


 

 
�ycie Karola Wojtyły 

�  Przyszły papie� urodził si� w Wadowicach 18 maja 1920 roku, a pierwsze lata 
�ycia sp�dził w skromnej kamienicy przy ulicy Ko�cielnej 7. Podczas chrztu 
nadano mu imiona Karol Józef. 

Szkoł� podstawow� Karol Wojtyła uko�czył w 1929 roku, a w 1938 r. �redni� i 

przeniósł si� do Krakowa. Rozpocz�ł studia polonistyczne na Uniwersytecie 

Jagiello�skim. 

Po wybuchu wojny przerwał studia, a w latach 1940 -1941 pracował fizycznie - w 

kamieniołomie i zakładach chemicznych. Jesieni� 1942 roku Wojtyła wst�pił do 

Krakowskiego Seminarium Duchownego. 1 listopada 1946 otrzymuje �wi�cenia 

kapła�skie z rak arcybiskupa Adama Sapiehy, w nast�pnych latach wyje�d�a do 

Rzymu na studia teologiczne, a w 1948 r. rozpoczyna prac� kapła�sk� w parafii 

Niegowi� koło Bochni. 

Studiuje równolegle na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiello�skiego 

i uzyskuje doktorat z teologii moralnej. 

Od 1951 r. wykłada etyk� społeczn� w seminarium duchownym oraz pracuje na 
Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 4 lipca 1958 
Karol Wojtyła zostaje mianowany biskupem tytularnym, a 28 wrze�nia 1958 
konsekrowany na biskupa. 

Kolejny etap w �yciu przyszłego papie�a to 30 grudnia 1963 nominacja na 

arcybiskupa metropolit� krakowskiego. 29 maja 1967 zostaje mianowany 

kardynałem. A 16 pa�dziernika 1978 zostaje wybrany papie�em i przyjmuje imi� 
Jan Paweł II. 
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Ju� kilka miesi�cy po wyborze na tron piotrowy Jan Paweł II udał si� 
w pierwsz� pielgrzymk� zagraniczn�- od 25 stycznia do 1 lutego 1979 
odwiedził Meksyk i Dominikan�. Kolejna na mapie pielgrzymek była 

Polska - wizyta trwała od 2 do 10 czerwca 1979. Tego roku papie� 
odwiedził równie� Irlandi�, Turcj� i USA. 

13 maja 1981 roku na placu �w. Piotra Turek 

Ali Agca dokonał zamachu na polskiego 
papie�a, jednak po zaskakuj�co szybkiej 
rehabilitacji Jan Paweł II wrócił do dawnej 
formy. Kilka miesi�cy pó�niej papie� pojednał 
si� z Agc�. 

Od 16 do 23 czerwca 1983 roku papie� po raz 

drugi raz odwiedził ojczyzn�, jak równie� w 

1987. Kolejny raz do Polski przyjechał ju� po 

przemianach politycznych roku 1989. W 

czerwcu i sierpniu 1991 roku mogli�my 

ponownie cieszy� si� z wizyt głowy Ko�cioła 

katolickiego. 

Ale dopiero 28 lipca 1993 pomi�dzy Stolic� Apostolsk� a Rzeczpospolit� 
Polsk� podpisany został konkordat. 

Szósta pielgrzymka papie�a do Polski to okres od 31 maja do 10 czerwca 
1997 roku. W styczniu 1998 roku papie� odwiedził socjalistyczn� Kub� -
ta pielgrzymka odbiła si� gło�nym echem w całym �wiecie. Od 5 do 17 
czerwca 1999 roku Jan Paweł II kolejny raz go�cił w Polsce. Historyczna 
pielgrzymka Jana Pawła II do Ziemi �wi�tej to 20 - 26 marca 2000 roku. 
Od 16 do 19 sierpnia 2002 roku papie� ponownie odwiedził ojczyzn�. W 
marcu 2003 roku ukazał si� gło�na ksi��ka autorstwa papie�a - "Tryptyk 
rzymski". 

1 lutego 2005 roku Jan Paweł II trafił do szpitala w wyniku powikła� 
pogrypowych. W ci�gu kolejnych tygodni sp�dził w klinice Gemelli 28 
dni. 13 marca powrócił ostatecznie do Watykanu, gdzie zmarł 

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. 

 



KWIATKI JANA PAWIA II 

Był te� nauczycielem 

Była sesja zimowa. Czekali�my na ks. prof. K. Wojtył�, który miał egzaminowa� z 
etyki. Po dwóch godzinach wszyscy rozeszli si� do domów, poza jednym koleg� 
ksi�dzem, który przez cały semestr nie był na ani jednym wykładzie ks. prof. Wojtyły, 
gdy� w tym czasie wyje�d�ał na wystawy malarstwa do Warszawy. Ksi�dz Profesor 
prosto z opó�nionego poci�gu przyszedł pod sal� egzaminacyjn�. Wygl�dał bardzo 
młodo, nie wyró�niał si� wizualnie w�ród ksi��y studentów, którzy byli par� lat młodsi 
od niego. Ksi�dz student pyta K. Wojtył�, którego wcze�niej nie widział na oczy: - 
Stary, ty te� na egzamin? - Tak - odpowiedział zgodnie z prawd� Ksi�dz Profesor, nie 

dodaj�c wa�nego szczegółu, �e w charakterze egzaminatora. Ksi�dz student zacz�ł 
ubolewa� nad spó�nieniem egzaminatora, a ten�e w mig zorientował si�, �e czekaj�cy 
nie ucz�szczał na wykłady. Usiadł obok niego i zacz�li godzinn� rozmow� zwi�zan� z 
zagadnieniami etyki, które były przedmiotem wykładów. Ksi�dz student z podziwem 
popatrzył na ks. Wojtył� i stwierdził: 
- Stary, jak ty jeste� obkuty! Prosz� ci�, je�li przyjdzie Ksi�dz Profesor, to nie wchod� 
przede mn� 
na egzamin, bo z pewno�ci� oblej�! 
- Dobrze - zgodził si� pokornie ks. Wojtyła - ale powiedz mi szczerze, dlaczego nie 
byłe� na ani 
jednym wykładzie? 

- Bo wiesz, panuje powszechna opinia, �e jego wykłady s� bardzo trudne i wr�cz 
abstrakcyjne, ale 
gdyby miał taki dar przekazywania wiedzy jak ty, to słuchałbym go z najwi�ksz� 
przyjemno�ci�. 
- Dobrze, to daj indeks - powiedział Ksi�dz Profesor. 

- Co ty, �arty sobie stroisz? - zapytał ksi�dz student, na co usłyszał: 
- Daj indeks, jestem Wojtyła - i Ksi�dz Profesor wpisał oniemiałemu z przera�enia 
koledze 4+, z 
uwag�, by jednak w przyszłym semestrze zacz�ł ucz�szcza� na wykłady, by samemu 
wyrobi� 
sobie s�d o wykładowcy. Tym pozornie małym wydarzeniem, o którym 

dowiedzieli�my si� 
natychmiast, zyskał tak� sympati�, �e bariera iluzorycznego strachu została pokonana 
na zawsze... 

Podryw na ksi�dza 

Pewnego razu Karol Wortyła wybrał si� na samotn� wycieczk� w góry. 
Ubrany sportowo, wygl�dał tak, jak wielu innych turystów. W trakcie w�drówki 
spostrzegł, �e zapomniał zegarka, podszedł wi�c do opalaj�cej si� na uboczu młodej 
kobiety i ju� miał zapyta� o godzin�, gdy ta u�miechn�ła si�. 
- Zapomniał pan zegarka, co? 
- A sk�d pani wie? - zapytał zaskoczony Wojtyła. 



- Z do�wiadczenia - odrzekła - Jest pan dzi� ju� dziesi�tym m��czyzn�, który zapomniał 
zegarka. 
Zaczyna si� od zegarka, potem proponuje si� winko, wieczorem dansing... 
- Ale� prosz� pani, ja jestem ksi�dzem - przerwał jej zawstydzony Wojtyła 

- Wie pan - odpowiedziała rozbawiona nieznajoma - podrywano mnie w ró�ny sposób, 

ale na 
ksi�dza to pierwszy raz. 

 

 
Papieskie wagary 

Podczas powitania w Monachium Papie� spytał licznie obecne dzieci: "Dano wam dzi� 
wolne w szkole?". "Tak" - wrzasn�ła z rado�ci� dzieciarnia. "To znaczy - skomentował 
Jan Paweł II - �e papie� powinien cz��ciej tu przyje�d�a�". 

Ech, popapiezj 

Ojciec �wi�ty do odwiedzaj�cego Go 

polskiego ksi�dza: - Poczekaj chwil� na 

mnie, musz� troch� popapie�y�. 

Ja w tym wieku byłem papie�em 

W 1992 roku ojciec Leon Knabit został zaproszony na kolacj� do Ojca �wi�tego w 
pałacu watyka�skim. W pewnym momencie Papie� nieoczekiwanie zapytał: "To ile 
ojciec ma wła�ciwie lat?". 
- "Sze��dziesi�t trzy" - odparł benedyktyn. 

- O to w tym wieku ja ju� byłem papie�em - odrzekł Jan Paweł II. 
- Wiem o tym. Wiem i bardzo mi wstyd - powiedział ociec Leon i obaj wybuchn�li 
�miechem. 

Przeprosiny 

Metropolita krakowski Karol Wojtyła przyjechał na pogrzeb sufragana 
cz�stochowskiego, biskupa Stanisława Czajki, niemal w ostatniej chwili. Witaj�c si� 
ze zgromadzonymi na uroczysto�ci biskupami, jako� pomin�ł biskupa z Siedlec. 
Rychło jednak si� spostrzegł, wrócił, podszedł do pomini�tego i powiedział: - �winia 
jestem, nie przywitałem Ksi�dza Biskupa! 

Ech, popapie�y� 



Szklana klatka 

Papie� był bardzo niezadowolony z tego, �e obwozi si� go w szklanej klatce. Pomysłu 

tego broniła pewna Polka, maj�c mo�liwo�� rozmowy z Janem Pawłem II w 

Krakowie. 

- Ta klatka zmniejsza jednak ryzyko - tłumaczyła - Nic nie poradzimy, �e si� l�kamy o 

Wasz� 
�wi�tobliwo��... 
- Ja te� - u�miechn�ł si� Papie� - niepokoj� si� o swoj� �wi�tobliwo��. 


