


KAROL JÓZEF WOJTYŁA

Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach 

(niedaleko Krakowa).



Rodzice Karola Wojtyły
Matka: Emilia Wojtyła z d.Kaczorowska- prowadziła dom

Ojciec: Karol Wojtyła- żołnierz, podoficer C.K. Armii i 
urzędnik administracji wojskowej

Rodzina Wojtyłów wiodła skromne życie. W domu
panowała religijna atmosfera, a oni sami cieszyli się
szacunkiem wśród mieszkańców.



Edmund Wojtyła 

Karol miał starszego o 14 lat brata Edmunda, który 

był lekarzem. Zmarł 4 grudnia 1932 roku na 

szkarlatynę (Karol miał wtedy 12 lat).

Siostra Olga zmarła tuż po urodzeniu.



Kiedy był dzieckiem na Karola mówiono LOLEK.

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

Marcina Wadowity w Wadowicach.



Gdy Karol miał 9 lat, zmarła jego matka 13 kwietnia 1929 roku.

Po pogrzebie ojciec zabrał synów do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, do którego przyszły papież często powracał.



25 maja 1929 roku Karol przystąpił do PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ.



Po śmierci matki, a następnie starszego brata wychowywał go ojciec. W 1938 

roku razem przenieśli się z Wadowic do Krakowa.

18 lutego 1941 roku ojciec zmarł, tę śmierć Karol odczuł bardzo 

boleśnie.
(Karol miał wówczas 21 lat)



Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1938 roku Karol rozpoczął studia 

polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim .

W czasie studiów brał udział w spotkaniach grupy literackiej, a także tworzył 

poezję.



Przez wybuch II wojny światowej Karol przerwał studia i znalazł pracę 

w Zakładach Chemicznych „Solvay”. Ciężko pracował w 

kamieniołomach.



W 1942 roku Karol Wojtyła wstępuje do seminarium duchownego w 

Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjmuje w 1946 roku z rąk 

kardynała Sapiehy.



Po wojnie w 1946 roku Karol Wojtyła rozpoczął studia w Rzymie i otrzymał 

stopień doktora.

* wykładał na uczelniach dla kleryków seminariów duchownych oraz na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.



Karol był pasjonatem życia, kochał sport i piękno przyrody.
-Jeździł na nartach,

- brał udział w spływach kajakowych, 

- grał w piłkę nożną (głównie jako bramkarz),

- lubił chodzić po górach.



28 lipca 1958 roku Wojtyła otrzymał święcenia biskupie. Jako nowy 

biskup krakowski przyjął za dewizę słowa: „Totus Tuus” (Cały Twój).



30 grudnia 1963 roku bp. Wojtyła został mianowany arcybiskupem 

metropolitą krakowskim.



26 czerwca 1967 roku papież Paweł VI mianował abp. Wojtyłę 

kardynałem.



16 października 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął 

imię JAN PAWEŁ II.

Był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach 

biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. 

 Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 
lat i 5 miesięcy,

 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.



Odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie. Podczas wszystkich 

pielgrzymek Jan Paweł II przebył ponad 1,6 miliona kilometrów (co odpowiada 

40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i 4-krotnej odległości między Ziemią a 

Księżycem).

Odwiedził 135 narodów oraz odbył 

142 podróże na terenie Włoch.
Miał zwyczaj całowania ziemi kraju , 

do którego przybywał.



Jan Paweł II odbył osiem podróży do Polski:
- I pielgrzymka: 2-10 czerwca 1979r.

- II pielgrzymka: 16-23 czerwca 1983r. 

- III pielgrzymka: 8-14 czerwca 1987r.

- IV pielgrzymka: 1-9 czerwca i 13-20 sierpnia 1991r.

- V pielgrzymka: 22 maja 1995r.

- VI pielgrzymka: 31 maja-10 czerwca 1997r.

- VII pielgrzymka: 5-17 czerwca 1997r.

- VIII pielgrzymka: 16-19 sierpnia 2002r.



W rocznicę objawień fatimskich 13 maja 1981 roku podczas audiencji 

generalnej na placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19 papież 

został postrzelony.

Zamachu dokonał  turecki zamachowiec Mehmet Ali Agca.



Pontyfikat Jana Pawła II
(poniższe dane nie oddają skrawka ogromnego dziedzictwa nauczania i 

pontyfikatu pierwszego w dziejach Kościoła Papieża-Polaka).

Opublikował liczne dokumenty:
o 14 encyklik

o 14 adhortacji apostolskich

o 11 konstytucji apostolskich

o 43 listy apostolskie

o 31 Motu Proprio 

W czasie podróży apostolskich 
wygłosił 898 przemówień.

Beatyfikował i kanonizował Sługi 
Boże z całego świata:
 liczba beatyfikowanych – 1318 (w tym154 
Polaków)

 liczba kanonizowanych – 478 (w tym 9 
Polaków)

wśród nich m.in.:
• Maksymilian Maria Kolbe

• Jadwiga, Królowa Polski

• Faustyna Kowalska…



Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37

Pod koniec pontyfikatu u 

papieża postępowała choroba  

Parkinsona. Niedługo przed 

śmiercią stracił głos i nie mógł 

przemawiać do wiernych.



Beatyfikacji Jana Pawła II 

dokonał papież Benedykt 

XVI 1 maja 2011 roku.

Kanonizacji Jana Pawła II 

dokonał papież Franciszek w 

niedzielę Bożego Miłosierdzia 

27 kwietnia 2014 roku.





 „O papieżu, który został świętym. 

Opowieść o Janie Pawle II” Skwark Dorota,

 „ Człowiek o wielkim sercu. O Janie Pawle 

II dla dzieci” Joanna Sobczyk-Pająk, 

Ks. Robert Nęcek,

 www.google.pl

 www.wikipedia.pl

http://www.google.pl/
http://www.wikipedia.pl/


Prezentację wykonał:


