
100 – lecie  
urodzin  
KAROLA 

WOJTYŁY  
– JANA PAWŁA II 



Wśród córek i synów drogiej ziemi polskiej  

jest KTOŚ,  

kto miał ogromny wpływ  

i zmienił oblicze naszego narodu. 

Ta sama osoba dokonała jednak czegoś więcej – 
wyszła poza granice. 

Jego życie stało się darem dla całego świata! 
Darem niosącym pokój, nadzieję, wiarę na cały świat 

– nie zapominając o nikim –  

począwszy od ludzi najmniejszych, opuszczonych,  

z marginesu społeczeństwa, aż po władców. 



 18 maja 2020 roku  

będziemy obchodzić  

100-lecie urodzin  

Karola Wojtyły –  

papieża Jana Pawła II  

– świętego. 



Można powiedzieć, że „szczęściarzami”  

są Wasi rodzice, dziadkowie i ci,  

którzy osobiście mogli spotkać się  

z Janem Pawłem II i słuchać go „na żywo”.  

 (Zapraszam Was, byście zapytali Waszych najbliższych  
o wspomnienia związane z papieżem – Polakiem) 

 

 

 



MŁODZI PRZYJACIELE  
– bo tak zwracał się św. Jan Paweł II  

do ludzi młodych, których bardzo 
kochał i pokładał  

w nich wielką nadzieję na przyszłość 
– 

chciałabym, by Jego postać,  

osoba św. Jana Pawła II  

nie była dla Ciebie abstrakcją, 

„kimś z historii”,  

ale by był kimś więcej  

– wzorem, drogowskazem 
wartościowych postaw,  

a nade wszystko Przyjacielem,  

do którego możesz się zwracać.  



W wielkim skrócie chce przybliżyć Ci  

postać Karola Wojtyły,  

który był „normalnym” człowiekiem  

– takim jak Ty.  

A jednak w tej normalności –  

przez dobroć, miłość, pracowitość,  

uczciwość, wiarę –  

wybił się ponad wyżyny.  

 

Za życia, jak i po śmierci był wielką postacią,  

cenioną osobą w każdym zakątku świata,  

wśród różnorakich wyznań. 

 

Zapraszam, byś Go poznał bliżej. 



Zapewne znasz to miejsce.  

Jest „na wyciągnięcie ręki”  

– pobliskie Wadowice… 

TU WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO! 
 



18 maja 1920 roku  
w Wadowicach  

przyszedł na świat  

Karol Józef Wojtyła.  
Przez swoich rodziców –  

Emilię i Karola –  

nazywany  

Lolkiem. 

 



Lekarze zalecali mamie Karola, by usunęła ciążę –  
czyli Karol mógłby się nie urodzić.  

Mama Karola stanowczo odmówiła. 
Ta odważna decyzja i sprzeciw tym, którzy nakłaniają do złego – 

pozwoliła narodzić się wielkiemu człowiekowi.  
Ważne, abyśmy i my potrafili walczyć o życie tych bezbronnych – 

nienarodzonych.  
 

Mama Karola jednak od początku miała przeczucie co do 
przyszłości swojego syna. Mówiła z przekonaniem:  

 

 

Zobaczycie, mój 
Lolek  będzie 

kiedyś wielkim 
człowiekiem! 



 Komunia Święta –  

wyczekiwane wydarzenie  

w życiu każdego dziecka –  

dla Karola przepełnione  

było wielką wiarą,  

ale również cierpieniem  

z powodu śmierci mamy. 

 



 Karol miał kochającego 
tatę, który troszczył się 
o niego, ale również 
wymagał.  

 

 Ojciec dawał swoim 
życiem dobry wzór dla 
swojego syna – by 
wyrósł na dobrego 
człowieka.  

 

 Gdy Karol miał 21 lat – 
zmarł jego tata. 

 

 



 
 Karol Wojtyła nie miał łatwego 

dzieciństwa  
i młodości –  

mimo trudnych doświadczeń 
nie załamał się,  

ale budował swoje życie na 
wierze i wyniesionych  

od rodziców wartościach.  
 

 Sam żyjąc skromnie – dawał 
nadzieję wątpiącym  

i podtrzymywał na duchu 
tych, którzy źle się miewali. 

 



Szkoła – jakim Karol był uczniem?  

 

 

Pomagał, 
wytłumaczył, 
ale nie dawał 

ściągać!   

Zdolny, pilny.  

Pracowity 

Świadectwa z 
samymi 5-tkami 

 

Uczciwy 



Człowiek wielu talentów i pasji 

 Karol nie marnował czasu,  
ale aktywnie wykorzystywał każdą chwilę.  

 Był otwarty na nowe znajomości, 
współpracę. 

Cenił również chwile refleksji,  
spędzone sam na sam z Bogiem, z naturą. 

 



Teatr i aktorstwo 
Teatr był wielką pasją Karola Wojtyły  

od wczesnej młodości.   
Miłości do ojczystego języka,  

polskiej literatury i sztuki  
nie przerwała nawet II wojna światowa,  

kiedy zabronionych było wiele rzeczy  
związanych z  

rozkrzewianiem polskiej kultury i nauki. 
 

Jak wspomina później, jego prawdziwą pasją było  
„nade wszystko zamiłowanie do literatury, a w szczególności do literatury 

dramatycznej i do teatru”.  
 

 Karol i jego znajomi z teatru działali w konspiracji –  
potajemnie spotykali się w domach i tam wystawiali przedstawienia,  

aby pamięć o języku polskim i sztuce nie zginęła.  
 

 Dla nas Karol Wojtyła powinien być  
wzorem umiłowania nauki,  

czerpania radości z możliwości rozwoju intelektualnego,  
bycia dumnym, że możemy mówić w pięknym języku polskim. 



Pisarz, poeta 

 „Poezja jest ukojeniem”  
– pisał 19-letni Karol Wojtyła  

w sonecie pt.  
„List do przyjaciela”.  

 Zafascynowany słowem  
stworzył w młodzieńczym  

okresie swojego życia  
niejeden wiersz oraz dramat,  

w których ujawnił głęboką  
wrażliwość  

oraz miłość do świata,  
ludzi  

a nade wszystko Boga. 
 

Jest autorem wielu utworów 
literackich. 



Zamiłowanie do książek  

Karol Wojtyła sam pisał, tworzył.  
Kochał język polski i go szanował.  
Był również niezwykle oczytany. 

Na książki 
zawsze jest 

pora! 



Sport 
 Karol Wojtyła, a później 

jako Papież  
– żył sportem.  
Był kibicem,  

ale też sam grał  
w piłkę  

jeździł na nartach,  
uwielbiał spływy 

kajakowe  
i górskie wędrówki. 

Wybór na Stolicę Piotrową 
nie zahamował Jego 

aktywności. 

„W zdrowym ciele – 
zdrowy duch!” 

„Sport ujawnia nie tylko możliwości 
fizyczne człowieka, ale i zdolności 

intelektualne i duchowe. Ma nie tylko 
siłę fizyczną i wydolność mięśni, ale ma 

także duszę i dlatego musi w pełni 
okazywać swe oblicze”. 

Sport nie tylko 
hartuje ducha 

ale przede 
wszystkim 

buduje 
wspólnotę, 

której można 
przekazywać 

wartości  
i razem 

poznawać 
wielkość 

Stwórcy. 



Sport 

Piłka nożna 
- najczęściej grał na pozycji bramkarza. 

Kibic Cracovii – jako papież otrzymał od 
klubu pamiątkową koszulkę zawodnika z 

napisem: „Wojtyła numerem jeden”. 
Jan Paweł II był honorowym kibicem 

zarówno FC Barcelony, jak i Realu 
Madryt. 

 



Sport 

Górskie wędrówki  
– kochał góry.  

 Zamiłowanie do nich  
odziedziczył po ojcu.  

Często wspominał  
o wędrówkach  

po Kalwaryjskich 
Dróżkach,  

ale też bliskich 
szlakach  

Beskidu Małego. 

„Góry pozwalają 
doświadczyć trudu 

wspinaczki,  
strome podejścia kształtują 

charakter,  
kontakt z przyrodą daje 

pogodę ducha”. 



Sport 

 Jazda na 
nartach,  
spływy 

kajakowe,  
wycieczki 

rowerowe, 
nowe 

dyscypliny… 

Zapytany, czy to uchodzi, żeby 
kardynał jeździł na nartach, 

odpowiedział: „Co nie 
uchodzi kardynałowi – to 
źle jeździć na nartach!” 

„Sport to nie tylko radość życia  
i zabawa, ale także nauka 

pokojowego współistnienia, 
otwarcie na inne kultury, sposób 
nawiązywania kontaktów między 

narodami”. 



Jaki był Karol Wojtyła? – wspomnienia 
kolegów i koleżanek 

Wyraźnie różnił się od pozostałych, 
a jednak był jednym z nas, 
zwykłym naszym kolegą i 

przyjacielem. Cechowała go 
koleżeńskość, która się udzielała. 
Interesował się sportem, grał w 

piłkę nożną” –  
p. E. Mróz, przyjaciel z gimnazjum. 

Studenci wyjeżdżający z  
ks. Karolem Wojtyłą na wyjazdy: 
Razem z „Wujkiem” tworzyliśmy 

„Rodzinkę”.   
„Wujek” był do „tańca i do 

różańca”. 
„Myśmy, spotykając Wujka na 
naszej drodze, wygrali los na 

loterii naszego życia”. 

Wesoły, bardzo koleżeński, pierwszy niosący pociechę  
w nieszczęściu, w chorobie, uprawiający sporty. Czuło się, że 

ma swój świat myśli, że jest głęboko religijny, że umie 
najwięcej z nas wszystkich. Kiedy rozmawia, to uważnie 

słucha swojego rozmówcy, ale zawsze w jego oczach błyskają 
iskierki ni to humoru, ni jakiejś ironijki czy też wyrozumiałości 

dla każdego, bo nigdy nie potępiał, nie pouczał, ale rozumiał.  
– p. H. Królikiewicz – Kwiatkowska, koleżanka z Wadowic  



Powołanie 
 Karol Wojtyła początkowo 

nie myślał o tym, aby zostać 
księdzem.  

 Uważał, że ma inne 
powołanie – pociągała go 

literatura i teatr. 

 Chciał być aktorem.  

 

 

 

 

„Historia mojego 
powołania?  

Historia ta znana jest 
przede wszystkim  
Bogu samemu”. 



Powołanie 

 Święcenia kapłańskie 
Karol Wojtyła przyjął  

1 listopada 1946 roku  
w Krakowie z rąk abp. 

Adama Sapiehy. 
  

 Święcenia biskupie –  
28 września 1958 roku  
w katedrze wawelskiej. 

  
 Arcybiskup metropolita 

krakowski –  
30 grudnia 1963 rok 

(nominacja) 
  

 Nominacja kardynalska 
– maj 1967 rok. 



 Nastał dzień  
– dla Polski historyczny –  

pełen wzruszenia, radości i wiary –  
na „lepsze jutro” Ojczyzny  

i całego świata… 

 

 Data ta  
– wyryta w sercach Polaków –  

dała powiew nadziei i optymizmu… 



HABEMUS  PAPAM! 



 Karol Wojtyła  
– syn polskiej ziemi –  

został wybrany  

16 października 1978 roku  
na 264-tego papieża,  

przybierając imię  

Jan Paweł II 



Pontyfikat 
Pontyfikat Jana Pawła II  

trwał prawie 27 lat. 
 

Jan Paweł II był bardzo skromny, a swoją posługę 
traktował jako służbę. 

 
Zrezygnował z tiary – potrójnej korony. 

Zrezygnował z lektyki, służącej do noszenia papieża. 
Jako pastorał przyjął Krzyż Chrystusa. 

Ograniczył do koniecznych wymiarów Gwardię 
Szwajcarską. 

Zaraz po rozpoczęciu pontyfikatu całe swe 
wynagrodzenie przeznaczył na potrzeby Kościoła. 
Prowadził bardzo skromne życie, skromnie też 

korzystał z pożywienia. 
Wychodził do ludzi, aby być dla wszystkich.  



Zamach  

 13 maja 1981 roku  
turecki terrorysta  
Mehmet Ali Agca  
dokonał zamachu  

na życie Jana Pawła II. 
 

Papież – mimo ogromnej krzywdy, która została mu wyrządzona – 
szczerze przebaczył zamachowcowi.  

 
Wydarzenie to może być dla nas lekcją, że powinniśmy sobie 

przebaczać i nie żywić do siebie urazy za krzywdy.  
 

Jan Paweł II pokazał, że silnym nie jest ten, kto ma władzę 
nad kimś, ale ten kto potrafi szczerze przebaczyć.  



Miłość ponad wszystko 
Ojciec Święty zawsze  

dostrzegał potrzebujących -  
ludzi skrzywdzonych, chorych, 

głodnych, osamotnionych, 
bronił życia najmniejszych  

i niewinnych.  

Uczy, aby nie zamykać swojego 
serca na ludzką krzywdę  

i nieszczęście, lecz pochylać 
się nad potrzebującymi  

i im pomóc. 

 



Nadzieja w młodym pokoleniu. 
Nadzieja w Tobie!  

 Jan Paweł II kochał ludzi młodych,  
którzy są pełni zapału, energii, pasji… 
Powtarzał, że lubi ich towarzystwo, bo  
„z jakim przystajesz – takim się stajesz”. 

 

 Miał też wiele wskazówek dla ludzi młodych  
i kierował słowa pełne miłości, troski ale 
również motywował do pracy nad sobą. 

 

 

 

Dzisiaj jesteście małym 
płomykiem, ale dzięki łasce 

Bożej możecie się stać płonącą 
pochodnią, niosącą światło 

Ewangelii i ciepło waszej 
wzajemnej miłości i przyjaźni, 

wszystkim rodakom.  
 

Musicie od siebie 
wymagać, chociażby inni 

od was nie wymagali. 



Motywujące słowa Papieża 



Papież rekordów  
Świat zapamięta Jana Pawła II jako  

niestrudzonego pielgrzyma  
– papież stał się obywatelem świata. 

 
W czasie 104 podróży – odwiedził 132 kraje,  

a w nich 617 miast i miejscowości.  
 

Podróże apostolskie do Ojczyzny – 8 razy (ostatnia w 2002r.) 
 

Wszystkie zagraniczne pielgrzymki trwały prawie 600 dni, a ich 
łączna trasa to 1 milion 162 tysiące kilometrów. Oznacza to, że 
papież pokonał 3 razy dystans równy odległości między Ziemią  

a Księżycem. Inaczej – okrążył Ziemię 28 razy.  
 

Wygłosił 2,4 tysiąca przemówień oficjalnych (nie licząc przemówień 
improwizowanych). 

 
Znał biegle 8 języków. 

 
Był pierwszym w historii Papieżem, który wziął udział w koncercie 

rockowym. 
Dążył do jedności wszystkich ludzi. 

 



Papież rekordów  

Celebrował 478 kanonizacji oraz ogłosił 1318 błogosławionych. 
Na jego 1160 audiencjach generalnych było 18 mln pielgrzymów. 

 
Jako pierwszy papież w dziejach Jan Paweł II odwiedził kościół 

luterański (1983r.), synagogę (1986r.) i meczet (2000r.).  
 

W 1986 roku zaprosił przedstawicieli wszystkich wyznań i religii do 
Asyżu na wspólną modlitwę o pokój.  

 
Za nieocenione uważa się jego zasługi dla dialogu katolicko – 

żydowskiego, dokonał także ważnego otwarcia wobec 
prawosławia. 

 
Jako pierwszy papież wykonał gest „mea culpa”  

(w imieniu Kościoła prosił o przebaczenie). 
 

Był pierwszym papieżem, który jadł obiad z robotnikami w 
zakładowej stołówce, zasiadł przy stole w Watykanie z 

bezdomnymi, odwiedzał ośrodki pomocy dla najuboższych. 
 



Śmierć „Szukałem Was,  
teraz Wy przyszliście do mnie” 

      /Jan Paweł II/ 



2 kwietnia 2005 
godz. 21.37 

 Pan w Białej Szacie ruszył już w drogę 
W sobotni wieczór pożegnał tłum 
Szedł w stronę źródła czując na twarzy 
Powiew halnego i jego szum. 

 
 Po drodze mijał cichych, modlących 

W oknach rozniecał płomienie świec 
Kirem ozdabiał sztandary płaczące 
Młodych jednoczył w rytm bicia serc. 

 
 I szedł powoli w niemałym trudzie 

Dłonią zaś kreślił zbawienia znak 
Jedni mówili o jakimś cudzie 
Inni, że już nadziei brak. 

 
 Szedł szlakiem w góry, wsparty na krzyżu 

W ostatniej drodze był całkiem sam 
Na szczycie z kluczem Piotrowym w dłoniach 
Witał Go uśmiechnięty Niebieski Starszy Pan. 

 
 Jak ojciec syna, wziął Go w ramiona 

I razem przeszli przez Niebios próg 
Jestem zmęczony ale już w domu 
Tak synu – szepnął Mu Ojciec – Bóg. 

 



Śmierć Jana Pawła II wstrząsnęła całym światem. 
Jednak wśród smutku i żalu  

wznosiły się głosy dziękczynienia  
za dar życia Papieża Polaka  

– za Jego miłość, dobroć, poczucie humoru, wskazywanie 
wartościowej drogi,  

którą świat powinien iść… 
 

Każdy był przekonany, że Jan Paweł II  
powinien zostać ogłoszony 

SANTO SUBITO!  
– to znaczy ŚWIĘTY NATYCHMIAST! 



Santo Subito! – Święty Natychmiast! 

 Beatyfikacja:  
1 maja 2011 r. 

 

 Kanonizacja:  
27 kwietnia 2014 r. 

 

Liturgiczne wspomnienie:  
22 października 

 

Patron rodzin 



Papież jest z nami cały czas  
– oręduje w naszych potrzebach. 

Nasz Papież jest wielkim orędownikiem w wypraszaniu łask.  

Znany jest ogrom świadectw uzdrowień i cudów  
za wstawiennictwem Jana Pawła II. 

 Zapraszam Cię do ich poznania  
(jest wiele książek, artykułów umieszczonych w Internecie).  

 
Gloria Maria Wrona z Częstochowy: 

 
Dziewczynka urodziła się w 6. 

miesiącu zagrożonej ciąży.  
Nie miała prawa żyć (mówili lekarze) 

- wada serca, niewykształcone 
prawidłowo  nerki i wątroba.  

Ale stał się cud.  
Obecnie Gloria jest bardzo aktywną 

dziewczynką.  

 

Floribeth Mora Diaz: 
 

Niewytłumaczalne z medycznego punktu 
widzenia zniknięcie tętniaka tętnicy 

mózgowej. 



 Obchodzona w 2020 roku  
rocznica  

100-lecia urodzin  
Karola Wojtyły  

niech będzie radosnym 
wspomnieniem  
Jana Pawła II,  

dziękczynieniem za Jego życie, 
a może głębszym poznaniem 

Jego osoby. 
 

Warto zaprzyjaźnić się  
ze świętym  

Janem Pawłem II 



 Jeśli możesz –  
poświęć dzień  

18 maja  
pamięci świętego Jana Pawła II  

– wspólnie z rodziną obejrzyjcie  
filmy, reportaże,  

zdjęcia związane z Ojcem Świętym,  
poczytajcie artykuły i świadectwa  
związane z Papieżem Polakiem;  

 starsi mogą opowiedzieć swoje 
wspomnienia z osobą Karola Wojtyły;  
 pomódlcie się w intencji Waszej 

Rodziny  
za wstawiennictwem św. Jana Pawła II;  

 a może wspólnie zaśpiewacie „Barkę”  
– Jego  ulubioną pieśń. 




