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Karol Wojty∏a urodzi∏ si´ w Wadowicach 18 maja
1920 roku w domu nale˝àcym do ˝ydowskiego kupca
Chaima Belamutha. Ochrzczony 20 czerwca w wado-
wickim koÊciele parafialnym otrzyma∏ imi´ po ojcu.
Dzieciƒstwo i m∏odoÊç sp´dzi∏ w Wadowicach. Tutaj
uczy∏ si´ od 1930 do 1938 roku w  m´skim Paƒstwo-
wym Gimnazjum Âlàskim im. Marcina Wadowity. Udzie-
la∏ si´ te˝ w szkolnym i parafialnym kó∏ku teatralnym,
którym kierowa∏ ówczesny prefekt gimnazjum, a póê-
niej proboszcz wadowicki ks. pra∏at Edward Zacher.
Jako aktor debiutowa∏ w 1933 r. w „Sobótce” wg M.
Mikuty, przedstawieniu z∏o˝onym z ludowych piosenek
i „Sobótki” Jana Kochanowskiego. W roku 1938 Karol
Wojty∏a zda∏ matur´, po której zapisa∏ si´ na polonistyk´
na Uniwersytecie Jagielloƒskim. Latem tego roku prze-
prowadzi∏ si´ z ojcem do Krakowa.

„W tamtym okresie decydujàce wydawa∏o mi si´
zami∏owanie do literatury, a w szczególnoÊci do lite-
ratury dramatycznej i do teatru. Zami∏owaniu do teatru
da∏ poczàtek starszy ode mnie polonista Mieczys∏aw
Kotlarczyk. By∏ on prawdziwym pionierem amators-
kiego teatru o wielkich ambicjach repertuarowych” -
napisa∏ papie˝ po latach w ksià˝ce „Dar i tajemnica”.
Po wybuchu II wojny Êwiatowej Karol wraz z ojcem
opuÊci∏ Kraków, jednak wróci∏ do niego po kilku
dniach. W 1940 roku rozpoczà∏ prac´ jako robotnik
w fabryce chemicznej Solvay w Borku Fa∏´ckim. Dzi´ki
temu mia∏ dokumenty chroniàce przed wywózkà do
Niemiec na roboty. By∏a to ci´˝ka praca fizyczna w ka-
mienio∏omie, gdzie ∏adowa∏ wapieƒ do wagoników.

Karol z czasem zosta∏ pomocnikiem strza∏owego. Po
latach opublikowa∏ pod pseudonimem Andrzej Jawieƒ
wiersz „Kamienio∏om”, w którym wraca pami´cià do
tych czasów:
„S∏uchaj, kiedy stuk m∏otów miarowy i tak bardzo swój -

przenosz´ wewnàtrz ludzi, by badaç si∏´ uderzeƒ -
s∏uchaj, pràd elektryczny kamienistà rozcina rzek´ -

a we mnie narasta myÊl, narasta dzieƒ po dniu,
˝e ca∏a wielkoÊç tej pracy znajduje si´ wewnàtrz cz∏owieka.”

Mimo pracy w Solvay’u ca∏y czas rozwija∏ swoje
zami∏owanie do teatru i aktorstwa.

Dzia∏a∏ w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym
kierowanym przez Mieczys∏awa Kotlarczyka, swojego
dawnego nauczyciela. Próby i przedstawienia odbywa∏y
si´ w prywatnych mieszkaniach.

W paêdzierniku 1942 r. Karol Wojty∏a rozpoczà∏
studia na tajnych kompletach Wydzia∏u Teologicznego
UJ i jako kleryk wstàpi∏ do dzia∏ajàcego w Krakowie
zakonspirowanego Ksià˝´co-Metropolitalnego Semina-
rium Duchownego.

29 lutego 1944 r. zosta∏ potràcony przez niemiecki
samochód ci´˝arowy. Na polecenie niemieckiego ofi-
cera odwieziono go do szpitala, gdzie stwierdzono
wstrzàs mózgu.

W sierpniu 1944 r. porzuci∏ prac´ i przeniós∏ si´
na polecenie metropolity ksi´cia Adama Sapiehy do
pa∏acu arcybiskupiego przy ul. Franciszkaƒskiej. Za∏o˝y∏
oficjalnie sutann´.

W 1945 r. kleryk Wojty∏a podjà∏ studia na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Jagielloƒskiego. By∏ bardzo
dobrym studentem: dziewi´tnaÊcie egzaminów zda∏
na celujàco, szeÊç na bardzo dobrze i tylko z psychologii
otrzyma∏ ocen´ dobrà.

1 listopada 1946 roku Karol Wojty∏a przyjà∏ z ràk
kardyna∏a Sapiehy Êwi´cenia kap∏aƒskie. Wyjecha∏ na
dalsze studia do Rzymu, skàd wróci∏ w 1948 roku.
Zosta∏ skierowany do parafii w Niegowici ko∏o Wielicz-
ki, gdzie pracowa∏ jako wikary. Po roku zostaje wika-
rym w parafii Âw. Floriana w Krakowie, ale ju˝ w 1951
roku na polecenie arcybiskupa Eugeniusza Baziaka
poÊwi´ca si´ pracy naukowej. Napisa∏ prac´ habilita-
cyjnà, wyk∏ada∏ na Wydziale Teologicznym UJ, w se-
minarium duchownym i na KUL-u.. W tych latach te˝
da∏ si´ poznaç jako zapalony turysta, narciarz, kaja-
karz.

8 lipca 1958 roku Karol Wojty∏a zosta∏ mianowa-
ny krakowskim biskupem pomocniczym. By∏ wtedy
najm∏odszym cz∏onkiem Episkopatu Polski. Pracowa∏
aktywnie wÊród Êrodowisk inteligencji, promujàc tam
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katolickà etyk´ ma∏˝eƒskà. W 1960 roku wyda∏ ksià˝-
k´ „Mi∏oÊç i odpowiedzialnoÊç”, która wzbudzi∏a nawet
krytyk´ niektórych teologów.

Mimo ˝e formalnie pe∏ni∏ jedynie urzàd sufragana
(biskupa pomocniczego) krakowskiego, to jednak bar-
dzo szybko zaczà∏ w kurii pe∏niç pierwszoplanowe
funkcje. Na d∏ugo przed formalnym obj´ciem schedy
po arcybiskupie Baziaku by∏ faktycznym rzàdcà diece-
zji. W paêdzierniku 1962 roku wyjecha∏ na Sobór Waty-
kaƒski II, gdzie by∏ jednym z najbardziej aktywnych
polskich biskupów. W grudniu 1963 roku zostaje ar-
cybiskupem metropolità krakowskim, a niespe∏na trzy
i pó∏ roku póêniej 29 maja 1967 roku otrzymuje kape-
lusz kardynalski. Odtàd jego oficjalny tytu∏ brzmi: kar-
dyna∏, arcybiskup metropolita krakowski, przy czym
„kardyna∏” jest okreÊleniem godnoÊci koÊcielnej, zaÊ
„arcybiskup metropolita krakowski” okreÊleniem je-
go koÊcielnej funkcji. W Polsce pisze wst´p do ency-
kliki Humane vitae Paw∏a VI, wraz ze studium wpro-
wadzajàcym,  ukazujà si´ kolejne ksià˝ki Karola Woj-
ty∏y  - „Osoba i czyn”, „U podstaw odnowy”. W 1976
roku g∏osi rekolekcje dla Kurii Rzymskiej. By∏ to do-
wód uznania Paw∏a VI dla krakowskiego kardyna∏a.
Papie˝ dokona∏ w ten sposób jego prezentacji najwy˝-
szym kr´gom koÊcielnym.  W tym roku ukaza∏y si´ w
prasie Êwiatowej artyku∏y, gdzie coraz cz´Êciej mówi-
∏o si´ o kardynale krakowskim jako o przysz∏ym pa-
pie˝u.

W sierpniu 1978 roku umiera papie˝ Pawe∏ VI.
Kardyna∏owie wybrali na biskupa Rzymu patriarch´
Wenecji Albina Lacianiego, który przyjà∏ imi´ Jan Pawe∏
I. Jan Pawe∏ I zmar∏ 28 wrzeÊnia 1978 roku. Niespe∏na
miesiàc póêniej, 16 paêdziernika 1978 roku, po raz
pierwszy od 1522 roku papie˝em zostaje nie W∏och,
ale Polak. W Polsce zapanowa∏ entuzjazm. W Krakowie
bijà dzwony w KoÊciele Mariackim i w katedrze na
Wawelu. Odzywa si´ najwi´kszy z nich - dzwon Zyg-
munta. 22 paêdziernika odbywa si´ uroczysta inaugu-
racja pontyfikatu na placu Âwi´tego Piotra. Jan Pawe∏
II wypowiedzia∏ tam s∏owa stanowiàce motyw przewo-
dni jego pontyfikatu:

„przez wiele wieków, kiedy nast´pca Êwi´te-
go Piotra obejmowa∏ swojà stolic´, wk∏adano
mu na g∏ow´ tiar´. Ostatni przyjà∏ jà papie˝
Pawe∏ VI w 1963 roku. Ale potem z niej zrezyg-
nowa∏, pozostawiajàc w tej sprawie swobod´
swoim nast´pcom. Papie˝ Jan Pawe∏ I nie w∏o˝y∏
tiary i nie wk∏ada jej dzisiaj jego nast´pca. Nie
czas bowiem si´gaç po to, w czym nies∏usznie
upatrywano symbolu w∏adzy doczesnej papie˝a,
gdy dzieƒ dzisiejszy ka˝e nam wpatrywaç si´ w
tajemnice w∏adzy samego Chrystusa. Tej w∏adzy,
która odpowiada ca∏ej g∏´bi ludzkiego wn´trza,
ludzkiego umys∏u i serca. Tej w∏adzy, która nie
przemawia j´zykiem si∏y, ale mi∏oÊcià i prawdà.
Nie ma bowiem wi´kszej mi∏oÊci ponad t´, ˝eby
dusz´ daç za braci. Nowy nast´pca Piotra na
stolicy rzymskiej b∏aga dzisiaj: O, Chryste, bym
móg∏ staç si´ s∏ugà Twojej jedynej w∏adzy! (…)
Obym móg∏ staç si´ s∏ugà! I s∏ugà s∏ug! Nie l´kaj-
cie si´ drodzy bracia i siostry, przyjàç w∏adz´
Chrystusa. Nie l´kajcie si´. Otwórzcie, otwórz-

cie na oÊcie˝ drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej
w∏adzy otwórzcie granice paƒstw, systemów eko-
nomicznych, systemów politycznych, kierunków
cywilizacyjnych. Nie l´kajcie si´! Chrystus wie,
„co jest w cz∏owieku”. On jeden. A dzisiaj cz∏owiek
bardzo cz´sto nie wie, co w nim jest. Tak bardzo
cz´sto jest niepewny sensu swojego ˝ycia na
ziemi. Tak cz´sto opanowuje go zwàtpienie, któ-
re przechodzi w rozpacz. Pozwólcie zatem (…)
Chrystusowi  mówiç do cz∏owieka. On jeden ma
s∏owa ˝ycia wiecznego.”

Ju˝ w styczniu 1979 roku Jan Pawe∏ II odby∏ swà
pierwszà podró˝ ewangelizacyjnà: Dominikana, Me-
ksyk, Wyspy Bahama. W marcu tego roku og∏osi∏ pier-
wszà encyklik´ Redemptor hominis (Odkupiciel cz∏o-
wieka). W czerwcu - od 2. do 10. odby∏ swà pierwszà
pielgrzymk´ do ojczyzny. Odwiedzi∏ Warszaw´,
Gniezno, Cz´stochow´, Kraków i OÊwi´cim. Swoimi
homiliami zmienia∏ polskie spo∏eczeƒstwo, dodawa∏
mu s∏ów otuchy i nadziei. Doprowadzi∏ do powstania
nowej epoki.

13 maja 1981 roku, gdy papie˝ wje˝d˝a∏ na au-
diencj´ generalnà na plac Êw. Piotra, pad∏y strza∏y. Trzy
kule ugodzi∏y Jana Paw∏a II, konieczna by∏a natych-
miastowa operacja. Za papie˝a modli∏ si´ ca∏y Êwiat.
Zaraz po zamachu Jan Pawe∏ II w tekÊcie nadanym
przez radio watykaƒskie podzi´kowa∏ wszystkim za
modlitwy i powiedzia∏: „Modl´ si´ za brata, który za-
da∏ mi cios i szczerze mu przebaczam”. Kilka miesi´cy
póêniej, po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego
apelowa∏ do sumienia genera∏a Wojciecha Jaruzels-
kiego, aby nie przelewa∏ polskiej krwi.

W trakcie 27 lat swojego pontyfikatu  Jan Pawe∏ II
odby∏ w sumie 104 zagraniczne podró˝e do 129 krajów
Êwiata na wszystkich kontynentach.  Siedem pielgrzy-
mek odby∏ do Polski. Kolejny raz ju˝ nie przyjecha∏ -
zmar∏ 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37.

By∏ najwi´kszà postacià, jakà wyda∏a Polska. Jako
pierwszy papie˝ wyszed∏ sam z naukà do milionów
ludzi na ca∏ym Êwiecie. Przejdzie do historii jako Jan
Pawe∏ Wielki. Trudno nam teraz b´dzie wyobraziç
sobie Êwiat bez Niego, ten Êwiat, który dzi´ki Niemu
sta∏ si´ lepszy.

      JWL


