
ROK 2020 POD PATRONATEM

JANA PAWŁA II



Fot. Kancelaria Sejmu



W 2019 r. parlamentarzyści - w myśl art. 33a Regulaminu 

Sejmu - ustanowili w drodze okolicznościowych uchwał patronaty na 

rok 2020. Uhonorowani zostali: św. Jan Paweł II, hetman Stanisław 

Żółkiewski, Roman Ingarden i Leopold Tyrmand. 2020 rok jest 

także rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Zaślubin Polski 

z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę. 



Święty Jan Paweł II

W uchwale ustanawiającej rok 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II zwrócono 

uwagę, że zajmuje on szczególne miejsce w historii Polski i Europy, 

a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności 

wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu 

uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski.

W tekście przypomniano, że w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła 

II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował 

powstaniem ˝Solidarności˝, wyzwoleniem narodu spod panowania 

komunizmu i odbudową jedności Europy. „Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. 

Janowi Pawłowi II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas 

otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości 

chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie 

i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II będzie dla 

naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej 

i sprawiedliwej” - napisano w dokumencie.  



18 maja 2020 r. 

będziemy obchodzić stulecie urodzin 

Karola Wojtyły



Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach,
niewielkim miasteczku nieopodal Krakowa, jako drugi syn Emilii

i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony w kościele parafialnym 20 
czerwca 1920 r. przez ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. 
Rodzice nadali imię Karolowi na cześć ostatniego cesarza Austrii, 

Karola Habsburga.

(Fot. EAST NEWS/LASKI COLLECTION, EAST NEWS/LASKI DIFFUSION, ASSOCIATED PRESS/EAST NEWS)



Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania 

była pensja ojca - wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie 

Uzupełnień w stopniu porucznika.



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.



Karol Wojtyła od 1926 roku rozpoczął swą edukację w czteroklasowej

szkole powszechnej. Jego klasa była bardzo liczna, gdyż liczyła ponad

sześćdziesięciu uczniów. Chłopcy uczyli się języka polskiego, religii,

arytmetyki, śpiewu, a także rysunku, prac ręcznych i gimnastyki.

Jego koledzy wspominali Lolka jako zdolnego ucznia i dobrego kolegę.

Chętnie pomagał im w nauce. Szkołę podstawową skończył

z wyróżnieniem.



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 ośmioletnim 

Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Jadowity

w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką; 

już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała 

go także ogromna wiara. 

Liceum ogólnokształcące dawne Gimnazjum w Wadowicach



14 maja 1938 r. Karol zakończył naukę 

w gimnazjum, otrzymując świadectwo maturalne z 

oceną celującą.

Karol Wojtyła po maturze

Wadowice 1938 r.



Po zdaniu matury w 1938 roku razem z ojcem przeprowadził się do 

Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Naukę przerwał wybuch II Wojny Światowej. W czasie 

okupacji młody Wojtyła pracował jako robotnik w kamieniołomach 

Zakładów Chemicznych Solvay w Krakowie – Borku Fałęckim, co 

łączył z działalnością w podziemnym Teatrze Rapsodycznym. Brał też 

udział w tajnych kompletach. 



W 1941 zmarł  ojciec Karola Wojtyły. Rok po tym wydarzeniu Karol 

podjął decyzję o wstąpieniu do Wyższego Seminarium Duchownego w 

Krakowie założonego przez abp. A. S. Sapiehę.



Święcenie kapłańskie Karol Wojtyła otrzymał  1 listopada 1946 roku

w Kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich. Zaraz po nich wyjechał 

na dalsze studia do Rzymu, gdzie w ciągu dwóch lat napisał pracę 

doktorską na temat: Zagadnienie wiary u św. Jana od Krzyża, którą 

obronił 19 czerwca 1948 na Wydziale Teologicznym Papieskiego 

Uniwersytetu Angelicum.

Po powrocie do kraju został skierowany do pracy w wiejskiej parafii 

Niegowić pod Krakowem. Rok później w krakowskiej parafii pw. św. 

Floriana podczas pracy z młodzieżą ujawnił się jego talent duszpasterski

i organizatorski. W 1951 roku nowy rządca Archidiecezji Krakowskiej –

abp Eugeniusz Baziak skierował Wojtyłę do dalszej pracy naukowej

i napisania habilitacji na istniejącym jeszcze Wydziale Teologicznym UJ. 



W październiku 1954 roku Wojtyła podjął pracę na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim jako wykładowca historii doktryn 

etycznych.

W tym czasie poświęcał się młodzieży akademickiej, z którą chodził 

po górach.







12 grudnia 1953 roku praca habilitacyjna Wojtyły zatytułowana „Ocena 

możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu 

Maxa Schelera” została jednogłośnie przyjęta przez radę ówczesnego 

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (z którego 

powstała później, w roku 1981, Papieska Akademia Teologiczna). 

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego nie zatwierdziło jednak tytułu 

naukowego i dopiero 31 października 1957 roku Wojtyła otrzymał tytuł 

docenta. 

Rozpoczął pracę w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w 

Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wkrótce Wojtyła 

zaczął również wykładać na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 

gdzie po dwóch latach objął Katedrę Etyki. Na jego wykłady 

przychodziło tylu studentów, że niektórzy musieli siadać na podłodze.  

Owocem pracy naukowej oraz rozmów z młodzieżą była książka „Miłość 

i odpowiedzialność” poruszająca kwestie teologii ciała.





W lipcu 1958 roku nadeszła z Rzymu decyzja Piusa XII dotycząca 

powołania Wojtyły na biskupa pomocniczego archidiecezji 

krakowskiej.

Mając 38 lat, Karol Wojtyła został najmłodszym polskim biskupem. 

Jego konsekracji 28 lipca 1958 roku przed głównym ołtarzem katedry 

wawelskiej, dokonali arcybiskup Eugeniusz Baziak oraz biskupi 

Franciszek Jop z Opola i Bolesław Kominek z Wrocławia. 

Nowy krakowski biskup przyjął za dewizę słowa: „Totus Tuus” (Cały 

Twój), zaczerpnięte z pism Ludwika Marii Grignon de Montforta, które 

oznaczały całkowite oddanie się w opiekę Maryi i poprzez nią 

Chrystusowi. Pozostały one także dewizą papieża Jana Pawła II.

Wyniesienie do rangi biskupa pomocniczego pociągało za sobą nowe 

obowiązki. Walczył m.in. o pozwolenie na budowę kościoła w Nowej 

Hucie, którego władze komunistyczne nie chciały udzielić. 





26 czerwca 1967 roku papież Paweł VI mianował 

abp. Wojtyłę kardynałem. 

Mimo ciążących na nim obowiązków nie zaniedbywał 

Krakowa. Zorganizował sprawny system nauczania religii poza 

szkołą, prowadził spotkania dla par i małżeństw. Z tych 

spotkań narodził się Instytut Rodziny, który po latach stał się 

integralną częścią Papieskiej Akademii Teologicznej. 

W maju 1972 roku metropolita Krakowa zainaugurował 

obrady Synodu Archidiecezji Krakowskiej, trwające 

nieprzerwanie do 1979 roku. Jego celem było wprowadzanie na 

gruncie lokalnym wskazań Soboru Watykańskiego II.





16 października 1978 roku 111-osobowe konklawe wybrało 

arcybiskupa i metropolitę Krakowa, 58-letniego kardynała Karola 

Wojtyłę na papieża - 264. z kolei zwierzchnika Kościoła katolickiego. 

Przybrał imię Jan Paweł II, na znak symbolicznej kontynuacji 

przerwanego nagłą śmiercią 33-dniowego pontyfikatu swego 

poprzednika, Jana Pawła I. 

Wybór krakowskiego metropolity na papieża był zaskoczeniem dla całego 

świata, gdyż po raz pierwszy od 455 lat na Stolicy Apostolskiej zasiadł 

biskup nie-Włoch. Zaskoczenie było tym większe, że nowy papież 

pochodził ze słowiańskiego kraju, który w tamtym czasie należał do 

bloku sowieckiego.

O godzinie 18.18 nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym,

wywołując okrzyki radości wiernych, zgromadzonych na placu św. Piotra.

22 października odbyła się inauguracja pontyfikatu. W czasie homilii 

wypowiedział słynne słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi 

Chrystusowi”.



Fot. PAP/EPA



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.





Niespełna trzy lata po wyborze na papieża - 13 maja 1981 roku 

- na placu św. Piotra w Rzymie, Jan Paweł II został ciężko ranny 

w zamachu na jego życie. Tło tego zamachu do dziś nie jest do końca 

wyjaśnione.

fot. tldm.org



Niestety, do pełnego zdrowia Jan Paweł II nie powrócił nigdy. 

Następstwa postrzału spowodowały liczne komplikacje 

zdrowotne, konieczność kolejnych operacji, pobyty w szpitalu. 

Zaraz po zamachu w przekazie nadanym przez 

Radio Watykańskie papież powiedział: "Modlę się za brata, 

który zadał mi cios, i szczerze mu przebaczam". Później 

odwiedził zamachowca w więzieniu.

Papież nigdy nie ukrywał swojego stanu zdrowia. Cierpiał na 

oczach tłumów, którym w ten sposób dawał niezwykłą 

katechezę. Wielokrotnie też podkreślał wartość choroby

i zwracał się do ludzi chorych i starszych o modlitewne 

wspieranie jego pontyfikatu.



Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę 

Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, 

które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów 

papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci. Nagłe pogorszenie stanu 

zdrowia papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005 r. Przez ostatnie dwa 

miesiące życia Jan Paweł II wiele dni spędził w szpitalu i nie pojawiał 

się publicznie.



O godz. 21.37 2 kwietnia 2005 roku. osobisty papieski lekarz

Renato Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II.

Jan Paweł II odszedł do domu Ojca po zakończeniu Apelu

Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia

Bożego, które sam ustanowił.

Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek, 8 kwietnia 2005 r.

Uczestniczyło w nim na placu św. Piotra i w całym Rzymie ok. 300 tys.

wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, a także przedstawiciele

wszystkich wyznań świata, w tym duchowni islamscy i żydowscy. Po

zakończeniu nabożeństwa żałobnego, w asyście tylko duchownych

z najbliższego otoczenia, papież został pochowany w podziemiach

bazyliki św. Piotra, w krypcie bł. Jana XXIII, beatyfikowanego

w 2000 r.



1 maja 2011 roku Jan Paweł II został beatyfikowany przez Benedykta 

XVI , 27 kwietnia 2014 r. Papież Franciszek dokonał kanonizacji 

papieża-Polaka w niedzielę Bożego Miłosierdzia. Do chwały świętych 

Jan Paweł II został wyniesiony razem z jednym ze swoich 

poprzedników, Janem XXIII.



Statystyka

JAN PAWEŁ II

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



Pobił wiele rekordów i złamał wiele schematów.

jako pierwszy Papież odwiedził synagogę, meczet i kościół luterański.





Karol Wojtyła znał 7 języków obcych. Biegle władał angielskim, 

francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, mówił także 

po łacinie. Papież-Polak przemawiał także po litewsku, ukraińsku, 

węgiersku i czesku.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który napisał list do dzieci.



CIEKAWOSTKI I ANEGDOTY O JANIE PAWLE II:

W 1927 roku – wkrótce po tym, jak amerykański lotnik Charles 
Lindbergh samotnie przeleciał nad Atlantykiem – zapytano małego 

Karola Wojtyłę:

– Kim chciałbyś zostać?
– Będę lotnikiem! – odpowiedział chłopiec.

– A dlaczego nie księdzem?
– Bo Polak może być drugim Lindbergiem, ale nie może zostać 

papieżem.



Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na samotną wycieczkę w góry. 

Ubrany sportowo, wyglądał tak, jak wielu innych turystów. W trakcie 

wędrówki spostrzegł, że zapomniał zegarka, podszedł więc do opalającej 

się na uboczu młodej kobiety i już miał zapytać o godzinę, gdy ta 

uśmiechnęła się.

– Zapomniał pan zegarka, co?

– A skąd pani wie? – zapytał zaskoczony Wojtyła.

– Z doświadczenia – odrzekła – Jest pan dziś już dziesiątym mężczyzną, 

który zapomniał zegarka. Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się 

winko, wieczorem dansing…

– Ależ proszę pani, ja jestem księdzem – przerwał jej zawstydzony 

Wojtyła

– Wie pan – odpowiedziała rozbawiona nieznajoma – podrywano mnie 

w różny sposób, ale na księdza to pierwszy raz.



W czasie jednej z wędrówek po górach biskup Karol Wojtyła spotkał 

górala, który – widząc wędrowca utrudzonego i zakurzonego – zapytał 

go, kim jest.

– Biskupem! – odpowiedział zziajany Karol

– Jak wyście som biskupem, to jo jestem papieżem! – wzruszył 

ramionami góral.

Któregoś razu papież (wtedy jeszcze kardynał) powiedział, że: „40% 

polskich kardynałów jeździ na nartach”. Jeden z księży zauważył: „Ale 

przecież w Polsce jest tylko dwóch kardynałów.” Papież na to: „Tak, tylko 

że kardynał Wyszyński stanowi 60%”.

Kiedyś jedna z sióstr – kucharek podobno westchnęła podczas posiłku 

„Ileż ja mam kłopotu z Waszą Świątobliwością”. Odpowiedź Papieża 

brzmiała: – „Siostro, a ile kłopotów mam ja z moją świątobliwością.



Jedna z sióstr zakonnych, które pomagały papieżowi w codziennych 

sprawach, zwróciła się do polskiego księdza z prośbą, aby nauczył ją 

kilku słów po polsku. Uzasadniła, że miło byłoby Ojcu Świętemu, gdyby 

mogła się z nim przywitać w jego ojczystym języku. Ksiądz spełnił jej 

prośbę. Następnego dnia podając śniadanie, siostra zwróciła się do Jana 

Pawła II „Jak się masz, koteczku…?”





Kim był dla nas JAN PAWEŁ II ?

- PIELGRZYMEM?

-PRZYJACIELEM DZIECI I MŁODZIEŻY?

-POETĄ I PISARZEM?

-MIŁOŚNIKIEM GÓR?

-AUTOREM GŁĘBOKICH MYŚLI?

-TWORCĄ TAJEMNIC ŚWIATŁA?

-WIELBICIELEM KREMÓWEK?

-OSOBĄ Z GENIALNYM POCZUCIEM HUMORU?

-MIŁOŚNIKIEM SPORTU?

- A MOŻE POPROSTU CZŁOWIEKIEM O WIELKIEM SERCU?







BIBLIOGRAFIA:

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wn

a

 https://dzieje.pl/postacie/jan-pawe%C5%82-ii

 https://diecezja.pl/apostolowie-milosierdzia/swiety-jan-pawel-ii/

 https://www.centrumjp2.pl/100-urodziny/biogram/

 https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-22a.php3

 https://jan_pawel_ii.opoka.org.pl/

 stacja7.pl/swieci/anegdoty-z-zycia-sw-jana-pawla-ii/

 http://www.swjakub.pl/index.php?option=com_content&view=article&i

d=500&Itemid=170

 fajnepodroze.pl/ciekawostki-jan-pawel-ii/

 https://fakty.interia.pl/raporty/raport-kanonizacja-jana-

pawla/aktualnosci/news-rekordy-jana-pawla-ii-ciekawostki-na-temat-

papieza-polaka,nId,1414161

 https://www.slideshare.net/parakletpl/jan-paweii-prezentacja

 http://www.biblioteka-

bialarawska.pl/konkursy/2015/konkurs_o_jp_II_zsp/wielechowska.pdf



Dziękujemy za uwagę


