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Zachęcony słowem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski po śmierci i pogrzebie Ojca Świętego Jana 
Pawła II z dnia 13 kwietnia 2005 r. do podjęcia inicjatywy zmierzającej „do upamiętnienia pontyfikatu i 
pogłębienia ogromnej spuścizny duchowej, jaką nam pozostawił Jan Paweł II”, proponuję Szanownym 
Czytelnikom cykl artykułów, które chciałbym, aby były czymś w rodzaju monografii−kompendium, 
podstawowym zarysem wiedzy o życiu, twórczości, działalności oraz nauczaniu „najwybitniejszego z 
ludzi tworzących nie tylko polską, ale ogólnoludzką kulturę ducha”, jak powiedział o. prof. dr. hab. 
Mieczysław Krąpiec z KUL, jeden z największych w świecie filozofów, zamykając jako przewodniczący 
Jury w 1996 roku I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II, a w którym miałem 
przyjemność uczestniczyć. 
 Poprzez formę pytań chciałbym przybliżyć treść całego pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, naszego 
umiłowanego Wielkiego Rodaka. 
 Pytania będą obejmowały następujące dziedziny: 
• Karol Wojtyła: dzieciństwo i młodość, 
• Karol Wojtyła: twórczość poetycka, 
• Karol Wojtyła: duszpasterz, teolog, filozof, 
• Jan Paweł II:działalność duszpasterska, doktrynalna, prawodawcza i dyplomatyczna. 
 Prawie wszystkie odpowiedzi będą uzupełniane informacjami dodatkowymi, związanymi z osobą i 
pontyfikatem Papieża Polaka. 
 Moje zainteresowanie osobą Ojca Świętego Jana Pawła II datuje się od momentu opublikowania 
pierwszego egzemplarza L'Osservatore Romano w języku polskim w styczniu 1980 r. Dedykacja Papieża 
Jana Pawła II dla Rodaków, tam zamieszczona, była następująca: 
 „Z radością witam pojawienie się polskiej wersji L'Osservatore Romano w ślad za innymi wydaniami 
tego czasopisma w różnych współczesnych językach. 
Oby również i w moim języku ojczystym mogło ono spełniać właściwe sobie zadanie, służąc 
posłannictwem Stolicy Apostolskiej w Kościele i świecie współczesnym! 
 Oby Słowo Boże, przekazywane przy pomocy tej publikacji, wydawało owoc stokrotny. Autorom i 
Czytelnikom z serca błogosławię”. 
 Opracowując materiały, korzystałem w dużej mierze z wszystkich roczników L'Osservatore Romano. 
Dlatego niech te artykuły będą maleńkim owocem, spełniającym cytowane wyżej życzenia Ojca Świętego 
Jana Pawła II. 
 Pracę tą dedykuję głównie młodzieży oraz tym wszystkim, którzy nie mają możliwości zgłębienia 
wiedzy związanej z osobą i pontyfikatem Papieża Polaka. 
Wszystkim Szanownym Czytelnikom życzę refleksyjnej lektury, abyśmy na nowo mogli odczytać i 
wprowadzić w życie naukę naszego Papieża. Abyśmy mogli lepiej zrozumieć i przyjąć w swoich sercach 
i umysłach Jego wielkie przesłanie nowej ewangelizacji, które ma nas bezpiecznie przeprowadzić przez 
wzburzone morze ziemskiej teraźniejszości. Abyśmy umieli docenić ten niezwykły fakt historyczny, 
jakim był pontyfikat Papieża Polaka w Watykanie – Papieża o niezwykłej, świętej osobowości, który jest 
dziś dla świata znakiem Prawdy, Nadziei i Miłości i w końcu, abyśmy umieli docenić, jak ważnym darem 
od Boga był i nadal jest On dla nas. 

1. Gdzie i kiedy urodził się Karol Wojtyła?  (podaj imiona rodziców) 
Odpowiedź: 
Karol Wojtyła1 urodził się w Wadowicach2, małym miasteczku nad rzeką Skawą, leżącym u podnóża 
Beskidu Małego, we wtorek 18 maja 1920 roku3. 
Imię matki: Emilia4 z Kaczorowskich (ur. 26 marca 1884 r., zmarła w Wadowicach 13 kwietnia 1929 r.). 
Imię ojca: Karol5, ur. 18 lipca 1879 r. w Lipniku (dziś przedmieście Bielsko−Białej), zmarł w Krakowie 
18 lutego 1941 r. 
Józef – to drugie imię, jakie otrzymał na Chrzcie Świętym, którego udzielił ks. Franciszek Żak, kapelan 
wojskowy, dnia 20 czerwca 1920 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem Ofiarowania NMP w 
Wadowicach. Rodzicami chrzestnymi byli: Józef Kuczmierczyk, szwagier matki, i Maria Wiadrowska, 
siostra matki6. 
OBJAŚNIENIE:



1 – Patronem jest św. Karol Boromeusz, abp Mediolanu (1538−1584, liturgiczne święto 4 listopada). 
2 – Miasteczko zostało założone jeszcze w czasach piastowskich (1327 r.). W okresie dzieciństwa Karola 
Wojtyły liczyło mniej niż 7 tysięcy mieszkańców. W 1994 r. miało 19,3 tys. mieszkańców. Leży 50 km od 
Krakowa. 
 3 – W tym samym dniu Warszawa witała Marszałka Józefa Piłsudskiego jako zdobywcę Kijowa. 
4 – Rodzice Emilii: matka – Maria Anna Kaczorowska z d. Scholz, ojciec – Feliks Kaczorowski (rymarz).
5 – Rodzice Karola (ojca Jana Pawła II): matka – Anna Wojtyła (z domu Przeczka), ojciec – Maciej 
Wojtyła (ur. w 1852 r. w Czańcu, zm. w 1923 r. w Białej). Pradziadek Jana Pawła II: Franciszek Wojtyła, 
ur. w 1826 r. w Czańcu. Prapradziadek Jana Pawła II: Bartłomiej Wojtyła, ur. ok. 1788 r. w Czańcu. 
6 – 3 kwietnia 1998 r. Ojciec Święty wystosował list po śmierci Felicji Wiadrowskiej, córki Marii 
Wiadrowskiej. Pisał w nim między innymi: „Odeszła do wieczności ostatnia osoba z najbliższej rodziny 
po stronie mojej Matki, Felicja Wiadrowska, najstarsza córka śp. Leona i Marii, moich Wujowstwa, 
którym wiele zawdzięczam. Przede wszystkim posługę matki chrzestnej, oddaną mi w 1920 roku, a 
następnie wiele troski o moją osobę w ciężkim okresie okupacji niemieckiej”. 
INFORMACJE DODATKOWE
Matka Papieża miała ośmioro rodzeństwa, w tym pięć sióstr: Helenę, Olgę, Marię, Rudolfinę i Annę. 
Olga i Helena były kolejnymi żonami Józefa Kuczmierczyka (1868−1944), ojca chrzestnego Jana Pawła 
II. Prawdopodobnie skończyła osiem klas w szkole sióstr Miłości Bożej w Krakowie. Była gospodynią 
domową. Zmarła na zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie nerek. 
Ojciec Papieża ukończył szkołę ludową i został krawcem. W 1900 roku powołano go do wojska 
austriackiego. Został zawodowym podoficerem. Pracował w kancelarii w 56. pułku piechoty austriackiej, 
który stacjonował w Wadowicach. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę pracował w 12. pułku 
piechoty. Dosłużył się stopnia porucznika (na emeryturę przeszedł ok. 1928 r.). Chorował na serce.  
Brat Papieża Edmund, ur. 13 sierpnia 1906 r., zm. 4 grudnia 1932 r. 
Grób matki, ojca i brata Papieża znajduje się na Cmentarzu Rakowickim (wojskowym) w Krakowie przy 
ul. Prandoty (kwatera 6 wsch., grób 11). Jest to grobowiec Wojtyłów i Kaczorowskich. 
Siostra Papieża Olga zmarła sześć lat przed Jego urodzeniem. 
Karol Wojtyła I Komunię Świętą przyjął w maju 1929 r. Tego dnia od o. Sylwestra, karmelity, otrzymał 
szkaplerz, który był „znakiem zbawienia, znakiem opieki w niebezpieczeństwie, zastawem pokoju i 
wiecznego ze Mną przymierza” – jak to miała powiedzieć Maryja, gdy w 1251 r. objawiła się św. 
Szymonowi Stockowi. Od tej pory Jan Paweł II zawsze nosił ten szkaplerz. 
Karol Wojtyła został przyjęty do koła ministrantów przez ks. Kazimierza Figlewicza, katechetę w I klasie 
gimnazjum, który wówczas został Jego spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Karol szybko stał się 
prezesem ministrantów. 
W latach 1935−37, w klasie VI i VII, odbył przysposobienie wojskowe. Raz w tygodniu na 2 godziny 
uczniowie zamieniali się w żołnierzy. 
„Sodalicium” – stowarzyszenie, braterstwo. Sodalicję Mariańską założył jezuita o. Jan Leunis, 
Flandryjczyk, w 1563 r., a w Krakowie ks. Piotr Skarga w 1584 r. Do Sodalicji Mariańskiej należeli: 
królowie Zygmunt III, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski oraz Prymas Stefan Wyszyński i Papież Jan Paweł 
II. Karol Wojtyła zostaje przyjęty do Sodalicji Mariańskiej 14 grudnia 1935 r. Wkrótce zostaje 
sekretarzem. Od 26 kwietnia 1936 do 20 marca 1938 r. jest prezesem. Sodalicji Mariańskiej zawdzięcza 
swoją Maryjność. Sodalicja Mariańska ma hymn: „Błękitne rozwińmy sztandary”, i jest pod patronatem 
NMP i św. Stanisława Kostki. 
3 maja 1938 r. z rąk ks. abpa Adama Sapiehy Karol Wojtyła przyjmuje sakrament bierzmowania (imię 
Hubert), świadkiem jest ojciec przyjaciela p. Siłkowski. 
Od 20 czerwca do 17 lipca 1938 r. w Zubrzycy Górnej Karol pracował przy budowie drogi. Był wtedy 
junakiem albo poborowym z cenzusem (maturzysta). Odbywał służbę w 7. batalionie 9. kompanii 
Junackich Hufców Pracy. Udział absolwentów gimnazjalnych w obozach JHP był obowiązkowy. Trzeba 
było odbyć służbę dla ojczyzny i otrzymać zaliczenie, bez którego nie można było wstąpić na wyższe 
uczelnie.                             

                 Andrzej Witkowski


