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KALENDARIUM ŻYCIA  JANA PAWŁA II 

 1920.05.18 Urodził się Karol Wojtyła jako 

syn Karola i Emilii Wojtyłów, w kamienicy pod 

adresem Rynek 2 (obecnie ul. Kościelna 7)  

w Wadowicach 

 1920.06.20 Chrzest św. w kościele 

parafialnym pw. Ofiarowania Najświętszej 

Maryi Panny – imiona: Karol Józef, chrzestni: 

Maria Wiadrowska (siostra matki) i Józef 

Kuczmierczyk (szwagier matki) 

 1926-1930 Nauka w szkole powszechnej 

 1929.04.13 Śmierć matki Emilii 

 1929.05.25 I Komunia św. 

 1930-1938 Nauka w Państwowym 

Gimnazjum im. Marcina Wadowity 

 w Wadowicach 

 1932.12.04 Śmierć brata Edmunda 

 1938.05.03 Przyjęcie sakramentu 

bierzmowania 

 1938.05.14 Egzamin dojrzałości  

i wręczenie świadectw maturalnych  

w wadowickim gimnazjum 

 1938 Przeprowadzka do Krakowa 

 1938-1939 Studia polonistyczne na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 

 1940-1944 Praca w krakowskich 

zakładach chemicznych „Solvay” 

 1941.02.18 Śmierć ojca Karola 

 1942-1946 Formacja i studia teologiczne 

w konspiracyjnym Książęco-Metropolitalnym 

Seminarium Duchownym w Krakowie 

 1946.10.20 Święcenia diakonatu 

 1946.11.01 Święcenia prezbiteratu w 

kaplicy arcybiskupiej przy ul. Franciszkańskiej 

3, przyjęte z rąk ks. kard. Adama Sapiehy 

 1946.11.02 Msze św. prymicyjne w kaplicy 

św. Leonarda na Wawelu 

 1946-1948 Studia na uniwersytecie 

Angelicum w Rzymie 

 1948.12.16 Promocja doktorska na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 

 1948-1949 Wikary w parafii pw. 

Wniebowzięcia NMP w Niegowici 

 1949-1951 Wikary w parafii pw. św. 

Floriana w Krakowie 

 1951-1953 Urlop naukowy i praca nad 

rozprawą habilitacyjną, połączone z posługą  

w parafii św. Katarzyny w Krakowie 

 1953.12.03 Zakończenie procedury 

habilitacyjnej 

 1954-1978 Wykładowca etyki na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

 1958.07.04 Nominacja na biskupa 

pomocniczego w Krakowie (decyzja papieża 

Piusa XII) 

 1958.09.28 Konsekracja biskupia  

w katedrze wawelskiej (konsekratorzy: abp 

Eugeniusz Baziak, bp Franciszek Jop i bp 

Bolesław Kominek) 

 1962-1965 Udział w pracach Soboru 

Watykańskiego II 

 1963.12.30 Nominacja na arcybiskupa 

krakowskiego (decyzja papieża Pawła VI) 

 1964.03.08 Uroczysty ingres do katedry 

wawelskiej 

 1967.05.29 Urzędowa wiadomość o 

nominacji kardynalskiej (decyzja papieża 

Pawła VI) 
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 1967.06.28 Uroczysta kreacja kardynalska 

 1976.03.07-13 Rekolekcje w Watykanie 

dla papieża Pawła VI i kurii rzymskiej 

 1978.10.16 Wybór kardynała Karola 

Wojtyły na papieża, który przyjął imię Jana 

Pawła II 

 1978.10.22 Uroczysta inauguracja 

pontyfikatu 

 1979.01.25-02.01 Pierwsza zagraniczna 

pielgrzymka (Dominikana, Meksyk, Bahamy) 

 1979.03.04 Publikacja pierwszej encykliki 

„Redemptor hominis” 

 1980.11.30. Publikacja drugiej encykliki 

„Dives in misericordia” 

 1981.05.13 Zamach na Placu Św. Piotra – 

Jan Paweł II został poważnie ranny 

 1981.09.14 Publikacja trzeciej encykliki 

„Laborem exercens” 

 1983.01.25 Promulgacja nowego 

„Kodeksu Prawa Kanonicznego” 

 1983.05.25-1984.04.22 rok jubileuszowy 

z okazji 1050 rocznicy odkupieńczej śmierci 

Chrystusa 

 1984.04.11-15 Rzymski Jubileusz 

Młodych, który stał się początkiem tradycji 

Światowych Dni Młodzieży 

 1985.06.02 Publikacja czwartej encykliki 

„Slavorum Apostoli” 

 1986.04.13 Jako pierwszy papież  

w historii udaje się z wizytą do rzymskiej 

synagogi 

 1986.05.18 Publikacja piątej encykliki 

„Dominum et vivificantem” 

 1986.10.27 Światowy Dzień Modlitw  

o Pokój – z inicjatywy papieża odbywa się w 

Asyżu pierwsze międzywyznaniowe  

i międzyreligijne spotkanie modlitewne 

 1987.03.25 Publikacja szóstej encykliki 

„Redemptoris Mater” 

 1987.04.11-12 Światowe Dni Młodzieży  

w Buenos Aires (Argentyna) 

 1987.12.30 Publikacja siódmej encykliki 

„Sollicitudo rei socialis” 

 1989.08.15-20 Światowe Dni Młodzieży  

w Santiago de Compostela (Hiszpania) 

 1990.12.07 Publikacja ósmej encykliki 

„Redemptoris missio” 

 1991.05.01 Publikacja dziewiątej encykliki 

„Centesimus annus” 

 1991.08.10-15 Światowe Dni Młodzieży  

w Częstochowie (Polska) 

 1992.10.11 Publikacja nowego 

„Katechizmu Kościoła Katolickiego” 

 1993.08.06 Publikacja dziesiątej encykliki 

„Veritatis splendor” 

 1993.08.10-15 Światowe Dni Młodzieży  

w Denver (USA) 

 1995.01.10-15 Światowe Dni Młodzieży  

w Manili (Filipiny) 

 1995.03.25 Publikacja jedenastej encykliki 

„Evangelium vitae” 

 1995.05.25 Publikacja dwunastej encykliki 

„Ut unum sint” 

 1996 Publikacja autobiograficznej książki 

„Dar i tajemnica”, napisanej z okazji 50. 

rocznicy święceń kapłańskich 

 1997.08.19-24 Światowe Dni Młodzieży  

w Paryżu (Francja) 

 1998.09.14 Publikacja trzynastej encykliki 

„Fides et ratio” 
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 1999.12.24-2001.01.06 Rok jubileuszowy 

z okazji wejścia Kościoła w III tysiąclecie 

 2000.03.20-26 Pielgrzymka jubileuszowa 

do Ziemi Świętej 

 2000.08.15-20 Światowe Dni Młodzieży  

w Rzymie (Włochy) 

 2002.07.23-28 Światowe Dni Młodzieży  

w Toronto (Kanada) 

 2003.04.17 Publikacja czternastej 

(ostatniej) encykliki „Ecclesia de Eucharistia” 

 2003 Publikacja „Tryptyku Rzymskiego” 

 2004.08.14-15 Ostatnia zagraniczna 

pielgrzymka (Lourdes, Francja) 

 2005.04.02 W wigilię święta Miłosierdzia 

Bożego Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca 

 2005.04.08 Ceremonia pogrzebowa 

 2005.06.28 Formalne rozpoczęcie procesu 

beatyfikacyjnego, którego postulatorem został 

ks. Sławomir Oder 

 2011.05.01 Beatyfikacja przez Papieża 

Benedykta XVI 

 2014.04.27 Kanonizacja przez papieża 

Franciszka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

red. Julia Czarnecka, Rafał Grabowski, Karol Jachimowicz
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Lekcja pokory 

„(…) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na 

inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, 

dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych 

ludzi, którzy nauczają i według nich żyją. (…)” 

 

Tak zaczynają się słowa Jana Pawła II w  przemówieniu do 

katechetów, nauczycieli i wychowawców. Papież zwracał szczególną 

uwagę na znaczenie roli nauczania, jakiej podjęli się wszyscy 

nauczyciele. Jest to bardzo trudne i poważne zadanie. Dzisiejsza 

młodzież boryka się z wieloma problemami współczesnego świata. 

Stara się być bardzo samodzielna i dorosła, często zapominając o tym, 

że są wśród nich osoby z bagażem doświadczeń, do których zawsze 

mogą się zwrócić o pomoc. 

Młodzież poszukuje cały czas wzorców, które byłyby dla nich 

jakimś punktem odniesienia. Poszukuje odpowiedzi na pytania je 

nurtujące. A przede wszystkim domaga się przykładu życia, pewnych 

wzorców, które reprezentują ze sobą nauczyciele. Dzisiejszy świat jest 

piękny, dostarcza wiele możliwości, otwiera wiele dróg , kusi swym 

bogactwem potencjału. Jednak człowiek potrafi w tymże świecie 

pobłądzić. Obrać drogi, które są burzliwe, pełne niebezpieczeństw. 

Drogi, które z pozoru są piękne, wartościowe, dające nam chwile 

szaleństwa. Jednak po pewnym czasie, kiedy otrząsamy się z iluzji, 

dociera do nas świadomość, że bardzo w swym życiu pobłądziliśmy. 

Dlatego Jan Paweł II zwracał uwagę na to, by mimo tych wszystkich 

trudności, to właśnie nauczyciele, pedagodzy stali się dla młodzieży 

przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w codziennej  

młodzieńczej walce o ich tożsamość. Piękne, wzniosłe i zarazem 

trudne…. 

I tutaj papież również ma dla nas wskazówkę, jak osiągnąć ten 

wspaniały cel : „Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, 

którzy pracują w szkole, ażeby stworzyć w niej klimat przyjaznego  

i otwartego dialogu. We wszystkich szkołach niech panuje duch 

koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne dla 

szkoły polskiej. Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych, tak bardzo 

potrzebnych naszemu narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się  

do tego, by dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznać się do swych 

przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować. Starajmy się rozwijać  

i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź  

z Ojczyzną. (…) Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości 

Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem 

służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. 
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Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój dom 

rodzinny i kraj.” Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z tego, jaki trud 

wkładają nauczyciele w osiągnięcie tego celu. Doceniał  

i niejednokrotnie podkreślał swoją wdzięczność wszystkim osobom 

pracującym w tymże zawodzie. Każdy z nas miewa słabe i dobre dni     

w swej codziennej pracy. Zmienia się bardzo pojęcie zawodu 

nauczyciela. Jednak obierając sobie kierunek, który w tak piękny 

sposób nakreślił nam nasz patron szkoły, starajmy się nie poddawać  

w tych zmaganiach i być mocnym oparciem dla naszej szkolnej 

młodzieży. Czego z całego serca życzę Wam i sobie drodzy nauczyciele. 

Red. Monika Diana Chrostowska 
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KRZYŻÓWKA 

 

1. Miejsce narodzin papieża. 

2. Imię księdza, który ochrzcił Karola Wojtyłę. 

3. Z jego inspiracji Karol rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

4. Imię „Jan” po łacinie. 

5. Nazwisko matki chrzestnej Karola. 

6. Imię matki Jana. 

7. Pseudonim nadany Wojtyle przez zaprzyjaźnionych studentów. 

8. Studia, na które wybrał się papież. 

9. Imię patrona Gimnazjum, w którym uczył się Wojtyła. 

10. Zakład chemiczny, w którym pracował Karol podczas wojny. 

11. Nazwa teatru założonego przez przyjaciół i Karola. 

12. W lipcu 1958r. Karol Wojtyła został mianowany 

biskupem….Ombrii. 

13. 6 sierpnia 1944r. dzień, w którym Wojtyła uniknął łapanki – 

zwany „czarną...” . 

14. Czasopismo, w którym Wojtyła publikował swoje utwory. 

15. Nagroda przyznana papieżowi przez Akademie Telewizyjną. 

16. Kaplica, w której dokonano wyboru nowego papieża. 

 

 

Red. Julia Czarnecka, Rafał Grabowski, Karol Jachimowicz 
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Quiz o Janie Pawle II 

Sprawdź, co wiesz o patronie swojej szkoły! 

 

1. Gdzie urodził się Karol Wojtyła? 

 w Wadowicach 

 w Krakowie 

 w Niegowici 

 w Lublinie 

2. Kiedy urodził się Karol Wojtyła? 

 13 maja 1918r. 

 20 maja 1954r. 

 18 maja 1920r. 

 20 maja 1920r. 

3. W 1938 roku Wojtyła rozpoczął studia: 

 aktorskie 

 filozoficzne 

 teologiczne 

 polonistyczne 

4. Ks. Karol Wojtyła został wezwany do Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego i dowiaduje się, że został wybrany na 
biskupa. Ile wtedy miał lat? 

 38 

 39 

 40 

 41 

5. Jan Paweł II pierwszą pielgrzymkę zagraniczną odbył do : 

 Argentyny 

 Australii 

 Stanów Zjednoczonych 

 Meksyku 

6. Jan Paweł II zmarł: 

 27 kwietnia 2005r. 

 2 maja 2005r. 
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 2 kwietnia 2005r. 

 2 kwietnia 2004r. 

7. Został ogłoszony świętym razem z papieżem: 

 Piusem XII 

 Janem XXIII 

 Janem Pawłem I 

 Pawłem VI 

8. Św. Jan Paweł II jest patronem: 

 małżeństw 

 aktorów 

 papieży 

 rodzin 

9. Ile krajów odwiedził Jan Paweł II? 

 900 

 140 

 132 

 300 

10. Dramat Karola Wojtyły, opisujące losy św. Brata Alberta 
to:  

 Przed sklepem jubilera 

 Adam Chmielowski 

 Hiob 

 Brat naszego Boga 

11. Tytuł poematu papieża wydanego w 2003 roku to: 

 Dar i Tajemnica 

 Stanisław 

 Przekroczyć próg nadziei 

 Tryptyk rzymski 

12.  Pierwszą encykliką papieża była: 

 Evangelium vitae 

 Fidest et ratio 

 Veritatis splendor 

 Redemptor hominis 

I jak wynik twej wiedzy?  
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Kościół w czasach PRL 

Po II wojnie światowej Polska była pod wpływem Związku 

Sowieckiego. Jednak wyróżniała się pod względem świadomości 

religijnej. Sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna 

spowodowała, że praktyki religijne uległy pogłębieniu. Duchowni 

stawali się autorytetami dla ludzi w wielu sprawach. Rosnący 

wpływ kościoła nie był na rękę komunistycznej władzy. Podważała 

autorytet kościoła i stawiła go w ogniu krytyki. „Postawa neutralna 

wobec Kościoła oznaczałaby rezygnację z własnej legitymacji i 

tożsamości, dlatego też wzajemne kontakty miały się odtąd 

skupiać na stopniowej marginalizacji Kościoła i skutecznej próbie 

zepchnięcia go na pozycję obywateli drugiej kategorii” 

(Solidarność – Polski Kościół katolicki w okresie PRL). 

Po objęciu przez Wojtyłę arcybiskupstwa metropolity krakowskiego, które 

po śmierci kardynała Sapiehy nie było zajęte, władze komunistyczne 

zaaprobowały jego kandydaturę. Uważały bowiem (błędnie), że nie będzie 

się on interesował kwestiami politycznymi. Tym bardziej arcybiskup 

krakowski odznaczał się wyjątkową aktywnością na soborach 

watykańskich, gdzie poruszał często kwestię roli kościoła  

w społeczeństwie. A dzięki niemu i arcybiskupowi Kominkowi, prymas 

zaakceptował w orędziu biskupów polskich do biskupów niemieckich 

słowa: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Wystosowana odezwa 

oburzyła władze komunistyczne, które prowadziły propagandę wśród 

obywateli i podburzała naród przeciwko Kościołowi, a w tym przeciwko 

Wojtyle. 
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Natężenie prześladowań Kościoła w latach 1945-1989 zmieniało swoje oblicze. 

Nawet wybór Wojtyły na papieża w 1978 roku nie zakończył agresywnej polityki państwa 

wobec Kościoła. W okresie PRL-u Kościół jest określany mianem „Kościoła 

męczenników”. Duchowni płacili wysoką cenę za obronę swoich poglądów i religii. Wielu 

księży zostało aresztowanych i skazanych na tortury. Szczególnie na represję byli narażeni 

ci, którzy otwarcie krytykowali ustrój wprowadzony przez komunistów. Do męczenników 

kościelnych tego okresu zaliczamy m.in. ks. Zygmunta Kaczyńskiego, kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, ks. Jerzego Popiełuszko. 

 

 

 

 

 

 

 

Władze PRL usuwały katechezę ze szkół. Promowały ateistyczny model 

wychowania. Rozpoczęto pobór duchownych do wojska. A seminaria duchowne 

przekształcano w szpitala, domy rekreacyjne i hotele robotnicze. Rozwiązywano wszystkie 

stowarzyszenia katolickie i organizację katolicką Caritas. Likwidowano zakony męski i 

żeńskie. Wszystko zmierzało ku jednemu celowi… 

Pomimo tych trudnych, tragicznych czasów Kościół przetrwał. A postać Jana 

Pawła II stała się dla społeczeństwa polskiego ostoją i nadzieją w trudnych chwilach. 

Red. Monika Diana Chrostowska 
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Słowo od redaktora ! 

 

 Gazetka powstała na potrzeby projektu z historii 
„Jan Paweł II i kościół katolicki w PRL”. Pomysł zrodził 
się ze względu na zbliżające się w maju święto szkoły, 
która nosi imię Jana Pawła II. Głównym celem tego 
projektu jest zdobycie wiedzy na temat biografii 
naszego papieża oraz historii Kościoła katolickiego w 
czasach PRL. Poza tym uczniowie będą mieli 
możliwość wykazania się swoimi zdolnościami, 
pomysłowością, wiedzą oraz kreatywnością w różnych 
formach proponowanych w ramach realizacji działań. 
To dopiero początek. A czeka nas turniej wiedzy, 
konkurs plastyczny, projekt kalendarza oraz żywa 
lekcja historii. Zapraszam do udziału uczniów klas IV-
VIII. 

 Autorami gazetki są uczniowie klasy VIII: Julia 
Czarnecka, Rafał Grabowski oraz Karol Jachimowicz. 
Wcielili się w rolę dziennikarza oraz redaktora 
czasopisma. Nie jest to łatwe zadanie. Jednak pod 
czujnym okiem nauczyciela historii wykazali się 

swoimi umiejętnościami redagowania tekstów, 
projektowaniem wizualnym gazety, kreatywnym 
myśleniem oraz umiejętnością twórczej pracy 
zespołowej.  

red. naczelna mgr Monika Diana Chrostowska 

 


