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Temat: Święty Jan Paweł II- Wielki Człowiek i Wielki i Wielki Papież. 

 

Notatkę wklejamy do zeszytu. 

                                                                                                                                                              

Życzę Wam uczniowie, aby Święty Jan Paweł II, papież a Polski zajmował ważne 

miejsce w waszych sercach i umysłach  

 

Dzisiejszą lekcję poświęcamy patronowi naszej szkoły Janowi Pawłowi II, którego 100-

lecie urodzin przypada na dzień 18 maja 2020 roku.  Nie sposób nie wspomnieć 

najważniejszych momentów z życia papieża Polaka – od lat dziecięcych aż po kres jego życia. 

 

 

    Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach w skromnej, ale 

szczęśliwej rodzinie. Jego matka Emilia wierzyła, że jej syn będzie wielkim człowiekiem.   

Uczęszczał do wadowickiej szkoły podstawowej i gimnazjum. Tam miał wielu kolegów, z 

którymi nie tylko się uczył, ale i grał w piłkę,. 

Początkowo Karol Wojtyła wcale nie myślał o tym, żeby zostać księdzem – chciał zostać 

aktorem. 

    Po wspaniale zdanej maturze Kraków stanowił kolejny etap w życiu Karola Wojtyły.  

Niestety 1 września 1939 roku rozpoczął się okres okupacji hitlerowskiej.  

Lata wojny to dla młodego Wojtyły lata fizycznej pracy w kamieniołomie, które wspomina w 

sposób następujący:  

,,Cztery lata pracy fizycznej, okres uczestniczenia w wielkiej społeczności robotniczej, stały 

się dla mnie szczególnym darem Opatrzności. Nauczyłem się głębokiego człowieczeństwa tego 

życia prostego, twardego i trudnego.”  

Lata okupacji to wreszcie decyzja o wstąpieniu jesienią1942r. do Krakowskiego Seminarium 

Duchownego, które działało w konspiracji.  

   Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1946r. a potem po dwuletnim pobycie w Rzymie 

Karol Wojtyła rozpoczął pracę duszpasterską w parafii w Niegowici, a potem w Krakowie w 

parafii św. Floriana, gdzie został duszpasterzem akademickim.  

I odtąd już nie rozstawał się z młodzieżą, która ze wszystkimi swoimi sprawami weszła 

w szczególny sposób w jego życie, posłannictwo i posługę.  

Sam wówczas był młodym człowiekiem, uznał, że młodzież potrzebuje go także poza 

kościołem. Stąd pomysł wspólnego wędrowania: wycieczek pieszych i spływów kajakowych.                      

Nowym wyzwaniem dla młodego kapłana była godność biskupią i kardynalska. Przez 

wiele lat był wykładowcą akademickim.                                                                                                                         

Wykłady prowadzone przez Wojtyłę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbywały 

się w salach wypełnionych tłumnie studentami chcącymi uczestniczyć w fascynujących 

zajęciach. Nikt tak jak on nie potrafił opowiadać z humorem o trudnych sprawach. Tak   

wspominają go jego studenci:                                                                                                                                                                                    

„ W największej sali na jego wykładach był zawsze tłok . Siedzieliśmy na podłodze, staliśmy 

pod ścianami. Wśród słuchaczy było wielu studentów z innych wydziałów. Był znakomitym 

wykładowcą, ukazując życiowy sens omawianych problemów”. 

Kolejny etap życiowej drogi Karola Wojtyły to Rzym. Jadąc na konklawe po śmierci Jana 

Pawła I nie przypuszczał, że ukochany Kraków przyjdzie mu opuścić na zawsze.  

16 października 1978 roku kardynałowie wybrali Go na biskupa Rzymu. 

 

Jaki był pontyfikat Papieża – Polaka?  

 

Jan Paweł II zyskał sobie przydomek Papieża Pielgrzyma. A co on sam sądził o tym 

pielgrzymowaniu?  



 2 

„Zostając biskupem Rzymu i papieżem w tej epoce wędrowców, musiałem i ja stać się 

wędrowcem […]. Myślę kategoriami proboszcza. On (…) musi być obecny pośród ludzi. 

Skoro jest to ważne dla proboszcza, w naturalny sposób jest ważne dla biskupa.”  

 

Specjalne miejsce w pielgrzymowaniu Ojca Świętego zajmowała młodzież. Nie tylko 

polska, ale młodzież całego świata. Z nią papież nawiązał szczególnie bliski kontakt.                                                                                                                        

Tuż po uroczystej inauguracji pontyfikatu na Placu Św. Piotra Jan Paweł II powiedział 

młodym z całego świata:  

 „Wy jesteście nadzieją Kościoła i świata, wy jesteście moja nadzieją.” 

 

Choć papież stawiał młodzieży bardzo wysokie wymagania moralne, był dla wielu młodych 

ludzi największym autorytetem, przyjacielem, wręcz idolem.  

 

Bliskie były mu także dzieci. Ludzie zapamiętali gest, kiedy w swoje silne i mocne ramiona 

brał podawane mu przez rodziców maluchy. Potem, gdy te ramiona już osłabły, kreślił na 

czołach dzieci znak krzyża. Powtarzał wiele razy, że je bardzo kocha” 

  

A kim dla ludzi całego świata był Jan Paweł II?  

 

Był wielkim zwolennikiem Praw Człowieka oraz Pojednania i Pokoju, zarówno pomiędzy 

narodami jak i religiami. Dwa gesty były charakterystyczne dla Ojca Świętego:                               

szeroko rozpostarte ramiona, kiedy spotykał się z ludźmi,                                                                            

złożone dłonie, gdy rozmawiał z Bogiem.                                                                                           

Zadziwiał wszystkich, gdy okazywało się, że doskonale zna wyniki meczów piłkarskich i 

kibicuje ulubionym drużynom. Uczył się języków obcych i doskonale orientował się we 

współczesnym świecie. 

W Watykanie gościł nie tylko ludzi sławnych, ale i chłopców słuchających hip-hopu i 

tańczących break ddance . 

 

Jan Paweł II dał nam najlepszy przykład szczególnej miłości, jaką jest przebaczenie.  

Wybaczył człowiekowi, który dokonał zamachu na jego życie. Od tego czasu papież stał się 

człowiekiem cierpienia. Już nigdy nie wrócił do dawnej formy fizycznej.                                               

Postępująca choroba coraz bardziej odbierała mu siły, ale on nie ustawał w swojej pracy, w 

służbie Kościołowi i ludziom.  

Uczył ludzi, jak zachować godność w cierpieniu, jak je znosić w pokorze. 

 

2 kwietnia 2005 roku Jan Paweł II stanął u kresu drogi. Znów - jak dwadzieścia 

siedem lat wcześniej- oczekiwały w napięciu tłumy na Placu Św. Piotra w Rzymie – i nie 

tylko tam. Cały świat zastygł w oczekiwaniu tego, co nieuchronne w życiu każdego 

człowieka...  

 

 

 


