
100. rocznica 
urodzin Jana 

Pawła II
Katarzyna Boruc

Uczennica klasy IV E



Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. 

w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły 

i Emilii z Kaczorowskich.

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.

Wczesny okres jego dojrzewania jako nastolatka 

został naznaczony śmiercią najbliższych. Gdy 

miał 9 lat, zmarła mu matka (13 kwietnia 1929 r.). 

Trzy lata później, 5 grudnia 1932 r., w wieku 26 

lat na szkarlatynę zmarł jego brat Edmund.



Po zdaniu egzaminu maturalnego          

w 1938 r., Karol Wojtyła rozpoczął 

studia polonistyczne na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Związał się  też ze 

studenckimi kołami zainteresowań,    

brał udział w zajęciach teatralnych                 

i spotkaniach autorskich początkujących 

pisarzy. Stworzył także pierwsze własne 

utwory literackie: „Ballady beskidzkie”                           

i „Dawid – renesansowy psałterz”.



Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość 

kontynuowania studiów, zaczął więc w 1940 r. 

pracować jako pracownik fizyczny w zakładach 

chemicznych Solvay, początkowo od jesieni 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.



Po zakończeniu wojny 1 listopada 1946 r. Karol Wojtyła przyjął 

święcenia kapłańskie. Swą pierwszą mszę św. młody kapłan odprawił 

w romańskiej krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. 

Kilka dni później ks. Karol Wojtyła wyjechał 

na dalsze studia do Rzymu, a po powrocie do 

kraju jego pierwszą parafią była miejscowość 

Niegowić koło Gdowa. Następnie pełnił 

funkcję wikariusza w  krakowskiej parafii    

św. Floriana, rozpoczął katechizację starszych 

klas licealnych, a także duszpasterstwo wśród 

studentów szkół wyższych. Przez wszystkie 

lata pracy duszpasterskiej i naukowej 

utrzymywał kontakt z Teatrem Rapsodycznym.



W sierpniu 1958 r. ks. Karol Wojtyła otrzymał 

nominację na biskupa pomocniczego 

w Krakowie. Jako biskup bardzo mocno 

zaangażował się w sprawę budowy kościoła 

w Nowej Hucie, zainicjował i uczestniczył 

w pracach Instytutu Rodziny , aktywnie 

uczestniczył w życiu Kościoła Powszechnego, 

biorąc udział w kolejnych sesjach Soboru 

Watykańskiego II.

18 stycznia 1964 r. ks. bp Karol Wojtyła 

został mianowany arcybiskupem 

ordynariuszem krakowskim. Od tego czasu 

wzmożył kontakty z kościołami lokalnymi 

całej Archidiecezji Krakowskiej włączył się 

w przygotowania do uroczystości 600-lecia 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przede 

wszystkim jubileuszu Milenium Narodu 

Polskiego, uczestnicząc nadal w pracach 

Soboru Watykańskiego II.



29 maja 1967 r. abp Karol Wojtyła otrzymał wiadomość o powołaniu go przez papieża Pawła VI do Kolegium 

Kardynalskiego. Dla kardynała Wojtyły rozpoczął się okres jeszcze intensywniejszej pracy dla Kościoła i wiernych.

16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła wybrany został 262. następcą św. Piotra i przyjął imię Jan Paweł II. 

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455. latach biskupem Rzymu, nie będącym 

Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione proroctwo z wiersza Juliusza Słowackiego : 

„Pośród niesnasek Pan Bóg uderza

W ogromny dzwon,

Dla słowiańskiego oto papieża

Otworzył tron”.

Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie Wschodniej                   

i Azji w latach 80. XX wieku.



W dniu 13 maja 1981 r., podczas audiencji generalnej na 

placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II 

został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta 

Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Rannego papieża ochrona 

przewiozła do Kliniki Gemelli, gdzie Jana Pawła II 

poddano  sześciogodzinnej operacji. 

Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił. Papież wierzył, 

że swoje ocalenie nie zawdzięczał tylko szczęściu. Wyraził 

to słowami: Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę. 

Papież jeszcze w szpitalu wybaczył, jak powiedział „bratu, 

który go zranił”. Po długiej rekonwalescencji odwiedził Ali 

Agcę w więzieniu, a w rok po zamachu odbył pielgrzymkę 

do Fatimy.



Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki, 

odwiedzając wszystkie zamieszkane 

kontynenty. W wielu miejscach, 

które odwiedził, nigdy przedtem nie 

postawił stopy żaden papież. 

Był m.in. pierwszym papieżem, 

który odwiedził Wielką Brytanię 

(od roku 1534 Kościół anglikański 

nie uznaje władzy zwierzchniej 

Stolicy Apostolskiej). Mimo wielu 

zabiegów nie udało mu się jednak 

odbyć pielgrzymki do Rosji, 

prawdopodobnie ze względu na 

niechęć ze strony Patriarchatu 

Moskiewskiego.



Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca              

1985 r., który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako 

okresu szczególnego kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Odtąd 

co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem tego międzynarodowego spotkania, 

organizowanego w różnych miejscach świata. Odbyło się ono również w Polsce z jego udziałem w 1991 r.



Skoro już sporo suchych faktów mamy za sobą, to pora powiedzieć, jak ważną osobą był 

i jest św. Jan Paweł II dla młodzieży.



Zawsze dodawał im otuchy

oraz budował, mówiąc, iż są solą ziemi.

Młodzież całym swoim sercem kochała Jana 

Pawła II, gdyż właśnie do niej miał szczególne 

podejście.



Jan Paweł II fascynował ludzi młodych, gdyż mówił im 

prawdę o tym, że tylko ten, kto kocha, może być 

szczęśliwy.

Ojciec Święty był starszym człowiekiem, lecz jego 

serce oraz dusza były bardzo młode.



Znakomitych relacji z młodzieżą należy szukać 

jeszcze w pierwszych latach jego pracy kapłańskiej. 

W krakowskiej parafii św. Floriana nie tylko 

katechizował starsze klasy licealne i prowadził 

duszpasterstwo wśród studentów, ale także co 

czwartek wygłaszał konferencje dotyczące tak 

podstawowych zagadnień jak istnienie Boga                          

i duchowość duszy ludzkiej. Organizował dyskusje, 

odwiedzał akademiki i stancje, chodził ze studentami 

do kina, teatru, grał z nimi w szachy i …



chodził w góry - kochał góry, zwłaszcza polskie Tatry.





Dziś przy wielu szczytach umieszczone są 
tablice pamiątkowe św. Jana Pawła II - po 
górach można również wędrować jego 

szlakami.



Podczas pontyfikatu Jan Paweł II gromadził wokół siebie setki 

tysięcy młodych ludzi. Jako papież potrafił w niezwykły sposób 

jednoczyć się z młodzieżą na licznych spotkaniach, które 

poświęcał tylko jej. Gdy mówił, wśród młodych panowała 

absolutna cisza, pełna napięcia i skupienia, wyczuwalna dla 

wszystkich. Papież rozumiał młodzież, a ona z kolei starała się 

docenić treść jego słów, natychmiast przyjmując je sercem 

i umysłem.



Przez cały czas młodzi byli z papieżem – z ich serc płynęła miłość do tego człowieka.

Tuż przed śmiercią Jan Paweł II skierował jedne z ostatnich słów do młodzieży.

Powiedział: „Szukałem Was, teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję”.



Jan Paweł II zmarł 2 kwietna 2005 r.                          

o godzinie 21:37, w 9666. dniu swojego 

duchownego pontyfikatu.

Pogrzeb odbył się w piątek 8 kwietnia na 

placu św. Piotra. Mszy przewodniczył 

kardynał Joseph Ratzinger. W całym Rzymie 

przed ekranami rozstawionymi w wielu 

miejscach zgromadziło się 5 mln ludzi, w tym 

ok. 1,5 mln Polaków.

Po śmierci papieża zaczęto dodawać mu 

nowy przydomek, nazywając go Janem 

Pawłem Wielkim.



27 kwietnia 2014 r.      

w Niedzielę 

Miłosierdzia Bożego, 

podczas uroczystej 

mszy św. na placu 

Świętego Piotra pod 

przewodnictwem 

papieża Franciszka, 

przy koncelebrze 

emerytowanego 

papieża Benedykta XVI, 

bł. Jan Paweł II 

i bł. Jan XXIII zostali 

ogłoszeni świętymi 

i włączeni w poczet 

świętych Kościoła 

katolickiego.
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