
„Jeszcze będzie 

pięknie, mimo 

wszystko. Tylko załóż 

wygodne buty, bo masz 

do przejścia całe 

życie”.



100. URODZINY KAROLA WOJTYŁY

Historia życia Karola Wojtyły to wielowątkowa opowieść o artyście, filozofie, 

duszpasterzu, wychowawcy młodzieży oraz polityku o wielkim wpływie na kształt 

dzisiejszego świata. Tym, co łączy wszystkie jego życiowe powołania jest 

humanistyczne przesłanie, pełne wiary w drugiego człowieka oraz przekonanie o 

potrzebie dialogu i porozumienia ponad różnicami kulturowymi i ideologicznymi. 

Jego fascynująca biografia dowodzi, że ludzkie życie może być zwyczajne w swej 

niezwykłości.

Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji przypadającej w 2020 roku 100. rocznicy 

urodzin Karola Wojtyły przygotowało szereg wydarzeń i projektów kulturalnych, 

edukacyjnych i naukowych, które przybliżają bogaty dorobek papieża i pokazują 

jego aktualność wobec wyzwań i dylematów współczesności.



DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach , jako 

drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Miał starszego o 

14 lat brata Edmunda, a jego siostra Olga zmarła tuż po urodzeniu. Karol 

został ochrzczony 20 czerwca 1920 roku. Rodzina Wojtyłów wiodła 

skromne życie. Ojciec porucznik, był urzędnikiem administracji 

wojskowej. Matka prowadziła dom. W domu Wojtyłów panowała religijna 

atmosfera, a oni sami cieszyli się szacunkiem wśród mieszkańców. 



 przeżywała wówczas okres swojej świetności, tworząc doskonałe środowisko do rozwoju 

intelektualnGdy Karol miał dziewięć lat, zmarła jego matka. Po pogrzebie ojciec zabrał synów 

do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, do którego przyszły papież często 

powracał. Trzy lata później zmarł jego brat Edmund, który był lekarzem i zaraził się od pacjentki 

szkarlatyną w szpitalu w Bielsku-Białej.

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

Wadowicach. W pierwszej klasie gimnazjum, wstąpił do kółka ministranckiego prowadzonego 

przez księdza Kazimierza Figlewicza. W latach gimnazjalnych objawił się także talent pisarski i 

aktorski Karola. Chętnie grał w piłkę nożną, szczególnie na pozycji bramkarza.

 Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1938 roku, Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na 

Uniwersytecie Jagiellońskim i w związku z tym wraz z ojcem przeprowadził się do Krakowa. 

Zamieszkali przy ulicy Tynieckiej 10 w dwóch pokoikach w suterenie. Filologia polska na 

Uniwersytecie Jagiellońskim ego.



Fotografia pamiątkowa z przystąpienia 

do I Komunii Świętej, 29.05.1929 rok



PONTYFIKAT JANA PAWŁA II

 Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat i 5 miesięcy (trzeci pod względem 

długości w historii). 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 (poza Włochy), odwiedził 129 narodów

 146 podróży na terytorium Włoch (poza Rzym i Castel Gandolfo)

 748 wizyt w Rzymie i diecezji rzymskiej oraz w Castel Gandolfo

 Opublikował liczne dokumenty:

 14 encyklik

 14 adhortacji apostolskich

 11 konstytucji apostolskich

 45 listów apostolskich

 31 Motu Proprio

 Ponadto w czasie podróży apostolskich miał 3288 zaplanowanych przemówień.



 Beatyfikował i kanonizował Sługi Boże z całego świata:

 Liczba beatyfikowanych – 1338;

 Liczba kanonizowanych – 482 kanonizacji.

 Zainicjował ważne wydarzenia dla życia Kościoła:

 Światowe Dni Młodzieży -19 odbyło się za Jego pontyfikatu, z tego 7 Międzynarodowych.

 Światowe Dni Modlitw o Pokój – ogłaszał 5-krotnie, pierwszy raz 27 października 1986 r. w 
Asyżu z udziałem 47 delegacji reprezentujących Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie oraz 13 
religii niechrześcijańskich.

 Lata jubileuszowe: Rok Święty Odkupienia (III 1983- IV 1984), Rok Maryjny (VI 1987-VII 1988), 
Rok Rodziny (1994), Wielki Jubileusz Roku 2000 (poprzedzony trzyletnimi przygotowaniami), 
Rok Różańca (X 2002 – X 2003), Rok Eucharystii (X 2004 –X 2005)

 Światowe Spotkania Rodzin– 4 z nich odbyły się za Jego pontyfikatu; pierwsze w 1994 r. (Rok 
Rodziny) w Rzymie, następnie w Rio de Janeiro (1997), Rzymie (2000) i w Manili na Filipinach 
(2003).



 Odbywał spotkania i audiencje z różnymi ludźmi

 Oficjalne i nieoficjalne spotkania z głowami państw i premierami – ponad 1600

 Liczba audiencji generalnych – 1164, brało w nich udział 17 665 800 ludzi z całego świata



PIELGRZYMKI DO POLSKI I ŚWIATA

Trzecia pielgrzymka do Polski, lotnisko wojskowe w Gdyni 

Babich Dołach, 11.06.1987 rok



 Jan Paweł II odbył osiem podróży do Ojczyzny. Pierwszy raz do Polski przybył 2 czerwca 1979. 
Pielgrzymka zbiegła się w czasie z obchodami 900. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Stanisława. 
Wówczas wypowiedział na placu Zwycięstwa w Warszawie (obecnie plac Piłsudskiego), pamiętne 
słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

 Kolejne dwie pielgrzymki w roku 1983 i 1987 miały miejsce jeszcze w czasach Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej. Przyczyniły się do powstania „Solidarności” i dekonstrukcji ówczesnego systemu.

 Przesłanie pierwszej pielgrzymki do wolnej Polski w roku 1991 Jan Paweł II oparł na Dekalogu. 
Napominał rodaków, by dobrze korzystali z odzyskanej wolności. Kolejne wizyty odbywał w latach 
1995, 1997, 1999. W czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 roku zawierzył cały świat 
Bożemu Miłosierdziu w sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach.

 W czasie licznych podróży zagranicznych Jan Paweł II często odwiedzał narody, które doświadczyły 
wojny. Wiele podróży miało charakter ekumeniczny. Dwukrotnie przemawiał w siedzibie ONZ w 
Nowym Yorku, odwiedził komunistyczną Kubę, a w roku 2000 pielgrzymował do Ziemi Świętej. Wtedy 
też modlił się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie.



ŚMIERĆ I PROCES KANONIZACYJNY

 Papież zaczynał pontyfikat w pełni sił. Jego zdrowie nadszarpnął zamach na 
życie 13 maja 1981 roku – w rocznicę objawień fatimskich. Na placu św. Piotra 
Mehmet Ali Agca strzelił do papieża z odległości trzech i pół metra. Papież 
swoje cudowne ocalenie przypisał wstawiennictwu Matki Bożej.

 Pod koniec lat 90, widać było, że Jan Paweł II cierpi na chorobę Parkinsona, 
która stopniowo się pogłębiała. Mimo wszystko Jan Paweł II wciąż podróżował 
i do końca z pełnym zaangażowaniem pełnił swoją posługę. Niedługo przed 
śmiercią stracił głos i nie mógł przemawiać do wiernych. Zmarł 2 kwietnia 
2005 r. o godzinie 21.37. Świat pogrążył się w żałobie. Pogrzeb Papieża odbył 
się 8 kwietnia. W uroczystościach pogrzebowych na placu św. Piotra 
uczestniczyło 300 tysięcy wiernych. Dwa miliardy osób oglądało transmisję z 
ich przebiegu w telewizji. Trumna z ciałem spoczęła w podziemiach bazyliki 
św. Piotra.



 13 maja 2005 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. W odpowiedzi na wołanie 

wiernych „Santo subito!”, wznoszone podczas pogrzebu Papieża, nowy papież Benedykt XVI 

udzielił dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania na wszczęcie procesu beatyfikacyjnego.

 Beatyfikacji dokonał 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI. We Mszy św. na placu św. Piotra 

uczestniczyło ok. 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy Polaków. 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 niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 

2014 r. w Rzymie.




