a ł w 

koncercie rockowym, który 

miał miejsce w Bolonii. Jan 

Paweł II łamał wszelkie 

stereotypy.



6. Papież niezwykle mocno 

kochał dzieci, zawsze chciał 

aby te niewinne istoty miały 

godne i dobre życie.



7. Był to pierwszy 

Papież, który napisał list 

do dzieci.



8. Karol Wojtyła był to pierwszy 

Papież, który znał biegle aż 7 

języków obcych. W ich skład 

wchodził angielski, niemiecki, 

francuski, włoski, hiszpański, 

rosyjski, łacina, ukraiński, czeski i 

węgierski. Porozumiewanie z innymi 

przychodziło mu z dużą łatwością.



9 . P i e r w s z y m w d z i e j a c h 

Słowianinem wybranym na głowę 

Kościoła. Był również największym 

podróżn ik i em wszechcza sów 

spośród wszystkich papieży.



10. Jan Paweł II w ciągu 

s w e g o p o n t y f i k a t u 

beatyfikował  1338 osób, 

kanonizował 487 osób



Przeczytaj, posłuchaj, nie zapomnij... 
Zamiast skupiać się na nostalgicznych wspomnieniach chwil, które nigdy nie 
wrócą, powinniśmy odkrywać Karola Wojtyłę na nowo. 

W naszej pamięci mamy, wyjątkowego Polaka – człowiek, który choć umarł 15 
lat temu, to jednak wciąż żyje w nas. Nad jego postacią zawsze warto się 
pochylić, a ostatni czas daje nam ku temu szczególne powody. 100. rocznica 
urodzin św. Jana Pawła II jest dobrą okazją do przypomnienia tej niezwykłej 
postaci i tego, co po nim zostało w każdym z nas. 

Odnoszę wrażenie, że gdy myślimy o Janie Pawle II, to dominującym 
uczuciem jest nostalgia, tęsknota. Celebrujemy w pamięci, także tej 
społecznej, „spektakularne” momenty pontyfikatu – radość z wyboru kard. 
Karola Wojtyły na papieża, entuzjazm podczas jego pielgrzymek – zwłaszcza 
tej pierwszej – do ojczyzny, dramatyczny 13 maja 1981 r., gdy cały świat, w 
tym Polska, modlił się o życie Jana Pawła II. Potem zazwyczaj płynnie 
przechodzimy do czasów ostatnich – do śmierci Ojca Świętego i wielkich 
„rekolekcji narodowych”, które wtedy przeżywaliśmy.



DZIĘKUJĘ  ZA OGLĄDANIE


