
 

 

 

Historia Karola Wojtyły rozpoczyna się w Wadowicach. Tu 18 maja 1920 roku 
urodził się drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Na chrzcie otrzymał 
imiona Karol Józef. Pierwsze lata życia spędził w skromnej kamienicy przy ulicy 
Kościelnej 7. W dzieciństwie najczęściej nazywano go Lolkiem.  

Był zdolny i wysportowany. Regularnie grał w piłkę nożną, jeździł na nartach. 
Jako 9-letni chłopiec stracił matkę, potem także starszego brata Edmunda. W 1938 
roku razem z tatą Karol przeniósł się do Krakowa. Tu rozpoczął studia polonistyczne 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po wybuchu wojny przerwał studia, zaczął pracować 
fizycznie w kamieniołomie i zakładach chemicznych. Znalazł czas na rozwijanie swojej 
teatralnej pasji. W 1941 roku Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny. W 
tym samym roku zmarł ojciec przyszłego papieża. 

Jesienią 1942 roku Karol Wojtyła wstąpił do Krakowskiego Seminarium 
Duchownego. Cztery lata później otrzymał święcenia.  

Jego kapłańska droga rozpoczęła się od Rzymu, gdzie kontynuował studia, 
potem była praca w kolejnych polskich parafiach. Tu ksiądz Wojtyła szczególną uwagę 
poświęcał młodzieży. Były wspólne wycieczki szczególnie w ukochane Tatry oraz 
spływy kajakowe. Ubrany na sportowo przewodził młodzieży, która nazywała go 
„wujkiem”. 

W 1958 roku Karol Wojtyła został mianowany biskupem, pięć lat później 
krakowskim arcybiskupem, a od 1967 roku był już kardynałem. Stał się znanym w 
Europie autorytetem. Jako kardynał pojechał do Rzymu na konklawe po śmierci 
papieża Jana Pawła I. 16 października 1978 roku Polak Karol Wojtyła został papieżem. 
Był pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, niebędącym Włochem. 

Pontyfikat Jana Pawła II zalicza się do jednego z najdłuższych. Trwał 27 lat. 
Papież Polak otworzył Watykan i papiestwo na ludzi. W czasie pontyfikatu odwiedził 
135 krajów. Do ojczyzny pielgrzymował siedem razy.  

Karol Wojtyła był pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach, wspinającym się 
po górach, pływającym kajakiem. Był też pierwszym Słowianinem, który zasiadł w 
Watykanie i był głową Kościoła Katolickiego. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. 

 

Trudne słowa: 
Papież - najwyższy zwierzchnik Kościoła katolickiego 
Konklawe - ogólne zgromadzenie kardynałów dla wyboru papieża. Z łaciny słowo 
conclave oznacza zamknięte pomieszczenie, pokój. 
Pontyfikat - okres sprawowania władzy w Kościele katolickim przez papieża. 
Biografia – opis życia i działalności wybitej postaci. 
   

 



 

 

Pokoloruj obrazek przedstawiający Karola Wojtyłę jako papieża Jana Pawła II lub 
samodzielnie go narysuj. 

 

 

KRYTERIA SUKCESU UCZNIA: 

- poszerzam wiadomości dotyczące patrona szkoły Jana Pawła II 

- poznaję nowe słowa i rozumiem ich znaczenie 

- czytam ze zrozumieniem 


