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Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Był synem Karola
Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich.
https://www.youtube.com/watch?v=mCUFL05rS5w
Jan Paweł II zapisał się w historii nie tylko jako nasz papież, ale także jako poeta
i poliglota, aktor niezawodowy, dramaturg i pedagog, filozof, fenomenolog, mistyk
i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.
Lolek miał starszego o 14 lat brata Edmunda. Jego siostra Olga zmarła tuż po
urodzeniu. Ojciec był urzędnikiem w administracji wojskowej, a matka Emilia zajmowała się
domem. Rodzina, w której Karol Wojtyła się wychował, była bardzo religijna. Żyła skromnie,
ale ciesząc się szacunkiem mieszkańców.

Wadowice ok. 1908. Rodzice Karola Wojtyły: Karol i Emilia z domu Kaczorowska,
ze starszym bratem Edmundem. /PAI /PAP
Źródło: rmf24.pl

Kiedy Lolek miał 9 lat, umarła chorująca na serce, matka.
Jak później pisał:
"Matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą Komunią św. w wieku 9 lat i dlatego mniej ją
pamiętam i mniej jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on
z pewnością bardzo duży."

W 1939 roku Karol Wojtyła napisał wiersz poświęcony mamie, który później został
włączony do tomu poezji "Renesansowy psałterz". Wyraził w nim tęsknotę, ale też ogromny
szacunek i szczerą miłość do nieżyjącej matki, którą syn nazwał "zgasłym kochaniem".
W wierszu wyraża bezsilność wobec śmierci, ale też wiarę, że nie kończy ona życia,
ale stanowi jego początek.
Emilii - Matce mojej Karol Wojtyła,
Kraków, wiosną 1939 r.
Matka
Nad Twoją białą mogiłą
białe kwitną życia kwiaty O, ileż lat to już było
bez Ciebie – duchu skrzydlaty.
Nad Twoją białą mogiłą,
od lat tylu już zamkniętą,
spokój krąży z dziwną siłą,
z siłą, jak śmierć – niepojętą.
Nad Twoją białą mogiłą
cisza jasna promienieje,
jakby w górę coś wznosiło,
jakby krzepiło nadzieję.
Nad Twoją białą mogiłą
klęknąłem ze swoim smutkiem o, jak to dawno już było jak się dziś zdaje malutkim.
Nad Twoją białą mogiłą
o Matko – zgasłe Kochanie me usta szeptały bezsiłą:
- Daj wieczne odpoczywanie.
Warto wspomnieć, że pani Emilia wymarzyła sobie, aby jeden z synów został lekarzem,
a drugi księdzem. Jaka byłaby jej radość, gdyby była świadkiem ogłoszenia Karola Wojtyły
Papieżem…
Trzy lata po śmierci mamy, zmarł brat Lolka, Edmund. Był on lekarzem, zaraził się
szkarlatyną w szpitalu w Bielsku-Białej.

W 1930 roku roku młody Karol został ministrantem. Wtedy też rozpoczął naukę
w I Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach.
Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1938 roku, Karol Wojtyła rozpoczął studia
polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, przez co, razem z ojcem przeprowadzili się do
Krakowa i zamieszkali w suterenie przy ulicy Tynieckiej 10.
II wojna światowa przerwała spokojne studenckie życie młodego Wojtyły. 6 września
1939 roku wojska niemieckie wkroczyły do Krakowa. W wyniku Sonderaktion Krakau,
6 listopada zamknięto Uniwersytet Jagielloński, a profesorów wywieziono do obozu
Sachsenhausen. Karol znalazł wówczas pracę w Zakładach Chemicznych "Solvay" w Borku
Fałęckim.
Na początku 1941 roku zachorował Karol senior. 18 lutego Lolek - po powrocie do
domu - zastał ojca martwego. W tym czasie dawny nauczyciel z Wadowic, Mieczysław
Kotlarczyk założył teatr nazwany później Teatrem Rapsodycznym. Karol Wojtyła związał
się z tym prezdsięwzięciem. Pomogło mu to poradzić sobie ze stratą ojca.
W 1942 roku Wojtyła wstąpił do tajnego seminarium duchownego. Rano asystował
przy mszy księciu metropolicie Adamowi Sapiesze, a potem pracował w "Solvayu". Całe
noce poświęcał nauce. Sytuacja zmieniła się na początku sierpnia 1944 roku. Niemcy zaczęli
urządzać łapanki, żeby uniknąć zbrojnego buntu, wśród ludności miasta Krakowa. Klerycy
znaleźli schronienie w pałacu biskupim.

Źródło: nowastrategia.org.pl

Po wojnie, w sierpniu 1946 roku Wojtyła ukończył celująco czteroletnie studia
teologiczne. 1 listopada z rąk kardynała Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie,
a następnie odprawił swoją pierwszą mszę świętej w krypcie św. Leonarda na Wawelu.

W listopadzie też rozpoczął studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim – Angelicum
w Rzymie. Uczestniczył tam we mszy celebrowanej przez Ojca Pio. Według relacji
niektórych osób, mistyk przepowiedział Karolowi, że zostanie papieżem.
Po zdaniu egzaminu licencjackiego Wojtyła rozpoczął pisanie doktoratu. Temat jego
rozprawy doktorskiej brzmiał: "Zagadnienia wiary u świętego Jana od Krzyża".
Za pracę uzyskał najwyższą ocenę, jednak nie przyznano mu tytułu doktora, ponieważ
nie wydrukował jej. Powodem był brak środków.
Po powrocie do kraju Karol Wojtyła został wikariuszem w podkrakowskiej parafii
Niegowić.

Ksiądz Karol Wojtyła jako wikary w parafii Niegowić koło Krakowa /PAI /PAP
Źródło: rmf24.pl

Po 13 miesiącach kardynał Sapieha przeniósł wikarego do parafii św. Floriana
w Krakowie. Tam Karol prowadził duszpasterstwo dla młodzieży. Jeździł z młodymi
na pielgrzymki, wędrówki górskie i spływy kajakowe. Studenci skupieni wokół księdza,

a potem biskupa Wojtyły tworzyli tzw. „Środowisko”, a do ich duszpasterza przylgnął
przydomek "Wujek".
https://www.youtube.com/watch?v=qWRWLJBSt94
31 października 1957 roku Karol Wojtyła otrzymał tytuł docenta. Rozpoczął pracę
w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Wkrótce zaczął wykładać na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie po
dwóch latach pracy objął Katedrę Etyki.

Polska, pierwsza połowa lat 50. XX w. Ksiądz Karol Wojtyła na wycieczce z młodzieżą akademicką w Parku
Ojcowskim /PAI /PAP
Źródło: rmf24.pl

W lipcu 1958 roku - decyzją Piusa XII – Karol Wojtyła został biskupem
pomocniczym archidiecezji krakowskiej, a w wieku 38 lat mianowano go najmłodszym
polskim biskupem (konsekracja 28 lipca 1958).
30 grudnia 1963 przyszły papież otrzymał informację od Pawła VI o nominacji na
stanowisko arcybiskupa metropolity krakowskiego. Komunistyczne władze Polski, które
uprzednio odrzuciły szereg kandydatur wysuniętych przez prymasa Stefana Wyszyńskiego,
zaaprobowały biskupa Wojtyłę. Uważały bowiem błędnie, że nie będzie się interesował
kwestiami politycznymi i uda się go skłócić z Prymasem.
26 czerwca 1967 roku papież Paweł VI mianował abp. Wojtyłę kardynałem.
Mimo ciążących na nim obowiązków nie zaniedbywał Krakowa.

Włochy, Rzym, 1967-06-26. Arcybiskup Karol Wojtyła w Auli Pia otrzymuje godność kardynalską. Nz. papież
Paweł VI nakłada na głowę Wojtyły czerwony biret /PAI /PAP
Źródło: rmf24.pl

Karola Wojtyłę wybrano na papieża 16 października 1978. O godzinie 18.18 nad
Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym. Wybór przerwał wielowiekową tradycję
powoływania na Tron Piotrowy Włochów. W czasie homilii podczas inauguracji pontyfikatu
wypowiedział słynne słowa: "Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi".

Źródło: wadowice24.pl
https://www.youtube.com/watch?v=g6ZpsLlII0c
Jan Paweł II
1. Odbył:




104 zagraniczne podróże apostolskie (poza Włochy), gdzie odwiedził 129 narodów
146 podróży na terytorium Włoch
8 razy odwiedził Polskę
Papież przez całe swoje życie kochał polskie góry.

Źródło: www.gazeta.pl

Dlatego podczas spotkań z wiernymi w Polsce górale śpiewali mu:
https://www.youtube.com/watch?v=LgpnvKq5EBc
2. Opublikował liczne dokumenty:






14 encyklik
14 adhortacji apostolskich
11 konstytucji apostolskich
45 listów apostolskich
w czasie podróży apostolskich miał 3288 zaplanowanych przemówień.

13 maja 1981 roku przeżył zamach na swoje życie ( placu św. Piotra w Watykanie strzelał
do niego Turek Ali Agca). Papież w ciężkim stanie trafił do szpitala, lekarzom udało się
uratować jego życie. Okoliczności zamachu do dzisiaj pozostają niewyjaśnione.
Pontyfikat polskiego papieża był jednym z najważniejszych w historii Kościoła, a swoją
postawą przyczynił się do szybszego upadku systemu komunistycznego.
W czasie urzędowania w stolicy Piotrowej Jan Paweł II wiele razy dokonywał symbolicznych
gestów:



był pierwszym papieżem w synagodze żydowskiej,
jako pierwszy zwierzchnik Kościoła Katolickiego odwiedził też meczet.

Agonia Papieża – Polaka trwała trzy dni, od 31 marca do 2 kwietnia. Na Jego umieranie
patrzył i cierpiał cały świat.
W dniu swojej śmierci Jan Paweł II zwrócił się do osób, obecnych przy jego łóżku
z ostatnimi słowami: "Pozwólcie mi iść do domu Ojca".
Zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37. Świat pogrążył się w żałobie. Pogrzeb odbył
się 8 kwietnia. Na zakończenie nabożeństwa, księga spoczywająca na trumnie, w wyniku
powiewu wiatru, wymownie zamknęła się.

Fakt.pl
https://www.youtube.com/watch?v=qGDhUy172xw
Jan Paweł II spoczął w podziemiach bazyliki Św. Piotra. Jego pontyfikat trwał prawie
27 lat i był jednym z najdłuższych w historii.
Nie zastąpi nam Go nikt!
https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns
13 maja 2005 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny polskiego papieża.
Beatyfikacji dokonał 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI.
Na datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano dzień 22 października,
przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża Polaka.
Kanonizacji Jana Pawła II dokonał papież Franciszek w Rzymie w niedzielę Bożego
Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r.
Na podstawie:
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-100-lat-temu-urodzil-sie-jan-pawel-ii-zyciorys-polskiegopap,nId,4500947

Z wybranej twórczości papieża:
1. Karol Wojtyła – Jan Paweł II – Dzieła literackie i teatralne. Tom II

„Literacki dziennik Karola Wojtyły
Literatura, teatr – te dziedziny twórczości były bliskie Wojtyle od czasów wadowickiego
gimnazjum. Zbiór ten, zawierający tak wiele bardzo osobistych tekstów, to okazja do
prywatnego spotkania z wielkim polskim świętym, swego rodzaju literacki dziennik młodego
Karola Wojtyły. Jego twórczość to bezcenne dziedzictwo kultury. Część tych tekstów jest
nieznana czytelnikom, do tej pory niepublikowana.
Tom drugi dzieł literackich Karola Wojtyły obejmuje utwory, które powstały po roku 1946.
Za datę początkową drugiego tomu przyjmujemy moment przyjęcia przez Karola Wojtyłę
święceń kapłańskich.”
2. Miłość mi wszystko wyjaśniła

„Esencja twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Piękne i wzruszające wiersze skromnego
człowieka Wiary, który w każdej sytuacji powierza się Bogu. Jego poezja układa się
w wytrwałe powtarzanie za Świętym Pawłem: „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość –

te trzy: z nich zaś największa jest miłość”. To, co jest istotą sztuki, mieści się w głębi
człowieka, tam gdzie dążeniu do nadania sensu swojemu życiu towarzyszy przelotne poczucie
piękna i tajemniczej jedności rzeczy. Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem
zamkniętym na miłość. - Jan Paweł II „Boże bliski, przemień zamknięte oczy w oczy szeroko
otwarte – i nikły podmuch duszy drgającej w szczelinach róż otocz ogromnym wiatrem”.
Pieśń o Bogu ukrytym.”
3. Pamięć i tożsamość

„Książka powstała na kanwie rozmów papieża z ks. Józefem Tischnerem i Krzysztofem
Michalskim na temat XX wieku. Porusza takie tematy jak doświadczenie zła związane
z dwudziestowiecznymi totalitaryzmami, kwestię wspólnej Europy i roli demokracji,
właściwego używania wolności oraz roli Kościoła we współczesnym świecie. W książce
znajduje się też osobista rozmowa dotycząca zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 roku.”
4. Szukałem Was

„Ten wybór cytatów jest owocem fascynacji Janem Pawłem II. I świadomości, że mieliśmy wciąż mamy! - do czynienia z prorokiem. Kiedy do nas mówił, „pałały nasze serca”. Warto,
by przekonali się o tym także ci, którzy nie mieli okazji osobiście usłyszeć jego słów: „Niech
zstąpi Duch Twój...”. Ci, którzy odkryli Papieża w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski,
w roku 2002, albo dopiero teraz, wiosną 2005. To o nich, ale i o nas - młodych wówczas:
w roku 1978 - mówił Jan Paweł II w godzinie śmierci: „Szukałem was, teraz przyszliście do
mnie...”. Każde zdanie zanotowane w tej książeczce zrobiło na mnie ogromne wrażenie.

Oddaję ją w ręce Czytelników z nadzieją, że poczują się zaproszeni do czytania i słuchania
Papieża, i do otwarcia się na Rzeczywistość, o której mówił” – autor Janusz Poniewierski.
5. Poezje, dramaty, szkice. Tryptyk rzymski

„Najpełniejsze wydanie pism literackich Jana Pawła II zawiera m.in. drukowany po raz
pierwszy bez skrótów młodzieńczy zbiór wierszy Renesansowy psałterz.
Literacką twórczość Papieża reprezentuje nie tylko Tryptyk rzymski, ale też wybrane
wypowiedzi, które mogą stanowić pomoc w interpretacji Tryptyku... (m.in. List do
artystów), a także całej literackiej twórczości autora (wystąpienie O Cyprianie Norwidzie
w 180. rocznicę urodzin Poety).
Tom powstał w ścisłej współpracy z red. Markiem Skwarnickim, który poprzednie
przedmowy zastąpił nowym wstępem. Przynosi on szereg cennych informacji wyjaśniających
proces udostępniania twórczości poetyckiej Karola Wojtyły oraz podpowiada, jak czytać
i interpretować jego twórczość.”
6. Projekt życia. Wybór listów

„Projekt życia - to sformułowanie użyte przez Jana Pawła II w jego liście do młodych całego
świata. Papież nie wahał się pisać o życiu jako samourzeczywistnieniu, o kształtowaniu przez
człowieka własnego życia na każdym jego etapie, o wybieraniu spośród różnych perspektyw.

I sam ustawiał drogowskazy na życiowych zakrętach. Zbiór takich mądrych rad zawiera
niniejszy wybór gromadzący jedne z najważniejszych listów Jana Pawła II. Myśl
o odpowiedzialnym kształtowaniu życia nieustannie powraca w papieskich naukach
skierowanych do ludzi w różnym wieku (choćby w zawartym w naszej książce liście do osób
starszych), podobnie jak myśl o cierpieniu będącym częścią każdego ludzkiego życia. I ono
bowiem, w równej mierze co radość czy szczęście, znajduje właściwe miejsce w tworzonym
przez każdego z nas własnym projekcie życia.”
Opisy i zdjęcia okładek pochodzą ze źródła: www.znak.com.pl

Ciekawa książka na temat Jana Pawła II:
1. „Wojtyła na podsłuchu” Marka Lasoty

religijna.pl

To pozycja dość nietypowa, ale właśnie dlatego warta uwagi. Autor dotarł bowiem do kazań
kardynała Wojtyły z lat 60. XX wieku, które spisywane były przez tajnych funkcjonariuszy
Służb Bezpieczeństwa. Śledzili oni późniejszego papieża i notowali jego wystąpienia.
Książka ta to zbiór wyjątkowych tekstów poruszających różnorodne tematy m.in. nauki
papieża Jana XXIII. Znaleźć w niej można także kazania skierowane do określonych grup
społecznych np. lekarzy czy prawników.
2. „Tajemnice Jana Pawła II” Antonio Socci

religijna.pl

Autor szczególną uwagę zwraca na mniej znane, a nawet skrywane fakty z życia papieża
Polaka. Z książki dowiedzieć się można m.in. co łączyło go z ojcem Pio oraz jak wyglądał
temat trzeciej tajemnicy fatimskiej. Wszystko to zostało skonfrontowane z relacjami
naocznych świadków, dokumentami Watykanu czy opiniami bliskich Janowi Pawłowi II
osób. Pozycja ta rzuca nowe światło na osobę papieża jako przewodnika duchowego
świata.
3. „Sekret ocalenia. Nieznany epizod zamachu. Czy siostra Rita uratowała papieża?
Henryka Bejdy

religijna.pl

To pozycja z gatunku nieco sensacyjnych. Polski dziennikarz podjął bowiem własne śledztwo
w związku z zamachem na papieża Polaka. Próbował dowiedzieć się kto ocalił życie Jana
Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie. Według słów zamachowca była to zakonnica, choć
nikt jej wówczas nie zauważył, a policji nie udało się jej odnaleźć. Książkę czyta się jednym
tchem.
4. „1001 rzeczy, które warto wiedzieć o Janie Pawle II” Tomasza Królaka

legimi.pl

To pozycja, która zbiera najciekawsze fakty, wydarzenia czy anegdoty związane
z życiem papieża. Układ książki obejmuje wszystkie etapy życia Karola Wojtyły oraz
Jana Pawła II. Krótka forma zachęca do lektury nawet nieco młodszych czytelników. Dzięki
książce można poznać wiele nieznanych, ale interesujących rzeczy dotyczących osoby
papieża Polaka. Pozycja ta wydaje się podstawową lekturą dla osób przygotowujących się do
konkursów o życiu i nauczaniu Jana Pawła II.

5. „Kompendium teologii Jana Pawła II”

empik.com

To próba uporządkowania spuścizny intelektualnej papieża. Obejmuje ona m.in. 14 encyklik,
15 adhortacji, 6 książek, a także wiele orędzi i kazań wygłaszanych podczas audiencji czy
homilii głoszonych na całym świecie przez kilkadziesiąt lat pontyfikatu. To pierwsze tak duże
opracowanie nauki Jana Pawła II. Książka ma mimo to dość przyjemną formę, która
porządkuje i przybliża nauczanie papieża. Uporządkowanie tekstów według klucza
teologicznego znacznie ułatwia ich odbiór.
Źródło:http://dybook.com.pl/5-najlepszych-ksiazek-o-janie-pawle-ii/

Filmy o Janie Pawle II:
dokumentalne:
1. „Ja bym z takim papieżem nie wytrzymał”
https://www.youtube.com/watch?v=2luPuThCeSY
2. „Pielgrzym”
https://www.youtube.com/watch?v=t2BtCvThuSg
3. „Św. Papież Jan Paweł II - Człowiek, który zmienił świat”
https://www.youtube.com/watch?v=Mk0TV3Cr3q8
fabularne (Źródło: https://www.gosc.pl/doc/851821.Najlepsze-filmy-o-Janie-Pawle-II):
1. „Z dalekiego kraju” reż. Krzysztof Zanussi, 1981
Zanussi zrealizował właściwie fabularyzowany dokument, w którym znaczącą rolę odgrywa
komentarz. To z niego widz dowiaduje się o wydarzeniach historycznych i ważnych chwilach
w biografii Karola Wojtyły do 1979 r. To film bardzo ważny, bo przybliża postać papieża
„z dalekiego kraju” zagranicznemu widzowi.

2. „Karol. Papież, który pozostał człowiekiem” reż. Giacomo Batiato, 2006
Film, nakręcony już po śmierci papieża, jest kontynuacją „Człowieka, który został papieżem”.
Przedstawia pontyfikat Jana Pawła II, skupia się na jego osobie, a Piotr Adamczyk, co
wydawało się zadaniem ryzykownym dla aktora młodszego o wiele lat od granej przez siebie
postaci, poradził sobie znakomicie.
3. „Karol. Człowiek, który został papieżem” reż. Giacomo Batiato, 2005
Film zrealizowany dla telewizji. Część pierwsza przedstawia losy Karola Wojtyły w czasie
okupacji, druga do rozpoczęcia pontyfikatu. Produkcja imponująca, ale niepozbawiona
uproszczeń, a w ekranową biografię reżyser wplótł mnóstwo wątków fikcyjnych, mających
tylko pośredni związek z Karolem Wojtyłą. Film uszlachetnia znakomita kreacja Piotra
Adamczyka.
4. „Papież Jan Paweł II” reż. Herbert Wise, 1984
Zrealizowany dla telewizji film fabularny o Janie Pawle II. Papieża zagrał doskonale Albert
Finney, a młodego Karola Wojtyłę mało znany Michael Crompton. Film opowiada o życiu
papieża,
począwszy
od
roku
1938
do
wyboru
na
tron
papieski.
5. „Jan Paweł II” reż. John K. Harrison, 2005
Telewizyjny film trafił do kin w wersji skróconej, sprawiając wrażenie, że oglądamy
kalejdoskop chronologicznie poskładanych obrazków. Chwilami staje się jednak naprawdę
przejmujący, chociaż tak naprawdę to zasługa naszej pamięci, w której zakodowały się sceny
z udziałem papieża.
Warto zajrzeć:
7. https://padlet.com/izabela1959/ym06xqg0xkky28sk?fbclid=IwAR3sMnKRrrh_ETj4qPj9
WST7568ZjU_qRstXC026ZlGjugXAwkxnpZeVa0U
8. https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg&fbclid=IwAR1mXeMYkm8b0YLJ9p
dmbaOedHI7AkOPNfRd0lIPQcBKmAypNKyKCG-quTc
9. https://www.youtube.com/watch?v=YNr30U-C-l0
10. Ile wiesz o Janie Pawle II? Sprawdź się w quizie!
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ile-wiesz-o-janie-pawle-ii-sprawdz-sie-wquizie,nId,4500968

