
Etap klasowy: MATERIAŁY DLA UCZNIA NA KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II  
 

Jan Paweł II – życie przed wyborem na papieża  
Karol Józef  Wojtyła, tak bowiem nazywał sie 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. Rodzice nadali imię Karolowi na cześć ostatniego cesarza 
Austrii bł. Karola Habsburga. Rodzina Wojtyłów mieszkała w Wadowicach w kamienicy. Żyli skromnie. Jedynym 
źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika. 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 Gimnazjum Męskim 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. 
Zdaną maturę Karol uczcił wraz z kolegami jedząc ulubione kremówki w cukierni. Latem tego roku wraz z ojcem 
przeniósł się do Krakowa. Jesienią rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 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.  Na księdza wyświęcił go kardynał Adam 
Sapieha. 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 zorganizował pierwsze 
w historii parafii rekolekcje dla chorych. Kościół zamieniał się wówczas niemal w salę szpitalną, w której stały 
łóżka z chorymi, kręciły się pielęgniarki i sanitariusze.  

28 września 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Umbrii, a także biskupem 
pomocniczym Krakowa. 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 w 8. głosowaniu 16 października 1978 roku Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię 
Jana Pawła II. Biały dym z komina na kaplicy Sykstyńskiej zwiastował wybór nowego papieża. Wynik wyboru 
ogłoszono o godz. 16:16.   
Jan Paweł II był 264 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.  


