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Karol Józef Wojtyła, tak bowiem nazywał się Jan Paweł II, urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, 

niewielkim miasteczku nieopodal Krakowa, jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii (z domu 

Kaczorowskiej). Został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 r. przez ks. Franciszka 

Żaka, kapelana wojskowego. Rodzina Wojtyłów mieszkała w Wadowicach w kamienicy przy ulicy 

Kościelnej 7. Żyli skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika w 

Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Edmund, brat Karola, studiował medycynę w 

Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olgę, która zmarła zaraz po 

urodzeniu. W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. Uważano go za 

chłopca utalentowanego i wysportowanego. 

13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola a trzy lata później, w 1932 r., w wieku 26 lat, zmarł na 

szkarlatynę brat Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku. 

Od września 1930 r. Karol rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina 

Wadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką, już w tym wieku, według jego 

katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara. 

14 maja 1938 r. Karol zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą a 

jesienią rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagielońskiem. Latem tego roku wraz z ojcem 

przeniósł się do Krakowa i zamieszkali przy ul. Tynieckiej 10. 

W lutym 1940 r. poznał osobę ważną dla swego rozwoju duchownego. Był to Jan Tyranowski, który 

prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła poznał wówczas i po 

raz pierwszy czytał pisma św. Jana od Krzyża. 

Podczas II wojny światowej 18 lutego 1941 r. po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. Gdy Karol 

wrócił po pracy do domu zastał w nim nieżyjącego już ojca 

Wojna odebrała Karolowi możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako robotnik w 

zakładach chemicznych Solvay. Początkowo w kamieniołomie w Zakrzówku a potem w oczyszczalni 

sody w Borku Falęckim. 

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

Krakowie, gdzie 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Adama 

Sapiehy. 2 listopada jako neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze 

na Wawelu. 15 listopada wyjechał do Rzymu, aby kontynuować tam studia, które ukończył w 1948 r. 

W lipcu 1948 r. na okres 7 miesięcy Karol został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie spełniał 

zadania wikarego i katechety. 

W marcu 1949 r. został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie, gdzie jego wielką pasją stało się 

duszpasterstwo młodzieży akademickiej. Zasłynął on z organizowanych przez siebie wyjazdów ze 

studentami w góry i nad jeziora. Przez młodzież był nazywany „Wujkiem”. U św. Floriana Karol Wojtyła 

założył chór gregoriański, organizował górskie wyprawy w Bieszczady i Beskidy a także spływy kajakowe 

na Mazurach. Od 1956 był też wykładowcą etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

W 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa. Konsekracji biskupiej ks. 

Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 r. w katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski, 

arcybiskup Eugeniusz Baziak. Na okres biskupstwa Karola przypadły obrady Soboru Watykańskiego II, w 

których aktywnie uczestniczył. 

Jako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi „Totus Tuus” (łac. „Cały 

Twój”), kierował je do Maryi — Matki Chrystusa. Również na swoim herbie papieskim Jan 

Paweł II umieścił później złotą literę „M” oznaczającą Maryję.  

30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim.  

26 czerwca 1967 r. został kardynałem. 



 Pontyfikat Jana Pawła II 

 pontyfikat – okres sprawowania władzy przez papieża, 

 konklawe – zebranie kolegium kardynalskiego, które wybiera papieża. 

29 września 1978 roku zmarł Jan Paweł I, którego pontyfikat trwał zaledwie 33 dni. Na zwołanym po jego 

śmierci konklawe 16 października 1978 roku Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jan 

Paweł II. Biały dym z komina kaplicy Sykstyńskiej o godz. 18.18 zwiastował wybór nowego 

papieża. Tuż po wyborze na papieża Karol Wojtyła usłyszał, że ma wprowadzić Kościół w trzecie 

tysiąclecie. Słowa te skierował do niego kardynał Stefan Wyszyński. 

Jan Paweł II był 262 z kolei papieżem w historii Kościoła, pierwszym papieżem z Polski, jak również 

pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Osobistym sekretarzem Jana 

Pawła II przez cały pontyfikat był arcybiskup Stanisław Dziwisz, który był także jego przyjacielem i 

powiernikiem. 

 

Pielgrzymki Jana Pawła II 

Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. Odbył 

ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W pierwszą podróż apostolską (pielgrzymkę) 

Jan Paweł II udał się w styczniu 1979 r. do Ameryki Łacińskiej. Odwiedził wtedy Meksyk, ale także 

Dominikanę i Wyspy Bahama. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy 

żaden papież.   

W 2000 roku papież spełnił kolejne ze swych marzeń — stanął na Ziemi Świętej. Do końca niespełnione 

zostało papieskie marzenie o odwiedzeniu Rosji. Jan Paweł II Nigdy nie odwiedził też Chin. 

Ostatnią, 104 podróż apostolską Jan Paweł II odbył w 2004 roku do Francji. 

Jan Paweł II jako papież najwięcej razy odwiedził m.in. Polskę  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czerwcu 1979 r. Jan Paweł II odbył swą pierwszą, jako Papież pielgrzymkę do Polski (była to jego druga 

jako papieża pielgrzymka zagraniczna). Podczas homilii wygłoszonej 2 czerwca 1979 r. na placu 

Zwycięstwa w Warszawie padły słowa, które doprowadziły do rozpadu tzw. bloku komunistycznego. 

„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” 

 

Zamach na Jana Pawła II 

W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan 

Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmet Ali Agca postrzelił go w brzuch oraz 

rękę. Ochrona przewiozła Jana Pawła II do polikliniki Gemelli (którą później z racji na długość czasu w 

niej spędzonego nazywał „trzecim Watykanem”), gdzie poddano papieża sześciogodzinnej operacji. Do 

pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił. Papież wierzył, że swoje ocalenie zawdzięczał Maryi. Wyraził to 

słowami: Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę.  

Zamach miał miejsce 13 maja, podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie w 

roku 1917. Przestrzelony podczas zamachu pas sutanny Jana Pawła II znajduje się w sanktuarium na 

Jasnej Górze w Częstochowie.  

o I   pielgrzymka 

o II  pielgrzymka 

o III pielgrzymka 

o IV pielgrzymka  

o V  pielgrzymka 

o VI pielgrzymka 

o VII pielgrzymka 

o VIII pielgrzymka 

       (2–10 czerwca  1979) 

      (16–23 czerwca 1983) 

      (8–14  czerwca 1987) 

      (1–9 czerwca, 13–20 sierpnia1991) 

      (22 maja 1995) 

      (31 maja – 10 czerwca 1997) 

      (5–17 czerwca 1999) 

      (16–19 sierpnia 2002) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bahamy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bahamy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_Apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Polski_(I)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_Apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Polski_(II)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_Apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Polski_(III)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_Apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Polski_(V)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_Apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Polski_(VI)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_Apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Polski_(VII)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_Apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Polski_(VIII)
http://pl.wikipedia.org/wiki/2_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/2_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/10_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/10_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1979
http://pl.wikipedia.org/wiki/1979
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/23_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/23_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1983
http://pl.wikipedia.org/wiki/1983
http://pl.wikipedia.org/wiki/8_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/8_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1987
http://pl.wikipedia.org/wiki/1987
http://pl.wikipedia.org/wiki/22_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/22_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1995
http://pl.wikipedia.org/wiki/1995
http://pl.wikipedia.org/wiki/31_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/31_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/10_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/10_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1997
http://pl.wikipedia.org/wiki/1997
http://pl.wikipedia.org/wiki/5_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/5_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/17_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/17_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1999
http://pl.wikipedia.org/wiki/1999
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/16_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/19_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/19_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/2002
http://pl.wikipedia.org/wiki/2002


Jan Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Potem wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych 

dolegliwości będących następstwem postrzału. W 1983 roku Jan Paweł II odwiedził Ali Agcę w więzieniu 

i wybaczył mu. 

 

Choroba i śmierć Jana Pawła II 

Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Przez ostatnie dwa miesiące 

życia Jan Paweł II wiele dni spędził w szpitalu i nie udzielał się publicznie. Przeszedł grypę i zabieg 

tracheotomii, wykonany z powodu niewydolności oddechowej. W czwartek 31 marca 2005 Jan 

Paweł II po raz ostatni pojawił się publicznie. 

2 kwietnia o godz. 21.37 osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II. 

Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą 

sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9666 dniu swojego pontyfikatu. 

 

Pogrzeb Jana Pawła II 

 

Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 r. na placu św. Piotra w Watykanie. Trumnę z 

prostych desek z drewna cyprysowego (symbolu nieśmiertelności) ustawiono wprost na rozłożonym na 

bruku placu św. Piotra dywanie. Zgodnie z tradycją do trumny z ciałem Jana Pawła II włożono 

zapieczętowany w specjalnej metalowej tubie, napisany po łacinie jego krótki życiorys. Taki dokument nosi 

nazwę: rogito. Do trumny został włożony także woreczek z medalami wybitymi w czasie pontyfikatu Jana 

Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów, biskupów i 

patriarchów katolickich Kościołów wschodnich przewodniczył kardynał Joseph Ratzinger (który 11 dni 

później został następcą zmarłego papieża jako Benedykt XVI). Uczestniczyło w niej na placu św. Piotra 

ok. 300 tysięcy wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, a także przedstawiciele różnych religii 

światowych, w tym duchowni islamscy i żydowscy. Wielu zgromadzonych na uroczystości ludzi miało ze 

sobą transparenty z włoskim napisem santo subito („święty natychmiast”). W całym Rzymie przed 

ekranami rozstawionymi w wielu miejscach miasta zgromadziło się 5 mln ludzi, w tym ok. 1,5 mln 

Polaków. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego, w asyście duchownych z najbliższego otoczenia, papież 

został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII.  

  

Proces beatyfikacyjny 

 

13 maja 2005 r. papież Benedykt XVI (następca Jana Pawła II) zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie 

procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od 

śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne.  

Formalny proces rozpoczął się 28 czerwca 2005 r. Postulatorem został polski ksiądz Sławomir Oder.  

1 maja 2011 Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym podczas uroczystej mszy świętej na placu Św. 

Piotra w Rzymie odprawianej przez papieża Benedykta XVI, który ogłosił, że dniem wspomnienia 

liturgicznego bł. Jana Pawła II będzie 22 października– data inauguracji pontyfikatu w 1978 r. 

 

Papież Jan Paweł II 27 kwietnia 2014 został kanonizowany (ogłoszony świętym) wspólnie z papieżem 

Janem XXIII. Wydarzenie to przeszło do historii Kościoła z powodu ogłoszenia świętymi dwóch papieży w 

obecności dwóch biskupów Rzymu – urzędującego papieża Franciszka i emerytowanego Benedykta XVI. 

 

Ciekawostki 

-  Pontyfikat Jana Pawła II (prawie 27 lat) był drugi co do długości w dziejach Kościoła.  

-  Jan Paweł II był poliglotą. Oprócz języka ojczystego biegle posługiwał się w mowie i piśmie 7 innymi 

językami — angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim. W trakcie swoich 
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licznych pielgrzymek, spotkań i audiencji wielokrotnie jednak wygłaszał przygotowane wcześniej teksty 

również w wielu innych językach, starając się dotrzeć do jak największej liczby ludzi w ich własnej mowie.  

-  Jan Paweł II był także poetą, filozofem, ekumenistą 

-  Ojciec Święty napisał 14 encyklik, 15 adhortacji, 11 konstytucji oraz 45 listów apostolskich. 

-  Jako jedyny papież Jan Paweł II napisał List do dzieci 

-  Papież chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. 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 (np. 

w 1991r. w Częstochowie). 

-  Podczas pontyfikatu Jana Pawła II ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm. 

-  Papież Jan Paweł II mianował 232 kardynałów (w tym 9 Polaków), 

beatyfikował 1343 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i kanonizował 482 świętych (w 

tym 11 Polaków). 

-  Jan Paweł II dokonał najliczniejszej w dziejach beatyfikacji. 11 marca 2001 r. na ołtarze 

wyniósł 233 obrońców wiary — księży, zakonników i zakonnic oraz świeckich, zamordowanych podczas 

wojny domowej w Hiszpanii przez wojska republikańskie. 

-  Jan Paweł II w październiku 2002 roku ustanowił w modlitwie różańcowej nowe Tajemnice — 

Tajemnice Światła 

-  Jan Paweł II był pierwszym papieżem czytającym bez okularów. Był również pierwszym papieżem 

noszącym zegarek na rękę. Poza tym Karol Wojtyła był również pierwszym papieżem jeżdżącym na 

nartach, uprawiającym wspinaczkę górską, pływającym kajakiem. Pierwszym w dziejach Słowianinem 

wybranym na głowę Kościoła.  

-  Ulubioną piosenką Jana Pawła II była oazowa piosenka „Barka”. Jan Paweł II wspominał, że miał ją w 

uszach, gdy został wybrany Papieżem. 

-  Ulubione ciastka papieża to kremówki 

  

Twórczość literacka Karola Wojtyły — papieża Jana Pawła II 

Jan Paweł II był papieżem niezwykłym - był nie tylko osobą duchowną, autorytetem moralnym, lecz 

również pisarzem. Od najmłodszych lat interesował się teatrem i literaturą. Opublikował kilka dramatów, 

zbiory poezji, rozważania, myśli i opracowania filozoficzne. 

 

Bibliografia dzieł papieża Jana Pawła II: 

1940 — „Hiob”, „Jeremiasz” (sztuki teatralne) 

1946 — „Pieśń o Bogu ukrytym” 

1950 — „Brat naszego Boga” (sztuka teatralna) 

1960 — „Przed sklepem jubilera” 

1975 — „Rozważania o śmierci”  

1979 — „Myśląc ojczyzna”. 

1994 — „Przekroczyć próg nadziei”  

1996 — „Dar i Tajemnica” 

2002  - „Autobiografia” 

2003  - „Tryptyk Rzymski” 

2004  - „Wstańcie! Chodźmy!” 

2005  - „Pamięć i tożsamość” 

 

Dodatkowe przykładowe informacje na stronie  
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