
Jan Paweł II 

Święty 

zawsze uśmiechnięty…



Papież Jan Paweł II urodził się jako Karol 
Wojtyła w Wadowicach 18 maja 1920 roku. 

Mały Karol Wojtyła



Bazylika mniejsza w Wadowicach tu 20 czerwca 1920 roku Karol Wojtyła 
został ochrzczony



Rodzice Karola                       z bratem Edmundem



To rodzinny dom Karola Wojtyły



Obecnie jest tu muzeum



Mały Karol z tatą

Ojciec Karola był urzędnikiem administracji woskowej w randze porucznika



Mały Karol z 
mamą

Matka zajmowała się domem i dziećmi. Zmarła 13 kwietnia 1929 roku w 
wieku 45 lat, mały Karol miał wtedy 9 lat



Pierwsza komunia Karola Wojtyły 

25 maj 1929



Karol był ministrantem – zgadnij który to przyszły papież?



Karol w 1926 roku 

rozpoczął naukę w 

siedmioklasowej 

szkole Powszechnej w 
Wadowicach. 

Karol z kolegami



Karol w 1926 roku 

rozpoczął naukę w 

siedmioklasowej 

szkole Powszechnej w 
Wadowicach. 

Karol z kolegami



Karol na wyciecze szkolnej

W 1931 roku 

rozpoczął naukę               

w Państwowym 

Gimnazjum Męskim w 

Wadowicach. Uczył się 
bardzo dobrze.
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W maju 1938 roku Karol Wojtyła zdał egzamin 
dojrzałości z ocenami bardzo dobrymi. 

Latem 1938 roku razem z ojcem przeprowadził się 

do Krakowa gdzie rozpoczął studia na wydziale 
filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 

W 1939 roku napisał pierwszy zbiór wierszy 
Renesansowy psałterz wydany w 1999 r



Jesienią 1941 roku Karol Wojtyłą wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, 
który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941r. 



Rozstanie Wojtyły z teatrem 

nastąpiło gdy postanowił 
studiować teologię 



W 1942 roku rozpoczął 

studia teologiczne w tajnym 
Seminarium Duchownym. 



Karol Wojtyła po święceniach 
kapłańskich

z rąk Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy 1 listopada 1946 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie w Kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich



Całe życie Uwielbiał sport 



Piesze wędrówki po górach 

Bieszczady 1953r



W roku 1953 ks. Karol Wojtyła wybrał się po raz pierwszy 

na wyprawę kajakową nad Brdę w Borach Tucholskich. 

Od tego czasu, co roku, kilka dni wakacji spędzał w 
kajaku.



Wykładał m.in. w seminarium diecezji: krakowskiej, katowickiej i 
częstochowskiej, oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim



28 września 1958 r otrzymał  święcenia biskupie



1964 roku został 

mianowany 

arcybiskupem 

ordynariuszem 
krakowskim



Nadal uwielbiał 
przyrodę 

Karol Wojtyła wraz z ks. Franciszkiem 

Blachnickim (z prawej) wychodzą na górę 

Błyszcz k. Tylmanowej. Za nimi idzie ks. 
Stanisław Dziwisz 1972r 



Ojciec Pio i Karol Wojtyła

Nie wszyscy wiedzą, że po raz pierwszy i jedyny spotkali się osobiście w San 

Giovanni Rotondo w 1948 roku. Spotkanie to owiewa aura tajemnicy. Relacja 

z niego nie pojawia się we wspomnieniu żadnego z nich. Nie wiadomo, o 

czym rozmawiali i czy — jak głosi plotka — Ojciec Pio przepowiedział wtedy 
pontyfikat Karolowi Wojtyle. Tak nawiązana została niezwykła znajomość.



16 października 

Karol Wojtyła został 
wybrany na papieża!!!

Przybrał imię Jan 
Paweł II.



Papież Uwielbiał dzieci 



Na pewno nie był smutasem



Kochał ludzi



Zawsze uśmiechnięty 



dużo podróżował 



Podczas swojego pontyfikatu Jan 

Paweł II odbył 102 pielgrzymki 

zagraniczne, 



wygłosił 2400 
przemówień, 

udzielił 1020 audiencji 

generalnych i przyjął 

1350 osobistości 
politycznych 



Jako papież nie miał już tyle czasu na 
wycieczki i sport



Jednak całe życie sport i dzieci były 
dla niego ważne



W 1986 roku zorganizowano pierwsze 
ŚDM

Zapoczątkował 
Światowe Dni Młodzieży



Modlił się za chorych odwiedzał ich i 
pocieszał



13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na 
placu św. Piotra w Rzymie został postrzelony



nawet choroba i starość 

nie przeszkadzały mu się modlić i być blisko ludzi



Jan Paweł II                          

Zmarł 2 kwietnia 2005 roku            

o godzinie 21:37                             
w Watykanie



1 maja 2011roku w 

Watykanie, w niedzielę 

Bożego Miłosierdzia, w święto 

ustanowione przez Jana Pawła 

II, po raz pierwszy od ponad 

1000 lat papież wyniósł na 

ołtarze swego 
bezpośredniego poprzednika



Jan Paweł II powiedział:

„Drogie dziewczęta i chłopcy, oto zadanie, jakie wam 

zostawia Matka Boża: wzrastajcie jako osoby, rozwijajcie 

talenty właściwe dla ciała i dla duszy, wzrastajcie jako 
chrześcijanie w dążeniu do świętości…”






