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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 Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w 

Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką. Już w tym wieku 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 Jagielońskim, co było powodem tego, że wraz z 

ojcem przeprowadził się do Krakowa.  

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

prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy religijnej.  

Podczas II wojny światowej 18 lutego 1941 r. zmarł ojciec Karola.  

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 odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu.  

Potem wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia. 

Po powrocie, w lipcu 1948 r. ks. 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”.  

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 arcybiskup Eugeniusz Baziak. 

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 kardynałów, którzy wybierają 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 Kardynał 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.  

Jan Paweł II był 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 Meksyku. Jan Paweł II jako papież 8 razy odwiedził Polskę  

 

Zamach na Jana Pawła II 

W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie Jan Paweł II został 

postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmet Ali Agca. Ochrona przewiozła papieża do polikliniki 

Gemelli. 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. W 1983 roku papież odwiedził Ali Agcę w więzieniu i wybaczył mu. 

 

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. 

 

Beatyfikacja i kanonizacja 

 

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. 

 

Papież Jan Paweł II został kanonizowany (ogłoszony świętym) 27 kwietnia 2014 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 oprócz języka ojczystego biegle posługiwał się 7 innymi językami — angielskim, 

niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, mówił także po łacinie. W trakcie swoich 

licznych pielgrzymek i audiencji wielokrotnie wygłaszał przemówienia również w wielu innych językach. 

-  Jako jedyny papież Jan Paweł II napisał List do dzieci 

-  Papież zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży.  

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

Tajemnice Światła 

-  Jan Paweł II był 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”.  

-  Ulubione ciastka papieża to kremówki 
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