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Religia, zadania wykonajcie do 15 maja. 

Dzień dobry. Drodzy uczniowie lekcja będzie dłuższa dlatego, że rozłożona jest 

na dwie godziny lekcyjne. 

18 maj to wyjątkowa data, 100 rocznica urodzin Jana Pawła II Wielkiego Polaka. 

Na dzisiejszej lekcji poznacie najważniejsze wiadomości o papieżu Janie Pawle 

II. Mam nadzieję, że dla każdego z was jego historia będzie refleksją nad tym 

jak dążyć do świętości.  

Zapisz temat 

Temat: Jan Paweł II – 100 rocznica urodzin Papieża Polaka. 

Klikając na link obejrzyj film 

http://swiatlopana.com/16491/karol-jan-pawel-ii/ 

Przeczytaj i zapamiętaj. 

DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ 

 

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako drugi 

syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Miał brata Edmunda i siostrę 

Olgę, która zmarła po urodzeniu. Wczesny okres jego dojrzewania został 

naznaczony śmiercią najbliższych. Gdy miał 9 lat zmarła jego matka. Trzy lata 

później, w wieku 26 lat, na szkarlatynę zmarł mu brat. 

http://swiatlopana.com/16491/karol-jan-pawel-ii/


W 1930 roku Karol rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum w 

Wadowicach. Tam narodziła się jego pasja do teatru, występował w wielu 

przedstawieniach kółka teatralnego.   

STUDIA I DOJRZEWANIE DUCHOWE 

Gimnazjum ukończył z oceną celującą. Karol wybrał studia polonistyczne na 

Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wojna odebrała 

Karolowi możliwość ukończenia studiów, dlatego podjął się pracy fizycznej w 

zakładach chemicznych. 

Wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, jednak po pewnym czasie 

zrezygnował z  niego na rzecz studiów teologicznych w Metropolitarnym 

Seminarium Duchownym w Krakowie.  Był to okres rozwoju literackiego 

Karola. W tym czasie pisał wiersze.   

KAPŁAŃSTWO, PRACA NAUKOWA I TWÓRCZA 

Karol kleryk Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie święcenia 

kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 roku z rąk kardynała Adama Stefana 

Sapiehy. 15 listopada 1946  wyjechał do Rzymu aby kontynuować studia na 

Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum. W 1948 roku Karol 

ukończył studia i otrzymał stopień doktora. W tym samym roku został 

skierowany do pracy w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 

Niegowici, pracował tam jako wikariusz i katecheta. Swój wolny czas spędzał z 

młodzieżą na łonie natury. Organizowali razem różnego rodzaju wycieczki 

podczas których oni zwracali się do niego ,,wujku’’. 

BISKUP A POTEM KARDYNAŁ 

Karol Wojtyła został mianowany biskupem Krakowa 4 lipca 1958. Święcenia 

biskupie przyjął 28 września tego samego roku w katedrze na Wawelu.  



 

16 października 1978 roku na zwołanym po śmierci papieża Pawła I drugim 

konklawe kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jan 

Paweł II.  

PIELGRZYMKI 

Główną cechą pontyfikatu Jana Pawła II były pielgrzymki. Z tego powodu 

został on nazwany „papież-pielgrzym”. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie 

zamieszkane kontynenty. Odwiedził wiele miejsc, w których jak dotąd nie był 

żaden inny papież. Podczas podróży spotykał się z ludźmi biednymi, chorymi, 

wyznającymi inną religię.   

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 

Jan Paweł II w 1985 roku zapoczątkował spotkania młodych katolików. 

Nazywane są one Światowymi Dniami Młodzieży. Odbywają się co dwa-trzy 

lata. W pozostałych latach w Niedzielę Palmową organizowane są Światowe 

Dni Młodzieży w każdej diecezji. Młodzież spotyka się wtedy ze swoimi 

biskupami. 



 

DROGA DO DOMU OJCA 

Jan Paweł II od 1992 roku cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Jego 

długoletnie zmagania z chorobą były osobistym przykładem, głoszonych przez 

niego poglądów, w których podkreślał godność ludzkiego cierpienia i odnosił je 

do męki Chrystusa.  

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21:37, tuż po zakończeniu 

Apelu Jasnogórskiego. 

POGRZEB 

Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 roku. Trumnę z 

ciałem ustawiono na Placu Św. Piotra. Mszy koncelebrowanej przez kilka 

tysięcy kardynałów, arcybiskupów, biskupów i patriarchów z całego świata 

przewodniczył kardynał Joseph Razinger.  

Grobowiec Jana Pawła II początkowo umiejscowiony był w krypcie w 

podziemiach Bazyliki Św. Piotra. 

BEATYFIKACJA 

1 maja 2011 roku w Rzymie papież Benedykt XVI dokonał beatyfikacji Jana 

Pawła II. 

Po uroczystościach 2 maja 2011 roku, trumna została złożona w Kaplicy Św. 

Sebastiana Bazyliki Św. Piotra. 



27 kwietnia 2014 w Rzymie papież Franciszek kanonizował go, włączając w 

poczet świętych Kościoła Katolickiego.   

 

 

Na podstawie podanych informacji napisz w zeszycie krótką notatkę. 

Sprawdź swoją wiedzę o Janie Pawle II. 

https://learningapps.org/904875 

Posłuchaj hymnu na 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II.  

https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns 

Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.    

https://learningapps.org/904875
https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns

