
TOP 10 czyli co każdy młody człowiek powinien wiedzieć     

o Janie Pawle II 

1. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Lolek, jak go 

nazywano, szybko stracił matkę Emilię i starszego brata Edmunda. 

Wychowywał go ojciec Karol. Po maturze przeprowadził się do Krakowa, 

gdzie wstąpił do tajnego seminarium duchownego. 

2. W latach okupacji pracował jako robotnik w krakowskim kamieniołomie  

i fabryce chemicznej „Solvay”. Jednocześnie grywał w sztukach 

teatralnych oraz pisał poezje i dramaty. 

3. Po święceniach kapłańskich w 1946 r. rozwijał karierę naukową                   

i działalność duszpasterską. Założył nowoczesne duszpasterstwo i napisał 

nowatorską książkę o ludzkiej seksualności. Interesował się nowymi 

nurtami w filozofii, które łączył z tradycyjną myślą chrześcijańską. 

4. Zdobywając godności kościelne, angażował się na arenie światowej –            

w tym w Sobór Watykański II, mimo że Polska tkwiła pod 

komunistycznym kloszem. W 1958 r. został najmłodszym biskupem                

w kraju, a następnie metropolitą krakowskim. 

5. Został wybrany na papieża 16 października 1978 r. Podczas inauguracji 

pontyfikatu wypowiedział słynne słowa: „Nie lękajcie się!”. Pontyfikat 

ten trwał niemal 27 lat i był jednym z najdłuższych w historii. 

6. Przeżył zamach 13 maja 1981 r. ocierając się o śmierć, kiedy na placu św. 

Piotra w Watykanie padło w jego kierunku kilka strzałów. 

7. Odbył 104 pielgrzymki do krajów całego świata. Uwagę poświęcał przede 

wszystkim krajom ubogim i zniewolonym. Był papieżem praw człowieka, 

orędownikiem ludzkiej godności i działaczem na rzecz światowego 

pokoju. 

8. Polskę odwiedził ośmiokrotnie – pierwszy raz w 1979 r., ostatni w 2002 r. 

Swoimi przemówieniami tworzył program dla Polski na różnych etapach 

dziejów ojczyzny. 

9. Jako papież pozostał serdecznym człowiekiem o dużym poczuciu 

humoru. Pielęgnował wszystkie, liczne przyjaźnie. 

10. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37. 1 maja 2011 r. Jana Pawła II 

ogłoszono błogosławionym, a 27 kwietnia 2014 r. – świętym. 

Powinniśmy być z Niego bardzo dumni! 

 


