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100-lecie 
urodzin

Wielkiego 
Polaka
Jana 

Pawła II

Urodził się,
by zmienić 

Polskę i świat
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Dom w Wadowicach, 
w którym urodził się 

18 maja 1920 r.
Karol Wojtyła

„W tym mieście, 
w Wadowicach, 

wszystko się zaczęło.   
I życie się zaczęło, i 

szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i 
teatr się zaczął, i kapłaństwo się 

zaczęło Tu wszystko się zaczęło... „
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W dniu 20 czerwca 1920 r.
 w kościele parafialnym został 

ochrzczony mały
Karol Józef Wojtyła, 
syn Karola i Emilii z 

Kaczorowskich

Herb Wadowic i kościół Parafialny pod 
wezwaniem ofiarowania Najświętszej 

Maryi Panny na rynku miasta 
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Po śmierci matki
  największym autorytetem,
 przyjacielem i nauczycielem 

wiary stał się 
dla niego ojciec

W roku 1929,
kilka tygodni po 

śmierci ukochanej 
matki, Karol Wojtyła 

przyjął pierwszą 
komunię świętą
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Zainteresowanie 
literaturą i teatrem 

zaowocowało studiami 
z filologii polskiej na 

Uniwersytecie 
Jagiellońskim

Przygoda aktorska 
zaczęła się od 

skromnego kółka 
teatralnego w 

gimnazjum
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„Na skutek wybuchu wojny zostałem 
oderwany od studiów i od środowiska 

uniwersyteckiego. Straciłem w tym czasie 
mojego Ojca, ostatniego człowieka z mojej 

najbliższej rodziny. Wszystko to 
stanowiło także w znaczeniu obiektywnym 

jakiś proces odrywania od poprzednich 
własnych zamierzeń...”

Studia i plany na przyszłość
 przerwała wojna. By przetrwać, 

młody Karol podjął pracę w 
kamieniołomie „Solvay”. W tym 
trudnym czasie zrodziło się też 

powołanie kapłańskie i decyzja o 
wstąpieniu do konspiracyjnego 

Seminarium Duchownego
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 Jest to chwila  szczególnie 
przejmująca… Jest coś dogłębnie 

przejmującego w tej prostracji 
ordynantów: symbol głębokiego uniżenia 

wobec  majestatu Boga samego, a 
równocześnie ich całkowitej otwartości,

ażeby Duch Święty mógł zstąpić.

1 listopada 1946 
Karol Wojtyła 
otrzymał z rąk 

arcybiskupa Adama 
Sapiehy święcenia 

kapłańskie 
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Po święceniach 
odbywa studia 

doktorskie z teologii 
w Rzymie, w 1948 
wraca do kraju i 

pełni posługę 
duszpasterską w 

Krakowie. 

W wieku 38 ks. Karol 
Wojtyła zostaje biskupem, 

arcybiskupem w wieku 43, a 
kardynałem w wieku 47 lat.

***
Zapytany kiedyś, czy 

kardynałowi wypada jeździć 
na nartach, odpowiedział: 

„Co nie uchodzi 
kardynałowi, to źle jeździć 

na nartach!” 
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„Wiele z tego, co będzie jutro,
zależy nade wszystko od waszego 

zaangażowania  dziewczęta i chłopcy, na 
których spocznie odpowiedzialność

za decyzje, od których zależeć 
będą nie tylko wasze losy, ale także losy 

wielu innych ludzi.”

W Krakowie i 
Lublinie staje się

 szczególnie przyjacielem 
młodych. 

Był po prostu dla nich 
„wujkiem Karolem”. 

Oni z kolei byli 
dla niego,

 jak sam podkreślał, 
„rodzinką”.
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Pracując na naszym 
Uniwersytecie gościł w murach

Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, 
biorąc udział między innymi w obradach 

Międzynarodowej Federacji 
Uniwersytetów Katolickich 

w roku 1976 r.

W 1954 roku rozpoczyna
wykłady z etyki na 

Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. 

Zostaje zapamiętany nie tylko 
jako wspaniały profesor i 
dydaktyk wygłaszający 

porywające wykłady z etyki, ale 
również jako przyjaciel 

studentów. 
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Na konklawe ks. kard. Karol Wojtyła pojechał prawie wprost 
z Bieszczad,  po których wędrował ze znajomymi. Dzień wyboru na 
Stolicę Piotrową był w Polsce wybuchem radości, radość dało się 

dosłownie słyszeć na ulicy. Wszyscy zdawali sobie sprawę, a zwłaszcza 
przyjaciele z KUL-u, że wybór ten będzie przełomowy nie tylko 

dla Kościoła, ale i dla całej naszej Ojczyzny.

16 października 1978
Habemus Papam!
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2 czerwca 1979 roku podczas 1. 
pielgrzymki do Ojczyzny na placu 
Zwycięstwa w Warszawie padły 

pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch 
Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 

oblicze ziemi. Tej ziemi!”

***

Słowa te wyzwoliły w Polakach 
wielką wiarę i nadzieję na budowę 

sprawiedliwej i solidarnej Polski. Rok 
później wybuchnie „Solidarność”, która 

doprowadzi do upadku 
znienawidzonego komunizmu.

Niech zstąpi Duch Twój!



www.kul.pl

13 maja 1981 roku, 
w rocznicę objawień 

fatimskich, turecki zamachowiec 
Mehmet Ali Ağca oddał dwa 
strzały, które miały zabić 

Ojca Świętego . 
Po wyjściu ze szpitala papież Jan 
Paweł II wybaczył człowiekowi, 

który usiłował go zabić.
 ***

Jedna ręka trzymała pistolet, a 
inna prowadziła kulę - powiedział 

Ojciec Święty dziękując Matce 
Boskiej Fatimskiej za ocalenie 

życia.
 .

Zamach i przebaczenie
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9 czerwca 1987 r. Jan Paweł II 
odwiedził Lublin i swój 

Uniwersytet. Na spotkaniu ze 
społecznością akademicką 

wypowiedział pamiętne słowa: 
„Uniwersytecie! Służ Prawdzie! 

Jeżeli służysz Prawdzie - służysz 
Wolności. Wyzwalaniu Człowieka 

i Narodu. Służysz Życiu!” 

Uniwersytecie! Służ prawdzie!
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Przez cały pontyfikat Jan 
Paweł II z wielka radością 

przyjmował grupy pracowników 
i studentów naszego 

Uniwersytetu. Tradycją stały 
się wyjazdy grupowe i 

prywatne audiencje u Ojca 
Świętego.

Lata pontyfikatu

Klimat spotkań był bardzo ciepły
 i poruszający. Ojciec Święty często 

rzucał żartobliwe uwagi o bliżej 
sobie znanych osobach i

 dopominał się odwiedzin. 

Jan Paweł II łamie się opłatkiem z ks. prof. Tadeuszem  
Styczniem i ks. prof. Andrzejem Szostkiem

Grupa studentów teologii KUL podczas audiencji w 1991 r.
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Jana Paweł II w trakcie swego 27. letniego 
pontyfikatu:
- odbył 104 podróże zagraniczne,
- odwiedził 132 kraje (wszystkie 
kontynenty),
- ogółem w podróżach spędził 586 dni,
- przebył ponad 1 700 000 km, co 
odpowiada ponad 42-krotnemu okrążeniu 
Ziemi

Niestrudzony Pielgrzym Miłości

Polska jest krajem, który papież odwiedzał 
najczęściej - 9 razy. Siedem razy odwiedził 
USA i Francję, Meksyk i Hiszpanię - po 5 
razy.
W czasie podróży zagranicznych Jan Paweł II 
wygłosił ponad 2400 przemówień.
Najdalszą była 32. podróż zagraniczna - na 
Daleki Wschód i do Oceanii (18 listopada - 1 
grudnia 1986 r.), w czasie której papież 
przebył 48 tys. km.
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Szukałem was, a teraz wy 
przyszliście do mnie i za to wam 

dziękuję.

Słowa ta odzwierciedlają wysiłek i 
troskę Jana Pawła II o młodych, 

których szczególnie ukochał.

W drodze do Domu Ojca

2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 
21:37 Jan Paweł II odszedł do Domu 
Ojca. Z wiecznością oswajał się od 

dzieciństwa, patrząc z okna domu na 
zegar na murze kościelnym, na którym 

widnieją słowa:
Czas ucieka, wieczność czeka.
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Deo et Patriae 

   Po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II Senat Akademicki KUL
na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2005 roku, 

w hołdzie dla Wielkiego Papieża -Polaka, swego Profesora, podjął 
uchwałę o nadaniu Uniwersytetowi imienia Jana Pawła II.
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