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Dlaczego Święty? 

 

   Niniejsza praca poświęcona jest osobie wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II, właściwie 

Karola Józefa Wojtyły. W mojej wypowiedzi nie tylko chcę przedstawić fragmenty Jego 

życiorysu, ale także pokazać, kim był dla mnie i jaki miał wpływ na moje życie.  

   Urodzony 18 maja 1920 w Wadowicach, syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich, był 

chłopcem bardzo utalentowanym i wysportowanym. Regularnie grał w piłkę nożną oraz 

jeździł na nartach. 

W wieku 45 lat zmarła matka młodego Karola, dokładnie 13 kwietnia 1929 roku. Trzy lata 

później, w 1932 r., zmarł na szkarlatynę w wieku 26 lat brat Edmund. Już w gimnazjum 

przyszły Papież ruszył w kierunku służenia w kościele. W pierwszej klasie zachęcony przez 

ks. Kazimierza Figlewicza przystąpił do kółka ministranckiego, którego stał się prezesem. 

Karol Wojtyła ukończył gimnazjum 

 z oceną celującą. Dnia 18 lutego 1941 roku, po długiej chorobie, zmarł jego ojciec. Wybuch 

wojny odebrał Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów. W roku 1942 

podejmował kolejne kroki w stronę nauki, w tym celu wstąpił do tajnego Metropolitalnego 

Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie 1 listopada 1946 otrzymał święcenia 

kapłańskie. 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę 

na księdza. W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a 

także biskupem pomocniczym Krakowa.30 grudnia 1963, półtora roku po śmierci swego 

poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany 

arcybiskupem metropolitą krakowskim. Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim 

konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. 

Wynik wyboru ogłoszono 16 października o 16:16. Zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie, i tak 

naprawdę dopiero wtedy poczułam, jak bardzo był związany z ludźmi.  

  Gdy byłam młodsza, nie był On istotny w moim życiu. Dopiero po pewnym czasie, gdy 

oglądałam telewizję i coraz częściej widywałam Jego postać, słuchałam, jakie mądre i czułe 

słowa, płynące prosto z serca, kieruje do tłumu ludzi, którzy płaczą na sam Jego widok. Na 

pierwszy rzut oka widać, jaki jest opiekuńczy i kochający. Tuląc do siebie wiele osób, dawał 

im nadzieję na lepsze jutro i pocieszenie, po którym odchodzili ze łzami szczęścia. Coraz 

bardziej czułam, jaki jest ważny. Nie tylko był głową Kościoła, ale także przyjacielem wielu 

ludzi, którym jest do dziś. Jego śmierć dotknęła tysiące ludzi, którzy stali się wspólnotą, 



każdy, kto czuł silną więź z naszym Papieżem, czuje ją do dziś. Ja również modlę się do 

Niego jak inni i wiem, że zawsze mnie wysłucha. Zawsze będzie obecny w moim sercu. 

Takiego człowieka, jakim był Ojciec Święty nie da się wymazać z pamięci. Wiem, że teraz 

patrzy na nas i trzyma każdego, kto Go potrzebuje, za dłoń, dodając mu siły. Tak, jak robił to 

za życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


