
Materiały pomocnicze do quizu o patronie szkoły dla klas 0-3 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. W dzieciństwie nazywano 

go Lolek. Gdy miał 9 lat zmarła mu mama, bardzo to przeżył, ale za radą taty, podczas 

pielgrzymki do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, jego „nową” mamą została Maryja. 

Niestety 3 lata później zmarł jego brat Edmund, który był lekarzem. Karol jak każde dziecko w 

jego wieku chodził do szkoły. W latach gimnazjalnych objawił się jego talent pisarski i aktorski. 

Chętnie grał w piłkę nożną, szczególnie lubił grać na pozycji bramkarza. Po zdanej maturze w 

szkole średniej poszedł ze znajomymi na kremówki, co było oznaką dorosłości, gdyż ciasto 

było nasączone odrobiną alkoholu. Na studia polonistyczne wybrał się do Krakowa. Niestety 

w tym samym czasie wybuchła II wojna światowa, uniwersytet zamknięto a Karol pracował w 

kamieniołomie, by zarobić na życie. Niestety, w tym samym czasie zmarł jego tata. By łatwiej 

znieść trudny czas, Karol grywał w przedstawieniach teatralnych. W niedługim czasie 

postanowił też wstąpić do Seminarium Duchownego, by zostać księdzem. Studiował w 

Rzymie, potem był wykładowcą w Krakowie i Lublinie. Karol Wojtyła był bardzo pracowitym 

człowiekiem za co szybko został doceniony. W dosyć krótkim czasie został biskupem, 

arcybiskupem, kardynałem a w 1978 roku został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł 

II. Nowe stanowisko polegało na kierowaniu całym Kościołem na świecie. Papież urzędował 

w Watykanie i miał mnóstwo pracy. Uwielbiał się jednak spotykać z dziećmi i młodzieżą. W 

1986 r. wprowadził Światowe Dni Młodzieży, czyli spotkania młodych katolików odbywające 

się co kilka lat. Spotkania te, odbywają się aż do dzisiaj. Nadal też uprawiał sporty takie jak 

wspinaczki górskie, narciarstwo i spływy kajakowe, podczas których studenci, z którymi 

pływał nazywali go “Wujkiem”. 

Papież Jan Paweł II ustanowił kilka rekordów: podróżując odwiedził 132 kraje, wygłosił prawie 

2.5 tysiąca przemówień, czytał bez okularów i ogłosił ponad 1350 beatyfikacji i 470 

kanonizacji. To oznacza, że ustanowił całkiem dużą armię świętych i błogosławionych, którzy 

modlą się do Boga w naszych intencjach.  

Jako papież miał flagę i herb, które wyglądały tak:  

 

 

Jan Paweł II nigdy nie przeszedł na emeryturę. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Jego następca 

ogłosił go świętym 27 kwietnia 2014 roku. 


